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اإ�صالح العظام بدهون البطن!
الطبية،  "�سمول"  جملة  ن�سرتها  جديدة  اأ�سرتالية  درا�سة  اأظهرت 
العظام  اإ�سالح  على  ت�ساعد  البطن،  ده��ون  يف  اجلذعية  اخلاليا  اأن 

وت�سريع تعايف املر�سى بعد جراحة ا�ستبدال الركبة.
خاليا  اإىل  حتويلها  ميكن  اجل��ذع��ي��ة،  اخل��الي��ا  اأن  العلماء  اكت�سف 
عظمية بعد �سربها مبوجات �سوتية مدة 10 فقط يومًيا مدة خم�سة 
اأيام، ميكن بعدها ا�ستخدام اخلاليا اجلديدة لإ�سالح العظام، مبا يف 
ذلك  تاأمني ا�ستبدال مفا�سل الركبة وزراعة الأ�سنان، واجلراحة على 
العمود الفقري، وعيوب العظام. وتقوم التقنية على ا�ستخدام املوجات 
اأيام  ال�سوتية لتنمية اخلاليا العظمية اجلديدة ب�سرعة، يف غ�سون 
نخاع  ل�ستخراجها من  موؤملة  اإىل جراحة  ودون حاجة  اأ�سابيع،  بدل 
باأ�سرتاليا  ملبورن  جامعة  يف  باحثون  عر�ض  الدرا�سة،  ويف  العظام. 
اخلاليا اجلذعية من الأن�سجة الدهنية الب�سرية اإىل ترددات خمتلفة 
اأي��ام. ووجدوا   5 من املوجات ال�سوتية ملدة ع�سر دقائق يومياً طيلة 
اأن 10 ميغاهرتز حفزتها لت�سبح خاليا عظمية، واأنتجت بعد ذلك 

الكولجني، الربوتني الذي يوفر هيكاًل ليًنا يف العظام لإ�سالحها. 
الدرا�سة  ق��ادت  التي  الباحثني  كبرية  جيلمي،  اآم��ي  الدكتورة  وقالت 
"النتائج واعدة جلراحة ا�ستبدال املفا�سل، واإ�سالح العظام. هذا  اإن 
النهج اجلديد ميكنه عالج اخلاليا اجلذعية قبل اأن نغطيها بعملية 
يف  مبا�سرة  حقنها  اأو  املف�سل،  ا�ستبدال  تثبيت  يف  للم�ساعدة  زرع، 

اجل�سم لتنمية عظام جديدة"

الإفراط يف ال�صكر ي�صبب الإ�صهال
الكثري من ال�سكر ي�سبب الإ�سهال، حقيقة غري �سائعة، اأكدتها اأبحاث 
مثل درا�سة جلامعة هارفارد وجدت اأن ال�ستهالك املفرط لالأطعمة 

عالية ال�سكر ميكن اأن يكون �سبباً لالإ�سهال.
يتناولون  ال��ذي��ن  م��ن   75% ف���اإن  ه��ارف��ارد،  درا���س��ة جامعة  وح�سب 
بالإ�سهال.  �سي�سابون  يومياً  الفركتوز  من  غراماً  و80   40 بني  ما 

ويعترب �سراب الذرة من امل�سادر عالية الفركتوز.
الإ�سهال  ت�سبب  اأن  ميكن  التي  ال�سكريات  اأح��د  اأن  الدرا�سة  وترجح 
والكمرثى،  اخل��وخ،  مثل  النا�سجة  الفواكه  يف  طبيعي  ب�سكل  يوجد 

والكرز، والتفاح، وع�سائر الفاكهة.
من  غ��ريه  م��ن  اأك���رث  ي��ع��اين  البع�ض  اأن  التف�سريات  بع�ض  وت��ق��رتح 
النتفاخ والإ�سهال بعد تناول اأطعمة غنية بال�سكر، ب�سبب التباين من 

�سخ�ض لآخر يف امت�سا�ض الطعام وح�سا�سية الأمعاء.
تعر�ساً  اأك��رث  الع�سبي  القولون  مبتالزمة  امل�سابون  يكون  ق��د  كما 
ميكن  مي�سيغان،  جلامعة  ووف��ق��اً  الفركتوز.  �سكر  ب�سبب  لالإ�سهال 
التحقق من �سوء امت�سا�ض الفركتوز باختبار التنف�ض بالهيدروجني، 

وهو فح�ض ي�ستخدم اأي�ساً للتاأكد من احل�سا�سية الالكتوز.

ن�صف الب�صر يعانون من ال�صداع
ق��ال بحث ن��روج��ي ج��دي��د اإن واح����داً م��ن ك��ل 6 اأ���س��خ��ا���ض على هذا 
الكوكب ي�ساب كل يوم بال�سداع، ويعاين ن�سفهم من اأمل �سديد مبا 

يكفي لعتبارهم م�سابني ب�سداع ن�سفي.
 357 مبراجعة  البحث  ق��ام  اإك�سرب�ض"،  "ميديكال  موقع  وبح�سب 
اأن  اإىل  وتو�سل  و2020،   1961 عامي  بني  اأجريت  �سابقة  درا�سة 

اأكرث من ن�سف �سكان العامل يعانون من ا�سطراب �سداع ن�سط.
ومتتاز الدرا�سة اجلديدة التي اأجراها الباحث لر�ض جاكوب �ستونفر 
بر�سدها  والتكنولوجيا،  للعلوم  الرنوجية  اجلامعة  م��ن  وزم���الوؤه 

لن�سب الإ�سابة باأنواع معينة من ال�سداع.
ال�سداع  العامل يعانون من  �سكان  %7 من  اأن  الدرا�سة  فقد وجدت 

الن�سفي يف اأي يوم، و%9 يعانون من �سداع التوتر والإجهاد.
%17 م��ن ال��ن�����س��اء ت��ع��ان��ني م��ن ال�سداع  اأن  ك��م��ا ر���س��دت ال��درا���س��ة 
%8.5. ولحظ  الرجال  الن�سبة بني  تبلغ  بينما  العام،  الن�سفي يف 
اأو اأكرث كانت اأكرث  15 يوماً  اأن الإ�سابة ب�سداع ن�سفي ملدة  البحث 

�سيوعاً لدى الن�ساء.
عن  لالإعاقة  الرئي�سي  ال�سبب  هو  ال�سداع  اأن  البحث  فريق  ووج��د 
العمل لدى من تقل اأعمارهم عن 50 عاماً، واأنه بينما تزداد الآلم 
الن�سفي  ال�����س��داع  ف���اإن  ال��ت��ق��اع��د،  �سن  م��ن  الق����رتاب  م��ع  اجل�سدية 
يكون  التي  ال�سنوات  ل��الأمل يف  انت�ساراً  الأك��رث  امل�سدر  وال�سداع هما 

الإن�سان فيها ن�سطاً.
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ملاذا يجب و�صع واٍق من ال�صم�س على اجلفون؟
ل��الأم��را���ض اجل��ل��دي��ة يف  ك���اران لل م��ن جمموعة �سفايغر  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
بع�ض  "راأيت  الأمريكي:  بو�ست  هافينغتون  ملوقع  نيوجري�سي  هيلزبورو، 
اأ�سواأ اأنواع �سرطان اجللد يف منطقة اجلفن. جراحة �سرطان اجللد يف هذه 
املنطقة معقدة وميكن اأن ت�سبب ندبات كبرية ميكن اأن تخلف جفاف العني 
املزمن. لقد راأيت مر�سى يفقدون جلد اجلفن ال�سفلي والعلوي بالكامل 

ب�سبب �سرطان اجللد".
لكن  منطقي.  غري  اأم���ًرا  اجلفون  على  ال�سم�ض  من  واٍق  و�سع  يبدو  وق��د 
"لأن  ق��ال:  كينغ  ه��اديل  الدكتور  نيويورك  يف  اجللدية  الأم��را���ض  طبيب 
اجللد يف هذه املنطقة ح�سا�ض، قد يكون النا�ض يف بع�ض الأحيان حذرين 
�سيلت�سق  اأن��ه  يعتقدون  اأو  املنطقة،  ه��ذه  على  ال�سم�ض  من  واق  و�سع  من 
باأعينهم، اأو قد يتوقفون عن و�سعه لأن كرمي الوقاية من ال�سم�ض الذي 

ا�ستخدموه �سابقاً كان يهيج ب�سرتهم اأو يف�سد املكياج".
املعر�ض  اجللد  جميع  على  ال�سم�ض  من  واق  و�سع  املهم  "من  كينج:  ق��ال 
�سرطانات  ن��رى  م��ا  ك��ث��رياً  اجل��ف��ون.  فيها  مب��ا  البنف�سجية،  ف��وق  لالأ�سعة 
�سرطانات  ع��الج  يكون  ق��د  احل���الت،  بع�ض  ويف  ال��ع��ني،  منطقة  يف  اجللد 

اجللد يف منطقة العني اأكرث �سعوبة واأكرث عدوانية".
وبغ�ض النظر عن احلماية من ال�سرطان، فاإن و�سع واق من ال�سم�ض على 
ب�سرة اجلفن الرقيقة يقلل تكوين التجاعيد على ب�سرة اجلفن الرقيقة، 

وي�ساعد اأي�ساً يف منع ظهور الهالت ال�سوداء حول العينني.
وق����ال ال��دك��ت��ور ب��اب��ري ���س��ارك��ار، ط��ب��ي��ب الأم���را����ض اجل��ل��دي��ة يف نيوتن، 
باأ�سرار  التاأثر  �سديد  فهو  رقيق جداً،  "لأن جلد اجلفن  ما�سات�سو�ست�ض: 
اأ�سعة ال�سم�ض. ما قد يوؤدي اإىل تديل وجتعد اجللد يف اجلفن. وميكن اأن 
يقلل ا�ستخدام واق من ال�سم�ض خطر الإ�سابة بتديل اجللد يف اجلفن يف 

وقت مبكر".

فرن�صا تن�صم اإىل برنامج 
نا�صا ب�صاأن ا�صتك�صاف القمر 

ال�ستك�ساف  برنامج  اإىل  فرن�سا  ان�سمت 
امل�ستقبلي للقمر بقيادة الوليات املتحدة، 
من خالل التوقيع على اتفاقيات اأرتيمي�ض 
الرامية خ�سو�سا اإىل اإن�ساء مناطق اأمان 

حلماية املوارد خارج كوكب الأر�ض.
الع�سرين  الدولة  فرن�سا  اأ�سبحت  وبذلك 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  وال���ي���اب���ان  ك��ن��دا  )ب��ع��د 
العربية  والإم����ارات  واإ�سرائيل  واأوك��ران��ي��ا 
تن�سم  التي  وغريها(  وال��ربازي��ل  املتحدة 
للبلدان  اجل�����دي�����دة  امل����وج����ة  ه������ذه  اإىل 
الف�ساء،  ا�ستك�ساف  ق��ط��اع  يف  املن�سوية 
لدرا�سات  الوطني  امل��رك��ز  اأو���س��ح  م��ا  على 
الفرن�سية(.  ال��ف�����س��اء  )وك���ال���ة  ال��ف�����س��اء 
باتي�ست  فيليب  الوكالة  رئي�ض  وّق��ع  وق��د 
يف وا���س��ن��ط��ن، ب��ح�����س��ور م��دي��ر ن��ا���س��ا بيل 
ن��ي��ل�����س��ون، ن�����ض الإع�����الن امل���ع���روف با�سم 
وي��ه��دف الربنامج  اأرت��ي��م��ي�����ض.  ات��ف��اق��ي��ات 
اإىل  ال��ذي يحمل ال���س��م عينه  الأم��ريك��ي 
بحدود  ال��ق��م��ر  اإىل  ال��ف�����س��اء  رواد  اإع�����ادة 
على  الت���ف���اق  ين�ض  ك��م��ا   .  ،2025 ع���ام 
ب��ن��اء حمطة ل��ون��ار غ��ي��ت��اواي ال��ت��ي �سيتم 
عام  اعتبارا من  القمر  م��دار  جتميعها يف 
م�ستقبلية  انطالق  نقطة  وهي   ،2024

لرحالت ماأهولة بعيدة.

ما هو دور اجلري 
يف خف�س �صغط الدم؟ �ص 23

اأو يف  ال��ن��وم مبا�سرة  ال��ري��ا���س��ة قبل  ك��ان��ت مم��ار���س��ة  ف�����س��واء 
ال�سباح اأو بعد الظهر اأو يف وقت مبكر من امل�ساء، فاإن هناك 
مزايا وعيوبا لكل توقيت، وميكن اأن تختلف النتائج والفوائد 
بناًء على نوع التمرين والنتيجة املرجوة، �سواء كان ال�سخ�ض 
يهدف اإىل التخل�ض من الدهون اأو بناء ع�سالت، على �سبيل 

املثال.

نتائج مثرية لالهتمام
بالن�سبة للدرا�سة اجلديدة، �سرع باحثون يف �سكيدمور كوليدج 
اأوقات  يف  الريا�سة  ممار�سة  اآث��ار  يف  التحقيق  يف  بنيويورك 
خمتلفة من اليوم، مع الرتكيز ب�سكل خا�ض على الختالفات 
بني الرجال والن�ساء. وكانت النتائج مثرية لالهتمام، حيث 
اأن التمرين امل�سائي كان اخليار الأف�سل للرجال،  اإىل  ت�سري 
بينما يعتمد التوقيت بالن�سبة للن�ساء على الهدف املرجو من 

التمرينات البدنية.
الرئي�سي يف  الباحث  اأر���س��ريو،  ب��ول  الدكتور  ق��ال  من جهته، 
للن�ساء،  بالن�سبة  "اأنه  اكت�ساف  م��رة  لأول  مت  اإن��ه  ال��درا���س��ة، 
البطن  ده���ون  تقليل  يف  �سباًحا  الريا�سة  ممار�سة  ت�ساعد 
و�سغط الدم املرتفع، بينما توؤدي ممار�سة الريا�سة امل�سائية 
لدى الن�ساء تزيد من قوة ع�سالت اجلزء العلوي من اجل�سم 
ال�سعور  وتعزيز  العام  امل��زاج  التحمل، وحت�سني  والقدرة على 
فاإن  ل��ل��رج��ال،  "بالن�سبة  اأن���ه  واأ����س���اف  الغذائي".  بال�سبع 
التمارين امل�سائية تقلل �سغط الدم املرتفع وحتد من خطر 
اإىل  بالإ�سافة  بالتعب،  وال�سعور  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة 

حرق املزيد من الدهون، مقارنة بالتمارين ال�سباحية".

برنامج تدريب رايز
يخ�سعون لربنامج  رج��اًل  و20  ام��راأة   27 التجربة  �سملت 
متارين ملدة 12 اأ�سبوًعا، والذي قام باإعداده فريق الباحثني 
تدريب  مت   .RISE ا���س��م  عليه  ويطلق  ا  خ�سي�سً ب���اإع���داده 
 60 اإ�سراف اخت�سا�سيني يف جل�سات مدتها  امل�ساركني حتت 
دقيقة اأربعة اأيام يف الأ�سبوع، مع الرتكيز كل يوم على املقاومة 
اأو فا�سل العدو اأو التمدد اأو تدريبات التحمل. وكان الختالف 
الوحيد هو ما اإذا كانوا ميار�سون الريا�سة بني ال�ساعة 6:30 
و8:30 �سباًحا اأو 6 و8 م�ساًء، واتبعوا جميًعا خطة وجبات 
25 و55  اأعمار جميع امل�ساركني بني  دقيقة. فيما تراوحت 
عاًما، وكانوا يتمتعون ب�سحة جيدة واأوزان طبيعية واأمناط 
امل�ساركني  تقييم  مت  التجربة  بداية  يف  للغاية.  ن�سطة  حياة 
وقوة  وال��ت��وازن  وامل��رون��ة  الع�سلي  والتحمل  القوة  حيث  من 
على  وال��ق��درة  اجل�سم  وال�سفلي من  العلوي  اجل��زء  ع�سالت 
القفز. متت مقارنة املقايي�ض ال�سحية الأخرى، مثل �سغط 

ال�سرايني  وتيب�ض  ال���دم 
ون�����������س�����ب�����ة ال�����ت�����ب�����ادل 
ال���ت���ن���ف�������س���ي وت����وزي����ع 
ون�����س��ب��ة ال����ده����ون يف 
اجل�����س��م وامل���وؤ����س���رات 

احليوية للدم قبل وبعد 
مبلء  ق��ام��وا  وك��ذل��ك  التجربة، 

املزاجية  احلالة  حول  ا�ستبيانات 
وال�سعور بال�سبع الغذائي.

دهون البطن والفخذين
بينما لوحظ حت�سن �سحة واأداء جميع 

النظر  التجربة، بغ�ض  امل�ساركني خالل 
ال�����ذي مار�سوه  ال���ي���وم  م���ن  ال���وق���ت  ع���ن 

الختالفات  بع�ض  ه��ن��اك  اأن  ي��ب��دو  ف��ي��ه، 
املقايي�ض.  ب��ع�����ض  يف  ال��ت��ح�����س��ن  درج����ة  يف 

يف  الن�ساء  جميع  اأن  ال��درا���س��ة  ووج���دت 
التجربة قللن من دهون البطن 

والفخذين واإجمايل دهون 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  اجل�������س���م، 
انخفا�ض �سغط الدم، لكن 

ال�سباحية  التمارين  جمموعة 
اأظهرت حت�سًنا اأكرب.

كولي�سرتول الرجال
ومن املثري لالهتمام اأن الرجال الذين مار�سوا التمارين يف 
امل�ساء فقط �سهدوا حت�سًنا يف م�ستوى الكولي�سرتول و�سغط 
فيما  الكربوهيدرات.  واأك�سدة  التنف�سي  التبادل  ون�سبة  الدم 
قول فريق الباحثني اإن الدرا�سة ميكن اأن ت�ساعد يف حتديد 
التمرينات  فيه  مي��ار���ض  اأن  يجب  ال���ذي  للوقت  �سخ�ض  ك��ل 
مالحظة  مع  والهدف،  النوع  على  بناًء  اليوم،  يف  الريا�سية 
توقيت  اأي  يف  ع��ام  ب�سكل  الريا�سية  التمرينات  ممار�سة  اأن 
وب��ان��ت��ظ��ام ت�����س��اع��د يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ع��ل��ى حت�����س��ني ال�سحة 

العامة.

فوائد �سحية ونف�سية
حركته  قلت  كلما  بالعمر  الإن�سان  تقدم  كلما  اأن��ه  نعلم  كلنا 
واأح�ض ب�سعوبة يف القيام باأعماله اليومية وذلك لأن مرحلة 
العوامل  مثل  التغريات  م��ن  العديد  ت�ساحبها  ال�سيخوخة 
املزمنة  الأم��را���ض  احلياة،  منط  النف�سية،  احلالة  الوراثية، 

ونوعية النظام الغذائي.

قوة الع�سالت
بالقدرات  تدريجي  ت��راج��ع  اإىل  ي���وؤدي  العمر  يف  التقدم  اإن 
الرجال  ل��دى  الع�سالت  وق��وة  كتلة  مثل  للج�سم  الأ�سا�سية 
العمر  الرابع من  العقد  �سواء فبداية من  والن�ساء على حد 
كل  الع�سالت  حجم  من   5% اإىل   3% من  الإن�سان  يفقد 
�سن  بعد  %1 كل عام من  اإىل  النخفا�ض  عقد وي�سل هذا 
ال�50 �سنة، وجدير بالذكر اأن الع�سالت حتافظ علينا اأقوياء 
وحتافظ على وزن الإن�سان وت�ساعد على دعم العظام وجعلها 
قوية، ولذا فعند فقد الع�سالت يفقد الإن�سان قوته وحركته 

وي�سبح غري قادر على اأداء وظائف حياته الأ�سا�سية.
وقد وجدت العديد من الدرا�سات اأن القيام مبمار�سة متارين 
اأن القيام بتمارين  اأمر مفيد جدا، كما  ال�سن  ريا�سية لكبار 
تاأخري  اأو  منع  على  ي�ساعد  منتظم  ب�سكل  البدنية  اللياقة 
الأمرا�ض وال�سعوبات يف الأداء اليومي. كما اأظهرت العديد 
من الدرا�سات اأن تدريبات القوة ت�سجع وت�سهم يف زيادة كتلة 
الع�سالت لدى املتدربني من فئة كبار ال�سن وهذا يعني اأنه 
اإذا كان ال�ساب ي�ستطيع يف غ�سون عدة اأ�سهر اأن يح�سن من 
امل�سن  املتدرب  ف��اإن  كبرية  بن�سبة  لديه  الع�سالت  وكتلة  قوة 

يالحظ حت�سناً بن�سب مت�سابهة.

تقنية جديدة تقي�س 
الختاللت يف كيمياء املخ 
كيمياء  يف  الخ������ت������اللت  ت���ع���ت���رب 
وراء  الرئي�سية  الأ���س��ب��اب  م��ن  امل���خ 
الع�سبية  الأم�����را������ض  م����ن  ك���ث���ري 
وال��ن��ف�����س��ي��ة. ون��ظ��راً لأه��م��ي��ة ر�سد 
هذه الختاللت من اأجل ت�سخي�ض 
الكتئاب  م��ث��ل  الأم����را�����ض  ب��ع�����ض 
"باركن�سون"،  ال��رع��ا���س��ي  وال�����س��ل��ل 
اب���ت���ك���ر ف����ري����ق م����ن ال���ب���اح���ث���ني يف 
مرناً  م�����س��ب��اراً  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
املخ  اأن�����س��ج��ة  ع��رب  امل����رور  ي�ستطيع 
م���ن اأج����ل ق��ي��ا���ض م�����س��ت��وي��ات امل���واد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، واط��ل��ق��وا ع��ل��ي��ه ا�سم 
الفريق  ون�سر  �سرتينج".  "نيورو 
�ستانفورد  ج��ام��ع��ة  م���ن  ال��ب��ح��ث��ي 
العلمية  الدورية  يف  الدرا�سة  نتائج 
الأبحاث  يف  املتخ�س�سة  "نيت�سر" 
العلمية، واأكدوا اأن امل�سبار اجلديدة 
�سوف يكون له كثري من التطبيقات 
وال�سلل  الكتئاب  يف جمالت عالج 
الأمعاء.  اأم��را���ض  وبع�ض  الرعا�ض 
وي���ق���ول ال��ب��اح��ث ج���ني ت�����س��ي��ن��ج يل 
امل�سبار  ت��ط��وي��ر  يف  ����س���ارك  ال�����ذي 
العظمى  "الغالبية  اإن  اجل���دي���د 
م��ن ال��ب��اح��ث��ني ي��ح��اول��ون ف��ه��م املخ 
الب�سري عن طريق قراءة وت�سجيل 
اإ�ساراته الكهربائية"، م�سرياً اإىل اأن 
"الإ�سارات الكيميائية تنطوي اأي�ساً 
الت�سال  عمليات  يف  مهم  دور  على 
التي تتم داخل املخ، وترتبط ب�سكل 
واأكد  الأمرا�ض".  ببع�ض  مبا�سر 
الباحثون اأن امل�سبار اجلديد ميكنه 
"دوبامني"  قيا�ض م�ستويات مادتي 
مادتني  وه���م���ا  و"�سريوتونني" 
لتو�سيل  ت�ستخدمان  كيميائيتني 
اخلاليا  عرب  الكهربائية  الإ���س��ارات 

الع�سبية.

نتائج واعدة للقاح 
معدل �صد اأوميكرون 

الأمريكية  موديرنا  �سركة  اأعلنت 
الأربعاء  احل��ي��وي��ة  للتكنولوجيا 
للن�سخة  واع��������دة  اأول�����ي�����ة  ن���ت���ائ���ج 
املعدلة من لقاحها الذي ي�ستهدف 

خ�سو�سا املتحّورة اأوميكرون.
واأو����س���ح���ت م��ودي��رن��ا يف ب��ي��ان اأن 
ج����رع����ة م�����ع�����ززة م����ق����داره����ا 50 
ا�ستجابة  يف  ت�سببت  ميكروغراما 
اأك����رب ل��الأج�����س��ام امل�������س���ادة... �سد 
من  �سهر  بعد  اأوميكرون  املتحّورة 

تلقيها مقارنة باللقاح الأ�سلي.
التي  ال��ن�����س��خ��ة اجل����دي����دة  وه�����ذه 
mRNA- ع����ل����ي����ه����ا  اأط�������ل�������ق 

ي�سمى  لقاح  هي   ،1273.214
ي�ستهدف  اأن��ه  اأي  التكافوؤ،  ثنائي 
للفريو�ض،  الأول�����ي�����ة  ال�������س���الل���ة 
م��ث��ل ال���ل���ق���اح ال�����ذي اأع���ط���ي حتى 
واملتحّورة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف  الآن 

اأوميكرون.

اأف�صل وقت ملمار�صة الريا�صة.. 
الرجال عك�س الن�صاء

يتجدد ال�سوؤال حول اأف�سل وقت يف اليوم ملمار�سة الريا�سة منذ اأمد طويل، والآن 
جاءت الإجابة يف �سياق نتائج درا�سة جديدة ت�سري اإىل اأنه يختلف ح�سب اجلن�س. 
اأكرث  كانت  امل�سائية  الريا�سية  التمارين  اأن  الباحثني  من  فريق  اكت�سف  فقد 
فاعلية للرجال من الروتني ال�سباحي، يف حني اختلفت النتائج بالن�سبة للن�ساء، 

مع حت�سن النتائج ال�سحية املختلفة مع اأوقات التمرين املختلفة، وفقا ملا ن�سره 
.Frontiers in Physiology نقالاً عن دورية New Atlas موقع

يف  يبحث  الذي  العلمي،  العمل  من  كبريا  قدرا  هناك  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 
التمرين  فعالية  على  اليوم  من  الوقت  يحدثها  اأن  ميكن  التي  التاأثريات 

الريا�سي، وتتباين النتائج ب�سكل تام.

الن�ساء  لأم��را���ض  ال�سوي�سرية  اجلمعية  قالت 
وال��ت��ول��ي��د اإن ���س��ك��ري احل��م��ل ي��ع��د اأح����د اأكرث 
اأن  مو�سحة  احل��م��ل،  اأث��ن��اء  �سيوعا  الأم��را���ض 
اإىل  ت��وؤدي  احلمل  اأث��ن��اء  الهرمونية  التغريات 

زيادة م�ستويات ال�سكر يف الدم.
توفر  الهرمونات  بع�ض  اأن  اجلمعية  واأ�سافت 
)ال�����س��ك��ر( يف اجل�سم،  م���ن اجل���ل���وك���وز  امل���زي���د 
املزيد  اإط��الق  البنكريا�ض  ومن ثم يتعني على 
م��ن الأن�����س��ول��ني خل��ف�����ض م�����س��ت��وى ال�����س��ك��ر يف 
ل  وعندما  اخلاليا.  اإىل  الغلوكوز  ونقل  ال��دم 
من  كافية  كمية  اإن��ت��اج  البنكريا�ض  ي�ستطيع 
الدم  يف  ال�سكر  م�����س��ت��وي��ات  ت��ظ��ل  الأن�����س��ول��ني، 
ل��ل��غ��اي��ة. وت��ت��م��ث��ل ع��وام��ل اخلطورة  م��رت��ف��ع��ة 
والعمر  البدانة  يف  احلمل  �سكري  اإىل  امل��وؤدي��ة 
فوق 30 �سنة والتاريخ العائلي ملر�ض ال�سكري 
اأثناء  ال���وزن ب�سكل كبري  2 وزي���ادة  ال��ن��وع  م��ن 
احلمل. وتظهر اأعرا�ض �سكري احلمل يف �سورة 

التبول  يف  امللحة  وال��رغ��ب��ة  والعط�ض  الإع��ي��اء 
من  اجلمعية  وح����ذرت  ال����دم.  �سغط  وارت���ف���اع 
خطورة �سكري احلمل على �سحة الأم واجلنني 
على حد �سواء، حيث يرتفع خطر حدوث ولدة 
وزن  زي���ادة  ب�سبب  ال���ولدة  و�سعوبات  مبت�سرة 
اجل��ن��ني، ك��م��ا ي��رت��ف��ع خ��ط��ر اإ���س��اب��ة ال��ط��ف��ل يف 
مرحلة لحقة من العمر بالبدانة وداء ال�سكري 

واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
ينبغي  ال���وخ���ي���م���ة  ال���ع���واق���ب  ه�����ذه  ول��ت��ج��ن��ب 
ما  وغالباً  الفور،  على  احلمل  �سكري  مواجهة 
يكفي تعديل النظام الغذائي من خالل البتعاد 
عن احللويات والأطعمة املحتوية على الدقيق 
الأب���ي�������ض، م���ع الإك���ث���ار م���ن الأط��ع��م��ة الغنية 
والفواكه  ك��اخل�����س��روات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��الأل��ي��اف 
وم��ن��ت��ج��ات احل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
والأن�سطة  ال��ري��ا���س��ة  ع��ل��ى مم��ار���س��ة  امل��واظ��ب��ة 

احلركية.

عوامل اخلطورة 
املوؤدية اإىل �صكري احلمل
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�ش�ؤون حملية

لتمكني الطلبة يف جمال حقوق الإن�سان

الهيئة الوطنية حلقوق الإن�صان تبحث التعاون امل�صرتك مع جامعة الإمارات

اإقبال كبري من طلبة املدار�س املواطنني خالل اليوم املفتوح

بوليتكنك اأبوظبي مينح البكالوريو�س والدبلوم يف الطاقة النووية والأنظمة الذكية و�صيانة الطائرات والأر�صاد والبرتول و الأمن ال�صيرباين وغريها 

•• اأبوظبي-الفجر

الوطنية  الهيئة  رئي�ض    - ك��روز  �سعادة مق�سود  ا�ستقبل 
حلقوق الإن�سان- يف مقر الهيئة باأبوظبي وفداً من جامعة 
الإمارات العربية املتحدة يرتاأ�سه الأ�ستاذ الدكتور اأحمد 
امل�سارك للبحث العلمي يف اجلامعة،  علي مراد- النائب 
ملناق�سة �ُسبل التعاون بني الطرفني فيما يخ�ض البحوث 
جمال  يف  الطلبة  ومت��ك��ني  ال��درا���س��ي��ة  وامل��ن��اه��ج  العلمية 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  اللقاء  وح�سر  الإن�����س��ان،  ح��ق��وق 
املن�سوري رئي�ض جلنة تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان ع�سو 
الأمني  الغفلي  �سعيد  الدكتور  و�سعادة  الأمناء،  جمل�ض 
الإن�سان- وعدد من  الوطنية حلقوق  الهيئة  العام لدى 

الأكادميني واملخت�سني واملدراء من الطرفني.
م��ع جامعة  ال��ت��ع��اون  اأن  ك���روز  ���س��ع��ادة مق�سود  واأو���س��ح 
املعرفية مع  ال�����س��راك��ات  اإط���ار تعزيز  ي��اأت��ي يف  الإم����ارات 
امل��وؤ���س�����س��ات الأك��ادمي��ي��ة وامل��راك��ز البحثية وال��ف��ك��ري��ة يف 
الكوادر  وتاأهيل  الإن�سان،  حقوق  ثقافة  تعزيز  جم��الت 
التخ�س�سية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  احلقوقية  البحثية 
اأن ه��ذا الج��ت��م��اع م��ا هو  وامل��م��ار���س��ات العملية. م��وؤك��داً 

التي  ال�ستك�سافية  الجتماعات  من  ل�سل�سلة  بداية  اإل 
�ست�ساهم يف و�سع خارطة تعاون مثمر بني اجلهتني.

وب���دوره اأك���د الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م���راد ب���اأن جامعة 
املوؤ�س�سات  م��ع  لل�سراكات  كبرية  اأهمية  ت��ويل  الإم����ارات 
املحلية وذلك لتعزير املخرجات التعليمية والبحثية ومبا 
ي�ساهم يف حتقيق التوجهات ذات الأولويات الوطنية، ل 
�سيما واأن اجلامعة متلك ر�سيداً من الجنازات العلمية 
واملمكنات  الذي ت�ساعد على حتقيق التكامل وال�سراكات 
ال�سرتاتيجية املثمرة مع موؤ�س�سات املجتمع، واأ�ساف باأن 
ال�سراكة مع الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان هي تكاملية 
و  املجتمع  يف  ون�سرها  الإن�سان  ثقافة  لتعزيز  و�سرورية 
للم�ساهمة يف حتقيق الريادة العاملية للدولة وبناء �سمعة 
"�سنعمل  العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب  واأ�سار  دولية.  
�سوياً من خالل مبادرات فعلية ت�ساهم يف بناء جيل من 
املخت�سني يف املوا�سيع ذات ال�سلة يف حقوق الن�سان من 
خالل تطوير برامج اأكادميية تعليمية وتوعوية واأبحاث 
والباحثني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  عليها  يعمل  علمية 
وطلبة التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا مما ي�ساهم يف 

حتقيق اأثر ملمو�ض يف هذا املجال."

•• اأبوظبي-الفجر

���س��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم امل���ف���ت���وح ال���ذي 
ملعهد  ال��ت��اب��ع  اأب��وظ��ب��ي  بوليتكنك  نظمه 
التكنولوجيا التطبيقية يف مركز اأبوظبي 
اإقبال  واملهني؛  التقني  والتدريب  للتعليم 
كبريا من الطلبة واأولياء الأمور، للتعرف 
الهند�سية  والتخ�س�سات  ال��ربام��ج  ع��ل��ى 
يف  البوليتكنك  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
ف��رع��ي��ه ب��اأب��وظ��ب��ي وال���ع���ني، وال���ت���ي ت�سم 
تكنولوجيا  يف  التطبيقي  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض 
"النووي"،  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ط��اق��ة  ه��ن��د���س��ة 
اأمن  التطبيقي يف هند�سة  والبكالوريو�ض 
والبكالوريو�ض  "ال�سيربايل"،  املعلومات 
والهند�سة  البرتول  هند�سة  يف  التطبيقي 
و  التطبيقي  والبكالوريو�ض  الكيميائية، 
تكنولوجيا  ال��ع��ايل يف  وال��دب��ل��وم  ال��دب��ل��وم 
والنظمة  ال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة 
الذكية، والبكالوريو�ض يف الأر�ساد اجلوية، 
تكنولوجيا  يف  العايل  والدبلوم  والدبلوم 
�سيانة  الطائرات، ويف تكنولوجيا هند�سة 

الطائرات. 
النقبي مدير  ه��الل  علي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
امل����ادي  ال���دع���م  اأن  اأب���وظ���ب���ي  ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك 
الر�سيدة؛  القيادة  تقدمه  ال��ذي  واملعنوى 
اأ����س���ب���اب مت���ت���ع ومتيز  �����س����دارة  ي����اأت����ي يف 
بوليتكنك  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  التخ�س�سات 
الوكالة  م��ن  ال���دويل  بالعتماد  اأب��وظ��ب��ي، 
الأوروبية ل�سالمة الطريان )EASA(؛ 
الطائرات،  و���س��ي��ان��ة  ه��ن��د���س��ة  يف  وذل����ك 
التكنولوجيا  يف  الم��ري��ك��ي  الع��ت��م��اد  و 
من  وغ���ريه���ا   ،)ABET( ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
الرتبية  وزارة  م��ن  امل��ح��ل��ي��ة  الإع���ت���م���ادات 
الكادميي(  الأعتماد  )مفو�سية  والتعليم 
والع��ت��م��ادات ال��دول��ي��ة الأخ���رى يف جمال 
تعك�ض  والتي  الأحرتافية  ال�سهادات  منح 
املكانة العاملية لبوليتكنك اأبوظبي وقدرته 
املتميزة  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  �سناعة  على 
والقادرة على تلبية متطلبات �سوق العمل 
بوليتكنك  ي��ع��م��ل  ح���ي���ث  ال���ت���خ���رج،  ف�����ور 
اأمناء  ت��وج��ي��ه��ات جم��ل�����ض  اأب��وظ��ب��ي وف���ق 
و�سمن  التطبيقية،  التكنولوجيا  معهد 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

والتدريب التقني واملهني؛ التي تركز على 
التي  املتقدمة  التطبيقية  ال��ربام��ج  ط��رح 
مناذج  وف��ق  العمل؛  �سوق  متطلبات  تلبي 
اخلريج  متتع  ت�سمن  عالية  تكنولوجية 
الأولوية يف  التي متنحه  العالية  بالكفاءة 
والوظائف  العمل  ف��ر���ض  على  احل�����س��ول 
يف كافة القطاعات، ذلك اإ�سافة اىل متيز 
الربامج الأكادميية يف البوليتكنك بنظام 
يجمع  ال��ذي  "الهجني"  الثنائي  التعليم 
العملي  والتدريب  النظري   اجلانب  بني 
يف جميع التخ�س�سات ووفق اأعلى املعايري 

العاملية.
اأن  النقبي  ع��ل��ي ه���الل  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
معر�ساً  ت�سمنت  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  فعاليات 
املبتكرة  العلمية  امل�����س��روع��ات  م��ن  لنخبة 
طوال  البوليتكنك  طلبة  يطرحها  ال��ت��ي 
حيث  ال��ت��خ�����س�����س��ات،  ك���اف���ة  ويف  ال����ع����ام، 
وق����ف ط��ل��ب��ة امل����دار�����ض واأول�����ي�����اء الأم�����ور 
وطلبة  ل��ل��ربام��ج  العالية  امل�ستويات  على 
�سواء،  ع��ل��ى ح���د  وامل���ن���اه���ج  ال��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك 
اإ�سافة اىل تنظيم اللقاء التعريفي لأولياء 
امل�سجلني  العامة  الثانويه  وطلبة  الأم��ور 
ع��ل��ى امل��وق��ع امل��وح��د ل��ل��ق��ب��ول ل���دى وزارة 
وطلبة   ،)NAPO( والتعليم  الرتبية 
الذين  التطبيقية؛  التكنولوجيا  ثانويات 
التقوا بروؤ�ساء الأق�سام ونخبة من اع�ساء 
ال��ت��دري�����س��ي��ة، والإداري��������ة، وطلبة  ال��ه��ي��ئ��ة 
التخ�س�سات،  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك 
ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب��ال��ربام��ج الأك���ادمي���ي���ة التي 
باأبوظبي  فرعيه  يف  البوليتكنك  يطرحها 

والعني، و�سروط القبول وطرق الت�سجيل 
ف��ي��ه��ا، وال�����رد ع��ل��ى اإ���س��ت��ف�����س��ارات اجلميع 
اأهمية  ب�سفافية وو�سوح، مع التاأكيد على 
توجيه الطلبة نحو فر�ض العمل املقدمة 
ال�سركاء  م����ن  ال��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  خل���ري���ج���ي 
التخ�س�سات  ك��اف��ة  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
احليوية املطلوبة حالياً وم�ستقباًل، بجانب 
القيام بجولة يف احلرم اجلامعي للوقوف 
الدرا�سية،  ق��اع��ات  وج��اه��زي��ة  واق����ع  ع��ل��ى 
وم����دى ت��ق��دم امل��خ��ت��ربات، وور�����ض العمل 
يف  التطبيقية  الدرا�سة  واآل��ي��ات  وتنوعها، 
خمتلف التخ�س�سات والتي تتم وفق اأعلى 

املعايري العاملية. 
حديثة  اأبوظبي  بوليتكنك  مدير  واأختتم 
قائاًل اأن البوليتكنك يوفر لطلبته فر�ض 
عاملية  م��وؤ���س�����س��ات  يف  م��ت��م��ي��زة  ت��دري��ب��ي��ة 
متخ�س�سة خارج الدولة، مبا ميكن الطلبة 
وفق  املتخ�س�سة  التطبيقية  الدرا�سة  من 
يوؤهلهم  ومب����ا  ال��ع��امل��ي��ة،  امل���ع���اي���ري  اأع���ل���ى 
جامعات  يف  العليا  درا���س��ات��ه��م  لإ�ستكمال 
دولية عريقة مثل جامعة �سرق مت�سغني يف 
على  وكمثال  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ذلك فاإن طلبة هند�سة البرتول يح�سلون 
على دورات  تدريبية مكثفة ملدة 3 ا�سابيع 
رائ����دة و جامعات  ���س��رك��ات  ل���دى  اأك���رث  اأو 
طلبة  يح�سل  ف��ي��م��ا  متخ�س�سة،  دول��ي��ة 
تدريبات  على  املتقدمة  ال��ط��اق��ة  هند�سة 
الطاقة  حم��ط��ات  يف  اأخ����رى  متخ�س�سة 
بكوريا اجلنوبية، اإ�سافة اىل اأن بوليتكنك 
ال�سركاء  من  وا�سعة  �سبكة  لديه  اأبوظبي 
ال�����دول�����ة، ت�سم  داخ������ل  الإ����س���رتات���ي���ج���ني 
و�سركات  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  نخبة 
واملتميزة  املتخ�س�سة  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع 
املتجددة،  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  مثل 
وطريان الحتاد، واملركز الع�سكري املتقدم 
"امروك"  وال��ع��م��رة  وال���س��الح  لل�سيانة 
واملركز الوطني لالأر�ساد اجلوية وغريها 
التي تقوم بتدريب  الرائدة  املوؤ�س�سات  من 
للعمل  اإ�ستقطابهم  على  والعمل  الطلبة 
لديهم فور التخرج، وهو الأمر الذي يوؤكد 
مدى توافق خمرجات بوليتكنك اأبوظبي 
واخلطط  املعريف  القت�ساد  متطلبات  مع 
اأبوظبي  ل��ل��دول��ة، وروؤي����ة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

.2030
بطار�سة  مفيد  الدكتور  ق��ال  جهته  وم��ن 
رئ��ي�����ض دائ�����رة ال���دع���م الأك����ادمي����ي مدير 
بوليتكنك  يف  بالإنابة  الطالبية  ال�سوؤون 
طلبة  منح  املفتوح"  "اليوم  اأن  ظبي  اأب���و 
املدار�ض واولياء امورهم الفر�سة للتعرف 
ال��ت��ي يتمتع بها  ال��ع��دي��دة  امل��م��ي��زات  ع��ل��ى 
البوليتكنك ومنها دائرة الدعم الأكادميي 
اخلربات  من  كبرية  جمموعة  ت�سم  التي 
والم���ك���ان���ات ال��ت��ي ت��وف��ر الأ����س���ا����ض املتني 
للتميز  واحل��ي��ات��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��م��ه��ارات 
والنجاح الدرا�سي واملهني. كم ت�سم دائرة 
ال��دع��م ال��ك��ادمي��ي ال��ع��دي��د م��ن املختربات 
�ستة  م��ن��ه��ا  واجل�����ودة؛  التخ�س�ض  ع��ال��ي��ة 
خمتربات متخ�س�سة يف الكيمياء والفيزياء 
بالإ�سافة  امل��رك��زي،  الإمتحانات  وخمترب 
اىل خمترب الأبداع، الذي يوفر بيئة حتفز 
الطلبة على الأبداع والبتكار ويحتوي على 
الأبعاد  ثالثية  ال��ط��اب��ع��ات  م��ن  جمموعة 
وتقنيات عديدة ت�ساعد الطلبة على عمل 
واخراج امل�ساريع الإبداعية، بجانب  املكتبة 
الرقمية بفرعيها يف ابوظبي والعني؛ التي 
ت�سم جمموعة كبرية من الكتب واملراجع 
واخلدمات اللكرتونية ايل ت�ساعد الطلبة 
واع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة ع��ل��ى مدار 
ثمانية  البوليتكنك  ت�سم  ك��م  ال�����س��اع��ة. 
الطائرات  ل�سيانة  وم�����س��اغ��ل  خم��ت��ربات 
اأن  اىل  م�سرياً  للتدريب،  وخم�ض طائرات 
املعلومات،  اأم��ن  هند�سة  تكنولوجيا  ق�سم 
يف  متخ�س�سة  خم���ت���ربات  خ��م�����س��ة  ي�����س��م 

اأمن ال�سبكات، واأمن الربجميات، والنظم 
والأدلة اجلنائية الرقمية، كما يوجد 20 
الهند�سة  تكنولوجيا  لق�سم  تابع  خمترب 
الكهروميكانيكية والأنظمة الذكية ت�سمل 
وامليكاترونك�ض  ال���روب���وت���ات  خم���ت���ربات 
وال��ت�����س��ن��ي��ع ع����ايل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا )ف���اب 
الكهربائية  واليات   )FAB LAB-لب
وتكنولوجيا  ال���������س����ي����ارات  وحم�����رك�����ات 
اإ�سافة  ال��ت��ربي��د،  و  والتكييف  ال�����س��ي��ارات 
تكنولوجيا  لق�سم  تتبع  خم��ت��ربات   3 اىل 
تكنولوجيا  ق�سم  ويف  ال���ب���رتول،  هند�سة 
العمل  ور�ض  الطائرات عديد من  هند�سة 
واإلكرتونيات  ال��ت��ورب��ي��ن��ات  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي 
الطريان وهياكل الطائرات واملواد املركبة 
املعدنية  ال��ط��ائ��رات  ل��ل��ط��ائ��رات و���س��ف��ائ��ح 
الكمبيوتر  وحم���اك���اة  وال��ل��ح��ام  وال���ط���الء 
ي��ت��وف��ر خم��ت��رب متطور  ل��ل��ط��ائ��رات ك��م��ا 
اجل��وي��ة.ك��م مت موخراً  الأر���س��اد  ق�سم  يف 
ان�سمام وحدة املعاجلة والتي تعترب ا�سافة 
نوعية على م�ستوى الدولة واملنطقة حيث 
متثل م�سنع متكامل يوفر للطلبة فر�ض 
تدريب حتاكي وحدات املعاجلة والنتاج يف 
كربى امل�سانع ووحدات املعاجلة والإنتاج.

اأن  قائاًل  بطار�سة  مفيد  الدكتور  واختتم 
باب الت�سجيل يف التخ�س�سات امل�سار اليها 
والعني،  باأبوظبي  البوليتكنك  فرعي  يف 
www. املوقع اللكرتوين  م�ستمر عرب 

�سروط  ع���دة  وف���ق   adpoly.ac.ae
من  ال��ط��ال��ب��ة  اأو  ال��ط��ال��ب  ي��ك��ون  اأن  منها 
واأن  امل��واط��ن��ات  اأب��ن��اء  اأو  ال��دول��ة  مواطني 
بن�سبة لتقل  الثانوية  على  يكون حا�سال 
و80%  امل���ت���ق���دم  ل��ل��م�����س��ار   70% ع����ن 
عمر  يزيد  ل  اأن  يجب  كما  ال��ع��ام  للم�سار 
24 ع���ام���ا وح���ا����س���اًل على  ال��ط��ال��ب ع���ن 
امتحان الكفاءة باللغة الأجنليزية بدرجة 
 EmSAT كحد اأدنى اأو )IELTS )5
الريا�سيات  "يف  و"ام�سات   ،))1100
وم�ساقني اختياريني من كل من الفيزياء 
والكيمياء واحلا�سوب وانهاء امتحان اللغة 
العربية. اإ�سافة اىل �سرورة اإجتياز املقابلة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة ل���ل���وق���وف ع��ل��ى م����دى متتع 
لاللتحاق  توؤهله  التي  بالقدرات  الطالب 

ببوليتكنك اأبوظبي.

م�سابقة كتابة الق�سة الق�سرية تقبل امل�ساركات الآن
موؤ�ص�صة الإمارات لالآداب: ا�صتئناف رحلة 

البحث عن املواهب الواعدة يف عامل الكتابة
•• دبي- الفجر 

مع انطالقة الدورة اجلديدة مل�سابقة الكتابة الإبداعية ال�سنوية للطلبة، 
م�سابقة كتابة الق�سة، توا�سل موؤ�س�سة الإم��ارات لالآداب رحلة بحثها عن 

املواهب الواعدة يف جمال الكتابة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
العام  م��دار  الإب��داع��ي��ة على  ال��ربام��ج  اأه��م  الق�سة من  كتابة  ُتعد م�سابقة 
اأبوابها  امل�سابقة  فتحت  الطلبة.  و�سط  كبرية  ب�سعبية  وحتظى  الدرا�سي 
املدار�ض  طلبة  من  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  امل�ساركات،  ل�ستقبال 
كامل،  ب���دوام  امل�سجلني  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  واجل��ام��ع��ات  والكليات 
اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  فاأقل،  عاماً   11 التالية:  العمرية  الفئات  ح�سب 
اأو 18 و25 عاماً. ويتم تكرمي  بني 12 و14 عاماً، بني 15 و17 عاماً 
الفائزين يف حفل خا�ض خالل مهرجان طريان الإمارات لالآداب 2023، 

كما �سُتن�سر امل�ساركات الفائزة يف كتيب تذكاري خا�ض. 
 3700 م��ن  اأك���رث  ع���ام،  بعد  ع��ام��اً  �سعبيتها  ت���زداد  ال��ت��ي  امل�سابقة،  تلقت 
ُ َجِلي�ٍض"  م�ساركة يف الدورة ال�سابقة. ومو�سوع امل�سابقة لهذا العام، " َخريرْ

واآخر موعد ل�ستالم امل�ساركات هو 24 اأكتوبر 2022. 
وعربت ال�سيدة اإيزابيل اأبو الهول، الرئي�سة التنفيذية وع�سو جمل�ض اأمناء 
موؤ�س�سة الإمارات لالآداب، عن �سعادتها باإطالق امل�سابقة قائلًة: "اإن للكتابة 
لتحفز  امل�سابقة  ت�سميم  مت  ولذلك  الطلبة  حياة  يف  مهم  دور  الإبداعية 
 ُ "َخريرْ م�سطلح  يف  التفكري  عند  ملخيالتهم  العنان  اإط���الق  على  الطلبة 
األيف، لعبة مميزة  اأن يكون �سديق مقرب، حيوان  َجِلي�ٍض"، والذي ممكن 
اأو حتى كتاب و�سخ�سية مف�سلة واملزيد. نتطلع بكل حما�ض لالطالع على 

ق�س�ض الرواة ال�سباب الواعدين وتناولهم الإبداعي ملو�سوع امل�سابقة". 

م�صت�صفى توام ينجح يف عالج طفل م�صاب 
بالهيموفيليا »ب« مع م�صاعفات نادرة 

•• اأبوظبي- الفجر

للرعاية  �سبكة  اأك���رب  "�سحة"،  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  ك�سفت 
ال�سحية يف دولة الإمارات، عن جناح م�ست�سفى توام، اإحدى املن�ساآت ال�سحية 
م�ساباً  �سهراً   13 العمر  م��ن  يبلغ  طفل  حالة  واإدارة  ع��الج  يف  لها،  التابعة 
بالهيموفيليا "ب"، وقد كان معر�ساً خلطر النزيف ال�سديد ب�سبب م�ساعفات 

نادرة للغاية ملر�سه.
"ب" وهو  ي��ع��اين م��ن الهيموفيليا  ال���ذي  امل��ري�����ض  ال��ب��داي��ة، ج��رى ع��الج  يف 
ا�سطراب نزيف موروث ونادر، بدواء ُي�ستخدم لتعوي�ض عامل تخرث الدم الذي 
حاّد  لنزيف  يتعر�ض  ومل  النادر  املر�ض  بهذا  امل�سابني  عند  متوفراً  يكون  ل 
لفرتة من الزمن. لكن يف نهاية املطاف اأ�سبح لدى الطفل رد فعل حت�س�سي 
ب�����س��ب��ب الأج���������س����ام امل�������س���ادة ل���ل���دواء 
عالجه  جعل  مما  للمر�ض  التقليدي 
غ���ري ف��ع��ال وع��ر���س��ه خل��ط��ر النزيف 

ال�سديد.
ي�سار اإىل اأن هذا النوع من امل�ساعفات 
غ��ري ���س��ائ��ع ل��ه��ذا امل��ر���ض ال���ن���ادر، مما 
ب�سكل  وع��الج��ه��ا  احل��ال��ة  اإدارة  ج��ع��ل 
ف���ع���ال حت����دي����اً ����س���ع���ب���اً. ل���ك���ن حل�سن 
الدم  اأمرا�ض  عيادة  ا�ستجابت  احلظ، 
بعالجات  توام  م�ست�سفى  لالأطفال يف 
اإىل  ب��ال���س��ت��ن��اد  وم��ك��ث��ف��ة  متخ�س�سة 
مما  الدولية  واملمار�سات  التوجيهات 
اأن��ق��ذ امل��ري�����ض ال��ب��ال��غ م��ن العمر 13 
���س��ه��راً م��ن ال��ن��زي��ف ال�����س��دي��د فبقيت 

حالته م�ستقرة.
من�ساأة  توام هو  "م�ست�سفى  قائاًل:  وتقديره  امتنانه  املري�ض عن  والد  وعرّب 
�سحية متميزة بالفعل تعتمد على اأف�سل خرباء اأمرا�ض الدم عند الأطفال 
والذين جنحوا يف عالج حالة طفلي املعقدة متبعني اأعلى م�ستوى من الرعاية 
يف  واملمر�سني  الأطباء  جلميع  امتناين  عن  اأع��رب  اأن  واأود  الطبية.  واملعرفة 
م�ست�سفى توام على تزويد طفلي باأف�سل عالج ممكن وجناحهم يف ال�سيطرة 
امل�ست�سفى  يف  الطبي  الفريق  منح  لقد  املنا�سب.  ال��وق��ت  يف  امل�ساعفات  على 
�ساأظل  ولهذا  الأط��ف��ال  ك�سائر  طبيعية  حياة  ليعي�ض  جديدة  فر�سة  لطفلي 

ممتناً لهم اإىل الأبد ".
وقال الدكتور جنم اأوان، ا�ست�ساري اأمرا�ض الدم واأورام الأطفال يف م�ست�سفى 
اأمرا�ض الدم املعقدة والنادرة  اإدارة  "منتلك معارف وخربات وا�سعة يف  توام: 
ب��دول��ة الإم���ارات.  ت��وام  ال��دم عند الأط��ف��ال يف م�ست�سفى  اأورام  هنا يف وح��دة 
الدولية  وال��ربوت��وك��ولت  الإر����س���ادات  باتباع  وك��ف��اءة  بنجاح  املر�سى  ونعالج 
الأح����دث والأك����رث ت��ق��دم��اً مب��ا ي�سمن احل�����س��ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج مم��ت��ازة. وتعد 
للغاية وتتطلب جمموعة  ومعقداً  �سعباً  اأمراً  النزفية  معاجلة ال�سطرابات 
الأدوية  جانب  اإىل  امل��وؤه��الت،  اأع��ل��ى  على  احلا�سلني  الطبيني  اخل���رباء  م��ن 
كل  الطبية  "�سحة"  من�ساأة  توفر  احل��ظ،  وحل�سن  املتخ�س�سة،  والعالجات 
هذه املتطلبات". ويف معر�ض تعليقه على قدرات امل�ست�سفى والتزامه بتطبيق 
الطبي  املدير  املن�سوري،  نا�سر  �سعيد  دلل  الدكتورة  قال  املمار�سات،  اأف�سل 
اإدارة  "يفخر م�ست�سفى توام يف العني بنجاحه يف  بالإنابة يف م�ست�سفى توام: 
والتفاين  بالتميز  التزامنا  خ��الل  فمن  عاملياً.  وال��ن��ادرة  املعقدة  احلالة  ه��ذه 
وامل�ساعفات  النادرة  احل��الت  رعاية مر�سانا، عززنا قدراتنا على معاجلة  يف 
مبا يتما�سى مع اأرقى املعايري الدولية ". يعالج م�ست�سفى توام وهو من اأكرب 
امل�ست�سفيات يف دولة الإمارات، اأعلى عدد �سنوي من املر�سى يف الدولة ويقدم 
الأدوي��ة والعالجات والتقنيات حتت �سقف واحد، مبا ي�سمن ح�سول  اأحدث 
والدعم  التوجيه  اأف�سل م�ستويات  على  واملنطقة عموماً  الدولة  املر�سى من 

والرعاية الطبية يف رحلة تعافيهم وح�سولهم على �سحة اأف�سل.
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تعود  والتي  اأحد  على  الريا�سية  التمارين  فوائد  تخفى  ل 
بال�سحة على اجل�سد والعقل، ولكن هل ميكن اأن توؤدي ممار�سة 

التمارين اإىل خف�س م�ستويات �سغط الدم؟
�سغط  بارتفاع  اخلطر  ازدي��اد  اإمكانية   اإىل  الأبحاث  تفيد   
الدم، مع التقدم يف ال�سن، لكن التمارين ،خا�سة النوع الهوائي 
مثل اجلري الذي يرفع معدل �سربات القلب ، ميكن اأن يكون 

لها تاأثري كبري على �سبط �سغط الدم بح�سب اخلرباء.

يعد ان�سباط �سغط الدم موؤ�سرا رائعا على 
اإذا  ولكن  العامة،  ال�سحة 

ولي�ض حتت  ك��ان مرتفعا 
يوؤدي  ف��ق��د   ، ال�����س��ي��ط��رة 
القلب  يف  م�����س��اك��ل  اإىل 

منخف�سا  يكون  وعندما 
ي�سبب  اأن  مي��ك��ن   ، ج����دا 

الدوار والإغماء ، ويف اأ�سواأ 
اأن  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات مي��ك��ن 
يحرم اجل�سم من ما يكفي 
للقيام  الأك�������س���ج���ني  م����ن 

اإىل  ي��وؤدي  بوظائفه، مما 
تلف القلب والدماغ.

ت������ق������ول ال���������س����ي����دلن����ي����ة 
ال���رئ���ي�������س���ي���ة يف 

������س�����ي�����دل�����ي�����ة 
م������ي������دي������ن������و 
ال������رق������م������ي������ة 

ج�������������ول�������������ي�������������ا 
"اإن  غ�������ريي�������ن�������ي: 

ان���خ���ف���ا����ض ����س���غ���ط ال�����دم 
م���ه���م ج�����دا لأن������ه مي���ك���ن اأن 

الإ�سابة  خ��ط��ر  م���ن  ي��ق��ل��ل 
باأمرا�ض القلب وال�سكتات 

ال����دم����اغ����ي����ة. ����س���ي���وؤدي 
الدم  �سغط  انخفا�ض 

تقليل  اإىل  اأي���������س����ا 
خ�����ط�����ر الإ������س�����اب�����ة 
�سغط  ب�����ارت�����ف�����اع 
ال����دم، وه���ي حالة 
ي����ت����م ف���ي���ه���ا دف����ع 
ال����دم  ع��ل��ى مدى 
ف����������رتة ط����وي����ل����ة 
م��������ن ال������زم������ن، 
ج��������دران  اإىل 
ال���������س����راي����ني، 

يت�سبب  مما 
يف 

اأمرا�ض  م�ساكل �سحية طويلة الأمد مثل 
القلب".

متارين  م��ن  ن���وع  اأي  اأن  غ��ريي��ن��ي  ت��ف��ي��د 
القلب والأوعية الدموية، مثل اجلري 
اأو  ال�����دراج�����ات  رك������وب  اأو  امل�������س���ي  اأو 
�سي�ساعد  ال��ق��ف��ز،  حتى  اأو  ال�سباحة 
يف ت��ق��ل��ي��ل ���س��غ��ط ال����دم ع���ن طريق 
زي����ادة م�����س��ت��وي��ات الأك�����س��ج��ني يف 
الأوعية  ت�سلب  وتقليل  ال��دم 
للدم  ي�سمح  مما  الدموية، 
ب���ال���ت���دف���ق ب�������س���ه���ول���ة عرب 

اجل�سم.
اأجرتها  درا�����س����ة  ووج�������دت 
لأمرا�ض  الأمريكية  الكلية 
اأن   2020 ع������ام  ال���ق���ل���ب 
)لأول  م������اراث������ون  اإج����������راء 
يجعل  الوقت(  �سبط  جهاز 
�سنا"  ال�سرايني"اأ�سغر 
�سغط  وي����خ����ف���������ض 

الدم.
تقول غرييني: "اأي 
الن�ساط  م����ن  ن�����وع 
املنتظم  ال�����ب�����دين 

�سيجعل 

القلب ميكنه  اأن  يعني  وه��ذا  اأق��وى،  قلبك 
اأق���ل، ونتيجة  ال���دم بجهد  امل��زي��د م��ن  �سخ 
ال�سرايني،  على  الواقعة  القوة  تقل  لذلك 

مما يوؤدي اإىل انخفا�ض �سغط الدم ".
ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��غ��ط دم ���س��ح��ي، يجب 
بانتظام.  الريا�سة  ممار�سة  يف  ال�ستمرار 
من  الأم�����ر  "ي�ستغرق  غ��ريي��ن��ي:  ت�����س��ي��ف 
التمارين  ملمار�سة  اأ�سهر  ثالثة  اإىل  �سهر 
يكون  حتى  بانتظام  الريا�سية 
ع��ل��ى �سغط  ت���اأث���ري  ل��ه��ا 
الدم لديك، وت�ستمر 
فقط  ال����ف����وائ����د 
طاملا اأنك ت�ستمر 

يف ممار�سة الريا�سة".
القراءات  ا�ستخدام  ميكن  غ��ريي  وبح�سب 
الدم  ل�سغط  ال��ع��ام��ة  الجت���اه���ات  مل��راق��ب��ة 
اإذا  ما  معرفة  من  ال�سخ�ض  يتمكن   حتى 
لب�سعة  بعد اجل��ري  اأي حت�سن  ك��ان هناك 

اأ�سهر.

اأن  التي ميكن  الأخ��رى  الآث��ار  ما هي 
توؤثر على �سغط الدم؟

املنتظم  اجل����ري  ي�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن  بينما 
وممار�سة متارين القلب والأوعية الدموية 
الأخرى يف خف�ض �سغط الدم، فقد يوؤدي 
ارتفاع  اإىل  الريا�سة  ممار�سة  اأث��ن��اء  ذل��ك 

م�ستويات �سغط الدم.
تقول غرييني:"ل داعي للذعر، 

اأثناء  ال����دم  ي��رت��ف��ع ���س��غ��ط  ���س��وف 
الغني  ال���دم  ت��دف��ق  وي��دف��ع  التمرين 

اجل�سم  اأن��ح��اء  جميع  يف  ب��الأك�����س��ج��ني 
ب�����س��ب��ب زي�����ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����دم من 

الع�سالت".
وت�سيف غرييني :"من اأجل تلبية هذا 
بجهد  قلبك  يعمل  اأن  ي��ج��ب  ال��ط��ل��ب، 
اأ���س��رع يف  ال��دم ب�سكل  اأك��رب،ح��ي��ث ي�سخ 

ج����م����ي����ع اأن������ح������اء 
اجل�������������س������م، 
وب���ال���ت���ايل 
ي�����������دف�����������ع 

ك��م��ي��ة اأك���رب 
اإىل  ال�����دم  م���ن 

م���������س����اح����ة الأوع������ي������ة 
ال���دم���وي���ة، ب�����س��ب��ب ع����دم ق���درة 

ل�ستيعاب  كثريا  التو�سع  على  ال�سرايني 
ه���ذا ال����دم ال���زائ���د، ���س��ريت��ف��ع ���س��غ��ط الدم 

موؤقتا".

ل�ستخدام  ط��ري��ق��ة  اأف�����س��ل  ه��ي  م��ا 
التمارين خلف�س �سغط الدم؟

خلف�ض  التمارين  ل�ستخدام  طرق  هناك 
�سغط الدم ولكن يجب اأول احل�سول على 
برنامج  اأي  يف  ال��ب��دء  قبل  طبي  ت�سريح 

تدريبي جديد.
تقول غرييني: "اإذا كنت متار�ض الريا�سة 
خلف�ض �سغط الدم ، فاإن اأول �سيء يجب 

عليك فعله هو التحدث اإىل طبيبك ملعرفة 
�سغط الدم لديك حاليا وما هي م�ستويات 
التمرين التي �ستكون فعالة واآمنة بالن�سبة 
لك".وت�سيف :" الأ�سخا�ض الذين يعانون 
)اأقل  ال���دم  �سغط  ان��خ��ف��ا���ض  م��ن  بالفعل 
�سغط  ارتفاع  اأو  زئبق(  ملم   60/90 من 
يجب  زئ��ب��ق��ي(  م��ل��م   100/180( ال����دم 
اإىل  ال��ت��ح��دث  ال��ري��ا���س��ة دون  األ مي��ار���س��وا 
كان �سغط دمك �سمن  واإذا  اأول،  طبيبهم 

التمارين  ممار�سة  فحاول  النطاق،  ه��ذا 
دقيقة   30 مل���دة  امل��ع��ت��دل��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

تقريبا يف اليوم لتحريك ج�سمك".

الن�ساط البدين املنتظم �سيجعل قلبك اأقوى

ما هو دور اجلري يف خف�س �صغط الدم؟

�صيق التنف�س والتعب اأعرا�س قد تالزم مر�صى كوفيد طويل الأمد ملدة عام

اأع����را�����ض  اأن  ل���وك�������س���م���ب���ورغ   ال���ب���اح���ث���ون يف  ح���ي���ث وج�����د 
من  اأ�سبوعا   15 بعد  تت�سح  ل  التي   COVID-19

املرجح اأن ت�ستمر ملدة عام على الأقل.
ويعاين ما يقدر بنحو 25-40 ٪ من الأ�سخا�ض امل�سابني 
 ، ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة   COVID م���ن   COVID-19 ب���� 
اأع�ساء  على  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  م�ستمرة  اأع��را���س��ا  م�سطحبا 

متعددة وت�سمل م�ساكل ال�سحة العقلية.
مت  الذين  املر�سى  اإىل  الآن  حتى  البيانات  معظم  وت�ستند 
من  ول��ي�����ض   COVID-19 م��ع  امل�ست�سفى  اإىل  نقلهم 

 COVID-19 ح��الت  على  ذل��ك  ينطبق  كيف  الوا�سح 
ب�سكل ع���ام، ومل��ع��رف��ة امل��زي��د اأج���رى ال��دك��ت��ور اأوري��ل��ي في�سر 
وزمالوؤه يف معهد لوك�سمبورغ لل�سحة، �سرتا�سن م�سحا ملا 
ب�  اإ�سابتهم  ت�سخي�ض  بعد  �سنويا  �سخ�ض   300 من  يقرب 

.COVID-19
 50.2( 289 البالغ عددهم  امل�ساركني  كان متو�سط عمر 
ثالث  اإىل  تق�سيمهم  ومت  ع��ام��ا   40.2 ال��ن�����س��اء(  م���ن   ٪
COVID- ،جمموعات، بناء على �سدة الإ�سابة الأولية

و�سديد.  ، ومتو�سط  خفيف  اأعرا�ض،  بدون   19

ُط��ل��ب م��ن امل�����س��ارك��ني م���لء ا���س��ت��ب��ي��ان مف�سل ح���ول م��ا اإذا 
ب�  املرتبطة  ال�سائعة  الأع��را���ض  من   64 من  يعانون  كانوا 
النوم  جودة  حول  ا�ستبيان  مبلء  قاموا  كما   ،COVID
وا�ستبياًنا نظر يف تاأثري اأعرا�ض اجلهاز التنف�سي، مثل �سيق 

التنف�ض على نوعية احلياة.
امل�ساركني  م��ن   )59.5٪( ع�����س��رة  ك��ل  م��ن  �ستة  ل���دى  ك���ان 
COVID بعد عام  عر�ض واحد على الأقل من اأعرا�ض 
والتهيج  التنف�ض  و�سيق  التعب  م��ع  الأول��ي��ة،  الإ���س��اب��ة  م��ن 
الأكرث �سيوعا.يعاين ثلثهم من التعب بعد عام، و 12.9٪ 
قالوا اإن اأعرا�ض اجلهاز التنف�سي توؤثر على نوعية حياتهم، 

واأكرث من الن�سف يعانون من م�ساكل نوم م�ستمرة.
COVID- ك���ان امل�����س��ارك��ون ال��ذي��ن اأ���س��ي��ب��وا ب��ف��ريو���ض

يظل  لأن  مبرتني  عر�سة  اأك��رث  �سديد  اإىل  متو�سطا   19
الذين  اأولئك  بعد  ع��ام  الأق��ل كل  لديهم عر�ض واح��د على 
الإ�سابة  وارتبطت  اأع��را���ض،  ب��دون  الأول��ي��ة  اإ�سابتهم  كانت 
اأي�سا  ���س��دي��دة  اإىل  م��ع��ت��دل��ة  ب��درج��ة   COVID-19 ب��� 
مب�����س��اك��ل ال��ن��وم ب��ع��د ع���ام اأك���رث م��ن ك��ون��ه��ا ب���دون اأعرا�ض 

)٪63.8 مقابل 38.6٪(.
ب���ني �سدة  ان���ح���دار  "لقد لح��ظ��ن��ا   : ف��ي�����س��ر  ال��دك��ت��ور  ق���ال 
 COVID وت���وات���ر  ت�����س��م��ني  ع��ن��د   COVID-19
بنوع  امل�سابون  :"امل�ساركون  واأ�ساف  واح��د  عام  يف  الطويل 
خفيف من املر�ض احلاد كانوا اأكرث عر�سة من اأولئك الذين 
اأع��را���ض واح��دة على الأق��ل يف ع��ام واحد،  مل تظهر عليهم 
واأن يعانوا من م�ساكل يف النوم ولكن بدرجة اأقل من اأولئك 

الذين يعانون من مر�ض حاد متو�سط اأو حاد . "
ل  اإن��ه��م   )14.2٪( م�ساركني  �سبعة  ك��ل  م��ن  واح���د  وذك���ر 
املدى  على  اأعرا�سهم  مع  التعامل  يف  التفكري  ي�ستطيعون 

الطويل.
 ،  COVID ت�سخي�ض  م��ن��ذ  امل�����س��ارك��ني  �سحة  تتبع  مت 
وا�سعة  درا���س��ة  وه���ي   ،  Predi-COVID م��ن  ك��ج��زء 

املرتبطة  احليوية  واملوؤ�سرات  اخلطر  عوامل  حول  النطاق 
طويلة  ال�سحية  وال��ع��واق��ب   COVID-19 ب��خ��ط��ورة 

املدى للمر�ض يف لوك�سمبورغ.
ا اأن اأعرا�ض  ك�سفت بيانات من Predi-COVID اأي�سً
اأ�سبوعا من   15 بعد  يتم حلها  التي مل   COVID-19

املحتمل اأن تظل موجودة بعد عام من الإ�سابة الأولية.
متيل  الأعرا�ض  جمموعات  بع�ض  اأن  اأي�سا  التحليل  اأظهر 
اأن��واع خمتلفة  اإىل احل��دوث معا، مما ي�سري اإىل وجود عدة 

من COVID الطويل.

لالأعرا�ض  تف�سيليا  و�سفا  درا�ستنا  "تقدم  في�سر:  يقول 
امل�ستمرة بعد عام واحد من COVID-19، وفقا ل�سدة 

املر�ض الأولية.
واأ�ساف في�سر اإنه ُيظهر اأن COVID لفرتة طويلة ميكن 
اأن يكون لها تاأثري كبري على نوعية احلياة، حتى بعد مرور 
عام على الإ�سابة احلادة ب�سكل عام ، وكلما زادت حدة املر�ض 
ال�سخ�ض،  ل��دى  الأع��را���ض  ظهور  ا�ستمرار  احتمالية  زادت 
اأو غري  الأول��ي��ة اخلفيفة  ال��ع��دوى  تتعر�ض  ق��د  ذل��ك  وم��ع 

امل�سحوبة باأعرا�ض اأي�سا اإىل تدهور يف نوعية حياتهم.

من  عام  بعد  الأق��ل  على  واحد  عر�س  من  يعانون  زال��وا  ما   19-COVID ب�  م�سابني  اأ�سخا�س  ع�سرة  كل  من  �ستة  اأن   COVID عن  طويلة  درا�سة  ك�سفت 
الإ�سابة.

وقدمت الدرا�سة اجلديدة يف املوؤمتر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة ال�سريرية والأمرا�س املعدية )ECCMID( هذا العام يف ل�سبونة، الربتغال.
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العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001606 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هي�سم حممد احمد البيه  
جمهول حمل الإقامة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/6/8 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001698 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�سروق خلياطة العبايات وال�سيلة ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل الإقامة 

اأمام  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2022/6/27 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/6/8 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اأداء  اأمر   SHCAPCICPL2022 /0000513 يف  الدعوى رقم

بالن�سر
رقم  الر�ض  ال�سارقة قطعة  اإمارة   : ذبيان عنوانه  : طارق عارف  امل�ستاأنف �سده 
065124000 ليكن معلوما لديك  7 هاتف :  64188 ال�سجعة ال�سناعية 
قد   - م  م  ذ  وال�سحية  الكهروميكانيكية  القناطي لالعمال  �سركة   : امل�ستاأنف  اأن 
رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،20.../..../... بتاريخ  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف 
SHCAPCICPL2022/0000513 املحكمة الإ�ستئناف املدنية - اأمر 
الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  فيقت�سي  اأداء. 
�سباحا   9.00 ال�ساعة   2022/6/16 املوافق   ....... يوم   ...... الق�ساء  بدار 
وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا 

ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اأداء  اأمر   SHCAPCICPL2022 /0000513 يف  الدعوى رقم

بالن�سر
امل�ستاأنف �سده : عماد يو�سف ذبيان  - عنوانه : اإمارة ال�سارقة قطعة الر�ض رقم 

065124000  : هاتف   7 ال�سناعية  ال�سجعة   64/188
الكهروميكانيكية  لالعمال  القناطي  �سركة   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
وال�سحية ذ م م - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ .../..../...20، يف الدعوى 
الإبتدائية رقم SHCAPCICPL2022/0000513 املحكمة الإ�ستئناف 
املدنية - اأمر اأداء. فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة ال�سارقة 
الإحتادية بدار الق�ساء ...... يوم ....... املوافق 2022/6/16 ال�ساعة 9.00 
�سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك 

قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004043 يف  الدعوى رقم

 اإىل : املحكوم عليه/ اإ�سماعيل حممد باد�ست فخر ابادي ، العنوان : 9401421 ،
�سمية حممد باد�ست فخر ابادي ، العنوان : 9401422  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / عهود خليفة �سيف النعيمي �سيف النعيمي   

مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي   بالزام   : املحكمة  قررت   : بالتايل 
126800 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة الق�ساء 
درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتهما  التام  ال�سداد  وحتى  نهائيا 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003200 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سيلرت مارين �سريفي�سيز �ض م ح  - جمهول حمل الإقامة 
تلتم�ض املدعية من عدالة املحكمة املوقرة احلكم ب : اأول : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم 
والتكافل بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )599،954.28 درهم( فقط خم�سمائة وت�سعة وت�سعون 
اإ�سالحات  الذي ميثل بدل  اإماراتي وثمانية وع�سرون فل�سا  واربعة وخم�سون درهم  الف وت�سعمائة 
و�سيانة و/اأو اأجور والفائدة التاأخريية والقانونية بواقع %12 من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ احلا�سل 
يف 2021/1/5 وحتى ال�سداد التام. ثانيا : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد الر�سوم 
اإدارة  2022/6/14 اأمام مكتب  وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
 )9 الدعوى رقم  -  مكتب رقم )مكتب مدير  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  الدعوى حمكمة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/6/1 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001124 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد زايد اأن�ض - العنوان  : 9465618 
�سركة دار للتاأمني - العنوان : 9465619  

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/25 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�سالح / اأجرة ال�سارقة - ذ م م  بالتايل :

ن�ض احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 

بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )649،99( 
درهم �ستمائة وت�سعة واربعون درهما وت�سعة وت�سعون فل�سا بالإ�سافة للفائدة القانونية 
على هذا املبلغ بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ الإدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز 

اأ�سل الدين - مع الر�سوم وامل�ساريف.  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069985 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد : عفراء را�س�د �سعيد بالعامرى الكتبي - اماراتي اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية 
)م�سنع ابها للطابوق( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )507458( حيث 
ان ال�سيد : عفراء را�سد �سعيد بالعامري الكتبي - اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
احلق  �سياء   : ال�سيد  اإىل   )%100( البالغة  للطابوق((  ابها  ))م�سنع  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته 
واحل�سى  الرمل  بيع  اىل  الرملي  الطوب  )�سناعة  من  ن�ساط  تغيري   - اجلن�سية  هندي   - كل  حممد 
واحجار البناء بالتجزئة( تغيري ال�سم التجاري من )م�سنع ابها للطابوق اىل رمال املدام لتجارة رمل 
واحل�سى( تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية - اإىل وكيل خدمات. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069992 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، باك�ستاين اجلن�سية واحمل بطاقة هوية  ليكن معلوم�ا للجميع بانني ال�سيد/ ا�سري اهلل جول ف�ارين 
 ،%100 البالغة  ح�ستي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ،784199065109540 رقم 
رقم  حتت  ال�سارقة  بامارة  تا�س�ست  والتي  املباين(  تنظيف  خلدمات  امل�سماه)الثوبان  الرخ�سة  يف 
هوية  بطاقة  وحتمل  اجلن�سية  اماراتي�ة   ، حجي  حممد  عي�سى  مرمي  ال�سيده/  ايل   771184
وكيل  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   ، لخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  رقم784197704043955 
خدمات اىل موؤ�س�سة فردية، تغيري ال�سم التجاري لل�سركة / املوؤ�س�سة - ال�سم التجاري القدمي:الثوبان 

خلدمات تنظيف املباين - ال�سم التجاري اجلديد:اليادي ال�سحرية خلدمات التنظيف املباين.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع ب�اأن :
البيع والتنازل عن كامل  اجلن�سية : افغان�ستان يرغب يف   - كل  مرياج  جمال  ح�سن  ال�سيد/   •
افغان�ستان،   اجلن�سية:   - حممد  وزير  اهلل  حكمت  ال�سيد/  اإىل  وذلك  ح�سته البالغة )%100( 
ال�سيارات( ال�سادرة من  زيوت  وتبديل  الطارات  لت�سليح  مرياج  )ح�سن  امل�سماه  الرخ�سة  • يف 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )784350( تعديالت اأخرى: - تغيري ال�سم 
التجاري للرخ�سة من )ح�سن مرياج لت�سليح الطارات وتبديل زيوت ال�سيارات( اإىل )حكمت اهلل 

وزير لت�سليح الطارات وتبديل زيوت ال�سيارات(،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
 - كوتابيورام  عبداهلل  كوتابيورام  عبدالغفور  ال�سيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
اجلن�سية:الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )%100( وذلك اإىل 
ال�سيد/ حممد �سيبيل كوزيبانا عبدال�سليم كوزيبانا - اجلن�سية : الهند يف الرخ�سة امل�سماه 
)كافترييا الهدف ال�سريع( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم 

)783174(، تعديالت اأخرى:ليوجد،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن��س�ر
اجلن�سية:الإمارات   - الرئي�سي  علي  دروي�ض  ح�سن  ال�سيد/  ب�اأن:  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�سيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
امل�سماه  الرخ�سة  الإمارات، يف   : عبدالرحيم يو�سف على عبدالرحيم اخلاجه   اجلن�سية 
الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  املكتبية(  واملعدات  الدوات  لتجارة  )ريدينت 

بال�سارقة برخ�سة رقم )121665(، تعديالت اأخرى :ليوجد،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 70555
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
، يرغب  بنغالدي�ض  ال�سيد : حممد ج�سيم عبداملالك اجلن�سية:  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : روبيل �سيل بيمول 
�سيل - اجلن�سية: بنغالدي�ض. ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : حممد زاكر ح�سني حامد 
ح�سني اجلن�سية: بنغالدي�ض ، يرغب يف البيع والتنازل كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك 
اإىل ال�سيد : روبيل �سيل بيمول �سيل - اجلن�سية: بنغالدي�ض. يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )772090( ال�سادرة  باأمارة  تاأ�س�ست  نبع ال�سالة للرجال( 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى : ل يوجد. وعمالبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن��س�ر
اجلن�سية:الإمارات   - املازمي  �سامل  ابراهيم  خمي�ض  هالل  ال�سيد/   : ب�اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
عاملغري  ال�سيد/حممد  اإىل  وذلك   )%51( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حممد  ح�سني  بالل  ال�سيد/  يرغب  وكذلك  بنغالدي�ض،   : اجلن�سية   - عبدالكرمي  حممد  ح�سني 
ال�سيد/  اإىل  وذلك   )%49( البالغة  ح�سته  كامل  عن  بنغالدي�ض   : اجلن�سية   - دايل  ا�سماعيل 
)خدمات  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية:بنغالدي�ض،  عبدالكرمي  حمد  ح�سني  عاملغري  حممد 
احلزام الخ�سر لتلبي�ض ال�سيارات( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم 
)27062(، تعديالت اأخرى: • تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من )�سركة اأعمال مهنية( اإىل 
)وكيل خدمات(، وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/129096(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : عبري �سامى بري�سم - اجلن�سية العراق
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
500،00 درهم �سنوياً من تاريخ 04/11/2016 اإيجار اخلزانة رقم )3( الكائنة بقاعة 
اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع جمريا حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل 
قانون  474 من  امل��ادة  بن�ض  الإن���ذار عمال  ه��ذا  ت�سلم  تاريخ  من  يوماً  )15( خم�سة ع�سر 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128818(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : �سماح �سالح احلاج - اجلن�سية لبنان 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
1000،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2017/7/28 اإيجار اخلزانة رقم )91( الكائنة بقاعة 
وذلك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  الرب�ساء  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

املرجتعة   ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000822/ 
اإىل املحكوم عليه : افغان بابو خان خان  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ كامران غني عبدالغني - اجلن�سية باك�ستاين  

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

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 1000074.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 70533
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

 اأم القيوين الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بيتى فارم ل�سناعة املواد الغذائية 
وامل�سروبات ذ م م ن�سر الدين عبدالفتاح بلحاج   

)جزئي(  جتاري   UAQCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000340/ 
اإىل املحكوم عليه : بيتى فارم ل�سناعة املواد الغذائية وامل�سروبات ذ م م 

O2 ماركت رقم هاتف  4 قريب هايرب  ال�سناعي رقم  الفاروق  الثعوب جممع  اأم  القيوين منطقة  اأم   : العنوان 
0505223074 0566327889 - يعلن بالن�سر  - العنوان : ام القيوين منطقة ام الثعوب جممع الفاروق 

ال�سناعي رقم 4 قريب هايرب O2 ماركت 0505223074 - يعلن بالن�سر 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سيف علي لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع : 118356.0 درهم + بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما 
الإخطار. ويف  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  جاء يف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة مزون ملقاولت البناء - ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000501/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة مزون ملقاولت البناء - ذ م م 
العنوان : اإمارة ال�سارقة الرولة بناية بنك اأبوظبي الدويل 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
 CN-1001748 املنفذ �سودامكو )�ض.م.ل( رخ�سة جتارية رقم

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

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 157924  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2022 / 0003653 عمايل )جزئي( 
اإىل املدعى عليه : حممد عبدالرازق حار�ض حممود م�سري/ اجلن�سية.

نعلمكم باأن املدعي / توقف احلريق للمقاولت الفنية ذ م م المارات العربية املتحدة/ 
اجلن�سية. قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0

لذا يجب عليكم احل�سور اأمام حمكمة ال�سارقه الإحتادية، املحكمة البتدائية املدنية 
اأو  ح�سوركم  عدم  حالة  ويف  وم�ستندات،  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  ال�ساعة  املوافق 

اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2022/06/06

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 70535
MOJAU_2022- 0069928 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

المارات  اجلن�سية   - البلو�سي  �ساكر  بن  حممد  عي�سى  حممد   : ال�سيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل  البيع  املتحدة ويحمل بطاقة هوية رقم )784198529698106( يرغب يف  العربية 
100% وذلك اىل ال�سيد/حممد عارف عبدول احلق عبداحلق اجلن�سية  عن كامل ح�سته البالغة 
))بارامونت  امل�سماه  الرخ�سة  يف   )784196215851419( رقم  هوية  بطاقة  ويحمل   ، الهند 
من  ال�سادرة   )215720( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  التطريز((  لعمال 
دائرة التنميه القت�سادية ، تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر - تغيري ال�سكل القانوين 
من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات،  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم  رقم )4( ل�سنة 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069879 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حممد �سليم غالم �سبري، اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد : حممد اف�سل حممد ا�سلم اجلن�سية 
باك�ستان يف الرخ�سة )حممد �سامل لتجارة الدوات الكهربائيه واحلديدة( والتي تاأ�س�ست باأمارة 
تعديالت  القت�سادية.  التنميه  دائرة  ال�سادرة من  رقم )778433(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
م  م  ذ  الواحد  ال�سخ�ض  �سركة  اىل  القانوين  ال�سكل  تغيري   ، �سركاء   / �سريك  ان�سحاب   : اخرى 
تغيري ال�سم التجاري اىل الطريق الف�سل لتجارة الدوات الكهربائية واحلديد.  وعمال بن�ض 
املادة )14( فقرة رقم )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على الإجراء امل�سار اإليه 
اأي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  الإعالن فمن  تاريخ هذا  اأ�سبوعني من  بعد 

الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069810 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة/ جميله مبارك احمد عي�سى الدخان ، اجلن�سية المارات 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )%100( وذلك اإىل ال�سيد : �سهيل 
لل�سحن  خيرب  )جنمة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  باك�ستان،  اجلن�سية   - خان  كل  عجب  احمد 
البحري( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة امل�سماه رقم )613763( ال�سادرة 
من  القانوين  ال�سكل  تغيري   : اأخرى  تعديالت  بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 
فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
فقد  العدل.  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من 
بعد  اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069900 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بيع وتنازل عن الرخ�سة التجارية )�سوبرماركت بيت التوفري(

ال�سيد/  عن  بالتنازل  يرغبون  اأ�سماوؤهم  التالية  ال�سادة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
املتنازل  ب�سفته  بنجالد�ض   : اجلن�سية  كونيل  بيكال  عبداهلل  كونيل  بيكال  عبداحلكيم 
قا�سم   : الية  املتنازل  100% اىل  البالغة  كافة ح�س�سة  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
�سم�ض احلق اجلن�سية : بنجالد�ض قيمة احل�سة 100% مبوجب رخ�سة جتارية رقم 
بيت  )�سوبرماركت  با�سم  ال�سارقة   - القت�سادية  الدائرة  عن  وال�سادرة   765980
التوفري( تعديالت : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري وكيل خدمات.  وعلية �سيقوم 
14 يوم من تاريخ ن�سر هذا  ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق علي التنازل بعد انق�ساء 

العالن فمن لدية اعرتا�ض علي ذلك اتخاذ الجراءات القانونية املتبعة.
الكاتب العدل
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املال والأعمال

�صيولة الأ�صهم املحلية تتجاوز ملياري 
درهم يف جل�صة منت�صف الأ�صبوع

•• اأبوظبي-وام:

 2 جت��اوزت  �سيولة  ام�ض،  تعامالت  نهاية  يف  املحلية  الأ�سهم  اأ���س��واق  ا�ستقطبت 
مليار درهم بتداول 379.8 مليون �سهم عرب تنفيذ 18297 �سفقة يف جل�سة 
منت�سف الأ�سبوع. وارتفع �سوق دبي املايل بن�سبة %0.67، وهي اأكرب مكا�سب 
يف يوم واحد منذ مطلع يونيو اجلاري، ليقفل عند م�ستوي 3395.75 نقطة، 
دره��م من  مليون   331.5 بقيمة  �سهم  مليون   135.3 اأك��رث من  ت��داول  بعد 
لراأ�سماله  دره��م  مليار   2.86 نحو  دب��ي  �سوق  واأ���س��اف  5023 �سفقة.  خ��الل 
، مقابل نحو  اليوم  545.08 مليار درهم يف نهاية جل�سة  اإىل  ال�سوقي لي�سل 
مدفوعاً  دب��ي  ���س��وق  اأداء  وت��ع��زز   . اأم�����ض  جل�سة  نهاية  يف  دره���م  مليار   542.2
مبكا�سب الأ�سهم القيادية بعد �سعود �سهم “اإعمار العقارية” بن�سبة 2.09% 
و�سول اإىل 5.84 دراهم مت�سدراً الأ�سهم الأكرث ن�ساطاً من حيث قيم التداول 
باأكرث من 72.7 مليون درهم، كما �سعد “ديوا” بن�سبة %0.39 بالغاً م�ستوي 
2.55 درهم، ومت�سدراً املرتبة الثانية يف قائمة الأكرث ن�ساطاً من حيث اأحجام 
اأبوظبي العام  17 مليون �سهم. واأغلق موؤ�سر فوؤت�سي �سوق  التداول باأكرث من 
9665.39 نقطة و�سط تداولت ن�سطة جتاوزت قيمتها 1.67  عند م�ستوي 
 2.02 اإىل  ال�سوقية  13274 �سفقة، وو�سلت قيمته  تنفيذ  مليار درهم عرب 
بن�سبة  القاب�سة”  “العاملية  �سهم  و�سعد  اليوم.  جل�سة  بنهاية  دره��م  تريليون 
حيث  من  الن�ساط  قائمة  مت�سدراً  دره��م   280 م�ستوي  عند  ليغلق   0.21%
يف  “اأبوظبي الأول”  333.3 مليون دره��م، فيما جاء  باأكرث من  قيم التداول 
املركز الثاين م�ستقطباً �سيولة بنحو 256.5 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بن�سبة 

%0.2 عند م�ستوي 19.84 درهم.

دائرة الت�صجيل العقاري: ال�صارقة ت�صهد 
تطورا كبريا ولفتا يف القطاع العقاري

•• ال�شارقة -وام: 

اأكد �سعادة عبدالعزيز اأحمد ال�سام�سي مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري 
العام  العقاري  القطاع  الإم��ارة ت�سهد تطورا كبريا ولفتا يف  اأن  بال�سارقة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ج��ان��ب  م��ن  كبري  واه��ت��م��ام  ب��اإ���س��راف  ال���ذي يحظى 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة 
التطويرية  وامل�ساريع  الإم��ارة  بها  تتمتع  التي  لتحتية  البنية  اإىل  اإ�سافة 
بالعقارات  اخل��ا���س��ة  اجل��وان��ب  ك��اف��ة  تغطي  ال��ت��ي  القانونية  الت�سريعات 
جاذبة  بيئة  ال�سارقة  جعل  ما  والأم���ان  والأم���ن  املتعاملني  حقوق  وحفظ 
لال�ستثمارات املهمة و ل�سريحة املهتمني ب�سوؤون العقارات ب�سفة عامة يف 

الدولة وال�سارقة على وجه اخل�سو�ض.
الربع  اإن  ِ)وام(  الإم��ارات  اأنباء  ال�سام�سي يف حوار خا�ض مع وكالة  و قال 
الأول من العام اجلاري �سهد تداول اأكرث من 6 مليارات درهم و هو موؤ�سر 
جيد لعودة الأعمال و نتوقع ا�ستمراره بالوترية نف�سها لتحقيق ال�ستقرار 
و  دره��م  مليار   26 بقيمة  ت���داولت   2021 العام  �سجل  فيما  القطاع  يف 
تباطوؤا يف  �سهدت  التي  و  املا�سية  �سنوات  الأرب��ع  خ��الل  الأعلى  الرقم  هو 
اإىل جانب ظروف  النمو القت�سادي 
و نحن نرى   ”19 “كوفيد  جائحة 
ه��ذا امل��وؤ���س��ر ب��داي��ة للتعايف م��ن تلك 
الأزم��ات ب�سكل اأ�سرع و منظم و هذا 
التي  القت�سادية  للمحفزات  ي��ع��ود 
اأطلقتها احلكومة املحلية والحتادية 
على ال�سواء والتي خلقت اأثرا اإيجابيا 

يف �سرعة النطالقة بعد اجلائحة .
حاليا  ت�سهد  الإم������ارة  اأن  اأو����س���ح  و 
�سناعية  و  جت��اري��ة  م�ساريع  اإط���الق 
مدن  خمتلف  يف  متنوعة  �سكنية  و 
امل�ساريع  اأن  م����وؤك����دا   .. الإم����������ارة 
التطويرية للبنية التحتية من طرق 
و مرافق  ت�سوق  م��راك��ز  و  ح��دائ��ق  و 
خدمية لها دور كبري يف ا�ستقطاب ال�ستثمارات التي �ساعدت بدورها يف رفع 
قيمة العقارات بالإمارة. و اأ�سار اإىل اأن اأكرث املناطق جذبا لال�ستثمار هي 
املناطق ال�سكنية و التجارية فعلي م�ستوى مدينة ال�سارقة تت�سدر منطقة 
مويلح التجارية و اخلان و رو�سة القرط على طريق خورفكان و املجاز 3 
منطقة  توجد  الو�سطى  املنطقة  يف  و  املناطق  تلك  ال�سناعية  ال�سجعة  و 
و �سناعية  و جتارية  احل��راي بخورفكان  ال�سرقية  املنطقة  و يف  الطيب2 
العام  الإم���ارة خ��الل  ا�ستثمرت يف  56 جن�سية  اأن  اإىل  .. لفتا  كلباء  �سور 
التعاون لدول اخلليج  املواطنون و مواطني دول جمل�ض  املا�سي ت�سدرها 
وفق  بلغ  بالإمارة  العقارية  املكاتب  اأن عدد  اإىل  ال�سام�سي  ولفت  العربية. 
الأرقام الأخرية 345 مكتب بيع و �سراء و و�ساطة عقارية واإدارة الأموال 
يتم  فيما  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ����رة  اإ����س���راف  تعمل حت��ت  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة 
بالتن�سيق مع دائرة التنمية القت�سادية ا�ستخراج ت�ساريح جتارية ملزاولة 
الذي  العقاري  الدبلوم  على  احل�سول  اأهمها  من  �سروط  عدة  وفق  املهنة 
اأعدته الدائرة بالتعاون مع جامعة ال�سارقة و عدد من اجلهات احلكومية 
بالإمارة و يت�سمن الإملام باأحدث الت�سريعات القانونية يف النظام العقاري 

لتاأهيل خرباء يف ال�سوق العقاري .

اأحمد بن �صعيد يلتقي يف دبي الرئي�س واملدير التنفيذي ل�صركة مار�س العاملية
•• دبي-وام:

التقى �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�ض 
هيئة دبي للطريان املدين الرئي�ض الأعلى ملجموعة 
طريان الإمارات اأم�ض الأربعاء مارتن �ساوث، الرئي�ض 
واملدير التنفيذي ل�سركة مار�ض العاملية، املتخ�س�سة 
وهي  امل��خ��اط��ر،  واإدارة  ال��ت��اأم��ني  و���س��اط��ة  يف جم���ال 
اإحدى ال�سركات التابعة ل� “مار�ض ماكلينان”، �سركة 
اخلدمات املهنية الرائدة يف العامل يف تخ�س�ض اإدارة 

املخاطر وال�سرتاتيجيات.
واأك����د ���س��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ج���رى يف “اأبراج 
بنيتها  ت��ع��زي��ز  ت��وا���س��ل  دب���ي  اأن  دب���ي  يف  الإمارات” 
الداعمة  والتنظيمية  الت�سريعية  واأط��ره��ا  التحتية 
مل��وؤ���س�����س��ات الأع���م���ال ال��ع��امل��ي��ة وامل��ت��واف��ق��ة م��ع اأف�سل 
الأعمال،  ف��ر���ض من��و  ال��دول��ي��ة، مب��ا يو�سع  امل��ع��اي��ري 
مع �سعي حكومة دبي الدائم خللق اأف�سل بيئة عمل 
ممكنة، تتيح لل�سركات املالية العاملية تعزيز مرونتها 
م�سافة  قيمة  وحتقيق  البتكار  مب�ستوى  والرتقاء 

لالقت�ساد.
مار�ض  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأك��د  جانبه،  م��ن 
اأج�����واء داعمة  مل��ا تهيئه دب���ي م��ن  ت��ق��دي��ره  ال��ع��امل��ي��ة 
املن�سة  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون  الأع���م���ال،  ق��ط��اع��ات  ملختلف 
املثالية لنطالق �سركائها يف خططهم التو�سعية مع 
ال�ستفادة من الإمكانيات ال�ساعدة للنمو يف خمتلف 
اأنحاء املنطقة، معرباً عن اإعجابه بنجاح دبي يف اإن�ساء 

اأحد اأبرز املراكز املالية يف العامل.
والتطورات  امل�ستجدات  اأه��م   .. اللقاء  ا�ستعر�ض  و 
جممل  و  ال��ع��امل  ح���ول  ال��ت��اأم��ني  ب�سناعة  املتعلقة 

اأعمال �سركة مار�ض العاملية، وما تقدمه من خدمات 
املنطقة  يف  اأعمالها  ت�سهده  ال��ذي  والتطور  متنوعة 
انطالقاً من دبي يف �سوء ما توفره من بيئة حمفزة 
جمتمع  م��ن  حتت�سنه  وم���ا  م��ت��ط��ورة  حتتية  وب��ن��ي��ة 
العاملية،  والأع��م��ال  امل��ال  موؤ�س�سات  كربى  من  متناٍم 
ك��ب��رية للنمو  ف��ر���ض  ال��ع��وام��ل م��ن  وم��ا تهيئه تلك 

والزدهار.
دب����ي مركزا  م��ك��ان��ة  ت��ن��ام��ي  اإىل  ال��ن��ق��ا���ض  وت���ط���ّرق 
خمتلف  يف  وال��ك��ف��اءات  امل��ه��ارات  ل�ستقطاب  رئي�سا 
توفره  ال���ذي  اجل����اذب  امل��ن��اخ  بف�سل  التخ�س�سات، 

لأ�سحاب العقول املبدعة والطاقات اخلالقة يف �ستى 
امل��ايل، وهو ما يعد من  املجالت مبا يف ذلك املجال 
اإيجاد  على  الأعمال  ملوؤ�س�سات  املحفزة  العنا�سر  اأهم 
م��ق��ار ل��ه��ا يف دب���ي ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه امل��ي��زة التي 
من  ال��ك��ف��اءات  باأف�سل  اأطقمها  تعزيز  م��ن  متكنها 
جميع اأنحاء العامل والتي جتد يف دبي املكان الأف�سل 
للعي�ض والعمل. ُيذكر اأن �سركة مار�ض العاملية تقدم 
500 مكتب لها يف  م��ن  اأك��رث  خدماتها م��ن خ��الل 
اأكرث  فريقها  وي�سم  العامل،  دول��ة حول   130 نحو 
ال�سنوية  عائداتها  و�سجلت  م��وظ��ف،  األ��ف   45 م��ن 

عن العام 2021 حوايل 10.2 مليار دولر. ح�سر 
اللقاء معايل عبداهلل حممد الب�سطي، الأمني العام 
للمجل�ض التنفيذي لإمارة دبي، و�سعادة هالل �سعيد 
ل���دائ���رة الق��ت�����س��اد وال�سياحة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل����ري، 
ب��دب��ي، و���س��ع��ادة عي�سى ك��اظ��م، حم��اف��ظ م��رك��ز دبي 
مار�ض  رئي�ض  بيكولوميني،  وفالفيو  العاملي،  امل��ايل 
الرئي�ض  اأدامانتياتي�ض،  وكري�ستو�ض  اإنرتنا�سونال، 
التنفيذي الإقليمي ملار�ض ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، 
لو�ساطة  مل��ار���ض  التنفيذي  الرئي�ض  احل���وت،  واأمي���ن 

التاأمني يف الإمارات.

اأبوظبي الأول مينح الكيانات امل�صجلة يف �صوق اأبوظبي العاملي خدمات تف�صيلية

كهرباء دبي تعزز الأمن املائي يف الإمارة باإن�صاء 3 خزانات للمياه با�صتثمارات تقارب 550 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

وقع �سوق اأبوظبي العاملي وبنك اأبوظبي 
تعزيز  ب�����س��اأن  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  الأول، 
احتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 

جمتمع املال والأعمال يف اأبوظبي.
التعاون  ت��ع��زي��ز  ت��ن�����ض الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى 
ب�����ني امل���وؤ����س�������س���ت���ني وت�����ق�����دمي خ���دم���ات 
امل�سجلة  للكيانات  تف�سيلية  م�سرفية 
وتخ�سي�ض  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  يف 
م�������دراء ح�������س���اب���ات ل���ه���م، وغ����ريه����ا من 
اإطار  التفاقية  وت�سع  الأخ���رى.  املزايا 
العاملي  اأبوظبي  �سوق  بني  تعاوين  عمل 
الطرفني  ميّكن  الأول،  اأبوظبي  وبنك 
وتبادل  التعاون  مب�ستوى  الرت��ق��اء  من 
اخل������ربات وت�����س��ري��ع اإط������الق امل����ب����ادرات 
اخلا�سة بالتقنيات املالية، وحمالت رفع 

ال��وع��ي ودع���م ت��ط��ور الأع��م��ال والتعليم 
وال��ت��ف��اع��ل. ك��م��ا ي�����س��ع��ى ال��ط��رف��ان من 
خالل هذه التفاقية اإىل تاأ�سي�ض تعاون 
الأ�سا�سية،  مبادراتهما  لدعم  م�سرتك 
ومنها “املخترب الرقمي” التابع ل�سوق 
امل�سرتك  وال��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي 
حتفيز  وبرامج  متخ�س�سة  عمل  لور�ض 
رئي�ض  الهاملي،  جمعة  وق��ال  الب��ت��ك��ار. 
لدى  للموظفني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�����س��وؤون 
�سوق  “ي�سرنا يف  العاملي:  اأبوظبي  �سوق 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ت��ع��زي��ز ���س��راك��ت��ن��ا مع 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك 
م�������س���رف���ي���ة ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة مل��ج��ت��م��ع امل����ال 
اأبوظبي  والأعمال �سريع النمو يف �سوق 
العاملي.، وتعد اتفاقية التعاون املوقعة ، 
امتداداً للتعاون امل�ستمر بني املوؤ�س�ستني، 
وترجمة للتزامهما بامل�ساهمة يف جهود 

وتعزيز  ال��ط��وي��ل،  م���دى  ع��ل��ى  التنمية 
اإم���ك���ان���ات ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف وامل�����ايل يف 
ونتطلع  الإم����������ارات.  ودول������ة  اأب���وظ���ب���ي 
بنك  فريق  م��ع  وثيق  ب�سكل  العمل  اإىل 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  الأول  اأب��وظ��ب��ي 
النمو امل�ستدام لقت�ساد اإمارة اأبوظبي.” 
اخللفاوي،  م�سطفى  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
العاملية  امل�����س��رف��ي��ة  اخل����دم����ات  رئ��ي�����ض 
والرئي�ض  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  ل���الإم���ارات 
وال�سيادية  احلكومية  للجهات  العاملي 
الأول:  اأبوظبي  بنك  يف  العام  والقطاع 
“ ن��ح��ن م��ل��ت��زم��ون ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سوق 
اأبوظبي العاملي ملوا�سلة تطوير منظومة 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  الأع����م����ال 
الواعدة.  ال�سركات  منو  ودع��م  املتحدة، 
لل�سركات  الأول  اأبوظبي  بنك  و�سيقدم 
امل�سجلة يف �سوق اأبوظبي العاملي خدمات 

املقايي�ض،  ب��ك��ل  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  م�����س��رف��ي��ة 
التي  امل��ال��ي��ة  ت�سمل احل��ل��ول واخل����ربات 
مت اإعدادها خ�سي�ساً لالرتقاء باأعمالها 

نحو اآفاق جديدة من التميز، مبا ي�سمل 
والأ�سواق  املحلية  ال�سوق  يف  اأن�سطتها 

العاملية«.

•• دبي-وام: 

م�ساريع   3 دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  تنفذ 
لإن�ساء خزانات للمياه يف خمتلف اأنحاء اإمارة 
دبي لزيادة ال�سعة التخزينية للمياه املحالة 
النخايل  اإح��داه��ا يف منطقة   .. الإم����ارة  يف 
وا�ستثمارات  ج��ال��ون  م��ل��ي��ون   120 ب�سعة 
م��ل��ي��ون دره�����م والآخ������ر يف   287.8 ت��ب��ل��غ 
جالون  مليون   60 ب�سعة  الل�سيلي  منطقة 
درهم  مليون   175.4 تبلغ  وا���س��ت��ث��م��ارات 
اإ�سافة اإىل خزان يف منطقة حتا ب�سعة 30 
مليون جالون وا�ستثمارات تبلغ 86 مليون 

الطاير  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال  دره���م. 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�سو 
كهرباء ومياه دبي: “يف دولة الإمارات يعد 
الأمن املائي اأولوية وطنية واأحد القطاعات 
لالبتكار.  الوطنية  لال�سرتاتيجية  ال�سبعة 
 2036 املائي  الأم��ن  ا�سرتاتيجية  وتهدف 
الو�سول  وا�ستمرارية  ا�ستدامة  �سمان  اإىل 
اإىل املياه خالل الظروف الطبيعية وظروف 
ال���ط���وارئ وت��ع��ال��ج حت���دي���ات الأم�����ن املائي 
تركز  كما  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  امل�ستقبلية 
ال�سرتاتيجية املتكاملة لإدارة املوارد املائية 
املائية  امل����وارد  تعزيز  على   2030 دب��ي  يف 

وا�ستخدام اأحدث التقنيات واحللول املبتكرة 
حتتية  بنية  ت��وف��ري  على  نعمل  الهيئة  ويف 
متطورة ومتكاملة للكهرباء واملياه لتوفري 
التوافرية  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وف���ق  خ��دم��ات��ن��ا 
واأ�ساف  واجلودة”.  والكفاءة  والعتمادية 
ياأتي اإن�ساء خزانات املياه يف مناطق النخايل 
ماليني   210 ب��اإج��م��ايل  وح��ت��ا  والل�سيلي 
لرفع  الهيئة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  جالون 
املياه ورفع كميات  كفاءة واعتمادية �سبكات 
الحتياطي  امل��خ��زون  وزي���ادة  املائي  التدفق 
احتياجات  ومواكبة  املتزايد  الطلب  لتلبية 
اإىل  امل�ستدامة يف دبي حيث نهدف  التنمية 

التخزينية لإم��ارة دبي لت�سل  ال�سعة  زي��ادة 
بال�سعة  1002 مليون جالون مقارنًة  اىل 

احلالية التي تبلغ 815 مليون جالون.
اإىل  ت�ساف  اخل��زان��ات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املحالة  امل��ي��اه  وا���س��رتج��اع  م�����س��روع تخزين 
يف اأح���وا����ض امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة وال����ذي انتهت 
و�سيتيح  الأوىل  مرحلته  تنفيذ  من  الهيئة 
تخزين   2025 ع��ام  بحلول  اكتماله  عند 
عند  وا�سرتجاعها  جالون  مليون   6،000
احل���اج���ة م���ا ي��ج��ع��ل��ه الأك�����رب م���ن ن��وع��ه يف 
يف  وتوفريها  ال�سرب  مياه  لتخزين  العامل 
ح��الت ال��ط��وارئ. واأ���س��اف معايل الطاير: 

التي  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  “بف�سل 
متتلكها وال�ستناد اإىل البتكار والتخطيط 
على  الزيادة  الهيئة  تواكب  ال�سليم  العلمي 
الطلب يف املياه وفق اأعلى معايري التوافرية 
 1992 والع��ت��م��ادي��ة وال��ك��ف��اءة. ويف ع���ام 
كانت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه 
65 مليون جالون  امل��ح��الة  امل��ي��اه  دب��ي م��ن 
يومياً اأما اليوم فتبلغ 490 مليون جالون 
من املياه املحالة يومياً. وقد اأ�سهمت جهود 
الهيئة يف البحوث والتطوير واعتماد اأحدث 
الفاقد  ن�سبة  تقليل  يف  العاملية  التقنيات 
اأك��رث من  املياه من  وتوزيع  نقل  �سبكات  يف 
العام   5.3% اإىل   1988 ع��ام  يف   42%
اأدنى الن�سب امل�سجلة على  املا�سي وهي من 
م�ستوى العامل.” من جهته اأو�سح املهند�ض 
عبداهلل عبيداهلل النائب التنفيذي للرئي�ض 
ل��ق��ط��اع امل��ي��اه وال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة يف هيئة 
التي  امل��ي��اه  اأن خ��زان��ات  دب��ي  كهرباء وم��ي��اه 
تنفذها الهيئة تعتمد اأعلى املعايري العاملية 
منطقة  يف  امل��ي��اه  خ���زان  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ..
يجري  ج��ال��ون  مليون   60 ب�سعة  الل�سيلي 
اإىل  امل�سلحة  اخلر�سانة  با�ستخدام  اإن�ساوؤه 
تبلغ  وال���ذي  امل��وج��ود حالياً  اخل���زان  جانب 
من  جالون  مليون   120 التخزينية  �سعته 

املياه املحالة

•• اأبوظبي-وام:

ارت��ف��ع ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ل���دول جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك الإ�سالمي 
 7.244 مقابل  دولر،  تريليون   8.534 اإىل  للتنمية 
1.290 تريليون  2020، بزيادة  تريليون دولر يف العام 

دولر ح�سب تقرير املجموعة2021.
واأ����س���ارت ب��ي��ان��ات امل��وؤ���س��رات الإمن��ائ��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة للبلدان 
اأن  اإىل  التقرير  يف  ال����واردة  البنك  جمموعة  يف  الأع�����س��اء 
البنك  الأع�����س��اء يف جمموعة  ال���دول  �سكان  ع��دد  اإج��م��ايل 
الإ�سالمي للتنمية بلغ 1.9 مليار ن�سمة مبا ي�سكل 17.6 

% من اإجمايل �سكان الكوكب.
57 بلداً ع�سواً  ت�سم جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية 
من اأربع قارات ومت�ض عملياته حياة واحد من كل خم�سة 

اأ�سخا�ض من �سكان العامل.
و بلغ حجم التجارة اخلارجية للدول الأع�ساء خالل العام 
املا�سي، 3.671 تريليون دولر، مقابل 3.066 تريليون 
دولر يف العام 2020، بنمو%19.7 وبقيمة بلغت 605 

مليارات دولر.
وتوزعت التجارة اخلارجية للدول الإ�سالمية بني 1.881 
تريليون دولر قيمة ال�سادرات ال�سلعية، م�سكلة ما ن�سبته 
 48.8% ن�سبة  ع��ل��ى  ال������واردات  ح���ازت  فيما   ،51.2%
التجارة  ح�سة  وبلغت  دولر..  تريليون   1.790 بقيمة 
البينية بني الدول الأع�ساء يف العام املا�سي %18.4 من 

اإجمايل املبادلت التجارية.
و بلغ اإجمايل الدين اخلارجي لدول املجموعة بنهاية العام 
يف  دولر  مليار   389 مقابل  دولر،  مليار   393 املا�سي 

العام 2020. و بلغت تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
96.4 مليار  ق��راب��ة   2021 ل��ع��ام  الإ���س��الم��ي��ة  ال���دول  يف 
دولر، فيما بلغ �سايف تدفقات املوارد حوايل 104.4 مليار 
دولر. ومع كونه اأحد البنوك الإمنائية املتعددة الأطراف 
يف العامل، اإل اأنه يتميز بريادته العاملية يف جمال التمويل 
واخلربة  التمويل  توفري  على  البنك  ويعمل  الإ���س��الم��ي، 

واملعرفة وعقد ال�سراكات للنهو�ض بالتنمية امل�ستدامة.
جدة  مدينة  يف  البنك  ملجموعة  الرئي�ض  املركز  يتواجد  و 
اأن�سطة  جم��م��وع��ة  وت��ق��وم  ال�����س��ع��ودي��ة..  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 
بناء  تت�سمن  ركائز  خم�ض  على  للتنمية  الإ�سالمي  البنك 
ال�����س��راك��ات ب��ني احل��ك��وم��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض واملجتمع 
امل���دين، وزي����ادة امل��ه��ارات وت��ب��ادل امل��ع��رف��ة ، وال��رتك��ي��ز على 
لتحديات  حلول  لإي��ج��اد  والب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا  العلوم 
القائمة على  العاملية  التنمية  تعزيز  و   ، العامل  التنمية يف 
مطابقة  الأمد  وطويلة  م�ستدامة  اأخالقية  متويل  هياكل 
لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ، و التعاون بني الدول الأع�ساء 
للرتكيز على حت�سني اأو�ساع الإن�سانية. وح�سبما اأكد معايل 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اجلا�سر  �سليمان  بن  حممد  الدكتور 
الجتماعات  خ��الل  للتنمية  الإ���س��الم��ي  البنك  جمموعة 

الأ�سبوع  مطلع  اأعمالها  اختتمت  وال��ت��ي  للبنك  ال�سنوية 
اجلاري يف مدينة �سرم ال�سيخ مب�سر، فاإن للبنك خا�سية 
فريدة متيزه عن باقي البنوك الإمنائية املتعددة الأطراف، 

األ وهي اأن جميع اأع�سائه هم من بلدان اجلنوب.
 ،1974 اأنه عندما تاأ�س�ض البنك يف �سنة  واأو�سح اجلا�سر 
اأي منذ حوايل ن�سف قرن، كان كياناً واحداً، لكنه �سرعان 
ما تطور مع مرور ال�سنني اإىل اأن اأ�سبح جمموعة ت�سم 5 
بلدانها  تنمية  وقيمة م�سافة يف  ملمو�ض  اأث��ر  ذات  كيانات 
تتاألف  للتنمية،  الإ�سالمي  البنك  على  فعالوة  الأع�ساء، 
ل��ت��اأم��ني ال�ستثمار  الإ���س��الم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  امل��ج��م��وع��ة م��ن 
القطاع  لتنمية  الإ�سالمية  واملوؤ�س�سة  ال�سادرات،  وائتمان 
واملوؤ�س�سة  للتنمية،  الإ���س��الم��ي  ال��ب��ن��ك  وم��ع��ه��د  اخل��ا���ض، 

الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة.
البنك  يعمل  لتدخالته،  الإمن��ائ��ي  الأث���ر  تعظيم  وب��ه��دف 
بتن�سيق وث��ي��ق م��ع ال��ب��ن��وك الإمن��ائ��ي��ة امل��ت��ع��ددة الأط���راف 
وجمموعة التن�سيق العربية واجلهات اخلريية وموؤ�س�سات 
الفاعلني  املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض وغري ذلك من 
جمموعة  قدمته  ال��ذي  التمويل  حجم  وبلغ  الإمن��ائ��ي��ني. 
البنك حتى الآن اأكرث من 162 مليار دولر اأمريكي، �سمل 

ال�سبعة  األ��ف م�����س��روٍع يف بلدانها الأع�����س��اء   11 اأك��رث م��ن 
واخلم�سني واملجتمعات امل�سلمة يف البلدان غري الأع�ساء.

وقد حافظ البنك الإ�سالمي للتنمية منذ حوايل ع�سرين 
�سنة متتالية على الت�سنيف الئتماين املمتاز AAA من 
اآند بورز  قبل وكالت الت�سنيف الرئي�سة الثالث �ستاندرد 

وفيت�ض وموديز.
جمموعة  حققتها  التي  الإمنائية  النتائج  اأب��رز  وت�سمنت 
على  �سخ�ض  مليون   83 ح�سول   ،2021 �سنة  يف  البنك 
مليون   60 رب���ط  ال�����س��ح��ي��ة؛  ل��ل��رع��اي��ة  حم�سنة  خ��دم��ات 
م�����س��رتك ج��دي��د ب�سبكة الإن���رتن���ت؛ حت�����س��نُي و���س��ول 35 
زيادة  خالل  من  للطاقة  التحتية  البنية  اإىل  اأ�سرة  مليون 
ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء مب��ق��دار اأرب����ع وع�����س��ري��َن األ���ف ميجاوات 
،ح�سول مليوين اأ�سرة على خدمات اأف�سل للمياه وال�سرف 
ال�سحي واخلدمات احل�سرية ، ا�ستفادة 1.2 مليون طالب 
األف   655 ا���س��ت��ف��ادة  و  التعليمية  امل���ب���ادرات  م��ن  وط��ال��ب��ة 
 88 �سخ�ض من فر�ض العمل و�سبل العي�ض.. وكذلك ري 
 256 اأدى اإىل زي��ادة قدرها  األ��ف هكتار من الأرا���س��ي، ما 
اأو  وبناء  املختلفة،  الزراعية  املحا�سيل  اإن��ت��اج  يف  طن  األ��ف 

اإعادة تاأهيل 3146 كيلومرتا من البنية التحتية للنقل.

% من اإجمايل املبادلت التجارية للدول الإ�سالمية التجارة البينية ت�ستحوذ على 18.4 

تريليون دولر الناجت الإجمايل للدول الإ�صالمية لعام 2021  8.5
% اإىل 3.671 تريليون دولر - منو التجارة اخلارجية بواقع 19.7 
- 1.9 مليار ن�س��مة �س�كان 57 دولة اأع�س�اء البنك الإ�س�المي للتنمية
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املال والأعمال
مليار درهم حجم التجارة غري النفطية بني البلدين خالل 2021  3.1

وزير القت�صاد يرتاأ�س وفد اإماراتيا اإىل املغرب اليوم
•• اأبوظبي-وام: 

يرتاأ�ض معايل عبد اهلل بن طوق املري 
وزير القت�ساد وفدا رفيع امل�ستوى اإىل 
اململكة املغربية اليوم لبحث �سبل تعزيز 
وا�ستك�ساف  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  اآف�����اق 
اأ�سواق  ال���واع���دة يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���ض 
املرحلة  خ����الل  وت���ع���زي���زه���ا  ال��ب��ل��دي��ن 
والزده���ار  النمو  ي�سمن  ومب��ا  املقبلة 

ل�سعبيهما ال�سقيقني.
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال����زي����ارة  ت���ه���دف 
امل���������س����رتك ب����ني جم��ت��م��ع��ي الأع����م����ال 
وحت���ف���ي���ز ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض ورج�����ال 
اأكرب  ب�سكل  امل�����س��اه��م��ة  ع��ل��ى  الأع���م���ال 
وال�ستثمار  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
عقد  و�ست�سهد  البلدين  بني  امل�سرتك 
ل���ق���اءات م���ع ع���دد م���ن ال������وزراء وكبار 
امل�سوؤولني احلكوميني وممثلي القطاع 
اخلا�ض يف املغرب. مبا ي�سهم يف تعزيز 
النفطي  غري  التجاري  التبادل  حجم 
مليار   3.1 ب��ل��غ  ال����ذي  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
منواً  حم��ق��ق��اً   2021 ع����ام  يف  دره����م 

 .2020 م��ع  م��ق��ارن��ة   44% بن�سبة 
حول  ح��واري��ة  جل�سة  ال��زي��ارة  تت�سمن 
ُتنظمها  امل�ستقبل  يف  ال�ستثمار  فر�ض 
مبادرة “انف�ستوبيا” العاملية مب�ساركة 
الأعمال  ال�����س��رك��ات ورج����ال  ع���دد م��ن 
وامل�ستثمرين ورواد الأعمال وال�سركات 
البلدين  م���ن  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
�سراكات  لبناء  جديدة  فر�ض  لدرا�سة 
تنموية وم�ستدامة من �ساأنها النتقال 
بالعالقات ال�سرتاتيجية بني البلدين 
من  اأع��ل��ى  م�ستويات  ن��ح��و  ال�سقيقني 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ك��ام��ل وال����س���ت���ف���ادة من 
قمة  ال��ت��ي متتلكها  ال��ع��امل��ي��ة  اخل����ربات 
القطاعات  ت��ط��وي��ر  يف  “اإنف�ستوبيا” 
اململكة  يف  وال���ت���ج���اري���ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

املغربية.
بحث  ال���زي���ارة  ت�سهد  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
الهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ت��ع��اون 
رئي�سية  حمركات  باعتبارها  امل�سرتك 
املرحلة  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ع��الق��ات  لتنمية 
والطاقة  الطاقة  مقدمتها  ويف  املقبلة 
املتجددة وال�سناعة والتجارة والتعدين 

وال�سياحة والبنية التحتية والت�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات والأمن الغذائي 
اللوج�ستية  واخل���دم���ات  وامل��وا���س��الت 
والتكنولوجيا الزراعية وريادة الأعمال 
الداعمة  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 

لالقت�ساد اجلديد.
�سعادة  ال����زي����ارة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ي�����س��ارك 
الع�سري �سعيد اأحمد الظاهري �سفري 
وي�سم  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة  ل���دى  ال��دول��ة 
ال��زي��ارة عددا  امل�سارك يف  ال��دول��ة  وف��د 
اأبرزها  م���ن  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
ال����دويل،  وال���ت���ع���اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
وال�سناعة،  ال���ت���ج���ارة  غ�����رف  احت������اد 
للم�ستثمرين  الإم�����������ارات  وجم���ل�������ض 
باخلارج اإىل جانب ممثلني عن عدد من 
وال�سركات  اخلا�ض  القطاع  موؤ�س�سات 
اأبرزها  م��ن  ال���دول���ة  يف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
اأبوظبي  و���س��رك��ة  “�سرف”  جمموعة 
و�سركة  “م�سدر”  امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة 
“جلفار”  الدوائية  لل�سناعات  اخلليج 
وجمموعة “ليفكو”، و�سركة “غلوبال 

جت تكنك«.

امل�صرف املركزي يتوقع منو الناجت املحلي الإجمايل 
% العام املقبل احلقيقي للدولة اإىل 4.2 

•• اأبوظبي -وام:

الإجمايل  املحلي  الناجت  لنمو  تقديراته  امل��رك��زي  الإم���ارات  م�سرف  رف��ع 
توقعاته  2023، مقابل  املقبل  العام  %4.2 يف  اإىل  الدولة  احلقيقي يف 

ال�سابقة البالغة 3.3%.
وقدر امل�سرف املركزي، يف تقريره ال�سنوي لعام 2021، منو الناجت املحلي 
يف   3.3% مقابل   ،2023 يف   3.9% بن�سبة  النفطي  غ��ري  الإج��م��ايل 
بن�سبة  النفطي  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  وتوقع  ال�سابقة..  تقديراته 
ال�سابقة. وت�سري التقديرات  %3.4 يف توقعاته  2023، مقابل  %5 يف 
نتيجة  م��ط��رداً،  زخ��م��اً  يكت�سب  الإم�����ارات  الق��ت�����س��ادي يف  ال��ت��ع��ايف  اأن  اإىل 
�سيا�سات القت�ساد الكلي الداعمة، وال�ستجابة املبكرة والقوية للتحديات 

وتداعياتها. املالية والقت�سادية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”، 
يف  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  توقع  قد  املركزي  امل�سرف  كان 
الدولة بن�سبة %5.4 يف عام 2022، بعد اأن منا بن�سبة %3.8 يف العام 
فقد ارتفع منو الناجت املحلي  “ البنك املركزي”  2021. و وفق  املا�سي 
اإىل  اأن ي�سل  2021، وتوقع  %5.3 يف عام  اإىل  الإجمايل غري النفطي 
الإيجابية  والتوقعات  امل�ستدام،  العام  النفاق  ظل  يف   2022 يف   4.3%

لنمو الئتمان، وحت�سن املعنويات التجارية.
يف   8% بن�سبة  النفطي  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  ينمو  اأن  املتوقع  وم��ن 
يف  النتعا�ض  واأي�سا  العاملي،  الطلب  يف  املتوقع  النتعا�ض  ب�سبب   2022

النقل وال�سفر وزيادة اإنتاج اأع�ساء “اأوبك«.

مليار درهم ت�صهيالت البنوك الوطنية   2.6
لقطاعي الأعمال وال�صناعة خالل �صهرين

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع حجم الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي 
الأعمال وال�سناعة يف الدولة، بنحو 2.6 مليار درهم خالل �سهرين، وفق 

اإح�ساءات م�سرف الإمارات املركزي.
من  املقدم  لالئتمان  الرتاكمي  الر�سيد  اأن  نف�سها  الإح�ساءات  اأظهرت  و 
مليار   686.2 اإىل  و�سل  وال�سناعة،  الأعمال  لقطاعي  الوطنية  البنوك 
دره���م يف  683.6 مليار  بنحو  م��ق��ارن��ة  امل��ا���س��ي،  ف��رباي��ر  نهاية  دره���م يف 

دي�سمرب 2021، بزيادة قدرها %0.4 تعادل 2.6 مليار درهم.
البنوك  من  املقدم  لالئتمان  الرتاكمي  الر�سيد  زاد  الإح�����س��اءات،  وف��ق  و 
�سهر  خالل  �سهري  اأ�سا�ض  على  وال�سناعة  الأعمال  قطاعي  اإىل  الوطنية 
%0.2 مقارنة بنحو  ن�سبته  اأو ما  دره��م  1.3 مليار  فرباير فقط بنحو 
684.9 مليار درهم يف يناير 2022. و يعادل حجم الت�سهيالت الئتمانية 
الدولة  يف  وال�سناعة  الأع��م��ال  لقطاعي  الوطنية  البنوك  م��ن  املمنوحة 
املمنوح  لالئتمان  الرتاكمي  الر�سيد  اإج��م��ايل  م��ن   89.1% ن�سبته  م��ا 
فيما  املا�سي،  فرباير  نهاية  يف  دره��م  مليار   769.9 والبالغ  للقطاعني 
تبلغ ح�سة البنوك الأجنبية نحو %10.9 مبا قيمته 83.7 مليار درهم. 
لالئتمان  الرتاكمي  الر�سيد  و�سل  املركزي،  امل�سرف  اإح�ساءات  وح�سب 
املقدم من البنوك الوطنية يف اإمارة دبي لقطاعي الأعمال وال�سناعة اإىل 
نحو 360.5 مليار درهم يف نهاية فرباير املا�سي، فيما بلغ نحو 313.9 
مليار درهم للبنوك الوطنية يف اإمارة اأبوظبي، و95.5 مليار درهم للبنوك 

الوطنية يف الإمارات الأخرى.

رابيد اأول �صركة اإ�صرائيلية تبداأ 
مزاولة اأعمالها مبركز دبي املايل العاملي

•• دبي-وام:

تقدمي  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ة   ،Rapyd “رابيد«  اأع��ل��ن��ت 
يف  دب��ي  ب��اإم��ارة  اجلديد  مقرها  افتتاح  اأم�ض  كخدمة  املالية  التكنولوجيا 
للوائح  وفقا  اأعمالها  مبزاولة  تبداأ  اإ�سرائيلية  �سركة  اأول  جتعلها  خطوة 

والقوانني ال�سارية يف دولة الإمارات .
الرائد يف منطقة  العاملي  امل��ايل  املركز  العاملي،  امل��ايل  دبي  فقد منح مركز 
الأع��م��ال ل�سركة  ب��دء  اآ���س��ي��ا، ت�سريح  واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب  الأو���س��ط  ال�سرق 
امل�ستقل  املنظم  امل��ال��ي��ة،  للخدمات  دب�����ي  �سلطة  منحت  فيما  “رابيد”.. 
العاملي،  امل��ايل  دب�ي  مركز  من  اأو  يف  ممار�ستها  تتم  التي  املالية  للخدمات 
املوافقة املبدئية ل�سركة “رابيد” مبوجب نظام اخلدمات املالية.. وتوقعت 
تلبيتها  عند  املالية  اخل��دم��ات  لتقدمي  الكامل  التفوي�ض  تلقي  ال�سركة 

جلميع متطلبات املوافقة املبدئية.
ا�ستكمالها  عقب  “رابيد”  �سركة  ن�ساطات  اأح��د  دب��ي  مكتب  افتتاح  ميثل 
اإىل  ق��ادت  متويل  جولة  وتنظيم  العاملية  ال�ستحواذ  عمليات  من  �سل�سلة 
جمع 300 مليون دولر، الأمر الذي �سيعزز مكانتها لي�ض فقط يف قطاع 

التكنولوجيا املالية، واإمنا �سمن امل�سهد التقني عموما.

�صراكات جديدة لربنامج البتكار التابع ملكتب اأبوظبي لال�صتثمار  •• اأبوظبي-وام:

لال�ستثمار  اأب����وظ����ب����ي  م���ك���ت���ب  ع���ق���د 
ANSR، و اأم�����ض �سراكات م��ع ك��لٍّ م��ن 
Talent500 يف اإطار برناجمه اخلا�ض 
بالبتكار، والذي تبلغ ميزانيته 2 مليار 
يف  البتكار  تعزيز  اإىل  يهدف  ،و  دره��م 
ع���دد م��ن امل���ج���الت الق��ت�����س��ادي��ة التي 
و�سيقدم  عالية.  من��و  مبقومات  تتمتع 
مكتب اأبوظبي لال�ستثمار مبوجب هذه 
مالية  وغ��ري  مالية  ح��واف��ز  ال�����س��راك��ات 
لتمكني ال�سركتني من تطوير اأعمالهما 

وتنميتها يف اإمارة اأبوظبي.
 Talent500و ANSR و�ستقوم كل من 
ومراكز  الإقليمية  مقراتها  بتاأ�سي�ض 
بهدف  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  يف  ل��الب��ت��ك��ار 
ت��ط��وي��ر احل���ل���ول ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي تدعم 
العمل  ق��وى  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ولت 
اإن�ساء  ع��ل��ى  ���س��ت��ع��م��الن  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
مراكز هند�سية ومراكز اأبحاث وتطوير 
النا�سئة  املوؤ�س�سات وال�سركات  لعدد من 
ال��ع��امل يف خ��ط��وة �ست�ساهم  ال��رائ��دة يف 
يف ج���ذب م��واه��ب ع��امل��ي��ة، وت��ر���س��خ من 
مكانة اأبوظبي كوجهة اإقليمية رائدة يف 
جمال البتكار. ومن املتوقع اأن ت�ستثمر 
100 مليون دولر  اأك��رث من   ANSR
اخلم�ض  ال�سنوات  م��دى  على  اأم��ري��ك��ي 
خلق  يف  �سي�ساهم  ال��ذي  الأم���ر  املقبلة، 
التقنيات  جمال  يف  العمل  فر�ض  مئات 
ال�سطناعي،  ال���ذك���اء  م��ث��ل  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
البيانات،  وحت��ل��ي��الت  الآيل،  وال��ت��ع��ل��م 
وهند�سة املنتجات، والتقنيات ال�سحابية.  

ومع احتدام املناف�سة على املواهب على 
م�����س��ت��وى ال��ع��امل وت��ن��ام��ي اأه��م��ي��ة فرق 
العمل املوّزعة، ل �سيما يف ع�سر ما بعد 
يف  الرائدة  ال�سركات  �سرعت  اجلائحة، 
فعالة  حلول  ع��ن  حثيث  ب�سكل  البحث 
لبناء واإدارة قوى العمل العاملية، وتعزيز 
باملواهب.  الغنية  الأماكن  يف  ح�سورها 
الداعمة  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  وجت��ع��ل 
وجهة  الإم��ارة  من  املتنامية  واملنظومة 
على  وال�سركات  املهنيني  جلذب  مثالية 

حٍد �سواء.
امل��ه��ن��د���ض ع���ب���داهلل ع��ب��د العزيز  وق����ال 
ملكتب  بالإنابة  العام  املدير  ال�سام�سي، 
التحول  م����ع  ل��ال���س��ت��ث��م��ار:  اأب���وظ���ب���ي 
لنماذج  العمل  وف��رق  للمواهب  املتزايد 

ال��ع��م��ل امل��ت��ن��ق��ل��ة وال��ع��امل��ي��ة، ف��ق��د باتت 
وحلول  تقنيات  اإىل  بحاجة  املوؤ�س�سات 
جديدة للحفاظ على قوة عاملة ناجحة 
منظومتها  م���ن  وان���ط���الق���اً  وم��ن��ت��ج��ة. 
احليوية لالبتكار، والتي ت�سم مهنيني 
ف����اإن  خم���ت���ل���ف���ة،  ج��ن�����س��ي��ة   200 م����ن 
باأن م�ستقبل العمل  اأبوظبي تعي جيداً 
اآخذ بالتغري الآن وبوترية �سريعة، لهذا 
هذا  لدعم  الإم��ارة جيداً  ا�ستعدت  فقد 
�سركتي  من��و  ل��دع��م  ونتطلع  ال��ت��ح��ول، 
خالل  م���ن   Talent500و  ANSR
من  �سيمكننا  وال���ذي  الب��ت��ك��ار،  برنامج 
املواهب  ���س��وق  يف  ه���ادف  ت��ق��دم  حتقيق 
ال�سركتني  واأن  ���س��ي��م��ا  ل  ال����ع����امل����ي، 
ل�ستغالل  روؤي��ت��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي  ت�ساطران 

للتحديات  ح���ل���ول  ل��ت��ط��وي��ر  الب���ت���ك���ار 
العاملية.

رائ���دة يف جمال  �سركة   ANSR وتعد   
التكنولوجيا  م��راك��ز  وت�سغيل  تاأ�سي�ض 
والب����ت����ك����ار ال���ع���امل���ي���ة ل�������س���ال���ح ك���ربى 
العديد  �ساعدت  ق��د  وك��ان��ت  ال�����س��رك��ات، 
من ال�سركات على بناء قدرات حتويلية 
وا�سرتاتيجية، مثل الذكاء ال�سطناعي 
والتنقل  ال�سحابة  والتحليالت وقدرات 
وه��ن��د���س��ة امل��ن��ت��ج��ات، وذل���ك م��ن خالل 
مهني   85،000 م���ن  اأك����رث  ت��وظ��ي��ف 
ا�ستثمارات  ع��ل��ى  والإ�����س����راف  خم��ت�����ض 
اأمريكي  دولر  مليار   1.5 م��ن  ب��اأك��رث 
لتو�سيع نطاق هذه املراكز التكنولوجية. 
ومن بني امل�ستثمرين يف ANSR �سركة 

 Accel Partnersو Evolvence
وSistema.  و�سيدعم برنامج البتكار 
اأبوظبي لال�ستثمار �سركة  التابع ملكتب 
ANSR يف اإن�ساء مقرها ملنطقة اأوروبا 
وال�����س��رق الأو����س���ط واإف��ري��ق��ي��ا يف اإم���ارة 
اأبوظبي، وتاأ�سي�ض “مركز التكنولوجيا 
متكن  رائ������دة  وج���ه���ة  وه����و  العاملي”، 
اأف�����س��ل املواهب  امل��وؤ���س�����س��ات م��ن ج���ذب 
ال��ع��امل��ي��ة، وب��ن��اء ف���رق ع��م��ل خمت�سة يف 
وقدرات  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��الت 

التنقل واملنتجات والت�سميم.
 وت�����ع�����م�����ل م����ن���������س����ة ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ب���ال���ذك���اء  امل����دع����وم����ة   Talent500
ال�سركات  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
ال��ع��ام��ل��ة العاملية  ال��ق��وى  م��ن اك��ت�����س��اف 
�سبكة  وت�سم  وتوظيفها.  لها  املنا�سبة 
املواهب العاملية يف هذه املن�سة اأكرث من 
اأكرث  يف  ينت�سرون  مهني   650،000
من 50 دولة، وتغطي جمالت خربتهم 

الإنتاج والهند�سة والت�سميم.
 ويف اإطار ال�سراكة مع برنامج البتكار، 
مقرها  بتاأ�سي�ض   Talent500 �ستقوم 
لالبتكار  ع����امل����ي  وم����رك����ز  الإق���ل���ي���م���ي 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  امل��ن��ت��ج��ات  وت��ط��وي��ر 
البحث  جم��ال  يف  مميز  ف��ري��ق  �سي�سم 
لبتكار  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  وال���ت���ط���وي���ر 
ح��ل��ول م��واه��ب ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى قائمة 
�ستقوم  كما  ال�سطناعي.  ال��ذك��اء  على 
من  �سبكتها  ب��ت��و���س��ي��ع  اأي�����س��اً  ال�����س��رك��ة 
امل��ق��ي��م��ني يف  امل��ه��ن��ي��ني  لت�سمل  امل���واه���ب 
الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�ض 

التعاون اخلليجي.

وم��ب��ادرات  ب��ارز  ح�صور  الإم����ارات.. 
امليتافري�س  م�صتقبل  ل�صت�صراف  رائدة 

•• اأبوظبي-وام:

بارزة  دول��ي��ة  ا���س��رتاجت��ي��ة  مكانة  الإم�����ارات  دول���ة  اكت�سبت 
امل�ستقبل  باقت�ساد  املرتبطة  والقطاعات  املفاهيم  �سمن 
وبرامج  وت�سريعات  �سيا�سات  خالل  من  وتقنياته  وفر�سه 
وم����ب����ادرات ت�����س��ت�����س��رف م��ف��اه��ي��م امل�����س��ت��ق��ب��ل وت���ت���واف���ق مع 
امل��ت��غ��ريات الق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وت��دع��م امل��ق��وم��ات التي 
متتلكها الدولة، نحو تعزيز ح�سورها القت�سادي كوجهة 
بالفر�ض  العاملي  الهتمام  م��ع  بالتزامن  و  رائ���دة.  عاملية 
القت�سادية املتاحة يف عامل الف�ساء الرقمي »امليتافري�ض«، 
والربامج  امل��ب��ادرات  الإم���ارات جمموعة من  دول��ة  اأطلقت 
الفرتا�سي،  ال��ع��امل  يف  ح�سورها  تعزيز  ت�ستهدف  ال��ت��ي 
ا�سرتاتيجية  نوعية  اآث��ار  حتقيق  يف  املتوقع  ل��دوره  خا�سة 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة. و ���س��ه��دت ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، بروز 
موؤ�س�سة  اأج��رت��ه��ا  درا���س��ة  وتوقعت  »امليتافري�ض«  مفاهيم 
%30 من  م�����س��ارك��ة  وال����درا�����س����ات  ل���الأب���ح���اث  ج���ارت���رن 
عامل  ال��ع��امل يف  ح���ول  وخ��دم��ات��ه��ا  امل��وؤ���س�����س��ات مبنتجاتها 
»امليتافري�ض« خالل ال�سنوات املقبلة، نظراً لتوفري الف�ساء 
الرقمي املزيد من فر�ض التوا�سل والتعاون �سمن خمتلف 
الف�ساء  م�ستخدمي  ن�سبة  ت�سل  اأن  توقعت  كما  الأ�سعدة 
اإىل  الأق���ل،  على  يومياً  �ساعة  مل��دة  »امليتافري�ض«  الرقمي 
نحو %25، بحلول عام 2026. ويف هذا التقرير، تر�سد 
وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات »وام«، ت��وج��ه دول���ة الإم�����ارات نحو 
»امليتافري�ض« واأبرز اجلهود التي قامت بها الدولة لتعزيز 
القت�ساد  �سهد منتدى  فقد  املوؤثر.  القت�سادي  ح�سورها 
العاملي »دافو�ض« خالل ال�سهر املا�سي، اإعالن حكومة دولة 
العاملية  التعاونية  القرية  اإط��الق  و»دافو�ض« عن  الإم��ارات 
ب��ال�����س��راك��ة م��ع امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��امل��ي��ة واحل��ك��وم��ات، والقطاع 
وهي  العامل،  م�ستوى  على  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  اخلا�ض، 
للعمل  موقعاً  ت�سّكل  امليتافري�ض  عامل  يف  قرية  عن  عبارة 
معاً والتعاون يف اإيجاد حلول للتحديات امللحة التي تواجه 
العامل، وت�سكيل مالمح القطاعات اجلديدة، وو�سع ت�سور 

جديد لالأجندة الإقليمية والعاملية.

•• دبي-وام:

اأم�ض ال��دورة الأوىل من ملتقى م�سنعي  انطلقت يف دبي 
والبنية  الطاقة  وزارة  نظمته  ال��ذي  الكهربائية  املركبات 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ون��اق�����ض اأط����ر ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات ب���ني اجلهات 
املركبات  م�����س��ن��ع��ي  م���ن  وال���ق���ط���اع اخل���ا����ض  احل��ك��وم��ي��ة 

الكهربائية وحتفيز الإ�ستثمار يف هذا املجال احليوي .
وعقد  للتوا�سل  جديدة  قنوات  فتح  اإىل  امللتقى  ويهدف 
ال�����س��راك��ات وت��ن��م��ي��ة ال�����س��راك��ة يف ق��ط��اع ال��ت��ن��ق��ل الذكي 
يف  الإم���ارات  جتربة  جن��اح  يدعم  مبا  الهجينة  واملركبات 
تتما�سى  والتي  بالكهرباء  تعمل  التي  ال�سيارات  ا�ستخدام 
م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���دول���ة ن��ح��و احل���ف���اظ ع��ل��ى البيئة 
كافة  احل��ي��اة  مناحي  يف  النظيفة  الطاقة  اإىل  وال��ت��ح��ول 

واملبادرة ال�سرتاتيجية لالإمارات لتحقيق احلياد املناخي 
�سريف  املهند�ض  �سعادة  امللتقى  ح�سر   .2050 بحلول 
ل�سوؤون  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ي��ل  العلماء 
الوكيل  امليل  حممد  املهند�ض  و�سعادة  وال��ب��رتول  الطاقة 
و�سعادة  الحتادية  التحتية  البنية  اأ�سول  لقطاع  امل�ساعد 
تنظيم  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  القا�سمي  نا�سر  ال�سيخ 
م�سوؤويل  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل  وال��ن��ق��ل  التحتية  البنية 
ال��ع��ام��ل��ة يف جم����ال ت�سنيع  ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض  ����س���رك���ات 
امل��رك��ب��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. وق����ال امل��ه��ن��د���ض ���س��ري��ف العلماء 
عاملية  من�سة  يعترب  امللتقى  اإن  الإفتتاح  يف  كلمته  خ��الل 
خل��ل��ق ق��ن��وات ت��وا���س��ل ب��ني احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع اخلا�ض 
تعزيز  وي�ستهدف  الكهربائية  ال�سيارات  ب�سناعة  املعني 
ت�سعى  اأ�سا�سي  هدف  وهو  اجلانبني  بني  التكامل  م�سرية 

من خالله احلكومة اإىل اإ�سراك جميع اجلهات يف حتقيق 
اأن  واأك���د  اخل��ا���ض.  وال��ق��ط��اع  للدولة  امل�سرتكة  الأه����داف 
الإمارات تت�سم بال�سبق العاملي يف تبني املبادرات وامل�ساريع 
اإىل  الهادفة  والت�سريعات  القوانني  و�سياغة  الطموحة 
تعمل  حيث  الكهربائية  امل��رك��ب��ات  ا���س��ت��خ��دام  يف  التو�سع 
الدولة من خالل ال�سراكة احلقيقية مع القطاع اخلا�ض 
التحتية  البنية  تاأهيل  اإىل  الرامية  امل�ساريع  تنفيذ  على 
الكهربائية والتنقل  املركبات  ا�ستخدام  لتكون منوذجاً يف 
ا�ستهالك  ك��ف��اءة  رف��ع  نحو  م�ساعيها  ي��دع��م  مب��ا  ال��ذك��ي 
الطاقة يف قطاع النقل وخف�ض الب�سمة الكربونية ودعم 
مواجهة  يف  الكبرية  وجهودها  الأخ�سر  التنقل  منظومة 
ظاهرة التغري املناخي. واأ�ساف العلماء اأن دولة الإمارات 
الطلب  لإدارة  الوطني  الربنامج   2021 عام  يف  اأطلقت 

قطاع  ومنها  قطاعات  ع��دة  لي�سمل  وامل��ي��اه  الطاقة  على 
بن�سبة  الطاقة  ا�ستهالك  خف�ض  ي�ستهدف  ال��ذي  النقل 
%40 بحلول عام 2050 وخف�ض الإنبعاثات الكربونية 
اأحد  الأخ�سر  التنقل  اأن  %70 موؤكداً  اىل  ت�سل  بن�سبة 
املمكنات الرئي�سة التي يركز عليها الربنامج الذي يهدف 
الكهربائية ودعم  املركبات  املجتمع لإمتالك  اإىل ت�سجيع 
قطاع �سناعة املركبات الكهربائية واإن ذلك كله لن يتحقق 
ب�سناعة  املعني  اخلا�ض  القطاع  مع  ال�سراكة  عن  مبناأى 
املركبات الكهربائية م�سرياً اإىل اأن الوزارة تنفذ بالتن�سيق 
مع كل ال�سركاء يف القطاع ال�سناعي حزمة من امل�سروعات 
الداعمة للتنقل  ا�سرتاتيجيتها  النوعية �سمن  واملبادرات 
عاملية  عا�سمة  الإم����ارات  دول���ة  مكانة  ير�سخ  مب��ا  ال��ذك��ي 

ملواجهة ظاهرة التغري املناخي واملحافظة على البيئة.

الطاقة والبنية التحتية تطلق الدورة الأوىل مللتقى م�صنعي املركبات الكهربائية

•• عجمان -الفجر:

و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة   ت�����س��ت��ع��د 
م�سانع  م����ن  وف������د  م����ع  ع���ج���م���ان 
للم�ساركة  للعطور  املنتجة  الإم��ارة 
التجاري  امل���ع���ر����ض  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
 Cosmetista Expo«
 »North & West Africa
والذي تنطلق فعالياته بتاريخ 18 
 � البي�ساء  ال���دار  يف  اجل���اري  يونيو 
دولية  مب�ساركة  امل��غ��رب��ي��ة،  اململكة 
 100 ي��ق��ارب م��ن  وا�سعة ت�سم م��ا 
وامل�سانع  ال�����س��رك��ات  م���ن  ع���ار����ض 
العطور  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

وم�ستح�سرات التجميل.
النعيمي  واأكد عبداهلل عبداملح�سن 
مدير اإدارة عالقات ودعم الأع�ساء 
� رئي�ض وفد غرفة عجمان امل�سارك 
امل�ساركة  اأن  امل��ع��ر���ض،  فعاليات  يف 
غ��رف��ة عجمان  ت��اأت��ي �سمن ج��ه��ود 
وتنويع  ال���دويل  ح�سورها  لتعزيز 
خمتلف  يف  اخل��ارج��ي��ة  م�ساركاتها 
املعار�ض املتخ�س�سة، بهدف متكني 
م�����س��ان��ع و����س���رك���ات الإم���������ارة من 
الو�سول لأ�سواق جديدة والرتويج 
جانب  اإىل  امل���ح���ل���ي���ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
اأ�سحاب  بني  ال�سراكة  بحث فر�ض 
العمال من عجمان ونظرائهم من 
الدول الخرى والتعرف على اأف�سل 
املمار�سات بح�سب املجالت املتنوعة، 

وغايات  لأه������داف  وذل����ك حت��ق��ي��ق��اً 
ال�سرتاتيجية  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة 
ا����س���ت���دام���ة ومن�����و جمتمع  وم���ن���ه���ا 
العمال وتعزيز ممكنات التناف�سية 
اأن حر�ض غرفة  واأو�سح  والريادة. 
معر�ض  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ع���ج���م���ان 
 Cosmetista Expo North«
يعك�ض   »& West Africa
ي�سهدها  التي  الكبرية  ال��ت��ط��ورات 
ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة ال��ع��ط��ور يف اإم����ارة 
اأكرث  عجمان  ت�سم  حيث  عجمان، 
�سناعة  53 م�سنعاً يف جم��ال  من 
من�ساأة   428 ي��ق��ارب  وم��ا  العطور 
جتارية ومنفذ بيع يف الإم��ارة، كما 
من  باأكرث  العطور  �سناعة  ت�ساهم 
%6 يف القطاع ال�سناعي بعجمان 

وذلك خالل العام 2021.
ع��الق��ات ودعم  اإدارة  م��دي��ر  واأ���س��اد 

الع�ساء، بحر�ض اأ�سحاب الأعمال 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة حت��ت م��ظ��ل��ة غرفة 
والفعاليات  امل��ع��ار���ض  يف  ع��ج��م��ان 
ملنتجات  الرتويج  بهدف  اخلارجية 

الإمارة واإ�ستك�ساف اأ�سواق خارجية 
الفر�ض  وا����س���ت���ع���را����ض  ج����دي����دة 
التناف�سية  واملقومات  ال�ستثمارية 

التي يتميز بها اإقت�ساد عجمان. 

مب�ساركة عدد من م�سانع الإمارة

غرفة عجمان ت�صتعد للم�صاركة يف معر�س Cosmetista يف الدار البي�صاء

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18034

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
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املال والأعمال

التو�سية برفع معدلت م�ساركتهن يف جمال�س الدارات

غرفة راأ�س اخليمة ت�صت�صيف انطالق موؤمتر ريادة املراأة بح�صور 85 من رائدات الأعمال بالدولة

»اأراد« تطلق روبينيا املرحلة ال�صكنية الثالثة �صمن »م�صار« بال�صارقة

�سمن فعاليات من�سة »ارتقاء« املنعقدة يف خمتلف اأنحاء الدولة

»مناء« ُتنظم ور�س عمل تفاعلية لدعم ال�صركات يف تطبيق ا�صرتاتيجيات اإدماج املراأة وامل�صاواة يف العمل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

راأ�ض اخليمة  حتت رعاية غرفة جتارة 
الثقايف  الم���ارات  ن��ادي  م��ع  وبالتعاون 
ال���ري���ا����س���ي ، وف���ري���ق ����س���ف���ريات ن���ادي 
موؤمتر  فعاليات  انطلقت    ، الم����ارات 
اأم�ض  اأول  ع�����س��ر   “ امل�������راأة  ري������ادة   “
  ، الغرفة  مبركز رج��ال الع��م��ال مبقر 
م�سبح  حممد  �سعادة  بح�سور  وذل���ك 
عبد  ويو�سف   ، الغرفة  رئي�ض  النعيمي 
اهلل البطران رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي 
الإم������ارات ، واأع�����س��اء جم��ل�����ض اإدارت����ي 
غرفة التجارة ونادي المارات ، ، واأكرث 
من 85 �سيدة مواطنات واأخريات من 
وافريقية  واج��ن��ب��ي��ة  ع��رب��ي��ة  جن�سيات 
م�ساريع  واأ���س��ح��اب  اأع���م���ال  رائ�����دات   ،

وموؤثرات يف “ ال�سو�سيل ميديا.
من جهته رحب �سعادة حممد النعيمي 
باحل�سور  املوؤمتر  باإفتتاح  له  كلمة  يف 
بهذا الكم الكبري من رائدات  ، م�سيداً 
الدولة  ام�������ارات  ك���اف���ة  م���ن  الع����م����ال 
ع��ل��ى م�ساركة  ، وح��ر���س��ه��ن  وخ��ارج��ه��ا 
اإىل   ، بينهن  فيما  واخل����ربات  امل��ع��رف��ة 
جانب فتح اآفاق جديدة ل�سيدات الأعمال 
العربيات عن طريق متكينهن من تويل 
 ، القت�سادية  ال�ساحة  يف  قيادية  اأدوار 
م�سرياً اىل ان ملتقى كهذا ي�سهم بكل 
اأوا���س��ر ال��رواب��ط بني  تاأكيد  يف تعزيز 
امل�ساريع  وا���س��ح��اب  الع���م���ال  رائ�����دات 
 ، وخارجها  الدولة  اأنحاء  خمتلف  من 
لفتاً اىل ان دولة المارات اليوم تفخر 
باملكانة التي تتبواأها املراأة الإماراتية ، 
اإىل  التمكني  مرحلة  من  انتقلت  التي 
املجالت  خمتلف  يف  ال���ري���ادة  م��رح��ل��ة 
بجميع  امل��ج��ت��م��ع  اإن  ع��ل��ى  وم����وؤك����داً   ،

يف  امل���راأة  دور  اأهمية  ا�ست�سعر  اأط��ي��اف��ه 
الإمارات  الروؤية ال�سرتاتيجية لدولة 
اخلم�سني.  واأه����داف  املتحدة  العربية 
التفاعلية  ال��ن��ق��ا���ض  ح��ل��ق��ة  واأن��ط��ل��ق��ت 
“ باللغة  امل�������راأة  “ ري������ادة  ل�������م���وؤمت���ر  
للو�سول  منهن  حر�ساً   ، الجنليزية 

امل�سروع  وب��ات  وا�سعة  اإيجابية  باأ�سداء 
الأكرث مبيعاً على اخلارطة منذ اإطالقة 

يف �سهر يناير 2021 بال�سارقة.
الرئي�ض  اخل�������س���ي���ب���ي  اأح�����م�����د  ق������ال  و 
 ”: اأراَد  يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
العديد  اهتمام  َم�سار  م�سروع  ا�ستقطب 
من امل�سرتين وامل�ستثمرين من خمتلف 
املميز  ت�����س��م��ي��م��ه  ب��ف�����س��ل  اجل��ن�����س��ّي��ات 
عالية  ومنازله  ال�سرتاتيجي  وموقعه 
اجلودة التي متنح قيمة م�سافة ملالكيها 
ومن هنا اأطلقنا مبيعات املرحلة الثالثة 
روبينيا يف هذا املجتمع ال�سكني الفاخر 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الرت���ق���اء مبفاهيم  م���ع 
ال�����س��ح��ة وال���س��ت��دام��ة ل��ل��ع��ائ��الت التي 
ع�سرية  جم��ت��م��ع��ات  يف  ال��ع��ي�����ض  ت���ق���ّدر 
اأعلى  لقاطنيها  ت��وف��ر  ب��احل��ي��اة  ناب�سة 
معايري اجلودة �سمن بيئات طبيعية مع 
باقٍة من املرافق اخلدمية ال�ستثنائية«.

افتتاح  “ ب�����س��دد   : اخل�سيبي  اأ���س��اف  و 
املحيطة  املنطقة  و  َم�����س��ار  زّوار  م��رك��ز 
ب��ه خ���الل ي��ون��ي��و اجل����اري وذل���ك لنتيح 
ال��ف��ر���س��ة اأم����ام اجل��م��ي��ع ل��الإط��الع على 
املجتمع  ه��ذا  مثل  يقّدمه  اأن  ميكن  م��ا 

باملوؤمتر  امل�ساركة  ال�سرائح  ك��اف��ة  اىل 
اأجنبيات  اأع��م��ال  و�سيدات  رائ���دات  م��ن 
الفالحي  �سالح  عارفة  فيها  و�سارك   ،
اإدارات غرفة التجارة  ع�سوة مبجال�ض 
ون��ادي الم���ارات و�سركة راأ���ض اخليمة 
النداوي  واإي��ن��ا���ض   ، للتاأمني  الوطنية 

���س��ف��رية ال�����س��الم وال���ن���واي���ا احل�����س��ن��ة ، 
وع�سو املنظمة العاملية حلقوق الإن�سان  
دك��ت��وراة يف  ال��ه��واري  ، والدكتورة مايا 
الذكاء العاطفي ، وديانا ويلدي ممثلة 
وبح�سور   ،  ”50 “اآرورا  عن موؤ�س�سة 
اأعمال  رائ��دات  �سفرية  هيلني  اآدي�سول 

•• ال�شارقة-وام: 

 “ جم��ت��م��ع  م�����وؤخ�����راً  )اأراَد(  اأط���ل���ق���ت 
من  الثالثة  ال�سكنية  “ املرحلة  روبينيا 
الفاخرة  الع�سرية  ال��وج��ه��ة  “َم�سار” 
بال�سارقة  اخل�����س��راء  الطبيعة  رب���وع  يف 
لدى  امل��ت��زاي��د  للطلب  ا�ستجابة  وذل���ك 
الرحبة  امل�����ن�����ازل  ع���ل���ى  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
متتاز  وال��ت��ي  الطبيعة  م��ن  وامل�ستوحاة 

بجودتها العالية .

ه����ذه  اإط����������الق  ع���م���ل���ي���ة  ت����ق����دمي  و مت 
 565 عددها  البالغ  ال�سكنية  الوحدات 
بيع  بعد  روبينيا  يف  ريفيا  ومنزل  فيال 
امل�سروع  �سكنيتني يف هذا  اأول مرحلتني 

الع�سري املبتكر.
َم�سار  مل�سروع  الإجمالية  القيمة  وتبلغ 
اآلف منزل   4 8 مليارات دره��م وي�سم 
يربط  م�سّورة  جمتمعات  ثمانية  �سمن 
يحت�سن  اأخ�����س��ر  م��رك��زي  حم��ور  بينها 
َم�سار  ح���ظ���ي  وق�����د  ����س���ج���رة  األ������ف   50

املتكامل من مزايا ت�سيف نكهة خمتلفة 
احلياة  لأ�ساليب  وت�سع معايري جديدة 

الع�سرية على م�ستوى الإمارات«.
َم�سار  عقود  اأول  تر�سية  متت  قد  كانت 
وت�سمن  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  مايو  خ��الل 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت�����س��م��ي��م  ع��ق��د  ذل����ك 
وخ���دم���ات الإ�����س����راف وال����س���ت�������س���ارات و 
البنية  لتطوير  اآخرين  عقدين  تر�سية 
املنطقة  يف  احل��دائ��ق  وتن�سيق  التحتية 
املركزية حول مركز زوار َم�سار واملنطقة 

اجلالية الفريقية .
اأهمية  ال���ف���الح���ي  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ح��ي��ث 
لتنمية  �سقر  ب��ن  �سعود  موؤ�س�سة  دور 
م�����س��اري��ع ال�����س��ب��اب ، يف مت��ك��ني امل�����راأة 
يف جم���ال الع��م��ال ، ح��ي��ث ب��ل��غ معدل 
الع�ساء املواطنات من �سيدات العمال 
لتنمية  ����س���ع���ود  مل��وؤ���س�����س��ة  امل��ن��ت�����س��ب��ات 
امل�ساريع نحو %25 من اإجمايل عدد 
الع�ساء ، معربة عن اأملها يف رفع تلك 
الن�سبة باإ�ستقطاب املزيد من املواطنات 
امل�����س��اري��ع ورائ�����دات العمال  اأ���س��ح��اب 
بتعاون  ب��ل  ف���رادى  ل��ن يتم  ه��ذا  واأن   ،
مع  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات  جميع  ودع���م 
غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وم��وؤ���س�����س��ة ���س��ع��ود بن 

�سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب .
“اآرورا50”  موؤ�س�سة  ب��دوره��ا  واأك���دت 
الج���ت���م���اع���ي���ة ، اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز اأط����ر 
ال���ت���ع���اون م���ع ك��اف��ة ���س��ي��دات ورائ�����دات 
ال��ت��وازن بني  ، ب�ساأن حتقيق  الع��م��ال  
وتعزيز  امل�������راأة  ومت���ك���ني   ، اجل��ن�����س��ني 
القطاعني  اإدارة  م�ساركتها يف جمال�ض 
العام واخلا�ض ، مبا يتوافق مع اأف�سل 
تبادل  خ��الل  من   ، الدولية  املمار�سات 
امل��ع��رف��ة وت��ن��م��ي��ة امل���واه���ب ال��ن�����س��ائ��ي��ة ، 
دورات وور���ض عمل  بتنظيم  والتو�سية 
ب�سفة دورية ت�سهم يف تنمية قدراتهم 
لتويل ع�سوية جمال�ض الدارات ، كما 
حت��دث امل��وؤمت��ر ح��ول ال��ذك��اء العاطفي 
للم�ساهمة  تطويعه  وكيفية  ومهاراته 
���س��ي��دات الع��م��ال يف  ق����درات  يف تنمية 
اإدارة اأعمالهن ،  وا�ستقطاب املواطنات 
التجارة  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وت�سجيعهن 
املوؤمتر  واخ��ت��ت��م   ، ال���س��ت��ث��م��ار  وق��ط��اع 
العمال  و����س���ي���دات  رائ�������دات  ب��ت��ك��رمي 

امل�ساركات باملوؤمتر. 

العازلة املحيطة باملجتمع ال�سكني.
عقدين  اأي�����س��ا  م���اي���و  يف  اأراَد  واأر�����س����ت 
 460 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  رئي�سيني 
مليون درهم لت�سييد �سنديان - املرحلة 
ومتت  امل�������س���روع  م���ن  الأوىل  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
النتهاء  يتوقع  و  ف��وراً  بالعمل  املبا�سرة 
كما  �سهراً   14 البناء خالل  اأعمال  من 
�سيتم تر�سية عقود املرحلتني ال�سكنيتني 
بحلول  وروبينيا  كايا  والثالثة  الثانية 

نهاية الربع الثالث من هذا العام.

م�صرف الإمارات للتنمية يدعو اإىل زيادة القابلية امل�صرفية 
لل�صركات بو�صفها حمركا رئي�صيا لالنتعا�س القت�صادي

•• دبي-وام:

 .. للتنمية  الإم��ارات  التنفيذي مل�سرف  الرئي�ض  النقبي  اأحمد حممد  دعا 
امل�سارف املحلية والإقليمية اإىل زيادة القابلية امل�سرفية لل�سركات وتعزيز 
رئي�سية لالنتعا�ض  ك��م��ح��رك��ات  ال��ت��م��وي��ل  مل�����س��ادر  ال��و���س��ول  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 

القت�سادي.
لل�سندات  الأو���س��ط  ال�����س��رق  “موؤمتر  بافتتاح  كلمته  يف  النقبي،  و���س��ّل��ط 
والقرو�ض وال�سكوك 2022 “ الذي اأقيم يف مدينة جمريا بدبي يومي 
7 و 8 يونيو اجلاري ال�سوء على دور الأ�سواق املالية يف دفع عجلة النمو 
التي  اأهمية دور حلول التمويل املرنة واملتخ�س�سة  والبتكار، م�سددا على 
لالقت�ساد  ملمو�سة  فوائد  حتقيق  يف  للتنمية  الإم���ارات  م�سرف  �سممها 

الوطني ب�سبب تركيزها على التاأثري التنموي.
الكربى  ���س��واء  ال�����س��رك��ات،  تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  النقبي  اأ���س��ار  و 
متويل  من  حتتاجه  ما  على  احل�سول  �سبيل  يف  املتو�سطة  اأو  ال�سغرية  اأو 
باإقامة �سراكات  اأعمالها، موؤكدا التزام م�سرف الإمارات للتنمية  لتو�سيع 
اأجندة  دع��م  اأج��ل  م��ن  وامل�ساريع  ال�سركات  متويل  عملية  لتي�سري  تهدف 

التنويع القت�سادي والتحول ال�سناعي لدولة الإمارات.
ال��ع��ام��ل��ني يف جمال  “ ل���دى  وق����ال : 
الئ��ت��م��ان، ال���ق���درة وامل�����س��وؤول��ي��ة عن 
ال�����س��رك��ات الكربى  ���س��م��ان ح�����س��ول 
والنا�سئة  وامل��ت��و���س��ط��ة  وال�����س��غ��رية 
النمو  لتغذية  ال���الزم  التمويل  على 

القت�سادي«.
و اأ�ساف : “تتمثل مهمتنا يف موؤمتر 
الأو�سط لل�سندات والقرو�ض  ال�سرق 
وال�سكوك يف اإظهار ا�ستعدادنا للعمل 
املالية  املوؤ�س�سات  مع  جنب  اإىل  جنًبا 
والهيئات احلكومية ووكالت التنمية 
لتقدمي التمويل املبا�سر وغري املبا�سر 
لل�سركات يف القطاعات ذات الأولوية، 
حتديد  �سراكاتنا  �سبكة  لنا  وت�سمح 

وتقدمي  املنا�سبة  وامل�ساريع  العمالء 
الدعم ال�سريع والفعال لتحقيق خططهم التنموية- وت�سريع وترية تاأثري 

امل�سرف التنموي على اقت�ساد دولة الإمارات«.
و حتدث فيفيك فوهرا، مدير اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات يف 
تناولت مزايا  �سارك يف جل�سة حوارية  الذي  و  للتنمية  الإم��ارات  م�سرف 
الأداء  مقيا�ض  خاللها  وا�ستعر�ض  التمويل  واإع���ادة  ال��راأ���س��م��ايل  الإن��ف��اق 
لتقييم  و�سيلة  باعتباره  للتنمية  الإم���ارات  م�سرف  ط��وره  ال��ذي  التنموي 
جدوى امل�ساريع الطالبة للتمويل، م�سرًيا اإىل قدرته الفريدة على املوازنة 

بني احلماية من املخاطرة وتوفري الفوائد القت�سادية الأو�سع.
ال�����س��رق الأو�سط”  ال�����س��ن��دات وال��ق��رو���ض وال�����س��ك��وك يف  “ م��وؤمت��ر  ي��ع��د 
بال�سركات  امل�سرفية اخلا�سة  املنطقة لقطاع اخلدمات  التجمع الأكرب يف 
الذهبي  ال��راع��ي  للتنمية،  الإم�����ارات  م�سرف  ا�ستعر�ض  و  وال���س��ت��ث��م��ار. 
للحدث، خالل املوؤمتر دوره الفريد يف القطاع املايل الإماراتي وجمموعة 

خدماته ومنتجاته املالية.
و اأتاح احلدث ل� “ امل�سرف “ فر�سة التوا�سل مع قطاع عري�ض من جمتمع 
اخلدمات امل�سرفية لل�سركات وال�ستثمار، مع فر�سًة لتطوير وتعزيز �سبكة 
اللذين  والدعم  التمويل  لتوفري  امل�سرف  معهم  يتعاون  الذين  ال�سركاء 

يحتاجهما القطاع اخلا�ض واقت�ساد دولة الإمارات.
ا�ست�ساف موؤمتر ال�سرق الأو�سط لل�سندات والقرو�ض وال�سكوك اأكرث من 
الباحثة  واملالية  ال�سيادية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  و550  متحدًثا   70
عن متويل واأكرث من 200 من امل�ستثمرين واملقر�سني– و�سكل املدراء ما 

ن�سبته %93 من احل�سور.

اتفاقية تعاون بني اآيرينا واملركز 
الإقليمي للطاقة املتجددة

•• عمان -وام:

وقعت الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” اتفاقية تعاون مع “املركز 
بهدف تعزيز عالقات التعاون  الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة”، 
ال�سرق  املتجددة يف منطقة  الطاقة  انت�سار  تو�سيع نطاق  اأجل  بينهما من 
ل  فران�سي�سكو  الأردن  يف  ام�ض  التفاقية  وق��ع  اأفريقيا.  و�سمال  الأو���س��ط 
كامريا، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” والدكتور 
جواد اخلراز املدير التنفيذي ل� “املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة 
الطاقة”، وذلك على هام�ض “حوار الطاقة امل�ستقبلية بني ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا واأوروبا«. و مبوجب التفاقية، تتعاون “اآيرينا” مع “املركز 
ومبادرات  ح���وارات  حلفز  الطاقة”  وك��ف��اءة  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  الإقليمي 
اإىل  الطاقة  قطاع  حت��ول  وفر�ض  ومتطلبات  حتديات  ت�ستهدف  اإقليمية 

امل�سادر املتجددة يف بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
القدرات  لبناء  واجل��ه��ود  امل��ع��ارف   - التفاقية  وف��ق   - الطرفان  ويت�سارك 
ال�سيا�ساتية  العمل  اأط���ر  متكني  خ��الل  م��ن  وذل���ك  املنطقة،  يف  ال��الزم��ة 

والتنظيمية التي من �ساأنها ت�سريع وترية تبني الطاقة املتجددة.
و بهذه املنا�سبة، قال فران�سي�سكو ل كامريا : “ ينطوي حتول قطاع الطاقة 
ميكن  حيث  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  جمزية  فر�ض  على 
لدول املنطقة التي يعتمد معظمها على الوقود الأحفوري، بناء اقت�سادات 
لالأجيال  الأج���ل  ط��وي��ل  م�ستدام  اقت�سادي  من��و  وح��ف��ز  امل�ستقبل  ت��واك��ب 
القادمة من خالل ا�ستغالل ثرواتها الوفرية من موارد الطاقة املتجددة«.

الرجل  ب���ني  امل�������س���اواة  ق���دم���ا يف رح���ل���ة 
واملراأة.

ك�������رم، م����دي����ر من���اء  ب�����ن  وق�����ال�����ت رمي 
ارتقاء بتعزيز  “تلتزم  باملراأة:  لالرتقاء 
واملجتمعات  الأع��م��ال  يف  امل���راأة  م�ساركة 

اأن  ثقة من  ونحن على  والق��ت�����س��ادات، 
�ست�سلط  اجلديدة  العمل  ور���ض  �سل�سلة 
ال�سوء على الأعمال واملردود الجتماعي 
للمراأة،  الإدم��اج القت�سادي  الناجت عن 
ت�سريع  اإىل  العمل  ور����ض  ت��ه��دف  حيث 

•• ال�شارقة-الفجر:

ان�����س��ج��ام��اً م��ع ج��ه��وده��ا يف دع���م امل����راأة 
كع�سو  م��ك��ان��ت��ه��ا  وم��ن��ح��ه��ا  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
امل�ساواة  و���س��م��ان  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ف���اع���ل 
لالرتقاء  “مناء  ُتنظم  اجلن�سني؛  بني 
العمل حتت  ور���ض  �سل�سلة من  باملراأة” 
عنوان “م�ستقبل عمل يدمج اجلن�سني” 
م�ساعدة  ب��ه��دف  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 
ال�سركات على فهم وحتديد موقفها من 
امل�ساواة بني الرجل واملراأة، ودعم تنفيذ 
اإىل  للو�سول  ال�ساملة  ال�سرتاتيجيات 

امل�ساواة يف بيئة العمل.
فعاليات  �سمن  ال��ور���ض  �سل�سلة  وت��اأت��ي 
من�سة “ارتقاء” التابعة لنماء، وُتنّظم 
يف كّل من اإمارة ال�سارقة ودبي واأبو ظبي، 
بعنوان  الأوىل  ال��ور���س��ة  �سُتعقد  ح��ي��ث 
واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة  جعل  “اآلية 

العمل”،  مكان  يف  ا�سرتاتيجية  اأولوية 
ال�سارقة يوم  يف منتجع و�سبا �سرياتون 
و�سرتكز  يونيو.   15 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء 
الور�سة على اأهمية امل�ساواة بني الرجل 
خارطة  وو�سع  العمل،  مكان  يف  وامل���راأة 
�ساملة  اأع����م����ال  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و  ط���ري���ق 
كما  املنجزات،  تقييم  واآليات  للجن�سني، 
من  م�����س��ارك��ني  اجل��ل�����س��ة  �ست�ست�سيف 
�سركات حملية ودولية، لتبادل اخلربات 
والأفكار حول تعزيز التنوع وال�سمول يف 

مكان العمل.
جتربة  ل���س��ت��ع��را���ض  ال��ور���ض  و�سممت 
القطاع اخلا�ض يف الدولة، وتعزيز فهم 
تقلي�ض  يف  ودوره��ا  ال�ساملة  املمار�سات 
الفوارق وتعزيز الإدماج يف مكان العمل، 
ف��ر���س��ة للتعرف  ال���ور����ض  ت��وف��ر  ح��ي��ث 
“ارتقاء”  من�سة  ون��ه��ج  اأه�����داف  ع��ل��ى 
املخ�س�سة مل�ساعدة ال�سركات على امل�سي 

الوعي  رف��ع  خ��الل  م��ن  التغيري  عجلة 
وامل�������س���اواة يف مكان  الإدم�������اج  ب��اأه��م��ي��ة 
ال��ع��م��ل، وت���زوي���د امل�����س��ارك��ني ب�����الأدوات 
التنوع  ل���ت���ع���زي���ز  وال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 

وال�سمول بطريقة هادفة.«
“ارتقاء”  م��ن�����س��ة  “مناء”  واأط���ل���ق���ت 
من  م��ع��اً  ال�سركات  جلمع   2019 ع��ام 
اأج����ل ت��ط��ب��ي��ق امل��م��ار���س��ات ال��ع��ادل��ة بني 
ال��رج��ل وامل������راأة، وت��ر���س��ي��خ ف��ه��م جديد 
الجتماعية  وللقيمة  الأع��م��ال  لقيمة 
ل��الإدم��اج الق��ت�����س��ادي ل��ل��م��راأة. وت�سعى 
من  الأه���داف  ه��ذه  لتحقيق  “ارتقاء” 
للم�ساعدة  الفني  الدعم  تقدمي  خ��الل 
على تعميم ممار�سات الأعمال اجلديدة 
وامل��ط��ورة، وت��ب��ادل امل��ع��ارف ح��ول فوائد 
تعزيز امل�ساواة بيت الرجل واملراأة، وح�سد 
جهود الأفراد واملنظمات لرت�سيخ اإدماج 

املراأة يف القطاع اخلا�ض.

فقدان �صهادة اأ�صهمالعدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
)امارات  اخلييلي  مغري  خمي�س  مغري  ال�سيد  يعلن 
من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدان  عن  اجلن�سية( 
يجدها  ممن  الرجاء  العقارية(  )اعمار  �سركة 
ت�سليمها  او   0552411773 الرقم  على  الت�سال 

لل�سركة املذكورة اعاله م�سكورا.
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العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128801(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : عبدالرحيم اإبراهيم عبدالرحيم خليل - اجلن�سية : ال�سودان 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة  رقم )42(  اخلزانة  اإيجار  2017/1/29 عن  تاريخ  من  �سنوياً  درهم   750،00
بقاعة اخلزائن احلديدية رقم )005( ببنك دبي ال�سالمي فرع را�ض اخليمة حتى تاريخ 
الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض 
املادة 474 من قانون املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة 
فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل 
�سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128850(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : هبه عادل بيومى الدرع - اجلن�سية م�سرية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )153( رقم  اخلزانة  اإيجار   2008/10/15 تاريخ  من  �سنوياً  درهم   200،00
بقاعة اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع جمريا حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128876(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : بني بله عبداملجيد الأمني ادري�ض - اجلن�سية ال�سودان 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 300 
درهم �سنوياً من تاريخ 2008/6/28 اإيجار اخلزانة رقم )152( الكائنة بقاعة اخلزائن 
احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع راأ�ض اخليمة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل 
قانون  474 من  امل��ادة  بن�ض  الإن���ذار عمال  ه��ذا  ت�سلم  تاريخ  من  يوماً  )15( خم�سة ع�سر 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/129022(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : مروه وعد مو�سى - اجلن�سية العراق 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )70( رق��م  اخل��زان��ة  اإي��ج��ار   2010/10/14 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128944(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : فاطمة حممد بهجت ح�سن - اجلن�سية م�سرية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )111( رقم  اخلزانة  اإيجار   2014/12/5 تاريخ  من  �سنوياً  درهم   100،00
الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  اجلمريا  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
 474 وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�ض املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�سنة   18 رق��م  الإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128852(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : هناء طه الطه - اجلن�سية �سمال اأفريقيا 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2004/8/20 اإيجار اخلزانة رقم )34( الكائنة بقاعة 
الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
 474 وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�ض املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�سنة   18 رق��م  الإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/129001(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : ح�سني بن على بن عبداهلل اخلليفة - اجلن�سية �سعودي 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )A21( رق��م  اخلزانة  اإيجار   2008/1/21 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   500،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128810(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : رغد اإبراهيم اإ�سماعيل مهنا - اجلن�سية الأردن 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 200 
درهم �سنوياً من تاريخ 2004/4/8 عن اإيجار اخلزانة رقم )145( الكائنة بقاعة اخلزائن 
احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سارقة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون املعامالت 
التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة 
احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع 

كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128816(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : علياء حممد خلفان بن خربا�ض - اجلن�سية الإمارات 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة بقاعة  اإيجار اخلزانة رقم )33(   2008/7/1 تاريخ  �سنوياً من  200،00 درهم 
وذلك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  اجلمريا  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف  18 ل�سنة  املعامالت التجارية الإحتادي رقم 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128923(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : وار�ض احمد عبدى - اجلن�سية �سومالية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )B78( رق��م  اخلزانة  اإيجار   2007/1/19 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128858(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : ميني ايهيميتيتووهيتى - اجلن�سية ال�سني 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  �سداد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2008/12/6 اإيجار اخلزانة رقم )64( الكائنة بقاعة 
اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع القرائن ال�سارقة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى 
 474 وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�ض املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�سنة   18 رق��م  الإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/129029(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : نوار حمد قدورى - اجلن�سية عراقية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2003/6/17 اإيجار اخلزانة رقم )51( الكائنة بقاعة 
الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
 474 وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�ض املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�سنة   18 رق��م  الإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128830(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : فايزه اأحمد حممد عبدالرحمن - اجلن�سية م�سرية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2002/7/9 اإيجار اخلزانة رقم )100( الكائنة بقاعة 
وذلك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  ال�سارقة  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/129020(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات
املنذر اإليه : جيميلى با لنون الفار - اجلن�سية الفلبني

املو�سوع :
بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2012/8/5 اإيجار اخلزانة رقم )130( الكائنة بقاعة 
وذلك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  اجلمريا  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128854(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : اأحمد با�سل حممد اأ�سرف غادري - اجلن�سية �سوريا 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
300،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2009/1/24 اإيجار اخلزانة رقم )149( الكائنة بقاعة 
اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع را�ض اخليمة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128812(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : ماجد عبداملوىل حيبا - اجلن�سية كندا 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 200 
درهم �سنوياً من تاريخ 2005/9/1 عن اإيجار اخلزانة رقم )84( الكائنة بقاعة اخلزائن 
احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سارقة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون املعامالت 
التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة 
احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع 

كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128883(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : منال علي كردية - اجلن�سية �سوريا 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 750 
درهم �سنوياً من تاريخ 2018/1/6 عن اإيجار اخلزانة رقم )290( الكائنة بقاعة اخلزائن 
احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سالم حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون املعامالت 
التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة 
احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع 

كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128824(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : موؤ�س�سة اأرتي لل�سفر وال�سياحة وال�سحن ل�ساحبها ح�سن عبداهلل ح�سن ماجد 
العلي اجلن�سية الإمارات 

امل�ستحقة عليه  الأج��رة  �سداد  اإليه وينبه عليه ب�سرورة  املنذر  املنذر  البنك  : يكلف  املو�سوع 
بواقع 200 درهم �سنوياً من تاريخ 2001/11/20 عن اإيجار اخلزانة رقم )6( الكائنة 
بقاعة اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سارقة الرئي�سي حتى تاريخ الت�سليم 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن  474 من قانون 
واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها  واف��راغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر 
�سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128821(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : اأكرم عبدالهادي عبدالرحيم تفال - اجلن�سية الأردن 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )191( رقم  اخلزانة  اإيجار  عن   2005/11/10 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   200
الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  ال�سارقة  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
 474 وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�ض املادة 
من قانون املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر 
يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر 
اإتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر  البنك املنذر 

الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128850(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : �سمرية هادي رم�سان - اجلن�سية العراق 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 300 
درهم �سنوياً من تاريخ 2004/2/25 عن اإيجار اخلزانة رقم )27( الكائنة بقاعة اخلزائن 
احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سارقة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون املعامالت 
التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة 
احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع 

كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128880(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : عفاف عثمان ح�سنني عبداملتعال - اجلن�سية م�سر 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 300 
درهم �سنوياً من تاريخ 2018/1/16 عن اإيجار اخلزانة رقم )32( الكائنة بقاعة اخلزائن 
احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سالم حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون املعامالت 
التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة 
احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع 

كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128820(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : اأحمد بن عبداهلل بن علي العبد املنعم - اجلن�سية ال�سعودية 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 200 
درهم �سنوياً من تاريخ 2002/9/12 عن اإيجار اخلزانة رقم )93( الكائنة بقاعة اخلزائن 
وذلك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  الرئي�سي  ال�سارقة  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم 
البنك  �سي�سطر  واإل  وت�سليم مفتاحها  واف��راغ حمتوياتها  لفتح اخلزانة  ب�سرورة احل�سور 
املنذر اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى 

من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128878(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : خالد عمر بن قفه - اجلن�سية : اجلزائر 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 750 
بقاعة  الكائنة   )133( رق��م  اخل��زان��ة  اإي��ج��ار  عن   2016/6/30 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م 
اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سالم حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل 
قانون  474 من  امل��ادة  بن�ض  الإن���ذار عمال  ه��ذا  ت�سلم  تاريخ  من  يوماً  )15( خم�سة ع�سر 
املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم 
البنك  �سي�سطر  واإل  وت�سليم مفتاحها  واف��راغ حمتوياتها  لفتح اخلزانة  ب�سرورة احل�سور 
املنذر اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى 

من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128848(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : زينب علي - اجلن�سية كندا 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 200 
درهم �سنوياً من تاريخ 2005/1/25 عن اإيجار اخلزانة رقم )77( الكائنة بقاعة اخلزائن 
احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سارقة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون املعامالت 
التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة 
احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع 

كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128842(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : ابت�سام يو�سف علي عبداملجيد - اجلن�سية فل�سطني 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة  رق��م )159(  اإي��ج��ار اخل��زان��ة  ع��ن   2006/2/19 ت��اري��خ  م��ن  �سنوياً  دره��م   200
الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  ال�سارقة  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�ض املادة 474 
من قانون املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر 
يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر 
اإتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر  البنك املنذر 

الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128833(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : اأحمد بن جعفر بن اأحمد حكيم - اجلن�سية ال�سعودية 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليه بواقع 200 
و  رقمي )139(  اخلزانتني  اإيجار  2004/2/25 عن  تاريخ  كل خزانة  من  �سنوياً  دره��م 
تاريخ  حتى  ال�سارقة  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة  الكائنة   )140(
الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض 
املادة 474 من قانون املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة 
فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل 
�سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 70533
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128880(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : عبدالرزاق �سياد - اجلن�سية كندا 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 200 
الكائنة بقاعة اخلزائن  اإيجار اخلزانة رقم )4(  2008/3/2 عن  درهم �سنوياً من تاريخ 
احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سارقة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون املعامالت 
التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة 
احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع 

كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/128873(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : طاهر علي �ساهني البلو�سي الطاهري - اجلن�سية الإمارات 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
رق��م )25(  اخل��زان��ة  اإي��ج��ار  ع��ن   2016/11/15 ت��اري��خ  م��ن  �سنوياً  دره��م   1،250،00
الكائنة بقاعة اخلزائن احلديدية رقم )005( ببنك دبي ال�سالمي فرع راأ�ض اخليمة حتى 
الإنذار  هذا  ت�سلم  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  )15( خم�سة  وذل��ك خالل  الفعلى  الت�سليم  تاريخ 
عمال بن�ض املادة 474 من قانون املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن بالن�سر 

 2061/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  وتر ويل لل�سناعات �ض.ذ.م.م 2- فاروق الغفوري -   جمهويل 

حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ريكلي ميدل اي�ست م.م.ح 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )113487.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 

ر�سوم خلزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن بالن�سر 

 211/2022/448 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  انتغرايتد توبولرز & اويلفيلد �سباليز �ض.م.ح

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد - فرع

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )45890( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1659/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2619/2021 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )26.336.25( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : ار ايه جي لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار الثاين - دبي - منطقة رقم 754-597 

- وميثله:حممد را�سد حممد بن جرب ال�سويدي
املطلوب اإعالنه : 1- متجر اأق�سام الرويا �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26.336.25( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70445

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  457/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/575 عقاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )930110( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سركة اخلط المامي لدارة ال�ستثمار �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - الثنية الوىل - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية 

داماك - �سقة الطابق ال�ساد�ض - الرب�ساء هايت�ض
املطلوب اإعالنه : 1- برير الطيب اخلليفة عبداهلل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )930110( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70445

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3110/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم "عمايل جزئي 10796/2020" ب�سداد املبالغ 
املنفذ بها وقدرها )127611( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : ايهاب عديل حممد علي ح�سن
عنوانه:الرب�ساء الثانية - بردبي - امارة دبي دي�سكفري جاردن �سارع 5 بناية رقم 109 �سقة رقم 107 - رقم 

مكاين:70931/12667 - هاتف رقم:0506588685
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني املازمي

املطلوب اإعالنهما : 1- امربيال برمييوم لل�سفر وال�سياحة �ض.ذ.م.م وميثلها ال�سيد يخودير داداباينف 2- 
امبرييال برمييوم لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م وميثله ال�سيد بخودير داداباينف - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)127611( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن بالن�سر        

 978/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سو�سبريو اأم اأي اأيه م.د.م.�ض  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة اك�سريجوف جروب اأ�ض بي اأيه 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 1- الزام املدعي عليهما الثاين والثالث عن ال�سرار التي  قد 
مبلغ  مادية  با�سرار  ا�سابته  اىل  اأدت  والتي  بالت�سفية  ابالغه  عدم  ج��راء  من  املدعية  اأ�سابت 
وقدره )246.973.52( يورو مئتان و�ستة واربعون الف وت�سعمائة وثالثة و�سبعون يورو واثنان 
وخم�سون �سنت ، والذي يعادل مبلغ وقدره )1.011.153( درهم وهو ذاته املبلغ املحكوم به املدعية 
يف الدعوى رقم:480/2020 2- الزام املدعي عليهما الثاين والثالث بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/6/13 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70021

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3767/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم 156

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه خالد ح�سني حممد ح�سني مببلغ وقدره )20923.14( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة . 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة الت�سالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - جزيرة اللولو - ابوظبي - �سارع الكرتا - مبنى ات�سالت - �سركة ات�سالت
املطلوب اإعالنه :  1- خالد ح�سني حممد ح�سني  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/11/23 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ �سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة الت�سالت( �ض.م.ع يف مادة جتارية انتهائية الزام املدعي 
عليه ان يوؤدي اىل املدعيه مبلغ وقدره )20.923.14( ع�سرون الفا وت�سعمائة وثالثة وع�سرون درهم واربعة ع�سر 
فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا من 2021/9/29 وحتى متام ال�سداد والزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3720/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم 156

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بربهاكا ران مان موتو مببلغ وقدره )20853.69( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة . 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة الت�سالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - جزيرة اللولو - ابوظبي - �سارع الكرتا - مبنى ات�سالت - �سركة ات�سالت
املطلوب اإعالنه :  1- بربهاكا ران مان موتو  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/11/14 الزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل 
املدعية مبلغ )20.853.69( ع�سرون الفا وثمامنائة وثالثة وخم�سون درهم وت�سعة و�ستون فل�سا والفائدة القانونية 
املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  امل�ساريف وخم�سمائة  والزمته  ال�سداد  �سنويا من 2021/9/29 وحتى متام  بواقع ٪5 
ورف�ست طلب النفاذ ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 70021

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:3719/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�سر رقم 156
املدعي عليه ذاكر ال�سالم �سم�ض احلق بويا مببلغ وق��دره )21416.95( درهم  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة . 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة الت�سالت( �ض.م.ع

- مبنى  ات�سالت  - مبنى مبنى  ال��ك��رتا  ���س��ارع   - ابوظبي   - اللولو  ج��زي��رة   - ابوظبي  ام���ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
ات�سالت

املطلوب اإعالنه :  1- ذاكر ال�سالم �سم�ض احلق بويا  -  �سفته : مدعي عليه 
ب��ت��اري��خ:2021/11/21 يف مادة جتاريه انتهائية  مو�سوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
ع�سر  و�ستة  واربعمائة  الفا  وع�سرون  واح��د   )21.416.95( وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعي  ال��زام 
وخم�سة وت�سعون فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع 5٪ �سنويا من 2021/9/29 وحتى متام ال�سداد والزمته امل�ساريف 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  النفاذ  املحاماة ورف�ست طلب  اتعاب  وخم�سمائة درهم مقابل 
ال�سيخ حممد بن را�سد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2970/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )20.880.08( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة الت�سالت( �ض.م.ع

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - دب��ي - ���س��ارع بني يا�ض - ب��رج ات�����س��الت دي��ره - مقابل ���س��ريات��ون اخل��ور - الطابق ال��راب��ع - 
مكاين:3024595127

املطلوب اإعالنه :  1- حممد �سفدار حممد علي  -  �سفته : مدعي عليه 
املنعقدة بتاريخ:2021/8/23 مبثابة احل�سوري يف مادة  مو�سوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
جتارية بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعية مبلغا وقدره )20.880.08( درهم ع�سرون الف وثمامنائة وثمانون 
درهما وثمانية فل�سا - م�سافا اليه قانونية ب�سيطة قدرها 5٪ اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2021/8/8 
حتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 70021

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:3031/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20.640.45( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة الت�سالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد ا�سلم حممد ا�سرف  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/8/30 مبثابة احل�سوري يف 
مادة جتارية بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعية مبلغا وقدره )20.640.45( درهم ع�سرون الف و�ستمائة 
تاريخ  اعتبارا من  ب�سيطة قدرها ٪5  قانونية  فائدة  اليه  فل�سا - م�سافا  واربعون  واربعون درهما وخم�سة 
مبثابة  حكما   ، بامل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  حتى   2021/8/10 يف  احلا�سل  الدعوى  رفع 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2281/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املبلغ  ، ب�سداد  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 6576 ل�سنة 2021  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )117320( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بخيته �سعيد ظافر �سويع الحبابي
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - العني زاخر - �سارع غافات النيار - مبنى �سارع 8 - �سقة 

منزل 28
املطلوب اإعالنه : 1- اأيه اأف اأر اأم اإنرتنا�سيونال للتجارة العامة - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )117320( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70408 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  374/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/119 تنفيذ مدين ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )25221.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : الركاب لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - منطقة ابوهيل - بناي �سكاي - حمل رقم 16 - 
جوار ذا ون لتاجري ال�سيارات - خلف امل�ست�سفى الكندي - رقم مكاين:3379696685

املطلوب اإعالنه : 1- جهري ال�سالم فجراحلق - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )25221.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:346/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�سرة رقم 413

مو�سوع الدعوى : املطالبة ببطالن وف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة 2017/6/11 ب�سان الوحدة 220 الكائنة يف 
م�سروع جاردينيا 1& 2 مع الزام املدعي عليهم بالت�سامن ان يوؤدوا اىل املدعي املبلغ املدفوع وقدره )770.039.00( 
والر�سوم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪5 وال��ف��ائ��دة  دره��م   )216.000.00( مببلغ  والتعوي�ض  دره��م 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل . 
املدعي:حممد جم�سيد ح�سني خان

عنوانه:المارات - امارة دبي - املطينه - ديرة - دبي
املطلوب اإعالنه :  1- حممد فرحان عبداملجيد  -  �سفته : مدعي عليه 

املوؤرخة  وال�سراء  البيع  اتفاقية  املطالبة ببطالن وف�سخ  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
2017/6/11 ب�سان الوحدة 220 الكائنة يف م�سروع جاردينيا 1& 2 مع الزام املدعي عليهم بالت�سامن ان يوؤدوا اىل 
املدعي املبلغ املدفوع وقدره )770.039.00( درهم والتعوي�ض مببلغ )216.000.00( درهم والفائدة 5٪ من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل - وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء  املوافق  2022/6/14  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اعالن بالن�سر        
 987/2022/465 نزاع جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- رو�ساورو جر هورا لوريدو  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :ماريا بريناديتى كري�ستوبال كروبار�سا 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)450.000( درهم اربعمائة وخم�سون الف درهم تعوي�سا عن ال�سرار التي حلقت بها من جراء 
تاأ�سي�ض املدعي عليهما ل�سركتهما اخلا�سة ا�سرارا باملدعية وب�سركة بينتاجون �ض.ذ.م.م والفائدة 
القانونية بواقع 5٪ على ذلك املبلغ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليها 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2022/6/23 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  الطعن رقم:69/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الوىل - متييز رقم 546

مو�سوع الطعن : قبول الطعن �سكال ومو�سوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه ووقف تنفيذه واحاله الدعوى 
اىل حمكمة ال�ستئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة والزام املطعون �سده الر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

الطاعن:عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد - مبنى لبيوليفارد 

بالزا 2 - �سقة 1904 - وميثله:مها علي ا�سماعيل علي الفهيم
املطلوب اإعالنهم :  1- الفهيم القاب�سة �ض.ذ.م.م 2- ابراهيم عبد الرحيم عبدالرزاق علي الفهيم ب�سفته 
كفيل مت�سامن ملديونية املدعي عليها الوىل 3- حممد عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم ب�سفته كفيل 
الها�سمي ب�سفتها كفيل  ال�سريف  ال�سيد حممد  املدعي عليها الوىل 4- عائ�سة يو�سف  مت�سامن ملديونية 
مت�سامن ملديونية املدعي عليها الوىل 5- باري�ض غالريي �ض.ذ.م.م 6- �سركة الفهيم لال�ستثمارات ذ.م.م 
 - املدعي عليها الوىل  ملديونية  ب�سفته كفيل مت�سامن  الفهيم  ا�سماعيل عبدالرحيم عبدالرزاق علي   -7

�سفتهم : مطعون �سدهم 
اع��اله ويتوجب عليكم احل�سور اىل  املذكور  الطعن  اق��ام عليكم  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 

حمكمة التمييز وذلك للرد �سحيفة الطعن املتقدمة �سدكم.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7457/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املنفذ  بالزام  اداء  ام��ر   2021-4446 الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
�سدهم ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )42714194( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع البراج - مبنى 014 - الطابق 14 - 

مكاين:2563786091
املطلوب اإعالنه : 1- ايليجانت لل�سناعات �ض.ذ.م.م - فرع - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات 
الكائنة 1- الر�ض رقم 193 جممع دبي لال�ستثمار الثاين يوجد عليها مبنى 2- الر�ض رقم 
319 جممع دبي لالإ�ستثمار الثاين يوجد عليها جممع مباين وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)42709174( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4549/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 2021/2038 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)2632195( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : يو�سف العبد �سليمان ابو ريدة

عنوانه:المارات - امارة دبي - املمزر - ديره - دبي - �سارع الوحيدة
املطلوب اإعالنه : 1- ا�سحاق ابو جنمي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ا�سهم �سوق دبي املايل 
ارابتك  23969.03()���س��رك��ة  ال�سوقية  والقيمة   0.637 مالية  الورقة  �سعر   ، للتمويل  ام��الك  )�سركة 
القاب�سه ، �سعر الورقة املالية 0.530 والقيمة ال�سوقية 26500.53()�سركة اعمار العقارية �سعر الورقة 
للمبلغ  وفاء  درهم   )146269.56( ال�سوقية  القيمة  اجمايل   )95800 ال�سوقية  والقيمة   4.790 املالية 

املطالب به وقدره )2378055( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:198/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
ومئتان  دره��م مليون  وق��دره )1.299.445.95(  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وت�سعة وت�سعون الفا اربعمائة وخم�ض واربعون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا - بال�سافة للفائدة القانونية بواقع 5٪ من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية امل�ساريف والر�سوم واتعاب املحاماة . 

املدعي:نيليا ابا�سارايفا
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع برج خليفة - مبنى برج برامي تاور - �سقة 

الطابق العا�سر - وميثله:ه�سام خليل حممد املطوع
املطلوب اإعالنه :  1- زاكر اأبا�سارايف  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله ل�سالح  املنعقدة بتاريخ:2022/5/18 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  الإع��الن  مو�سوع 
ومبلغ  وال���س��الح��ات  الرتكيبات  اع��م��ال  قيمة  دره���م   )238780( مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املدعية 
)297.250( درهم مقابل انتفاع املدعي عليه بعني النزاع على النحو املبني بتقرير اخلربة والفوائد القانونية بواقع 5٪ من 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد كما الزمته امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإعالن بالن�سر حل�سور اإجتماع اخلربة امل�سرفية الأول 
يف الدعوى رقم 530-2022 جتاري م�ساريف  جزئي - حماكم دبي  

املعلن اإليهم :
�ض.ذ.م.م العامة  للتجارة  دو�سيجا   -1

دو�سيجا �سري�ساند  �سات�سني   -2
�سري�ساند جو بن  دو�سيجا  �سري�ساند  في�سال   -3

530-2022 جتاري م�سارف  رقم  الدعوى  امل�سرفية يف  وتكليفنا لأعمال اخلربة  املوقرة  دبي  بناء على قرار حمكمة 
جزئي املقامة من بنك برودا، فقد حددنا يوم الربعاء املوافق 15/06/2022 يف متام ال�ساعة 10:30 �سباحاً لعقد 

اإجتماع اخلربة الول عن بعد عرب تطبيق ZOOM املرئي وامل�سموع من خالل الرابط التايل :
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89747557810?pwd=cDhWLzNhK1N1aDdtN0orMXc1dEx3QT09
Meeting ID: 897 4755 7810 Passcode: 778899
وعليه يتطلب ح�سوركم اأو من ميثلكم قانوناً حل�سور الجتماع املذكور وتقدمي كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ومراجعة 
اخلبري اأوًل باأول ب�ساأن اأية ا�ستف�سارات وحال وجود اأي معوقات تقنية حتول دون ح�سور الجتماع يرجى التوا�سل على 

الرقام التالية ت : 042870047 - 0501663444
اخلبري امل�سريف / يون�ص علي حممد  ح�سن املال 
رقم القيد مبحاكم دبي 208

اإعالن بالن�سر
حل�سور اإجتماع اخلربة امل�سرفية الأول 
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••  دبي-د.حممود علياء

ي�����س��ارك م��رك��ز ج��م��ع��ة امل���اج���د ل��ل��ث��ق��اف��ة وال����رتاث 
الإداري�����ة  وامل��م��ار���س��ات  ال��ت��ج��ارب  ب��دب��ي يف ملتقى 
الناجحة لعام 2022م حتت عنوان “اإدارة املوؤ�س�سات 
الرتاثية”، والذي تنظمه املنظمة العربية للتنمية 
الإداري��ة، خالل يوَمي ال�سابع والثامن من يونيو، 
وذلك  العربية،  املخطوطات  معهد  م��ع  بالتعاون 
الدكتور  برئا�سة  بالقاهرة،  الرئي�سى  مقرها  فى 

والدكتور  املنظمة،  ع��ام  مدير  القحطاين،  نا�سر 
العربية،  املخطوطات  معهد  مدير  الريفي،  م��راد 
الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��دي��ري  م��ن  ع��دد  وبح�سور 

العربية يف الوطن العربي.  
   يهدف امللتقى اإىل التعريف بالتجارب الناجحة يف 
اإدارة املراكز الرتاثية وتدبريها، وزيادة الوعي لدى 
امل�سوؤولني عن املوؤ�س�سات الرتاثية من اأجل احلفاظ 
ج�سور  اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  العربي،  ال��رتاث  على 
العربي  الوطن  داخ��ل  املعنية  اجلهات  بني  توا�سل 

وخارجه مبا ي�سب يف �سالح الرتاث العربي.
امللتقى الدكتور حممد  املركز يف ه��ذا     وق��د مثل 
ك��ام��ل ج����اد، م��دي��ر ع���ام امل���رك���ز، ح��ي��ث ق���دم ورقة 
للثقافة  املاجد  “جهود مركز جمعة  عمل عنوانها 
وال�����رتاث يف ف��ه��ر���س��ة امل��خ��ط��وط��ات وب���ن���اء قواعد 
املركز  بذلها  الذي  تناول فيها اجلهود  البيانات”، 
يف جمال فهر�سة املخطوطات وبناء قواعد بياناتها 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  فيها،  املركز  قدمه  والتطويرالذي 
اأهم هدف من اأهداف املركز التي و�سعها موؤ�س�سه 

اأن يكون يف خدمة املخطوط  ال�سيد جمعة املاجد، 
اأينما وجد حفظاً ورقمنًة وترميماً، ونتيجة جلهود 
امل��رك��ز يف ح��ف��ظ ورق��م��ن��ة امل��خ��ط��وط��ات يف العديد 
من الدول خا�سة يف و�سط وغرب اإفريقيا وجنوب 
َع لدى املركز ما يزيد عن مليون  اآ�سيا، جتمَّ �سرق 
ر، من نحو 1127 جهة، وهذا العدد  خمطوط  م�سوَّ
الكبري ل ميكن ال�ستفادة منه ومعرفة ما فيه دون 
ُظَم التقليدية للفهر�سة ل ميكنها  فهر�سته، ولأنَّ النُّ
اأن تنجز هذا العدد ال�سخم من املخطوطات اإل بعد 

على  التطوير  اإىل  املركز  �سعى  فقد  طويل،  زم��ان 
مبا  بياناتها  وق��واع��د  املخطوطات  فهر�سة  �سعيد 
يحقق النتيجة املرجوة، وكان التطوير من خالل 

حماور اأربعة وهي: املنهج الفني للفهر�سة ، 
 ، ال��ف��ه��ر���س��ة  يف  ال��ع��م��ل  ودائ������رة  الإداري  وامل���ع���ي���ار 
وتطوير النظم التقنية وقواعد البيانات، وتطوير 
القدرات الب�سرية املنظومة وفق اإطار نهج التطوير 
الفني والإداري الدائم يف دبي، يف املوؤ�س�سات العامة 
واخل��ا���س��ة، وامل�����س��ت��م��دة م��ن ال���روؤي���ة ال��ت��ي و�سعها 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال����دول����ة، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء، 
ح��اك��م دب����ي.    وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن اجلامعة 
 2017 العربية ك��ان��ت ق��د اخ��ت��ارت امل��رك��ز يف ع��ام 
ليكون موؤ�س�سة العام الرتاثية؛ ملا له من اإجنازات 
واإ�سهامات ملمو�سة يف جمال احلفاظ على الرتاث 
امل��خ��ط��وط، وق���د ك���ّرم���ت اجل��ام��ع��ة اأي�����س��اً رئي�ض 
املركز، جمعة املاجد، بجائزة التميز لدعم الرتاث 

العربي.

مركز جمعة املاجد ي�صارك يف ملتقى حول اإدارة املوؤ�ص�صات الرتاثية يف القاهرة

يف  ال��رئ��ي�����س��ي  مب��ق��ره��ا  والثقافة”  ل��ل��ف��ّن  “خولة  ت�ست�سيف 
ت�ساري�ض  الفوتوغرايف”  الت�سوير  معر�ض  اأبوظبي  العا�سمة 
للم�سور الإماراتي املحرتف و�سانع الأفالم  ناب�سه باحلياة” 

الوثائقية علي بن ثالث وي�ستمر حتى 16 من يونيو اجلاري.
“ ت�ساري�ض ناب�سه باحلياة  وي�سلط على بن ثالث يف معر�سه 
على جمموعة  ال�سوء   .. اجل���اري  ال�سهر  ب��داأ مطلع  ال��ذي   “
اقتنا�سها  يف  جنح  التي  الرائعة  الربية  امل�ساهد  من  متنوعة 
و�سيتوىل الفنان القدير �سخ�سًيا تقدمي تلك اللقطات الفاتنة 

وتو�سيفها و�سرد ق�س�سها.
ال�سويدي حرم  اأحمد خليفة  بنت  ال�سيخة خولة  �سمو  واأك��دت 
�سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني 
يوؤكد  املعر�ض  هذا  تنظيم  اأن  والثقافة”  للفن  “خولة  رئي�سة 
على دور املوؤ�س�سة يف دعم كافة الفنون واإبراز املواهب الإبداعية 
العاملي  احل�سور  بذلك  ليحققوا  ودعمها  ال��دول��ة  يف  والفنية 

بهويات وب�سمات مميزة متثل روح الثقافة والفنون الإماراتية 
هو  الفن  باعتبار  والفني  ال��روح��ي  للتوا�سل  قنوات  ويفتحوا 
بحاجز  التقيد  دون  والتوا�سل  الإن�����س��اين  احل���وار  لغات  اأرق���ى 
اللغة اأو الثقافة ومبا يرتقي مبكانة الإمارات ودورها يف �سناعة 
حا�سنة  بكونها  الثقايف  مركزها  على  ويوؤكد  والبتكار  الإب��داع 

لالإبداع واملبدعني.
اإىل  ال�سويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�سيخة  �سمو  واأ�سارت 
ياأتي  هنا  التفا�سيل ومن  واإب��داع  اللقطة  الت�سوير هو فن  اأن 
علي  الإماراتي  الفنان  اإبداعات  ل�ستثمار  املعر�ض  هذا  تنظيم 
بن ثالث يف نقل مكونات البيئة الطبيعية التي تزخر بها دولة 
الإمارات والتي ت�سكل عنا�سراً اأ�سا�سياً يف ثقافتنا وتراثنا املحلي 
كما اأن املعر�ض ميثل من�سة مهمة للفنان لعر�ض �سوره الفنية 

اأمام �سريحة وا�سعة من اجلمهور.
من جهتها قالت الدكتورة ملي�ض القي�سي املدير العام يف “ خولة 

للفن والثقافة “ يف ت�سريح خا�ض لوكالة اأنباء الإمارات )وام( 
املجتمع  دع��م  والثقافة”  للفن  “خولة  على  غريباً  لي�ض   “  :
قد  و  بعملهم  القيام  يف  للفنانني  املبهرة  والأ�ساليب  الإبداعي 
ال�سور  ل��ت��اأث��ري  ال��ع��ن��ان  اإط���الق  امل��ع��ر���ض على  ه��ذا  حر�سنا يف 
و�سانع  املحرتف  الإم��ارات��ي  للم�سور  الكبرية  املوهبة  واأي�ساً 
الأفالم الوثائقية علي بن ثالث، هذه املعار�ض ما هي اإل واحدة 
من الطرق العديدة التي نظهر بها دعمنا للفنانني الرائعني«.

من جهتها اأ�سارت رايان حقي نائب املدير العام يف “ خولة للفن 
والثقافة “ يف ت�سريح ل� / وام / اإىل اأن تنظيم هذا املعر�ض ياأتي 
على تفعيل الهتمام  “خولة للفن والثقافة”  اإط��ار حر�ض  يف 
واملحّنكة  ال�سابة  امل��واه��ب  و�سقل  اأمن��اط��ه��ا  بجميع  بالفنون 
بغمرها يف اأ�سكال متنوعة من الفنون التي يقدمها فنانون من 
 “ والثقافة  للفّن  “ خولة  الإقليم وخارجه لذا تخطط  داخل 
لإقرار فن الت�سوير الفوتوغرايف �سمن براجمها املتنوعة تلك 

املوهبة الفنية التي يراها البع�ض هواية .. داعية كافة الطالب 
وحمبي الفنون وامل�سورين الفوتوغرافيني وكل من له اهتمام 
روائعه  وا�ستك�ساف  املعر�ض  زي��ارة  اإىل  الفنون  من  النوع  بهذا 

املعرو�سة.
ل�  وتقديره  �سكره  ثالث عن  بن  علي  الفنان  اأع��رب  من جانبه 
واإتاحة  املعر�ض  ه��ذا  تنظيم  على   “ والثقافة  للفن  خولة   “
من  كبرية  جمموعة  اأم���ام  الفنية  ���س��وره  لعر�ض  ل��ه  الفر�سة 
الت�سوير  رح��ل��ة  مل�سها يف  ال��ت��ي  اجل��وان��ب  اأه���م  ال���زوار ملخ�سا 
م�سريا  الفوتوغرايف وجتربته يف كلمة واحدة هي “ال�سرب” .. 
واأن  ال�سرب  اأهمية  اإدراك  عليه  الربية  احلياة  م�سّور  اأن  اإىل 
رمال  م��ن  اأب��ع��د  عيناك  تبلغ  ل��ن  ب��دون��ه  اإذ  ب��ه  التحلي  يتعّلم 
وكذلك  الب�سرية  القراءة مفتاح  اأن  قدمًيا  ُيقل  اأمل  ال�سحراء 
تتقبل  اأن  ينبغي  لذا  الربية  احلياة  يف  الإب�سار  مفتاح  ال�سرب 

النتظار اأربعة اأيام يف �سبيل �سورة ناجحة.

امل�سّورين لكن  اللحظات هو �ساغل بع�ض  اقتنا�ض  اأن  واأ�ساف 
الفنانني يقتن�سون الق�س�ض التي حتكيها تلك اللحظات تلك 
الق�س�ض التي تلقي بظالل الده�سة على اأغلب احل�سور عندما 
وكذلك  والإخ��ف��اق��ات  والأخ��ط��اء  العملية  لتفا�سيل  ي�ستمعون 
النتائج التي متثل اجلانب الأهم ول �سك اأن �سرد تلك الق�س�ض 
ياأ�سر عقول احلا�سرين وتدفعهم اإىل اأن يعي�سوا تلك اللحظة 

من جديد.
من ناحيتهم اأ�سار عدد من احل�سور اإىل اأهمية املعر�ض الذي 
الت�سوير  اإتقان  متطلبات  عن  الكثري  لتعلم  فر�سة  لهم  يتيح 
الفوتوغرايف ويف هذا ال�سدد ُتعترب الإرادة العامل الأول والأهم 
يليها ال�سرب ثم تدريب النف�ض على املثابرة اإّن التعّلم من الفنان 
علي بن ثالث هو فر�سة لتعزيز مهاراتنا واهتمامنا بالت�سوير 
الفوتوغرايف كما اأنها فر�سة لتذوق ال�سور والق�س�ض الرائعة 

التي اإقتن�سها الفنان.

خولة للفن والثقافة ت�صت�صيف معر�س ت�صاري�س ناب�صة باحلياة لالإماراتي علي بن ثالث

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت “هيئة ال�سارقة للكتاب” عن ح�سول ت�سعة كتب على منحة من�سة 
والتي مت اختيارها من بني 50 كتاباً م�سوراً  نَّاع كتاب الطفل “اأفق”،  �سُ
لر�سامني ودور ن�سر من 12 دولة، حيث تفتح املنحة اأمام �سناع املحتوى 
الب�سري املتخ�س�سني ب�سناعة كتب الأطفال باللغة العربية فر�سة اإنتاج 
تناله  ال��ذي  والإع��الم��ي  الثقايف  ال��دع��م  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ون�سرها،  اأعمالهم 
الإ�سدارات احلا�سلة على الدعم، وفق روؤية “مهرجان ال�سارقة القرائي 

للطفل«.
دار  م��ن  ولكن”  “وحدي  ك��ت��اب  م��ن  ك��ل  “اأفق”  من�سة  م��ن��ح��ة  وح����از 
وكتاب  اإي��ران،  من  براتيان  �سبيدة  ور�سوم  الكندية”،  نون”  “من�سورات 
“ل تنتهي اأبداً” من من�سورات “دار الرثيا” من الإمارات، ور�سوم وليد 

طاهر من م�سر، 
العراق،  من  “الرباق”  دار  من�سورات  من  املطبخ”  يف  “مدر�سة  وكتاب 
ور�سوم طاهرة ر�سائي من اإيران، وكتاب “الكلمات ذات اخليوط ال�سوداء” 
من من�سورات دار “ال�سيف” من الإم��ارات، ور�سوم فاطمة العامري من 

الإمارات. 
وفاز كتاب “مثلنا متاماً” من من�سورات دار “اآرام” من الإمارات، ور�سوم 
اإ�سافًة اإىل كتاب “غدير  مرمي يكتفر من اإيران، مبنحة من�سة “اأفق”، 
اأف��روز قلى  من الإم���ارات، ور�سوم  “اآرام”  من من�سورات دار  احلكايات” 

زاده لدارى من اإيران، 
اأمرية  ور�سوم  الإم���ارات،  من  “و”  دار  من من�سورات  “املده�ض”  وكتاب 
التابعي من م�سر، وكتاب “بحر اأ�سفر رمل اأخ�سر” من من�سورات نف�ض 
الدار، ور�سوم هايدي فاروق من م�سر، وكتاب “اأين اختفت النجوم” من 
من�سورات دار “تك تك نا�سرون” من الإمارات، ور�سوم هيام �سفوت من 

م�سر. 
ال�سارقة  ملهرجان  ال��ع��ام  املن�سق  املجيني،  خولة  اأك���دت  لها،  ت�سريٍح  ويف 
ن النتاجات الإبداعية التي ترتقي  القرائي للطفل، اأن من�سة “اأفق” تثمِّ
كتاب  تعزز �سناعة  اإ���س��دارات  ال�سغار  اإىل مكتبة  وت�سيف  الطفل،  ب��اأدب 
الطفل العربي، والتي تعتمد على جودة املحتوى الب�سري، الذي ي�سهم 

الر�سام من خالله يف اإثراء املحتوى املكتوب باإيجاد حوافز ب�سرية متثل 
النجاح  معايري  تتطلبها  التي  امل�ستهدفات  م��ع  يتنا�سب  داع��م��اً  عن�سراً 

املرتبطة بكتب الأطفال. 
متميز  باأ�سلوب  الأط��ف��ال  يخاطب  ال��ذي  املحتوى  يف  “نرى  واأ���س��اف��ت: 
وهو  فيه،  القوة  مكامن  واإب���راز  الطفل  ثقافة  ت�سكيل  يف  م��وؤث��راً  عاماًل 

يعزز مهارات الطفل مبا يحتويه من ر�سومات جاذبة يف اأ�سكالها الفنية 
واملوؤثرة يف اإي�سال ر�سائل اإيجابية لالأطفال القراء، ومن هنا فاإن منحة 
الأعمال  ن�سر  يف  م�ساهماً  عاماًل  تعد  )اأف��ق(  الطفل  كتاب  نَّاع  �سُ من�سة 

املتميزة وتو�سيع دائرة الإفادة منها يف جمتمع ال�سغار«.
نَّاع كتاب الطفل “اأفق” دعماً مالياً بقيمة 1500  وتخ�س�ض من�سة �سُ

من  ك��ل  يح�سل  كما  ال��واح��د،  الكتاب  ع��ن  الر�سام  عليها  يح�سل  دولر، 
الر�سام والنا�سر على املنحة عن كتابني كحد اأق�سى، حيث حتر�ض “هيئة 
ال�سارقة للكتاب” من خاللها على ت�سجيع العاملني يف قطاع ن�سر كتاب 
التي  املعرفية  الإ����س���دارات  �سناعة  يف  ال��رائ��دة  اجل��ه��ود  واإب����راز  الطفل، 

ت�ستهدف الأطفال.

ت�سعة اإ�سدارات مت اختيارها من 50 كتابااً

ال�صارقة للكتاب تعلن اأ�صماء احلا�صلني على منحة من�صة �صناع كتاب الطفل )اأفق(
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اللبنانية  الإن��ت��اج��ات  َت��راُج��ع  ع��ن  تتحدث  كيف   •
هذه ال�سنة؟

التلفزيون ل  ل��الإن��ت��اج. حم��ط��ات  م��ال  ي��وج��د  - ل 
متلك املال ل�سراء امل�سل�سالت.

واأنا �ساركُت يف م�سل�سل »والتقينا« يف الوقت الذي 
م�سر،  يف  و�سكينة«  »ري��ا  م�سل�سل  فيه  اأ�سّور  كنُت 

ولذلك كنت اأتنّقل بني بريوت والقاهرة.
وع��ن��د وف���اة وال��دت��ي ع���دُت م��ن م�سر اإىل لبنان 
وانتهيت من ت�سوير م�سل�سل »والتقينا«، وبعدها 
»ريا  ت�����س��وي��ر  وا���س��ت��ك��م��ل��ت  اإىل م�����س��ر  ���س��اف��رت 

و�سكينة«.
امل�سل�سالت  ب���ني  امل��ق��ارن��ة  ب���الإم���ك���ان  ي��ع��د  مل 
اللبنانية وامل�سرية اأو اللبنانية وال�سورية، لأن 

الفارق �سا�سع جداً.
جداً،  �سخمة  وال�سورية  امل�سرية  الإنتاجات 
ويدفعون »الفري�ض دولر« ول يعانون م�سكلة 

يف ال�سيولة على عك�ض ما يح�سل يف لبنان.
التي  اللبنانية  ال�سركات  الكثري من  وهناك 
و»ايغل  »ال�����س��ب��اح«  ك�سركتيرْ  اأع��م��اًل  ت�سور 
ف��ي��ل��م��ز«، ول��ك��ن ال��ت��ل��ف��زي��ون��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل 
كعر�ض  غالبيتها  يف  ت�سرتيها  اأن  ت�ستطيع 

اأول.
»والتقينا«؟ م�سل�سل  عن  را�ٍض  اأنت  • هل 

الإمكانات  م���ع  م���ق���ارن���ًة  ج��ي��د  ع��م��ل  ه���و   -
النا�ض  مب�ساهدة  وحظي  ل��ه،  ت��واف��رت  التي 
الذي  اللبناين  الواقع  يتناول  لأنه  واأحبوه، 

نعي�سه حالياً.
على  ط��ال��ت��ه  ال��ت��ي  ب��الن��ت��ق��ادات  راأي����ك  • م��ا 
اإىل  البطولة  واإ�سناد  والكتابة  الن�ض  م�ستوى 

الإعالمية نوال بري؟
- ل ع��ل��م يل ب��ه��ذه الن��ت��ق��ادات، لأن��ن��ي ك��ن��ُت يف 

م�سر.
وبالن�سبة اإىل الن�ض، فهو جميل جداً ويواكب كل 

ما يحدث يف لبنان، واأحرتم النتقادات.
وغادة كال�ض تكتب للمرة الأوىل عماًل مماثاًل، اأما 
نوال بري فظهورها مقبول على ال�سا�سة ومل اأجد 

عك�ض ذلك.
هي جيدة، خ�سو�ساً اأنها املرة الأوىل التي توؤدي فيها 

دور البطولة الأوىل.
وبن�سبة  �ساهدوه  والنا�ض  ناجح  امل�سل�سل  اإيّل،  وبالن�سبة 

عالية جداً.
الكثري من  و���س��ارك��ُت يف  ع��ام��اً   30 ال��درام��ا منذ  اأع��م��ل يف 

حظيت  التي  امل�سل�سالت  اأك��رث  بني  من  »والتقينا«  وم�سل�سل  الأع��م��ال. 
باملتابعة.

تعر�ست بطلته لنتقادات كثرية، وكذلك  القمر«  »مثل  مثاًل، م�سل�سل 
اإخراجه، ولكنه حقق جناحاً كبرياً.

من حق كل �سخ�ض اأن ينتقد، واإذا مل ُننتقد ل ميكن اأن نتح�سن. ل �سك 
ِتج ياأخذ هذه النتقادات يف العتبار وكذلك املمثل، ول يلبث  املُنرْ اأن  يف 
اأعماًل  اأعماله املقبلة، ولكن بالتاأكيد جناح العمل يوؤمن له  اأن يح�سن 

اأخرى م�ستقباًل.
ويجب اأن نرتيث قلياًل ول بد اأن يتح�سن و�سع الدراما اللبنانية، ول 
ِتج ل  ميكن مقارنتها بالدراما امل�سرتكة اأو ال�سورية اأو امل�سرية، لكن املُنرْ
ذنب له، لأن حمطات التلفزيون تقول له اأريد احللقة ب�9 اآلف دولر، 

فما الذي ميكن اأن يفعله يف مثل هذه احلالة.
جيد؟ مبمثل  ال�ستعانة  من  مينعه  �سيء  ل  • ولكن 

اأج��راً مرتفعاً، كذلك  املمثل اجليد يطلب  ذل��ك، لأن  - هو ل ي�ستطيع 
��ِرج اجليد والكاتب اجل��ي��د، وه��ذا الأم���ر يوقعه يف اخل�����س��ارة، وهو  املُ��خرْ
اأمام  ال��ب��اب  فترْح  والبديل  الإن��ت��اج،  ع��ن  بعيداً  يبقى  اأن  ل  يف�سّ عندها 

ِرجني واملمثلني اجلدد. املُخرْ
بينهم  وج��ي��دون،  خم�سرمون  ممثلون  يوجد  »والتقينا«  م�سل�سل  ويف 

جهاد الأطر�ض ووفاء طربيه واأنا ومي�سال حوراين.
ونحن ميكن اأن نت�ساهل مع مروان حداد مب�ساألة الأجور، ولكن ل ميكن 
اأن يكون كل ممثلي امل�سل�سل من جنوم ال�سف الأول، لأنه يف مثل هذه 

ِتج املال الذي �سرفه عليه. احلالة ل ميكن اأن ي�سرتّد املُنرْ
مع  تبيع  اأنها  ملجرد  جديدة  مبواهب  ال�ستعانة  بظاهرة  راأيك  ما   •

اأنها ل جتيد التمثيل؟
- املجال مفتوح للجميع و»القب�ساي« يثبت نف�سه وي�ستمّر على ال�ساحة 

الفنية.
اإىل  النهائي يعود  ب�ساطة. احلكم  ببيته« بكل  »ين�سب  وَمن ل ي�ستحق 

اجلمهور وحده.
بطلة م�سل�سل »متل القمر« تعّر�ست لنتقادات كثرية وهي اليوم جنمة، 
لأنها ا�ستغلت على نف�سها وطّورت جتربتها و�سارت ممثلة درجة اأوىل، 

والأمر نف�سه بالن�سبة اإىل نوال بري.
ون��وال بري مل  اآَخرين،  للبع�ض ومنرْعها عن  الفر�ض  اإعطاء  ول يجوز 
تكن »عاطلة« اأبداً يف م�سل�سل »والتقينا« ول �سك اأنها �ستكون اأف�سل يف 

امل�سل�سل املقبل، يف حال قررت ال�ستمرار يف التمثيل.
اأن  اإىل  ال�سبب  يعود  غ��ريه��ا، فرمبا  ولي�ض  ه��ي  اختيارها  مل��اذا مت  اأم��ا   
الذي  هو  ِتج  املُنرْ يكون  رمب��ا  اأو  فر�سترْها  التي  هي  التلفزيونية  املحطة 

فر�سها، وهناك تفا�سيل ل اأعرف بها.
عندما بداأت هيفاء وهبي الغناء تعر�ست للكثري من النتقادات لأنها ل 
متلك ال�سوت ولأنها كانت امراأة جميلة وعار�سة اأزياء، ولكنها اأ�سبحت 

اليوم جنمة غنائية وجنمة متثيلية.
بل يجب  اأح��د،  ب��الإع��دام على  واأن نحكم  اأحكاماً  اأن نطلق  لنا  ل يحق 

منحهم الفر�ض.

"حرب  اجل��دي��د  م�سل�سلها  ت�سوير  ج��ودة  اأروى  الفنانة  ت�ستاأنف 
نف�سية"، للمخرج اأحمد �سفيق بداية الأ�سبوع املقبل داخل اأحد 

ا���س��ت��ودي��وه��ات ���س��ربام��ن��ت، وذل���ك بعد ع��دة ت��اأج��ي��الت ب�سبب 
ان�سغالها يف ت�سوير م�سل�سل" بابلو" الذى عر�ض خالل �سهر 
"كان"، وجت�سد خالل  �سفرها مهرجان  ثم  املا�سى  رم�سان 
الذى  دروي�����ض  م�سطفى  م��ن  متزوجة  �سيدة  دور  الأح���داث 

اإطار  فى  املواقف  العديد من  ويواجهان  �سرطة  �سابط  يعمل 
�سيكو دراما.

م�سل�سل "حرب نف�سية" بطولة اأروى جودة، جيهان خليل، م�سطفى 
دروي�ض، اأ�سرف زكى، ع�سام ال�سقا وعدد اآخر من الفنانني، وهو من 

تاأليف اأمي��ن ال�سايب واإخ��راج اأحمد �سفيق، وت��دور الأح��داث يف 
اإطار من ال�سيكو دراما، ومكون من 15حلقة. 

وفى �سياق اآخر تعاقدت اأروى جودة موؤخراً على امل�ساركة 
بعد  ت�سويره  ب��دء  رزق" امل��ق��رر  "بنات  فيلم  بطولة  يف 

�سهر رم�سان املقبل، وي�سارك يف بطولته غادة عادل، 
مى عمر، �سريين ر�سا، رزان مغربى، وعدد اآخر من 
الفنانني جارى التعاقد معهم، والفيلم فكرة اإ�سحق 
واإخراج  �سريين،  كرمي  وح��وار  و�سيناريو  اإبراهيم، 

مرق�ض عادل.

ال��ك��ب��ري حم���م���ود حميدة   ال���ف���ن���ان  ي��ج�����س��د 
موظف  دور  مطروح"،  "مطرح  فيلم  ف��ى 
والفيلم  الأربعينيات،  ف��رتة  خ��الل  حكومى 
وينتمى   ،1940 ع���ام  ف���ى  اأح���داث���ه  ت����دور 
ل��ن��وع��ي��ة الأف�����الم ال��ك��وم��ي��دي��ة وي�����س��ارك يف 
ال�سباب،  الفنانني  م��ن  جمموعة  بطولته 
اأحمد  وليلى  عفيفي،  ك��رمي  راأ�سهم:  وعلى 

زاهر �سيماء �سيف.
حم���م���ود ح��م��ي��دة ُط�����رح ل���ه م����وؤخ����را  فيلم 
بطولته  يف  ي�����س��ارك  وال��ع��م��ل  "الكاهن"، 
عبد  فتحي  فهمي،  ح�سني  ن�سار،  اإي��اد  درة، 
�سليمان،  ���س��ل��ي��م��ان، ح��ن��ان  ال���وه���اب، ج��م��ال 
ك��م��ال، وعدد  وف��اط��م��ة  �سليم،  ف����وؤاد  اأح��م��د 
ناير  تاأليف حممد  وه��و  الفنانني  اآخ��ر من 
واإخ���راج عثمان اأب��و ل��ن، وت��دور اأح��داث��ه يف 

اإطار ت�سويقى اأك�سن.
كما ُطرح  له اأي�سا فيلم "ريت�سا"، وي�سارك 
يف بطولته اأحمد الفي�ساوى، واأمري امل�سرى، 
وك���ارول���ني ع��زم��ى، وم���ى ال��غ��ي��ط��ى، ومرمي 
اإيهاب،  ون���ور  اأح��م��د،  ب��ن  وعائ�سة  اخل�����س��ت، 
يو�سف،  اأمي��ن  واإنتاج  فتيحة،  معتز  وتاأليف 
واإخ�����راج اأح��م��د ي�����س��رى، وت����دور اأح���داث���ه يف 

اطار رومان�سى.
ي��ذك��ر اأن امل��خ��رج وائ���ل اإح�����س��ان، ق���دم اآخر 
"اأطلعوىل  ب��ف��ي��ل��م  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  اأع���م���ال���ه 
العزيز،  ع��ب��د  ك���رمي حم��م��ود  برة" ب��ط��ول��ة 
من  ك��ل  بطولته  يف  و���س��ارك   ،2018 ع���ام 
اأحمد فتحى،  ف��وؤاد،  بيومى  ال�ساوى،  خالد 

واآخرون.

حممود حميدة موظف حكومى خالل فرتة 
الأربعينيات بفيلم »مطرح مطروح«

اأروى جودة تبداأ 
ت�صوير م�صل�صلها 
»حرب نف�صية« 
الأ�صبوع املقبل

وجيه  ال��ل��ب��ن��اين  امل��م��ث��ل  ���س��ارك 
املو�سم  يف  عر�سا  عملني  يف  �سقر 
»والتقينا«  هما  الأخري  الرم�ساين 

و»ريا و�سكينة«.
عن  احل���وار  ه��ذا  يف  حت��دث  �سقر 

ظروف الدراما اللبنانية:
لي�س من حقنا اأن نحكم بالإعدام على اأحد

وجيه �صقر : ل يجوز اإعطاء 
الفر�س للبع�س ومْنعها عن اآَخرين
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فوائد غري متوقعة للدهون يف 
مر�س ال�صكري من النوع الثاين

مع اإ�سابة ما يقارب 10 % من �سكان العامل مبر�ض ال�سكري من النوع 
الثاين، فاإن هذه احلالة املزمنة تعد م�سكلة �سحية عامة رئي�سية.

املفرط يف  الغذائي  والنظام  ب�سكل مفرط  اأ�سلوب احلياة اخلامل  وي�سجع 
ال�سعرات احلرارية على تطور هذا املر�ض الأي�سي عن طريق تغيري عمل 

خاليا البنكريا�ض وتقليل فعالية تنظيم ال�سكر يف الدم.
ولذلك، غالبا ما يو�سي خرباء التغذية مر�سى ال�سكري من النوع الثاين 
�سوي�سريون،  اأجراها علماء  درا�سة جديدة  الدهنية، لكن  الأطعمة  بتقليل 
اكت�سفت اأنه يف ظل ظروف معينة، ت�ساعد الدهون خاليا بيتا البنكريا�ض 
على احلفاظ على م�ستويات ال�سكر يف الدم الطبيعية، وبالتايل اإبطاء تطور 

مر�ض ال�سكري من النوع الثاين.
ومن خالل درا�سة خاليا بيتا املنتجة لالإن�سولني، اأظهر علماء من جامعة 
جنيف )UNIGE(، يف �سوي�سرا، اأن هذه اخلاليا عانت اأقل من ال�سكر 

الزائد عندما تعر�ست �سابقا للدهون.
ومن خالل التحقيق يف الآليات اخللوية يف العمل، اكت�سف الباحثون كيف 

ت�سمح دورة تخزين الدهون وتعبئتها للخاليا بالتكيف مع ال�سكر الزائد.
ال�سوء  ت�سلط   ،Diabetologia ُن�سرت يف جملة  التي  النتائج،  وهذه 
على اآلية بيولوجية غري متوقعة ميكن ا�ستخدامها كو�سيلة لتاأخري ظهور 

مر�ض ال�سكري من النوع الثاين.
البنكريا�ض  بيتا  خاليا  يف  خلل  عن  الثاين  النوع  من  ال�سكري  داء  وينتج 
يف  ال�سكر  م�ستويات  تنظيم  ي�سعف  وهذا  الإن�سولني.  اإف��راز  عن  امل�سوؤولة 

الدم وميكن اأن يوؤدي اإىل م�ساعفات خطرية يف القلب والعني والكلى.
ويف ال�سبعينيات، ظهر مفهوم ال�سمية الدهنية م�سريا اإىل اأن تعر�ض خاليا 

بيتا للدهون �سيوؤدي اإىل تدمريها.
ويف الآونة الأخرية، مت اإلقاء اللوم على ال�سكر الزائد اأي�سا يف اإتالف خاليا 

بيتا وتعزيز تطور مر�ض ال�سكري من النوع الثاين.
ومع ذلك، يف حني اأن م�سوؤولية ال�سكر مل تعد مو�سع �سك، فاإن دور الدهون 

يف اختالل وظائف خاليا بيتا ل يزال غام�سا.
والتمثيل  اخل��الي��ا  ف�سيولوجيا  ق�سم  يف  الأ���س��ت��اذ  مي�سلر،  بيري  وي��و���س��ح 
هذا  ق��اد  ال��ذي  الطب،  من  جنيف  جامعة  يف  ال�سكري  مركز  ويف  الغذائي 
العمل: "لالإجابة عن هذا ال�سوؤال الرئي�سي، در�سنا كيف تتكيف خاليا بيتا 

الب�سرية والفاأرية مع فائ�ض ال�سكر و/ اأو الدهون".
ومن اأجل التفريق بني تاأثري الدهون وتاأثري ال�سكر، عّر�ض العلماء خاليا 
بيتا اإىل فائ�ض من ال�سكر والدهون كل على حدة، ثم ملزيج من الثنني. 
ومت تاأكيد �سمية ال�سكر لأول مرة: خاليا بيتا املعر�سة مل�ستويات عالية من 

ال�سكر تفرز اإن�سولينا اأقل بكثري من املعتاد.
والتمثيل  ف�سيولوجيا اخللية  ق�سم  الباحثة يف  اأوبرهاوزر،  لو�سي  وتو�سح 
ال�سكر  من  للكثري  اخلاليا  تتعر�ض  "عندما  جنيف:  جامعة  يف  الغذائي 
والدهون، فاإنها تخزن الدهون يف �سكل قطرات حت�سبا لأوقات اأقل ازدهارا. 
وامل��ث��ري للده�سة اأن��ن��ا اأظ��ه��رن��ا اأن خم���زون ال��ده��ون ه���ذا، ب��دل م��ن تفاقم 
طبيعية.  �سبه  م�ستويات  اإىل  الإن�سولني  اإف���راز  با�ستعادة  ي�سمح  الو�سع، 
وبالتايل، فاإن تكيف خاليا بيتا مع دهون معينة �سي�سهم يف احلفاظ على 

م�ستويات ال�سكر يف الدم الطبيعية".

الفنلندية؟ توروكو  ت�ستهر  •  مباذا 
�سناعة ال�سفن

عام  مات  الذي  الجنليزي  العاملي  الديب  هو  من   •
؟ امل�سرح  خ�سبة  على  1870م 

ت�سارلز ديكنز
؟ اجلولن  معنى  ما  �سوريا  يف  اجلولن  ه�سبة  • تقع 

الرتاب واحل�سى
رئا�سة  تتوىل  الأمريكي  التاريخ  يف  ام��راأة  اأول  من   •

جمل�س النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�سي بيلو�سي. 

؟ واحدااً(  عنقودااً  له  اأقدم  ومل  كرمااً  اأبي  )اأعطاين  املثل  هذا  ا�سل  •  ما 
ارميني

الربد. نزلت  يف  الت�سبب  عن  امل�سوؤولة  الفريو�سات  من  نوع   100 من  اأكرث  • يوجد 
جرداء. �سخرية  كتلة  عن  عبارة   2% والباقي  جليد   98% عن  عبارة  هي  اجلنوبية  • القارة 

الرجال. من  منهم   80% ال�سواعق،  �سربتهم  الذين  الب�سر  كل  بني  • من 
جدا. جدا  جدا  �سديدة  حرارة  لدرجة  تعري�سه  هو  املا�ض  على  يوؤثر  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  • ال�سيء 

اأن  قبل  ولكن  بال�سلل  لإ�سابتها  ب�سرعة ومييل  الأع�ساب  يدخل خاليا  الكحول هو خمدر،  اأن  تعلم  • هل 
يقوم املخدر بال�سلل فاإنه ينبه خاليا الأع�ساب وي�سعها يف حالة من الإث��ارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول 
على الدماغ؟ التاأثري الأول هو ال�سعور بالتنبه فيت�سارع العمل والكالم وتزداد الب�سرة احمراراً ويرتفع �سغط 
بالأمزجة  التحكم  فقوة  بال�سلل  للدماغ  العليا  الوظائف  ت�ساب  ثم  والتنف�ض.  القلب  دق��ات  وتت�سارع  ال��دم 

ت�سيع. 
اأربعة.  الإن�سان  ج�سم  يف  القلب  �سمامات  عدد  اأن  تعلم  • هل 

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�سجاعه  يكون  عليه  للمغمى  الأويل  ال�سعاف  اأن  تعلم  • هل 
ينزل الدم اإىل الراأ�ض وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�سق حملول الن�ساء اإن وجد اأو اأي عطور 
اأخرى. ويحدد �سبب الإغماء بوا�سطة النظرة املتفح�سة للم�ساب وما حوله ومن لون وجه امل�ساب. وبعد اأن 
واإذا بدا على وجه املغمى عليه  اأفاق  اإذا  ميدد امل�ساب يفح�ض بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �سوائل �ساخنة 

الإرهاق فهذا يعني اأنه م�ساب بالختناق فيقت�سي ذلك نقله اإىل مركز �سحي. 
الأ�سود. ال�ساي  من  اأكرث   C فيتامني  من   50% ن�سبة  على  الأخ�سر  ال�ساي  • يحتوي 

العامل. حول  �سعبية  اخل�سروات  اأكرث  هو  • اخل�ض 

الفار�س واحلاكم 
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فوائد امللوخية 
ن��ظ��را لح���ت���واء امل��ل��وخ��ي��ة على 
الفيتامينات  م��ن  عالية  ن�سبة 
ف����اأن ل��ه��ا ف���وائ���د ع���دي���دة على 

اجل�سم وهي :
على  امل���ل���وخ���ي���ة  1:حتتوي 
الفيتامينات  م��ن  عالية  ن�سبة 
�سحة  تعزيز  على  تعمل  ال��ت��ي 

اجلهاز املناعي وحتد من خطر الإ�سابة بالفريو�سات والعدوى.
على  يعمل  الذي  البوتا�سيوم  من  عالية  ن�سبة  على  امللوخية  2:حتتوي 
�سبط م�ستوى �سغط الدم، لذلك ين�سح مر�سى ال�سغط املرتفع بتناول 

امللوخية دائما.
تعمل  فهي  الفيتامينات  من  عالية  ن�سبة  على  امللوخية  لحتواء  3:نظرا 

على عالج فقر الدم وتعو�ض احلديد الناق�ض يف اجل�سم.
على  تعمل  التي  الفيتامينات  من  عالية  ن�سبة  على  امللوخية  4:حتتوي 
ال��ه�����س��م��ي وح��م��اي��ت��ه م��ن ال�سطرابات  ت��ع��زي��ز ���س��ح��ة اجل�����س��م واجل���ه���از 

اله�سمية وع�سر اله�سم.
ال�سكر يف الدم والوقاية من  امللوخية يعمل على �سبط م�ستوى  5:تناول 

امل�ساكل التي يتعر�ض لها مر�سى ال�سكر.
القلب  تقوية  على  تعمل  لأنها  وذل��ك  دائما  امللوخية  بتناول  6:ين�سح 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وح��م��اي��ت��ه م��ن ت�سلب ال�����س��راي��ني واجل��ل��ط��ات، حيث 

حتتوى على ن�سبة كبرية من الفيتامينات الهامة ل�سحة القلب.
7:حتتوي امللوخية على ن�سبة عالية من الفيتامينات والعنا�سر الغذائية 
عالمات  م��ن  وحمايتها  الب�سرة  ون�����س��ارة  �سحة  تعزيز  على  تعمل  ال��ت��ي 

التجاعيد والهالت ال�سوداء.

يف احدى املدن ال�سينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر والموال فاأعلن احكاما قا�سية عليهم وا�ستعبدهم، ولنهم �سعفاء وفقراء مل ي�ستطع ان يقف امامه 
احد. وجاء يوم �سمع اجلميع عن فار�ض خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا 
الفقراء نقودا لي�سرتوا بها ما ي�سد جوعهم ومينحهم دواء  الب��واب ليال ليعطي  النهار كان هناك من يدق 
ي�سفي امرا�سهم، وا�ستمر احلال هكذا.. هناك من ي�سرق احلاكم ويعطي الفقراء امل�ساكني لكنهم مل ينطقوا 
باية كلمة فقد اخفى كل منهم ال�سر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�سبح ذلك الغريب يدفع اليهم 
باوراق كتب فيها من يف ا�ستطاعته ان يقف معه وي�سانده للق�ساء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�سفل اجلبل 
وينتظر هناك فجرا. قبيل الفجر كان الفار�ض يختبئ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�ض قلوب اهل 

املدينة ولذلك فهو اي�سا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �سيكون احلاكم نف�سه.
ذلك  بذبح  ق��ال-  لي�ستمتع -كما  القا�سي  املغرور  امللك  �سيء فخرج  امللك عن كل  اخرب  وبالفعل هناك خائن   
الفار�ض ال�سجاع، بل اق�سم انه �سيقطعه ا�سالء و�سمنح اهل املدينة كال منهم قطعة من ج�سد الفار�ض، وجاء 
احلاكم مبجموعة من رجاله اخلونة فوقف يلتفت ميينا وي�سارا بحثا عن الفار�ض لكن احد رجاله قال: الوقت 
مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذا ما كان يريده الفار�ض 
الذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها 
فوق بع�سها البع�ض، لكنه كان قد قيد احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�سانه حتى و�سط املدينة واعلن 
لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار فيه انه اخلائن الذي ينقل ا�سراركم اإىل احلاكم فاأنهالت اليدي 
ت�سرب وته�سم عظام ذلك اخلائن وذهب رجال كرث اإىل ا�سفل اجلبل لينظروا احلاكم م�سرجا يف دمائه فهللوا 
وتكاثفوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�سره لينظفوه من باقي اخلونة واق�سموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن 

يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت.

قطار ركاب مير �ست مرات يوميا عرب �سوق ماي كلوجن لل�سكك احلديدية يف مقاطعة �ساموت �سوجنكرام ، على 
ا 5 ميالاً جنوب غرب بانكوك. ا ف ب بعد حوايل 80 كيلومرتاً

ت�سري الدرا�سات ب�سكل دائم اإىل اأهمية وجود ح�سة غذائية 
يومية يف النظام الغذائي من اخل�سروات، التي ت�ساهم يف 

دعم �سحة اجل�سم اجل�سدية والعقلية.
NIH- واأل���ق���ت درا����س���ة ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي وال�����س��ح��ة يف
AARP نظرة على 470653 م�ساركا ترتاوح اأعمارهم 
بني 50 و71 عاما عندما بداأ البحث، مع مالحظة كمية 
اخل�سار التي كان ي�ستهلكها كل �سخ�ض، ولحظ الباحثون 
 899 اأنه بعد 15 عاما ون�سف من بدء الدرا�سة، اأ�سيب 
يف  م�ساركا   934 وت���ويف  ال��ك��ب��د،  ب�سرطان  امل�ساركني  م��ن 

مر�ض الكبد املزمن القاتل.
واأظهرت النتائج اأنه بالن�سبة لأولئك الذين تناولوا املزيد 
من اخل�سار، انخف�ض خطر الإ�سابة ب�سرطان الكبد مبقدار 
الثلث. يقول املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة  وطالب الدرا�سات 
العليا يف جامعة هارفرد لونغ غانغ ت�ساو :" ارتبطت زيادة 

اأو 225  ت��ن��اول اخل�سار مب��ق��دار ك��وب واح��د 8 اأون�����س��ات 
ومعدل  الكبد  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  بانخفا�ض  جراما 
الدرا�سة  واأظ���ه���رت   ."20٪ بنحو  امل��زم��ن��ة  ال��ك��ب��د  وف��ي��ات 
من  الوقاية  يف  اأ�سا�سيا  عاملة  �سكلت  التي  اخل�سروات  اأن 
ال�����س��رط��ان ه��ي اخل�����ض وال��ب��ق��ول��ي��ات واجل����زر واأن������واع من 
وامللفوف  والقرنبيط  الربوكلي  مثل  ال�سليبية  الف�سيلة 
والبوك ت�سوي والكرنب الأخ�سر. ت�سري اأخ�سائية التغذية 
بوليا يل اإىل انه لي�ض من امل�ستغرب اأن نرى اأن اخل�سروات 
ال�سليبية، مثل القرنبيط والربوكلي، مت ت�سمينها كاأقوى 
ال�سلفورافان،  م��ادة  على  حتتوي  لأنها  لل�سرطان  حم��ارب 

وهو مركب وجد اأن له خ�سائ�ض م�سادة لل�سرطان.
اخل�سروات  يف  موجود  مركب  "ال�سلفورافان  يل:  وت�سرح 
والقرنبيط،  بروك�سل،  وبراعم  الربوكلي،  مثل  ال�سليبية، 
لاللتهابات  وم�����س��ادة  ل��الأك�����س��دة  م�����س��ادة  خ�سائ�ض  ول���ه 

اخل�سراوات  "حتتوي  وت�����س��ي��ف:  لل�سرطان"  وم�����س��ادة 
ال�سليبية اأي�سا على مكونات حتفز كال من اإنزميات الكبد 
كاربينول،   -3 اإن���دول  مثل  والثانية  الأوىل  املرحلتني  يف 
الذي يعترب مركبا قويا م�سادا لل�سرطان". وتالحظ يل 
"اإحدى الدرا�سات احلديثة قد وجدت اأن ال�سلفورافان  اأن 

الأن�سولني،  مقاومة  م��ن  التخفيف  يف  مفيد 
وتقليل الدهون الثالثية يف الدم، واإجمايل 

ال���ك���ول���ي�������س���رتول، وم�����س��ت��وي��ات الألن�����ني 
اأمينوتران�سفرياز )ALT( فيما يتعلق 

مبر�ض الكبد الدهني غري الكحويل"، 
وبح�سب يل يحتوي اجلزر اأي�سا على 

الكاروتينات،  م���ن  ع��ال��ي��ة  ك��م��ي��ات 
وامل����ع����روف ب��ق��درات��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة يف 

م�سادات الأك�سدة.

عادات غذائية ت�صاهم يف حماية الكبد من الأمرا�س


