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اإقبال الطالب على الفواكه يح�صن �صحتهم العقلية
يتمتع �لطالب، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 11 و16 عاماً ويتبعون 
ن��ظ��ام��اً غ��ذ�ئ��ي��اً ���ص��ح��ي��اً، ي��ق��وم ع��ل��ى �ل��ف��و�ك��ه و�خل�����ص��رو�ت، ب�صحة 
 BMJ Nutrition عقلية �أف�صل، وفقاً لدر��صة ُن�صرت يف جملة
�أعده خرب�ء  �لذي  �لبحث،  وُيظهر   .Preventio & Health
و�أك��ل مغذي  �إفطار  وجبة  �أن  �لربيطانية،  �أجنليا  �إي�صت  من جامعة 

يرتبطان برفاهية عاطفية �أكرب لدى �لطالب من جميع �لأعمار.
وت�صتند �لدر��صة �إىل ردود ما يقرب من 9 �آلف طالب من حو�يل 50 
مدر�صة يف نورفولك )�صرق �إجنلرت�( على ��صتطالع يف 2017، عن 
وحياتهم  �لغذ�ئي  نظامهم  عن  �أ�صئلة  وت�صمن  و�لرفاهية،  �ل�صحة 
�ل�صخ�صية، و�إذ� كان هناك عنف يف �ملنزل �أو �إذ� كانو� ي�صعرون بالأمان 
يف �ملدر�صة. وقال و�حد فقط من كل �أربعة طالب باملد�ر�س �لثانوية 
�ملتحدة،  �ململكة  يف  ع��ام��ا  و16   11 ب��ني  �أع��م��اره��م  ت����رت�وح  �ل��ذي��ن 
و%28.5 من طالب �ملد�ر�س �لبتد�ئية ترت�وح �أعمارهم بني 5 �إىل 
11 عاماً، �إنهم يتناولون5 قطع فاكهة وخ�صرو�ت يوميا مقارنة مع 

�صيئاً. يتناولو�  مل  �إنهم  قالو�  �لتو�يل،  على  و9%   10%
�لثانوية وو�حد  �ملد�ر�س  ومل يتناول و�حد من كل خم�صة طالب يف 
�لإطالق،  على  �إف��ط��ار�ً  �لبتد�ئية  �ملد�ر�س  ثمانية طالب يف  كل  من 
�أو تناول م�صروباً غري م�صروبات �لطاقة، يف حني �أن نحو %12 من 
�لطالب  و�أظهر  �لغد�ء.  وجبة  يتناولو�  مل  �لثانوية  �ملد�ر�س  �أطفال 
�لذين تناولو� كميات �أكرب من �لفو�كه و�خل�صرو�ت م�صتويات �أعلى 
"�لقطع  تناولو�  �لذين  �لأط��ف��ال  �صجل  حيث  �لعقلية،  �ل�صحة  من 

�خلم�س" جميعها 3.73 نقطة �أعلى، يف �لرفاهية �لعاطفية.

العمر اأكرب عامل لالأمرا�ض
�لعمر  ب��ني  �لتفاعل  على  م�صبوق  غ��ري  نحو  على  �لأ���ص��و�ء  �ُصلطت 
ب��الأم��ر����س خ��الل جائحة ف��ريو���س ك��ورون��ا �لتي ت�صببت  و�لإ���ص��اب��ة 
�أمر��س  م��ن  يعانون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �ل�صن  كبار  وف��اة  �لأغ��ل��ب يف  على 
قبل �جلائحة، �أو من "�أعر��س م�صاحبة"، فيما �صجل عدد كبري من 

�لوفيات بدور رعاية �مل�صنني يف كثري من �لدول.  
�مل�صنني   �إن  �لقائلة  �لتقليدية  �حلكمة  �أن  �أوك�صفورد،  جامعة  وتوؤكد 
�صحتهم  ولكن  قائمة،  ت��ز�ل  ل  �لعمر،  ب�صبب  للمر�س  عر�صة  �أك��ر 
ت��اأث��ر�ً باجلينات مع م��رور �لوقت. وق��ال فريق بحث  �أق��ل  ب�صكل ع��ام 
نرثها  �لتي  "�جلينات  �أوك�صفورد:  جامعة  من  ماكفني  جيل  بقيادة 
توؤثر على خطورة �لإ�صابة بجميع �لأمر��س تقريباً"، ولكن "هناك 
ميل لرت�جع خطرها مع �لتقدم يف �لعمر". وكتب ماكفني وزمالوؤه 
يف مقال ن�صرته جملة "بلو�س جينيتك�س" �لعلمية �لأمريكية �أنه يف 
حني �أن "تقنيات �جلينوم �جلديدة" ميكن �أن ت�صتخدم لتوقع "خطر 
ب�صبب  تتغري  �لتوقعات  دقة  ف��اإن  �مل�صتقبل"،  يف  بالأمر��س  �لإ�صابة 
ن�صف  عن  معلومات  �إىل  �لبحث  و��صتند  و�لعمر.  و�ل��ِع��رق،  �جلن�س، 
�أ�صماوؤهم  بريطانيا،  يف  �لوطنية  �ل�صحة  هيئة  لدى  مري�س  مليون 
�أبحاث بايوبنك بريطانيا، حللها ماكفني وزمالوؤه  خمزنة يف مركز 
�ل�صائعة  بالأمر��س  �لإ�صابة  مدى  يف  �جلينات  توؤثر  كيف  لتحديد 

مثل �ل�صرطان، و�أمر��س �لقلب، و�رتفاع �صغط �لدم.

فايزر تخترب احلبة ال�صحرية للوقاية من كورونا
�أعلنت �صركة فايزر، �أنها �أطلقت �ختبار�ت �صريرية يف مر�حل متو�صطة 
�ملعّر�صني  �لأ�صخا�س  لدى  كوفيد19-  تقي من  �إىل متقّدمة حلّبة 
تناولها  يتم  فريو�صية  م�صاد�ت  على  عدة  �صركات  وتعمل  لالإ�صابة. 
بالفم باإمكانها حماكاة مفعول عقار "تاميفلو" بالن�صبة لالإنفلونز� 
ومنع تطور �ملر�س �إىل م�صتويات خطرية. وقال كبري علماء �ل�صركة 
مايكل دول�صنت: "نعتقد باأن �لتعامل مع �لفريو�س �صيتطلب عالجات 
له،  تعّر�صو�  �لذين  �أولئك  �أو  بالفريو�س  للم�صابني  بالن�صبة  فعالة 
PF-" عقارها  تطوير  فايزر  وب��د�أت  �للقاحات".  تاأثري  مع  تتكامل 

مع  عليه  �خ��ت��ب��ار�ت  وجت��ري   2020 م��ار���س  يف   "07321332
"ريتونافري"، وهو دو�ء م�صاد لفريو�س نق�س �ملناعة �لب�صرية �أعيد 
 2660 �ل�صريري  �لختبار  و�صي�صمل  �أخ��رى.  لأغر��س  ��صتخد�مه 
�أو  بكوفيد  �إ�صابتهم  على  موؤ�صر�ت  �أول  ظهور  مع  �صي�صاركون  بالغا 
�إعطاوؤهم ب�صكل  �أول مرة بتعّر�صهم للفريو�س. و�صيتم  لدى علمهم 
�أو  "PF-07321332" و"ريتونافري"،  من  مزيجا  �إما  ع�صو�ئي 

دو�ء وهميا مرتني يف �ليوم ملدة 5 �أو 10 �أيام.
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في�صبوك تعلق تطوير ن�صخة 
لالأطفال من اإن�صتغرام

�أعلنت في�س بوك جتميد �لعمل يف م�صروعها لإطالق ن�صخة من تطبيقها 
�إن�صتغر�م خم�ص�صة لالأطفال دون �صن �لثالثة ع�صرة، بعد �لنتقاد�ت �لتي 
�أثره على �ل�صحة �لذهنية  طاولته حتى قبل �إطالقه ب�صبب �ملخاوف من 

لالأطفال.
و�أو�صح رئي�س �إن�صتغر�م �آدم مو�صريي يف ر�صالة عرب �ملدونة �لتابعة لل�صبكة 
�أن في�س بوك تعتزم �أخذ وقت �أطول "من �أجل �لعمل مع �لأهل و�خلرب�ء 

و�صّناع �لقر�ر �ل�صيا�صيني لإظهار �لقيمة و�حلاجة �إىل هذه �خلدمة".
و�أكدت �ل�صبكة �أنها ل تز�ل مقتنعة بالفائدة من تطوير ن�صخة خم�ص�صة 
�أعمار  "�لأطفال باتو� ميلكون هو�تف يف  �إن  للم�صتخدمني �ل�صغار، قائلة 
�أ�صغر، ويكذبون ب�صاأن عمرهم ويحّملون تطبيقات موجهة لالأ�صخا�س يف 

�صن �لثالثة ع�صرة وما فوق".
مو�جهة  يف  موقفها  ل�صرح  �ل���الزم  �ل��وق��ت  �أخ���ذ  ل  تف�صّ �إن��ه��ا  ق��ال��ت  لكنها 

�لنتقاد�ت �لتي تدعو في�صبوك �إىل �لتخلي عن �مل�صروع.
44 ولي��ة وج��ه��و� يف مايو )�أي����ار( ر�صالة �إىل  وك��ان �مل��دع��ون �ل��ع��ام��ون يف 
بحث  عمليات  عن  فيها  حتدثو�  �لعمالقة  �لأمريكية  �ملجموعة  موؤ�ص�س 
تظهر �رتباطا بني ��صتخد�م �ل�صبكات �لجتماعية و"�رتفاع �لأ�صى �لنف�صي 

و�ل�صلوكيات �لنتحارية لدى �ل�صباب".

طالب ير�صق ماكرون ببي�صة 
 19 �لعمر  يبلغ من  ر�صق طالب فرن�صي 
ببي�صة  ماكرون  �إميانويل  �لرئي�س  عاماً 
)و�صط(  ل��ي��ون  مدينة  يف  �فتتاحه  ل��دى 

�لثنني �ملعر�س �لدويل للمطاعم.
و�لطالب �لذي كان يقف على مقربة من 
�إذ  �إ���ص��اب��ة ه��دف��ه  �ل��دول��ة جن��ح يف  رئي�س 
�صقطت �لبي�صة على كتف ماكرون لكّنها 
و�صقطت  عنه  �رت��ّدت  بل  عليه  تنك�صر  مل 
�أر�صاً، يف حني �صارعت �ل�صرطة �إىل �إلقاء 

�لقب�س على �ملهاجم وتوقيفه.
�ل�صاب  �أّن  �ل��ف��رن�����ص��ي  �ل��ق�����ص��اء  و�أّك�������د 
"جمهول متاماً من قبل �أجهزة �ل�صرطة 
قال  �ل��و�ق��ع��ة  ع��ل��ى  وتعليقاً  و�لق�صاء". 
ماكرون "�إذ� كان لديه ما يقوله يل فلياأِت 
و�أ�صاف  م��ه��اج��م��ه.  روؤي�����ة  ط��ال��ب��اً  �إيّل"، 
�صعبية  لروؤيته لحقاً". وت�صهد  "�صاأذهب 
��صتطالعات  تظهر  �إذ  ت��ر�ج��ع��اً  م��اك��رون 
�لفرن�صيني  م��ن  فقط   38% �أّن  �ل���ر�أي 
ر�����ص���ون ع���ن �أد�ئ�����ه م��ق��اب��ل %59 غري 
تبقى  �ملتدنية  �لن�صبة  هذه  لكّن  ر��صني. 
�أعلى بكثري من �ل�صعبية �لتي كان يتمّتع 
يف   )22%( ه��ولن��د  فرن�صو�  �صلفه  بها 
�أعلى  �أّن��ه��ا  كما  �لفرتة من ولي��ت��ه،  نف�س 
قلياًل من تلك �لتي حاز عليها يف �لفرتة 
�لرئي�س  �صلف هولند  نف�صها من وليته 

�لأ�صبق نيكول �صاركوزي )36%(.

حت�صني �صحة اأمعائك يقلل من 
خماطر الإ�صابة بالنوبات القلبية �ص 23

لهذه الأ�صباب ُين�صح 
بتناول احلليب مع ال�صمر

يعتقد خرب�ء �لتغذية �أن �إ�صافة �ل�صمر �إىل كوب �حلليب �لعادي �خلا�س 
بك لن ي�صيف �لعنا�صر �لغذ�ئية للج�صم فح�صب، ولكنه ي�صفي �لأمر��س 

ا. ويقي منها �أي�صً
تاميز  �أوردت �صحيفة  ما  وفق  �ل�صمر،  مع  �حلليب  فو�ئد  �أه��م  يلي  فيما 

�أوف �إنديا:
ثقافة  من  ج��زًء�  �ل�صمر  ك��ان  �لع�صور،  مر  على  �له�صم:  عملية  حت�صني 
�لزيوت  لأن  وذل��ك  �لوجبات.  بعد  د�ئًما  ُيقدم  كان  �لهندية حيث  �لطهي 
�ملنبعثة بعد م�صغ هذه �لبذور، متتزج مع �للعاب وع�صري �جلهاز �له�صمي 
مما �صاعد يف ت�صريع عملية �له�صم. ميكن �أن ي�صاعد وجود �لزيوت يف بذور 

�ل�صمر يف �إفر�ز �إنزميات �ملعدة �لتي ت�صاعد يف حت�صني �لتمثيل �لغذ�ئي.
�لتمثيل  عملية  تعزيز  يف  ا  �أي�صً ي�صاعد  �حلليب  �أن  لالهتمام  �ملثري  ومن 
�لغذ�ئي، ودمج بذور �ل�صمر معها ميكن �أن يعزز �له�صم ويح�صن �لأمر��س 

�ملرتبطة باملعدة.
يقوي �لعظام و�لأ�صنان: �إن وجود �لربوتني و�لكال�صيوم يف �حلليب يجعله 
للكال�صيوم  جيد  م�صدر  فهو  �ل�صمر  �أم��ا  �صحي.  طبيعي  م�صروب  �أك��ر 
و�ملنغنيز و�ملغني�صيوم، مما ي�صاعد يف حت�صني �صحة �لأ�صنان وكذلك �صحة 

�لعظام.

 فوائد التفاح الأخ�ضر يف اإنقا�ص الوزن
�لأخ�صر  "�لتفاح  �إّن  �حلاج  �صينتيا  �لدكتورة  تقول  بد�ية 
كغريه من �لفو�كه و�خل�صر�و�ت ذو قيمة غذ�ئية عالية، 
باإ�صافته  �ليومي؛  �لغذ�ء  برنامج  �صمن  �إدر�ج���ه  وميكن 
كوجبة  �عتماده  ميكن  كما  كتحلية،  �لإف��ط��ار  وجبة  �إىل 
كالتفاح  �ملختلفة؛  باأ�صكاله  وتناوله  �ل��ي��وم،  خ��الل  �صناك 
�لأخ�صر �لطازج �أو �ملجّفف �أو ع�صري. ولكن يجب �لنتباه 
ة �لفو�كه �إذ� مّت ��صتهالكها على �صكل ع�صري؛  �إىل �أّن ح�صّ
فاإنَّ حجمها ي�صاوي 110 ملليلرت�ت، �أو ما يعادل ن�صف 

كوب.
هذ� ول يوجد غذ�ء خارق ي�صاعد على تخفي�س �لوزن، �إل 
�لغذ�ئي  �لنظام  �إدر�جها �صمن  �إذ� ما متَّ  �أغذية  �أن هناك 
�ليومي؛ ت�صاهم يف �مل�صاعدة على حتقيق هذ� �لهدف، كما 
و�صمن  باعتد�ل  تناوله  �أن  خا�صة  �لتفاح،  مع  �حل��ال  هو 
�س �صيزيد من فعالية �إنقا�س �لوزن،  نظام غذ�ئي متخ�صّ
حني  يف  �جل�صم.  بها  �صيمدُّ  �لتي  �لفو�ئد  �إىل  بالإ�صافة 
خ�صر�ء؛  تفاح  بثمرة  بال�صعر�ت  غنية  وجبة  ��صتبد�ل  �أّن 
�لأطعمة  ت��ن��اول  �أّن  علماً  �ل����وزن.  خف�س  على  �صي�صاعد 
�ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى �لأل���ي���اف ق��د ي�����ص��اع��د ع��ل��ى �حل����ّد من 
فرتة  �إىل  حتتاج  �أنها  خ�صو�صاً  لل�صمنة،  �لتعّر�س  خطر 
�لذي  �للعاب  �إنتاج  �ل��ذي يزيد من  �لأم��ر  �أط��ول للم�صغ، 
مي��ت��زج م��ع �ل��غ��ذ�ء، مم��ا ي�صاهم يف �م��ت��الء �مل��ع��دة وزيادة 
�ل�صعور بال�صبع، وقد �أظهرت بع�س �لدر��صات �لعلمية �أّن 
�لبوليفينول �ملوجود يف �لتفاح ب�صكل خا�س قد ي�صاهم يف 
هبوط �لوزن ويقّلل من �لدهون يف �جل�صم، لذلك ُين�صح 

بتناول �لتفاح قبل وجبة �لطعام بنحو 15 دقيقة".

فوائد التفاح الأخ�ضر للحوامل
ف��رتة �حلمل  "خالل  �أّن  �صينتيا �حل��اج  �ل��دك��ت��ورة  وت��وؤك��د 
عادة ما تو�صى �حلامل باتخاذ �حلذر جتاه كل ما تاأكل؛ 
يتم  م��ا  وع���ادة  جنينها،  و���ص��الم��ة  �صالمتها  على  ح��ر���ص��اً 
تو�صيتها للرتكيز على بع�س �لأغذية ب�صكل خا�س خالل 
�لأخ�صر  �لتفاح  بينها  من  و�لتي  �حل�ّصا�صة،  �ملرحلة  هذه 
�ل���ذي يحمل �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��و�ئ��د ل���الأم و�جل��ن��ني. وقد 
غذ�ئي  لنظام  �حلامل  �تباع  �أنَّ  �لدر��صات  بع�س  �أظهرت 
نوبات  من  �ملولود  وقاية  يف  ي�صاهم  �لتفاح،  ي�صمل  �صحي 
�ل��ط��ف��ول��ة، وت��ع��زي��ز �صحة  �مل��ر�ح��ل �لأوىل م��ن  �ل��رب��و يف 
�لعظام و�ملفا�صل لدى �لأم و�جلنني خا�صة؛ كونه م�صدر�ً 
بالإ�صافة  و�ملنغنيز،  و�لنحا�س  و�لبوتا�صيوم  للكال�صيوم 
�لتفاح م�صدر�ً  �ل��دم، حيث يعترب  �أنيميا  �لوقاية من  �إىل 
للحديد، ي�صّهل �له�صم ويزيل �ل�صموم من �جل�صم، ويقي 
�حلامل من �لإ�صابة من �ل�صطر�بات �ملعوية و�لإم�صاك؛ 
ب�صبب حمتو�ه �لعايل من �لألياف، وكذلك �ل�صيطرة على 
م�صتويات �ل�صكر يف �لدم وم�صتويات �صغط �لدم، و�حلفاظ 
على �نتظام دقات �لقلب لدى �حلامل، وتعزيز جهاز �ملناعة 
لدى �لأم و�جلنني، كون �لتفاح م�صدر�ً مل�صاد�ت �لأك�صدة 

�ملهمة يف حماربة �جلذور �حلّرة �مل�صببة لالأمر��س".
�لعديد  وت��وج��د  "هذ�  �حل���اج:  �صينتيا  �ل��دك��ت��ورة  وت��ت��اب��ع 
�لأخ�صر  �لتفاح  تناول  �إىل  �مل��ر�أة  �لتي تدفع  �لأ�صباب  من 
على �لريق فور �ل�صتيقاظ من �لنوم، مثل تعزيز �ملناعة 
قوي  مب�صدر  نهارها  تبد�أ  �أن  �ملفيد  من  حيث  وتقويتها، 
م��ن م�����ص��اد�ت �لأك�����ص��دة و�مل��رّك��ب��ات �ل��ت��ي حت��م��ي ج�صمها 
وخالياه من �ل�صموم و�مللّوثات، كون �لتفاح يحتوي �أي�صاً 

�خلاليا  حتمي  �لتي  و�لفالفونويد�ت   C فيتامني  على 
�لأخ�صر  �لتفاح  تناول  وي�صاعد  �حل���ّرة.  �جل��ذور  وتكافح 
�ل��دم؛ بف�صل  �ل�صكر يف  ��صتقر�ر م�صتويات  �لريق يف  على 
للذوبان،  �لقابلة  �لغذ�ئية  �لأل��ي��اف  م��ن  �ل��ع��ايل  حم��ت��و�ه 
و�لتي تبطئ من �مت�صا�س �ل�صكر يف �لأمعاء، وهذ� �لأمر 
يعّزز عملية �لتمثيل �لغذ�ئي يف �جل�صم، ما يجعل �لتفاح 
م��ث��ال��ي��اً يف �ل�����ص��ب��اح، خ��ا���ص��ة مل��ر���ص��ى �ل�����ص��ك��ري. و�جلدير 
للتفاح  �لن�صاء  تناول  �أن  بّينت  �لعلمية  �لدر��صات  �أّن  ذكره 
�لأخ�صر على �لريق جعلهن �أقل خطر�ً لالإ�صابة بال�صكري 

من �لنوع �لثاين بن�صبة ت�صل �إىل 30%.
�ل�صباحي  �أنه يحارب �جلوع  �لأخ�صر  �لتفاح  فو�ئد  ومن 
�أنه  مع �ختيار وجبة خفيفة �صريعة ومتكاملة �إىل جانب 

يحافظ على �لوزن.
كما �أن تناول تفاحة على �لريق؛ ي�صاعد بف�صل حمتو�ها 
من �لألياف يف زيادة �إفر�ز �للعاب يف �لفم، وبالتايل �لتقليل 
ت�صّو�س  ح���دوث  مينع  مم��ا  �ل��ف��م،  يف  �لبكترييا  كمية  م��ن 

�لأ�صنان و�لر�ئحة �لكريهة للفم و�لتهابات �للّثة".

فوائد التفاح الأخ�ضر ل�ضحة القلب
"�لتفاح  �أّن  �إىل  م�صرية  �حل��اج  �صينتيا  �ل��دك��ت��ورة  وتختم 
لعمل  �لبوتا�صيوم �ملهم جد�ً  �لأخ�صر يحتوي على معدن 
�لأوعية �لدموية و�لقلب، وتنظيم �صغط �لدم يف �جل�صم، 
فالإن�صان يحتاج �إىل تناول 4700 مللغم من �لبوتا�صيوم 
يومياً، و�أكل تفاحة خ�صر�ء ميكن �أن يوفر ما يقارب 115 
مللغم من ذلك، مما ي�صاعد يف �حلفاظ على �صغط �لدم 

و�نتظام دقات �لقلب".

ما مدى التزام �صركات 
الهواتف الذكية 

بال�صيا�صات البيئية؟
�ل�صلع  �خ���ت���ب���ار  ه��ي��ئ��ة  �أ������ص�����ارت 
و�ملنتجات �لأملانية �إىل �أن �لهو�تف 
مكونات  ع��ل��ى  حت���ت���وي  �ل���ذك���ي���ة 
م�صنوعة من �أكر من 50 مادة 
خام، �إىل جانب �صيا�صية خمتلفة 
�لبيئة، و�صعت  �ح��رت�م  يف جم��ال 
�إىل �لتعرف على  �لهيئة �لأملانية 
�لعاملية  �ل�صركات  تعامل  كيفية 

مع هذه �مل�صوؤولية.
��صتبياناً  �لأملانية  �لهيئة  و�أر�صلت 
�لذكية،  �ل��ه��و�ت��ف  ���ص��رك��ات  �إىل 
�لجتماعية  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ك�����ص��ف 
و�لبيئية، �لتي تلتزم بها �صال�صلها 
ل����ل����ت����وري����د، و������ص����ت����خ����ر�ج �مل������و�د 
�لتحقق من هذه  �خل��ام، وكيفية 
�ملتطلبات، وطلبت �لهيئة  �إر�صال 
�لإنتاج  مل��و�ق��ع  م�صتقلني  خ���رب�ء 
�ملتطلبات عرب  للتحقق من هذه 

�لإنرتنت.
كانت  �ل�صتبيان  نتيجة  �أن  غ��ري 
���ص��رك��ات من   5 و�أظ��ه��رت  �صلبية 
عدم  �لختبار  �صملها  �صركات   9
ورف�صت  م�صوؤولية،  باأي  �للتز�م 

�ل�صتبيان. على  �لرد   4
وفازت �صركتا Fairphone و
Shiftphone باأف�صل نتيجة 
"جيد"  ب��ت��ق��ي��ي��م  �لخ����ت����ب����ار  يف 
�ل�صتد�مة  ج��و�ن��ب  �صكلت  حيث 
مهما  ج��زء�ً  �ل�صركة  وم�صوؤولية 
دفع  ج��ان��ب  �إىل  فل�صفتهما،  م��ن 
�أج������ور م��رت��ف��ع��ة، و�ل���ع���م���ل على 
�ل�صتخر�ج �لعادل للمو�د �خلام.

على  �صام�صونغ  �صركة  وح�صلت 
على  و�أب�������ل  "مقبول"،  ت��ق��ي��ي��م 
�تباعهما  ورغ���م  "كاٍف"،  تقييم 
تعطيا  مل��ا  فاإنهما  ج��ي��دة،  �صيا�صة 
�خل����������رب�ء ن����ظ����رة ����ص���ام���ل���ة عن 
عملياتها للتجميع �لنهائية عرب 

�لإنرتنت.
�أكر  �صام�صونغ  كانت  ذل��ك  وم��ع 
�لختبار  يف  �أب�����ل  م���ن  ���ص��ف��اف��ي��ة 
وقدمت �أدلة و��صحة على ظروف 
�لعمل ومن�صاأ �لبطارية و�ملكونات 
�لأخرى لهو�تفها �لذكية، يف حني 
�ل�صتف�صار�ت  ع��ل��ى  �أب���ل  ت���رد  مل 
لهو�تفها  �لنهائي  �لتجميع  عن 
�ل��ذك��ي��ة وم��ن�����ص��اأ �مل��ك��ون��ات و�مل���و�د 

�خلام �لتي ت�صتعملها.

فوائد التفاح الأخ�صر للن�صاء يف تقوية املناعة والوقاية من ال�صكري

التفاح باألوانه املختلفة ذو فائدة �ضحية عظيمة؛ نظرًا لغناه بالعنا�ضر 
من  الكثري  على  يحتوي  فهو  احلرارية،  بال�ضعرات  وفقره  الغذائية 
�ضي  والفيتامني   ،B بي  الفيتامني  املهمة؛ مثل جمموعة  الفيتامينات 
C، والكثري من املعادن؛ مثل البوتا�ضيوم، املنغنيز، احلديد، والنحا�ص، 

وغريها... اإ�ضافة اإىل غناه بالألياف واملاء.
احتواوؤه  الأخ�ضر  التفاح  ميّيز  ما  ولعل 

على كمية اأقل من ال�ضكر مقارنة 
مع األوان التفاح الأخرى، وب�ضكل 
اخل�ضراء  ال��ف��واك��ه  ف����اإنَّ  ع���ام 

ت�ضاعد على خف�ص خطر الإ�ضابة 
خماطر  م��ن  واحل���ّد  ال�ضرطان،  اأن���واع  ببع�ص 

الب�ضر،  �ضحة  على  واحل��ف��اظ  ال��ق��ل��ب،  اأم��را���ص 
واحلماية من العيوب اخللقّية التي قد تتعّر�ص لها 

الأجّنة، بالإ�ضافة اإىل احلفاظ على قوة الدم 
وقوة العظام واملفا�ضل.

مع  للن�ضاء  الأخ�����ض��ر  التفاح  ف��وائ��د  تابعي 
�ضينتيا  وال��غ��ذاء  التغذية  علم  يف  الدكتورة 

احلاج، يف املو�ضوع الآتي:
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

َمت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لدولية لنخيل  َنظَّ
�صبتمرب   27 �لثنني  م�صاء  �لزر�عي  و�لبتكار  �لتمر 
2021 حما�صرة علمية �فرت��صية بعنو�ن "�لبتكار 
�صعادة  قدمها  �لغذ�ئي"،  �لأم���ن  خ��دم��ة  يف  �ل��زر�ع��ي 
�مل�����ص��ت�����ص��ار ح��ام��د �أح��م��د �حل��ام��د م��وؤ���ص�����س جمموعة 
غ��ر����ص��ي��ا �ل���زر�ع���ي���ة، ب��ح�����ص��ور 117 م���ن �خل����رب�ء 
�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  بزر�عة  و�ملهتمني  و�ملخت�صني 
�ل��دك��ت��ور عبد  و�أ���ص��ار  18 دول���ة.  ب�صكل ع��ام، ميثلون 
ب��اأن هذه �ملحا�صرة  �أم��ني عام �جلائزة،  �لوهاب ز�ي��د، 
�آل  �ل�صيخ نهيان مبارك  تاأتي �صمن توجيهات معايل 
نهيان، وزير �لت�صامح و�لتعاي�س، رئي�س جمل�س �أمناء 
�جلائزة، يف �إطار �لتز�م �جلائزة بن�صر �ملعرفة �لعلمية 
و�لبتكار  �لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل  بزر�عة  �ملتخ�ص�صة 

�لزر�عي. 
بد�ية  يف  �حل��ام��د  ح��ام��د  �مل�صت�صار  ��صتعر�س  ح��ي��ث 
�ملحا�صرة بالقول �إنه يدين بالف�صل يف ق�صة جناحه 
�إىل �ملغفور له -باإذن �هلل- �ل�صيخ ز�يد، �لذي غر�س يف 
نفو�س �أبناء �لوطن حب �لأر�س و�لإميان �لر��صخ باأن 
ل �أ�صا�س لقاعدة �مل�صتحيل يف زر�عة حما�صيل وحتويل 
�ل�صحر�ء �إىل جنة خ�صر�ء، فنحن ن�صتمد قوتنا من 
�للون  ولن�صر  �مل�صتحيل،  لتحدي  ز�ي��د  �ل�صيخ  عزمية 
زر�عة  "�أعطوين  ق���ال  ع��ن��دم��ا  خ�����ص��و���ص��اً  �لأخ�����ص��ر، 

�أعطيكم ح�صارة". وعمد �ملحا�صر منذ �لعام 2012، 
للروة  م����ز�رع  يت�صمن  متكامل  م�����ص��روع  خ��ل��ق  �إىل 
باملياه  �لزر�عة  ت�صمل  بتقنيات  و�لزر�عية  �حليو�نية 
عن  ف�صاًل  �لتقليدية،  و�ل��زر�ع��ة  �لع�صوية  و�ل��زر�ع��ة 
�لزر�عية  �مل�صتقات  من  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لإنتاج  من�صاأة 
و�حل��ي��و�ن��ي��ة، وت��و���ص��ع �حل��ام��د يف م�����ص��روع��ه لي�صمل 
لبتكار  �لزر�عية  و�لتكنولوجيا  للربجميات  م��رك��ز�ً 
ف�صاًل  �لتقنيات،  باأحدث  بال�صتيكية  بيوت  وتطوير 
ع��ن م��رك��ز ل��ت��دري��ب �لأف�����ر�د و�ل���ط���الب ع��ل��ى �أحدث 

�لنظم �لزر�عية.
و�أ������ص�����اف ح���ام���د �حل����ام����د يف حم���ا����ص���رت���ه ع���ل���ى �أن 
"غر��صيا" عملت منذ �لبد�ية على مو�جهة �لتحديات 

�لزر�عي  �لب��ت��ك��ار  مفهوم  على  بالرتكيز  �ل��زر�ع��ي��ة، 
عماًل بروؤية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان �لذي وفر �لبنية �لتحتية و�صجع �أبناء �لمار�ت 
�بتكرت  حيث  �ل���زر�ع���ي،  �لب��ت��ك��ار  يف  �ل�صتثمار  على 
"غر��صيا" �لنموذج �لأول من نوعه ملا ي�صمى باملزرعة 
�لزر�عي  �ل�صتثمار  مفاهيم  ير�صم  كنموذج  �ل�صاملة، 
بكل �أركانه، ويحقق جناحات متعددة ي�صتطيع �ملز�رع 
مع  تتنا�صب  حديثة  عاملية  ممار�صات  وف��ق  ح�صدها، 
مدرو�صة  ��صرت�تيجية  وبخطط  منطقتنا،  طبيعة 
على مفاهيم �لتميز �ملوؤ�ص�صي، لتحقق �ملزرعة �إير�د�ت 
من كل مرت مربع بها، وطرح كافة �حللول للتحديات 

ب�صكل دقيق.

يف  �لبتكار  توظيف  �إىل  �ملحا�صرة  يف  �حلامد  و�أ���ص��ار 
مييز  ما  هو  �ليوم  فالبتكار  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  خدمة 
مو�جهة  للم�صاعدة  �لبع�س.  بع�صها  ع��ن  �ل�صركات 
حت��دي��ات �ل��ق��ط��اع �ل���زر�ع���ي، وت��غ��ي��ري م��ف��ه��وم �ملزرعة 
�لتقليدي �لذي مت �ختز�له يف �إنتاج �خل�صرو�ت فقط 
�ىل ن�صر مفهوم دور �ملزرعة و�أثرها يف حياتنا و�أثرها 
فالعمق  و�لتعليمي  و�ملجتمعي  و�لبيئي  �لقت�صادي 
�ل�صمويل كان �لركيزة �لأوىل للنجاح و�لتميز وتو�صيع 
كل  حتاكي  باقة  تقدمي  من  متكنا  وهنا  �لأث��ر  نطاق 
�أننا  كما  �لطرق  باأق�صر  �لغايات  لبلوغ  �ملجتمع  فئات 
خلدمة  و��صتثمارها  �لتكنولوجيا  تطويع  على  عملنا 

�لقطاع �لزر�عي بكل �أق�صامه.
حامد  �مل�صت�صار  �ملحا�صر  �أ���ص��اد  �ملحا�صرة  خ��ت��ام  ويف 
�لزر�عية  غر��صيا  جمموعة  موؤ�ص�س  �حل��ام��د  �أح��م��د 
بابوظبي، بالدور �لكبري �لذي تقوم به جائزة خليفة 
�ل���زر�ع���ي يف دعم  �ل��ت��م��ر و�لب��ت��ك��ار  �ل��دول��ي��ة لنخيل 
�ل��ت��م��ور على  وت��ط��وي��ر ق��ط��اع زر�ع����ة �لنخيل و�إن���ت���اج 
�لدويل  �ملهرجان  تنظيم  خ��الل  من  �لعامل،  م�صتوى 
للتمور �لأردنية و�ملهرجان �لدويل للتمور �ل�صود�نية 
من  ر�فقها  وم��ا  �مل�صرية  للتمور  �ل���دويل  و�مل��ه��رج��ان 
�أن�صطة وفعاليات، �لتي �صاهمت ب�صكل فاعل يف زيادة 
�ل�صادر�ت،  و�رتفاع يف حجم  �لعربية  للتمور  �ل�صمعة 
بالإ�صافة �ىل �صل�صلة �ملوؤمتر�ت �لدولية �لتي تنظمها 

�لأمانة �لعامة للجائزة.

•• العني-الفجر

�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  تبذل 
و�لبحثية  �لتعليمية  �ملختلفة  �جل��ه��ود 
ل���ت���ع���زي���ز ري����ادت����ه����ا �ل���ع���امل���ي���ة م����ن خالل 
�لعلمية  �حل��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  م�صاهمتها 
�لتجارب  وع���ل���ى  �ل��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي��ة 
�ل�صمعة  رف����ع  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
�ل��دول��ي��ة و�لإي��ج��اب��ي��ة جل��ام��ع��ة �لإم����ار�ت 
من خالل بر�مج �لبحث �لعلمي �ملختلفة، 
�ملر�د  �مل�صتد�مة  �لتنمية  لأهد�ف  حتقيقاً 
2030  لت�صكل خارطة  حتقيقها بحلول 
و�أكر  �أف�����ص��ل  م�صتقبل  لتحقيق  ط��ري��ق 

��صتد�مة لكافة �لب�صر.
و�أ�صار �لأ�صتاذ �لدكتور �أحمد علي مر�د – 
�لنائب �مل�صارك للبحث �لعلمي يف جامعة 

�لإمار�ت باأن �لبحث �لعلمي ركيزة �أ�صا�صية 
و�لذي  �حل�صار�ت  وبناء  �لأمم  تطور  يف 
�لتنمية  �أه��د�ف  ب��دوره ي�صاهم يف حتقيق 
رخاء  �أج��ل  �ملتحدة من  ل��الأمم  �مل�صتد�مة 
يعود  مب��ا  و��صتد�متها  �ملجتمعات  ورف���اه 
�ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �لب�صرية.  على  نفعه 
و�ملجتمعي،  �ل����ري����ادي  �جل��ام��ع��ة  ول�����دور 
برنامج  ت��ط��ل��ق  �لإم��������ار�ت  ج��ام��ع��ة  ف�����اإن 
وذلك  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  �أب��ح��اث 
�لوعي  ول��زي��ادة  �لوطنية  �جل��ه��ود  ل��دع��م 
للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أه����د�ف  ب��اأه��م��ي��ة 
�مل�صتد�مة لدى جمتمع �لطلبة وجمتمع 
�جلامعة عن طريق تقدمي متويل بحثي 
لبحث  �لطالبية  �لبحثية  للمجموعات 
لإيجاد  �لبحثية  �لفكرة  وتطبيق  و�ختبار 
�حللول �ملرنة و�ل�صاملة و�مل�صتد�مة حتت 

�إ�صر�ف ع�صو هيئة تدري�س من �أحد كليات 
�جلامعة. 

و�أ�����ص����ار �ل���دك���ت���ور �أح���م���د م�����ر�د ب�����اأن هذ� 
�لربنامج �لبحثي موجه لطلبة �جلامعة 
كل  ي�صم  بحيث  �لتخ�ص�صات  جميع  من 
م�صروع بحثي من 3-5 طالب �صو�ء من 
�لدر��صات  �أو  �جل��ام��ع��ي  �لتعليم  مرحلة 
تدري�س،  ه��ي��ئ��ة  ع�����ص��و  ب���اإ����ص���ر�ف  �ل��ع��ل��ي��ا 
�أ�صهر  �أربعة  �إىل  �مل�صروع  حيث متتد مدة 
ويتوقع من �لفرق �لبحثية عر�س �لنتائج 
�لبحثية يف 17 مار�س 2022. و�صرتكز 
�لدورة �لأوىل من برنامج �أبحاث �أهد�ف 
�لتنمية �مل�صتد�مة حول �أربعة �أهد�ف من 
وهي  عليها  �ل�صوء  لت�صليط  هدف   17
و�لهدف  بالفقر،  �ملت�صل  �لأول  �ل��ه��دف 
ب���اجل���وع و �لهدف  ي��ت�����ص��ل  �ل����ذي  �ل���ث���اين 
�حل����ادي ع�����ص��ر �مل��ت�����ص��ل ب��ا���ص��ت��د�م��ة �ملدن 
و�ملجتمعات و �لهدف �لر�بع ع�صر �ملت�صل 

باحلياة حتت �ملياه. 
�لعلمي  للبحث  �مل�صارك  �لنائب  و�أو���ص��ح 
و�ملبتكرة  �جلديدة  بامل�صاهمات  نرحب   "
حت�صني  يف  ت�������ص���اه���م  �ل����ت����ي  �ل����ط����رق  �أو 
وتطوير �حللول �حلالية لتحقيق �أهد�ف 
هذ�  و�أن  ���ص��ي��م��ا  ل  �مل�����ص��ت��د�م��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل�صاركة  روح  تعزيز  �إىل  يهدف  �لربنامج 
�لبحثية  �مل����ه����ار�ت  ب���ن���اء  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة 
�لبحث  باعتبار  �جلامعي  �لطالب  ل��دى 
����ص���وق �لعمل  ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا  �ل��ع��ل��م��ي م���ه���ارة 
�لأبحاث  برنامج  و�صيتطرق  �مل�صتقبلي. 
للتحديات  �لبحثية  �حل��ل��ول  �إي��ج��اب  �إىل 
�لوطنية و�لعاملية �ملرتبطة بالفقر، �لأمن 
�لغذ�ئي، حتديات �ملياه و�لطاقة، �ل�صحة، 
�ملناخية  �لتغري�ت  �مل�صاو�ة بني �جلن�صني، 

و�ل�صالم.

•• اأبوظبي -الفجر

�ل�صالمة  و  للزر�عة  �أبوظبي  �أكدت هيئة 
خف�س  يف  �حليوي  دوره��ا  على  �لغذ�ئية 
�ل��ف��اق��د م���ن �لأغ���ذي���ة و�حل����د م���ن هدر 
�لغذ�ئي،  �لإم����د�د  �صل�صلة  ط��ول  �ل��غ��ذ�ء 
بدء�ً من �حل�صاد وو�صوًل �إىل �ل�صتهالك 
�مل��ن��زيل م��ن خ���الل �إط����الق �ل��ع��دي��د من 
�ملبادر�ت و�حلمالت �لتوعوية و�لإر�صادية 
للم�صتهلكني وتنظيم �لدور�ت �لتدريبية 
و�لقطاع  �لغذ�ئية  �ملن�صاآت  يف  للعاملني 
�إ���ص��د�ر �لأدلة  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �ل��زر�ع��ي، 

�لإر�صادية. 
�لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�صبة  �لهيئة  و�أطلقت 
�لأغذية  م��ن  و�مل��ه��در  بالفاقد  للتوعية 
29 �صبتمرب من كل  ي��وم  �ل��ذي ي�صادف 
ت��ه��دف �إىل �حلفاظ  ع���ام ع���دة م���ب���ادر�ت 
ع���ل���ى �ل���ط���ع���ام و�حل������د م����ن ه������دره من 

من��ه  �لف�����ائ�س  م��ن  �ل�ص������تفادة  خ��الل 
بالتعاون  �لنعمة"  ح��ف��ظ  "م�صروع  يف 
م���ع ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي، 
��صتخد�م  �إع����ادة  م��ب��ادرة  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�صبطها  ي���ت���م  و�ل����ت����ي  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �مل�������و�د 
م���ن �ل��ب��اع��ة �مل��ت��ج��ول��ني �أو �مل���و�ق���ع غري 
حيث  �مل�صدر،  جمهولة  وتكون  �ملرخ�صة 
�ملخربي  للفح�س  منها  عينات  �أخ��ذ  يتم 
�أو  لال�صتهالك  �صالحيتها  من  و�لتاأكد 

��صتخد�مها كاأعالف.
كما عملت �لهيئة على �إ�صد�ر  �لعديد من 
 36 منها  �ل�صاأن  بهذ�  �لإر�صادية  �لأدل��ة 
�حل�صاد  بعد  ما  لعمليات  �إر�صادياً  دلياًل 
للعاملني يف �ملن�صاآت �لزر�عية تغطي 41 
�إر�صاد�ت  على  �ل�صوء  وت�صلط  حم�صول، 
�لفاقد  وتقليل  �ملحا�صيل  ج��ودة  حت�صني 
م��ن �إن��ت��اج �مل����ز�رع �أث��ن��اء عمليات م��ا بعد 
�ل�صريع  ب��ال��ت��ربي��د  و�له��ت��م��ام  �حل�����ص��اد 

�لتخزين  ع��م��ل��ي��ات  خ���الل  ل��ل��م��ح��ا���ص��ي��ل 
و�لنقل،  حيث �أن �تباع �ملمار�صات �جليدة 
ي�صمن تقليل �لفاقد من �لإنتاج �لزر�عي 
 ،50% �إىل   20% م��ن  ت���رت�وح  بن�صبة 
�صالحية  ف����رتة  زي�����ادة  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
تعد  حيث  و�ل���ص��ت��ه��الك  ل��ل��ت��د�ول  �ملنتج 
ه����ذه �مل���رح���ل���ة �أح�����د �مل����ر�ح����ل �مل��ه��م��ة يف 
�لغذ�ئي،  �لأم����ن  م��ن��ظ��وم��ة  ويف  �لإن���ت���اج 
�لإر�صادي  �لدليل  �إ�صد�ر  �إىل  بالإ�صافة 
بقطاع  �خلا�س  �لغذ�ء  تقليل هدر  ب�صاأن 
�لدليل  ي��وف��ر  �ل���ط���ع���ام، ح��ي��ث  خ���دم���ات 
�ملعلومات �لكافية �لتي ت�صاعد يف تطوير 
و�إ�صر�ك  �لطعام  ه��در  م��ن  �حل��د  خطط 
للم�صاهمة يف �حلد من هدر  �مل�صتهلكني 
لي�صهم  �لدليل  �لطعام، ومت تطوير هذ� 
بفاعلية يف تعزيز �لأمن �لغذ�ئي وحماية 
خملفات  م��ن  �لتقليل  خ��الل  م��ن  �لبيئة 
هيئة  ت�صريعات  مع  يتو�فق  مبا  �لطعام 

�لغذ�ئية  و�ل�����ص��الم��ة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي 
و�تباع �أف�صل �ملمار�صات �لدولية يف جمال 

�لتقليل من هدر �لغذ�ء. 
وتقدم �لهيئة �أي�صاً، �لعديد من �لرب�مج 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
�ل��زر�ع��ة و�ل��غ��ذ�ء للتوعية حول  جم��ايل 
�أه���م���ي���ة �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل���ط���ع���ام و�حل���د 
م��ن �ل��ه��در ودوره����م يف ����ص��ت��د�م��ة �لأمن 
�ل����غ����ذ�ئ����ي، ح���ي���ث ت���ع���م���ل �ل���ه���ي���ئ���ة على 
�لزر�عي  و�لإر���ص��اد  �لفني  �لدعم  تقدمي 
و�لرب�مج �لتدريبية و�لتوعوية �ملز�رعني 
و�لتي  �لزر�عة  جمال  هذ�  يف  و�لعاملني 
ت�صهم يف بناء �لوعي لديهم حول مفهوم 
�ل�صتد�مة و�أهمية �تباع �أف�صل �ملمار�صات 
�لتي ت�صهم يف �ملحافظة على جودة �لثمار 
�لتي  �ل�صحيحة  و�ل��ط��رق  ح�صادها  بعد 
�لثمار  �صالحية  ف���رتة  زي����ادة  يف  ت�صهم 

وبالتايل تقليل �لفاقد منها.

�لرب�مج  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة    
�لتدريبية �ملتخ�ص�صة �لتي يتم تنظيمها 
لتدريبهم  �لغذ�ئية  �ملن�صاآت  يف  للعاملني 
بطريقة  �لغذ�ء  مع  �لتعامل  كيفية  على 
�آم����ن����ة حت����اف����ظ ع���ل���ى ����ص���الم���ة �ل����غ����ذ�ء 
�لفاقد  ح��ج��م  م���ن  وت��ق��ل��ل  للم�صتهلك 

�لناجم عن تلف �أو تلوث �لغذ�ء. 
ع��ل��ى تنظيم  ك�����ذ�ك  �ل��ه��ي��ئ��ة  وحت���ر����س 
�مل�صتهلكني  لتوعية  �لإر�صادية  �حلمالت 
�أ���ص��ال��ي��ب ت��خ��زي��ن �ل���غ���ذ�ء �ملنزيل  ح���ول 
�ل�صتهالك  وتر�صيد  �ل�صحيح  بال�صكل 
و�لعاد�ت  �ل�صلوكيات  جتنب  على  وحثهم 
�لغذ�ئية �ل�صلبية و �لبدء يف تقليل كميات 
�لغذ�ء  و�صر�ء  �إع��د�ده��ا  يتم  �لتي  �لغذ�ء 
��صرت�طات  م���ر�ع���اة  م��ع  �حل��اج��ة  ب��ق��در 
�لآمن  و�ل��ت�����ص��وق  �ل�صحيحة  �ل��ت��خ��زي��ن 
وغريها �ل�صلوكيات �لإيجابية للمحافظة 

على �لأغذية و�حلد من هدرها. 

بح�ضور 117 خبريًا وفنيًا ميثلون 18 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي تنظم حما�صرة 
افرتا�صية  عن البتكار الزراعي يف خدمة الأمن الغذائي بالإمارات

لتعزيز ريادتها العاملية

جامعة الإمارات تطلق برنامج اأبحاث اأهداف التنمية امل�صتدامة

مبنا�ضبة اليوم العاملي للتوعية بالفاقد واملهدر من الأغذية 2021

الزراعة وال�صالمة الغذائية توؤكد على دورها احليوي يف ا�صتدامة منظومة الغذاء

جائزة Emirates LitFest للكتابة 2022 يف حلتها اجلديدة
خرباء يف جلنة حتكيم امل�صابقة ي�صهم يف اإتاحة فر�ض 

الن�صر لع�صرة روائيني مل ي�صبق لهم ن�صر اأعمالهم
•• دبي- الفجر

�ف��ت��ت��ح م���ه���رج���ان ط�����ري�ن �لإم���������ار�ت ل�������الآد�ب ب����اب �مل�������ص���ارك���ة يف جائزة 
ي�صبق  �لذين مل  للكّتاب  �ملخ�ص�صة  "Emirates LitFest" للكتابة، 
"Emirates LitFest" من  لهم ن�صر �أي من �أعمالهم، وُتعد جائزة 
�أي �أعمال بعد.  �أكر �مل�صابقات �لتي يرتقبها �لكّتاب �لذين مل ُتن�صر لهم 
و�أ�صهمت �جلائزة منذ �نطالقها، عام 2013، يف متهيد طريق �لنجاح يف 
جمال �لن�صر لع�صرة كّتاب �أ�صدرو� جمتمعني 26 كتاباً على م�صتوى �لعامل 
�مل�صاركات �ملُقدمة باللغة �لإجنليزية  بعد فوزهم باجلائزة. تقبل �جلائزة 

فقط.
وتتاألف جلنة �لتحكيم يف دورة 2022 من ثالثة ُحكام من خرب�ء �ملجال، 

و�صوف تخ�ص�س �للجنة جل�صة ملدة �صاعة لكل من �لفائزين �لثالثة. 
 ورغم �أن �لفوز باجلائزة ل ي�صمن تاأمني �تفاقيات �لن�صر للكّتاب، �إل �أن 
مديرة مهرجان طري�ن �لإمار�ت لالآد�ب، �أحالم بلوكي، و�صحت �أن �صجل 
�جلائزة حافل باملنجز�ت وقالت: "تاأتي �جلائزة بحلتها �جلديدة هذ� �لعام 
�متد�د�ً لنجاحها فيما �صبق مع �لعدد �لهائل من �ملو�هب �لتي مت �كت�صافه 
موؤخر�ً يف �ملنطقة. توفر �جلائزة فر�صة مميزة للكّتاب �لطموحني لطرح 
�لأدبيني  �ل��وك��الء  من  �ثنني  ت�صم  �خل���رب�ء،  من  حتكيم  للجنة  �أعمالهم 
�ملرموقني ونا�صر و�حد، لتنتقي �لفائزين. ل يوجد ما هو �أف�صل من هذه 
قبل،  �لن�صر من  لهم فر�صة  ي�صبق  �لطموحني، ممن مل  للكّتاب  �لفر�صة 
�مل�صاركة  على  �لكّتاب  �أ�صجع جميع  ولذ�  �أعمالهم  تقدمي  على  لت�صاعدهم 
بفاعلية. �إنه ملن دو�عي فخرنا ما حققته هذه �جلائزة، و�أتطلع �إىل مطالعة 

كتب �لفائزين �لتي يحالفها �حلظ يف �لن�صر".
بونومي،  لويجي  �لعاملي،  �لأدب��ي  �لوكيل  ِقبل  من  �مل�صاركات  تقييم  �صيتم 
�لأدبي  �لوكيل  وه��و   ،)LBA( و�صركاه  بونومي  لويجي  �صركة  موؤ�ص�س 
�صيال  �لأدب���ي���ة،  �لوكيلة  م��ع  ب��اجل��ائ��زة،  �ل�صابقني  �ل��ف��ائ��زي��ن  م��ن  للعديد 
ب��ر�ون ل��الأدب و�ملوهبة، وك��ري� جني، موؤ�ِص�صة  ك��ر�ويل، من وكالة كريت�س 
 ،"The Dreamwork Collective " ورئي�صة تنفيذية ل�صركة 
�مل��و�ه��ب مت��ي��ز�ً يف منطقة  �أك���ر  �أع��م��ال  ت��ق��دم  ن�صر م�صتقلة  �صركة  وه��ي 

�ل�صرق �لأو�صط، و�أكر �لق�ص�س تاأثري�ً.  
و�لكويت،  و�لبحرين،  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  للمقيمني يف  يحق 
و�صلطنة ُعمان، وقطر، و�ململكة �لعربية �ل�صعودية، ممن تتجاوز �أعمارهم 
21 �صنة، �مل�صاركة يف �مل�صابقة، �صريطة �أن يكون �مل�صاركني ممن مل ي�صبق 
لهم ن�صر �أي رو�ية من قبل. مُيكن لالأعمال �ملقدمة �أن تتناول �أي مو�صوع، 
ولكن يجب �أن تكون �أعمال رو�ئية ُمقدمة باللغة �لإجنليزية وتعك�س حرفة 
�لرو�ية بو�صوح. كما يجب على �مل�صاركني تقدمي ملخ�س للعمل �لأدبي ل 
2000 كلمة من م�صودة �لعمل  �أول  �إىل  400 كلمة، بالإ�صافة  يقل عن 

�لرو�ئي. 
م�صحوبة   2021 دي�صمرب   12 بحلول  �مل�صاركات  تقدمي  �جلميع  وعلى 

بر�صوم ت�صجيل، 200 درهم �إمار�تي.
جائزة  �إىل  "�أتطلع  بونومي:  لويجي  يحدثنا  �لكتابة،  جائزة  دورة  وع��ن 
“Emirates LitFest” للكتابة كل عام، �لذي �أعده منجم مو�هب، 
وحقق وماز�ل يحقق �لعديد من �لفائزين �خلم�صة �لأو�ئ��ل جناحاً باهر�ً 
�حلما�س  ويتملكني  �ل�صرب،  ب��ف��ارغ  للجائزة  �أتطلع  �ل��ع��امل  م�صتوى  على 

ملعرفة ما �صت�صفر عنه هذ� �لعام، ونتمنى حظاً �صعيد�ً لكل �مل�صاركني".
ومن جهتها، قالت �صيال كر�ويل: "ي�صرين �أن �أكون يف جلنة حتكيم �جلائزة، 
فقد �صررت مب�صاركتي يف جائزة "Emirates LitFest" للكتابة، عام 
2020، قبل �أن يغري �لوباء عاملنا، و�أتطلع �إىل �مل�صاركة يف دورة مهرجان 
2022 و�لدور�ت �لتي تليها. �أ�صتمتع للغاية بالتعرف على �لكّتاب �جلدد 

�مللهمني وبامل�صاركة يف رحلتهم �لإبد�عية".
�أما كري� جني فذكرت باأنها تنتظر بلهفة كبرية �لرو�يات �جلديدة، وعربت 
و�قع  من  ثقة،  وكلي  �لق�ص�س!  جميع  لقر�ءة  "�أتطلع  بقولها:  ذل��ك  عن 
خربتي، �أن هناك �لعديد من �ملو�هب �لفذة يف �ل�صرق �لأو�صط تنتظر من 

يكت�صفها".
�صيحظى �لفائزون باجلائزة على جل�صة خا�صة ملدة �صاعة مع جلنة �لتحكيم 
ملناق�صة م�صود�ت �أعمالهم �لأدبية و�حل�صول على �ملالحظات �لقيمة �لتي 

�صت�صاهم ب�صكل كبري يف �لرتقاء بها �إىل م�صتوى �لن�صر.
�أن  �إل  للفائز،  �لن�صر  �تفاقيات  تاأمني  ي�صمن  باجلائزة ل  �لفوز  �أن  ورغم 
�لفائزين يف �لأعو�م �ل�صابقة حالفهم جناح ��صتثنائي، ومتكنو� من تاأمني 

�تفاقيات ن�صر لأكر من عمل من �أعمالهم �لأدبية.
وكانت بويل فيليب�س من �صمن �لفائزين و�لفائز�ت �لذين ن�صرو� �أعمالهم 
�لآخرين  باترفيلد،  �صارلوت  �إىل  بالإ�صافة  رو�ئيني م�صهورين،  و�أ�صبحو� 
�أنابيل كنتاريا، وريت�صل هاملتون، ولو�صي �صرتينج، وتام�صني وينرت، وكارن 

�أو�صمان، وجي�صيكا جارلفي، وفارزين نوري عا�صق وهيلغا جن�صن. 
�صيتم �لإع��الن عن �لفائزين خالل مهرجان طري�ن �لإم��ار�ت ل��الآد�ب يف 

فرب�ير 2022.

جمعية حممد بن خالد اآل نهيان ت�صارك يف 
برنامج الوعي ال�صحي ب�صرطان الأطفال

•• العني - الفجر

�صمن  �مل�صتقبل  لأجيال  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  جمعية  �صاركت  ت��و�م  م�صت�صفى  �إد�رة  من  بدعوة 
برنامج �لوعي �ل�صحي بفعاليات �صهر �لتوعية ب�صرطان �لأطفال يف �حلديقة �خل�صر�ء مب�صت�صفى 

تو�م 
جاءت م�صاركة �جلمعية بتقدمي �لعديد من �لفعاليات �لتي تهدف �إىل �إدخال �لبهجة و�ل�صعادة على 
وجوههم �لأطفال عرب رو�يات وق�ص�س متنحهم �ملمتعة  مع �إعطائهم م�صاحة للر�صم �حلر  و�لتلوين 
و�إجر�ء م�صابقات ثقافية وترفيهية ،  ويف ختام �لفعاليات، قامت �إد�رة م�صت�صفى تو�م بتكرمي  جمعية 
حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال �مل�صتقبل وتقدمي �ل�صكر لرئي�س جمل�س �إد�رتها �ل�صيخة د. �صما بنت 

حممد بن خالد �آل نهيان على ما تقدمه جهود عرب موؤ�ص�صاتها �لتي تخدم �ملجتمع .



100 تريليون بكترييا مع ميكروبيوتا �لأمعاء  و�جلهاز �له�صمي �لب�صري �لبالغ يوؤوي ما يقارب 
�لتي تلعب �لعديد من �لأدو�ر �حلا�صمة يف �حلفاظ على �ل�صحة �لعامة للفرد.

ويف �ل�صنو�ت �لأخرية، كانت هناك زيادة يف �لوعي �لعام مبيكروبيوم �لأمعاء، وجمموعة �لبكترييا 
و�لكائنات �لدقيقة �لأخ��رى �لتي تعي�س يف �جلهاز �له�صمي، و�ل��دور �لذي تلعبه يف �صحة �جلهاز 

�له�صمي.
ووجدت �لأبحاث �صلة بني �لتو�زن �خلاطئ لبكترييا �لأمعاء وعدد من �حلالت �ل�صحية.

�أي�صا على �حلالت �ل�صحية  �أن يوؤثر  �ل�صخ�س فح�صب، بل ميكن  �أمعاء  �لتو�زن يف  ول يوؤثر عدم 
�لأخرى مبا يف ذلك �لتهاب �ملفا�صل و�ل�صمنة و�لكتئاب ورمبا �صحة �لقلب.

ومت ربط �ملو�د �لكيميائية �أو �لعمليات �ملتعلقة ببكترييا �لأمعاء بزيادة خماطر �لإ�صابة بف�صل �لقلب 
وت�صلب �ل�صر�يني و�أحد�ث �لقلب و�لأوعية �لدموية �لرئي�صية مثل �لنوبات 

�لقلبية �أو �ل�صكتات �لدماغية.
مت   ،Microbiome جملة  يف  ن�صرت  در��صة  ويف 

 )microbiota( ميكروبيوتا  يف  �لتحقيق 
�لأم������ع������اء و�أم������ر��������س �ل���ق���ل���ب و�لأوع�����ي�����ة 

�لدموية.
وبد�أت �لدر��صة مبر�س �ل�صريان 

وهو   )CAD( �ل���ت���اج���ي 
�ل�صحية  �مل�����ص��اك��ل  �أك���ر 

�صيوعا يف جميع �أنحاء 
ي����ز�ل  ول  �ل����ع����امل 

�ل�صبب �لرئي�صي 
ل��������ل��������م��������ر���������س 

و�لوفيات.
وت����������������ق����������������ول 
�ل������در��������ص������ة: 
مدى  "على 
�ل���������ع���������ق���������د 
�مل������ا�������ص������ي، 
�أ����ص���ب���ح من 

�ل�������و���������ص�������ح 
�����ص����ك����ان  �أن 

�أم�������ع�������ائ�������ن�������ا، 
تا  بيو و ميكر

تلعب  �لأم���ع���اء، 
يف  ح����ي����وي����ا  دور� 

�ل���ت���م���ث���ي���ل �ل���غ���ذ�ئ���ي 
ل����الإن���������ص����ان، و�مل���ن���اع���ة، 

ع���ل���ى  �ل������ف������ع������ل  وردود 
�لأمر��س، مبا يف ذلك �أمر��س 

�لقلب و�لأوعية �لدموية".
دور�  �له�صمية  �ل��ق��ن��اة  جت��وي��ف  ويلعب 

�ل��ك��ول��ي�����ص��رتول يف  ت����و�زن  �لتحكم يف  ب����ارز� يف 
�جل�صم وهو م�صوؤول عن �ملدخول �خلارجي عن طريق 

�مت�صا�س �لكولي�صرتول.

و�أ�صافت �لدر��صة: "ب�صرف �لنظر عن �لتفاعل �ملعقد للعديد من م�صادر �لكولي�صرتول يف �جل�صم، 
ميكن �أن توؤثر �لعديد من �لعو�مل �لأخرى على تو�زن �لكولي�صرتول وتطور �أمر��س �لقلب �لتاجية 

مبا يف ذلك ميكروبيوتا �لأمعاء لدينا".
�ملزيد من �لتحقيقات يف هذه �لآليات �ملعقدة جزء ل يتجز�أ من ت�صليط  �أن  �إىل  وخل�صت �لدر��صة 
�ل�صوء على �آليات �لأمعاء �لتي تتو�صط فيها �لبكترييا، و�لتي بدورها ميكن �أن توؤدي �إىل وقاية من 

مر�س �ل�صريان �لتاجي �أكر فاعلية وعالية �لدقة تعتمد على �مليكروبيوم.
وقال �لدكتور ر�فائيل كيلمان، طبيب �لطب �لتكاملي و�لوظيفي وموؤ�ص�س مركز كيلمان �ل�صحي: 
"هناك �أدلة مهمة على �أن ميكروبيوم �لأمعاء متورط يف �صحة �لإن�صان يف جميع �لأمر��س تقريبا. 
�أنحاء  بارتفاع معدلت �لعتالل و�لوفيات يف جميع  �ملرتبطة  �لدموية،  �لقلب و�لأوعية  و�أمر��س 

�لعامل، لي�صت ��صتثناء".
�إيان باروز، زميل �أمر��س �لقلب يف كلية �لطب و�لعلوم  وتابع �لدكتور 
�ل�صحية بجامعة جورج و��صنطن: "%70 من خاليا �جل�صم 
�ملرتبطة  �لأن�����ص��ج��ة  يف  بالفعل  م��وج��ودة  �للتهابية 
بالأمعاء. لذ�، فاإن بكترييا �لأمعاء لها تاأثري على 

�لدور �للتهابي لالأمعاء و�جل�صم كله".
و�رتبط تناول �لأطعمة �لتي حتتوي على 
ما  �ل��دم  �صغط  ب��زي��ادة  �لربوبيوتيك 

يوؤثر على �صحة قلب �ل�صخ�س.
�أنو�ع  بع�س  ت�صاعد  �أن  وميكن 
تقليل  يف  �أي�صا  �لربوبيوتيك 
�ملو�د �لكيميائية �للتهابية 
يف �جل�����ص��م، م��ا ق��د يقلل 
�لإ�صابة  خم��اط��ر  م��ن 

باأمر��س �لقلب.
و�إح�������������������دى �ل������ط������رق 
�إد�رة  ب��ه��ا  �ل��ت��ي مي��ك��ن 
�لل������ت������ه������اب هي  ه��������ذ� 
�لبكترييا  خ�����الل  م����ن 
زيادة  طريق  عن  �ملعوية 
�ملفيدة،  �لبكترييا  ت��و�زن 
�لبكترييا  مر�قبة  وميكننا 
�مل�صببة لالأمر��س و�خلمائر 

و�لطفيليات.
وت�������������������ص���������اع���������د ب������ك������ت������ريي������ا 
و  Lactobacilli
على   Bifidobacterium
على  للحفاظ  �لالكتيك  �إنتاج حم�س 
يقلل من  ما  �ل�صحية،  �لبكترييا  ت��و�زن 
�إنتاج �جلزيئات �للتهابية، ويح�صن وظائف 
�ملناعة، ويقلل �لكولي�صرتول ويقلل من خطر 

�لإ�صابة بالنوبات �لقلبية.
وت�صمل �لأطعمة �لتي يجب ت�صمينها يف نظامك �لغذ�ئي 
�ملخمر  و�لعجني  �ل��زب��ادي  �لأم��ع��اء  �صحة  حت�صني  يف  للم�صاعدة 

و�للوز وزيت �لزيتون.

�شحة وتغذية
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يوؤدي ارتفاع �ضغط الدم وارتفاع الكولي�ضرتول اإىل زيادة خطر الإ�ضابة 
اأي�ضا  تاأثري  ال�ضيئة  الأمعاء  ل�ضحة  يكون  وقد  كبري،  ب�ضكل  قلبية  بنوبة 

على هذه احلالة املهددة للحياة.
بالدم فجاأة، وعادة  القلب  اإمداد  القلبية عندما يتم منع  النوبة  وحتدث 
ب�ضبب جلطة دموية. وت�ضمل العوامل التي تزيد من خطر اإ�ضابة ال�ضخ�ص 
بهذا، ارتفاع ن�ضبة الكولي�ضرتول يف الدم وارتفاع �ضغط الدم. وهذا هو املكان 
الذي تلعب فيه القناة اله�ضمية ال�ضحية دورها حيث ميكنها مواجهة عدد 

من احلالت ال�ضحية وبالتايل تقليل خطر الإ�ضابة بنوبة قلبية.

الزبادي والعجني املخمر واللوز وزيت الزيتون اأطعمة مهمة

حت�صني �صحة اأمعائك يقلل من خماطر الإ�صابة بالنوبات القلبية

و�صعت در��صة ن�صرت يف �ملنتدى �لدويل للح�صا�صية و�أمر��س 
�ل�صم  حا�صة  �صعف  ب��ني  �لعالقة  يف  �لتحقيق  �إىل  �لأن���ف، 

.B12 و�نخفا�س م�صتويات
�لقدرة  �أن����ه  ع��ل��ى   )OD( ل�����ص��م� ح��ا���ص��ة  ���ص��ع��ف  وُي����ع����ّرف 

�ملنخف�صة �أو �مل�صوهة على �ل�صم �أثناء �ل�صتن�صاق.
و�صارك 39 مري�صا لديهم م�صتويات منخف�صة من فيتامني 

�لدر��صة. يف   B12
لأمر��س  تف�صيلية  لفحو�صات  �مل�صاركني  جميع  وخ�صع 

و��صتخدم  �ملعملية.  و�لخ��ت��ب��ار�ت  و�حلنجرة  و�لأذن  �لأن��ف 
�ل�صم،  حا�صة  وظيفة  لتحليل   Sniffin 'Stick �ختبار 
مو�صوعي  �صبه  بتقييم  ي�صمح  فيزيائي  نف�صي  �ختبار  وهو 

لأد�ء �ملري�س �ل�صمي.
�لبيانات  م����ع  �ل�������ص���م  �خ���ت���ب���ار  ن���ت���ائ���ج  �رت�����ب�����اط  وف���ح�������س 
�لدميوغر�فية و�ملخربية يف �ملجموعة �لتي تعاين من نق�س 

.B12 فيتامني
كان   ،B12 فيتامني  نق�س  من  تعاين  �لتي  �ملجموعة  ويف 
�ملر�صى،  م��ن   56.4% ل��دى  و��صحا  �ل�صم  حا�صة  ف��ق��د�ن 
ولكن مل يكن هناك �أفر�د يف �ملجموعة �ل�صابطة يعانون من 

خلل يف حا�صة �ل�صم.
لأول  �أظهرنا  �لدر��صة،  هذه  "يف  �أنه  �إىل  �لباحثون  وخل�س 
�ملر�صى  �ل�صم قد يكون موجود� لدى  �أن �صعف حا�صة  مرة 
�لنظر  وب�صرف   .B12 فيتامني  نق�س  من  يعانون  �لذين 
عن �لرتباط �ل�صلبي بني �لعمر ودرجة حتديد �لر�ئحة، مل 
�أي من �لعو�مل �لأخرى �لتي متت در��صتها �رتباطا  تظهر 

ب�صعف حا�صة �ل�صم".
وت�صمل �أعر��س نق�س فيتامني B12 �لأخرى ما يلي:

�ل�صديد. • �لتعب 
)�خلمول(. �لطاقة  • نق�س 

�لتنف�س. • �صيق 
بالغماء. • �صعور 

• �ل�صد�ع.
�صاحب. • جلد 

)خفقان(. ملحوظة  قلب  • دقات 
من  ولي�س  �جل�صم  د�خ��ل  من  �لقادمة  �لأ���ص��و�ت  �صماع   •

م�صدر خارجي )طنني �لأذن(.
�لوزن. وفقد�ن  �ل�صهية  • فقد�ن 

! B12 اختبار حلا�صة ال�صم يدل على انخفا�ض م�صتويات فيتامني
ميكن اأن ينتج عن نق�ص فيتامني B12 جمموعة من الأعرا�ص، كثري منها خفي وخمتلط مع احلالت الأخرى.

ويعد فيتامني B12 اأحد اللبنات الأ�ضا�ضية يف اجل�ضم، لأنه يدعم اجلهاز الع�ضبي وي�ضاعد يف تكوين احلم�ص النووي. وبالتايل، 
ميكن اأن يوؤدي نق�ص فيتامني B12 لفرتات طويلة اإىل حدوث ت�ضونامي من امل�ضاكل، والتي يتخذ الكثري منها �ضكل اختاللت ح�ضية. 

.B12 وتو�ضح درا�ضة اأن فقدان حا�ضة ال�ضم قد يكون عالمة منبهة على انخفا�ص فيتامني
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العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 252
�لبيع  يف  يرغب   ، �صوريا  �جلن�صية  علو�س،  يو�صف  حممد   : �ل�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�حلريري  �صليمان  خالد   : �ل�صيد  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل 
و�جلن�صية �صوريا، يف �لرخ�صة �مل�صماه ))فور باي فور لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت �مل�صتعملة(( 
�لتنميه  د�ئرة  �ل�صادرة من  رقم )742854(  �ل�صارقة مبوجب رخ�صة  باأمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي 
�لقت�صادية ، تعديالت �خرى: تنازل �صاحب �لرخ�صة لخر، تغيري �ل�صكل �لقانوين من وكيل 
خدمات �ىل ذ م م. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( 
يتم  �صوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�صر  �قت�صى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة 
�لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
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مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال
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  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��صم �ل�صركة : �ضمارت ديلرز لتجارة معدات الريا�ضية �ص ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك خالد عبد�لكرمي ح�صني �ملالك - ديرة - ند �حلمر - �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رقم   778964  : �لرخ�صة  رقم   ، ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1277164 مبوجب هذ�   : �لتجاري 
مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2021/1/1 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
�ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2022/1/1
برو�ضبيكتف فيجن لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات ال�ضريبية �لعنو�ن : مكتب 
 04-6877163  : هاتف   B ��صتد�مة   - �ملطينة   - لال�صتثمار  �لغرير  ملك   fi رق��م 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً   04-2877163  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

وال�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  فيجن  برو�ضبيكتف   : �مل�����ص��ف��ي  ����ص��م 
ال�ضريبية �لعنو�ن : مكتب رقم fi ملك �لغرير لال�صتثمار - �ملطينة - ��صتد�مة 
تعلن  هذ�  مبوجب   04-2877163  : فاك�س   04-6877163  : هاتف   B
�أعاله لت�صفية  �ملذكور  �مل�صفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�صادية بدبي  د�ئرة 
قر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ص  الريا�ضية  معدات  لتجارة  ديلرز  �ضمارت 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/1/1 بتاريخ   دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  لديه  2022/1/1 وعلى من 
�أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف الدعوى رقم  304/2019/250 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي م�صاهمة عامة  

�ملطلوب �إعالنه : ر�تنالل �صاترميد �س جي�صنغاين - هندي �جلن�صية - ب�صفته من ورثة / ماني�س جاي�صنجاين - )�أب(  
�ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�صاعة   2021/10/6 �ملو�فق  �لربعاء  �أن��ه يف يوم   : �لإع��الن  مو�صوع 
�قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �لإمار�ت للمز�د�ت 
وعلى موقعها �لإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ليقل 
20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا  عن 
يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
�أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم 
باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : �صقة �صكنية - �ملنطقة : 
 - G-503  : �ل��وح��دة  5 - رق��م  �ملبنى : جولدن ميل  ��صم   - 5  : �ملبنى  1976 - رق��م  نخلة جمري� - رق��م �لر���س 

�مل�صاحة : 501.31 مرت مربع - �لتقييم : 5065371.79 درهم ويباع لعلى عطاء.  
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
يف الدعوى رقم  304/2019/250 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي م�صاهمة عامة  
�ملطلوب �إعالنه : ر�تنالل �صاترميد �س جي�صنغاين - هندي �جلن�صية - ب�صفته من ورثة / ماني�س جاي�صنجاين - )�أب(  
�ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�صاعة   2021/10/6 �ملو�فق  �لربعاء  �أن��ه يف يوم   : �لإع��الن  مو�صوع 
�قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �لإمار�ت للمز�د�ت 
وعلى موقعها �لإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ليقل 
20% من �لثمن �ل�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا  عن 
يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
�أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم 
باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : �صقة �صكنية - �ملنطقة : 
 - G-503  : �ل��وح��دة  5 - رق��م  �ملبنى : جولدن ميل  ��صم   - 5  : �ملبنى  1976 - رق��م  نخلة جمري� - رق��م �لر���س 

�مل�صاحة : 501.31 مرت مربع - �لتقييم : 5065371.79 درهم ويباع لعلى عطاء.
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اال�ضماء 
تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة باأن �ملدعو / عدى علي �أحمد 
من  ل�صمه  �لأول  �ملقطع  بتغيري  تقدم   ، �ل�صحي  حجر  بن 
)عدى( �إىل )�صامل( ، ليكون ��صمه بعد �لتغيري/ �صامل علي 
�أحمد بن حجر �ل�صحي ، و�ن من له م�صلحة يف �لعرت��س 
�ن يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ �لعالن �مام 

ق�صم �ل�صهاد�ت يف حمكمة ر�أ�س �خليمة.
 قا�ضي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
ه�ضام �ضبحي االرناوؤوطي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ضارة طالب حممد عبداهلل   
مدين  SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002945/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �صارة طالب حممد عبد�هلل 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ وليد �بر�هيم عبد�جلو�د  - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 108322 درهم

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - باري�س غالريي ذ م م فرع ال�ضارقة  
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003483/ 

�إىل �ملحكوم عليه : باري�س غالريي ذ م م فرع �ل�صارقة 
�لعنو�ن : �ل�صارقة �ل�صوق �ملركزي �لفرد�ن �لربج �لذهبي 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ عبد�لعزيز عبد�له هرمودي - �جلن�صية : �إير�ين  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 270899 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداهلل تاليزار خان   
جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002549/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�هلل تاليز�ر خان - �لعنو�ن : �لعنو�ن : �إمارة �ل�صارقة - �لقا�صمية ، �صارع �ل�صيخ 
حممد بن �صلطان �لقا�صمي - �صارع 130 ، هاتف : 0559981398 ، 0505767185 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ �لتميم لتاأجري �ل�صيار�ت و�حلافالت - ذ م م  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 28693 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - في�ضل ال�ضمريي ملقاوالت البناء   
جزئي   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003111/ 

�إىل �ملحكوم عليه : في�صل �ل�صمريي ملقاولت �لبناء 
�لعنو�ن : �ل�صارقة - بوطينة - �صارع �ل�صرق �صقة رقم 204 ملك ح�صني وفي�صل علي خز�م حممد 

�خلز�م 0509629999 - 0509242999 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �أحمد طالب �حمد هادي - �جلن�صية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 179238 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ضادق يحي طه   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003708/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �صادق يحي طه 
�لعنو�ن : �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية )18( 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ جر�نيمار للخدمات �لفنية - �س ذ م م  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ،  ومبا 
 83667 �لر�صوم و�مل�صاريف  �صامال  �لكلي  �ملجموع   : �ملطلوب تنفيذه كالآتي  �ن �حلكم  ومبا 
درهم.  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006878 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �صامل عبد�لرحمن �ل�صاعر  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�صارقة - �لرملة �صارع 18 فيال  3 

بناء على طلب �ملدعي / مكتب �ميان �صبت للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية 
قد �قام عليك �لدعوى ويطالبك فيها :- �لز�م �ملدعي عليه �صد�د مبلغ �ملطالبة بو�قع )13.000( 
درهم فقط ثالثة ع�صر �آلف درهم.  �لز�م �ملدعي عليه �لر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/10/6 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة 
 )5 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �صباحا   8.30 �ل�صاعة  متام  يف  �ملدنية  �لإبتد�ئية 
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها 

�عاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/26 م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0000324 مدين )جزئي(    
�إىل �ملدعى عليه : غالدوين جون�س نادوفيالفيتيل هندي/ �جلن�صية،
نعلمكم باأن �ملدعي �ل�صركة �ملتحدة لل�صيار�ت و�ملعد�ت �لثقيلة ذ.م.م -

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله :
قررت �ملحكمة:

و�أربعة  و�صتمائة  �ألفا  و�أربعني  وثمانية  �أربعمائة  ق��دره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  �ملدعى  �إل��ز�م  �أول: 
وثالثني درهما وت�صعني فل�صا(. 

ثانيا: �إلز�م �ملدعى عليه بفائدة قدرها 5%�صنويا عن �ملبلغ �ملق�صي به يف �لبند �أول من هذ� �لقر�ر وذلك 
�عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام على �أل تزيد �لفائدة على �أ�صل �ملبلغ �ملق�صي به. 
�ألف درهم( تعوي�صا عن �لأ�صر�ر �لتي  باأن يوؤدي للمدعية مبلغا قدره )ع�صرين  �إل��ز�م �ملدعى عليه  ثالثا: 

حلقت بها. 
ر�بعا: �إلز�م �ملدعى عليه مب�صروفات �لدعوى وثالثمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة.

ورف�س ما عد� ذلك من طلبات.
مركز �صعادة �ملتعاملني

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0002175 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه كهرب للمقاولت �لإلكرتوميكانيكية ملالكها �صركة �ل�صخ�س �لو�حد 
2021/07/28 قد حكمت  بتاريخ  9304213 نحيطكم علما   : �لعنو�ن   ، ذ.م.م 
عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح �لتميم لتاأجري �ل�صيار�ت 
و�حلافالت ذ.م.م. بالتايل : حكمت �ملحكمة : باإلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
و  درهما  �صتني  و  �ثنني  و  �لف وثمامنائة  )�ربعة وخم�صني  دره��م   54،862،5 مبلغ 
خم�صة فلو�س( مع �لفائدة عليه بو�قع 5 % �صنويا ت�صري من تاريخ قيد �لدعوى يف 
6/6/2021 و حتى �ل�صد�د �لتام و�لز�مها بالر�صوم و �مل�صروفات و �لف درهم �أتعاب 
حماماة . حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية ------30---- يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار قانوين وتكليف بالوفاء بالن�ضر

رقم )2021/7957(
�ملنذرة : �يه جي ئي �صتيل

�ملنذر �إليهما : 1- رد �صويل للم�صاعد و�ل�صالمل - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
�صابقا ً: رد �صويل للم�صاعد و�ل�صالمل- موؤ�ص�صة فردية 

ر�كابان مادهافان – هندي �جلن�صية - )جمهويل حمل �لإقامة( مادهافان  كومار  ر�ج   -  2
مبوجب هذ� �لإنذ�ر تنذر �ملنذرة - �ملنذر �إليهما مبوجبه - بالوفاء بالت�صامن للمنذرة مببلغ 100794،80 
�أيام  �إمار�تياً وثمانون فل�صا( خالل خم�صة )5(  �أربعة وت�صعون درهما  �ألفاً و�صبعمائة  �إمار�تي )مائة  درهم 
�لإج���ر�ء�ت  جميع  لتخاذ  �لق�صاء  �إىل  �مل��ن��ذرة  تتقدم  لذلك،  خالفاً  �لإع���الن  ه��ذ�  تاريخ  من  �أق�صى  بحد 
�لقانونية �لالزمة �صدكم و�إلز�مكم بدفع �ملبلغ �ملذكور بالكامل )مبا يف ذلك فائدة �لتاأخري �لقانوين بن�صبة 
5% �صنوياً بدء�ً من تاريخ �ملطالبة �لقانونية وحتى �لت�صوية �لكاملة( بالإ�صافة �إىل �لتعوي�س �ملنا�صب عن 
�ل�صرر �ملعنوي و�ملادي �لذي حلق باملنذرة ب�صبب عدم �صد�دكم هذ� �ملبلغ يف تاريخ �ل�صتحقاق وكذلك دفع 

�لر�صوم و�لنفقات �لق�صائية )مبا يف ذلك �أتعاب �ملحاماة(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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MOJAU_2021- 0023390 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، يرغب يف  - هندي �جلن�صية  نا�صر  نويد  نعمان  �ل�صيد/  ب��اأن  للجميع  ليكن معلوما 
عنايت  بن  ح�صني  مظهر  لل�صيد   )%49( �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  �لتنازل  و  �لبيع 
ح�صني بينرت - هندي �جلن�صية ، يف �لرخ�صة �لتجارية �مل�صماة / مظهر ح�صني ل�صيانة 
�ملكيفات و�لثالجات  و�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية - حكومة �ل�صارقة برقم 
)24583( - �ن�صحاب �صريك لآخر ، و عمال بن�س �ملادة )14( فقرة رقم )5( من 
�أحكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن �لكاتب �لعدل ، فقد �قت�صى 
ن�صر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �صوف يتم �لت�صديق على �لإجر�ء �مل�صار �إليه بعد �أ�صبوعني 
من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكور لإتباع �لإجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  
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اإعالن بالن�ضر 

اإعالن ح�ضور اجتماع اخلربة احل�ضابية 
– اأبوظبي ب�ضيطة  جتاري  يف الدعوى رقم 2021/1710 

�أعاله مبوجب �حلكم �ل�صادر  �أمني �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة  يعلن �خلبري �حل�صابي / ي�صري عادل 
�لتجهيز�ت   / �ملدعي�ة  من  �ملرفوعة   21/09/2021 بتاريخ  �ملوقرة  �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكم�ة  عن 
�لطبية �ملتحدة يونيمد �س ذ م م �صد �ملدعي عليها �لأول / �صيدلية ليدرز  �صد �ملدعى عليها �لثانية 
و  ليدرز  �صيدلية   / �لأول  عليها  �ملدعى  من  كال  �حل�صابي  �خلبري  يعلن  م  م  ذ  �س  �لأه���ر�م  /�صيدلية 
�ملدعى عليها �لثانية /�صيدلية �لأه��ر�م �س ذ م م حل�صور �جتماع �خلربة �حل�صابية يوم �لحد �ملو�فق 
03/10/2021 يف متام �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً )01:00( ظهر�ً. وذلك عرب �لتقنية �ملرئية �أونالين 

عرب برنامج زووم عرب �لر�بط �دناه :-
  https://us02web.zoom.us/j/7785033254?pwd-Snd5SmZHTEtJMmY1eDduTXhxY1VVdz09

�أد�ء  ن�صتطيع  حتى  �ل�دعوى،  ف�ي  م�وقفكم  توؤي�د  �لتي  و�مل�صتند�ت  �لوثائق  كافة  �إح�صار  يرج�ي  كما 
رقم  علي  �لت�صال  يرجى  لال�صتف�صار  �مل��ح��دد.  �لوقت  ويف  و�لأ���ص��ول  للقو�عد  وفقا  لنا  �ملوكلة  �ملهمة 

  026454696  -   0564159855
اخلبري احل�ضابي- اأ/ي�ضري عادل اأمني

اإجتماع خربة 
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7998(

�ملنذر / طارق �ملقد�صي - �جلن�صية )كند�( - بوكالة �ملحامية / �مل خمي�س
�ملنذر �ليها / �صركة �آر تي �يه ��س للخدمات �لفنية ذ.م.م  - )جمهول �لقامة(

وذل��ك يف  �إم��ار�ت��ي  دره��م   739  ،737،00 وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  ننذركم   -1
لتخاذ  �آ�صفني  �صن�صطر  و�إل  �لإن���ذ�ر،  ه��ذ�  ن�صر  تاريخ  من  �أي��ام  خم�صة  غايته  موعد 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم حلفظ حقوق موكلنا، �صو�ء �جلز�ئية �أو �ملدنية، مع 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�لأدبية  �ملادية  �لأ�صر�ر  لكافة  بالتعوي�س �جلابر  �لز�مكم 
12% من تاريخ �ل�صتحقاق حتى تاريخ �ل�صد�د، و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �أتعاب 

�ملحاماة. 2-مع حفظ حقوق �ملنذر من �أي حقوق كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2020/8059(

�ملنذر : عفر�ء نا�صر حارب �جلالف 
�ملنذر �ليه : �صوبر ما�صرت للتجارة �لعامة - �س.ذ.م.م - مديرها فريوز مورودوف

�عالن بالن�صر
�صد�د �لقيمة �لإيجارية �مل�صتحقة على �ملكتب و�لبالغ قدرها 55،375 درهم )�إخم�صة 
، وكذلك �صد�د  وخم�صون �لف وثالثمائة وخم�صة و�صبعون درهم( وذلك خالل �صهر 
ر�صوم �ل�صيك / �ل�صيكات �ملرجتعة وفقا لن�س عقد �ليجار �ملربم، و�ل �صوف ن�صطر 
�أ�صفني لقامة دعوى �أمام مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالخالء و�صد�د 
 ، �ل�صتهالكية  �لفو�تري  ، مع قيمة  و�لقانون  للعقد  �ليجارية وفقا  �مل�صتحقات  كافة 
�مل�صروفات ، �لتعوي�صات ، �ل�صر�ئب ، �لر�صوم �لق�صائية، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ 

�لخالء �لتام مع ت�صليم �ملكتب خايل من �ل�صو�غل.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

اعالن للح�ضور اأمام املحكمة )ن�ضرا(
اال�ضكال رقم 65 ل�ضنة 2021

�ىل �مل�صت�صكل �صده /�صمري حممود �لعلي - �لعنو�ن : �ل�صارقة - �صارع �لوحدة - �صركة 
 - 065255511 �صمري �ملحمود - بجانب �ل�صركة �لعربية لل�صيار�ت - هاتف رقم 
قررت �ملحكم�ة )د�ئرة �لتنفي�ذ( ��صتدعائكم للح�ص�ور �م�ام قا�صي �لتنفي�ذ �صخ�صيا �أو 
بو��صطة وكيل معتمد وذلك يف متام �ل�صاعة �لعا�صرة من �صباح يوم 29/09/2021 
�ملذكور  �لدع�وى  ع�ل�ى  جو�بي�ة  م�ذك�رة  وتق�دي�م  �مل��رئ��ي  �لت�صال  بطريق  ب�ع�د  ع�ن 
ذ م  لل�ع�ق�ار�ت �س  �ل�صبل  �مل�صت�صكل  �ملقام من  �أع�اله بو�ص�ف�ك م�صت�صكل �صده.  رقمه�ا 
م، ويف حال تخل�ف�ك ع�ن �حل�صور يف �ملي�ع�اد و �لتاريخ �ملحددين فاأن �ملحكمة �صتبا�صر 

�لنظر يف �لق�صية يف غيابك.
عن / رئي�س ق�ضـم التنفيـذ

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية االبتدائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��صم �ل�صركة : �ضركة ليف تامي ميديرتينيان للتجارة العامة - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم A14 ملك عبد�لرحيم �لزرعوين للعقار�ت - بردبي - جمري� �لوىل 
)مريكاتو(  �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�صة : 719997 رقم 
1147108 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية  �لقيد بال�صجل �لتجاري : 
�أعاله  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  �لتاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�ملوثق   2008/6/12 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2008/6/12 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�صفي �ملعني الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون  �لعنو�ن : مكتب رقم 3401-

A - 3401 - 8B ملك �صعيد �صهيل �صعيد - بردبي - �ملركز �لتجاري �لأول - هاتف : 
3215355-04  فاك�س : 3215356-04 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��صم �مل�صفي : الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
A ملك �صعيد �صهيل �صعيد - بردبي   - 3401 - 8B-3401 لعنو�ن : مكتب رقم�
 04-3215356  : فاك�س    04-3215355  : هاتف   - �لأول  �لتجاري  �ملركز   -
باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور  �لتنمية �لقت�صادية بدبي  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�أعاله لت�صفية �ضركة ليف تامي ميديرتينيان للتجارة العامة - �ص ذ م م وذلك 
2008/6/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم  مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
دبي بتاريخ 2008/6/12 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي 
�ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

�لإ�صالمي �أبوظبي  م�صرف  من  �صادرة  �أ�صهم  �صهاد�ت   فقدت 
لكال من 

�لبلو�صي  غريب  ح�صن  عبد�هلل  �صارة   -1
عدد �ل�صهاد�ت 151 رقم �ل�صهاد�ت 10107444

�لبلو�صي  غريب  ح�صن  عبد�هلل  �صماء   -2
عدد �ل�صهاد�ت 151 رقم �ل�صهاد�ت 10109655

�لبلو�صي  غريب  ح�صن  عبد�هلل  حممد   -3
عدد �ل�صهاد�ت 150 رقم �ل�صهاد�ت 10109656

من يجدها عليه �لإت�صال بالرقم 0505924000

   فقدان �ضهادات ا�ضهم
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

وزارة العدل - حمكمة دبا الفجرية االبتدائية االحتادية
 ق�ضم احلجوزات والبيوع

 تنفيذ �ضرعي رقم 114 ل�ضنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(

�ملنفذ �صده / ورثة عبد�لرحمن �صيف عبد�لرحمن �ل �صالح  
ل�صالح طالب �لتنفيذ / �صالح عبد�لرحمن �صيف عبد�لرحمن �ل �صالح  

للمز�د�ت  �لإمار�ت  موقع  على  وذلك  علني  مز�د  �صينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  �لفجرية  دبا  حمكمة  تعلن 
http: www.emiratesauction.ae يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/10/6 ، 

وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �صده و�أو�صاف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
�لعقار قطعة رقم )2/130( ملك مبنطقة �لفقيت ، دبا �لفجرية ، ب�صعر �لتثمني : 16،621،190 درهم )�صتة ع�صر 

مليونا و�صتمائة وو�حد وع�صرون �لفا ومائة وت�صعون درهم(
يتوجب على �لر�غب بالإ�صرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�صر�ء �و �ل�صتف�صار عن ذلك مر�جعة ق�صم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين 
لالإمار�ت للمز�د�ت  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. وعلى كل من له �عرت��س 

�لتقدم باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صتند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
 ق�ضم التنفيذ 

حمكمة دبا الفجرية االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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»اأرا�صي عجمان« ت�صتعد لإطالق الدورة 
الثالثة من برنامج الت�صنيف العقاري

•• عجمان-وام:

عقدت د�ئرة �لأر��صي و�لتنظيم �لعقاري يف عجمان على مد�ر ثالثة �أيام 
�لعقارية  �ملكاتب  مب�صاركة  �لعقاري  �لت�صنيف  معايري  ل�صرح  عمل  ور�صة 
�ل��ث��ال��ث��ة م��ن برنامج  �ل�����دورة  لإط����الق  �لإد�رة وذل����ك مت��ه��ي��د�ً  و���ص��رك��ات 
د�ئرة  عام  �ملهريي مدير  بن عمري  �صعادة عمر  و�أك��د  �لعقاري.  �لت�صنيف 
�لأر��صي و�لتنظيم �لعقاري �أن �لد�ئرة حري�صة على �إجناح �لدورة �لثالثة 
من برنامج �لت�صنيف �لعقاري ..مو�صحاً �أنه مت �إ�صتحد�ث معايري �صاملة 
عقارية  ومنظمات  �صركات  مع  معيارية  ومقارنات  در��صات  على  بالإعتماد 
�لتميز و�جلودة  ر�ئ��دة يف هذ� �ملجال بهدف تعزيز وتاأ�صيل مفهوم  عاملية 
على  �إي��ج��اب��اً  ينعك�س  م��ا  وه��و  عجمان  �إم���ارة  يف  �لعقارية  �ل�صركات  ل��دى 
م�صتوى جودة �خلدمات �ملقدمة للجمهور وي�صاهم ب�صكل مبا�صر وفعال يف 

جت�صيد روؤية �لد�ئرة �ملتمثلة يف حتقيق ريادة عقارية عاملية مبتكرة.
�لت�صنيف  برنامج  م��ن  �لثالثة  �ل���دورة  �صمن  تقرر  �أن��ه  �مل��ه��ريي  و�أو���ص��ح 
�لعقاري �إ�صتحد�ث فئة جديدة وهي فئة “ �صركات �لإد�رة “ و�لتي تتطلع 
�لتي  �خل��دم��ات  نوعية يف م�صتوى  نقلة  �إح���د�ث  �إىل  �ل��د�ئ��رة من خاللها 
خطة  ملو�كبة  باأد�ئها  و�لإرت��ق��اء  �مل�صرتكة  �لأج���ز�ء  �إد�رة  �صركات  تقدمها 
�لتطور �لذي تن�صده �لد�ئرة وتلبية طموحات �لقيادة �لر�صيدة وتطلعاتها 
�لعقارية و�ملجمعات  �مل�صاريع  �لعقاري و�لرتقاء بجودة  للنهو�س بالقطاع 
�ل�صكنية وتعزيز مكانة عجمان كمدينة ع�صرية توفر جميع �صبل �لرفاهية 
�صر�ئح  خمتلف  وتطلعات  �إحتياجات  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  لل�صكان  و�ل��ر�ح��ة 

�ملجتمع.

مطار ال�صارقة يطلق عالمته ال�صوتية املميزة
•• ال�شارقة-وام:

�أطلقت هيئة مطار �ل�صارقة �لدويل - حتقيقا لر�صالتها يف تقدمي جتربة 
 - �لب��ت��ك��ار  ت��دع��م  بيئة عمل  �صمن  للجميع  ر�ئ���دة  وخ��دم��ات  �آم��ن��ة  �صفر 
�لعالمة �ل�صوتية �ملميزة ملطار �ل�صارقة، و�لتي ت�صفي ُبعد�ً جديد�ً لهويته 

من خالل نغمات مو�صيقية م�صتوحاة من حركة و�أ�صو�ت �ملطار.
مطار  �صعار  يف  �لنور�س  طيور  م��ن  �ملبتكرة  �ل�صوتية  �لنغمة  و��صتلهمت 
فيها  و��صتخدم  و�ل��ب��ح��ري،  و�ل���ربي  �جل���وي  �لنقل  ميثل  �ل���ذي  �ل�صارقة 
�لعود �لذي يعد �لآلة �ملو�صيقية �لرئي�صية �لتي جت�ّصد �لثقافة �لإمار�تية 
باإيقاع  ع��ام  ب�صكل  �لعالمة  وتتمّيز  لل�صفر  كمقر  �ل�صارقة  �إىل  بالإ�صافة 

بطيء ن�صبياً لتمثيل �لهدوء وجتربة �ل�صفر �ملمتعة.
و�أكد �صعادة علي �صامل �ملدفع، رئي�س هيئة مطار �ل�صارقة �لدويل، �أن �إطالق 
�لعالمة �ل�صوتية �ملميزة ملطار �ل�صارقة، ياأتي يف �إطار �حلر�س على تعزيز 
�ل�صارقة ودول��ة �لإم��ار�ت باخلدمات �ل�صتثنائية  �إم��ارة  ربط �صكان و زو�ر 
�لتجارية  للعالمة  �مل�صتمر  �لتطور  م��ن  ج��زء  وه��ي  �مل��ط��ار،  يوفرها  �لتي 
ول�صرت�تيجية �لهيئة بتبني معايري جديدة يف �لبتكار، من خالل عالمة 

�صوتية ذ�ت نغمة مو�صيقية فريدة، ل ُتن�صى، ويرتدد �صد�ها عاملياً.
و�أ�صار �إىل �أن �لعالمة �ل�صوتية متثل هوية مطار �ل�صارقة وجت�ّصد مكانته 
كملتقى للعامل، وبو�بة مل�صتقبل م�صرق، وهي م�صتوحاة من حركة و�أ�صو�ت 
�آفاق جديدة تو�كب  �ملطار �ملميزة �لتي تعرّب عن �لنطالق و�لتحليق �إىل 
�ملطار  م�صرية  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف  وجت�صد  �ل�صارقة،  لإم���ارة  �ملتو��صل  �لنمو 
مطار�ت  خم�صة  �أف�صل  بني  من  يكون  �أن  يف  �لطموحة  وروؤيته  �ملتو��صلة 

�إقليمياً يف تقدمي جتربة �صفر وخدمات ر�ئدة للمتعاملني و�مل�صافرين.
طويلة  بحث  عملية  بعد  �ل�صارقة  مل��ط��ار  �ل�صوتية  �لعالمة  �ختيار  ومت 
�ملجال  �لأف�صل، ومن ثم فتح  �ل�صوتية  �لنغمة  وجتارب م�صتمرة لختيار 
�أمام موظفي هيئة مطار �ل�صارقة �لدويل للت�صويت على �خليار �لأن�صب 
من بني ثالث نغمات كانت �لأقرب يف ترجمة هوية �ملطار، و�لتعبري عنه 
بطريقة �صوتية مبتكرة ومتنا�صقة، تنقل �لعامل �إىل �إمارة �ل�صارقة وت�صنع 

ذكريات جميلة.

اقت�صادية دبي: 19 �صركة عاملة يف جمال �صناعة 
املعكرونة وال�صعريية وما مياثلها باإمارة دبي

•• دبي-الفجر: 

�أفاد تقرير �صادر عن قطاع �لت�صجيل و�لرتخي�س �لتجاري باقت�صادية دبي 
�أن �إمارة دبي ت�صم 19 �صركة تعمل يف جمال �صناعة �ملعكرونة و�ل�صعريية 
وما مياثلها، مثل م�صنع معكرونة �لإمار�ت، و�لذي مت تاأ�صي�صه عام 1976 
�أنو�ع  �أج��ود  ل�صناعة  �أول م�صنع متخ�ص�س  وُيعترب  �ليوم،  وم�صتمر حتى 

�ملعكرونة �ملحلية على م�صتوى منطقة �ل�صرق �لأو�صط.
وت�صم �أبرز �ملناطق لل�صركات �لعاملة يف جمال �صناعة �ملعكرونة و�ل�صعريية 
وما مياثلها كل من منطقة �لرب�صاء �لأوىل، �لرقة، �ل�صوق �لكبري، �لقوز 
�ل�صناعية �لر�بعة، جبل علي �لأوىل، �لقوز �ل�صناعية �لأوىل، �لقوز �لثالثة، 

جممع دبي لال�صتثمار �لأوىل، جممع دبي لال�صتثمار �لثانية، و�ل�صندغة.
�أما بالن�صبة لل�صكل �لقانوين للرخ�س �لعاملة يف جمال �صناعة �ملعكرونة 
و�ل�صعريية وما مياثلها، ف�صكلت �ملوؤ�ص�صات ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �لن�صبة 
ثم  �لفردية )�صركتني(،  �ملوؤ�ص�صات  تبعتها  �صركة،   16 �لأكرب حيث �صمت 
�ل�صركات ذ�ت �مل�صوؤولية �ملحدودة - �ل�صخ�س �لو�حد )ذ.م.م.( ت�صم �صركة 
و�لطحني،  �لأرز  مثل  �أ�صا�صية  �صلعة  وم�صتقاتها  �ملعكرونة  تعترب  و�ح��دة. 
�لتجارية  �لعالمات  ك��رة  �إىل  �أدى  ما  حملياً،  كبري  طلب  عليها  ويوجد 
�لتي تخاطب تنوع وتباين �أذو�ق ورغبات �مل�صتهلكني يف �صوء تعدد جن�صيات 
�ملقيمني و�لأمناط �لغذ�ئية لهم. وت�صهد �ل�صوق �ملحلية �إقباًل كبري�ً على 
�ملعكرونة،  �صلعة  من  و�لأوروب��ي��ة  و�خلليجية  �ملحلية  �لتجارية  �لعالمات 
�رتفاع  �إىل  �أدت  متقدمة  مرحلة  �إىل  �ملحلية  �لت�صنيع  خ��رب�ت  وو�صلت 
�ل�صادر�ت، ما يدل على قدرة �ملنتج �ملحلي على �ملناف�صة عاملياً. و�ملعكرونة 
�مل�صتوردة  بنظريتها  مقارنة  �صعر�ً  �لأق��ل  وتعد  عالية،  ج��ودة  ذ�ت  �ملحلية 

نظر�ً لنخفا�س �لكلفة ن�صبياً. 
�ملحلية  �ل�صناعة  يف  �أ�صا�صياً  عن�صر�ً  وم�صتقاتها  �ملعكرونة  �صناعة  وتعد 
وت�صاهم يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي و�لعتماد �لذ�تي على �لإنتاج �ملحلي، كما 
�أن لل�صركات �ملحلية فر�س عدة لدعم منوها حيث يوؤدي �لنمو �مل�صتقبلي 
بعدد �ل�صكان يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على وجه �لعموم و�إمارة دبي 
على وجه �خل�صو�س �إىل زيادة �ل�صتهالك وخ�صو�صاً مع تو�فر مقومات 

�جلودة ومز�يا �لقرب �جلغر�يف مل�صانع �لنتاج و�صرعة �لتوريد.

مكتب اأبوظبي لال�صتثمار يوا�صل دعم البتكار وبناء القدرات املتخ�ص�صة يف 
قطاعي اخلدمات املالية وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف اإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقد مكتب �أبوظبي لال�صتثمار �أم�س �صر�كات فردية مع 
�صركة �ل�صتثمار�ت �لعقارية بينين�صول لإد�رة �لعقار�ت، 
�لربجميات  حلول  بتطوير  �ملتخ�ص�صة  يوريكا  و�صركة 
�ملوؤ�ص�صية لتزويد هذه �ل�صركات بحزم دعم مالية وغري 
مالية لتطوير �أعمالها يف �إمارة �أبوظبي يف �إطار برنامج 
درهم  مليار   2 قيمته  و�لبالغة  للمكتب،  �لتابع  �لبتكار 

)545 مليون دولر(. 
 و�صتعمل هذه �ل�صر�كات على تطوير �لقدر�ت و�لتقنيات 
�لر�ئدة �لتي تتمتع بها كل من �صركة بينين�صول، و�صركة 
توفري  يف  و�صت�صهم  تخ�ص�صهما،  جم���الت  يف  ي��وري��ك��ا 
�ملعرفة يف  �قت�صاد  تعزيز  ت�صاهم يف  مهار�ت متخ�ص�صة 
ومدر�ء  �ل�صتثمار  حمللي  �إ�صافة  و�صت�صاهم  �أبوظبي. 
�لأ�صول وخرب�ء �لبيانات يف تعزيز �لكفاء�ت يف قطاعات 
و�لت�صالت،  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �ملالية  �خل��دم��ات 

وتدعم طموحات منظومة �لإبد�ع و�لبتكار يف �لإمارة.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال م��ارك��و���س ت��وم��ا���س، م��دي��ر قطاع 
“مع  لال�صتثمار:  �أب��وظ��ب��ي  مكتب  ل��دى  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت 
�جلهود �لكبرية �لتي تبذلها �إمارة �أبوظبي لتعزيز م�صرية 
�أولويتنا  ف��اإن  �ملعرفة،  على  قائم  �قت�صاد  وبناء  �لتنمية 
وتر�صيخ  �لب�صري  �مل���ال  ر�أ����س  تطوير  نحو  د�ئ��م��ا  تتجه 
ثقافة �لبتكار و�لأفكار �خلالقة. وتعكف كل من �صركة 
جتارية  موؤ�ص�صات  بناء  على  يوريكا  و�صركة  بينين�صول 
قوية قائمة على �لبتكار�ت �لتكنولوجية باإ�صر�ف نخبة 
�مل��ال و�لأع��م��ال، وميثل ��صتقطاب مثل هذه  من خ��رب�ء 
�ملو�هب �إىل �لإمارة خطوة هامة �صتعزز من قدر�ت قطاع 
�لعقار�ت وحتليل �لبيانات، وير�صل ر�صالة و��صحة حول 
بال�صركات  �أبوظبي  �إم��ارة  توليه  �ل��ذي  �لكبري  �لهتمام 

�ملبتكرة و�ملميزة.
 �صيو��صل مكتب �أبوظبي لال�صتثمار عقد �ل�صر�كات مع 
�لو�صول  يف  مل�صاعدتها  �لبتكار   على  �لقائمة  �ل�صركات 
�إىل مر�حل جديدة من �لنمو و�لنجاح يف �إمارة �أبوظبي 
�ملتخ�ص�صة  بينين�صول  ���ص��رك��ة  وت�صتخدم  و�مل��ن��ط��ق��ة«. 

ب��ال���ص��ت��ث��م��ار �ل���ع���ق���اري �لأب���ح���اث 
لتوفري  و�جل��زئ��ي��ة  �لكلية  �لكمية 
�ملوؤ�ص�صي  �مل��ال  ل��ر�أ���س  تتيح  من�صة 
�أ�����ص����و�ق  �إىل  �ل����و�����ص����ول  �ل��������دويل 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ل��ع��ق��ار�ت 
�لأبحاث  ه��ذه  وت�صاهم  �خلليجي. 
�ل�صركة  تقدمها  �ل��ت��ي  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�لعقار�ت  ت�صعري خماطر  �إع��ادة  يف 
�كت�صاف  خ����الل  م���ن  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

�لتغري�ت �ملت�صارعة يف �لأ�صعار. 
و�صي�صاهم �لدعم �ملتاح عرب برنامج 
�لبتكار يف متكني �صركة بينين�صول 
�إمكانياتها يف جمالت  من تطوير 
مقر�تها  م��ن  و�ل��ب��ح��ث  �ل�صتثمار 
�أبوظبي �لعاملي. و�صتوحد  يف �صوق 

�ل�صركة جهودها مع مكتب �أبوظبي 
لال�صتثمار  لتطوير قطاعي �خلدمات �ملالية و�لعقار�ت 
للتدريب  برنامج  تنظيم  خ��الل  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف 
و�مل�صاركة �لأكادميية بهدف تطوير �لكفاء�ت يف قطاعي 

�خلدمات �ملالية و�لعقار�ت يف �لإمارة.
وقال جيم�س غالون، �لرئي�س �لتنفيذي و�ملوؤ�ص�س �مل�صارك 
در��صة  بينين�صول  �صركة  “جنري يف  بينين�صول:  ل�صركة 
ملعاجلة  و�حل��وك��م��ة  �ل�صيولة  ت��اأث��ري  ح��ول  ر�ئ���دة  بحثية 
�إن��ن��ا نتعاون  خم��اط��ر �لأ���ص��ع��ار يف ق��ط��اع �ل��ع��ق��ار�ت. كما 
ودول  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف  �لعقارية  �لأ���ص��ول  مالكي  م��ع 
من  �لأ���ص��ول  قيمة  لتح�صني  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�خرتنا  لقد  بال�صيولة.  �خلا�صة  �ملبتكرة  حلولنا  خالل 
نظر�ً  �لرئي�صي  مقرنا  لتاأ�صي�س  �لعاملي  �أبوظبي  �صوق 
للمكانة �لهامة �لتي يتمتع بها كمركز مايل دويل يويل 
�أه��م��ي��ة ك��ربى ل��الإب��د�ع و�لب��ت��ك��ار. ف��خ��ورون بح�صولنا 
لال�صتثمار  �أبوظبي  مكتب  من  �لقوي  �لدعم  ه��ذ�  على 
�لذي �صيمكننا من تو�صعة �أعمالنا و�صر�كاتنا يف �لدولة 

و�ملنطقة«.
  وت��ع��م��ل ���ص��رك��ة ي��وري��ك��ا �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة ب��ت��ط��وي��ر حلول 

على  �مل���وؤ����ص�������ص���ي���ة  �ل����ربجم����ي����ات 
�لع�صرية  �لتقنيات  �أح��دث  �عتماد  من  �ل�صركات  متكني 
قدر�ت  لت�صخري  �لآلت  وتعلم  �ل�صطناعي  �لذكاء  مثل 
من  و�ل�صتفادة  �لكبرية  و�لد�خلية  �خلارجية  �لبيانات 
يوريكا  �صركة  من  �ملالية  �لبيانات  حلول  وتعمل  قوتها. 
على �إد�رة �ملخاطر �لئتمانية بال�صتفادة من �لت�صالت 
�مل�صرفية  �ل��ب��ي��ان��ات  ج���ان���ب  �إىل  �ل��ب��دي��ل��ة  و�ل���ب���ي���ان���ات 
�صركة  Omni من  وتوفر خدمة  �ملفتوحة.  و�ملعامالت 
يوريكا �خلا�صة مبعلومات �ل�صوق �أكرب لوحة متو��صلة 
 DS2 لأب����ح����اث �ل�������ص���وق يف �ل����ع����امل، وت��ع��م��ل م��ن�����ص��ة
على دعم   ML Ops ومن�صة   Feature Store
هذه �خلدمات وتزويد خرب�ء �لبيانات بالأدو�ت �لالزمة 

لتطبيق تقنية �لتعلم �لآيل على نطاق و��صع.
لال�صتثمار،  �أبوظبي  مكتب  مع  �ل�صر�كة  هذه  ومبوجب 
�صتقوم �صركة يوريكا بتاأ�صي�س مقرها �لرئي�صي لالأبحاث 
�أبوظبي.  �إم����ارة  يف  �لت�صغيلية  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�لبيانات  ومهند�صي  وخ���رب�ء  �لإد�رة  ف��ري��ق  و�صينتقل 
�أعمال  لإد�رة  �أبوظبي   من  �نطالقاً  للعمل  �ل�صركة  يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  وتنميتها  �ل�صركة 

بنجامني  وقال  �لعمالء.   �لعاملية من  قاعدتها  وخدمة 
يوريكا:  ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ����ص���وم���ارت���وب���و، 
يف  �أعمالها  تن�صط  �لتي  �لعاملية  �ل�صركات  “ب�صفتنا من 
�آ�صيا و�ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا و�لوليات  �أنحاء  جميع 
زمنية  ومنطقة  مركزًيا  موقًعا  �أبوظبي  توفر  �ملتحدة، 
�لأ�صبوع.  �أي��ام  ط��و�ل  �ل�صاعة  م��د�ر  على  للعمل  مثالية 
لقد �أبدت �إمارة �أبوظبي �لتز�ماً قوياً بتطوير منظومة 
مم���ي���زة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ت��ق��دم��ة وجم������الت �لأب���ح���اث 
�لعايل من ج��ودة �حلياة يف  �مل�صتوى  �إن  و�لتطوير. كما 
دولة �لإمار�ت و�إد�رتها �حلكيمة لأزمة �لوباء قد منحتنا 
�لثقة لتاأ�صي�س مقرنا �لرئي�صي يف بيئة د�عمة لطموحات 

فريق �لعمل وجلهود تو�صعة وتطوير �أعمالنا«.
ويهدف برنامج �لبتكار �لتابع ملكتب �أبوظبي لال�صتثمار 
لدعم �لأف��ك��ار �جل��دي��دة و�ملبتكرة م��ن خ��الل ح��زم دعم 
�لعاملة  �ل�صركات  �لربنامج  وي�صتهدف  تناف�صية،  مالية 
يف ق��ط��اع��ات تتمتع مب��ق��وم��ات من��و ع��ال��ي��ة مب��ا يف ذلك 
و�لت�صالت،  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �ملالية  �خل��دم��ات 
و�لتكنولوجيا  �حليوية،  و�لأدوي��ة  �ل�صحية،  و�خلدمات 

�لزر�عية، و�ل�صياحة �لبيئية، وغريها. 

رئي�ض وموؤ�ص�ض جمموعة �صركات �صوبا ي�صيد ببيئة الإمارات ال�صتثمارية اجلاذبة لل�صركات و امل�صتثمرين

حديد الإمارات .. ب�صمة اإماراتية تر�صم مالمح ا�صتثنائية لإك�صبو 2020 

•• العني-الفجر: 

رئي�س  م��ي��ن��ون  ���ص��ي  �أن  ب��ي  �ل�صيد  �أ���ص��اد   
بالبيئة  �صوبا  �صركات  جمموعة  وموؤ�ص�س 
بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �جل���اذب���ة  �لإ���ص��ت��ث��م��اري��ة 
دولة �لإمار�ت، و�لتي �صجعت �مل�صتثمرين 
�لإقليمية  و�ل�����ص��رك��ات  �لأع���م���ال  ورج����ال 
بغر�س  �ل���دول���ة  �إىل  ل��ل��ق��دوم  و�ل��ع��امل��ي��ة 
�ل���ص��ت��ث��م��ار و ب��ح��ث �ل��ف��ر���س �مل��ت��ن��وع��ة يف 

خمتلف �لقطاعات. 
�حلكومة  ب������ق������ر�ر�ت  م���ي���ن���ون  رح������ب  و 
�خلم�صني،  مب�����ص��اري��ع  �ملتعلقة  �ل��ر���ص��ي��دة 
مو�صحا �أنها �صت�صهم يف دفع عجلة �لنمو 
�لإم��ار�ت، وتعزيز مكانتها  �لإقت�صادي يف 
تن�صيط  وت�����ص��ه��م يف  ع��امل��ي��ا،  �لإق��ت�����ص��ادي��ة 
خمتلف �لقطاعات و�ملجالت �لإقت�صادية، 
و�مل�صتثمرين  �لأع�����م�����ال  رو�د  وت����دع����م 
لإطالق م�صاريع جديدة، وتعزيز �مل�صاريع 

�ل��ق��ادم��ة.  ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة مينون 
مل��ج��ل�����س �ل���دك���ت���ور م���ب���ارك ح��م��د م����رزوق 
�لعامري رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة هيلي 
منزله  يف  �لعقاري  و�ل�صتثمار  للتطوير 

مبدينة �لعني موؤخر�.
وي��ع��ت��رب �ل�����ص��ي��د م��ي��ن��ون رئ��ي�����ص��اً لإح���دى 
كربيات �صركات �لتطوير �لعقاري يف دولة 
ت�صم  ح��ي��ث  �خل��ل��ي��ج،  ومنطقة  �لم�����ار�ت 
حمفظة �ل�صركة عدد�ً كبري�ً من �مل�صاريع 
م�صروع  �صمنها  وم��ن  �لفاخرة،  �لعقارية 
حممد  مدينة  يف  �لو�قع  هارتالند  �صوبا 
�آل مكتوم يف قلب دبي، وت�صجل  بن ر��صد 
�ل�صركة مبيعات �صنوية مبليار�ت �لدر�هم 

يف ظل �لإقبال على م�صاريعها �لنوعية.  
مبارك  �لدكتور  �صكر  �ل��زي��ارة،  ختام  ويف 
زيارته،  ع��ل��ى  م��ي��ن��ون  �ل�����ص��ي��د  �ل���ع���ام���ري 
مبارك  �لدكتور  مينون  �ل�صيد  �صكر  كما 
�لعامري على ح�صن �ل�صيافة �لإمار�تية.

•• اأبوظبي -وام: 

�أعلنت �صركة حديد �لإمار�ت عن توريد 
% م��ن ح��دي��د �لت�صليح   60 �أك���ر م��ن 
ملوقع �إك�صبو 2020 دبي، وهو ما دخل 
يف بناء �لقبة �ملركزية “�لو�صل بالز�”، 
و�لطرق،  و�حل���د�ئ���ق  �مل�����ص��اة،  وج�����ص��ور 
�آل  �لذي يربط مطار  و�لنفق  و�ملمر�ت، 
 ،2020 �إك�صبو  مبوقع  �ل��دويل  مكتوم 

وغري ذلك.
 35 �لإم���ار�ت بتوريد  كما قامت حديد 
�لإن�صائية  �ملقاطع  من  مرتي  طن  �أل��ف 
�لرت���ك���ازي���ة عالية  و�لأل��������و�ح  �ل��ث��ق��ي��ل��ة 
�لعديد  �أجنحة  لبناء  �ل��الزم��ة  �جل���ودة 
�لدويل  �ملعر�س  �مل�صاركة يف  �ل��دول  من 

�لأكرب عامليا.
�لرميثي،  غمر�ن  �صعيد  �ملهند�س  وق��ال 
ل�����ص��رك��ة حديد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���رئ���ي�������س 
منتجات  ب��ت��وف��ري  ن��ف��خ��ر   : �لإم���������ار�ت 

م��ت��ن��وع��ة م��ع��ت��م��دة وم��ع��رتف ب��ه��ا عاملًيا 
وع����ل����ى �أع�����ل�����ى م�������ص���ت���وى م�����ن �جل������ودة 
و�مل���وث���وق���ي���ة ت�����ص��م��ل ج��م��ي��ع �ل���درج���ات 
و�مل���و�����ص���ف���ات؛ وت�����ص��ك��ل م�����ص��اه��م��ت��ن��ا يف 
�إمد�ده  م��ن خ��الل  �لهائل  ه��ذ� �حل��دث 
�إلهام  م�صدر  �جل��ودة  عالية  مبنتجاتنا 
�إجناز�ت  �صجل  �إىل  ي�صاف  و�إجن���اًز�  لنا 
ال جديًد�  ف�صً نكتب  و�ليوم،   .. �ل�صركة 
يف ت����اري����خ ����ص���رك���ت���ن���ا م����ن خ������الل دع���م 
من  ن�صخة  لأف�����ص��ل  �ل��دول��ة  ��صت�صافة 

�إك�صبو يف تاريخ �ملعر�س.
�إك�صبو  م��ع��ر���س   : �ل��رم��ي��ث��ي  و�أو�����ص����ح 
مرة  �إل  تتكرر  ل  جت��رب��ة  دب��ي   2020
�لعامل  يجتمع  حيث  �لعمر،  يف  و�ح���دة 
روح  ت�����ص��وده  ��صتثنائي  و�ح���د  م��ك��ان  يف 
�لأم���ل و�ل��ت��ف��اوؤل .. ول ندخر ج��ه��ًد� يف 
حديد �لإمار�ت، ب�صفتنا �أحد �أكرب رو�د 
�ملف�صل  و�مل�����ورد  �مل��ن��ط��ق��ة  �ل�����ص��ن��اع��ة يف 
دولة  يف  �جل��ودة  عالية  �ل�صلب  ملنتجات 

�أج��ل دعم جهود �لتنمية  �لإم���ار�ت، من 
�لإمار�ت  دول��ة  مكانة  لتعزيز  �لوطنية 
ل��ت��ك��ون م��ن �أف�����ص��ل �ل����دول �مل��ت��ق��دم��ة يف 

�لعامل.
�لإم���ار�ت  ح��دي��د  منتجات  و��صتخدمت 
�ملعامل و�ملباين  �أ�صهر  بناء بع�س من  يف 
�لأيقونية يف دولة �لإمار�ت، مثل جامع 
�ل�صيخ ز�يد �لكبري، وبرج خليفة يف دبي، 
ومتحف �للوفر �أبوظبي، وحلبة مر�صى 
و�رنر  وع���امل  لل�صباقات،  م��اري��ن��ا  ي��ا���س 

بر�ذرز �أبوظبي، وغريها �لكثري.
بتوريد  �لإم���ار�ت  حديد  �صركة  وتفخر 
منتجات  م����ن  م������رتي  ط����ن   2،500
�لرتكازية،  و�لأل��و�ح  �لإن�صائية،  �ملقاطع 
�مل�صممة  �ل���ه���ن���د����ص���ي���ة  و�خل�������دم�������ات 
�إىل  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  لتوفري  ا  خ�صي�صً
معر�س  يف  �بتكاًر�  �لأجنحة  �أك��ر  �أح��د 

�لرئي�س  وق����ال  دب����ي.   2020 �إك�����ص��ب��و 
“تطور   : �لإم�����ار�ت  حل��دي��د  �لتنفيذي 
لتو�ئم  �أعمالها  �لإم���ار�ت من��وذج  حديد 
لعمالئها،  �مل���خ���ت���ل���ف���ة  �لح����ت����ي����اج����ات 
هذه  م��ث��ل  ت��ق��دمي  يف  �ل��ك��ث��ري  وت�صتثمر 
�خل����دم����ات �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة �ل���ق���ائ���م���ة على 
�لت�صميم  متطلبات  تلبي  �لتي  �حللول 

�خلا�صة بالعميل«.
م���دي���ر �جلناح  ب����وم����ان،  ن��ي��ل��ز  و�أع�������رب 
عن  دب��ي،   2020 �إك�صبو  يف  �لهولندي 
ا  خ�صي�صً �مل�����ص��م��م��ة  ل��ل��ح��ل��ول  ت��ق��دي��ره 
تقدمها  �لتي  �جل���ودة  عالية  و�ملنتجات 
���ص��رك��ة ح��دي��د �لإم�������ار�ت، و�أ���ص��ه��م��ت يف 
نوعه  من  �لأول  �مل�صتد�م  �لهيكل  �إن�صاء 
�لأكر  و�ملفاهيم  �حللول  يعك�س  و�لذي 

�بتكاًر� يف جمال �ل�صتد�مة.
منطقة  يف  ه�����ول�����ن�����د�  ج�����ن�����اح  وي�����ق�����ع 
�ل���ص��ت��د�م��ة، وي��ق��دم ن��ظ��اًم��ا ف��ري��ًد� من 
نوعه وعلى �أحدث طر�ز يتيح �إنتاج �ملياه 

من  م�صتد�م،  ب�صكل  و�ل��غ��ذ�ء  و�ل��ط��اق��ة 
عمودية  مزرعة  ت�صمل  �بتكار�ت  خ��الل 

على �صكل خمروط.
تعد  �لإم����ار�ت  حديد  �أن  بالذكر  جدير 
�لثقيلة  �لإن�صائية  للمقاطع  منتج  �أكرب 
لالألو�ح  �ل��وح��ي��د  و�مل��ن��ت��ج  و�ل�����ص��خ��م��ة 
يف  �ل�صاخن  على  �مل�صحوبة  �لرت��ك��ازي��ة 
�ملنطقة؛ وهي ر�بع م�صّنع لل�صلب على 
م�صتوى �لعامل يح�صل على �صهادة نظام 
�جلودة للمنتجات �لنووية من �جلمعية 
�مليكانيكيني  للمهند�صني  �لأم��ري��ك��ي��ة 
ASME .. وتتطابق منتجات �ل�صركة 
�مل��ب��اين �خل�صر�ء  �أن��ظ��م��ة  م��ع م��ع��اي��ري 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل���دول���ي���ة، ك��م��ا ت��ع��ت��رب حديد 
للحديد  م�صنعة  �صركة  �أول  �لإم����ار�ت 
وو�حدة  �ملنطقة  م�صتوى  على  و�ل�صلب 
من 50 �صركة على م�صتوى �لعامل يتم 
 LEED نظام  معايري  وف��ق  �عتمادها 

لالأبنية �خل�صر�ء.

•• اأبوظبي-وام:

عقد مكتب �أبوظبي لال�صتثمار �م�س �صر�كات فردية 
لإد�رة  بينين�صول  �لعقارية  �ل�صتثمار�ت  �صركة  مع 
بتطوير حلول  �ملتخ�ص�صة  يوريكا  و�صركة  �لعقار�ت، 
بحزم  �ل�صركات  ه��ذه  لتزويد  �ملوؤ�ص�صية  �لربجميات 
�إمارة  يف  �أعمالها  لتطوير  مالية  وغ��ري  مالية  دع��م 
�أب��وظ��ب��ي يف �إط���ار ب��رن��ام��ج �لب��ت��ك��ار �ل��ت��اب��ع للمكتب، 

و�لبالغة قيمته 2 مليار درهم.
�لقدر�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل�������ص���ر�ك���ات  ه����ذه  و���ص��ت��ع��م��ل 
�صركة  م��ن  ك��ل  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة  و�لتقنيات 
تخ�ص�صهما،  جم��الت  يف  يوريكا  و�صركة  بينين�صول، 
يف  ت�صاهم  متخ�ص�صة  م��ه��ار�ت  ت��وف��ري  يف  و�صت�صهم 

تعزيز �قت�صاد �ملعرفة يف �أبوظبي.
و�صت�صاهم �إ�صافة حمللي �ل�صتثمار ومدر�ء �لأ�صول 
�ل��ك��ف��اء�ت يف قطاعات  ت��ع��زي��ز  �ل��ب��ي��ان��ات يف  وخ����رب�ء 

�ملعلومات و�لت�صالت،  �ملالية وتكنولوجيا  �خلدمات 
وتدعم طموحات منظومة �لإبد�ع و�لبتكار يف �لإمارة. 
�ل�صتثمار�ت  قطاع  مدير  ت��وم��ا���س،  م��ارك��و���س  وق��ال 
لدى مكتب �أبوظبي لال�صتثمار: مع �جلهود �لكبرية 
�لتنمية  م�صرية  لتعزيز  �أبوظبي  �إم��ارة  تبذلها  �لتي 
تتجه  �أولويتنا  فاإن  �ملعرفة،  قائم على  �قت�صاد  وبناء 
د�ئ���م���ا ن��ح��و ت��ط��وي��ر ر�أ������س �مل����ال �ل��ب�����ص��ري وتر�صيخ 
كل من  وتعكف   .. و�لأف��ك��ار �خلالقة  �لبتكار  ثقافة 
بناء موؤ�ص�صات  يوريكا على  و�صركة  بينين�صول  �صركة 
�لتكنولوجية  �لب��ت��ك��ار�ت  على  قائمة  قوية  جت��اري��ة 
ب��اإ���ص��ر�ف نخبة م��ن خ���رب�ء �مل���ال و�لأع���م���ال، وميثل 
��صتقطاب مثل هذه �ملو�هب �إىل �لإمارة خطوة هامة 
�لبيانات،  �لعقار�ت وحتليل  �صتعزز من قدر�ت قطاع 
�لذي  �لكبري  �لهتمام  حول  و��صحة  ر�صالة  وير�صل 
 .. و�ملميزة  �ملبتكرة  بال�صركات  �أبوظبي  �إم��ارة  توليه 
�ل�صر�كات  عقد  لال�صتثمار  �أبوظبي  مكتب  �صيو��صل 

�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار مل�صاعدتها يف  �ل�����ص��رك��ات  م��ع 
يف  و�لنجاح  �لنمو  من  جديدة  مر�حل  �إىل  �لو�صول 

�إمارة �أبوظبي و�ملنطقة.
  وت�صتخدم �صركة بينين�صول �ملتخ�ص�صة بال�صتثمار 
لتوفري  و�جلزئية  �لكلية  �لكمية  �لأب��ح��اث  �لعقاري 
�لو�صول  �ل��دويل  �ملوؤ�ص�صي  �مل��ال  ل��ر�أ���س  تتيح  من�صة 
�إىل �أ�صو�ق �لعقار�ت يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
تقدمها  �ل��ت��ي  و�ملنتجات  �لأب��ح��اث  ه��ذه  وت�صاهم   ..
�ل�صركة يف �إعادة ت�صعري خماطر �لعقار�ت �لإقليمية 

من خالل �كت�صاف �لتغري�ت �ملت�صارعة يف �لأ�صعار.
  و�صي�صاهم �ل��دع��م �مل��ت��اح ع��رب ب��رن��ام��ج �لب��ت��ك��ار يف 
يف  �إمكانياتها  تطوير  م��ن  بينين�صول  �صركة  متكني 
�صوق  يف  مقر�تها  م��ن  و�ل��ب��ح��ث  �ل�صتثمار  جم���الت 
مع  ج��ه��وده��ا  �ل�صركة  و�صتوحد   .. �ل��ع��امل��ي  �أب��وظ��ب��ي 
مكتب �أبوظبي لال�صتثمار لتطوير قطاعي �خلدمات 
�ملالية و�لعقار�ت يف �إمارة �أبوظبي من خالل تنظيم 

برنامج للتدريب و�مل�صاركة �لأكادميية بهدف تطوير 
و�ل��ع��ق��ار�ت يف  �ملالية  �خل��دم��ات  �لكفاء�ت يف قطاعي 
�لإم����ارة.   وق��ال جيم�س غ��ال��ون، �لرئي�س �لتنفيذي 
و�ملوؤ�ص�س �مل�صارك ل�صركة بينين�صول : جنري يف �صركة 
�ل�صيولة  تاأثري  ر�ئ��دة حول  بحثية  در��صة  بينين�صول 
و�حلوكمة ملعاجلة خماطر �لأ�صعار يف قطاع �لعقار�ت 
ن��ت��ع��اون م��ع م��ال��ك��ي �لأ����ص���ول �لعقارية  �إن��ن��ا  .. ك��م��ا 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  ودول جمل�س  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف 
�ملبتكرة  حلولنا  خ��الل  من  �لأ���ص��ول  قيمة  لتح�صني 
�أبوظبي  ���ص��وق  �خ��رتن��ا  ل��ق��د   .. بال�صيولة  �خل��ا���ص��ة 
�لعاملي لتاأ�صي�س مقرنا �لرئي�صي نظر�ً للمكانة �لهامة 
�لتي يتمتع بها كمركز مايل دويل يويل �أهمية كربى 
ف��خ��ورون بح�صولنا على هذ�   .. و�لب��ت��ك��ار  ل��الإب��د�ع 
�لذي  لال�صتثمار  �أبوظبي  مكتب  من  �لقوي  �لدعم 
�لدولة  يف  و�صر�كاتنا  �أعمالنا  تو�صعة  من  �صيمكننا 

و�ملنطقة.

يف اإطار برنامج البتكار .. �صراكات بني مكتب اأبوظبي لال�صتثمار وبينين�صول لإدارة العقارات و يوريكا
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نظمت عددًا من اجلل�ضات وور�ص العمل املعتمدة على مفاهيم البتكار والتنمية ال�ضاملة 

دائرة الطاقة يف اأبوظبي �صراكة ا�صرتاتيجية مع من�صة »�صباب
 من اأجل ال�صتدامة« لرت�صيخ ثقافة تر�صيد الطاقة ورفع كفاءتها

•• اأبوظبي-الفجر:

م�صتد�م  م�صتقبل  ر�صم  يف  �ل�صباب  متكني 
بات �صرورة تعمل د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي 
وتفعيلها عرب جهود حثيثة  تعزيزها  على 
���ص��ن��و�ت، مع  ع���دة  م��ن��ذ  ودوؤوب�����ة م�صتمرة 
تاأكيدها على �أهمية �ل�صتفادة من �لعقول 
و�لبتكار،  ب���الإب���د�ع  تتميز  �ل��ت��ي  �ل�����ص��اب��ة 
و�حلر�س على توجيهها وفق �أ�ص�س علمية 
م�صتقبل  ل��ب��ن��اء  وف��اع��ل��ة  ر����ص��خ��ة  وعملية 
و�عد.   وت�صارك �لد�ئرة يف من�صة “�صباب 
حتت  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل�صتد�مة”،  �أج���ل  م��ن 
رعاية �صمو �ل�صيخ خالد بن حممد بن ز�يد 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان، ع�صو  �آل 
�لتنفيذي،  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �أبوظبي 
وهي مبادرة �أطلقتها �صركة �أبوظبي لطاقة 
يف  �ل�صتثمار  بهدف  “م�صدر”،  �مل�صتقبل 
�ل�صباب �لذين ميثلون �لفئة �لأكر �أهمية 
يف �ملجتمع، و�لعمل على تطوير مهار�تهم 
ورفدهم بالثقافة �لأ�صا�صية لي�صبحو� قادة 
�لطاقة  د�ئرة  وتاأتي م�صاركة  لال�صتد�مة. 
يف هذه �ملن�صة منذ �لعام 2019، وباأ�صبوع 
رئي�صي،  ك�����ص��ري��ك  ل��ال���ص��ت��د�م��ة  �أب��وظ��ب��ي 
باأهمية  �ل��ك��ام��ل  �إمي���ان���ه���ا  م���ن  �ن���ط���الق���اً 
من  وج��زء  �ملختلفة،  �جل��ه��ات  م��ع  �لتعاون 
�ملجتمع  وع��ي  رف��ع  نحو  �لعديدة  جهودها 
كفاءتها،  وتعزيز  �لطاقة  تر�صيد  باأهمية 
للبيئة،  �ل�����ص��دي��ق��ة  �ل�����ص��ل��وك��ي��ات  و�ع��ت��م��اد 
وحتقيق �أهد�ف �أبوظبي ل�صتثمار �لطاقة 
مكانتها  وت���ع���زي���ز  و�مل���ت���ج���ددة،  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 

كعا�صمة عاملية لال�صتد�مة. 

دعم وحتفيز 
وم�صاعي �لد�ئرة يف جمال تر�صيخ �ملفاهيم 
��صتهالك  وت��ر���ص��ي��د  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
لذلك  ع������دي������دة،  �مل���ج���ت���م���ع  يف  �ل����ط����اق����ة 
م�صاركتها ودعمها للمن�صة جزء ل يتجز�أ 
من جهودها يف بلورة ذلك وتاأ�صيل جذوره 
بها  �إذ وج���دت  ح��ي��اة،  كاأ�صلوب  ب��ه  و�ل��ع��م��ل 
�ملنرب �لفاعل لإي�صال �ل�صوت لفئة �ل�صباب 
وحتفيزهم عرب �لبتكار و�لإب��د�ع، وهو ما 
عوي�صة  �ملهند�س  معايل  �أي�صاً  عليه  �أك��د 
خالل  �ل��ط��اق��ة  د�ئ���رة  رئي�س  �مل���رر  مر�صد 
“�صباب  م�صاركته بكلمة خا�صة يف برنامج 
�ل�صباب  حيث حث  �ل�صتد�مة”،  �أج��ل  من 
على �لنهو�س باأجندة �ل�صتد�مة و��صتثمار 
على  م��وؤك��د�ً  و�لنظيفة،  �ملتجددة  �لطاقة 
كونهم  م�صتمر  ب�صكل  لهم  �ل��د�ئ��رة  دع��م 
�أعلن  �لربنامج  ختام  ويف  �مل�صتقبل.  ق��ادة 
ع��ن م��ن��ح �خل��ري��ج��ني ف��ر���ص��اً ت��دري��ب��ي��ة يف 
�أق�صام �لد�ئرة باأبوظبي، ل�صتكمال �مل�صرية 

�ملتخ�ص�صة  ب������الأدو�ت  م��ه��ار�ت��ه��م  و���ص��ق��ل 
�خلربة،  �أ�صحاب  مع  و�لحتكاك  �لالزمة 
ب�صكل  �مل���ه���ن���ي  �ل���ع���م���ل  م�����ص��م��ار  ودخ�������ول 
مل�صتقبل  �لتاأ�صي�س  من  متكنهم  حم��رتف، 

باهر ومثمر.
��صتفادو�  �صاب   4500 �إىل  �لو�صول  ومت 
نطاق  �ملقامة �صمن  �لن�صاطات  من جميع 
�ل��ربن��ام��ج، وق��دم��ت �ل���د�ئ���رة �أي�����ص��اً ور�س 
خاللها  من  �ألهمت  �لفكرية  للقيادة  عمل 
�صفر�ء  ي�صبحو�  �أن  �صاب على  100ع�صو 
�ل��ط��اق��ة و�ملياه،  ف��اع��ل��ني يف جم���ال ك��ف��اءة 
ووفرت 3 �صاعات من ور�س �لعمل �خلا�صة 

ب�صوؤون �لتدريب وقيا�س ردود �لفعل. 

�ضباب من اأجل ال�ضتدامة 
وتعليقاً على هذه �مل�صاركة، �أكدت �لدكتورة 
لإد�رة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ف���و�ز،  ن��و�ف  ملياء 
�لهوية �ملوؤ�ص�صية و�ملبادر�ت �ل�صرت�تيجية 
مع  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  “م�صدر”،  يف 
د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي حيث تعد �صريكاً 
�أجل  م��ن  “�صباب  من�صة  يف  ��صرت�تيجياً 
ت�صجيع  �ىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل�صتد�مة”، 
�ل�����ص��ب��اب ومت��ك��ي��ن��ه��م يف خم��ت��ل��ف جمالت 
�ل�صتد�مة ودعمهم ليقودو� جهود �لتنمية 

�مل�صتد�مة م�صتقباًل.
ب�صكل  ت�صاهم  �ملن�صة  ب��اأن  ف��و�ز  و�أو�صحت 
ك��ب��ري يف ت��وف��ري ف��ر���س �ل��ت��دري��ب و�صقل 
وتبادل  �لتو��صل  فر�س  و�إت��اح��ة  �مل��ه��ار�ت 
�أنها  كما  و�خل����رب�ء،  �ل�صباب  ب��ني  �مل��ع��ارف 
ومبادر�تها  “م�صدر”  تندرج �صمن جهود 
�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل��ت��و����ص��ل��ة �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
خمتلف  ل���دى  �ل���ص��ت��د�م��ة  ث��ق��اف��ة  تر�صيخ 
�أف�صل  غ��د  ب��ن��اء  �أج���ل  م��ن  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
ل��ل��ج��م��ي��ع.  وت���ه���دف �ل�����ص��ر�ك��ة ب���ني د�ئ���رة 
“�ل�صباب  وم��ن�����ص��ة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ط��اق��ة 
�جليل  متكني  �إىل  �ل�صتد�مة”  �أج��ل  م��ن 
�لقادم من قادة �ل�صتد�مة، وغر�س �لثقافة 
�صفر�ء  ليكونو�  وتعزيزها  فيهم  �ل��الزم��ة 
ب���دوره���م ي��ن�����ص��رون �ل��ت��وع��ي��ة و�لر����ص���اد�ت 
�لتي �صتح�صن من �لبيئة �لتي نعي�س فيها 

حا�صر�ً وم�صتقباًل، و�عتمدت �ملن�صة �ثنني 
مهماً  ج���زء�ً  ليكونا  �ل��د�ئ��رة  موظفي  م��ن 
وهم  �لربنامج،  جمل�س  من  و��صرت�تيجياً 
مياه  �أول  �أخ�����ص��ائ��ي  �أح��م��د  عبا�س  حممد 
�ل�صرف �ل�صحي، و�أحمد عبد�هلل �حلمادي 

�أخ�صائي �أول للنفط و�لغاز. 

فكر مبدع
من  �حل�صرمي  حممد  �ملهند�س  وحت��دث 
�إد�رة �ل�صتد�مة وكفاءة �لطاقة يف �لد�ئرة، 
عن م�صاركة �ل�صباب يف �لور�س و�ملحا�صر�ت 
�لتوعوية و�لتفاعلية يف �ملن�صة، موؤكد�ً على 
�متالكهم فكر مبدع و��صتثنائي من �جليد 
باخلطط  وت�صمينه  ب��ل  م��ن��ه،  �ل���ص��ت��ف��ادة 
�لد�ئرة  �أن  �إىل  م�صري�ً  و�ل�صرت�تيجيات، 
�مل�صاركات  �إح����دى  �لع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  �أخ����ذت 
خا�صة  ور�صة  �صمن  �ل�صباب  �أطلقها  �لتي 
�لفرت��صي  �ل�����ص��ي��ف��ي  �مل��خ��ي��م  يف  ُن��ظ��م��ت 
�لتابع للمن�صة، �إذ �صممو� حملة جمتمعية 
توعوية عن �أهمية تر�صيد ��صتهالك �ملياه 
وتاأثري ذلك على �حلا�صر و�مل�صتقبل، حيث 
لت�صميم  جم��م��وع��ات  �إىل  �حل�����ص��ور  ُق�صم 
�إثرها  وع��ل��ى  �حل��م��الت  م��ن  ع���دد  وتنفيذ 
مت �ختيار �لفريق �لفائز بناًء على معايري 

عدة �أهمها �لبتكار.
�لتي  �جلل�صات  �أن  �إىل  �حل�صرمي  و�أ���ص��ار 
ل�”�صباب  �ل�صيفي  �مل��خ��ي��م  �صمن  ُن��ظ��م��ت 
�ل�صوء  ���ص��ل��ط��ت  �ل�صتد�مة”  �أج����ل  م���ن 
تخت�س  �لتي  �لتقنية  �جلو�نب  على  �أي�صاً 
�أن  �إىل  لفتاُ  �لطاقة،  ��صتهالك  برت�صيد 
رفع  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن  ك��ه��ذه  ب�صيطة  خ���ط���و�ت 
وبالتايل  �لفئة  هذه  لدى  �لوعي  م�صتوى 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  ث���م  وم����ن  �مل��ج��ت��م��ع، 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى �ل��ع��ل��م و�ل��ث��ق��اف��ة ولي�س 
�صيوؤدي  ما  وهو  �لعامة،  بالنظريات  فقط 
�ملرجوة  ل��الأه��د�ف  �لو�صول  �إىل  بالتاأكيد 

وحتقيقها بال�صكل �ل�صحيح.
  

متكني ال�ضباب 
و�صاركت �لد�ئرة يف عملية متكني �ل�صباب 

من �لبتكار وريادة �لأعمال يف جمال كفاءة 
�لطاقة، عرب تنظيم جل�صات نقا�صية �أبرزها 
خالل  و�لبتكار”  �ل���ص��ت��د�م��ة  “حتدي 
يناير  �صهر  لال�صتد�مة يف  �أبوظبي  �أ�صبوع 
�ق���رت�ح وت�صميم حل  ًط��رح فيها  �مل��ا���ص��ي، 
مبتكر للم�صاعدة يف ت�صريع كفاءة �لطاقة 
�جلل�صة  و�أد�ر  �أب���وظ���ب���ي،  يف  �ل��ت��ربي��د  يف 
و�لأخ�صائيني  �ملهند�صني  م��ن  جم��م��وع��ة 

من فريق عمل د�ئرة �لطاقة.

خمرجات 
�إر�صاد وحتكيم ومتكني  �لد�ئرة يف  جنحت 
43 م���ن �ل�����ص��ب��اب �ل���و�ع���د خ����الل حتدي 
�إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  ل��الب��ت��ك��ار،  “�إيكوثون” 
�مل�صاعدة يف ت�صريع كفاءة �لطاقة يف جمال 
ت�صميم  مت  ح��ي��ث  �أب���وظ���ب���ي،  يف  �ل��ت��ربي��د 
�ملهند�صني  قبل  من  مبتكرة  حلول  ثمانية 
و�لطالب �ملحليني و�لدوليني �ل�صباب بعد 
و�لنقا�س  بالتفاعل  وبلورتها  �لأفكار  طرح 

�حلي. 
ت��خ�����ص��ي�����س بر�مج  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى  وج������اري 
بالربنامج  للفائزين  �ل��د�ئ��رة  يف  تدريبية 
ودعمهم  �ل��ك��ايف  �لتوجيه  على  للح�صول 
من خالل �صقل �ملهار�ت �لالزمة لالبتكار 
�لتحديات يف  �لأع��م��ال يف مو�جهة  وري��ادة 

قطاع �لطاقة و بر�مج �لرت�صيد .

اجلل�ضات الفرتا�ضية
ل��ت��ب��ن��ي منظومة  �ل�����ص��ب��اب  دف����ع  وب���ه���دف 
�ل���ص��ت��د�م��ة و�ل��ع��م��ل ب��ه��ا وج��ع��ل��ه��ا مبثابة 
�صاركت  فَعال،  ب�صكل  �أ�صلوب حياة ون�صرها 
�لد�ئرة يف 10 �أن�صطة �فرت��صية متنوعة 
ب���ني ج��ل�����ص��ات وور������س ع��م��ل ع���ن ب��ع��د على 
مدى 48 �صاعة ركزت على تنمية �ملهار�ت 
�ل�صباب  مع  عربها  وتو��صلت  و�لتطوير، 
كالطاقة  للغاية  مهمة  مو��صيع  وناق�صت 
و�لغذ�ء،  �مل�صتد�م  و�لنقل  �ملناخي  و�لتغري 
�ملتعلقة  �لأم�������ور  م���ن  �ل���ع���دي���د  وغ���ريه���ا 
و��صتثمار  للبيئة  �ل�صديقة  بال�صلوكيات 

�لطاقة �ملتجددة و�إعادة �لتدوير. 

الذكاء ال�ضطناعي 
����ص���ارك �ث���ن���ان م���ن م��وظ��ف��ي �ل����د�ئ����رة يف 
ن���وع���ه يف  �أول ح����دث ف���ري���د م���ن  ت��وج��ي��ه 
من�صة “�صباب من �أجل �ل�صتد�مة” حتت 
من  �ل�صطناعي  �لذكاء  “توظيف  عنو�ن 
��صت�صافة  حيث مت  �ملناخي”،  �لتغري  �أجل 
يومني،  ملدة  ��صتمرت  “هاكاثون”  فعالية 
ت��ع��رف م��ن خ��الل��ه��ا �ل��ط��الب ع��ل��ى كيفية 
ملجالت  �ل����ص���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء  خ���دم���ة 
�حلياة  يف  تطبيقات  ودر�����ص���ة  �ل���ص��ت��د�م��ة 
�لو�قعية، و�كت�صبو� خربة عملية يف حتليل 

�لبيانات با�صتخد�م �لتقنيات �حلديثة. 

منوذج 
�أح��م��د �جل��اب��ري وزي���د �لعبيديل من  ب���د�أ 
د�ئرة �لطاقة حتدياً طلبا فيه من �مل�صاركني 
�ل�صباب �إن�صاء منوذج تقني ميكنه ت�صنيف 
مبر�س  �إ�صابتها  و�كت�صاف  �لنباتات  �أور�ق 
�لذكاء  �أ�صا�صيات  مناق�صة  ومت  عدمه.  من 
ر  �ل�صطناعي ودوره يف حل �مل�صكالت، وطوًّ
على  �عتمد  فريد�ً  منوذجاً  �لد�ئرة  فريق 
بتحليل  قام  ثم  “بايثون”،  �لربجمة  لغة 
تو�صية  و�عتمد  �لدقة  وم��ع��دلت  �لنتائج 

ب�صاأن حت�صني �لنموذج.

تخريج 
تخّرج 122 �صاباً و�صابة من بر�مج “�صباب 
تزودو� من خاللها  من �أجل �ل�صتد�مة”، 
بالإر�صاد و�لتوجيه، وباملهار�ت �لجتماعية 
�ل�������ص���روري���ة ل����ري����ادة �لأع����م����ال وم���ه���ار�ت 
للحلول  للو�صول  �لتعاون  و�أ�ص�س  �لبتكار 
يف مو�جهة �لتحديات و�لعقبات، �لتي من 
بيئة  �مل�صاهمة يف منو  �صاأنها متكينهم من 
ري����ادة �لأع���م���ال �لج��ت��م��اع��ي��ة ودف���ع عجلة 
�لإمار�ت  يف  و�مل�صتد�مة  �ل�صاملة  �لتنمية 
وخرب�ت  روؤى  و�كت�صاب  �ملتحدة،  �لعربية 

�ل�صوق.

فتح باب الت�صجيل للم�صاركة يف موؤمتر ومعر�ض 
�صيرتيد ال�صرق الأو�صط للقطاع البحري

•• دبي-وام:

�صيرتيد  وم��ع��ر���س  “موؤمتر  �أع��ل��ن 
�لبحري”-  للقطاع  �لأو�صط  �ل�صرق 
ح�صوري  وم����وؤمت����ر  م��ع��ر���س  �أك�����رب 
�لإم�����ار�ت  “�أ�صبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ���ص��م��ن 
رعاية  حت��ت  ينظم  �ل���ذي  �لبحري” 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة -  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة 
ببدء  �إي��ذ�ن��ا  �لت�صجيل  ب��اب  فتح  ع��ن 
ل��الأ���ص��ب��وع �حلافل  �ل���ت���ن���ازيل  �ل���ع���د 
ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ص��ط��ة �ل��ب��ح��ري��ة . 
ح�صوريا  و�ملعر�س  �ملوؤمتر  و�صيعقد 
�إك�صبو  يف  للمعار�س  دب���ي  م��رك��ز  يف 
�إىل   13 2020 دبي يف �لفرتة من 
ويحظى   .2021 دي�����ص��م��رب   15
هذ�  �لبحري”  �لإم�����ار�ت  “�أ�صبوع 
�ل����ع����ام ب���دع���م ���ص��ل��ط��ة م���دي���ن���ة دبي 
��صرت�تيجي  ك�������ص���ري���ك  �مل����الح����ي����ة 
ل��ه��ذ� �حل���دث �ل��ر�ئ��د. وحت��ت مظلة 
�لأ�صبوع �ل�صرت�تيجي ر�صخ “موؤمتر 
�لأو�صط  �ل�صرق  �صيرتيد  ومعر�س 
�أكر  بني  �لبحري” مكانته  للقطاع 
�لفعاليات �ملوؤثرة يف �لقطاع �لبحري 
�ملبادر�ت  �إط����الق  ي��ت��م خ��الل��ه  ح��ي��ث 
�لر�ئدة �لتي ت�صهم يف متكني �لقطاع 
�لعديد  للم�صاركني  �حلدث  و�صيوفر 

من فر�س �لتو��صل مع قادة �لفكر و�لأعمال لبناء �صر�كات طويلة �لأمد 
كمركز  �ملنطقة  مكانة  تعزيز  ت�صهم يف  �أن  �صاأنها  �لتي من  �لأفكار  وتبادل 
ر�ئد يف �لقطاع �لبحري. وقال كري�س موريل مدير �ملجموعة - ماريتامي 
�لقطاع  �صهد   “  : للحدث  �ملنظمة  ماريتامي  ماركت�س  �إنفورما  �إيفينت�س 
�لبحري تطور�ت متالحقة على مد�ر �لعام �ملا�صي ولكن على �لرغم من 
حتديات �ل�صوق �أظهرت دول مثل �لإمار�ت بر�عتها يف �لحتفاظ مبكانتها 
�لر�ئدة يف �لعديد من �ملوؤ�صر�ت �لتناف�صية حيث جاءت يف �ملرتبة �خلام�صة 
�لدولة  دعم  �لإ�صهام يف  �إىل  ونهدف  رئي�صي  تناف�صي  بحري  كمركز  عامليا 
»موؤمتر  مثل  ر�ئ���دة  من�صة  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  �لنمو  ه��ذ�  على  للحفاظ 
قادة  جتمع  كمظلة  �لبحري«  للقطاع  �لأو�صط  �ل�صرق  �صيرتيد  ومعر�س 
ورو�د �لقطاع �لبحري كما ناأمل من خالل هذ� �حلدث �إىل دعم ملف �إعادة 
تر�صح دولة �لإم��ار�ت لع�صوية جمل�س �ملنظمة �لبحرية �لدولية يف �لفئة 
 - و�ل�صر�كات  �لقنو�ت  ت�صويق  �إمي��ا هويل مدير  ». من جهتها قالت  /ب/ 
�ل�صرق  �صيرتيد  »موؤمتر ومعر�س  ماركت�س:  �إنفورما  �لبحري يف  �لقطاع 
�لأو�صط للقطاع �لبحري« ي�صاعد �ملخت�صني على �صياغة �ل�صرت�تيجيات 
عرب  ون�صعى  و�لزده����ار  �لنمو  على  وموؤ�ص�صاتهم  �صركاتهم  ت�صاعد  �لتي 
�لعديد من �ملبادر�ت �إىل �إ�صر�ك �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �حلكومية يف �ملنطقة 
و�صانعي �ل�صيا�صات وقادة �لأعمال، و�أ�صحاب �لأفكار �جلديدة و�ملبتكرين. 
و�أو�صحت �أن �ملوؤمتر يهدف من خالل �لنقا�صات �لهادفة و�لبناءة �إىل تعزيز 
�لتعاون و�لتو��صل مل�صاعدة �لقطاع على مو�جهة �لتحديات و�ل�صتفادة من 
م�صاركة عدة  �صي�صهد �حلدث  �أي��ام  وعلى مدى ثالثة  �مل�صتقبلية  �لفر�س 
و�ملوردين  �خل��دم��ات  م��ن مقدمي   100 م��ن  و�أك���ر  �حل�����ص��ور  م��ن  �آلف 
و�ل�صركات �لعاملية ما مينح �لقطاع �لبحري فر�س تو��صل غري حمدودة 
“�أ�صبوع  مظلة  حتت  تنظم  حيث  للغاية  مميزة   2021 ن�صخة  و�صتكون 

�لإمار�ت �لبحري«.

جمعية املدققني الإماراتية 
تطلق اأكادميية م�صار التدقيق

•• دبي -وام:

ك�صفت جمعية �ملدققني �لد�خليني يف �لدولة عزمها �طالق مبادرة عاملية 
جديدة حتت م�صمى “�كادميية م�صار �لتدقيق” مطلع �لعام �ملقبل ت�صتهدف 

�صقل مهار�ت �ملدققني �لد�خليني يف دولة �لمار�ت وتعزيز قدر�تهم.
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  علي  عبيد  �ل��ق��ادر  عبد  برئا�صة  �جلمعية  و�أو���ص��ح��ت 
�جلمعية �أن هذ� �لطالق ياتي بالتعاون مع خبري �لتدقيق �لد�خلي ريت�صارد 
ت�صامربز �لرئي�س �لتنفيذي �ل�صابق للمعهد �لعاملي للمدققني �لد�خليني 
�لذي يعترب �لكيان �لعاملي للمدققني �لد�خليني ومقره �لوليات �ملتحدة 
حيث تعترب هذه �ملبادرة مبثابة برنامج تعليمي ��صتناد� �إىل �خلربة و�لروؤى 
دولة  �ختار  �لذى  ت�صيمربز  ريت�صارد  �لد�خلي  �لتدقيق  خلبري  �مل�صتقبلية 
�لإمار�ت ودبي ب�صكل خا�س كموقع لإطالق �أكادميية م�صار �لتدقيق تقدير� 
�لإمار�ت  يف  �لد�خليني  �ملدققني  جمعية  بها  تتمتع  �لتي  �لعاملية  للمكانة 
و�صمعة دولة �لمار�ت �لعاملية يف هذ� �ملجال وقدرتها على �ل�صمود و�لتعايف 

�ل�صريع من �جلائحة مما عزز �لثقة بالأعمال و�لنمو �لقت�صادي.
�لذي  �خلا�س  و�حلفل  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  خ��الل  ت�صامربز  ريت�صارد  ووق��ع 
نظمته جمعية �ملدققني يف �لإم��ار�ت �ليوم بفندق ق�صر قي�صر يف جزيرة 
بلوو�ترز دبي على �لكتب �لثالثة وكتابه �لخري يف جمال �لتدقيق �لد�خلي 

لأول مرة على م�صتوى �ل�صرق �لأو�صط.
�ل��ع��امل يف جمال  ت��اأت��ي يف مقدمة دول  �أن دول��ة �لإم����ار�ت  وق��ال ت�صامربز 
جمال  يف  �لعاملية  �ملمار�صات  �أف�صل  وتطبيق  �ل��ق��ان��ون  و���ص��ي��ادة  �حلوكمة 
�لتدقيق �لد�خلي ...م�صيد� بجهود جمعية �ملدققني �لد�خليني يف �لإمار�ت 

لالرتقاء باملهنة.
ومن جهته �صرح عبد �لقادر عبيد علي �أن دولة �لإم��ار�ت حتتفل �حتفال 
كبري بالعد �لتنازيل لإنطالق �ل�صرح �لعاملي �ك�صبو 2020 و�لذي يعترب 
�لتي  �لتحديات  م��ن  بالرغم  �لر�صيدة  �لقيادة  جهود  بف�صل  فخر  و���ص��ام 
مير بها �لعامل ..م�صري� �إىل �أن �جلمعية ت�صع لبنة �صغرية لهذ� �لإجناز 
�لكبري باطالق هذه �ملبادرة �ملهمة لتوطيد �أ�صول �حلوكمة د�خل �ملوؤ�ص�صات 
�خلا�صة و �لعامة وياأتي �ختيار ريت�صارد ت�صامربز دولة �لإمار�ت لإطالق 
4 �صنو�ت يعد  هذه �ملبادرة وتوقيع كتبه ح�صريا من بني دول �لعامل ملدة 

مدعاة فخر.

اقت�صادية راأ�ض اخليمة تكرم 52 موظًفا متميزًا يف حفلها »على العهد نلتقي«
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�ل�صيخ حممد بن كايد  برعاية وح�صور 
�لقا�صمي رئي�س �قت�صادية ر�أ�س �خليمة، 
�ل�صنوي  ن�صف  حفلها  �ل��د�ئ��رة  نظمت 
لتكرمي موظفيها  “على �لعهد نلتقي” 
�ملتميزين خالل �لن�صف �لأول من �لعام 

�لرحمن  د. عبد  2021، ح�صر �حلفل 
�لد�ئرة  ع��ام  م��دي��ر   – �لنقبي  �ل�صايب 
�ملدير  م�صاعد  �ملحمود  حممد  -و�صعادة 
�لإد�ر�ت، يف حني ح�صر  -وم��در�ء  �لعام 
ك��اف��ة م��وظ��ف��ي �ل���د�ئ���رة ف��ق��ر�ت �حلفل 
�فرت��صًيا �لتز�ما بالتد�بري �لحرت�زية 
بتكرمي  �ل��د�ئ��رة  �حتفت  وق��د  �ملعتمدة. 

�ملختلفة من  �ل��ف��ئ��ات  وف��ق  م��وظ��ف��اً   52
جو�ئز �لتمّيز �لد�خلية للفرتة �ملذكورة، 
�ملتميزة  �لإد�رة  ف��ئ��ة  ت�صمنت:  و�ل��ت��ي 
ومدير �لإد�رة �ملتميز، وفئة �لق�صم �ملتميز 
ومدير �لق�صم �ملتميز، وفئة  �لأخ�صائي 
�لإد�ري  �ملوظف  �ملتميز، وفئة  �لتنفيذي 
�لتنفيذي �ملتميز، وفئة موظفي �ل�صعادة 

�لت�صال  وفئة موظف مركز  �ملتميزين، 
�ملتميز،  �مل��ي��د�ين  �مل��ر�ق��ب  وفئة  �ملتميز، 
�مل��ت��م��ي��زي��ن، وفئة  �مل�����ص��ت��خ��دم��ني  وف���ئ���ة 
�لقرت�حات  ن��ظ��ام  ب��ج��و�ئ��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�ملوظفني �حلا�صلني  وفئة  �لإلكرتونية، 
وكما  و�أك��ادمي��ي��ة.  مهنية  ���ص��ه��اد�ت  على 
�ملوظفني  تكرمي  على  �ل��د�ئ��رة  حر�صت 

•• دبي-الفجر: 

�صبتمرب   28“ دب���ي  يف  �أم�����س  �فتتحت 
2021” �أعمال �لدورة �خلام�صة ع�صرة 
من معر�س ليت ميدل �إي�صت، �ملعر�س 
و�مل����وؤمت����ر وح��ف��ل �جل���و�ئ���ز �ل��وح��ي��د يف 
�ملنطقة لت�صاميم وتكنولوجيا �لإ�صاءة، 
مب�صاركة 100 عار�س وعالمة جتارية 

من 23 دولة.
ي�صم �ملعر�س �لذي تنظمه �صركة مي�صي 
�لأ�صبوع   ه��ذ�  �إي�صت  ميدل  فر�نكفورت 
�أكرب جناح �أملاين على �لإطالق منذ 15 
�لأجنحة  من  �لعديد  جانب  �إىل  ع��ام��اً، 
بيالرو�صيا،  م��ث��ل  �لأخ������رى  �ل��وط��ن��ي��ة 
فنلند�، فرن�صا، �إيطاليا، هولند�، بولند�، 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �إ���ص��ب��ان��ي��ا،  رو����ص���ي���ا، 
�لأمريكية، و �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لعار�صني  م����ن  �ل����ع����دي����د  ���ص��ي��ج��ت��م��ع 
�ملحليني مثل �أبن�صال، �صينمار، كريي�صن 
ليدفان�س،  لي��ت��ن��ج،  �إل��ي��رتي��ك��و  ج��ل��ف، 
�أف�صل  ل��وم��ني، م��ع  ل��وم��ي��ن��ت��ك، و زي��ت��ا 
�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ع��امل��ي��ة م��ث��ل �أيه 
�صنرت�صفيت،  �إل��وم��ي��ن��ا���ص��ي��ون،  ب��ي  ���ص��ي 
كورنر، ليدفان�س، بريديك�س، لومينوفا، 
بكل حما�س لإعادة  �إنتيليد،  نيجر�،  لوز 
�ل��ت��ج��اري��ة يف �صوق  �ل���رو�ب���ط  ت��ن�����ص��ي��ط 
�لإ�صاءة يف �ل�صرق �لأو�صط و�لذي تقدر 
�أمريكي  دولر  مليار   5.1 بنحو  قيمته 

يف 2022.
و وف����ق����اً ل��ل��م��ح��ل��ل��ني �ل���ع���امل���ي���ني م����ن 6 

�أن  �ملتوقع  م��ن  ف��اإن��ه  ري�صريت�س،  دبليو 
مليار   6.5 ح����و�يل  �إىل  �ل�����ص��وق  ي��ن��م��و 
�أن  2027، حيث  �أمريكي يف عام  دولر 
�لتحتية  �لبنية  م�صاريع  يف  �ل�صتثمار 
يف �لقطاع �ل�صكني و�لتجاري �إىل جانب 
��صتخد�م  لتعزيز  �حلكومية  �مل���ب���ادر�ت 
زخماً  ي�صخ  للطاقة  �مل��وف��رة  �مل�صابيح 

متجدد�ً يف �ل�صوق.
�أول  �إي��ز�ك، مدير معر�س  دي�صان  وقال 

�أن  �ملتوقع  “من  �إي�صت:  ميدل  لي��ت   -
نطاق  على  �ل��ب��ن��اء  ق��ط��اع  ن�صاط  ي���وؤدي 
و�����ص���ع و�ل����ص���ت���ث���م���ار �ل��ك��ب��ري م���ن قبل 
و�لبنية  �ملباين  يف  �لإقليمية  �حلكومات 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة و�ل���ت���ج���اري���ة �إىل 
�أح����دث تقنيات  ����ص��ت��م��ر�ر �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى 

و�بتكار�ت �لإ�صاءة على �ملدى �لطويل.
و�أظهرت �لأبحاث �أن �ملنطقة �صت�صتمر يف 
كونها �صوق منو رئي�صي لنظم �إل �إي دي 

�خل�صو�س  وجه  على  �لذكية  و�لإ�صاءة 
نظر�ً لوجود حكومات ومو�طنني و�عني 

بق�صايا �لبيئة ب�صكل متز�يد.«
�لبنية  ت��ط��ور�ت  “�إن  �إي�����ز�ك:  و�أ����ص���اف 
�لتحتية �إىل جانب مبادر�ت �ملدن �لذكية 
�ل�صاملة هي موؤ�صر�ت رئي�صية لإمكانيات 
�ل�صوق، يف حني �أن �لنخفا�س يف تكاليف 
�لطلب على  وزي��ادة  �إي دي  �إل  م�صابيح 
�لإ�صاءة �ملوفرة للطاقة قد �أبقت �ل�صوق 

�لفرتة  يف  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �جل���ه���ود  ذوي 
بتكرمي  �حل���ف���ل  و�خ���ت���ت���م  �مل��ن�����ص��رم��ة. 
�مل�صاركني يف فعالية �إقر�أ . ومن �جلدير 
بالذكر �أن �قت�صادية ر�أ�س �خليمة تنظم 
حفل على �لعهد نلتقي مرتني يف كل عام 
و�أ�صحاب  �ملتميزين  موظفيها  لتكرمي 

�جلهود �ل�صتثنائية.

يف حالة �يجابية بال ريب.«
ي�صتخدم �لعار�صون معر�س ليت ميدل 
�صبتمرب   30 ي�صتمر حتى  �لذي  �إي�صت، 
كمن�صة  �لعاملي،  �لتجاري  دبي  مركز  يف 
وحلولهم،  ت��ق��ن��ي��ات��ه��م  �أح�����دث  ل��ع��ر���س 
�لفر�صة  ه����ذه  ي��ن��ت��ظ��رون  ف��م��ع��ظ��م��ه��م 
لكونها �لأوىل �لتي �أتيحت لهم لاللتقاء 
و�لتو��صل مع �لقطاع ب�صكل حي وفعلي 
ب����دء جائحة  م��ن��ذ  م��ع��ر���س جت�����اري  يف 

كوفيد-19 يف مار�س 2020.
وت���ع���د ���ص��رك��ة ه���ال���ي���د�ي لي��ت��ي��ن��ج، من 
�لتي  �ل�صركات  �ملتحدة، من بني  �ململكة 
مبا  ج��دي��دة،  و���ص��ر�ك��ات  منتجات  تطلق 
يف ذل���ك �لإع����الن ع��ن ���ص��ر�ك��ة ح�صرية 
�لر�ئد  �لعاملي  �ملورد  �صايتكو-�أملانيا،  مع 

لالإ�صاءة �لتقنية.
�ملبيعات  مدير  بان�صال،  كرييت  و�أو�صح 
ملنطقة �ل�صرق �لأو�صط و�أفريقيا، و�آ�صيا 
هاليد�ي  �صركة  ل��دى  �ل��ه��ادئ  و�ملحيط 
ملكتبنا  �لأخ���ري  �لف��ت��ت��اح  “�إن  ليتينج: 
�لإقليمي �جلديد يف دبي يدعم طموحنا 
و�لبقاء  و����ص���ول���ن���ا  ن���ط���اق  ت��و���ص��ي��ع  يف 
على مقربة م��ن �لأ���ص��و�ق و�ل��ع��م��الء يف 
�لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  �أن��ح��اء  جميع 

و�أفريقيا.
مع  �حل�صرية  �صر�كتنا  ع��ن  �أعلنا  لقد 
ميدل  لي��ت  معر�س  يف  �صايتكو-�أملانيا 
�إي�صت، ونعر�س بع�صاً من �أحدث منتجات 
لال�صتخد�مات  �خل���ارج���ي���ة  �لإ�����ص����اءة 

�لريا�صية و�ملناطق �حل�صرية.«

معر�ض ليت ميدل اإي�صت 2021 يطلق فعالياته يف دبي
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بهدف بناء اقت�ضاد اأ�ضري م�ضتدام 

جمل�ض �صيدات اأعمال عجمان يطلق الن�صخة الثانية من برنامج 
»اإ�صراقة2« لتعزيز دور ا�صرتاتيجية م�صاريع اخلم�صني لدى الأ�صر املنتجة 

»اقت�صادية اأبوظبي« تو�صع نطاق برنامج حتفيز القطاع ال�صناعي عرب تعرفة الكهرباء

معر�ض »الإقامة واملواطنة الدويل 2021« يتيح لزواره فر�صة امتالك جوازي �صفر يف اآن واحد

•• اأبوظبي - وام:

�أع���ل���ن���ت د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة - 
�أبوظبي عن تو�صيع نطاق برنامج حتفيز 
�لكهرباء  تعرفة  ع��رب  �ل�صناعي  �لقطاع 
ليتيح   2019 �لعام  �أطلقته خالل  �لذي 
�ل�صغرية  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  ل��ل��م��ن�����ص��اآت  �مل��ج��ال 
و�مل��ت��و���ص��ط��ة ب��الن�����ص��م��ام ل��ل��ربن��ام��ج فور 
للربنامج  �ملطلوبة  للمعايري  حتقيقهم 
�لبنية  ��صتخد�م  ت�صجيع  يف  ي�صاهم  مم��ا 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل��ل��وج�����ص��ت��ي��ة �مل��ت��ط��ورة لإم����ارة 
�أب��وظ��ب��ي وخ��ل��ق حم���ف���ز�ت د�ع���م���ة لبيئة 

�لأعمال يف �لقطاع �ل�صناعي.
ياأتي برنامج حتفيز �لقطاع �ل�صناعي عرب 
�إطار مبادر�ت برنامج  تعرفة �لكهرباء يف 
“غد�21”  �أبوظبي للم�صرعات �لتنموية 
�إىل زي��ادة ر�أ���س مال �ل�صركات  مبا يهدف 
�ل�صناعية ومتكينها من تطوير منتجاتها 
�ل�صناعية وزيادة قيمتها يف �ل�صوق �ملحلية 
�لأ�صو�ق  يف  �ملناف�صة  على  قدرتها  وتعزيز 

�لإقليمية و�لدولية.
�لبلو�صي  عبد�لكرمي  ر��صد  �صعادة  و�أك��د 
�أبوظبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  وكيل 
للد�ئرة  �لتابع  �ل�صناعة  تنمية  مكتب  �أن 
يعكف على توعية �ل�صركات �مل�صنعة بتبني 
وذلك  و�ل�صتد�مة  �لطاقة  �إد�رة  معايري 
�لد�ئرة  �صركاء  م��ع  و�لتن�صيق  بالتعاون 
يف  م�صاهمتها  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ني 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل لالإمارة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�صت�صيف �صركة “دوم للمعار�س” معر�س 
�لذي   ،2021 �ل��دويل  و�لإقامة  �ملو�طنة 
�حل�صول  ف��ر���ص��ة  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  �صي�صلط 
على جو�ز �صفر �إ�صايف �ملتاحة للمحرتفني 
�ل�صخ�صيات  وك����ب����ار  �لأع�����م�����ال  ورج�������ال 

و�لعائالت �لبارزة.
و�صيقام معر�س �ملو�طنة و�لإقامة �لدويل 
�صبتمرب   30 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  يف   2021
و1 �أكتوبر 2021، من �ل�صاعة 10:00 
�صباًحا وحتى �ل�صاعة 8:00 م�صاًء، وذلك 
�أب���ر�ج �لحتاد،  �أب��وظ��ب��ي  ك��ون��ر�د  يف فندق 
�خلرب�ء  من  نخبة  �صقفه  حتت  و�صيجمع 
لإر�صاد  �مل�����ص��ت��ع��دي��ن  �ل��ع��رو���س  وم��ق��دم��ي 
�لزو�ر و�طالعهم على �خليار�ت �ملتاحة يف 
�لدولية. وميثل  �ملو�طنة و�لإقامة  جمال 
تعاوٍن  ب���ادرة  �ملبا�صر  �حل��ي��وي  �للقاء  ه��ذ� 
�لعاملي حيث �صتتمكن  هامة على �ل�صعيد 
فر�س  ��صتعر��س  من  �ل��دول  من  �لعديد 

�لهجرة و�لإقامة �ملتاحة لديها. 
�حل�صول  مفهوم  حول  �ملعر�س  ويتمحور 
�ل�صتثمار  ط���ري���ق  ع���ن  �جل��ن�����ص��ي��ة  ع��ل��ى 
و�خل���ي���ار�ت �مل��ت��اح��ة يف ه��ذ� �مل��ج��ال، حيث 
و�أ�صحاب  �ل����ب����ارزة  ل��ل�����ص��خ�����ص��ي��ات  مي��ك��ن 
�حل�صول  مب���ز�ي���ا  �ل���ص��ت��م��ت��اع  �ل�������رو�ت 
�ل�صفر  كاإمكانية  ث���اين،  �صفر  ج���و�ز  على 
�ل�صر�ئب  و�إد�رة  لتاأ�صرية  �حل��اج��ة  دون 

•• عجمان –الفجر:

عجمان  �أع��م��ال  �صيد�ت  جمل�س  �أع��ل��ن   
�لتابع لغرفة جتارة �صناعة عجمان عن 
�لربنامج  من  �لثانية  �لن�صخة  �إط��الق 
�صعار  حت���ت  “�إ�صر�قة2”،  �ل��وط��ن��ي 
ي�صعى  ح��ي��ث  �لأ�صري”  “�لقت�صاد 
عائلي  �قت�صادي  كيان  لبناء  �لربنامج 
م�صتد�م، يدعم �صيد�ت �لأعمال و�لأ�صر 
�آد�ء  �إح��د�ث نقلة نوعية يف  �ملنتجة مع 
وت���ط���ور �مل�����ص��اري��ع و�لف����ك����ار، ومتكني 

�لدخول لأ�صو�ق جديدة. 
ويهدف �لربنامج �لوطني “�إ�صر�قة2” 
م�صاريع  ��صرت�تيجية  دور  تعزيز  �إىل 
�لأ�صر  �خلم�صني لدولة �لم��ار�ت لدى 
�لعمال،  ور�ئ������د�ت  و���ص��ي��د�ت  �مل��ن��ت��ج��ة 
م���ن خ����الل ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل �حلر 
وت�صجيع �لأ�صر �لإمار�تية على حتويل 
�ملجتمع �ملحلي من م�صتهلك �إىل منتج. 
وذل��ك �صمن خطة لتدعيم و�إب��ر�ز دور 
�قت�صادياً،  ومتكينها  �لإمار�تية  �لأ�صر 
يف  و�لبتكار  �لب��د�ع  على  وم�صاعدتهم 

تطوير منتجاتهم وزيادة تناف�صيتها.
�ل�صحفي  �مل����وؤمت����ر  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�ملجل�س  ن��ظ��م��ه  �ل������ذي  �لف����رت������ص����ي 
�آمنة  �ل���دك���ت���ورة  ك����اًل م����ن:  ب��ح�����ص��ور 
�إد�رة  جمل�س  رئي�صة  ع��ل��ي،  �آل  خليفة 
�صيد�ت �أعمال عجمان، و�مل�صت�صار �صامل 
�لقت�صادي  �مل�صت�صار  �لغافري،  ح�صن 

ل��ل��ربن��ام��ج �ل���وط���ن���ي �����ص���ر�ق���ة، وع���دد 
�لربنامج  ود�ع��م��ي  �صركاء  ممثلي  م��ن 
كلمتها خالل  �لإع�����الم.  ويف  وو���ص��ائ��ل 
�مل��وؤمت��ر، ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة �آم��ن��ة خليفة 
�أعمال  ���ص��ي��د�ت  جم��ل�����س  �أن  ع��ل��ي،  �آل 
م�صاريعه  جميع  خ���الل  وم���ن  ع��ج��م��ان 
دولة  ��صرت�تيجية  ي��و�ك��ب  وم��ب��ادر�ت��ه 
�لقادمة،  ع���ام���اً  للخم�صني  �لإم�������ار�ت 
�لقيادة  روؤي��ة  ترجمة  على  يعمل  حيث 
�لنمو  للمرحلة �جلديدة من  �لر�صيدة 
�لإم��ار�ت، و�لرتقاء  �لقت�صادي لدولة 
ب��ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة يف 
ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات.  و�أ���ص��اف��ت �آل علي: 
�لثانية لربنامج  �ل���دورة  من خ��الل   “
“�إ�صر�قة” ن�صعى �إىل ��صتثمار �ملو�هب 
و�صقل �لقدر�ت لدى �لأ�صر يف جمتمع 
�مل�صاريع  ت��اأ���ص��ي�����س  ع����رب  �لإم������������ار�ت، 
�صر�كات  وب��ن��اء  �لعائلية  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�لربنامج،  لهذ�  �ل��د�ع��م��ة  �جل��ه��ات  م��ع 
�لذي يعمل على دعم �مل�صاريع �لعائلية 
�ل�صحيح �صمن  �لطريق  وو�صعها على 

م�صرية بناء �قت�صاد �أ�صرى م�صتد�م.
����ص���امل ح�صن  �أك������د �مل�����ص��ت�����ص��ار  ب�������دوره 
�لغافري، �أن برنامج “�إ�صر�قة” يتما�صى 
مع م�صاريع �خلم�صني لدولة �لمار�ت 
ي�صتهدف  �أه��د�ف��ه وجم��الت��ه، حيث  يف 
قطاعات حيوية مثل: �لقت�صاد �لرقمي 
و�لبتكار و�لرعاية �ل�صحية، �ىل جانب 
و�لذكاء  و�لزر�عة  �ملتقدمة  �ل�صناعات 

وقال �إن برنامج حتفيز �لقطاع �ل�صناعي 
تقليل  �إىل  ي��ه��دف  �ل��ك��ه��رب��اء  تعرفة  ع��رب 
�لتكاليف �لت�صغيلية يف �لقطاع �ل�صناعي، 
ورفع �لإنتاجية، وزيادة �لقدرة �لتناف�صية 
�لتحول  وت�صجيع  �ل�صناعية،  للمنتجات 
��صتخد�م  ك���ف���اءة  ورف�����ع  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
ب��اع��ت��ب��اره ي��ق��دم ����ص��ع��ار تناف�صية  �ل��ط��اق��ة 
�ل�صناعية  للمن�صاآت  �ل��ك��ه��رب��اء  لتعرفة 

�مل�صتوفية لل�صروط و�ملعايري.
�لتابع  �ل�����ص��ن��اع��ة  تنمية  م��ك��ت��ب  و�أ����ص���در 
�أبوظبي   - �لقت�صادية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة 
�ل�صناعية  للمن�صاآت  م�صجلة  �صهادة   51
�لثانية  �ل���دورة  �أب��وظ��ب��ي �صمن  �إم���ارة  يف 
من برنامج حتفيز �لقطاع �ل�صناعي عرب 
تعرفة �لكهرباء مما �أ�صهم يف �رتفاع ن�صبة 

�لربنامج  �أن  و�أو����ص���ح  �ل���ص��ط��ن��اع��ي.  
�صي�صهد  �كتوبر  بد�ية  �صينطلق  �ل��ذي 
عدة مر�حل ل�صمان ح�صول �مل�صاركني 
على �أف�صل خطة دعم لتطوير وتنمية 
�ملر�حل  ه��ذه  ت�صمل  حيث  م�صاريعهم، 
تنظيم عدد من ور�س �لعمل �لتدريبية 
تقدمي  ف�صاًل عن  �مليد�نية،  و�لزيار�ت 
وختاماً  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة،  �ل����ص���ت�������ص���ار�ت 
مرحلة فرز �مل�صاريع، و�صوًل �ىل �أف�صل 

خم�س م�صاريع للتقييم �لنهائي. 
وي��ح��ظ��ى �ل��ربن��ام��ج ب��رع��اي��ة جمموعة 
م�صتوى  على  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ص�صات  م��ن 
�لرعاة  م��ن  ك��ل  ت�صم  و�ل��ت��ي  �ل���دول���ة، 
�ل�صرت�تيجيون: وز�رة �لطاقة و�لبنية 
ر��صد  ب��ن  حميد  وم��وؤ���ص�����ص��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، 
جمل�س  جانب  �إىل  �خل��ريي��ة،  �لنعيمي 
تن�صيق �لعمل �خلريي يف �إمارة عجمان، 
�إىل  �مللحية.  ل��ل��زر�ع��ة  �ل���دويل  و�مل��رك��ز 
جانب �ل��رع��اة �ل��د�ع��م��ون وه��م: مكتب 
ب��ح��ك��وم��ة عجمان،  �مل��و�ط��ن��ني  ����ص���وؤون 
�لجتماعية  للتنمية  عجمان  وجمعية 
و�لثقافية، و�أك�صاك، وديلفري �إت. حيث 
�لقايدي،  مطر  �صيف  �ملهند�س  �أو���ص��ح 
يف  �ملكانية  �لبيانات  نظم  ق�صم  رئي�س 
�أن  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة 
�ل�����وز�رة ت��دع��م �أ���ص��ح��اب �مل�����ص��اري��ع من 
تقدم  مكانية  من�صة  تخ�صي�س  خ��الل 
در��صة  ج���و�ن���ب  يف  �ل���ص��ت�����ص��ار�ت  ل��ه��م 
�مل�صروع  م���ك���ان  ن��اح��ي��ة  م���ن  �جل������دوى 

�ملن�صاآت  ل��ه��ذه  �ل�صتثمار�ت  على  �لعائد 
�مل�صنعون  ����ص��ت��ف��اد  فيما   ،25% بن�صبة 
مبا قيمته 610 ماليني درهم من �ملز�يا 
و�مل���ح���ف���ز�ت �مل��م��ن��وح��ة م���ن ق��ب��ل حكومة 

�أبوظبي.
�لكهرباء  تعرفة  مبادرة  مميز�ت  وبف�صل 
�رت��ف��ع��ت ن�����ص��ب��ة �إن��ت��اج��ي��ة �مل�����ص��ان��ع �لتي 
ب���رن���ام���ج حتفيز  ����ص���ه���ادة  ح�����ص��ل��ت ع���ل���ى 
�لكهرباء  تعرفة  ع��رب  �ل�صناعي  �لقطاع 
م�صاهمته  على  م��وؤ���ص��ر�ً  يعد  مم��ا   14%
�ل�صناعية  �مل��ن�����ص��اآت  �إن��ت��اج��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
عرب  �أعمالها  و�صهولة  ��صتقر�ر  و�صمان 
يف  خا�صة  عليها،  �ملالية  �لأع��ب��اء  تخفيف 

ظل تد�عيات �أزمة كوفيد-19.
وقال �صعادة ر��صد عبد �لكرمي �لبلو�صي : 
يتما�صى برنامج حتفيز �لقطاع �ل�صناعي 
وتوجهات  روؤي��ة  �لكهرباء مع  تعرفة  عرب 
�أب��وظ��ب��ي �لر�مية  �إم����ارة  ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة 
�ل�صناعي  �لقطاع  يف  ط��ف��رة  �إح���د�ث  �إىل 
و�إيجاد  ع��امل��ي��اً  �لإم����ارة  تناف�صية  لتعزيز 
فر�س ��صتثمارية جديدة تدعم منظومة 
�لقطاعات  يف  ل��الإم��ارة  �ملحلي  �لقت�صاد 
باأعلى  تتميز  يجعلها  مب��ا  �لنفطية  غ��ري 

معايري �ل�صتد�مة و�لكفاءة �لت�صغيلية.
حتفيز  ب��رن��ام��ج  جن���اح  يعك�س   : و�أ����ص���اف 
�لكهرباء  تعرفة  ع��رب  �ل�صناعي  �لقطاع 
�ل��ت��ع��اون و�ل�����ص��ر�ك��ة �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة بني 
و�صركات  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة 
و�صركات  و�ل���ع���ني/  /�أب���وظ���ب���ي  �ل���ت���وزي���ع 

�أكدت وفاء  و�صهولة �لو�صول.  بدورها 
�ل�صعادة  �إد�رة  مدير  �ل�صام�صي،  ح�صن 
ر��صد  بن  حميد  موؤ�ص�صة  يف  �ملجتمعية 
�ملوؤ�ص�صة  ت���وج���ه  �خل���ريي���ة،  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ل��دع��م �لأ���ص��ر �لإم��ار�ت��ي��ة وخ��ا���ص��ة من 
فئة �لأيتام، لتمكينهم يف �صتى �ملجالت 
وتوفري  �مل��ج��ت��م��ع  يف  دوره�����م  وت��ع��زي��ز 
ح��ي��اة ك��رمي��ة ل��ه��م، م��ن خ���الل �لدعم 
�لفعاليات  جميع  يف  و�إ�صر�كهم  �مل���ادي 
لهم  مو�قع  تخ�صي�س  مع  �ملتخ�ص�صة، 

لعر�س منتجاتهم. 
�لزعابي،  ط��ري��ف��ة  �أ����ص���ارت  جهتها  م��ن 
ب��الإن��اب��ة، للمركز �لدويل  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�أن �ملركز يقدم  للزر�عة �مللحية “�أكبا”، 
�جلو�نب  يف  �مل�صاريع  لأ�صحاب  �لدعم 
بني  و�صل  كحلقة  و�لعمل  �ل�صت�صارية 
�لدولية،  و�لأ���ص��و�ق  �مل�صاريع  �أ�صاحب 
ت���ق���دمي خ���دم���ات �لبحث  ف�����ص��اًل ع���ن 
�مل�صروع  م���و����ص���وع  ح�����ول  و�ل��ت��ق�����ص��ي 
و�ل��ق��ي��م��ة �مل�����ص��اف��ة ل����ه، و���ص��ب��ل تعزيز 
ب�صكل  �ملياه  ��صتخد�م  �نتاجيته وتقنني 

مبا  �بوظبي  �إم���ارة  يف  �ل�صناعي  �لقطاع 
يف  �ل�صناعي  �لقطاع  م�صاهمة  م��ن  يعزز 
�مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل غ��ري �لنفطي  �ل��ن��اجت 
�مل��زي��د م��ن �ل�صتثمار�ت  ل��الإم��ارة وج��ذب 
�ل�صناعية عرب توفري �حلو�فز و�ملبادر�ت 
�لتي تعزز من �صهولة ممار�صة �لعمال يف 

�أبوظبي.
و�أك������د ����ص���ع���ادة ر�����ص���د �ل��ب��ل��و���ص��ي حر�س 
مكتب تنمية �ل�صناعة على �ل�صتمر�ر يف 
�ل�صناعي  �لقطاع  حتفيز  برنامج  تفعيل 
ت�صجيع  خ��الل  من  �لكهرباء  تعرفة  عرب 
�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف �لقطاع 
�ل�صناعي يف �إمارة �بوظبي للح�صول على 

�ملعر�س  و���ص��ي�����ص��ه��د  وغ���ريه���ا.  و�ل������رو�ت 
ح���������ص����ور ط����ي����ف و��������ص������ع م������ن �خل�������رب�ء 
غلوبال  �أ�����س  “�صي  �أم���ث���ال  و�ل��ع��ار���ص��ني 
“بي تي غولدن فيز� برتغال”،  بارترنز”، 
للهجرة”،  “كوزموز  مالطا”،  “في�صرت� 
وغ��ريه��م م��ن �خل����رب�ء و�ل��ع��ار���ص��ني من 

ونيفي�س  كيت�س  و�صانت  و�لربتغال،  كند�، 
�ملتحدة  و�ململكة  و�إ�صبانيا  لو�صيا  و�صانت 
و�لوليات  وق��رب���س  و�صلوفينيا  و�لنم�صا 
و�أنتيغو�  وف��ان��و�ت��و  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
و�إيطاليا،  وب��ن��م��ا،  وغ���ري���ن���اد�،  ب����ارب����ود�، 
 EB5 و  تركيا  وك��الء من  �إىل  بالإ�صافة 

من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، و�صيكون 
�ل����زو�ر  لإر����ص���اد  ����ص��ت��ع��د�د  ع��ل��ى  جميعهم 
ب�صاأن  �صليم  �تخاذ قر�ر  وم�صاعدتهم على 
�لقت�صادي  للركود  تبًعا  �لآمنة.  �لهجرة 
�نت�صار  �أع���ق���اب  يف  �ل���ع���امل  ���ص��ه��ده  �ل����ذي 
�لوباء، تز�يد �لإقبال على خيار�ت �لإقامة 

من  �لذ�تي  �لكتفاء  وحتقيق  م�صتد�م 
�ملنتجات �لزر�عية. 

برنامج  يف  �مل�صاركة  ���ص��روط  وتت�صمن 
يف  �مل�صاركني  يكون  �أن   ،”2 “�إ�صر�قة 
�مل�����ص��روع م��ن م��و�ط��ن��ي دول���ة �لإم����ار�ت 
وم����ن �أ����ص���رة و�ح�����ده وت��رب��ط��ه��م �صلة 
يقل  ول  �لأوىل،  �ل���درج���ة  م��ن  ق��ر�ب��ة 
�ع��م��ار �أ���ص��ح��اب �مل�����ص��روع ع��ن 21 �صنة 
�ذن  على  حا�صاًل  �مل�صارك  يكون  �أن  �أو 
جت�����ارة م���ن �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة مل���ن تقل 
بالإ�صافة  ���ص��ن��ة.   21 ع���ن  �أع���م���اره���م 
فكرة  �أو  ق��ائ��م��اً  �مل�����ص��روع  ي��ك��ون  �أن  �إىل 
مبتكر،  منتج  �و  خ��دم��ة  ي��ق��دم  مل�����ص��روع 
�لزيار�ت  �مل�صارك يف ح�صور  يلتزم  و�أن 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة بن�صبة  �مل��ي��د�ن��ي��ة و�ل���ور����س 
�أف�صل  �ختيار  وت�صمل معايري   .90%
م�����ص��اري��ع ���ص��م��ن �ل���ربن���ام���ج ك���ل من: 
و�إد�رة  �ل��ت��و����ص��ل  وم����ه����ار�ت  �لل����ت����ز�م 
�لإد�رة  على  �لقدرة  جانب  �إىل  �لوقت، 
و��صتد�مة  �لبتكار�ت  وتوظيف  �ملالية 

�مل�صروع. 

مم��ي��ز�ت��ه وف���ق �مل��ع��اي��ري و�ل�����ص��روط �لتي 
حددتها �لد�ئرة.

وي�صتمل برنامج حتفيز �لقطاع �ل�صناعي 
عرب تعرفة �لكهرباء على نظام قيا�س وفق 
�لفئات  لتحديد  �مل��ع��اي��ري  م��ن  جم��م��وع��ة 
و�لتعرفة �مل�صتحقة لكل فئة بحيث تتوىل 
�ل�صركات  م��ن  جمموعة  �لتقييم  عملية 
حماية  يف  دوره  �إىل  �إ����ص���اف���ة  �مل��خ��ت�����ص��ة 
�لطاقة  �أ���ص��ع��ار  تقلبات  م��ن  �مل�صتثمرين 
�ل�صناعي  �ل��ق��ط��اع  دع����م  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا 
للنمو طويل �لأجل  رئي�صاً  ليكون حمركاً 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ص���ادي���ة �مل�����ص��ت��د�م��ة يف 

�لإمارة.

و�ملو�طنة �لدولية. حيث باتت �لدول �لتي 
تتمتع باقت�صاد �آمن و�أنظمة رعاية �صحية 
بالن�صبة  ذهبية  �أم��ان  �صبكة  مبثابة  جيدة 
ملعظم �لنا�س، ل �صيما مع ظروف �لو�صع 
�ل��ر�ه��ن �ل��ت��ي ح��ول��ت �لإق���ام���ة يف �خلارج 
و�حل�صول على جن�صية �أخرى من رفاهية 
وت�صتهدف  للم�صتقبل.  �آم����ن  ب��دي��ل  �إىل 
هذه �لفر�صة �لأفر�د بالغي �لر�ء �لذين 
يعي�صون يف دول غري م�صتقرة وتتيح لهم 
�إمكانية نقل �أ�صولهم و�ل�صتقر�ر يف دولة 

م�صتقرة ذ�ت جذور ر��صخة. 
“دوم  �صركة  من  بوز  �أرون  �ل�صيد  و�أو�صح 
�لعديد  فر�س  قد  �ل��وب��اء  �أن  للمعار�س” 
�ل�صناعات  ك���اف���ة  ع���ل���ى  �ل���ت���غ���ري�ت  م����ن 
�ت  �لقت�صادية �لرئي�صة. حيث طر�أت تغريُّ
جذرية يف جمال �حل�صول على �جلن�صية 
من خالل �ل�صتثمار �إذ باتت بع�س �لدول 
�جلن�صية  �صر�ء  �إمكانية  تتيح  فاناتو  مثل 
مونتينيغرو  و�أت��اح��ت  �لعمالت،  مبختلف 
لالن�صمام  �ملهتمني  �أم���ام  �أخ���رية  فر�صة 
�إىل برنامج �ملو�طنة �خلا�س بها. و�أطلقت 
�ل���دول م��ب��ادر�ت ج��دي��دة يف جمال  بع�س 
�لذهبية  �لفيز�  مثل  و�جلن�صية  �ملو�طنة 
بنما،  يف  �جلديدة  و�لفر�س  �لربتغال،  يف 
باأ�صحاب  �خل���ا����ص���ة  �جل����دي����دة  و�ل���ف���ي���ز� 
�ل�صفر  وج��و�ز  كند�  يف  �لنا�صئة  �ل�صركات 
�لأ�صرع يف �صانت كيت�س ونيف�س، و�صت�صكل 

هذه �لفر�س حمور نقا�س �ملوؤمتر. 

الحتاد لئتمان ال�صادرات ..ا�صرتاتيجية تتما�صى مع روؤية 
الدولة لر�صم م�صتقبل اقت�صادها خالل الـ50 عاما القادمة

•• دبي -وام:

�أكد ما�صيمو فال�صيوين �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة �لحتاد لئتمان �ل�صادر�ت 
�أن �ل�صركة ت�صعى �إىل �مل�صاهمة ب�صكل كبري يف دعم حتقيق �لأجندة �لوطنية 
 25 دخ��ول  �إىل  تهدف  �لتي  �لنفطية  �لإم��ار�ت��ي��ة غري  �ل�����ص��ادر�ت  لتنمية 
�صوقا جديدة من خالل �ل�صتفادة من �صر�كاتها �ل�صرت�تيجية مع وكالت 
�ئتمان �ل�صادر�ت يف �لدول �لأخرى وتوظيف قاعدة بياناتها �لتي ت�صم ما 

يزيد عن 320 مليون �صركة من جميع �أنحاء �لعامل.
�إن �ل�صركة تعمل على  “و�م”  �أنباء �لإم��ار�ت  وقال يف حو�ر خا�س لوكالة 
�لقيادة  روؤي��ة  مع  تتما�صى  �لتي  �لأم��ث��ل  بالطريقة  ��صرت�تيجيتها  تنفيذ 
�لقادمة.. عام  �خلم�صني  خالل  �لدولة  �قت�صاد  م�صتقبل  لر�صم  �لر�صيدة 

وم�صاريعها  خططها  �صمن  و  �ل�����ص��ادر�ت  لئتمان  �لحت���اد  �أن  �إىل  لف��ت��اً 
حماية  تقدمي  �إىل  ت�صعى  للدولة  �خلم�صني  �ل��ع��ام  ل�صتقبال  �مل�صتقبلية 
مليار  و27   2021 ع��ام  نهاية  م��ع  دره��م  مليار�ت   10 بقيمة  ل�����ص��ادر�ت 

درهم بحلول عام 2024.
و�أ�صاف ب�صفتنا �صركة حماية �لئتمان �لتابعة للحكومة �لحتادية يف دولة 
�لتجارية  و�مل�صتحقات  �لنقدية  �ل�صيولة  بحماية  �صت�صتمر  فاإنها  �لإم��ار�ت 
لل�صركات �لإمار�تية وت�صهيل ح�صولها على �لتمويل وت�صهيل دخولها �إىل 
يدعم منو  �ل��ذي  �لأم��ر  و�ع��دة  ��صتثمارية  وخلق فر�س  �لعاملية  �لأ���ص��و�ق 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل وقطاع �لتوظيف و�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة.

و�عترب �أن من �صاأن ت�صهيل و�صول �ل�صركات �إىل متويل �لتجارة و�مل�صاريع 
�أن ي�صهم ب�صكل كبري يف دعم “م�صروع 300 مليار” ومبادرة “ ��صنع يف 
�لإمار�ت “ و�أن يعمل على م�صاعفة قيمة ناجت �لقطاع �ل�صناعي �لوطني 

يف �ل�صنو�ت �لع�صر �لقادمة.
عاملياً  �لر�ئدة  �لإم��ار�ت  دولة  تعزيز مكانة  �إىل  تهدف  �ل�صركة  �أن  و�أو�صح 

و�مل�صاهمة  م�صتد�مة  م��دن  �إن�صاء  يف 
�لحتبا�س  ظ��اه��رة  م��ن  �لتخل�س  يف 
�حل�������ر�ري. وم����ن ب���ني �ل���ط���رق �لتي 
بدعم  �لتز�مها  �ل�صركة  فيها  ت��وؤك��د 
�لتنمية �مل�صتد�مة �ل�صر�كة مع �صركة 
“م�صدر”  �مل�صتقبل  لطاقة  �أبوظبي 
�صاأنها  م����ن  م�����ب�����ادر�ت  يف  ل���ل���ت���ع���اون 
�لطاقة  م�صاريع  يف  �ل�صتثمار  دع��م 
ب��دوره��ا ت�صاهم يف  و�ل��ت��ي  �مل��ت��ج��ددة 

خف�س �لنبعاثات �لكربونية.
م�صاهمة  �أن  �إىل  فال�صيوين  و�أ���ص��ار 
�ل�������������ص������رك������ة ل�������دع�������م من��������و ق����ط����اع 
�ل��ط��اق��ة و�ل���ص��ت��د�م��ة ت��ت��م��ا���ص��ى مع 
للطاقة  �لإم��������ار�ت  “��صرت�تيجية 

م�صاهمة  لرفع  دره��م  مليار   600 تخ�صي�س  ت�صتهدف  �لتي   ”2050
يف   50 �إىل  �لدولة  يف  �ملنتجة  �لطاقة  مزيج  �إجمايل  يف  �لنظيفة  �لطاقة 
�ملائة حتى عام 2050. ومن خالل هذه �ملبادر�ت ت�صعى �لحتاد لئتمان 
�ل�صادر�ت �إىل دعم روؤية �لقيادة �لر�صيدة �ملتمثلة يف �إن�صاء مدن م�صتد�مة 
تتمتع ب��ه��ا �لأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة. وع���ن �لإجن������از�ت �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت يف قطاع 
�لت�صدير منذ تاأ�صي�س �لحتاد لإئتمان �ل�صادر�ت يف �لعام 2018 .. �أو�صح 
�لحتادية  للحكومة  �لتابعة  �لئتمان  حماية  ك�صركة  تاأ�صي�صها  منذ  �أن��ه 
بدولة �لإمار�ت مبا يتما�صى مع �لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت 2021 
كلفت �لحتاد لئتمان �ل�صادر�ت مبهمة ت�صريع �لتنويع �لقت�صادي للدولة 
�لإمار�تية  �ل�صركات  منو  دع��م  خ��الل  من  �لنفط  على  �لعتماد  وتقلي�س 
حول  ��صت�صارية  خدمات  �إىل  بالإ�صافة  �لتمويل  على  ح�صولها  وت�صهيل 
�ل�صركات  ب��دع��م  ق��ام��ت  �ل�صركة  �أن  و�أ���ص��اف  ج���دد.  م��وردي��ن  م��ع  �لتعامل 
�لإمار�تية وتعزيز �صادر�تها �صو�ء بتقدمي حماية �ئتمانية ق�صرية �لأجل 
�أو �صمانات متو�صطة �إىل طويلة �لأجل لتخفي�س تكلفة متويل �مل�صاريع. 
فمنذ �أغ�صط�س 2021 �أ�صدرت �ل�صركة 5،235 �صماناً �ئتمانياً متجدد�ً 
ما  �أي  ب��ال��دول��ة  �لنفطية  غ��ري  �ل��ت��ج��ارة  لتعزيز  دره��م  مليار   3.1 بقيمة 
من  �أك��ر  �إىل  نفطية  غري  ل�صادر�ت  ك�صمانات  دره��م  مليار   9.3 يعادل 
�لأردن  و  �لكويت  و  �لهند  و  و عمان  �لعر�ق  و  �ل�صعودية  ت�صمل  دول��ة   83
و م�صر و جنوب �أفريقيا و �ململكة �ملتحدة و �ل�صني وفرن�صا ودول �أخرى. 
ت�صمل  18 قطاعاً  وقد مت تقدمي هذه �ل�صمانات لدعم �صركات تعمل يف 
 /12%/ و�ل�صلب  �حلديد  و  �لإج��م��ايل/  من   22%/ �لبرتوكيماويات 
و   /6%/ �لتغليف  م��و�د  و   /7%/ �لبناء  م��و�د  و   /20%/ و�ل��ك��اب��الت 

�ل�صيار�ت /%5/ و�خلدمات /%5/ و�لأغذية /6%/.

جمارك دبي ت�صتعر�ض جتربتها يف 
تطوير خدمات ذكية اأمام وفد �صوداين

•• دبي- وام: 

��صتقبلت جمارك دبي يف مقرها �لرئي�صي وفد�ً من �إقليم د�رفور �ل�صود�ين 
�إطار  �إقليم د�رف��ور وتاأتي هذه �لزيارة يف  �أرك��و مناوي حاكم  برئا�صة مني 
�لتعرف على �أحدث �لآليات ومنوذج �لأعمال و�لأنظمة �لتي تطبقها د�ئرة 
جمارك دبي خا�صة يف جمال �ملعامالت �جلمركية وتطبيقها لأحدث �أنظمة 

�لتفتي�س �جلمركي على م�صتوى �لعامل.
�لرئي�س  �أح��م��د حم��ب��وب م�صبح  ���ص��ع��ادة  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  ��صتقبال  وك���ان يف 
�لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة �ملدير �لعام جلمارك 
و�ملر�كز  �لإد�ر�ت  م��در�ء  وع��دد من  �ل��د�ئ��رة  �لعليا يف  �لقيادة  دب��ي وفريق 

�جلمركية.
�لذكية  �جلمركية  �لأنظمة  لأه��م  تقدميي  عر�س  على  �ل��زي��ارة  و��صتملت 
�لتي  �لذكية  �جلمركية  �خلدمات  على  �لوفد  �طلع  حيث  دبي  جمارك  يف 
ب��اخل��دم��ات �جلمركية وحت�صني  �أج��ل �لرت��ق��اء  توفرها ج��م��ارك دب��ي م��ن 
�لإير�د�ت و�حلد من �لتهريب و�لتهرب �جلمركي و�ل�صريبي حلماية �أمن 

�ملجتمع وتعزيز �لقت�صاد.
وخالل �للقاء مت ��صتعر��س برنامج “ �لإف�صاح �ملبكر �لذكي” و�ملتو�فق مع 
كافة �لأجهزة �لذكية ويهدف �إىل ت�صريع �إجر�ء�ت �مل�صافرين عرب تقدمي 
بيانات �لإف�صاح �إلكرتونياً دون تاأخري ودون �حلاجة �إىل �ملعامالت �لورقية 
�لتقليدية كما يوفر قناة �آمنة و�صريعة لنقل �ملعلومات �إىل �مل�صافرين حول 
�لأنظمة و�لقو�نني �جلمركية �لتي تعتمدها جمارك دبي ويتيح �لتطبيق 
�ل�صخ�صية  �لأمتعة  و  �لب�صائع  ع��ن  �مل�صبق  �لإف�����ص��اح  دب��ي  �إىل  للقادمني 
و�لهد�يا و �لعمالت �ملعدنية و�ملبالغ �لنقدية �لو�ردة ب�صحبة �مل�صافر كما 
�إىل  �لو�صول  قبل  �ل���و�ردة  �ملعامالت  �إجن��از  طلب  خا�صية  �لتطبيق  يوفر 
�لإجر�ء�ت  لإنهاء  �لأحمر  �مل�صار  عرب  عبورهم  وقت  يخت�صر  مبا  �لدولة 

�جلمركية يف �أقل من 4 دقائق.

•• دبي-وام:

ت�صتقطب �لدورة �ل� 23 من معر�س تكنولوجيا �ملياه 
و�لطاقة و�لبيئة /ويتيك�س/ ودبي للطاقة �ل�صم�صية، 
�لطاقة  جم��الت  يف  متخ�ص�صة  �إيطالية  �صركة   50
و�ملياه و�لتقنيات �لذكية، منها 3 �صركات نا�صئة و 18 
�صركة ت�صارك للمرة �لأوىل يف �ملعر�س. وتنظم هيئة 
كهرباء ومياه دبي “ديو�” �ملعر�س بتوجيهات كرمية 
من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
بن  �أح��م��د  �ل�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  وحت��ت  �هلل”،  “رعاه 

يف  للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س  مكتوم،  �آل  �صعيد 
�أكتوبر �ملقبل يف موقع   7 5 �إىل  دبي، يف �لفرتة من 

�إك�صبو 2020 دبي.
وت��ت��ط��ل��ع �ل�����ص��رك��ات �لإي��ط��ال��ي��ة �مل�����ص��ارك��ة يف جناح 
للطاقة  ودب���ي  “ويتيك�س”  يف  �إي��ط��ال��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�ملحلية،  �لأ���ص��و�ق  يف  وج��وده��ا  تعزيز  �إىل  �ل�صم�صية 
�لقر�ر  �صناع  مع  و�لتو��صل  جتارية  عالقات  وبناء 
و�أن  ���ص��ي��م��ا  ل  �مل��ن��ط��ق��ة،  ودول  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف 
ومن  �ملنطقة  يف  نوعه  من  �لأ�صخم  يعترب  �ملعر�س 
�ملياه  جم��الت  يف  �ملتخ�ص�صة  �لعاملية  �ملعار�س  �أب��رز 
و�لأبنية  و�لغاز  و�لنفط  و�لبيئة  و�لطاقة  و�لكهرباء 

�خل�صر�ء و�ل�صتد�مة �لبيئية.
�ملنتدب  �لع�صو  �لطاير،  حممد  �صعيد  معايل  و�أك���د 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، موؤ�ص�س 
ورئي�س معر�س ويتيك�س ودبي للطاقة �ل�صم�صية، �أن 
معر�س تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة /ويتيك�س/ 
ودبي للطاقة �ل�صم�صية حدث عاملي متخ�ص�س فريد 
�ل�صرت�تيجية  حيث  من  ومتكامل  �صامل  نوعه  من 
و�مل��ح��ت��وى و�مل�����ص��م��ون و�مل�������ص���ارك���ة، وي�����ص��ك��ل من�صة 
للم�صنعني  هائلة  ف��ر���ص��اً  خاللها  م��ن  ي��وف��ر  عاملية 
�لتجاريني  و�ل����وك����الء  و�ل�������ص���رك���ات  و�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
تقنيات  �لعاملية يف جم��الت  �لتقنيات  �أح��دث  لعر�س 

و�ل�صناعات  و�ل��غ��از  و�لنفط  و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه 
ودبي  “ويتيك�س”  معر�س  وي�صتمل  بها.  �ملرتبطة 
دولية  �أجنحة   10 �لعام على  �ل�صم�صية هذ�  للطاقة 
�صوي�صر�،  وجمهورية  �إيطاليا،  جمهورية   : ل���  تعود 
�أمل��ان��ي��ا �لحت����ادي����ة، وج��م��ه��وري��ة كوريا  وج��م��ه��وري��ة 
�أيرلند�،  وجمهورية  بولند�،  وجمهورية  �جلنوبية، 
ومملكة بلجيكا، وجمهورية ت�صيلي، و�ململكة �لعربية 

�ل�صعودية، وجمهورية م�صر �لعربية.
 29،200 ع��ن  ت��زي��د  م�صاحة  على  �مل��ع��ر���س  ومي��ت��د 
1200 �صركة من  م��ن  �أك��ر  م��رب��ع، مب�صاركة  م��رت 

55 دولة.

»ويتيك�ض« ودبي للطاقة ال�صم�صية ت�صهد م�صاركة 50 �صركة اإيطالية متخ�ص�صة
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رقم )2021/7540(
�ملنذر : �صركة بي�صبوك فيت لتجارة �لدوية �لبيطرية-�س.ذ.م.م

�ملنذر �إليه �لأول : �مين علي �صيد �أحمد �لرب��صي.
�ملنذر �إليه �لثاين : عيادة د�نة �لبيطرية - �لعنو�ن : بردبي - �صوق - �جلمال- �للي�صيلي - حمل 92 - رقم �لقطعة  
841-8272 - مكاين 4938560467 لالإر�صاد : 0555444218 - رقم �ملنذر �ليه : 0504473536 

048327877 -
�ملو�صوع / �صيغة �لت�صريح باعالن �ملنذر �إليه بالن�صر لالإنذ�ر رقم )2021/1/171203( 

حمرر   رقم  حتت  بدبي  �لعدل  كاتب  لدى  ت�صديقه  ومت  �إليه  للمنذر  عديل  �إنذ�ر  حرر  قد  �ملنذر  �إن  حيث   )1
)2021/1/171203(.  لذلك : ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره )83،336 درهم( ثالثة 
وثمانون �لف و�صتمائة و�صتة وثالثون درهما خالل خم�صة �أيام من تاريخ ��صتالمهما هذ� �لتكليف و�ل �صت�صطر 
�لتقدم  فيها  مبا  حلقها  �قت�صاء  �ل�صيكات  هذه  قيمة  علي  للح�صول  بحقهما  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  كافة  لتخاذ 

بالدعوي �لق�صائية ملحكمة دبي لإلز�مها بذلك مع حتملها بالر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.
�أخرى  بالإنذ�ر مرة  �إليه  �ملنذر  بتبليغ  �أو�مركم  �إ�صد�ر  باملو�فقة على  �لتف�صل  �ملنذر من �صعادتكم  لذلك يلتم�س 

بالن�صر باإحدى �ل�صحف �ليومية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
MOJAU_2021- 0023515 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

 ، �ل�صيد : منري �حمد بن فوجد�ر �حمد - �جلن�صية: �لهند  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )50%( وذلك �إىل �ل�صيد : �صم�صاد 
�حمد منري �حمد - �جلن�صية : �لهند يف �لرخ�صة �مل�صماه )مغ�صلة عي�صى على( تاأ�ص�صت 
باأمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )26880( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 

بال�صارقة، تعديالت �خرى: ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
�لت�صديق   للعلم و�نه �صوف يتم  ن�صر هذ� �لعالن  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
MOJAU_2021- 0023390 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
حيث �أن �ل�صيد: �صعيد حمد عبد�هلل �صباين �لكتبي - �مار�تي �جلن�صية ميلك �لرخ�صة 
بال�صارقه مبوجب رخ�صة  تاأ�ص�صت  و�لتي  �ملدينة( رخ�صة جتارية  جتارية )خمبز جبل 
�مار�تي   - �لكتبي  �صباين  عبد�هلل  حمد  �صعيد  �ل�صيد:  �ن  حيث   )721626( رقم 
�جلن�صية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها يف �لرخ�صة �لتجارية ))خمبز جبل 
�ملدينة(( �لبالغة )100%( �إىل �ل�صيد : �صلطان �صيف �صامل ح�صريم �لكتبي - �مار�تي 
�جلن�صية ، تنازل �صاحب �لرخ�صة لخر، و عمال بن�س �ملادة )14 ( فقره 5 من �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن �لكاتب �لعدل، �لت�صديق على �لأجر�ء �مل�صار 

�إليه بعد �أ�صبوعني عليه �تباع �ل�صبل �لقانونية حيال ذلك 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 1033
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�صيد/ �صرف �لدين كانديل كونيل نور �لدين - �جلن�صية 
�لهند - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة %100 يف �لرخ�صة �مل�صماه 
برخ�صة  بال�صارقة  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  �خلفايف(  ركن  )كافترييا 
�إىل �ل�صيد / باجنر� ماجنى �صو�ر عبد�هلل باجنر� مو�صى -  جتارية رقم )719331( 

�جلن�صية �لهند. تعديالت �خرى : ل يوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
�لت�صديق   للعلم و�نه �صوف يتم  ن�صر هذ� �لعالن  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

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

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
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  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 1033
م�ص�ر  �جلن�صية   - عب�د�لغني  حمم�ود  �ص�عبان  حمم�د  �ل�صيد/  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
�لرخ�ص�ة  ف�ي   ، �لبالغ�ه )%100 (  م�ن ح�ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  �لتن�ازل  و  �لبي�ع  ف�ي  يرغ�ب   ،
�لتجاري�ة �مل�صماة / علب�ال منقو�ص�ه للفط�ائر و �ملعجن�ات ، رخ�ص�ة جتاري�ة رق�م )561673( 
�ل�ص�ادره م�ن د�ئ�رة �لتنمية �لقت�ص�ادية بال�صارقة لل�صيد / �ب�ر�هيم �صليمان قا�صم �لفر�، 

فل�صطيني �جلن�صية - تنازل �صاحب �لرخ�صة لخر
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 1028
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد/حليم نذير على - بنغالدي�س �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
بنغالدي�س   - مياه  كال  حممد  كا�صم  �م  /�م  لل�صيد  وذلك   )%20( �لبالغة  ح�صته  كامل  عن 
�جلن�صية يف �لرخ�صة )�صوء �لقمر خلياطة وتطريز �ملالب�س �لن�صائية( مبوجب �لرخ�صة �ل�صادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بحكومة �ل�صارقة برقم )605017( تعديالت �خرى: مت تغيري 

�ل�صكل �لقانوين من �صر�كة �عمال مهنية بوكيل خدمات �ىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
�ضناعية 5/ ال�ضارقة 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 1032
ليكن معلوماً للجميع باأن كل من :1- �ل�صيد: �ص�اجر مر�ص�د - �جلن�صية: بنغالدي�س، يرغ�ب ف�ي 
�لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ص�ت�ه �لبالغة )15%( وذلك �إىل �ل�صيد : جا�صم �لدين بن جميب 
�لرحمن - �جلن�صية: بنغالدي�س. 2- �ل�صيد: �صاكن ب�هي�ان �ص�ال�م ب�هي�ان - �جلن�صية: بنغالدي�س، 
�ل�دي�ن  جا�ص�م  �ل�ص�يد:  �إل�ى  وذل�ك   )%85( �لبالغة  ح�ص�ته  ك�ام�ل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�مل�ص�ماه )كافتريي�ا �لتف�اق( تاأ�ص�ص�ت  ب�ن م�جي�ب �ل�رحمن - �جلن�صية: بنغالدي�س. ف�ي �لرخ�ص�ة 
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )609588( رق�م  رخ�ص�ة  مبوج�ب  �ل�صارقة  ب�اأم��ارة 
بال�صارقة. تعديالت �خرى: وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم  )4( ل�صنة  
�لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
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  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 1031

 - م�صر  �جلن�صية   - حم�صن  حممد  حم�صن  �ل�صيد/ممدوح  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة %100 يف �لرخ�صة �مل�صماه )مركز 
برخ�صة  بال�صارقة  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  للتجميل(  �لزهور  ن�صيم 
جتارية رقم )776109(. �إىل �ل�صيد / �مال بنت حممد �لهي�صري - �جلن�صية تون�س. 

تعديالت �خرى: ل يوجد. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
�لت�صديق   للعلم و�نه �صوف يتم  ن�صر هذ� �لعالن  �قت�صى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �صان  يف 
��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س  �ليه بعد  �مل�صار  على �لجر�ء 

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

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0021389
�ملخطر مهدي جعفر ر�صائي - �ير�ين �جلن�صية

و يحمل بطاقة هوية رقم )784197621318043( �لعنو�ن �ل�صارقة - �جلبيل – �صارع 
�مليناء - مطعم ��صفهان - هاتف رقم )0507878301(. 

�ملوحد  �لرقم  يحمل  و  �جلن�صية  �ير�ين   - تطفي  ز�ده  ر�صي  �هلل  عزيز  فردين  �إليه  �ملخطر 
)46984417( �لعنو�ن دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - برج �ملدينة - �لطابق 14 – مكتب رقم 

)043324560(  )0504774158( رقم  هاتف   -  1402
مو�صوع �لإخطار ح�صور �مام �لكاتب �لعدل لإلغاء �لوكالة

باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  م�صدقة  وكالة  �إليه  للمخطر  حرر  �ملخط�ر  �أن  حيث   -: �لوق�ائ�ع 
وعليه  �لطرفني.  بح�صور  �ل  لالإلغاء  قابلة  غري  وكالة   )2011/17524( برقم  �ل�صارقة 
نطلب من �ملخطر �إليه �حل�صور �مام �لكاتب �لعدل لإلغاء �لوكالة خالل مدة �ق�صاها خم�صة 
�لقانونية �لالزمة لذلك، وعليه يلتم�س �ملخطر من �صعادة  �يام و�ل�صنقوم باتخاذ �لجر�ء�ت 

�لكاتب �لعدل �إخطاركم بهذ� ر�صميا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   
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 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0016479
�ملخط�ر : �صوماتي كري�صنا جريي بال كري�صنان كوجنى كوروت �جلن�صية: �لهند ،  

و�أحمل هوية �إمار�تية رقم )784197331368270( ب�صفتي وكيال عن �ل�صيد برمياناند�ن كونييل مبوجب وكالة م�صدقة من 
�لكاتب �لعدل برقم 18/2020/199760 بتاريخ 26/11/2020 �لعنو�ن : �ل�صارقة - �لنهدة - رقم 0502322014

�إليه : ر�جي�س بالن ناير بيالكافيل بالن ناير - �جلن�صية : �لهند - �لعنو�ن �ل�صارقة - �صارع جمال عبد�لنا�صر خلف �صوبر  �ملخطر 
ماركت ميجا مارت هاتف رقم 0559496434

مو�صوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )35836( درهم ، �لوق�ائ�ع : حيث �ن �ملخطر �هلل قد حرر� عدد 4 �صيك بقيمة �جمالية 
: كالتي  �ل�صرك  وبيانات  �لطرفني،  بني  �يجار  مقابل  و قدرها 35836 

�صيك رقم )209320( بقيمة )10000( درهم وتاريخ ��صتحقاق 2020/10/25 و�مل�صحوب على بنك �ل�صرق �لو�صط �ملحدود،   .1
بقيمة )5836( در هم وتاريخ ��صتحقاق 2020/04/01 و�مل�صحوب على بنك �ل�صرق �لأو�صط �ملحدوده  )209292( رقم  �صيك   .2

درهم وتاريخ ��صتحقاق 2020/10/10 و�مل�صحوب على بنك �ل�صرق �لأو�صط �ملحدودة   )10000( بقيمة   )209318( رقم  �صيك   .3
و�مل�صحوب على بنك �ل�صرق �لو�صط �ملحدودة  2020/09/10 ��صتحقاق  وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )209319( رقم  �صيك   .4

- طالب �ملخطر �ملخطر �ليهم مر�ر� وتكر�ر� وب�صورة ودية ب�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته ولكن دون جدوى، وحيث �أن �ملخطر �ليه ميتنع 
عن �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما �أ�صر باملخطر �أن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليهم ب�صرورة 
�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته و�مل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد �ق�صاء 5 �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �صوف ي�صطر �ملخطر 
فاملخطر   ، لذلك  باقي �حلقوق،  و�لتعوي�س مع حفظ  �لفائدة  له مع  �مل�صتحق  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل 

يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعولة ول�صريان كافة �لآثار �لقانونية �ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن بالن�ضر باللغة العربية 

املو�ضوع : الدعوى 2021/85 اإ�ضتئناف مدين - حماكم دبي 
�ىل �مل�صتاأنف �صدهم :  1- ح�صن يو�صف م�صطفى ح�صني م�صطفى 

قبل  �أن هنالك دعوى مرفوعة �صدكم من  - مبا  يو�صف م�صطفى م�صطفى  دينا ح�صني   -2
�مل�صتاأنف / معهد �لحتاد �لثقايف ، وكيال عنه/ �حمد �ملازمي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية ، 
و�أنه مت تكليفنا خبري� م�صرفيا مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�صادر يف �لدعوى �أعاله فاإننا ندعوكم 
حل�صور �إجتماع خربة مرئي بو��صطة برنامج زووم يوم �لأربعاء �لقادم �ملو�فق 2021/10/6 
يف متام �ل�صاعة 12.30 ظهر� وعليه يرجى �لتو�جد و�حل�صور عن طريق �لفيديو )برنامج 
زووم( باملوعد �ملحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد �لإجتماع بكافة �مل�صتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم 
�لهاتف  على  �لإت�صال  يرجى  معنا  للتو��صل   - �دناه  و�ملبني  للخربة  �لإلكرتوين  �لربيد  على 

042206244 0589323011 هاتف 
intrafinance@intra.ae : بريد �لكرتوين

مكتب اخلبري املحا�ضبي وامل�ضريف 
د. علي را�ضد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
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مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0006871 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملحكوم عليه �صيف عبد �هلل �صامل �صيف �لطنيجي

حمم�صه �صوكو روز
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح عبيد ��صحاق ��صماعيل �ملازمي، بالتايل : ن�س 
يوؤدى  باأن  عليه  �ملدعي  باإلز�م  ناأمر   : �لأور�ق  على  �لطالع  بعد   - �حلكم 
للمدعى مبلغ : مائة �ربعة وخم�صون �لف درهم و�لزمته بالفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% �صنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته 
بامل�صروفات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0003355 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه عماد خالد �لعبد، �لعنو�ن : 9338808
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/9/7 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح /عبيد ��صحاق ��صماعيل �ملازمي،
للطرف  يوؤدي  باأن  �لعبد((  خالد  ))عماد  �صده  �ملطلوب  �لطرف  باإلز�م  تاأمر   : بالتايل 
)مائة  درهما   144.000 وقدره  مبلغا   : �ملازمي((  ��صماعيل  ��صحاق  ))عبيد  �لطالب 
�ملو�فق  �ملطالبة  تاريخ  7% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما(،  �ألف  و�أربعون  و�أربعة 
مع �لإلز�م بامل�صروفات. ومبلغ �ألف درهما مقابل  �ل�صد�د،  متام  وحتى   06/09/2021
�ملدة  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما  طلبات.  من  تلك  عد�  ما  ورف�س  �ملحاماة  �أتعاب 

�لقانونية  15  يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
  1-�ضركة جا�ضكو انرتنا�ضيونال )�س م ح( 2-�ضريدار افرييني بن راما راوو  3-فينكاتيز ووار 

لوجا�ضتي لوجا�ضتي  4-ناجي�س فاالبانيني 5-ورلد وايد تريدرز  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000900/ 

�إىل �ملحكوم عليه :1-�صركة جا�صكو �نرتنا�صيونال )�س م ح( 2-�صريد�ر �فرييني بن ر�ما ر�وو
تريدرز   و�يد  5-ورلد  فالبانيني  4-ناجي�س  لوجا�صتي   لوجا�صتي  وو�ر  3-فينكاتيز 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ �صركة م�صندم �لعاملية للتجارة �لعامة )�س ذ م م( - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 447246 درهم.  
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�جلربي  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
يت�ضيل  3-بابري  مهدي   حممد  مهدي  2-�ضامريز  �ضاه   ح�ضني  �ضبري  �ضاه  عبا�س  ظفر   -1

بينافري دي بياليز   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003191/ 

�إىل �ملحكوم عليهم : 1- ظفر عبا�س �صاه �صبري ح�صني �صاه  �لعنو�ن : خارج �لدولة 0568189350 
 0503271962 �ل�صارقة   : �لعنو�ن  مهدي   حممد  مهدي  �صامريز   -2

 0509193600  -  0554824366 �ل�صبا  ند  دبي   : �لعنو�ن  بياليز   دي  بينافري  يت�صيل  بابري   -3
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ يعقوب بي�صوكيا - �جلن�صية : كامريوين يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله - ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي 
�صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 20401 درهم.  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله 
خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اإعالن بالن�ضر 

دعوة حل�ضور اجتماع خربة ح�ضابية عن بعد 
دبي  - جزئي  عقاري  يف الدعوى رقم 731/2021 

ب�ص�فت�ى �أن�ا / ري�م حم�م�د �أح�م�د ك�اجور �لنعيم�ي خب�رية ح�صابية مكلف�ة م�ن قب�ل مق�ام حمكم�ة دبي 
�لإبتد�ئي�ة �ملوقرة باإجر�ء �خلربة �حل�صابية يف �لدعوى رقم 2021/731 عقاري جزئي - دبي. 

�ملرفوعة من �ملدعية / متويل م�صاهمة خا�صة �صد - �ملدعى عليه / �أمين عبد�خلالق �صكر
�ملذكورة  بال��دع�وى  علي��ه  �مل�دعى  ب�صفته   - �صكر  عبد�خلالق  �أمين   / �ل�صيد  دعوة  قررنا  قد  فاإننا 
ي�وم   atmauditing@gmail.com �لإلكرتون�ي  �لربي��د  ع�ب�ر  �خلبي��رة  م�ع  لالإجتم��اع 
�لأح�د �لق��ادم �ملو�ف����ق 03/10/2021 �ل�صاعة �لر�بع�ة ع�ص�ر� )04:00( عرب برنامج �لتو��صل 

من خالل �لر�بط �لتايل :   ZOOM
https://us04web.zoom.us/i/73602769640?pwd-YWVXekk2NHAzTIZaTGY2QzRGdEs3UT09

�أو  دفوع  �أو  لتقدمي مالديكم من م�صتند�ت  04/2517720 وذلك  �لإت�صال علي هاتف رقم  �أو 
مذكر�ت.

 اخلبرية احل�ضابية / رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي

اإجتماع خربة 

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن حكم بالن�ضر        

18/2020/71 عقاري جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- كمال �حمد حممد قا�صم  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�صي 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2020/3/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ �ملوؤ�ص�صة 
�لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية 1- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية وقدره )306.833( درهم متبقي �صر�ء 
�لوحدة �لعقارية 113 مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د 2- بالز�م �ملدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية ومبلغ وقدره )314.633( درهم متبقي ثمن �صر�ء �لوحدة �لعقارية 1013 مع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د 3- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية ومبلغ وقدره 
)318.213( درهم متبقي ثمن �صر�ء �لوحدة �لعقارية رقم 1404 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام كما �لزمته �مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:5055/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لمر  بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ )15000( درهم مع 
�لفائدة �لقانونية عن ذلك �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ ��صد�ر �لمر وحتى متام �ل�صد�د و�لر�صوم 

و�مل�صاريف. 
�ملدعي:�لطاهر ملقاولت �لبناء ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�صارقة - �خلان - �ل�صارقة - �صارع �خلان - مبنى �ملو�رد - �صقة 204
�ملطلوب �إعالنهما :  1- من�صور فيا�س �صليمان �ل�صنيكات 2- ��صاليت لالعمال �لكهروميكانيكية 

�س.ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع �لإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/8/4 
- بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بالت�صامن بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ )15.000( درهم 
خم�صة ع�صرة �لف درهما - قيمة �ل�صيك وبالفائدة �لقانونية بو�قع 5% �صنويا من تاريخ ��صتحقاق 
�ل�صيك وحتى متام �ل�صد�د و�لز�مهما بالر�صوم و�مل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة .ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:5191/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )82.609.80( 
تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   - فل�صا   80 و  در�ه��م  وت�صعة  و�صتمائة  �لفا  وثمانون  �ثنان  دره��م 
�ملعجل بدون كفالة و�لر�صوم و�مل�صاريف  بالنفاذ  �لقر�ر  �لتام مع �صمول  �ل�صد�د  ��صتحقاق كل �صيك وحتى 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:�لمار�ت �ك�صرتوديد بولي�صتريين �س.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�صتثمار �لول - �صارع رقم 7 - م�صنع م�صتقل
وميثله:ح�صني علي عبد�لرحمن لوتاه

�ملطلوب �إعالنهما :  1- �صركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�صف حنا زهره  -  �صفتهما : مدعي عليهما
مو�صوع �لإعالن :قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/8/15 - بالز�م �ملعرو�س �صدهما بالت�صامن 
�ن يوؤديا للطالبة مبلغا وقدره )82.609.80( درهم �ثنان وثمانون �لفا و�صتمائة وت�صعة در�هم و 80 فل�صا 
- م�صافا �ليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 5% �عتبار� من تاريخ ��صتحقا �خر �صيك �حلا�صل 2021/4/10 
و�لزمت �ملعرو�س �صدهما بامل�صاريف ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات .ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:5731/2021/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ )13.950( درهم ثالثة ع�صر 
�لف وت�صعمائة وخم�صون درهما - مع �لفائدة �لقانونية 12% �صنويا من تاريخ حترير �صند �ملديونية 

بتاريخ:2020/10/12 وحتى متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف. 
�ملدعي:�صوز�ن حممود �لكياجي

عنو�نه:�لمار�ت  -�مارة دبي - �خلبي�صي - ديره - دبي - �صارع �صالح �لدين - مبنى بناية �صارة - �صقة 
مكتب 101 - د�نوب هوم - وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد

�ملطلوب �إعالنه : ر�صا  عبد�لعزيز د�صوقي عامر �لبحريي - �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع �لإعالن :

ي��وؤدي للطالبة مبلغا  �ن  �ملعرو�س �صده  بالز�م   - ب��ت��اري��خ:2021/9/4  �لبتد�ئية  ق��ررت حمكمة دبي 
وقدره )13.950( درهم ثالثة ع�صر �لف وت�صعمائة وخم�صون درهما م�صافا �ليه فائدة قانونية ب�صية 
قدرها 5% من تاريخ تقدمي �لطلب حتى �ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملعرو�س �صده بامل�صاريف  .ولكم �حلق 

يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                    يف  اال�ضتئناف رقم:34/2021/387 ا�ضتئناف تظلم جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ملو�د �مل�صتعجلة و�لتنفيذ - ��صتئناف رقم 89

 ، تظلم جت��اري  رق����م:671/2020  �لتظلم  �ل�صادر يف  �حلكم  ��صتئناف   : �ل�صتئناف  مو�صوع 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب. 

�لوكيل:د�نه �صباح حممد
�لطابق 4 - مكتب رقم 107   - �لزمردة  بناية   - �أم هرير  �صارع   - �لكر�مة   - عنو�نه:بردبي 

b47 -
�ملطلوب �إعالنه :  1- روبريت فر�ن�صي�س نورتون  -  �صفته: م�صتاأنف �صده

تظلم  رق����م:671/2020  بالدعوى  �ل�صادر  �لقر�ر/�حلكم  �أ�صتاأنف  قد    : �لإع���الن  مو�صوع 
جتاري بتاريخ:2021/2/25. وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/9/29  �ل�صاعة 
05.30 م�صاء� بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن بالن�ضر 
 3213/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1- ناند �كومار بو�صاكاد ر�تناكار�  - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك م�صر

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )124512.14( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن بالن�ضر        
 6134/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- ديفيجني 9 للت�صميم �لد�خلي �س.ذ.م.م   

جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : �لوليد لتاجري �ملعد�ت �س.ذ.م.م 

بتاريخ:2021/9/20    �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  �د�ء  �م��ر  ��صت�صد�ر  طلب 
�ول:بانفاذ �لعقد �ملربم بني �لطرفني - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
تاريخ  م��ن  �صنويا   %5 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م   )46.916.47( وق���دره  مبلغ 
مقابل  دره��م  ومائتي  و�مل�صاريف  وبالر�صوم  �ل�صد�د  متام  وحتى   2021/9/6 �ملطالبة 
�تعاب �ملحاماة ورف�صت �ملحكمة ما ز�د على ذلك من طلبات،  ولكم �حلق يف ��صتئناف 

�لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن بالن�ضر        
 5771/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليهما : 1- غ�صان لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م 2- غ�صان فوؤ�د �بو �صاهر   

جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :عبد�لغفور وعامل خان للنقل بال�صاحنات �لثقيلة و�خلفيفة ذ.م.م 

قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/9/5   بالز�م �ملعرو�س �صدهما بالت�صامن 
�لف  وع�����ص��رون  وخم�صة  م��ائ��ة  دره���م   )125.505( وق����دره  مبلغا  للطالبة  ي��وؤدي��ا  �ن 
وخم�صمائة وخم�صة درهما - م�صافا �ليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 5% �عتبار� من 
تاريخ ��صتحقاق �خر �صيك �حلا�صل يف 2012/6/28 حتى �ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملعرو�س 
�صدهما بامل�صاريف،  ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر 

هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن بالن�ضر        
 4139/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليهما : 1- ج�صر �ل�صوي�س للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م 2- مو�صى �حمد عو�س 

مو�صى   -  جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�صرييد�ن �صبي�صاليز لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م

وميثله:خليفة عبد�هلل �صعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي 
ب��ت��اري��خ:2021/6/25   بالز�م  �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  طلب ��صت�صد�ر �مر 
مببلغ  بالطلب  تفا�صيلها  �ل�����و�ردة  �ل�صيكات  قيمة  للمدعية  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  �مل��دع��ي 
)217.257.60( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �صنويا من تاريخ �ملطالبة 2021/6/15 
ولكم  �ملحاماة   �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  و�مل�صاريف  وبالر�صوم  �ل�صد�د  متام  وحتى 

�حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6215/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1452/2021 جتاري جزئي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )209440( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : م�صرف �لمار�ت �ل�صالمي - م�صاهمة عامة
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - �صارع عود ميثاء - مبنى رقم 

16 - �لطابق �لثالث
�ملطلوب �إعالنه : 1- خليل �بر�هيم عبد�لقادر �بر�هيم بن هندي - �صفته : منفذ �صده

�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليكم  �لإع��الن : قد  مو�صوع 
�ملنفذ به وقدره )209440( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  368/2015/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/1314 جتاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )8489486.44( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �لبنك �لتجاري �لدويل
عنو�نه:�لمار�ت - �لمار�ت - �مارة دبي - �لرقة - �صارع �لرقه - مبنى بنك مركز �لغرير

رم�صان  �هلل  ومي��ث��ل��ه��ا/ب��ر�ت   - ذ.م.م  �لعامليه  �ل��غ��ي��ار  قطع  �صركة   -1  : �إعالنهما  �مل��ط��ل��وب 
�بر�هيمي 2- بر�ت �هلل رم�صان �بر�هيمي - �صفته : منفذ �صدهما

�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليكم  �لإع��الن : قد  مو�صوع 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )8489486.44( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملذكور خالل  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م  �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن حكم بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:177/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�صارف �جلزئية رقم 249
خم�صة  مائتان  دره��م   )255.177.46( مببلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
وخم�صون �لفا ومائة �صبعة و�صبعون درهما و 46 فل�س - و�لفو�ئد �لقانونية �مل�صتحقة من تاريخ 2021/4/1 حتى 

�ل�صد�د بو�قع 5% �صنويا حتى �ل�صد�د �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - مبنى بناية �لبنك - بجو�ر ديره - �صيتي �صنرت
 وميثله:��صامة ح�صن عثمان دبلوك 

�ملطلوب �إعالنه :  1- جهاد ح�صن حممود �بو ح�صريه  -  �صفته : مدعي عليه 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ:2021/9/13 يف �لدعوى  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع �لإعالن 
ل�صالح/بنك دبي �لتجاري �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )255.177.46( درهم مائتان 
خم�صة وخم�صون �لفا ومائة �صبعة و�صبعون درهما و �صتة و�ربعون فل�س - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 
�ل�صتحقاق �حلا�صل يف 2021/4/1 وحتى �ل�صد�د �لتام وبالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، 
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:2421/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لتجارية �لثانية رقم 85

مو�صوع �ل�صتئناف : هو �حلكم �ل�صادر من حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/9/5 يف �لدعوى 
رقم:254/2021 جتاري جزئي. 

�مل�صتاأنف:�صركة �لهوبلي للو�صاطة �لتجارية ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - منطقة �ل�صبخة - بناية عي�صى �لعثماين - مكتب رقم 103

وميثله:ح�صني عبد�هلل �صالح �حمد بن ر�صيد 
�ملطلوب �إعالنهما :  1- �صجاد �حمد حممود يو�صف خان 2- عادل �أمني حممد �أمني  -  �صفتهما 

: م�صتاأنف �صدهما
مو�صوع �لإعالن :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:254/2021 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/10/17  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:1287/2021/300 ا�ضتئناف مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �ملدنية �لثانية رقم 82

 ، جزئي  م��دين  رق������م:2340/2020  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حلكم  ��صتئناف   : �ل�صتئناف  مو�صوع 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب. 

�مل�صتاأنف:علي عبد�هلل علي عبد�هلل �لوردي
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ند �حلمر - ديره - دبي - �خلري�ن - بناية �صكاي بيزني�س �صنرت 

دور �مليز�نني - مكتب M28 رقم مكاين:3629289840
�ملطلوب �إعالنه :  1- �صباح عبد�هلل علي عبد�هلل �لوردي  -  �صفته: م�صتاأنف �صده

مو�صوع �لإعالن :  قد �أ�صتاأنف/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:2020/2340 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2021/10/7  �ل�صاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:2329/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لتجارية �لوىل رقم 84

مو�صوع �ل�صتئناف : ��صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم:2020/640 جتاري كلي ، و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�لتعاب. 

�مل�صتاأنف:ظبية �صامل حممد �ل�صحي
عنو�نه:�لعنو�ن �ملختار/مكتب �بر�هيم ح�صن �ملال وم�صاركوه للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية 
�لكائن بامارة دبي - منطقة ديرة - مقابل ديرة �صيتى �صنرت - �صارع بور�صعيد �صرق - بناية �صيتى 

�فنيو - مكتب رقم 707 - هاتف
�حمد   -3 ����س.ذ.م.م  هاو�س  �صكيورتي   -2 ذ.م.م  �نف�صتمنت�س  فورتر�س   -1   : �إعالنهم  �ملطلوب 

�صربي حممد �حمد �لدي�صي  -  �صفتهم: م�صتاأنف �صدهم
مو�صوع �لإعالن :  قد �أ�صتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:/. وحددت لها جل�صة يوم 
يقت�صى  وعليه   ، بعد  عن  �لتقا�صي  بقاعة  �س   10.00 �ل�صاعة    2021/11/16 �ملو�فق   �لثالثاء  

ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  اال�ضتئناف رقم:40/2021/393 بطالن حكم حتكيم 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �مل�صائية رقم 148
مو�صوع �ل�صتئناف : �ملطالبة ببطالن حكم �لتحكيم ووقف تنفيذه و�لر�صوم و�مل�صاريف 

و�تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي بالتقابل:�صركة كيه �م بروبرتيز �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �صارع �لبر�ج - مبنى 
014 - �صقة 14

�ملطلوب �إعالنه :  1- عماد �حل�صوين  -  �صفته: مدعي عليه
�ل�صادر من مركز دبي  �لتحكيم 2020/9  :  قد طعن ببطالن حكم  �لإع��الن  مو�صوع 
للتحكيم �لدويل ، وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/10/6  �ل�صاعة 04.00 
م�صاء� بقاعة �لتقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن بالن�ضر        

 142/2021/26 عقاري كلي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- �صهاب �حمد رم�صان جمعه 2- حممد �حمد رم�صان جمعه  
 جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :عليه �حمد رم�صان جمعه �بر�هيم 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبه وب�صفة م�صتعجلة وقف �ج��ر�ء�ت �لتنفيذ يف ملف بيع �لعقار  قد 
�ملرهون رقم 298-2019 و�مللف رقم 6/2020 و�لقائمة على عقدي �لرهن حمل �لدعوى �ملاثلة وذلك حلني 
�لف�صل يف �لدعوى �ملاثلة و�لق�صاء جمدد� ب����:بطالن عقدي �لرهن �ملوؤرخني 2011/9/8 على �ملبنى �لقائم 
على قطعة �لر�س رقم 361 �لكائنة مبنطقة نخلة جمري� �مل�صجل برقم 388/2011 و�ملبنى �لقائم على قطعة 
�لر�س رقم 362 �لكائنة مبنطقة نخلة جمري� �مل�صجل برقم 390/2011 و�عتبارها كاأن مل تكن باأثر رجعي 
من تاريخ �بر�مها يف يف حق �ملدعية مع مايرتتب على ذلك من �آثار خماطبة د�ئرة �لر��صي و�لمالك لفك 

�لرهن عن �لعقار�ت �ملذكورة و�ثبات ذلك ب�صهادة ملكية �لعقار �لز�م �ملدعي عليهم بالر�صوم و�مل�صاريف 
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/10/5 �ل�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن بالن�ضر        
 1155/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- عبد�هلل جمعه �ل�صري - ب�صفته �ل�صخ�صية   -  جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :عبد�هلل ر��صد عبد�هلل علي �لنعيمي
وميثله:علي عبد�هلل ماجد �ل�صام�صي 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 1- قبل �لف�صل يف �ملو�صوع �حلكم بوقف �جر�ء�ت بيع �ل�صقة رقم 3203 
بربج هور�يزون تاور �ملقام على قطعة �لر�س رقم 31 يف مر�صى دبي و�لعائد ملكيتها للمدعي طبقا لن�س 
للقانون  �لتنظيمية  �للالئحة  �صاأن  2018 يف  ل�صنة   57 رق��م  �ل���وزر�ء  ق��ر�ر جمل�س  1 من  �لفقرة   166 �مل��ادة 
�لحتادي رقم 11 ل�صنة 1992 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية 2- �حلكم باثبات ملكية �ملدعي لل�صقة مو�صوع 
�لدعوى و�لثابتة مبوجب عقد �صر�ء �ل�صقة �ملمهور بتوقيع �ملدعي 3- �حلكم ببطالن �جر�ء�ت �حلجز على 
�ل�صقة �لعائدة ملكيتها للمدعي و�لغاء كافة �لج��ر�ء�ت �لتحفظية �لخرى �ل�صادرة حول �ل�صقة مو�صوع 

�لدعوى 4- �لز�م �ملدعي عليهم بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لتقا�صي عن بعد لذ�  �ل�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة  �ملو�فق 2021/10/4  وح��ددت لها جل�صة يوم �لثنني 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:5138/2020/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثامنة رقم 137

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مت�صامنني مببلغ )70.799.17( درهم �صبعون �لف درهم و�صبعمائة 
وت�صعة وت�صعون درهما و�صبع ع�صر فل�س - و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة يف:2017 وحتى �ل�صد�د �لتام 

و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لز�م �ملدعي عليهما بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:وي�صت در�يف لتاأجري �ل�صيار�ت �س.ذ.م.م )حاليا( �لريامي �وتو ليزجن �س.ذ.م.م )�صابقا(

1001A - رقم  �لعا�صر - مكتب رقم  �لطابق  �لتجاري -  �ملركز  ز�يد -  �ل�صيخ  �صارع  عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - 
مكاين:3277793119 -  وميثله:�صفيع حممد �بر�هيم

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لكرتو فو�س �ليكرتوميكانيكال �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/7/4 �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )70.799.17( درهم �صبعون �ألف درهم و�صبعمائة وت�صعة وت�صعون درهما و�صبع ع�صر فل�س - 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 2020/12/22 وحتى �ل�صد�د و�لزمتها بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت طلب �لنفاذ �ملعجل ، حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  807/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 633/2020 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)150578( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة عقار�ت عجمان - عقار

عنو�نه:�مارة دبي - �صارع �ملطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �لكرتوين

  IBAN AE090500000000020106942 -   3244594826:مكاين
�ملطلوب �إعالنه : 1- حامد ح�صن  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر  به وقدره )150578( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  757/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 259/2020 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)650.055( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية

عنو�نه:�مارة دبي - �صارع �ملطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد �لكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

�ملطلوب �إعالنه : 1- ناجي حممد ناجي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر  به وقدره )650055( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  690/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 117/2020 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)714360( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية

عنو�نه:�مارة دبي - �صارع �ملطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد �لكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �صالح عزيز كرمي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر  به وقدره )714360( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:565/2021/322 ا�ضتئناف عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�صتئناف �لعقارية �لثانية رقم 202

�مل�صتاأنف  �حلكم  بتعديل   -2 �صكال  �ل�صتئناف  بقبول  �حلكم:1-  �ملوقرة  �ملحكمة  عد�لة  من  نلتم�س   : �ل�صتئناف  مو�صوع 
و�لق�صاء جمدد� بالز�م �مل�صتاأنف �صده باأن يوؤدي للبنك �مل�صتاأنف فائدة على �ملبلغ �ملحكوم به بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
وحتى متام �ل�صد�د مع �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة وتاأييد �حلكم فيما عد� ذلك ، �ل�صتئناف متعلق بالفائدة 

�لتي مل يحكم بها. 
�مل�صتاأنف:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع

ب��ج��و�ر غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي - هاتف رق������م:043874225 - موبايل  ���ص��ارع بني يا�س -  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة دب��ي - دي��رة - 
 maliklaw@Emirates.net.ae:رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - �مييل

 وميثله:عبد�حلميد عبد�مللك م�صطفى �أهلي
�ملطلوب �إعالنه :  1- كري�صتيان �لك�صندر هان�س �صت�صنيدر  -  �صفته : م�صتاأنف �صده  

مو�صوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/8/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع حكمت �ملحكمة بقبول �ل�صتئناف �صكال ويف �ملو�صوع بالغاء �حلكم �مل�صتاأنف فيما ق�صى به 
و�لق�صاء جمدد� بالز�م �مل�صتانف �صده بالفائدة �لقانونية عن �ملبلغ �ملق�صي به �مام حمكمة �ول درجة بو�قع 5% �صنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف:2020/1/23 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �مل�صتاأنف �صده �لر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة مع رد مبلغ �لتاأمني ، حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن حكم بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:1931/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لوىل رقم 11
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة مببلغ )71.102/14( درهم فقط و�حد و�صبعني �لف ومائة و�ثنني درهم و�ربعة 
ع�صر فل�صا - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:هاي جريمن باور للمقاولت �لكهربائية و�ل�صحية ذ.م.م

عنو�نه:�مارة عجمان - �جلرف �ل�صناعية 3 ويعلن على �مارة دبي - بردبي - مباين �حل�صيبة للجو�ئز بلوك 
بي - �لطابق �ل�صاد�س - مكتب رقم:611-612 �لهاتف رقم:0507856899 

 �لمييل:info@mublegal.com - مكاين:2598892707
�ملطلوب �إعالنه :  1- �صيجما �لهند�صية �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/6/21 بالز�م �ل�صركة �ملدعي 
عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )71.102.14( درهم و�حد و�صبعني �لف ومائة و�ثنني درهم و�ربعة 
�ملطالبة �حلا�صل يف  تاريخ  �عتبار� من  �صنويا  ب�صيطة قدرها %5  �ليه فائدة قانونية  ع�صر فل�صا - م�صافا 
2021/5/9 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف، حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  781/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 581/2020 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )520.455( 
درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ����ص���ارع �مل���ط���ار م��ن��ط��ق��ة ب���ور ���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 

هاتف:0504643947 - بريد �لكرتوين:execution1@omalc.ae - مكاين:3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942 - هاتف:042595777

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد م�صطفى �زده - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)520455( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  737/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د   ،  668/2020 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���ص��وع 
)470.3939( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية
عنو�نه:�مارة دبي - منطقة بور �صعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 ه��ات��ف:0504643947 - 

بريد �لكرتوين:execution1@omalc.ae - مكاين:3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942 - هاتف:042595777

�ملطلوب �إعالنه : 1- ز�هد ��صرف جنيب ��صرف - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)470393( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5390/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/4633 جتاري جزئي ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )252682( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

مديرها/عبد�لكرمي  وميثلها  ذ.م.م  �ل��ل��ي��م��وزي��ن  خل��دم��ة  �ي��ل��ي��ت  ���ص��رك��ة   : �لتنفيذ  ط��ال��ب 
عبد�لرحمن

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لو�صل - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى �ميجيت - �صقة 
رقم 111 �لطابق �لول

�ملطلوب �إعالنه : 1- �أجمل خان �حمد خان - �صفته : منفذ �صده
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليكم  �لإع��الن : قد  مو�صوع 
�ملنفذ به وقدره )252682( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن حكم بالن�ضر        
26/2020/221 عقاري كلي 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- طارق عبد�لرحيم عبد�لرحيم حممد ��صماعيل  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�صي 

�ملذكورة �عاله ل�صالح/  �لدعوى  بتاريخ  2020/9/7  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
�ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )3.519.609( 
درهم ثالثة مليون وخم�صمائة وت�صعة ع�صر �لف و�صتمائة وت�صعة درهم - و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 
9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات و�لزمته 
بالر�صوم و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 254/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي  

مو�صوع �لدعوى :  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ وقدره )352.812.77( درهم ثالثمائة و�ثنان 
وخم�صون �لف وثماين مائة و�ثني ع�صر درهم و�صبعة و�صبعون فل�س - ل�صالح �لبنك �ملدعي مع �لز�مه باد�ء 
فائدة قانونية بو�قع 12% �صنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام لكامل مبلغ �ملديونية مع �لز�م 

�ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
طالب �لإعالن :  �لبنك �لعربي �ملتحد  - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �صيخ �مري �صيخ �صليم - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2021/8/15 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�صوع 
�أعاله ل�صالح/�لبنك �لعربي �ملتحد �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )352.812.77( درهم  
�لقانونية  ثالثمائة و�ثنان وخم�صون �لف وثماين مائة و�ثني ع�صر درهم و�صبعة و�صبعون فل�س و�لفائدة 
و�مل�صاريف  وبالر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  �لق�صائية �حلا�صل يف 2021/7/8 وحتى  �ملطالبة  تاريخ  5% من  بو�قع 
يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�صوري  �تعاب  دره��م مقابل  �لف  ومبلغ 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  797/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 236/2020 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1.017.644( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.

طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية
عنو�نه:�مارة دبي - �صارع �ملطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد �لكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �صجاع �لدين �ن�صاري - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1017644( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  782/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�صة رقم 187
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 254/2020 ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)506.184( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ص�صة �لعامة للعقار�ت �ل�صتثمارية

عنو�نه:�مارة دبي - �صارع �ملطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد �لكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

�ملطلوب �إعالنه : 1- علي مو�صى جعفر �صيو�ن - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر  به وقدره )506184( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13353 بتاريخ 2021/9/29 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:3492/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �حلاديه ع�صر رقم 156
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )68067.49( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف 
بالنفاذ  �حلكم  و�صمول  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 

�ملعجل بال كفالة �صم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم:2101/2021. 
�ملدعي:�لعربية �لمريكية للتكنولوجيا �ر�متك �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �صارع �م هرير - مبنى زمرده - �صقة �خلام�س 
- خمترب دبي �ملركزي

�ملطلوب �إعالنه :  1- �آر �ف �صي لد�رة �ملن�صاآت �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد    : �لإع��الن  مو�صوع 
)68067.49( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة �صم ملف �لنز�ع �لتجاري رق��م:2101/2021 - 
وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/10/17  �ل�صاعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�صي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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•• عجمان-وام:

�أعلنت د�ئرة �لتنمية �ل�صياحية يف عجمان بالتعاون مع جائزة 
للت�صوير  �ل��دول��ي��ة  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن 
�ل�صوئي عن تنظيم م�صابقتني للت�صوير �لفوتوغر�يف �صمن 

فعاليات و�أن�صطة مهرجان �ملربعة للفنون �كتوبر �ملقبل.
�إمارة  معامل  �أب��رز  على  �ل�صوء  ت�صليط  �ىل  �مل�صابقة  وتهدف 
ع��ج��م��ان وت��خ��ل��ي��د م���ا ت��ع��ب��ق ب���ه م���ن م���و�ق���ع ت��ر�ث��ي��ة و�أثرية 
�نطباعاته  لت�صجيل  للم�صورفر�صة  ومر�فق ح�صارية تعطي 
�ل�صخ�صية وروؤيته �لفنية �جلمالية من خالل عد�صة �لكامري�، 
بالإ�صافة �ىل تعزيز �أهمية �لت�صوير �لفوتغر�يف على� مل�صتوى 
�لفكري و�جلمايل و�لثقايف باعتباره و�حدة من ركائز �لإبد�ع 

�لب�صري.
عرب  للفنون  �ملرّبعة  مهرجان  خ��الل  �لفائزين  عن  و�صيعلن 
جلنة حتكيم من د�ئرة �لتنمية �ل�صياحية يف عجمان، وجائزة 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر�����ص���د�آل م��ك��ت��وم �ل��دول��ي��ة للت�صوير 
�ل�صوئي، حيث �صيح�صل ثالث م�صّورين على جو�ئز نقدية 
يبلغ جمموعها 24 �ألف درهم موّزعة كالتايل، 10 �آلفدرهم 
للفائز باملركز �لأول، 8 �آلف درهم للفائز باملركز �لثاين، و 6 
�آلف درهم للفائز باملركز �لثالث؛ كما �صتعر�س �ل�صور �لفائزة 
و�صور�ملر�صحني �لنهائيني خالل �أيام �ملهرجان يف �لفرتة من 

. نوفمرب�ملقبلني   6 �إىل  �أكتوبر   28
�لتي  �لإن�صتجر�م  �لفائزين مب�صابقة  �لإع��الن عن  �صيتّم  كما 

�صتنطلق بالتز�من مع مهرجان �ملرّبعة للفنون و�لتي تهدف 
�إىل تفعيل هو�ية �لت�صوير �ملبا�صر من خالل �لهو�تف ملختلف 
�لفائز  �صيح�صل  حيث  �مل��ه��رج��ان،  خ��الل  �مل��ق��ّدم��ة  �لأن�����ص��ط��ة 
و�ملركز  دره��م،  �آلف   3 ق��دره  نقدي  مبلغ  على  �لأول  باملركز 
�لثاين على مبلغ نقدي قدره �ألفي درهم، و�ملركز �لثالث على 

مبلغ نقدي قدره �ألف درهم.

���ص��ع��ادة �صالح حممد �جل��زي��ري، م��دي��ر ع��ام د�ئرة  وق���ال 
�لت�صوير  م�����ص��اب��ق��ة  �أن  ع���ج���م���ان،  يف  �ل�����ص��ي��اح��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
بفن  �ملهتمني  رغبات  لتلبية  تعتربفر�صة  ه��ذه  �لفوتوغر�يف 
عد�صات  �صتلتقطه  ما  على  و�لرتكيز  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير 
�مل�����ص��وري��ن لأج���م���ل �مل���ع���امل يف ع��ج��م��ان، �إذ مت��ت��ل��ك �لإم�����ارة 
�أف�صل  ب��ني  جتعلها  �ل��ت��ي  �ل�صياحية  �لأم���اك���ن  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لد�ئرة  ت�صعى  فيما  و�ملنطقة،  �لإم��ار�ت  يف  �ل�صياحة  وجهات 
ب�صورة د�ئمة ل�صتقطاب وت�صجيع �مل�صورين �صو�ًء من �لهو�ة 
�لعنان  و�إط�����الق  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  م��ن خمتلف  �مل��ح��رتف��ني  �أو 
�إمارةعجمان حا�صنًة للفكر  لأفكارهم �ملبدعة ودعمها لتكون 

و�لإبد�ع وم�صدر �إلهام د�ئم لكل �لأجيال.
�لعام  �لأم��ني  ثالث،  بن  علي خليفة  �صعادة  �أو�صح  من جانبه 

�أن  �ل�صوئي،  للت�صوير  �ل��دول��ي��ة  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  جل��ائ��زة 
�مل�صابقة تعترب �أوىل ثمار�ل�صر�كة مع د�ئرة �لتنمية �ل�صياحية 
�صاأنه  من  �ل��ذي  للفنون،  �ملربعة  مهرجان  �صمن  عجمان  يف 
�لفر�س  �لفنون،و��صتعادة  لقطاع  �حلياة  �إع��ادة  مفهوم  تعزيز 
�لفنية و�لثقافية �لر�قية، خا�صًة و�أن مو�صوع �مل�صابقة ذو بعٍد 

ثقايّف وح�صارّي و�صياحّي.

•• ال�شارقة-الفجر:

�لدويل  �ل�صينمائي  �ل�صارقة  مهرجان  ي�صت�صيف 
“فن”،  موؤ�ص�صة  تنظمه  �لذي  و�ل�صباب،  لالأطفال 
لالأطفال  �لإع��الم��ي  �ل��ف��ّن  ودع���م  بتعزيز  �ملعنية 
�صّناع  �أب��رز  من  نخبة  �لإم����ار�ت،  بدولة  و�لنا�صئة 
و�أجانب،  ع��رب  وم�صورين  خمرجني  من  �لأف���الم 
تعقد خالل  متنوعة،  تدريبية  ور�صة عمل   30 يف 

�لفرتة من 10 �إىل 15 �أكتوبر �ملقبل حتت �صعار 
“فكر �صينما«.

وتتناول �لور�س �لتي تقام بالتعاون مع عدة �صركاء 
�صينمائية  ومو�صوعات  حم��اور  فنية،  وموؤ�ص�صات 
و�لتقنيات  �ل��ف��ن��ون  خم��ت��ل��ف  ت��ع��ال��ج  متخ�ص�صة، 
�لت�صوير  و�أ����ص���ك���ال  �لأف������الم  ب�����ص��ن��اع��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لأطفال  وت�صتهدف  �ل�صيناريو،  وكتابة  �ل�صينمائي 
�ل�صباب، وتقدم بن�صختني �لأوىل بالعربية و�لثانية 

و�مل�صائية  �ل�صباحية  �لفرتتني  على  بالإجنليزية، 
وملدة 50 دقيقة لكل ور�صة.

ور�ص الأطفال
ور�������س خم�ص�صة   4 ي���وم���ي���اً  �مل����ه����رج����ان   وي����ق����دم 
�ل�صيناريو  كتابة  على  �ل��ت��دري��ب  ح��ول  ل��الأط��ف��ال، 
�لت�صوير  و�أ���ص��ا���ص��ي��ات  �ملتحركة  �ل��ر���ص��وم  و�أ����ص���ر�ر 

وتاأليف �لق�ص�س و�لر�صم. 
ت�صوير  فن  تعلم  فر�صة  لالأطفال  �لور�س  وتقدم 
�لإن�صتغر�م،  ع��ل��ى  �حل�����ص��اب  وت��ن�����ص��ي��ق  �لأط��ع��م��ة 
متحركة،  كرتونية  �صخ�صية  ر�صم  على  و�ل��ت��درب 
ت��ق��ن��ي��ات �لإن�����ت�����اج و�لإخ��������ر�ج  ت���ع���ّل���م  �إىل ج���ان���ب 
�ل�صينمائي و�لت�صوير بتقنية �لبانور�ما و�لت�صوير 
�لتجريدي، وكيفية ��صتخد�م كامري� �لهاتف لإنتاج 

مقاطع فيديو.

ور�ص خم�ض�ضة لل�ضباب
�ملهرجان  ي��خ�����ص�����ص��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ع��م��ل  ور������س  �أم�����ا 
حول  مهار�تهم  تنمية  فت�صتهدف  �ل�صباب  لفئة 
يقدم  حيث  متنوعة،  وفنية  �صينمائية  مو�صوعات 
�أحد خرب�ء �لر�صوم �ملتحركة �لأكر رو�ًجا، توما�س 
 3D كوت�صري� ور�صة عمل حول ��صتخد�م برنامج

بعنو�ن “��صنع عاملك ثالثي �لأبعاد«.   Maya
وتتناول �لور�س فن �لإخر�ج بني �لإبد�ع و�لقيادة، 
�أ�صا�صيات �لت�صوير  �أخرى عند  فيما تتوقف ور�س 

�لأفالم  و�صناعة  بال�صوء،  و�لر�صم  �لفوتوغر�يف 
و�لر�صوم  �لتو�صيحي  �لر�صم  وف��ن  �لتمثيل(  )ف��ن 
ن�س  كتابة  وكيفية  �ملنظوري،  و�لت�صوير  �ملتحركة 
بني  و�ل��ف��رق  �لفيديو  ت�صوير  و�أ�صا�صيات  م�صوق، 
وغريها  و�لفيديو،  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير  منظور 

من �ملو�صوعات و�لتقنيات �لفنية.
�لور�س  تنظيم  يف  �ملتعاونة  �جلهات  قائمة  وت�صم 
وموؤ�ص�صة  و�مل�����ص��رح،  لل�صينما  �لعمانية  �جلمعية 
�ل�صارقة  وجم��ل�����س  �مل��در���ص��ي،  للتعليم  �لإم������ار�ت 
 Capture و�صركة  �لإب����د�ع  وخم��ت��رب  للتعليم، 

فادي  مثل  خ��رب�ء  �إىل مدربني  بالإ�صافة   ،LLC
علي  متحركة(،  )ر�صوم  �هلل  عبد  و�صحر  �صرياين، 
ك�����ص��و�ين )ف�����ن(، و�خل���ب���رية �لإع���الم���ي���ة فاطمة 
�حلارثي، و�مل�صور�ن �ملحرتفان فاطمة عمر و�صامل 

�لكعبي.

يقدمها خرباء يف �ضناعة الأفالم والإخراج والت�ضوير

ور�صة تاأخذ جمهور ال�صارقة ال�صينمائي اإىل عوامل اإنتاج الأفالم واحرتاف كتابة ال�صيناريو  30

•• ال�شارقة - وام:

عرت �لبعثة �ملحلية �لتابعة لهيئة �ل�صارقة لالآثار على 
جمموعة من �لعمالت �لإ�صالمية �لقدمية يف �ملنطقة 
�ل��و���ص��ط��ى م��ن �إم����ارة �ل�����ص��ارق��ة ومت��ث��ل ه���ذه �لعمالت 
�إىل فرتة �خلالفة �لعبا�صية  ن��ادرة تعود  در�ه��م ف�صية 

�إ�صافة �إىل فل�س و�حد من �لنحا�س.
وحتمل  �لأوىل  �لإ����ص���د�ر�ت  م��ن  �لعمالت  ه��ذه  تعد  و 
ذلك  خلفاء  من  بخم�صة  متمثلة  �لفرتة  تلك  �أيقونات 
�خلليفة  و  �ملن�صور  جعفر  �أب��و  �خلليفة  وه��م:  �لع�صر 
�خلليفة  و  �لر�صيد  ه���ارون  �خلليفة  و  �مل��ه��دي  حممد 
�ملاأمون  ع��ب��د�هلل  جعفر  �أب���و  و�خلليفة  �لأم���ني  حممد 
�أم جعفر زوج��ة هارون  زبيدة  لل�صيدة  دره��م �صلب  مع 

�لر�صيد.
�أثناء عملية  �كت�صف  �لأث��ري �لذي  �لكنز  وعن مكونات 
�ل�صارقة  لإم��ارة  �لو�صطى  �ملنطقة  يف  و�لتنقيب  �مل�صح 
يف �صبتمرب �جلاري .. قال �لدكتور �صباح عبود جا�صم 
�إن مكونات �لكت�صاف  مدير عام هيئة �ل�صارقة لالآثار 
�لعبا�صي  �ل��وج��ود  على  و��صحاً  دل��ي��اًل  متثل  �جل��دي��دة 
هذه  من  ق�صم  على  �لعثور  مت  حيث  �ملنطقة  يف  �ملبكر 
�ل���در�ه���م د�خ����ل ج���رة ف��خ��اري��ة م��زج��ج��ة م���ن �لطر�ز 
�لعا�صر  �لتا�صع  �لقرن  �إىل  �لعبا�صي وت��وؤرخ هذه �جلرة 

�مليالدي.
�إط����ار�ً  �ملكت�صفة  �ل��ن��ق��ود  �مل��ج��م��وع��ة م��ن  ه���ذه  ومت��ث��ل 
جغر�فياً كبري�ً وفقاً لدور �صكها �لذي ميتد من �أفريقيا 
للتق�صيم  ووف��ق��اً  �صرقاً  �لنهر  ور�ء  ما  �إقليم  �إىل  غرباً 

�لإد�ري للعامل �لإ�صالمي �إبان حكم �خلالفة �لعبا�صية 
وب�صفة خا�صة �لع�صر �لعبا�صي �لأول و تنتمي �لنقود 
�جلغر�فية  �لرئي�صية  �لأقاليم  من  ع��دد  �إىل  �ملكت�صفة 
 166  ،154 �لعبا�صية  �ملغرب  �إقليم  وه��ي:  و�لإد�ري���ة 
ه�، و �إقليم فار�س كورة �ملهدية 154 ه� ، و �إقليم �لري 
خر��صان  �إقليم  و  ه،�   192 �ملحمدية  مدينة  و�جل��ب��ال 
�أرمينية  �إقليم  و  ه���،   194  ،186  ،182 بلخ  مدينة 
�لنهر معدن  �إقليم ما ور�ء  191ه�، و  معدن باجني�س 

�ل�صا�س 190ه� ومدينة �صمرقند ه� 198، 199ه�.
�لفخارية عدد  �لف�صية يف هذه �جلرة  �لدر�هم  ور�ف��ق 
من �أوز�ن نحا�صية �صغرية ذ�ت �أ�صكال منتظمة و�أوز�ن 
خمتلفة ترت�وح بني 5.5 غم13.80- غم كما ك�صفت 
�أعمال �مل�صح �لأثري يف نف�س �ملنطقة عن جمموعة من 

�لك�صر �لفخارية من �لطر�ز �لعبا�صي.
يوؤرخ  �لأث��ري �جلديد  �لك�صف  �أن هذ�  �لباحثون  �أكد  و 
�إىل حقبة زمنية مهمة من تاريخ �إمارة �ل�صارقة ب�صفة 
خا�صة ودولة �لإم��ار�ت ب�صفة عامة يف �لن�صف �لثاين 
�لعبا�صي  �لع�صر  منذ  �أي  �لهجري  �لثاين  �لقرن  من 
لعبته  �ل���ذي  �ل��ت��ج��اري  �ل��ن�����ص��اط  �إىل  ت�صري  �إذ  �لأول 
�صو�حل �لإمار�ت و�ملنطقة �لو�صطى من �إمارة �ل�صارقة 

يف �لتجارة �لدولية.
جاءت  �أن��ه��ا  �ملكت�صفة  �ل��ن��ق��ود  ���ص��ك  دور  م��ن  وي��ت�����ص��ح 
�إىل منطقة �خلليج  ع��دي��دة  رئي�صة  م��ن ط��رق جت��اري��ة 
�أن  يو�صح  ما  خا�صة  ب�صفة  �لإم���ار�ت  و�صاحل  �لعربي 
هذه �ملنطقة كانت مركز�ً جتارياً كبري�ً يف ذ�ك �لوقت 

وم�صلكاً ملرور �لقو�فل يف �أرجاء �لدولة �لعبا�صية.

ال�صارقة لالآثار تعرث على كنز من العمالت العبا�صية

�صياحة عجمان وجائزة حمدان بن حممد للت�صوير تطلقان م�صابقة للت�صوير الفوتوغرايف

Date 29/ 9/ 2021  Issue No : 13353
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/737 - Real Estate Execution

Heard in : Fifht Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 668/2020, by paying the execution amount of 
(AED 470,3939), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine Floor, 
Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826
IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified  : 1- Zahid Ashraf Najib Ashraf - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (470393) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. 
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of 
non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this 
service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 29/ 9/ 2021  Issue No : 13353
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/797 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 236/2020, by paying the execution amount of 
(AED 1,017,644), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826
Party to be notified  :1- Muhammad Shujauddin Ansari - Capacity: Execution Respondent 
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (1017644) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. 
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of 
non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this 
service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 29/ 9/ 2021  Issue No : 13353
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/782 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 254/2020, by paying the execution amount of 
(AED 506,184), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826
Party to be notified  : 1- Ali Mousa Jafer Chaiwan - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (506184) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. 
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of 
non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this 
service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 29/ 9/ 2021  Issue No : 13353
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/781 - Real Estate Execution

Heard in : Fifht Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 581/2020, by paying the execution amount of 
(AED 520,455), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine Floor, 
Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, Makani - 3244594826 
IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified  : 1- Mohammad Mustapha Azdeh - Capacity: Execution Respondent 
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (520455) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. 
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of 
non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this 
service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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قررت اقتحام جمال التمثيل يف )عرو�ص بريوت(

نوال بري : ل اأقبل باأي خطوة ميكن اأن تعيدين اإىل الوراء
�ملو�فقة  قبل  عرو�صاً  تلقيِت  وهل  �لتمثيل  خطوة  جاءت  كيف   •

على �مل�صاركة يف م�صل�صل )عرو�س بريوت(؟
�لتلفزيون،  يف  �أعمل  كنت  عندما  د�ئماً  متو�فرة  كانت  �لعرو�س   -
�لإع���الم، ولكنني  �أعمل يف جم��ال  ك��وين  بها  �أقبل  �أك��ن  ولكنني مل 
�بتعدُت منذ دي�صمرب �ملا�صي عن �ل�صا�صة بعد فرتة من �لعمل د�مت 

�لتغيري. دعاة  من  لأنني  عاماً،   12
�لأو�صاع يف لبنان �أتعبْتني، ولذ� قّررُت �لعمل يف �ملجال �لذي �أحبه، 
بعدما �أم�صيت �لفرتة �لأخرية يف �كت�صاف نف�صي، كما قمُت باأ�صياء 
كثرية كان مينعني عملي يف �ل�صحافة من �لقيام بها ب�صبب �صيق 

�لوقت.
ويف نهاية �ملطاف �جتمعت كل �لظروف، وو�فقُت على �لتمثيل وهو 
�ملجال �لذي كنت �أحبه منذ �لبد�ية ولكنني مل �أعمل فيه، و�صاركُت 

يف دوٍر متثيلي يف م�صل�صل )عرو�س بريوت(.
�أن  ب��اإم��ك��اين  �أن���ه  م��ع  �أ���ص��ه��ر،   9 �ل�صحافية منذ  ن���و�ل  ع��ن  تخليت 
�أعمل يف �أي حمطة تلفزيونية عربية، ولكن طموحي ك�صحافية يف 

�لأ�صا�س كان �لعمل من �أجل لبنان.
ممثلة؟ ت�صبحي  �أن  قررِت  • وهل 

- �أنا �صيفة خفيفة يف )عرو�س بريوت(، ولكن مب�صاحة دور كبرية.
�صتنجحني  كنت  �إذ�  تكت�صفي  ك��ي  �ل�صيفة  ب���دور  قبلِت  وه��ل   •

كممثلة �أم ل؟
نفر�س  �أن  ميكن  ل  �صيتقّبلونني.  �ل��ن��ا���س  ك��ان  �إذ�  �أع���رف  وك��ي   -
�أنف�صنا على �لنا�س، رمبا هم لن يحبوين ورمبا �أنا لن �أحب نف�صي 

كممثلة.
حتديد�ً؟ بريوت(  )عرو�س  يف  �مل�صاركة  قبلِت  • وملاذ� 

- مبا �أنني قررُت �أن �أجرب نف�صي يف �لتمثيل، �خرتُت �أن يكون ذلك 
من خالل �لعمل �ل�صحيح. و)عرو�س بريوت( هو �مل�صل�صل �لأكر 
فيه  ي�صاركون  �ل��ذي��ن  �ملمثلني  ولأن  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ع��امل  يف  م�صاهدة 

ي�صبهونني و�أ�صبههم، بالب�صاطة و�لعفوية.
�أحببتهم من خالل م�صاهدة �مل�صل�صل، وهم قريبون من �لنا�س، و�أنا 

�أي�صاً �أحب �أن �أكون قريبة من �لنا�س.
)عرو�س  جت��رب��ة  جن��ح��ْت  ب��ح��ال  �مل���ج���ال  يف  ���ص��ت��ك��م��ل��ني  وه����ل   •

بريوت(؟
- طبعاً.

لالإعالم؟ ود�عاً  �صتقولني  • وهل 
جنحْت  �إذ�  بالتمثيل  و���ص��اأ���ص��ت��م��ر  �لإع�����الم  ع��ن  ح��ال��ي��اً  م��ب��ت��ع��دة   -

�لتجربة.
جميلة؟ كونك  للعمل  يختاروك  كي  �صكلك  �صاعدك  • كم 

- بل مت �ختياري لأنني ُمنا�ِصبة للدور ولل�صخ�صية �لتي يحتاجون 
�إليها يف �مل�صل�صل، ولي�س لكوين جميلة.

بالقلق؟ ت�صعرين  • وهل 
- �أبد�ً، بل �أ�صعر باأن هذه �لتجربة بد�ية جميلة ل�صيء جميل.

متفائلة؟ �أنت  • وهل 
ومَبن  معهم  �أع��م��ل  �ل��ذي��ن  بالأ�صخا�س  �صعيدة  �أن��ن��ي  كما  ج���د�ً.   -
م��ن��ح��وين ه���ذه �ل��ف��ر���ص��ة. ق��ب��ل ك��ل ���ص��يء ي��ج��ب �أن �أ���ص��اه��د نف�صي 

كنُت  �لإع��الم،  يف  �أم�صيُتها  عاماً   12 خالل  كممثلة. 
�أعمل من كل قلبي، و�لنا�س �أََحبو� عفويتي.

ف�صاأقوم  متثيلي،  يف  �لت�صّنع  بع�س  وج���دُت  و�إذ� 
بالتح�صني. و�إذ� مل �أجنح، ف�صاأكون �صيفة خفيفة 

يف جتربٍة �أحببُت �أن �أتو�جد فيها.
تبا�صري  �أن  ق���ب���ل  �ل��ت��م��ث��ي��ل  در�����ص����ِت  ه����ل   •

بالتجربة؟
�ل�صا�صة  على  �لظهور  �أرف�����س  لأن��ن��ي  طبعاً،   -
�أفعل ذلك. هناك مدّرب  يف دوٍر متثيلي ما مل 
خا�س �أعطاين درو�صاً يف �لتمثيل. ولو مل �أكن 
جاهزة مَلا ظهرُت يف �لعمل. ويف �لأ�صا�س �أرف�س 
�لقيام بخطو�ت ناق�صة، ومنذ �أن دخلت �لإعالم 
م م�صتمر، ول �أقبل باأي خطوة  و�أنا يف حال َتَقدُّ

ميكن �أن تعيدين �إىل �لور�ء.
)عرو�س بريوت( جتربة مه�صومة، ولكنني 

خا�س،  م��دّرب  يد  على  بالدر��صة  دعمُتها 
�لوقت  يف  م�صغوطة  كنت  �أن��ن��ي  م��ع 

فرتة  قبل  و�صلني  �ل���دور  لأن 
ق�����ص��رية ج����د�ً، وه����ذ� �لأم���ر 

�أجربين على �لتدّرب لياًل 
ونهار�ً.

�ل�صحفي  �لكاتب  مع  �ل�صابع  �ليوم  تلفزيون  على  �صيفة  مطاوع  حنان  �لفنانة  حلت 
�إ�صكندرية  م��ه��رج��ان  فعاليات  خ��الل  وذل���ك   ، �صح�صاح  ع��م��رو  �ل��ف��ن  ق�صم  ورئ��ي�����س 

�ل�صينمائى فى دورته 37 ، و�لذى قرر ت�صليمها جائزة �أح�صن ممثلة �لتى ح�صلت 
عليها من مهرجان �لأمل بال�صويد . 

وقالت حنان مطاوع خالل �للقاء ، �صعيدة جد� بهذ� �حلدث و�صعيده �أي�صا �أن 
�لنجمة �إلهام �صاهني هى من �صتقوم بت�صليمي �جلائزة ، وكذلك �صعادتى كبرية 
باحتفاء مهرجان ��صكندرية �ل�صينمائى لدول �لبحر �ملتو�صط بى و�إ�صر�رهم 
علي ت�صليمي �جلائزة و�صط ح�صور �ملهرجان ، و�ملهرجانات هى حركة ثقافية 
وفنية فى �لعامل كله ولبد �ن يتعاونو� �صويا وي�صبو� فى بع�صهن �لبع�س ، 

وفكرة �هتمام �ملهرجان بتكرميي هو تقدير وطبطبه . 
�أجل  من  يعمل  فنان  هناك  �أن  �أعتقد  ل   ، مطاوع  حنان  �لنجمة  و�أ�صافت 
�أحب ما�أقدمه و�أ�صعى  �أعمل لأنى  ، فاأنا  �أو يكون متوقع �جلائزة  �جلو�ئز 
�مل�صرى  و�أح��رتم��ه و�جلمهور  و�أح��ب جمهورى  �أق��دم �جلديد  لكى  د�ئما 
�لعاملى ففى  �أن يكون لديه فنانيني مو�كبني للتطور  و�لعربي من حقه 

�خلارج �لفنانني د�ئما فى حالة بحث وتطور د�ئم . 
وتابعت �لنجمة حنان مطاوع ، �أنا �نتمى للفن �جليد �أين كان  

طرح  �أو  ق�صايا  ط��رح  �صو�ء  �لطرح  من  حالة  هو  فالفن 
حالة من �لبهجة �أو �حلب ، و�أنا �أحب �لأفالم �لتجارية 

لكن لبد �أن يكون فيلم جيد . 
 وعن �لقاهره كابول قالت ، �مل�صل�صل عر�س كيف 

يتحول مو�طن عادى لإرهابي وكيف يوؤثر عليه 
مبا  عالقة  له  ولي�س   ، �لطفوله  منذ  �لأم��ر 

حدث فى �أفغن�صتان بعد ذلك . 
وعن �لبطولة �جلماعية و�ملطلقة قالت 

�جليد  �ل�����دور  وي��ج��ذب��ن��ي  يعجبنى   :
مكانتي  �إغ���ف���ال  �أ���ص��ت��ط��ي��ع  ل  ول���ك���ن 
ف��ى �ل��ع��م��ل ، و�ل��ق��اه��رة ك��اب��ول حالة 
خا�س  ط��اب��ع  ول��ه  و��صتثنائية  خا�صة 
و�صبغة خا�صة وهناك جنوم �أكرب منى 

وي�����ص��ارك��و� ف��ى �أع��م��ال ب�����اأدو�ر �أق���ل من 
حجمهم فقط لأن �لعمل ي�صتحق . 

وع���ن زوج��ه��ا �أم���ري �ل��ي��م��اين ق��ال��ت : هو 
�أهم �صخ�س فى حياتى وهو �صندى وحبيبي 

و�صديقي وبطل �ملرحلة �للي �أنا فيها . 

"ليلة  م�صل�صل  بالتوهات  لطفى  ط��ارق  �لنجم  ي��ودع 
ل�"�ليوم �ل�صابع"، �لذى مت  �ل�صقوط" ، ح�صبما �صرح 
يتناولها  �لتى  �لأم��اك��ن  ع��دد من  �أح��د�ث��ه فى  ت�صوير 

�إق��ل��ي��م كورد�صتان  ع��ا���ص��م��ة  �رب��ي��ل  ف��ى م��دي��ن��ة 
�ل���ع���ر�ق، وم���ن �مل��ق��رر ط��رح��ه م��ط��ل��ع �لعام 

�مل��ق��ب��ل، و�مل�����ص��ل�����ص��ل م���ن ت�����األ��ي��ف جمدى 
وي�صارك  طعمة،  ناجى  و�إخ���ر�ج  �صابر، 

يف بطولته بجانب �لنجم طارق لطفى 
�صبا  منهم  �لفنانني  من  كبري  ع��دد 

ياخور،  با�صم  حنا،  كنده  م��ب��ارك، 
�أح��م��د ���ص��ي��ام، وع���دد كبري 

�لفنانني  م��ن 

�ل�صوريني و�لعر�قيني
�صابرجر�ئم  جم���دي  �أل��ف��ه  �ل���ذى  �مل�صل�صل  ويك�صف 
�لدين  باإ�صم  ك�صبايا  وخطفهن  �لإيزيديات  �غت�صاب 
�ل����ربيء م��ن ه���ذ� �ل��ف��ع��ل �مل��ح��رم، كما 
ت��ك��ات��ف �صعب  �ل��ع��م��ل  ي����ربز 
�ل����ع����ر�ق ب���ك���ل م���ك���ون���ات���ه يف 
م����و�ج����ه����ة ق�������وى �ل����ظ����الم 
�لتي حاولت حمو  و�لطغيان 
ت����اري����خ �ل�����ع�����ر�ق، وي���ح���ك���ى يف 
توثيقي  ت�صويقي  در�م���ي  �إط���ار 
�جلماعة  �رتكبتها  �لتي  �جلر�ئم 
�لإره��اب��ي��ة بحق �أه��ل �ل��ع��ر�ق خالل 
�أحد�ثاً  �صهدت  عجاف  �صنو�ت  ثالث 

ماأ�صاوية دموية".
قدم  ل��ط��ف��ى،  ط����ارق  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
�لعام �ملا�صى م�صل�صل "�لقاهرة 
�صهر  يف  وع�����ر������س  كابول" 
رم�������ص���ان �مل���ا����ص���ى، و����ص���ارك 
خالد  �مل�����ص��ل�����ص��ل  ب��ط��ول��ة  يف 
عبد  ف���ت���ح���ى  �ل�����������ص�����اوى، 
�حللفاوى،  نبيل  �ل��وه��اب، 
ح��ن��ان م��ط��اوع، وع���دد من 
تاأليف  �ل�صباب،  �لفنانني 
ع����ب����د �ل�����رح�����ي�����م ك����م����ال، 
�نتاج  على،  ح�صام  و�إخ���ر�ج 

�صيرنجى .

يف خطوة مفاجئة، قّررت الإعالمية اللبنانية 
نوال بري اأن تقتحم جمال التمثيل، واختارت 
اأوىل جتاربها من خالل  اأن تطّل ك�ضيفة يف 
اجلزء الثالث من م�ضل�ضل )عرو�ص بريوت(.

عدة،  اأ�ضهر  منذ  ال�ضا�ضة  عن  املبتعدة  بري 
يف  م�ضاركتها  ع��ن  احل���وار  ه��ذا  يف  حت��دث��ْت 

)عرو�ص بريوت(:
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كيف توؤثر امل�صادات احليوية 
يف متو�صط طول العمر؟

�لطبية  للبحوث  �أ�صرت�ليا  جنوب  ومعهد  فليندرز  جامعة  علماء  �أج��رى 
�مل�صاد�ت  ت��اأث��ري  ع��ن  نوعها  م��ن  �لأوىل  ه��ي  در����ص��ة  �ل�صحية،  و�ل��رع��اي��ة 

�حليوية على �حليو�نات �ل�صليمة من �لطفولة �إىل �ل�صيخوخة.
�أجر�ها  �لتي  �لدر��صة  نتائج  �أن  �إىل   ،Cell Reports جملة  وت�صري 
نف�صها  �حليوية  �مل�صاد�ت  �أن  �أظهرت  �لفئر�ن،  على  �لأ�صرت�ليون  �لعلماء 
�لتي حتدثها يف ميكروبيوم  �لتغري�ت  بل  �لإن�صان،  توؤثر يف طول عمر  ل 

�لأمعاء هي �لتي توؤثر.
وق���د �ك��ت�����ص��ف �ل��ب��اح��ث��ون ع��الق��ة ب��ني ن���وع �مل��ي��ك��روب��ي��وم، �ل����ذي يعي�س يف 
�لأمعاء بعد تناول �مل�صاد�ت �حليوية، وق�صر متو�صط طول �لعمر �ملتوقع 

للفئر�ن.
تابعنا  م��رة  "لأول  �لبحث،  فريق  رئي�س  ل��ني،  ديفيد  �لربوفي�صور  ويقول 
تناول  نتيجة  �ل��ف��ئ��ر�ن  �أم��ع��اء  ميكروبيوم  يف  �حلا�صلة  �ل��ت��غ��ري�ت  ت��اأث��ري 

�مل�صاد�ت �حليوية يف عمر مبكر، طو�ل حياتها".
حت�صل  �حليوية،  للم�صاد�ت  �لطويل  �لتاأثري  بعد  �أنه  للباحثينن  و�ت�صح 
نوعان  �أو  ن��وع  فيه  ويبقى  �لأم���ع���اء،  ميكروبيوم  ت��ن��وع  يف  ج��دي��ة  ت��غ��ري�ت 
 ،  PAM II و   PAM I �لباحثون رمز  �أطلق عليها  �لتي  منها فقط، 
 Erysipelotrichaceae عائلة  من  �لغر�م  موجبة  �لبكترييا  و�أن 
وبكترييا   PAM I يف  م��ه��ي��م��ن��ة  �أ���ص��ب��ح��ت   ))Turicibacter
يف   )Coprococcus و   Lachnospiraceae )Blautia

.  PAM II
ويقول �لربوفي�صور، "�أظهرت فئر�ن PAM II مقاومة عالية لالأن�صولني 
�لتمثيل  عملية  يف  م�صكلة  وج���ود  �إىل  ي�صري  م��ا  �ل��ع��م��ر،  يف  تقدمها  بعد 
�أن�صجة ج�صمها مبا فيها  �لغذ�ئي، كما ظهرت �لتهابات خمتلفة يف جميع 
�لدم و�لكبد و�لدماغ. وكانت ن�صبة �لوفيات بني هذه �لفئر�ن تقريبا �صعف 
ن�صبة �لوفيات بني فئر�ن PAM I ، على �لرغم من �أن �لفئر�ن يف كال 

�ملجموعتني تعر�صت لتاأثري نف�س كمية ونوع �مل�صاد�ت �حليوية".
وي�صيف، "يظهر من نتائج �لدر��صة، �أن �مليكروبيوم �لذي ي�صتوطن �لأمعاء 
�ملناعة  �إع��ادة برجمة منظومة  �مل�صاد�ت �حليوية ميكنه  تناول  بعد  ثانية 
لدى �لثدييات مع تاأثري�ت بعيدة �ملدى، مبا فيها �لتاأثري يف عملية �لتمثيل 

�لغذ�ئي وحتى يف متو�صط �لعمر".
ولإثبات �أن هذه �لنتائج كانت ب�صبب �ختالف �مليكروبيوم �ملت�صكل حديًثا ، 
ولي�س �مل�صاد�ت �حليوية نف�صها، مالأ �لباحثون �أمعاء �لفئر�ن �لنموذجية 
 ، �مليكروبات"  م��ن  "�خلالية  با�صم  و�مل��ع��روف��ة   ، �مليكروبيوم  م��ن  �خلالية 
ببكترييا PAM I و PAM II. وقد �أظهرت نتائج هذه �لتجربة نف�س 
�لتغيري�ت يف منظومة �ملناعة للفئر�ن من جمموعة PAM II مقارنة 

.PAM I مبجموعة

الأموية؟  الدولة  �ضاعر  هو  • من 
�لأخطل 

البالغة؟  يف  اجلنا�ص  هو  • ما 
�تفاق كلمتني يف �للفظ و�ختالفهما يف �ملعنى. 

البالغة؟  يف  ال�ضجع  هو  • ما 
�تفاق �أو�خر �جلمل يف �حلرف. 

ال�ضغري؟  بالأخطل  امللقب  ال�ضاعر  هو  • من 
�ل�صاعر �للبناين ب�صارة �خلوري 

البوع؟  هو  وما  الكوع  هو  • ما 
�لكوع �أطول عظمة يف �إبهام �ليد و�لبوع �أطول عظمة يف �إبهام �لقدم. 

�ل�صباح.  يف  نومه  من  ي�صتيقظ  عندما  كالب�صر  )يتثاءب(  �لنمل  �أن  �لعلماء  • لحظ 
حتنيطها،  �إج��ر�ء�ت  تبد�أ  �أن  قبل  �أي��ام  لب�صعة  ترتك  �لنبالء  ن�صاء  جثث  كانت  �لفرعونية،  م�صر  يف   •
نظر  تبدو مثرية يف  ل  ون�صارتها حتى  رونقها  تفقد  ك��ي  للجثة  �ل�صماح  ه��و  ذل��ك  ور�ء  م��ن  �ل��ه��دف  وك��ان 

�ملحنطني. 
�ل�صريبة  قيمة  وكانت  حلاهم  يطلقون  من  على  �ل�صر�ئب  يفر�س  كان  �لأكرب  بيرت  �لرو�صي  • �لقي�صر 

تتنا�صب طرديا مع طول وحجم �للحية. 
من  �صئيلة  ن�صبة  على  يحتوي  بل  �ملائة  يف   100 بن�صبة  خال�صا  ذهبا  لي�س  قري�طا   24 عيار  • �لذهب 
�ملمكن  م��ن  ي�صبح  �ن��ه  ل��درج��ة  كال�صل�صال  لينا  يكون  �مل��ائ��ة  يف  مئة  �خلال�س  �ل��ذه��ب  �أن  وذل��ك   ، �لنحا�س 

ت�صكيله باليدين. 
�أن ذلك  بالبرية )�جلعة( لعتقادهم  �لر�صع  �أطفالهم  �أج�صام  �ملاليزية بغ�صل  �لقبائل  �أحدى  �أفر�د  • يقوم 

يحميهم من �لإ�صابة بالأمر��س. 
�ملاء.  عن  بحثاً  بل  �خلطر  من  هرباً  �لرمال  يف  ر�أ�صها  تدفن  ل  • �لنعامة 

�للندين.  باكنغهام  ق�صر  يف  عا�صت  �نكليزية  ملكة  �أول  كانت   )1837( فيكتوريا  • �مللكة 

الأ�سري 
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اجل�زر
�إىل  ي��ن��ت��م��ي �جل�����زر 
�خليمية،  �ل��ع��ائ��ل��ة 
وي����وج����د م���ن���ه ع���دة 
�أنو�ع، فمنه �لأ�صفر 
ولقد   ، و�لأح������م������ر 
ع������رف������ه �لإن�����������ص�����ان 
و�أطال  �ل��ق��دم،  منذ 
�لقد�مى  �لأط����ب����اء 
ف������ى ������ص�����رد ف����و�ئ����د 

�جلزر. 
- بذور �جلزر غنية بفيتامينات ب ، ج ، د ، ه� وبع�س �لأمالح �ملعدنية منها 

�لكربيت و�لفو�صفور و�ل�صوديوم و�لبوتا�صيوم و�ملغن�صيوم و�حلديد. 
- توؤكل �لثمرة طازجة �أو مطهوة. 

- �جلزر غنى بفيتامني ) �أ ( �لذى ينتج منه �لكاروتني �ملهم لتقوية �لعني 
. ويزيد �جلزر من مقاومة �جل�صم لالأمر��س �ملعدية ، ويفيد فى حالت 

فقر �لدم و�ل�صعف �لعام 
و�جلزر مهم جد� لتغذية �لأطفال؛ فهو ي�صاعد على منو �جل�صم ويعطيه 

�ملقاومة لكثي�ر من �لأمر��س 
تهيج  نق�صه  ي�صبب  �ل��ذى  �لبوتا�صيوم  للج�صم حاجته من  �جل��زر  ويعطى 

�لأع�صاب. 
من  كمية  مب��زج  وذل��ك  �جللدية،  و�لت�صلخات  �ل��ق��روح  ع��الج  يف  وي�صتعمل 
�لع�صري مع 8 �أ�صعافها من م�صحوق �لفحم، ويرتك �ملزيج ملدة 24 �صاعة 
للتخمر قبل �ل�صتعمال، ثم يو�صع مرة و�حدة �أو �أكر يف �ليوم فوق �لقروح 

�لنتنة 
ويعطيه  �جل�صم،  منو  على  ي�صاعد  فهو  �لطفل،  لتغذية  ج��د�  مهم  �جل��زر 

�ملقاومة لكثري من �لأمر��س.

جعله  فقد  �لعينان  د�م��ع  وه��و  �ملياه  نخرتها  �لتى  �ل�صود�ء  �لكبرية  �جل��در�ن  خلف  قابعاً  يجل�س  �لأ�صري  ك��ان 
ع�صفور�ً يقف على �صباك زنز�نته يتذكر �مه و�باه و�خوته و�هله وقريته يتذكر حريته فبكى .. نعم بكى وهو 

ذليل فمن �ين له �لهناء بني �حلجارة �ل�صماء. 
�لأ�صرى فنظر حال هذ�  �ل�صجناء  ويفرقها على  بع�صها  ي�صعها فوق  �ل�صحون  ببع�س  �لعجوز  جاء �حلار�س 
�لفتى هذ� �صحنك فتناول  �يها  له:  وق��ال  له وح��زن  �ل��ربئ فرق  تغ�صل وجهه  �لغزيرة  �ل�صاب ووج��د دموعه 
�لطعام حتى ل متر�س: فقال له: ليتني �موت، فماذ� �فعل بد�خل تلك �حلجر�ت �ل�صيقه �لنتنه، وماذ� جنيت؟ 
هل لأين �د�فع عن �ر�صي و�صريف وعر�صي، لو مل �فعل لكنت جبانا و�نا ل�صت جبانا.. وبكي مرة �خرى و��صلم 
نف�صه للدموع.  فرتكة �حلار�س ورحل يكمل عمله، يف �مل�صاء كان �حلار�س يقبع يف فر��صه وعقله يدور ويدور 
يفكر يف هوؤلء �ل�صباب �لذين ��صرو� وو�صعو� خلف �لأ�صو�ر وتركو� يف حر��صة جمموعة من �حلثاله �ل�صكارى.. 
�نهم يف عمر �ولده �لذين يعي�صون بعيد�ً يف بلده. كان من �ملمكن �ن يتعر�صو� ملا تعر�س له هوؤلء �ل�صباب.. هو 
نف�صه يكره حو�ئط وجدر�ن هذ� �ل�صجن �لذي جاء يعمل فيه رغماً عنه، هو نف�صه �صجني لكنه خارج �لق�صبان، 
ح�صناً عليه �ن ي�صاعدهم فهو مثلهم �صجني، يكره �لظلم و�لظامل، �هلل �صي�صاعده ومينحه حريته عن قريب 
فهو مري�س وعلى و�صك �ملوت، ولن ي�صتطيع �حد عقابه فله قدم يف �لدنيا وقدم يف �لخرة، وهذه فر�صته ليفعل 
خري�ً رمبا يكافئه �هلل عليه.  بعد يومني �ح�س �حلار�س بغ�صة يف قلبه وكاأن روحه تريد �ن تذهب عنه، فذهب 
�إىل مطبخه وحمل كل ما وجد من �صكاكني و�عطى كل �صجني �صكينا د�خل �صحن �لطعام، ثم ذهب حلجرته 
حتى خرج باقي �حلر��س لل�صهر يف �لهو�ء �لطلق وتناول �خلمر، فعاد �أدر�جه وذهب �إىل �ل�صجناء و�خذ يفتح 
�لأبو�ب ثم يدخل ليهم�س بب�صع كلمات )��صتودعك �هلل �نا ر�حل �إىل �ل�صماء بعد قليل و�صاأترك �لباب مفتوحا 
فال تخرج �ل يف �لوقت �ملنا�صب(، و�صبحان �هلل �لذي يفعل يف عباده ما ي�صاء �نتهى �حلار�س من فتح كل �لأبو�ب 
وعاد �إىل غرفته ليموت يف فر��صه بهدوء حني طغى �لنوم على �حلر��س �ل�صكارى فتهاوى كل منهم �إىل �لأر�س 
يف نوم عميق وت�صلل �ول �لهاربني �لأ�صري �ل�صغري ور�أى من �أمامه وخلفه زنازين �أخرى تفتح يف هدوء ومل 
كلما  لكنهم  �لعجوز�  �حلار�س  على  ود�ع  نظرة  يلقو�  �ن  ب��دون  �ل�صجناء  ه��رب جميع  وق��ت طويل حتى  مي�س 
تذكروه قر�أو� له �لفاحتة يف �صباح عيد �لتحرير وكل منهم يحمل بني طيات ذكرياته ويتذكرو� خطوط وجهه 

�لعجوز �لكثرية �لتي فاقت �صنني عمرهم.

اأبيجيل بري�ضلني لدى ح�ضورها حفل افتتاح متحف الأكادميية لل�ضور املتحركة يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. ا ف ب

�أعلنت �لدكتورة �آنا كوروبكينا، �أخ�صائية �أمر��س �لكلى، �أن �لكلى �صمن 
�لتاجي  بالفريو�س  �لإ�صابة  خلطر  تتعر�س  �لتي  �جل�صم  �أع�صاء  قائمة 

�مل�صتجد. فكيف مننع حدوث م�صاعفات فيها؟
�لفريو�س  �أن  �إىل  "�صبوتنيك"،  ل��ر�دي��و  ح��دي��ث  يف  �لأخ�صائية  وت�صري 
�لتاجي �مل�صتجد� ل ي�صيب �لرئتني و�لقلب و�لأوعية �لدموية فقط، بل 
و�أع�صاء �جل�صم �لأخرى �أي�صا، �لتي فيها �إنزمي ACE2. مو�صحة، �أن 
يف  للتوغل  كم�صتقبل  �لإن��زمي  هذ�  ي�صتخدم  �مل�صتجد  �لتاجي  �لفريو�س 

�خلاليا.
و�مل���ريء  �للفائفي  و�مل��ع��ي  �ل��ق��ل��ب  يف  �مل�صتقبالت  ه���ذه  "توجد  وت��ق��ول، 
و�ملثانة، وحتتوي �لكلى على �صعف عددها يف �لأع�صاء �ملذكورة، �أي �أنها 
�أكر عر�صة خلطر �لهجمة �لفريو�صية. وقد ي�صاب �ل�صخ�س بالق�صور 
يلعب  حيث  �مل�صتجد،  �لتاجي  بالفريو�س  �لإ�صابة  نتيجة  �حل��اد  �لكلوي 
نق�س �مد�د�ت �لأك�صجني "نق�س �لتاأك�صج" و��صطر�بات �لتخر دور� يف 

ذلك. و�لتلف �لكلوي �حلاد، هو �أحد عو�مل �لوفاة ب�صبب "كوفيد19-"، 
وهذ� مي�س بالدرجة �لأوىل �ملر�صى �مل�صابني بال�صكل �حلاد من �ملر�س".

مرحلة  يف  م��وج��ود  ه��و  عما  "كوفيد19-"  يك�صف  �أن  "ميكن  وت�صيف، 
ووظائف  �ملنا�صب.  �ل��وق��ت  يف  �لأط��ب��اء  ي��ر�ج��ع��ون  ل  �لنا�س  لأن  معينة. 
هذه  يك�صف  كمحفز  و�لفريو�س  �صنو�ت،  خالل  تتال�صى  �أن  ميكن  �لكلى 

�مل�صكلة".
وتك�صف �لأخ�صائية كيف ميكن لل�صخ�س �لذي يتعالج يف �لبيت ت�صخي�س 

وجود م�صكلة يف عمل �لكلى.
وتقول، "�إذ� �صخ�صت �لإ�صابة مبر�س "كوفيد19-"، يجب �إجر�ء حتليل 
ملعرفة  حيوي  كيميائي  دم  وحتليل  �ل��ربوت��ني.  باكت�صاف  �خلا�س  للبول 
م�صتوى �لكرياتينني. ملعرفة كيف تعمل �لكلى. وبعد ذلك من �أجل �لتاأكد 
ومنع  �ل��دم  تخر  �صرعة  مر�قبة  يجب  �لكلى،  �أن�صجة  �إ�صابة  ع��دم  من 

جتلطه. لأن تخر �لدم ميكن �أن يح�صل يف �لأوعية �لدموية �لكلوية".

كيف نحمي الكلى من كوفيد- 19؟


