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وجبة الفطور الأكرث فائدة للرجال
ك�ضفت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبرية التغذية الرو�ضية، اأف�ضل املواد 

الغذائية املكونة لوجبة الفطور الأكرث فائدة لل�ضحة.
وت�ضري اخلبرية يف حديث لراديو "�ضبوتنيك"، اإىل اأن وجبة الفطور 
هي الوجبة الأكرث اأهمية. لذلك يجب اأن حتتوي على جميع العنا�ضر 
والألياف  الكربوهيدرات  الدهون،  الرئي�ضية-الربوتينات،  الغذائية 
الغذائية. وتقول، "اإذا اعتمدنا البي�ضة كاأ�ضا�س، فهي اأف�ضل بروتني 
حيواين، �ضهل اله�ضم ورخي�س مقارنة باللحم اأو منتجات الألبان اأو 
املاأكولت البحرية. وميكن للمراأة اأن تاأكل بي�ضة واحدة يف ال�ضباح، 
والرجل بي�ضتني، مع اخلبز الأ�ضمر ولي�س الأبي�س. ويجب اأن حتتوي 
وجبة الفطور على الألياف الغذائية، لذلك يجب اأن ن�ضيف للبي�س 
اخل�ضروات املختلفة مثل الطماطم واخل�س وغريها، عندها نح�ضل 

على وجبة فطور مثالية، ميكن تناولها عدة مرات خالل الأ�ضبوع".
مع  البي�س  عجة  من  تتكون  للرجال  فطور  وجبة  اأف�ضل  وت�ضيف، 
وحت�ضن  الربو�ضتاتا  يف  اإيجابي  تاأثري  لها  حيث  املطهية،  الطماطم 
الطماطم  يف  امل��وج��ود  الليكوبني  بف�ضل  امل��ن��وي��ة  احل��ي��وان��ات  ح��رك��ة 
املطهية. وت�ضري اخلبرية، اإىل اأن اأن اخليار الثاين لوجبة الفطور هو 
ع�ضيدة ال�ضوفان، التي ن�ضيف لها مكونات اأخرى لت�ضبح اأكرث فائدة 
الإفطار  وجبة  اأن  اأي  ك��رب��وه��ي��درات،  "ال�ضوفان-  وت��ق��ول،  لل�ضحة. 
تفتقر اإىل الربوتينات والدهون والألياف الغذائية. لذلك اأعتقد اأن 
اأف�ضل �ضيء ميكن اأن ي�ضاف لع�ضيدة ال�ضوفان هو الفواكه - املوز ، 

التفاح، الربتقال. 

حتذير من جتاهل الت�شنج
حّذرت درا�ضة جديدة من جتاهل عالج حالة الت�ضنج وت�ضّلب الع�ضالت 
التي ت�ضيب واحداً من بني كل 3 ناجني من ال�ضكتة الدماغية، وقالت 
اإن �ضعوبة فتح اليدين والكتابة لي�ضت من الأ�ضياء التي ميكن اأخذها 

كاأمر م�ضّلم به بعد النجاة من جلطة الدماغ.
ق�ضم  وهي  الأمريكية،  الدماغية  ال�ضكتات  جمعية  الدرا�ضة  واأج��رى 
اأهمية التاأهيل،  من جمعية القلب الأمريكية، و�ضددت نتائجها على 
لأنه اإذا ُترك الت�ضنج من دون عالج يت�ضبب يف حدوث ت�ضوهات موؤملة 
ومنهكة يف العظام واملفا�ضل. وبح�ضب موقع "ميديكال اإك�ضربي�س"، 
ال�ضكتة  من  النجاة  ف��ور  الطبيب  زي��ارة  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضيات  دع��ت 

الدماغية والبدء يف اإعادة التاأهيل يف اأقرب وقت.
وقال ريت�ضارد دي زورويتز امل�ضرف على البحث: "بينما ل يوجد عالج 
اأف�ضل  على  للعثور  الطبية  الرعاية  فريق  مع  العمل  ف��اإن  للت�ضنج، 

خيارات العالج للم�ضاب ي�ضاعد يف توفري الراحة وال�ضتقاللية".
مثل  اليومية  ب��امل��ه��ام  ال��ق��ي��ام  ال�ضعب  م��ن  ي��ك��ون  "عندما  وا���ض��اف: 
وتناول  وال��ط��ه��ي  امل��الب�����س  وارت�����داء  الأ���ض��ن��ان  ال���ض��ت��ح��م��ام وتنظيف 

الطعام، تتاأثر ال�ضحة النف�ضية اأي�ضاً".

م�شّكن للأمل ال�شديد ل ي�شبب الإدمان
BnOCPA يعمل كم�ضّكن قوي وانتقائي  اأن مرّكب  وجد علماء 
اأن��ه ل  كما  للغاية،  اآث��ار جانبية حم��دودة  عنه  تنتج  وبالتايل  ل��الأمل 

ي�ضبب الإدمان ح�ضب الختبارات التي متت حتى الآن.
باحثني من  واروي����ك مب�ضاركة  م��ن جامعة  ف��ري��ق  الأب��ح��اث  اأج���رى 
يف  الدرا�ضة  وُن�ضرت  وكوفنرتي.  ومونا�س  وبرن  كامربيدج  جامعات 

جملة "نيت�ضر كومينيكي�ضن".
وتعمل العقاقري الأفيوينة مثل املورفني والأوك�ضيكودون على تن�ضيط 
جزيئات بروتينات G، لكن امل�ضّكن اجلديد، وهو غري اأفيوين، يعمل 

.G ب�ضكل انتقائي ليقوم بتن�ضيط نوع واحد فقط من بروتني
وقال الربوفي�ضور مارك وول امل�ضرف على البحث من جامعة وارويك: 
اأنه  BnOCPA جتعله فريداً حقاً، وناأمل  انتقائية وفعالية  "اإن 
اإنتاج م�ضكنات قوية لالأمل  املمكن  �ضيكون من  البحث  مع مزيد من 

ت�ضاعد مر�ضى الآلم املزمنة".
امل�ضروع:  يف  الرئي�ضي  الباحث  فرينغيلي،  برونو  الربوفي�ضور  وق��ال 
مرّكب  يت�ضرف  اأن  نتوقع  مل  العلوم.  يف  لل�ضدفة  رائع  مثال  "هذا 
الأخرى يف فئته، لكن  ب�ضكل خمتلف عن اجلزيئات   BnOCPA
قبل،  من  ن�ضهدها  مل  خ�ضائ�س  اكت�ضفنا  املرّكب  هذا  يف  بحثنا  كلما 

والتي قد تفتح جمالت جديدة يف الكيمياء الطبية".
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حت�شري الآي�س كرمي 
من مكونني فقط

طريقة  فيه  ت�ضرح  فيديو  مقطع  ت��وك  تيك  م�ضتخدمات  اإح��دى  �ضاركت 
حت�ضري و�ضفة اآي�س كرمي لذيذة با�ضتخدام مكونني فقط.

وح�ضل مقطع الفيديو الذي ن�ضرته اإميا اأورد على اأكرث من 1.3 مليون 
ويبي  م�ضرت  ك��رمي  اآي�س  و�ضفة  بت�ضنيع  تقوم  حيث  الآن،  حتى  م�ضاهدة 
ا�ضرتليني  جنيه   2.10 ع��ن  ت��زي��د  ل  وبتكلفة  فقط  مبكونني  ال�ضهرية 

)2.5 دولر(.
املكثف  احلليب  هما  مكونني  اإىل  فقط  حت��ت��اج  الو�ضفة  اإن  اإمي���ا  وت��ق��ول 
كرمي  اآي�س  �ضنع  ميكنك  ال�ضائعات  "تقول  وت�ضيف  امل��زدوج��ة،  والكرمية 
م�ضرت ويبي با�ضتخدام احلليب املكثف والق�ضدة املزدوجة - لذا من الوا�ضح 

اأنني �ضاأقوم بهذا الأمر".
يف البداية تقوم ب�ضرب الكرمية حتى ت�ضبح قا�ضية بع�س ال�ضي، ثم ت�ضيف 
ق��ط��رات من  ب�ضع  اإ���ض��اف��ة  اإمي���ا  اخ��ت��ارت  اإ���ض��ايف  وكخيار  املكثف.  احلليب 

ال�ضوكولتة ملنح الو�ضفة نكهة اإ�ضافية.
بالو�ضفة  لالإ�ضادة  التعليقات  ق�ضم  اإىل  املعجبني  من  العديد  هرع  وبينما 
ال�ضديقة للميزانية والآي�س كرمي اللذيذ، كان العديد منهم حري�ضني على 
م�ضاركة اإميا اختبار التذوق النهائي، بح�ضب �ضحيفة مريور الربيطانية.

واأجابت  التذوق،  اختبار  فيديو  و�ضاركت  اإميا ملطالب اجلميع،  وا�ضتجابت 
على ال�����ض��وؤال ال��ذي ط��ال ان��ت��ظ��اره: ه��ل طعمه ه��و نف�س طعم اآي�����س كرمي 
ال�ضيد ويبي؟ واجل��واب كان من اإميا "طعمها هو نف�س طعم ال�ضيد ويبي 

بال�ضبط".

انت�شار كثيف لبعو�شة 
النمر  يف اجلزائر

عادت بعو�ضة النمر، والتي ت�ضمى اأي�ضا 
ب�ضكل  للظهور  البي�ضاء"،  "الزاعجة 
الغربية  ال�����ض��م��ال��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  ك��ث��ي��ف 
انت�ضار  ن�ضبة  اأع��ل��ى  م�ضجلة  ل��ل��ج��زائ��ر، 
2010، قادمة  اأول ظهور لها عام  منذ 
�ضرق  جنوب  يف  ال�ضتوائية  الغابات  من 
اآ�ضيا واأوروبا. وقد وجهت وزارة ال�ضحة 
املوطنني  اإىل  نداء  امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح 
واأخ���ذ الح��ت��ي��اط��ات ملنع  لتوخي احل���ذر 
البعو�س،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  انت�ضار  زي���ادة 
ح��ول مدى  تو�ضيحات  ع��دة  كما قدمت 

خطورة النوع املنت�ضر يف اجلزائر.
اجلزائريني  الأطباء  عمادة  رئي�س  واأكد 
امل��ن��ت�����ض��ر يف  ال���ن���وع  اأن  ب���رك���اين  ب���ق���اط 
ال��ن��م��ر يختلف عن  ل��ب��ع��و���ض��ة  اجل���زائ���ر 
للفريو�ضات  ال��ن��اق��ل  الإف���ري���ق���ي  ال���ن���وع 
اخلطرية امل�ضببة لالأمرا�س، مثل حمى 

ال�ضنك اأو ال�ضيكونغونيا وزيكا.
وقال بركاين ملوقع "�ضكاي نيوز عربية": 
مقلقة  غ���ري  اجل���زائ���ر  يف  "الو�ضعية 
واأن  خا�ضة  للمواطنني،  مزعجة  واإمن��ا 
مري�ضة  غ��ري  حاليا  املنت�ضر  البعو�ضة 

بالفريو�ضات اخلطرية".

درا�شة تقوم على املناف�شة بني حمية الكيتو 
وحمية البحر الأبي�س املتو�شط ..من الرابح؟ �ص 23

متارين �شديدة ال�شدة
اأطل�س"  "نيو  م��وق��ع  ن�����ض��ره  م���ا  ب��ح�����ض��ب 
 Jama نقاًل عن دورية ،New Atlas
حتث   ،Internal Medicine
اأ�ضدرتها  التي  البدين،  الن�ضاط  اإر���ض��ادات 
لالأمريكيني،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ح��ك��وم��ة 
ممار�ضة  اإىل  ي��ه��دف��ون  ال��ب��ال��غ��ني  اأن  ع��ل��ى 
متارين متو�ضطة ال�ضدة ملدة 150 دقيقة 
التمارين  م��ن  دق��ي��ق��ة   75 اأو  الأق����ل  ع��ل��ى 

�ضديدة ال�ضدة اأ�ضبوعًيا.
وميكن اأن يفي البع�س بهذه العالمة من 
خالل الرك�س اليومي قبل الإفطار، بينما 
رحلة  يف  الآخ���ر  البع�س  ي��ذه��ب  اأن  ميكن 
الأ�ضبوع  نهاية  بالدراجة يف عطلة  طويلة 
الدرا�ضة  ب��اح��ث��و  ����ض���رع  ذل�����ك.  م���ن  ب�����دًل 
اجلديدة يف اإجراء اأبحاث حول ما اإذا كانت 
على  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  املختلفة  احل��ي��اة  اأمن����اط 
فائدة مهمة ملمار�ضة التمرينات الريا�ضية 

وحتديًدا تقليل خماطر املوت املبكر.

م�شارك األف   350
�ضانتو�س  دو���������س  م���اوري�������ض���ي���و  ب����ق����ي����ادة 
الربازيلية  باولو"  ����ض���او  "جامعة  م���ن 
بيانات  البحث  فريق  ا�ضتغل  الفيدرالية، 
املتحدة.  ال���ولي���ات  يف  ب��ال��غ  األ���ف   350
ن�ضاطهم  عن  الدرا�ضة  يف  امل�ضاركون  اأبلغ 
البدين ذاتًيا، ومت ت�ضنيفهم يف جمموعات 
التمرينات  اأنظمة  على  اع��ت��م��اًدا  خمتلفة 
اأنهم  اأ�ضا�س  على  بهم،  اخلا�ضة  الريا�ضية 
اإما غري ن�ضطني بدنًيا اأو ن�ضطني بانتظام 
اأو  ت��دري��ب��ي��ة  ح�ض�س  ب��ث��الث  ي��ق��وم��ون  اأو 
اأو مي��ار���ض��ون مترينات  اأك��رث يف الأ���ض��ب��وع، 

بدنية خالل عطلة نهاية الأ�ضبوع فقط.
متت متابعة امل�ضاركني يف الدرا�ضة ملدة 10 
الباحثون  املتو�ضط، حيث ر�ضد  �ضنوات يف 
حالة   22200 م���ن  ي���ق���رب  م���ا  ح�����دوث 
اأكرث  ال��ف��رتة، م��ن بينها  وف��اة خ��الل تلك 

القلب  اأم��را���س  ب�ضبب   4000 م��ن 
والأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة، وح����وايل 

ال�ضرطان. ب�ضبب   6000
واك���ت�������ض���ف ال���ب���اح���ث���ون اأن������ه، 

ال�����ض��خ�����س ميار�س  ك���ان  ����ض���واء 
التدريبات الريا�ضية يف عطلة نهاية 

بانتظام،  بدنًيا  ن�ضطاً  ك��ان  اأو  الأ�ضبوع 
م����ن معدلت  ا����ض���ت���ف���ادة  ح���ق���ق  ف����اإن����ه 
الوفيات املنخف�ضة، اإما لأ�ضباب حمددة 

اأو لأي �ضبب.

ا�شتنتاج مثري للده�شة
ال��ن��ت��ائ��ج ت�ضري  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����ض���ح 
اإىل اأنه ل يوجد اأي فرق كبري بني من 
البدنية  للتدريبات  ممار�ضتهم  تقت�ضر 
امل�ضاركني  اأو  الأ���ض��ب��وع  نهاية  عطلة  يف 
الن�ضطني بانتظام. ونوه الباحثون اإىل 
الفوائد  من  العديد  بالطبع  هناك  اأن 
املنتظمة  الريا�ضية  للتمارين  الأخ��رى 
املزاجية  احل���ال���ة  ت��ع��زي��ز  ت�����ض��م��ل  ال��ت��ي 

الغذائي  التمثيل  وتعزيز  والإدراك، 
وت�����ق�����ل�����ي�����ل 
اأع�������را��������س 
ال�������ت�������وت�������ر 

وال��������ق��������ل��������ق، 
ولكن تثبت النتائج 

الن�ضاط  يتعلق  بقدر ما  اأن��ه 
التعر�س  خ��ط��ر  ب��ت��ق��ل��ي��ل  ال���ب���دين 

ل��ل��م��وت امل���ب���ك���ر، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه م���ن املفيد 
على  ول��و  الريا�ضية  التمرينات  ممار�ضة 

الأقل خالل عطلة نهاية الأ�ضبوع.

كيف تتجنب الإ�شابة بامللل الريا�شي؟
منتظم  ب�ضكل  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال�����ض��ال��ة  زي����ارة 
التمارين  ذات  مم��ار���ض��ة  ع��ل��ى  وامل���واظ���ب���ة 
يومياً، قد تتحولن لدى البع�س اإىل اأمر 
روتيني ي�ضاحبه �ضعور بامللل يكون �ضبباً يف 

وب���ح�������ض���ب درا������ض�����ة ������ض�����ادرة ع�����ن امل���رك���ز العزوف عن ال�ضتمرار فيها.
الأمريكي للطب الريا�ضي فاإن %50 من 
الأ�ضخا�س يتوقفون عن مزاولة الريا�ضة 

لهذا ال�ضبب.
لذلك وللتخل�س من هذا ال�ضعور ال�ضلبي، 
ُي��ن�����ض��ح ببع�س  ال���ت���ك���رار،  وك�����ض��ر ح���اج���ز 
التغيريات يف النظام الريا�ضي، كالن�ضمام 
عن  عو�ضاً  جماعية  ريا�ضية  �ضفوف  اإىل 
ودعوة  انفرادي،  ب�ضكل  الريا�ضة  ممار�ضة 

اأفراد العائلة والأ�ضدقاء ملمار�ضة الريا�ضة 
م��ع��اً، وال��ت��ن��وي��ع ب��ني اأمن���اط خمتلفة من 
ال��ت��م��اري��ن، وع����دم ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى مترين 
اأحياناً  وال�ضتعانة  طويلة،  لفرتة  معني 
مب���درب خ��ا���س ي�����ض��اع��د يف ال��رتك��ي��ز على 
التمارين املف�ضلة وممار�ضة اجلديد منها. 
الهواء  يف  الريا�ضة  مبمار�ضة  ين�ضح  كما 
اأو  ك��احل��دائ��ق  الوا�ضعة  والأم��اك��ن  الطلق 

قرب �ضواطئ البحر.

امللتقى الدويل للكاريكاتري 
بالقاهرة يعيد الب�شمة 

داخل  جديد  من  الب�ضمة  ارت�ضمت 
ق�ضر الفنون بدار الأوبرا امل�ضرية 
اأم�����س الأول الأرب���ع���اء مع  م�����ض��اء  
ان����ط����الق ال���������دورة ال�������ض���اب���ع���ة من 
الذي  للكاريكاتري  ال��دويل  امللتقى 
جاء هذا العام حممال بنحو 400 
 62 297 فنانا من  لوحة ر�ضمها 

دولة عربية واأجنبية.
وكان امللتقى الذي تنظمه اجلمعية 
بالتعاون  ل��ل��ك��اري��ك��ات��ري  امل�����ض��ري��ة 
الت�ضكيلية  ال��ف��ن��ون  ق��ط��اع��ي  م���ع 
اخلارجية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���ع���الق���ات 
ب���������وزارة ال���ث���ق���اف���ة ق����د ت����وق����ف يف 
جائحة  ب�ضبب  املا�ضيني  العامني 

فريو�س كورونا.
عددا  الفتتاح  يف  امللتقى  وا�ضتقبل 
بلجيكا  م���ن  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني  م���ن 
وكذلك  والإك���������وادور  وك��ول��وم��ب��ي��ا 
الفنانني جورج البهجوري وحممد 
عبلة وحممد حاكم وجالل جمعة 
عبد  و�ضمري  فريد  �ضمري  واأح��م��د 
الغني. وقال م�ضطفى ال�ضيخ رئي�س 
للكاريكاتري  امل�����ض��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
قيمة  ن���ع���رف  ل  "رمبا  ل���روي���رتز 
خالل  تغيب،  عندما  اإل  الأ���ض��ي��اء 
لنا  ال�ضوؤال  كان  املا�ضيني  العامني 
دوم����ا م��ن اجل��م��ه��ور .. م��ت��ى تقام 
للملتقى؟".  اجل����دي����دة  ال��������دورة 
واأ�ضاف "امللتقى اكت�ضب زخما على 
ذلك  على  وال��دل��ي��ل  ال�ضنني  م��دى 
امل�����ض��ارك��ات واحلر�س  ع���دد  زي�����ادة 
الكبري من عدد من الفنانني على 
دورة".  ك��ل  يف  باأعمالهم  التواجد 
وتابع قائال "هذا العام املحور العام 
و�ضخ�ضية  املو�ضيقى  هو  للملتقى 

البورتريه هي اأم كلثوم. 

هاري �شتايلز يقيم ندوة تدريبية
يف   TXST ج����ام����ع����ة  اأع����ل����ن����ت 
اأنها �ضتقيم دورة تدريبية  تك�ضا�س 
 One ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ع���م���ل جن����م
�ضتايلز   Direction  ه����اري 

الذي حتول اإىل رمز ثقايف.
عنوان الدورة "هاري �ضتايلز وعبادة 
امل�������ض���اه���ري: ال���ه���وي���ة والإن����رتن����ت 
البوب   الأوروبية" و�ضتبداأ  وثقافة 
يف ربيع 2023. اإنها لي�ضت الدورة 
بل  بامل�ضاهري،  تعنى  التي  الأوىل 
هي الأحدث يف �ضل�ضلة طويلة من 
الطابع  ذات  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����دورات 
اخلا�س بامل�ضاهري، حيث مت اإقامة 
النجوم،  ل��ب��ع�����س  اأخ������رى  دورات 
منهم ليدي غاغا، بيون�ضيه، جاي 

زي، كاين وي�ضت وفرقة البيتلز.
�ضرتكز دورة "�ضتايلز" على اأعماله، 
اأجل  م��ن  والأف�����الم،  املو�ضيقى  يف 
وال�ضيا�ضي  الثقايف  التطور  "فهم 

للم�ضاهري املعا�ضرين".

ب�شرى ملن ل يجد الوقت ملمار�شة 
الريا�شة اإل بعطلة نهاية الأ�شبوع

وامل�ش�ؤوليات  املنزلية  والأعمال  العمل  يف  الإره��اق  ي���ؤدي  اأن  ميكن 
الريا�شة  ملمار�شة  وقت  اإيجاد  �شع�بة  اإىل  والجتماعية  الأ�شرية 
على مدار الأ�شب�ع. لكن الأخبار ال�شارة هي اأن درا�شة جديدة اأجرت 
الريا�شة  الذين ميار�ش�ن  اأولئك  املبكر بني  امل�ت  مقارنة ح�ل خطر 
نهاية  عطلة  يف  ميار�ش�نها  الذين  واأولئك  الأ�شب�ع  خالل  بانتظام 
ال�قت  واأن  بينهما  كبري  فرق  ي�جد  ل  اأنه  النتائج  اأفادت  الأ�شب�ع. 

الذي يكر�شه اأولئك، الذين ت�شمح ظروفهم مبمار�شة الريا�شة يف 
عطالت نهاية الأ�شب�ع فقط، ه� اأمر ي�شتحق اجلهد.

تتغري اأح����دث اجت��اه��ات واأن��ظ��م��ة ال��ت��غ��ذي��ة ب��ا���ض��ت��م��رار ورمب���ا ي��ك��ون م��ن ال�ضعب 
مواكبتها، لكن يقوم بع�س اخلرباء حالًيا بتكييف اأبحاثهم لتحديد كيفية حتقيق 

اأعلى الفوائد ال�ضحية عن طريق تناول اأطعمة معينة، من بينها ثمار الأفوكادو.
بح�ضب ما ن�ضره موقع "Medical News Today"، قامت درا�ضة حديثة 
ن�ضرت يف دورية جمعية القلب الأمريكية بتقييم تاأثري تناول حبة اأفوكادو واحدة 

يومًيا مقارنة بالنظام الغذائي املعتاد.
التحكم  جمموعتي  ب��ني  ك��ب��رًيا  ف��رًق��ا  ي��ج��دوا  مل  الباحثني  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
والتدخل، اإل اأنهم اكت�ضفوا اأن امل�ضاركني الذين تناولوا ثمرة اأفوكادو يومًيا كانت 
لديهم م�ضتويات منخف�ضة من الكولي�ضرتول ال�ضيئ وح�ّضنوا من جودة نظامهم 

الغذائي.
نقل موقع "ميديكال نيوز توداي" عن خبري التغذية دكتور برايان باور، الذي مل 
ي�ضارك يف الدرا�ضة، كيف ترتبط م�ضتويات الكولي�ضرتول يف الدم و�ضحة القلب، 
حيث اأفاد باأن "الدليل املقنع من الدرا�ضات ير�ضم �ضورة مل�ضتويات الكولي�ضرتول 
املرتفعة هي عامل خطر  امل�ضتويات  واأن  القلب.  ل�ضحة  باعتبارها مهمة  الدم  يف 
الأوعية  اأم��را���س  ي�ضمل  مبا  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�س  لالإ�ضابة  مهم 

الدموية الدماغية واأمرا�س القلب التاجية".

حبة اأفوكادو واحدة يومًيا 
حتميك من هذا املر�س ال�شائع
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�ش�ؤون حملية
د. اأحمد باله�ل الفال�شي: الإمارات اتخذت خط�ات ا�شرتاتيجية يف تر�شيخ وتكري�س منظ�متها التعليمية

املنتخبات الطلبية الإماراتية حت�شد 9 ميداليات ذهبية وبرونزية يف الأوملبيادات الدولية 2022 

بالتعاون مع جائزة ال�شارقة لالت�شال احلك�مي 

جامعة الإمارات تطلق »حتدي اجلامعات« لأف�شل مبادرة لتاأهيل موظفي امل�شتقبل

»تراث الإمارات« ينظم حما�شرة عن النخيل �شمن م�شاركته يف »ليوا للرطب«

•• دبي-الفجر

بالهول  اأح����م����د  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  ق�����ال 
اإن دولة  الفال�ضي وزير الرتبية والتعليم 
الإمارات اتخذت خطوات ا�ضرتاتيجية يف 
التعليمية،  منظومتها  وتكري�س  تر�ضيخ 
والبتكار،  املعرفة  جمتمع  مالمح  ور�ضم 
ريادتها،  بتعزيز  التناف�ضية  قيم  واإع���الء 
اليوم  ونتائجها  اأهميتها  ن�ضت�ضعر  حيث 
للمنتخبات  ال���ب���ارز  ال��ت��ف��وق  خ����الل  م���ن 
ال��ط��الب��ي��ة الإم���ارات���ي���ة وح�����ض��ده��ا ت�ضع 
ميداليات ذهبية وبرونزية، يف الأوملبيادات 
الدولية 2022، مبا يتما�ضى مع توجهات 
القيادة احلكيمة للدولة لتعزيز مكت�ضباتنا 

الوطنية.
والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  معاليه  واأك��د 
وروؤية  ع�����ض��ري،  ت��رب��وي  فكر  م��ن  تنطلق 
منبثق  اب��ت��ك��اري  تعليم  حتقيق  اأ���ض��ا���ض��ه��ا 
التوجهات  را���ض��خ��ة حت��اك��ي  ق��ن��اع��ات  ع��ن 
الوطنية، ببناء قدرات الطلبة يف خمتلف 
اأدوات  ال��ع��ل��وم، ومت��ك��ي��ن��ه��م م��ن  جم����الت 
اإماراتية  اأج��ي��ال  لإع���داد  الناقد  التفكري 
خطط  لتنفيذ  ال��ت��م��ي��ز  مم��ك��ن��ات  مت��ت��ل��ك 
و�ضياغة  املقبلة،  عاما  للخم�ضني  الدولة 
املحلية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ال���ن���اج���ع���ة  احل����ل����ول 

والعاملية.
وبناتنا  باأبنائنا  نفخر  معاليه:"  واأ�ضاف 
الطلبة امل�ضاركني يف الأوملبيادات الدولية، 
اأول���ئ���ك ال��ل��ذي��ن عملوا  واأخ�������س ب��ال��ذك��ر 
امل�ضرفة،  ال��ن��ت��ائ��ج  لتحقيق  واج���ت���ه���دوا، 
الباهرة بدعم من مدار�ضهم  والإجن��ازات 
اأن  على  ي��دل  وه���ذا  وذوي��ه��م،  ومعلميهم 
طلبتنا اأ�ضبحوا اليوم اأكرث اإدراكا ومعرفة 
لتحقيق  امل�ضتقبل  ملتطلبات  وا���ض��ت��ع��دادا 

خمرجات نوعية".
واأو�ضح معايل الفال�ضي اأن رغبة الأجيال 
الإم��ارات��ي��ة يف ال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز، جتعلها 
قادرة على تخطي التحديات، لإعالء �ضاأن 
يف  م�ضتقبلية  اأف��اق��ا  وا�ضتك�ضاف  ال��دول��ة 
والريادة،  والبتكار  التكنولوجيا  جمالت 
الطلبة  ت��اأه��ي��ل  على  ال����وزارة  داأب���ت  حيث 
الطالبية  الأومل����ب����ي����ادات  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
متيزهم  على  ال�����ض��وء  وت�ضليط  العاملية، 
من  لهم  وا���ض��ع��ة  ف��ر���س  وتهيئة  العلمي، 
خالل اكت�ضاف ورعاية املتفوقني منهم يف 
اإىل  بالإ�ضافة  العلمية،  املجالت  خمتلف 
خلق بيئة تناف�ضية ايجابية خالل املراحل 

الدرا�ضية. 
وك���ان���ت دول�����ة الإم��������ارات ق���د ح�����ض��دت 9 
ميداليات ذهبية وبرونزية يف الأوملبيادات 
 ،2022 والكيمياء  الفيزياء  يف  الدولية 
الطالبي  الإم���ارات���ي  املنتخب  ت���ّوج  حيث 
تاألقه يف اأوملبياد الفيزياء يف دورته ال 52، 
اأقيم افرتا�ضياً يف �ضوي�ضرا خالل  والذي 
بح�ضد  يوليو،   17 اإىل   12 م��ن  ال��ف��رتة 

ميداليات  وث���الث  ذهبيتني  م��ي��دال��ي��ت��ني 
برونزية، بينما حقق منتخبنا يف الكيمياء 
4 ميداليات برونزية يف الأوملبياد الدويل 
ل��ل��ك��ي��م��ي��اء، وال������ذي اأق���ي���م اف���رتا����ض���ي���اً يف 
للطلبة  ال�����ض��رف  ق��ائ��م��ة  �ضمت  ال�����ض��ني. 
املتّوجني بامليداليات الذهبية والربونزية 
العبدويل  اأح���م���د  ال��ط��ال��ب  ال��ف��ي��زي��اء  يف 
ال�ضرقي،  ب��ن ع��ب��داهلل  م��ن م��در���ض��ة حمد 

ال��ي��م��اح��ي وفاطمة  ف��اط��م��ة  وال��ط��ال��ب��ت��ان 
والطالب  املا�ضة،  مدر�ضة  من  الظنحاين 
الثانوية  مدر�ضتنا  م��ن  اأج����اروال  ميهول 
ك��وروف��ي��ال من  ���ض��ارا  اخل��ا���ض��ة، والطالبة 

املدر�ضة الإجنليزية اخلا�ضة.
بجانب ذلك فقد ا�ضتملت قائمة ميداليات 
الكيمياء على الطالبة ب�ضاير اليماحي من 
مدر�ضة املا�ضة، والطالبة يا�ضمني حممود 
الثانوي،  للتعليم  الرا�ضدية  مدر�ضة  من 
وال��ط��ال��ب��ة داه��ان��ف��ي ن��وت��ي��ال م��ن مدر�ضة 
الإجنليزية،  الثانوية  مدر�ضتنا  جيم�س 
مدر�ضتنا  من  دويفدي  �ضيامال  والطالب 
ب��ج��ان��ب لوحة  ال���ث���ان���وي���ة الإجن���ل���ي���زي���ة، 
من  �ضينها  اآدي  ال��ط��ال��ب  ن��ال��ه��ا  ���ض��رف��ي��ة 
مدر�ضة دلهي اخلا�ضة نتيجة م�ضاركته يف 

اأوملبياد الريا�ضيات الدويل.
املعال،  الدكتور حممد  �ضعادة  اأك��د  ب��دوره 
لل�ضوؤون  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
الأكادميية، اأن تتويج املنتخبات الطالبية 
ذهبية  م���ي���دال���ي���ات  ب��ت�����ض��ع  الإم�����ارات�����ي�����ة 
يعزز  الدولية،  الأومل��ب��ي��ادات  يف  وبرونزية 
روؤية الوزارة التي تتبنى اأف�ضل املمار�ضات 
ع�ضرية،  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  اإر�����ض����اء  يف 

حتاكي الطموحات لبناء جيل مبدع.
تنب�س  الإم���ارات���ي���ة  امل���دار����س  اأن  واأو����ض���ح 
باملوهبة والتفوق، انطالقاً من اأن الأجيال 
املفكرة وال�ضاعية للريادة هي التي متتلك 
وا�ضتعداداً  اإدراك��������اً  والإرادة،  ال��ط��م��وح 
البتكاري،  بالتفكري  امل�ضتقبل،  ملتطلبات 
ح�ضور  لتعزيز  العلمي،  البحث  ومهارات 
ال��ع��امل��ي��ة، ل�ضمان  ال��دول��ة على اخل��ارط��ة 
وجمتمع  التناف�ضية  دائ��رة  �ضمن  بقائها 

املعرفة امل�ضتدام.

رعاية امل�ه�بني واملبتكرين 
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  ���ض��ع��ادة  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل  ال�����ض��ام�����ض��ي  ال�����ض��ح��اك 
اإن هذا  ال���ق���درات،  وب��ن��اء  ال��رع��اي��ة  لقطاع 
الإجناز ير�ضخ دور وزارة الرتبية والتعليم 
لرعاية  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
املوهوبني واملبتكرين، يف خمتلف املجالت 
م�ضتهدفات  لتحقيق  والثقافية،  العلمية 
الوطنية، وفق منظومة تعليمية  الربامج 
الرتبوية  امل���ع���اي���ري  اأف�������ض���ل  م���ع  ت����ت����واءم 
والعاملية، وتهيئ الطلبة ل�ضناعة امل�ضتقبل، 
وللم�ضاهمة يف بناء القت�ضاد املعريف لدولة 
الإمارات العربية املتحدة.  واأكدت �ضعادتها 
ا�ضتقطاب  ال��ربن��ام��ج  م��ن خ��الل  يتم  اأن���ه 
دولة  يف  واملقيمني  املواطنني  من  املواهب 
الدولة  ت��وج��ه��ات  ير�ضخ  وه���ذا  الإم�����ارات، 
املتميزة  امل��واه��ب  وا�ضتبقاء  ا�ضتقطاب  يف 
وتر�ضيخ  ال��ع��م��ري��ة،  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  يف 
للمواهب  حا�ضنة  كدولة  الإم��ارات  مكانة 

العاملية.
بطلبتنا  ف��خ��ورون  �ضعادتها:"  واأ���ض��اف��ت   
بف�ضل  منهم،  الكثري  وننتظر  امل��ب��دع��ني، 
املبهرة،  وق����درات����ه����م  ال����ن����رية،  ع��ق��ول��ه��م 
ومواهبهم املتميزة، للم�ضاهمة بابتكاراتهم 
والتطور،  والزده�������ار  ال��ب��ن��اء  م�����ض��رية  يف 
ومواكبة  واملعرفة،  بالعلم  العقول  واإث��راء 
م��ا ي��زخ��ر ب��ه ال��وط��ن م��ن ط��اق��ات ب�ضرية 

موهوبة ومبدعة يف �ضتى املجالت".

بيئة التميز والإبداع 
اأكد الفائزون اأن هذا الإجناز لطلبة دولة 
الإمارات ثمرة اجلهود الرتبوية الكبرية، 
واله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة ال���ذي ت��ول��ي��ه وزارة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ه��م، وت��ه��ي��ئ��ة البيئة 
النجاح،  ع��ل��ى  ت�����ض��اع��ده��م  ال��ت��ي  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
باملنجزات  ت��رت��ق��ي  ع��ن ط��م��وح��ات  وي��ع��رب 
امل��ن�����ض��ودة، بجانب  ال��غ��اي��ات  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة 
اجل���ه���ود ال��ك��ب��رية م���ن امل����دار�����س واأول���ي���اء 
وتعزيز  امللهمة،  ال���روح  غ��ر���س  يف  الأم����ور 
التحديات،  ملواجهة  نفو�ضهم  يف  ال�ضغف 
ال���ن���ت���ائ���ج ع���ل���ى جميع  اأف�������ض���ل  وح�������ض���د 
الأ�ضعدة. اجلدير بالذكر اأن عدد الطلبة 
الذين  الإماراتية  الطالبية  املنتخبات  يف 
 19 بلغ  الدولية  الأومل��ب��ي��ادات  يف  �ضاركوا 
طالباً وطالبة، منهم 4 يف اأوملبياد الأحياء، 
اأوملبياد  يف  و6  ال��ف��ي��زي��اء،  اأومل��ب��ي��اد  يف  و5 

الريا�ضيات، و4 يف اأوملبياد الكيمياء. 

•• العني- الفجر

اأطلقت جامعة الإمارات العربية املتحدة 
لالت�ضال  ال�ضارقة  ج��ائ��زة  م��ع  بالتعاون 
لأف�ضل  اجلامعات"  "حتدي  احلكومي، 
مبادرة جامعية لتاأهيل موظفي امل�ضتقبل 
ت�ضتقطب  حيث  العمومي،  التوا�ضل  يف 
طلبة  م��ن  واملبدعني  املبتكرين  اجل��ائ��زة 

اجلامعات يف الدولة.
النائب  م�����راد،  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  واأ�����ض����ار 
اإطالق  اأن  اإىل  العلمي  للبحث  امل�����ض��ارك 

ه����ذه اجل����ائ����زة ي���اأت���ي ���ض��م��ن الأه������داف 
اإعداد  باأهمية  للجامعة  ال�ضرتاتيجية 
تخ�ض�ضهم،  جم��الت  يف  متميزين  طلبة 
وقياديني ومنتجني يف جمتمعاتهم، من 
وم���ب���ادرات من  م�����ض��اري��ع  خ���الل ت�ضميم 
موؤهلني  بخريجني  املجتمع  رف��د  �ضاأنها 
معارف  امل����واه����ب مي��ت��ل��ك��ون  وم���ت���ع���ددي 
خمتلفة توؤهلهم ل�ضوق العمل ومتطلبات 
اإىل  اجلائزة  هذه  تهدف  حيث  امل�ضتقبل، 
اإبراز ابتكارات الطلبة يف جمال التوا�ضل 
مبتكرة  بحلول  املجتمع  لرفد  العمومي، 

فيما يتعلق مبفهوم "املوظف ال�ضامل". 
"اإن هذا  م�����راد:  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
ال��ت��ع��اون م��ع ج��ائ��زة ال�����ض��ارق��ة لالت�ضال 
الت�ضال  جم���ال  يف  ال���رائ���دة  احل��ك��وم��ي 
ويفتح  البتكار  ثقافة  ُير�ّضخ  العمومي، 
الدولة  اأم��ام طلبة جامعات  وا�ضعة  اآفاقاً 
باعتبارهم موظفي وقادة امل�ضتقبل للعمل 
معاً على مواجهة التحديات واإيجاد حلول 

مبتكرة لت�ضهيل عملية التوا�ضل."
و�ُضي�ضارك يف التحّدي 20 فريقاً طالبياً 
م���ن خم��ت��ل��ف ج���ام���ع���ات ال����دول����ة، حيث 

اأو  �ضيعمل كّل فريق على تطوير مبادرة 
-26 ب��ني  ال��ف��رتة م��ا  ابتكار يف  اأو  ف��ك��رة 
جلنة  و�ضتقوم   .2022 �ضبتمرب   28
و�ضيتّم  امل��ب��ادرات،  ه��ذه  بتحكيم  التحّدي 
الثالثة  باملراكز  الفائزين  عن  الإع���الن 
 ،2022 �ضبتمرب   29 ب��ت��اري��خ  الأوىل 
على جائزة  الأول  الفائز  �ضيح�ضل  حيث 
اإماراتي فيما  األف درهم   25 مالية تبلغ 
الثاين  باملركز  الفائز  الفريق  �ضيح�ضل 
 15 على  والثالث  دره���م،  األ��ف   20 على 

األف درهم.

•• ليوا-الفجر

الثقافية  الأن�ضطة  �ضمن  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  نظم 
 ،2022 امل�ضاحبة مل�ضاركته يف مهرجان ليوا للرطب 
الرحالة«  كتابات  يف  التمر  »نخيل  بعنوان  حما�ضرة 
يف  املخت�س  امل���وؤرخ  عفيفي  علي  الدكتور  فيها  حت��دث 
تاريخ اخلليج واجلزيرة العربية، واأدارها الدكتور عماد 

�ضعد رئي�س �ضبكة بيئة اأبوظبي.
زايد  مركز  اإدارة  مديرة  املن�ضوري  فاطمة  وافتتحت 
ل��ل��درا���ض��ات وال��ب��ح��وث ال��ت��اب��ع ل��ن��ادي ت���راث الإم����ارات، 
الأهمية  اإىل  فيها  اأ���ض��ارت  متهيدية  بكلمة  املحا�ضرة 
الرتاثية والجتماعية لتنظيم مهرجان ليوا للرطب، 
ومنوهة اإىل اأن نادي تراث الإمارات يعد اأحد ال�ضركاء 
النادي  م�ضاركة  على  ال�ضوء  و�ضلطت  املهرجان،  لهذا 
الرتاث  تفا�ضيل  يج�ضد  امل��ه��رج��ان  يف  مم��ي��ز  ب��ج��ن��اح 
الإماراتي الأ�ضيل، واأبرزت جهود نادي تراث الإمارات 
يف اله���ت���م���ام ب�����رتاث ال��ن��خ��ي��ل م���ن خ����الل ال���ن���دوات 
مثل  املتخ�ض�ضة  والإ���ض��دارات  وال��ور���س  واملحا�ضرات 
»اأطل�س اأ�ضناف نخيل التمر يف دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة« ال���ذي اأ����ض���دره ال��ن��ادي يف 6 اأج�����زاء، وكتاب 

»نخيل التمر كعلم وثقافة وتراث«. 

ال��ث��ق��ايف الرتاثي  ال��ربن��ام��ج  اإىل  امل��ن�����ض��وري  واأ����ض���ارت 
للرطب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان  يف  ال��ن��ادي  مل�ضاركة  امل�ضاحب 
���ض��ع��ري��ة، م��ن��وه��ة اإىل تنظيم  مب��ح��ا���ض��رات واأم�����ض��ي��ات 
م�ضرح  يف  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س  �ضعرية  اأم�ضية  النادي 
�ضيف  ال�ضاعر  فيها  ا�ضت�ضاف  للرطب،  ليوا  مهرجان 
املن�ضوري،  مبارك  نا�ضر  وال�ضاعر  املن�ضوري،  �ضامل 
وق��دم��ه��ا ال�����ض��اع��ر ع��ب��ي��د م���ب���ارك ق�����ذلن امل���زروع���ي، 
و�ضهدت الأم�ضية ح�ضوراً كبرياً وتفاعاًل من قبل زوار 

يف  عفيفي  علي  الدكتور  حتدث  جهته،  من  املهرجان. 
حما�ضرته عن عدد من املحاور، متناوًل اأهمية كتابات 
مهماً  وراف�����داً  ت��اري��خ��ي��اً،  م�����ض��دراً  بو�ضفها  ال��رح��ال��ة 
وتتبع  للمنطقة،  والق��ت�����ض��ادي  الج��ت��م��اع��ي  للتاريخ 
النخل يف الوثائق والآثار والنقو�س القدمية، متناوًل 
العربي  ال�����رتاث  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  ت��اري��خ��ه ومت��ظ��ه��رات��ه 
وروؤيتهم  الرحالة  ر�ضد  على  ع��رج  كما  والإ���ض��الم��ي. 

حلرفة زراعة النخيل.

وحتدث املحا�ضر اأي�ضاً عن البعد القت�ضادي للنخيل، 
والأهمية الغذائية والجتماعية له، حيث يعد م�ضدراً 
لالإن�ضان  ال��ت��اري��خ  ع���رب  ال��ب��ادي��ة  يف  رئ��ي�����ض��اً  غ��ذائ��ي��اً 
والرثوة  اجل��اه  النخل  ام��ت��الك  واحل��ي��وان، كما ميثل 
عن  الرحالة  بكتابات  م�ضتدًل  الجتماعية،  واملكانة 

اأ�ضواق النخيل يف الب�ضرة والكويت.
لأجزاء  املتعددة  ال�ضتخدامات  اأي�ضاً  املحا�ضر  وتتبع 
النخلة �ضواء اأكان يف البناء، اأم يف امل�ضنوعات والأدوات 
الري،  واأدوات  واحل��ب��ال  املنزيل  الأث���اث  مثل  اليومية 
اإ�ضافة اإىل ا�ضتعمالت اأخرى تبني مدى تغلغل النخلة 
ا���ض��ت��خ��دام��ه للتدفئة  ال��ن��ا���س ق���دمي���اً، م��ن��ه��ا  يف ح��ي��اة 
التي  ال�ضتعمالت  والعالج، وغري ذلك من  والإ�ضاءة 

تدخل يف كل تفا�ضيل احلياة اليومية.
من  زال��ت  وم��ا  كانت  النخلة  اأن  اإىل  املحا�ضر  وخل�س 
مقومات احلياة للعربي حيث دخلت يف خمتلف تفا�ضيل 

حياته وا�ضتخدم اأجزاءها يف اأغرا�ضه املختلفة.
الأن�ضطة يف  اإدارة  املناعي مدير  �ضعيد  املحا�ضرة  تابع 
زايد  مركز  اإدارة  م��دي��رة  املن�ضوري  وفاطمة  ال��ن��ادي، 
الإداري  امل��دي��ر  الأم���ريي  وب��در  وال��ب��ح��وث،  للدرا�ضات 
يف مركز زاي���د، وع��دد م��ن الأك��ادمي��ي��ني والإعالميني 

واملهتمني الذين اأثروا املحا�ضرة بالنقا�س.

املواهب ال�شغرية تتاألق يف حفل 
الباليه ال�شنوي بنادي �شيدات ال�شارقة

•• ال�شارقة- الفجر

نادي  للمواهب يف  ال�ضاعدة نظم مركز كولج  باملواهب  اأم�ضية احتفت  يف 
�ضيدات ال�ضارقة عر�س الباليه ال�ضنوي يف قاعة كنوز لل�ضيافة واملنا�ضبات 

مبقر النادي بح�ضور عدد من ال�ضيوف واأولياء الأمور.
وا�ضتمتع احلا�ضرون باإبداعات املواهب التي تراوحت اعمارهن بني 5 و17 
�ضنة حيث ت�ضمن العر�س لوحات فنية متعددة من خالل تقدمي حركات 
الباليه الفردية واجلماعية التي تعك�س الرتقاء بفن الباليه اىل احلرفية 

والتميز يف مركز كولج. 
ال�ضارقة، على  �ضيدات  ن��ادي  عام  ال�ضركال، مدير  اأك��دت خولة  من جهتها 
تبني  ب�ضكل عام على  والنادي  ب�ضكل خا�س  للمواهب  حر�س مركز كولج 
النادي  ر�ضالة  مع  ان�ضجاماً  املنت�ضبات لالحرتاف وذلك  وت�ضجيع  املواهب 

وروؤيته يف متكني الفتيات وال�ضيدات يف خمتلف املجالت.
واأ�ضافت "يقام احلفل ال�ضنوي للباليه كل عام منذ انطالقه �ضنة 2001 
بهدف عر�س املنت�ضبات للمهارات التي اكت�ضبنها من خالل التدريب طوال 
العام وتقدمي �ضهادات التخرج بعد اجتياز اختبارات الكادميية الربيطانية 
امللكية املعتمدة للباليه، كما اأن مركز كولج للمواهب املركز الوحيد املعتمد 

من قبل الأكادميية يف اإمارة ال�ضارقة".
لتحقيقها  ي�ضعى  واجتماعية  �ضخ�ضية  اأه��داف  عدة  هناك  اأن  اإىل  م�ضرية 
البدنية،  اللياقة  م�ضتوى  حت�ضني  املواهب،  تنمية  اأبرزها  الباليه  برنامج 
تعزيز الرتكيز والثقة بالنف�س، كذلك زيادة املرونة من خالل التدريبات 
املتوا�ضلة، وتكوين �ضداقات دائمة مع اأ�ضرة الباليه. وٌيقدم الباليه يف نادي 
�ضيدات ال�ضارقة �ضنة تدريبة كاملة تبداأ من �ضبتمرب وتنتهي يف دي�ضمرب 

من العام التايل، وي�ضم م�ضتويات عديدة.
ل�ضقل  والأط��ف��ال  لل�ضيدات  الأمثل  املكان  للمواهب  ك��ولج  وُيعترب مركز   
مهاراتهم الإبداعية وتطوير مواهبهم يف خمتلف املجالت، كما ي�ضم املركز 
مكتبة، و�ضالون خلدمة ال�ضيدات والأطفال، ويقدم جمموعة خمتلفة من 
الدرو�س الفنية والتثقيفية التي تت�ضمن �ضناعة الفخار، والر�ضم، ودرو�س 
املو�ضيقى، وتعلم اللغات بالإ�ضافة اإىل برامج تعليمية مثل الباليه والطهي 
ويوفر املركز برنامج للمواهب ال�ضغرية حيث ي�ضجع الأطفال على التعلم 
م��ن خ��الل ال��ل��ع��ب، واك��ت�����ض��اب امل��ه��ارات الأ���ض��ا���ض��ي��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل تنظيم 

املخيمات املو�ضمية املختلفة لليافعات وال�ضغار على مدار العام.
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ويناف�شه  التغذية،  ل�خرباء  املف�شل  اخليار  الغذائي  املت��شط  الأبي�س  البحر  نظام  يعترب 
بال�شهرة حمية الكيت� املعروفة بتقلي�س الكرب�هيدرات اإىل القليل من الكرب�هيدرات يف 

الي�م.
البطن  ده�ن  ويذوب  ال�شهية  يقلل  الغذائي  النظام  هذا  اأن  الكيت�  اأن�شار  يدعي 

ويعزز احلدة الذهنية، مبجرد اأن مير ال�شخ�س خالل الأيام القليلة الأوىل 
الدماغ،  و�شباب  والتعب  بال�شيق  �شع�ر  وه���  الكيت�"،  "اإنفل�نزا  من 

واأظهرت الدرا�شات حت�شنا ق�شري املدى على الأقل يف ن�شبة ال�شكر 
يف الدم لدى الأ�شخا�س الذين يتبع�ن الكيت� دايت اأي�شا.

الإ�ضابة  خماطر  بتقليل  املتو�ضط  الأبي�س  البحر  حمية  الأب��ح��اث  ربطت 
بال�ضكري وارتفاع الكولي�ضرتول واخلرف وفقدان الذاكرة والكتئاب 
و�ضرطان الثدي بالإ�ضافة اإىل فقدان الوزن وتقوية العظام وقلب 

اأكرث �ضحة وعمر اأطول.
اأثناء  اأجريت  للرقابة  خا�ضعة  جديدة  �ضريرية  جتربة  قارنت 
ال��وب��اء ب��ني ال��ن��ظ��ام��ني ال��غ��ذائ��ي��ني م��ن خ���الل مطالبة 33 
ال�ضكري  م��ر���س  اأو  ال�ضكري  م��ق��دم��ات  م��ن  ي��ع��ان��ون  �ضخ�ضا 
اأ�ضهر،  مل��دة ثالثة  الآخ��ر،  تلو  واح��دا  النظامني،  بتناول كال 
تلقى  غ��ذائ��ي،  نظام  كل  الأوىل من  الأرب��ع��ة  الأ�ضابيع  خ��الل 
البحر  اأو  الكيتو  على  تعتمد  �ضحية  وج��ب��ات  اإم��ا  امل�ضاركون 

الأبي�س املتو�ضط ، ثم اتبعوا خطط الوجبات باأنف�ضهم.
يف  ال�ضكر  وم�ضتويات  امل�ضاركني  وزن  الباحثون  راق��ب 
الوعائية  القلبية  اخلطر  وع��وام��ل  )اجل��ل��وك��وز(  ال��دم 
ك��ان ل  اأي نظام غ��ذائ��ي  ال��غ��ذائ��ي،  والل��ت��زام بالنظام 

يزال قائما عند اجلر�س الأخري؟
ع��ن��دم��ا ف��ح�����س ال���ب���اح���ث���ون ت���اأث���ري احل��م��ي��ت��ني على 
الإ�ضابة  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  ال���دم  يف  ال��ده��ون  م�ضتويات 
هو  املتو�ضطي  الغذائي  النظام  ك��ان  القلب،  باأمرا�س 
ال��ف��ائ��ز ال��وا���ض��ح، وف��ق��ا ل��ل��درا���ض��ة ال��ت��ي ُن�����ض��رت يوم 

اجلمعة يف املجلة الأمريكية للتغذية ال�ضريرية.
منخف�س  الدهني  ال��ربوت��ني  ال��درا���ض��ة  تتبعت 
الكولي�ضرتول  ب��ا���ض��م  امل����ع����روف  ال���ك���ث���اف���ة، 
نوع  وهي  الثالثية،  والدهون  "ال�ضار"، 
والتي  ال�����دم  ال����ده����ون يف  م���ن  خم��ت��ل��ف 

ت�ضاهم اأي�ضا يف ت�ضلب ال�ضرايني.
قال الدكتور فرانك هو ، رئي�س ق�ضم 
 .T ال��ت��غ��ذي��ة يف ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد
العامة:"  لل�ضحة  ت�ضان  مدر�ضة 
اأن  اإىل  ال�����درا������ض�����ة  ت���و����ض���ل���ت 
الألبان  م��ن��ت��ج��ات  ا���ض��ت��ب��دال 
كاملة الد�ضم بزيت الزيتون 
خطر  م�������ن  ي����ق����ل����ل  ق�������د 
الإ�����ض����اب����ة ب����الأم����را�����س 

والوفاة".
وق��������ال ال����ب����اح����ث هو 
"الفارق  ان  تاو  جني 
كبري  النظامني  ب��ني 
ج��دا وق��د تكون لذلك 
على  امل���دى  طويلة  ع��واق��ب 
اأم����را�����س ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة 

الدموية".
ووجدت الدرا�ضة اأنه يف حني اأن 
الدهون  خف�ضا  النظامني  كال 
كيتو  ن����ظ����ام  ف�������اإن  ال����ث����الث����ي����ة، 
الغذائي كان له تاأثري اأكرب، ومع 
ذلك ، قال هو جني تاو اإن خف�س 
بنف�س  ل��ي�����س  ال��ث��الث��ي��ة  ال����ده����ون 

اأهمية ارتفاع الكولي�ضرتول ال�ضار.
واأو�ضح: "ارتفاع الكولي�ضرتول ال�ضار هو عامل خطر 
اأقوى واأهم بكثري لأمرا�س القلب والأوعية الدموية 

من م�ضتويات الدهون الثالثية". "لذا يف حني اأن كال اجلانبني كانا فعالني 
اأن  اأعتقد  الق�ضري،  املدى  الدم على  ال�ضكر يف  ال�ضيطرة على ن�ضبة  للغاية يف 
الق�ضية الرئي�ضية هي الآثار طويلة املدى املحتملة حلمية الكيتو على اأمرا�س 

القلب والأوعية الدموية."
يقول موؤيدو الكيتو اإن الكيتو يحقق جناحا �ضريعا يف اإنقا�س الوزن عن طريق 
و�ضع النا�س يف احلالة الكيتونية، وهي حالة يبداأ فيها اجل�ضم يف حرق الدهون 
املخزنة كوقود، ولكن للو�ضول اإىل احلالة الكيتونية، يتم تقليل الكربوهيدرات 
الأرز املطبوخ  اليوم"يبلغ حجم كوب  50 غراما يف  اإىل   20 اإىل  ب�ضكل كبري 
حوايل 50 غراما" ويوؤدي تناول الكربوهيدرات الإ�ضافية اإىل اإخراجك من 

احلالة الكيتونية.
يتكون من  اليومي لالأمريكيني  الغذائي  النظام  قال هو:" اإن 

٪50 من الكربوهيدرات، لذا فاإن تقليل هذا املدخول اإىل 
ا كبريا، ومن ال�ضعب  اأقل من 50 غراما يعد انخفا�ضً

على النا�س احلفاظ عليه".
نظام  اأن��ه  على  الكيتو  اإىل  النا�س  ينظر  ما  غالبا 

مب�ضتقات  اأطباقهم  "للحوم" وميلوؤون  غذائي 
الألبان كاملة الد�ضم والنقانق وحلم اخلنزير 
امل�ضبعة،  بالدهون  الأخ���رى  واللحوم  امل��ق��دد 

اللتهابات  يف  ت�����ض��ه��م  اأن  مي���ك���ن  وك���ل���ه���ا 
والأمرا�س املزمنة.

جاردنر  كري�ضتوفر  الدرا�ضة  موؤلف  ق��ال 
�ضتانفورد  الطب يف مركز  اأ�ضتاذ   ،

اإن   ، ال���وق���ائ���ي���ة  ل���الأب���ح���اث 
ا�ضتخدمت  ال�����درا������ض�����ة 
جيد  غ���ذائ���ي���ا  "نظاما 
ال���ك���ي���ت���ون، وال��������ذي حد 
م�����ن ت�����ن�����اول ال����ربوت����ني 
و�ضدد  ك���ب���رية  ب��ك��م��ي��ات 
ع��ل��ى اخل�������ض���راوات غري 

الن�ضوية".
جاردنر:"حاولت  وا�ضاف 

غذائي  نظام  كل  اأعطي  اأن 
اأن  اأح���اول  مل  فر�ضة  اأف�ضل 

اأجعله نوعا من الكيتو ال�ضيء 
ومتو�ضطيا جيدا اأو متو�ضطيا 

�ضيئا وكيتوا جيدا".
اأي  ال��غ��ذائ��ي  كيتو  ن��ظ��ام  يحظر 

والفواكه  وال���ب���ق���ول���ي���ات  احل���ب���وب 
با�ضتثناء حفنة من التوت، اإل اأن حمية 
على  ت��وؤك��د  املتو�ضط  الأبي�س  البحر 

واخل�ضروات  بالفواكه  طبقك  تعبئة 
الكاملة  واحلبوب  والعد�س  والفا�ضوليا 

واملك�ضرات والبذور.
قال اأ�ضتاذ م�ضاعد �ضريري للطب يف كلية 
نيويورك.  بجامعة  للطب  غ��رو���ض��م��ان 
الدكتور  ال����درا�����ض����ة،  يف  ي�������ض���ارك  مل 
ارتفاع  اإىل  :"بالإ�ضافة  جو�ضي  �ضيفام 
الأ�ضخا�س  فاإن  ال�ضيئ،  الكولي�ضرتول 
يف  انخفا�س  لديهم  الكيتو  مرحلة  يف 
  B6، والفيتامينات  ال��ث��ي��ام��ني،  ت��ن��اول 

الألياف". من  جدا  قليلة  كمية  اإىل  بالإ�ضافة  والفو�ضفور   ،  E D،و  و   ،  C
اأن  كما  اإيجابية،  �ضحية  بفوائد  والفواكه  الكاملة  احلبوب  "تتمتع  واأ�ضاف: 
ا�ضتبعادها من جمموعة الكيتو يثري بع�س القلق ب�ضاأن الآثار ال�ضحية طويلة 
اللتزام طويل  اأن  النا�س  الكثري من  "يجد  ق��ال:  اإىل ذلك  بالإ�ضافة  امل��دى، 

الأمد بنظام كيتو الغذائي اأمر �ضعب".
ووجدت الدرا�ضة اأن معظم النا�س توقفوا عن نظام كيتو الغذائي بعد انتهاء 

البحث.
م��ر���ض��د �ضحي  ل��دي��ه��م  ك���ان  م��ن��زل��ه��م،  اإىل  كيتو  �ضلموا  "لقد  ج���اردن���ر:  ق���ال 
ي�ضاعدهم، ومع ذلك، فاإن معظم النا�س توقفوا عن اتباع نظام كيتو الغذائي 
على الفور تقريبا )عندما انتهى هذا اجلزء من الدرا�ضة(، يف حني اأن العديد 
يزالون  ل  كانوا  املتو�ضط  الأبي�س  البحر  حمية  يتبعون  الذين  اأولئك  من 

ياأكلون بهذه الطريقة عندما انتهت الدرا�ضة".

ما هي الر�شالة الرئي�شية للدرا�شة؟
التقييد  اأن  ه��ي  يل  بالن�ضبة   1 رق��م  "الر�ضالة  ه��و:  ج��و  وق���ال 
ال�ضديد لبع�س الكربوهيدرات ال�ضحية لي�س �ضروريا لتح�ضني 
التحكم يف ن�ضبة ال�ضكر يف الدم و�ضحة التمثيل الغذائي للقلب، 
ميكنك اتباع نظام غذائي متو�ضطي �ضحي اأو نظام غذائي معتدل 
منخف�س الكربوهيدرات اأو نظام غذائي نباتي �ضحي للغاية،هناك 
غذائية  تف�ضيالت  لديهم  ال��ذي��ن  لالأ�ضخا�س  خمتلفة  خ��ي��ارات 

خمتلفة.

درا�شة تقوم على املناف�شة بني حمية الكيتو وحمية البحر الأبي�س املتو�شط ..من الرابح؟

درجة احلرارة املثلى التي يجب و�شع املكيف عليها

وحتدث تياجيلنيكوف لوكالة "نوفو�ضتي" قائال: "عندما 
اإجراءات  اتخاذ  ال�ضروري  من  ب��اخل��ارج  ح��ارا  اجل��و  يكون 
للتهدئة. ل يتكيف ج�ضم الإن�ضان لتحمل درجات احلرارة 
ف��اإذا ارتفعت درج��ة ح��رارة اجل�ضم  املرتفعة لفرتة طويلة، 
حتى 40 درجة، فاإن خطر الإ�ضابة ب�ضربة ال�ضم�س يتبعها. 
الهواء اخرتاعا فعال للحفاظ على  لذلك تعترب مكيفات 
الهواء عند  املناخية. يجب ت�ضغيل مكيف  اأف�ضل الظروف 
درجة حرارة ترتاوح بني 20 و22 درجة. ل اأقل من ذلك. 

كقاعدة عامة، مت ت�ضميم هذه الأجهزة للحفاظ على درجة 
حرارة معينة يف غرفة بحجم معني. ولذلك من الأف�ضل 

عدم ترك التكييف يعمل ليال".
ت��ك��ون ه��ن��اك ح���رارة يف اخل����ارج، ي�ضعى  "عندما  واأ���ض��اف: 
مكيف  بت�ضغيل  النا�س  وي��ق��وم  ب�ضرعة،  للتربيد  معظمنا 
الهواء على درج��ة ح��رارة �ضديدة ال���ربودة، مما ي��وؤدي اإىل 
اأجل  انخفا�س ح��رارة اجل�ضم. ومن  ظهور خطر حل��دوث 
ب�ضكل  الغرفة  باملر�س، يجب تربيد  الإ�ضابة  جتنب خطر 

تدريجي وجتنب درجات احلرارة املنخف�ضة جدا. كما من 
بعناية.  يعمل،  ه���واء  مبكيف  امل���زودة  الغرفة  دخ���ول  امل��ه��م 
اإذا ان�ضهر  اأن ترتدي �ضيئا ما من املالب�س.  ومن الأف�ضل 
الإ�ضفلت من احل��رارة، وما زالت درجة احلرارة يف الغرفة 
اأق����ل م��ن 20 درج����ة، ي��ت��ع��ر���س اجل�����ض��م ل��الإج��ه��اد ب�ضبب 
اختالف درجات احلرارة والتربيد ال�ضريع، لأنه ل ميكنه اأن 
يتكيف مع التغريات يف درجات احلرارة مبثل هذه ال�ضرعة. 
ويقلل ذلك الدفاع املناعي، مما يجعلنا عر�ضة للفريو�ضات 

والبكترييا، ويوؤدي اإىل تفاقم الأمرا�س املزمنة".
اهتماما  نويل  اأن  يجب  اأن��ه  اإىل  اأي�ضا  تياجيلنيكوف  اأ�ضار 
العامة،  الت�ضوق والأماكن  الهواء يف مراكز  ملكيفات  خا�ضا 
حيث ل ميكننا تغيري درجة احلرارة باأنف�ضنا. ويف املتاجر، 
وخا�ضة متاجر البقالة، يتم تربيد الهواء ب�ضكل ملحوظ 
مكيفات  ب�ضبب  م���رارا  ي�ضابون  النا�س  اأن  كما  م��ا.  غالبا 
الهواء يف ال�ضيارات يف ال�ضيف: اإذ اأنهم يجل�ضون يف �ضالون 
ت�ضخنه ال�ضم�س ويقومون على الفور بت�ضغيل مكيف الهواء 

ويوجهون تيارا جليديا اإىل اأنف�ضهم.
ل  ال��ه��واء  مكيف  وج���ود  اأن  الن�ضيان  ع��دم  "يجب  وت��اب��ع: 
الرطب  التنظيف  واإج��راء  الغرفة  تهوية  �ضرورة  ي�ضتبعد 
املنتظم. ويو�ضى م�ضنعو هذه الأجهزة باأخذ فرتات راحة 
فنية ق�ضرية وتنظيفها بانتظام لتمديد مدة عمل مكيفات 
الهواء  امل��وج��ودة يف  الأخ���رى  وامللوثات  الغبار  لأن  ال��ه��واء، 
تت�ضرب اإىل داخل اجلهاز ثم تنت�ضر يف الغرفة مرة اأخرى 

مع تدفق الهواء".

اأعلن كبري اأخ�شائيي الرعاية ال�شحية الأولية يف اإدارة ال�شحة مب��شك�، اأندريه تياجيلنيك�ف اأنه يجب ت�شغيل مكيف اله�اء يف احلرارة لتربيد الغرفة 
اإىل درجة حرارة على م�شت�ى ما بني 20 و22 درجة.
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تنازل/ بيع
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�ضيد : بيكا�س دا�س بابول دا�س - يحمل بطاقة هوية رقم : 
784198820250292 اجلن�ضية : بنغالدي�س ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ليتون جارو ميه - يحمل بطاقة  ال�ضيد : حممد  اإىل  البالغة )50%( وذلك  ح�ضتها 
784199483529246 - اجلن�ضية : بنغالدي�س يف الرخ�ضة امل�ضماه  هوية رقم : 
)ور�ضة التوا�ضي لت�ضليح براد وعادم ال�ضيارات( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
رقم )564843( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. وعمالبن�س املادة 
2013 يف �ضان الكاتب  )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 
الجراء  على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل. 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70626 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0002821 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه عمر اإبراهيم حممد عثمان، العنوان: 9329276 ، 
بلوبيك لنقل املواد بال�ضاحنات الثقيلة واخلفيف ذ م م ، العنوان : 9329277

بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/10/17 
اأعاله ل�ضالح معر�س البرار لل�ضيارات امل�ضتعملة �س م ح  بالتايل :

حكمت املحكمة ح�ضوريا يف حق املدعى عليه الأول ومبثابة احل�ضوري يف حق املدعى عليها الثانية: 
باإلزام املدعى عليه الأول باأن يرد ال�ضيارة املبيعة للمدعي باحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد وال�ضتالم 
، ويف حال ا�ضتحالة ذلك فاإلزامه بان يوؤدي للمدعي القيمة املقابلة لها وفق ذات احلكم ال�ضادر يف الدعوى 
ال�ضيارة يف مقابل  برد  الأول  املدعى عليه  اإلزام  ي�ضري  اأن  804/2020 مدنى جزئى عجمان، على  رقم 
�ضريان اإلزام املدعي ب�ضداد املبلغ املق�ضي به يف الدعوى رقم 804/2020 مدين جزئي عجمان ،واألزمت 
املدعى عليه الأول بامل�ضروفات ومبلغ األف درهما مقابل اأتعاب املحاماة. حكما قابال ً لال�ضتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبار ًا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
تبليغ ح�ضور اجتماع خربة ح�ضابية

2022/69 جتاري  اأوميجا الطبي ذ.م.م يف الدعوى رقم  اإىل املدعى عليهما / �ضورندرا بودهان و �ضركة مركز 
�ضليمان  حممد   / املدعي  قبل  من  املقامة  املذكورة  الدعوى  يف  اخلربة  ندب  مت  قد  باأنه  نعلمكم   ، العني  جزئي 
اأعاله لالجتماع مع اخلربة يوم  اإليها  امل�ضار  داوود �ضف�ضوف النعيمي وعليه ندعوكم ب�ضفتكم طرفاً يف الق�ضية 

ومن خالل الرابط :  ZOOM تطبيق  املرئي  الت�ضال  نظام  عرب  ظهراً   1 ال�ضاعة   28/7/2022
https://us04web.zoom.us/j/8758951479?pwd=cE9HWHh1ZG5McmNBZ1ZR

d296TGxkdz09
لالإجابة على ا�ضتف�ضارات اخلبري ب�ضاأن الدعوى و ار�ضال ما لديكم من م�ضتندات على الربيد اللكرتوين للخربة 
TGRS1116@gmail.com ، TGRS1115@gmail.com  و يف حال تخلفكم اأو من ينوب عنكم 
اإجراءات اخلربة و تقدمي تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من  عن احل�ضور يف الوقت املحدد �ضلفا فاإننا �ضنبا�ضر 

واقع امل�ضتندات املتاحة لدينا.
اخلبري احل�ضابي /  حممد عبدالرحمن املرزوقي
قيد رقم 354 
ت / 043282162

اإعالن بالن�ضر 

70392
العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 

MOJAU_2022- 0078381 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

الرخ�ضة بني  تنازل عن  بالت�ضديق على  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  اإنه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة. من الطرف الأول : بدر نا�ضر حممد �ضليمان النقبي اجلن�ضية : 

الإمارات. اإىل الطرف الثاين : �ضونيل كومار كادوفاتيل ، اجلن�ضية : الهند.
ال�ضماك  )بيع  الرخ�ضة  ن�ضاط  الزينة(   ا�ضماك  لتجارة  )العندليب  التجاري  بال�ضم 
واحليوانات البحرية للزينة - بالتجزئة ، بيع اغذية احليوانات والطيور - بالتجزئة 
، بيع طيور الزينة - بالتجزئة( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�ضادية يف خورفكان 
- ال�ضارقة. رخ�ضة جتارية رقم : 746574 ال�ضادرة بتاريخ : 17/10/2016 يف 
دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.  تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�ضكل القانوين من 
من “فردية “ اإىل “وكيل خدمات“ وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على 

التنازل. بعد انق�ضاء 14 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70349

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0004942 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعى عليه : فارجي�س �ضامويل مولموتيل - جمهول حمل الإقامة :
بناء على طلب املدعية ماربال و لتاأجري ال�ضيارات

قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها :
- حتديد اأقرب جل�ضة للنظر يف الق�ضية يف ا�ضرع وقت ممكن.

- الزام املدعى عليه بدفع مبلغ )5545.00( درهم .
- الزام املدعى عليه بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات 
- اإعالن املدعى عليه باجلل�ضة ولئحة الدعاء

املحكمة  الإحتادية  ال�ضارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  اأنت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/08/03 
5( �ضخ�ضيا” اأو  08:30 �ضباحا مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  البتدائية املدنية - يف متام ال�ضاعة 
بوا�ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد 

على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�ضفك مدعى عليه، 
ينفذ عالن املدعى عليه بالن�ضر وبلغتي العربية والجنليزية. 

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/149877(
املنذر : ال�ضويب للعقارات ذ م م

املنذر اإليه : مادورا �ضتار لالعمال الكهروميكانيكيه �س ذ م م
مدفوعة  الغري  اليجارية  املتاأخرات  قيمة  ب�ضداد  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
القيمة  ���ض��داد  ب���دون  ف���رتة  ل��وج��ود  بيننا  امل��ح��رر  الي���ج���ار  ع��ق��د  بح�ضب 
الي��ج��اري��ة حيث �ضيك الي��ج��ار امل��رجت��ع م��ن البنك ب��دون ���ض��داد ومبهلة 
مدتها ) خم�ضة ع�ضر يوما ( - ح�ضب املتفق عليه بعقد اليجار - من تاريخ 
ن�ضر هذا العالن وال الخالء وت�ضليمنا املاأجور و ذلك ح�ضب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : ديه�ي للتم�يل �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 304A ملك عبداهلل علي حمد �ضعيد بو هليبه - ديرة - ام هرير 
- 2 - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 892663 رقم القيد 
بال�ضجل التجاري : 1499544 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/6/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
ال�شرق الو�شط لتدقيق احل�شابات - ع��س العامري )فرع( - العنوان : مكتب 
رقم 103-400 ملك ر�ضي�س للتطوير - الرب�ضاء الوىل - هاتف : 0502322540 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   0585510444  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70533

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة
ا�ضم ال�ضركة : يل - م�نة لتجارة امل�اد الغذائية �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ م م 

العنوان : مكتب رقم 43 -44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�ضكل القانوين : 
�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ال�ضخ�س الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�ضة : 1037461 
الإقت�ضاد  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   1686779  : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/30 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني ابي حما�شب قان�ين العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك 
عبداجلليل يو�ضف عبدالكرمي دروي�س - ديرة - القرهود - هاتف : 04-4252890 
يوماً  وذل��ك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  :   م�ضطحباً  فاك�س 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

 ا�ضم امل�ضفي : ال�شرق الو�شط لتدقيق احل�شابات - ع��س العامري )فرع(
العنوان : مكتب رقم 103-400 ملك ر�ضي�س للتطوير - الرب�ضاء الوىل - هاتف 
: 0502322540 فاك�س : 0585510444 مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد 
ديه�ي  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�ضياحة 
 2022/6/20 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  للتم�يل �س 
لديه  2022/6/20 وعلى من  بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
الثبوتية وذلك  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  اأعاله، م�ضطحباً  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70533

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : ابي حما�شب قان�ين
العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�ضف عبدالكرمي دروي�س - ديرة 
- القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد 
م�نة   - يل  لت�ضفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  قد مت  باأنه  دب��ي  وال�ضياحة يف 
قرار  وذل��ك مبوجب  ذ م م  ال�احد  ال�شخ�س  �شركة  الغذائية  امل�اد  لتجارة 
حماكم دبي بتاريخ 2022/6/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/6/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 70021
�ضركة /بري�ضم كون�ضولتن�ضي �س م ح منطقة حرة )رخ�ضة رقم 4866(  والكائنة ب���� مدينة 
دب��ي املنطقة احل��رة ملطار دب��ي �س ب 377310 ،  دب��ي ، دول��ة الم���ارات العربية املتحدة ، 
امل��ذك��ورة يف اعالن  ال�ضركة   ، ترغب ه��ذه  دب��ي  املنطقة احل��رة ملطار  ل��دى �ضلطة  واملرخ�ضة 
بتاريخ  عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  بوا�ضطة  ات��خ��اذه  مت  وال���ذى  للكافة  ق��راره��ا 

ال�ضركة. وحل  اغالق  ب�ضاأن   2022/7/12
وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او 

الت�ضال ب : ال�ضادة / ابي حما�ضب قانوين - �س ب : 377310 دبي   
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 4252890 4 971+  
INFO@AABICA.COM :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�ضعار ت�ضفية
70021

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �ضتارتك لالملنيوم - ذ م م 
املرجتعة   ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001862/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضتارتك لالملنيوم - ذ م م 
العنوان : عجمان ال�ضناعية 1 - رقم الهاتف : 0554945468  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضركة احلركة ل�ضناعة الالملنيوم والزجاج - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله.
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 2676.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ملبار ملقاولت الملنيوم والزجاج ذ م م  
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002976/ 

اإىل املحكوم عليه : ملبار ملقاولت الملنيوم والزجاج - ذ م م 
العنوان : ال�ضارقة ال�ضناعية 10 �ضارع املليحة �ضربة رقم 2 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضركة العجوبة لت�ضنيع الالملنيوم والزجاج ذ م م ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 51524.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - امل�ضرق لالملنيوم والزجاج   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002977/ 

اإىل املحكوم عليه : امل�ضرق لالملنيوم والزجاج 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضركة العجوبة لت�ضنيع الالملنيوم والزجاج ذ م م  ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 31321  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بيت املها لتجارة مواد البناء ذ م م  
املرجتعة  ال�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002595/ 

اإىل املحكوم عليه : بيت املها لتجارة مواد البناء - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضركة احلركة ل�ضناعة الالملنيوم والزجاج - ذ م م  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم   6184.0 وامل�ضاريف  الر�ضوم  �ضامال  الكلي  املجموع 
بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  يف 
الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0003458 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / غياث حممد طبا�س - العنوان : 9517020  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�ضالح / م�ضطفى عمر امل�ضري -  بالتايل :
9000 درهم )ت�ضعة  يوؤدي للطالب مبلغ  بان  املقدم �ضده  بالزام  اأمر 
اآلف درهم( والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد 

والر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ضت ما عدا ذلك. 
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0004440 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد خليف حمادة - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي ب�ضار حممد حماده اجلن�ضية - �ضوريا

قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :
اول : من حيث ال�ضكل / قبول الدعوى �ضكال لرفعها م�ضتوفية ال�ضروط ح�ضب الأ�ضول.

ثانيا : من حيث املو�ضوع / احلكم باإلزام املدعى عليه بت�ضليم املدعيني مبلغ )26100( درهم )�ضتة وع�ضرون 
الف ومائة درهم( اإحت�ضاب الفائدة القانونية املدعية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق اإىل حني متام الوفاء 

بنفاذ معجل. ثالثا : الزام املدعى عليه الر�ضوم وامل�ضاريف
اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقه الإحتادية املحكمة  اأمام مكتب   2022/07/25 اأنت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 
اأو  5( �ضخ�ضيا ً  الدعوى رقم  08:30 �ضباحا - مكتب رقم )مكتب مدير  ال�ضاعة  املدنيه يف متام  البتدائية 
بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد 

على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�ضفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/12 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 70533
MOJAU_2022- 0078257 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اماراتي اجلن�ضية واحمل  �ضليمان احمد احلمادي  ال�ضيد/ احمد  باتني  ليكن معلوما للجميع 
ح�ضتي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ،784196276165964 رقم  هوية  بطاقة 
تا�ض�ضت  والتي  ال�ضعبية(  لالكالت  الكرام  /)مطبخ  امل�ضماه  الرخ�ضة  يف   ،%100 البالغة 
بامارة ال�ضارقة حتت رقم 26948 ايل ال�ضيدة/ ا�ضماء احمد �ضليمان احمد احلمادي ، اماراتية 
اجلن�ضية وحتمل بطاقة هوية رقم 784198821837303، لت�ضبح ن�ضبته 100% تنازل 

�ضاحب الرخ�ضة لأخر
2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
MOJAU_2022- 0078430 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

)�ضوبر  التجاري�ة  الرخ�ضة  ميلك   - اجلن�ضية  رو�ضية   - ب�دانيان  كري�ضتيان�ا   : ال�ضيد  اأن  حيث 
ماركت كري�ضتيانا( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم )724765( 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية   - رو�ضيا   - بدانيان  كري�ضتيانا  ال�ضيد:  ان  حيث 
 : ال�ضيد  اإىل   )%100( البالغة  كري�ضتيان�ا((  ماركت  ))�ضوبر  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته 
ال�ضكل  تغيري   - - هندي اجلن�ضية  كيزاين موزيكوناث  باكر  كيزاكي موزيكوناث  �ضليم  حممد 
القانوين من موؤ�ض�ضة فردية ايل وكيل خدمات، ا�ضافة �ضريك / �ضركاء، تعديل ال�ضم التجاري 
رقم  القانون الحتادي  5 من  املادة )14( فقره  بن�س  باب احلديقة( وعمال  بقالة   ( لي�ضبح 
)4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم 
الت�ضديق على الأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
MOJAU_2022- 0078217 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�ضيد : فلك �ضاه نور خان - باك�ضتاين اجلن�ضية - ميلك الرخ�ضة التجارية )ال�ضريع 
لت�ضليح ال�ضاحنات ( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم )617296( 
عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية   - باك�ضتاين   - خان  نور  �ض�اه  فل�ك   : ال�ضيد  ان  حيث 
كامل ح�ضته يف الرخ�ضة التجارية ))ال�ضريع لت�ضليح ال�ضاحنات(( البالغة )50%( اإىل ال�ضيد 

: ما�ضول خان بن نازك خان - باك�ضتاين اجلن�ضية - ا�ضافة �ضريك
�ضاأن  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  من   5 فقره  املادة )14(  و عمال بن�س 
انه �ضوف يتم الت�ضديق على الأجراء  ، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و  الكاتب العدل 
امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
MOJAU_2022- 0078135 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
البيع والتنازل  ال�ضيدة : منى وديع امني، اجلن�ضية م�ضر ترغب يف  باأن  ليكن معلوما للجميع 
عن كامل ح�ضته البالغه 25% و ذلك اىل ال�ضيدة : يو�ضتينه �ضمري �ضبحى من�ضور اجلن�ضية 
م�ضر و ان ال�ضيد / �ضمري �ضبحى من�ضور �ضكر - اجلن�ضيه م�ضر يرغب يف البيع و التنازل عن 
ن�ضبه )20%( من كامل ح�ضته البالغه ) 24%( وذلك اىل ال�ضيدة : يو�ضتينه �ضمري �ضبحى 
من�ضور اجلن�ضية م�ضر يف الرخ�ضة )عيادة الطاحونه البيطريه( والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة 

مبوجب رخ�ضة رقم )522724( ال�ضادرة من دائرة التنميه القت�ضادية
تعديالت اخرى : خروج �ضريك ، دخول اخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001679 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه بوابة ال�ضموخ للمقاولت ذ م م، 
العنوان : 9483180 ، مكتب ال�ضفيا لال�ضت�ضارات الهند�ضية العنوان : 9483181

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/06/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اأعاله ل�ضالح : ال�ضيخة عزة عبداهلل بن را�ضد النعيمي النعيمي، بالتايل:

اول : بف�ضخ عقد املقاولت بني املدعي واملدعى عليه الأول املوؤرخ
واثنان  ومائتان  )مليون  درهم   1222809 وقدره  مبلغ  مبلغ  برد  الوىل  عليها  املدعى  وبالزام  ثانيا 
ف�ضخ   : ثالثا    ، املقاولة  اعمال  عن  مبالغ  من  زائدا  تلقته  فيما  درهم(  وت�ضعة  وثمامنائة  الف  وع�ضرون 
عقد الت�ضميم وال�ضراف بني املدعي واملدعى عليها الثانية ،  رابعا الزام املدعى عليهما بالت�ضامن بدفع 
مبلغ 122185 درهم عن قيمة العمال دون املوا�ضفات واألزمت املدعى عليها الوىل والثانية بالر�ضوم 

وامل�ضروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
لن�ضره. التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  حكما ً قابال ً لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن للح�ضور  

يف الدعوى 59/2022 ا�ضتئناف جزاء
يتعني على ال�ضيد / غ�ضان نزيه احمد )امل�ضتاأنف �ضده( او من ميثله، 
اإدارة اخلربة وت�ضوية املنازعات مببني احل�ضيبة  احل�ضور اإىل مقر 
للجوائز - �ضارع الثاين من دي�ضمرب مبني C طابق امليزانني ملقابلة 
اخلبري املحا�ضبي / اأحمد حمدي حممود واإح�ضار الوثائق التي توؤيد 
موقفه يف الدعوى اعاله وذلك خالل اأ�ضبوع من ن�ضر هذا الإعالن. 
اإلينا  واإر�ضاله  بال�ضتالم  اإ�ضعارا  الإخطار  هذا  على  التوقيع  راجني 

على الفاك�س 043537783 
عن اإدارة اخلربة وت�ضوية املنازعات 
خبري حما�ضبي / اأحمد حمدي حممود

اإعالن اإجتماع خربة 

70021 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن بالن�ضر 

الدعوى رقم 1286/2022 جتاري جزئي.
�ضد/ املدعى عليها : ام بي ار ا�س للمقاولت - )�س.ذ.م.م(

املقامة من : �ضركة القبي�ضي ا�س جي بي ذ م م فرع ال�ضارقة
رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �ضدكم  مقامة  دعوى  هناك  اأن  مبا 
1286/2022 جتاري جزئي، وحيث اأنه مت ندبنا خبريا ح�ضابياً يف الدعوى املذكورة 
اأعاله فاإننا وعمال باأحكام قانون الإثبات ل�ضنة 1992م بخ�ضو�س اأعمال اخلربة اأمام 
املحاكم، ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك 
الثنني املوافق 25/07/2022 يف متام ال�ضاعة 12:00 ظهراً ، ويرجى منكم اإر�ضال 

كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم قبل ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
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املال والأعمال
اجلمعة   22  يوليو    2022  م   -    العـدد   13600  

Friday    22    July    2022   -  Issue No   13600

امل�شرف املركزي: 127.4 مليار درهم 
اأ�شول قطاع التاأمني يف الدولة بنهاية الربع الأول

امل�شرف املركزي: ارتفاع عدد موظفي البنوك يف الإمارات اإىل 88.33 األف بنهاية الربع الأول

الحتادية لل�شرائب تكثف جهودها الرقابية لتحقيق 
المتثال واحلد من التهرب ال�شريبي و�شبط الأ�شواق

•• اأبوظبي-وام:

قطاع  موا�ضلة  عن  املركزي  الإم���ارات  م�ضرف  ك�ضف 
ال���رب���ع الأول من  ال���دول���ة من���وه خ���الل  ال��ت��اأم��ني يف 
التاأمني واإجمايل  العام اجلاري مع زيادة عدد وثائق 
الأق�ضاط املكتتبة، وزيادة عدد الكيانات املرخ�ضة ذات 

ال�ضلة بالتاأمني.
واأ����ض���اف امل�����ض��رف امل���رك���زي، يف ت��ق��ري��ر امل��راج��ع��ة ربع 
ال�ضنوية للربع الأول، اأن اإجمايل اأ�ضول قطاع التاأمني 
يف الدولة ارتفعت اإىل 127.4 مليار درهم يف نهاية 
اأ�ضا�س  ب��زي��ادة ع��ل��ى  ال��ع��ام اجل����اري  ال��رب��ع الأول م��ن 
درهم  3.2 مليار  يعادل  ما  اأو   2.6% بن�ضبة  �ضنوي 
مقارنة بنحو 124.2 مليار درهم يف الربع الأول من 

العام 2021.
امل�����ض��ت��ث��م��رة يف قطاع  الأ����ض���ول  اإج���م���ايل  اأن  واأو����ض���ح 
اإىل   5.4% اأ�ضا�س �ضنوي بن�ضبة  التاأمني ارتفع على 

العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  نهاية  يف  دره��م  مليار   77.8
اجلاري، مقابل 73.8 مليار درهم يف الربع الأول من 

عام 2021.
واأ�ضار اإىل اأن الأ�ضول امل�ضتثمرة تعادل ن�ضبة 61.1% 
بنهاية  الدولة  يف  التاأمني  قطاع  اأ�ضول  اإجمايل  من 
الربع الأول، مقابل ن�ضبة بلغت %59.4 من اإجمايل 

الأ�ضول يف الربع الأول من العام 2021.
اأ�ضا�س  ع��ل��ى  ارت��ف��ع  امللكية  ح��ق��وق  اإج��م��ايل  اأن  وذك���ر 
الأول  الربع  نهاية  دره��م يف  مليار   28.1 اإىل  �ضنوي 
من العام اجلاري، بزيادة بن�ضبة %1.1 اأو ما يعادل 
27.8 مليار درهم  300 مليون درهم مقارنة بنحو 

يف نهاية الربع الأول من 2021.
وثائق  ع��دد  اإج��م��ايل  ارتفع  امل��رك��زي،  تقرير  وبح�ضب 
اإىل   10.4% بن�ضبة  ���ض��ن��وي  اأ���ض��ا���س  ع��ل��ى  ال��ت��اأم��ني 
العام اجلاري  الأول من  الربع  2.3 مليون وثيقة يف 
العام  من  الأول  الربع  يف  وثيقة  مليون   2.1 مقابل 

املا�ضي، وعزا هذه الزيادة اإىل وثائق تاأمني املمتلكات 
وامل�ضوؤوليات.

واأ�ضار اإىل ارتفاع اإجمايل اأق�ضاط التاأمني املكتتبة اإىل 
15.8 مليار درهم يف الربع الأول من العام اجلاري 
بزيادة على اأ�ضا�س �ضنوي بن�ضبة %4.6 اأو ما يعادل 
700 مليون درهم، مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم 

يف الربع الأول من 2021.
اأق�ضاط  اإج��م��ايل  ال��زي��ادة يف  امل��رك��زي  تقرير  واأرج����ع 
العام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  ب��ن��ه��اي��ة  امل��ك��ت��ت��ب��ة  ال���ت���اأم���ني 
اجلاري ذلك اإيل زيادة اأق�ضاط التاأمني على املمتلكات 
درهم  مليار   5.5 اإىل   12.2% بن�ضبة  وامل�ضوؤوليات 
اإىل   2.5% بن�ضبة  ال�ضحي  التاأمني  اأق�ضاط  وزي��ادة 

8.1 مليار درهم.
اأنواع  جلميع  امل��دف��وع��ة  املطالبات  اإج��م��ايل  اأن  وذك���ر 
الربع  6.6 مليار دره��م يف  اإىل  التاأمني و�ضل  برامج 
الأول من العام اجلاري، بنمو على اأ�ضا�س �ضنوي بن�ضبة 

%3.1 مقارنة بنحو 6.4 مليار درهم يف الربع الأول 
من العام 2021.

مليار   73.4 اإىل  الفنية  املخ�ض�ضات  اإج��م��ايل  وزاد 
دره��م يف ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري ب��زي��ادة على 
 71.9 بنحو  مقارنة   2.1% بن�ضبة  �ضنوي  اأ���ض��ا���س 
2021، وهو ما  مليار درهم يف الربع الأول من عام 
اأن��واع املخ�ض�ضات الفنية  اإىل الزيادة يف جميع  يرجع 
التي يلزم على �ضركات التاأمني الحتفاظ بها ملواجهة 
والأنظمة  ال��ق��ان��ون  لأح��ك��ام  وف��ق��اً  امل��ال��ي��ة  التزاماتها 

املالية ل�ضركات التاأمني والتاأمني التكافلي.
الأ�ضخا�س  م��ن  ال��ك��ي��ان��ات  ع���دد  زاد  امل���رك���زي،  ووف����ق 
من  لهم  واملرخ�س  بالتاأمني  ال�ضلة  ذات  وال�ضركات 
قبل امل�ضرف املركزي ملمار�ضة بع�س الأن�ضطة املتعلقة 
بالتاأمني، بينما ظل عدد �ضركات التاأمني على اأ�ضا�س 
العام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  ���ض��رك��ة   62 ع��ن��د  ���ض��ن��وي 

اجلاري.

•• اأبوظبي-وام:

ارتفاع  املركزي عن  الإم��ارات  ك�ضف م�ضرف 
امل�����ض��ريف يف الدولة  ال��ق��ط��اع  ع���دد م��وظ��ف��ي 
العام اجل��اري و�ضط  الأول من  الربع  خالل 

حت�ضن الن�ضاط القت�ضادي.
واأو�ضح امل�ضرف املركزي - يف تقرير املراجعة 
النقدية  ال��ت��ط��ورات  وت��ق��ري��ر  �ضنوية  ال��رب��ع 
وامل�ضرفية - اأن عدد موظفي البنوك ارتفع 
اإىل 33 األفا و882 موظفا يف نهاية الربع 
اأ�ضا�س  العام اجل��اري، بزيادة على  الأول من 
 845 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   2.6% بن�ضبة  �ضنوي 
موظفا مقارنة بنحو 33 األفا و37 موظفا 
بنهاية الربع الأول من العام املا�ضي 2021.

وبح�ضب املركزي، بلغت ن�ضبة الزيادة يف اأعداد 
موظفي البنوك خالل الثالثة اأ�ضهر الأوىل 
اأو ما يعادل   1.2% من العام اجلاري نحو 
391 موظفا مقارنة بنحو 33 األفا و491 

موظفا يف نهاية العام املا�ضي 2021.
وتوزع عدد موظفي البنوك يف الدولة بواقع 
27 األفا و122 موظفا يف البنوك الوطنية 

و6760 موظفا يف البنوك الأجنبية.
واأ�ضار املركزي اإىل اأن عدد البنوك التجارية 

املرخ�ضة يف الدولة بلغ 59 م�ضرفاً يف نهاية 
 22 ال��ع��ام اجل���اري، ت�ضم  ال��رب��ع الأول م��ن 
م�ضرفاً وطنياً و37 م�ضرفاً اأجنبياً، موزعة 
على عدد 585 فرعاً ما يعك�س الجتاه العام 

امل�ضتمر نحو الرقمنة.

التعاون  جم��ل�����س  دول  ب���ن���وك  ع�����دد  وب���ل���غ 
اخلليجي العاملة يف الدولة مع نهاية الربع 
وبنك  ب��ن��وك   6 اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول 
اأع���م���ال واح����د، وظ���ل ع���دد ف��روع��ه��ا ع��ن��د 6 
فروع، فيما و�ضل عدد البنوك الأجنبية اإىل 

21 بنكاً و68 فرعاً.من جهة اأخرى، ارتفع 
عدد وحدات اخلدمة امل�ضرفية الإلكرتونية 
42 وحدة  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ب��ن��وك  ال��ت��اب��ع��ة 
بنهاية الربع الأول من العام اجل��اري، فيما 
مكتباً،   20 عند  ال�ضرف  مكاتب  ع��دد  ظ��ل 

امل�ضرفية  ع��دد وح���دات اخل��دم��ة  بينما ظ��ل 
الإل��ك��رتون��ي��ة ل��ل��ب��ن��وك الأج��ن��ب��ي��ة ع��ن��د 21 
التطورات  اأن  املركزي  امل�ضرف  وح��دة.وذك��ر 
التكنولوجية والهيكلية يف القطاع املايل اأدت 
تطبيقات  اإىل  ال��و���ض��ول  اإمكانية  زي���ادة  اإىل 
املحمول،  الهاتف  عرب  امل�ضرفية  اخل��دم��ات 
واخلدمات امل�ضرفية عرب الإنرتنت و�ضهولة 
 »ATM« الآيل  ال�ضراف  اأجهزة  ا�ضتخدام 
كما  املا�ضية،  العديدة  ال�ضنوات  م��دى  على 
النتائج  حتقيق  يف  التح�ضينات  ه��ذه  ت�ضتمر 
املنتظرة من خالل تعزيز العمليات ال�ضل�ضلة 
املركزي  امل�ضرف  امل�ضريف.واأو�ضح  النظام  يف 
اأن عدد املن�ضاآت املالية الأخرى التي تخ�ضع 
و�ضل  امل��رك��زي  امل�����ض��رف  ورق��اب��ة  لرتخي�س 
مع نهاية الربع الأول من العام اجلاري اإىل 
و19  متثيل  مكتب  و77  اأعمال  بنوك   10
�ضركة متويل و87 حمل �ضرافة، و6 مكاتب 
يف  والتو�ضط  العمالت  ت���داول  يف  للو�ضاطة 

عمليات ال�ضوق النقدية.
اأج��ه��زة ال�ضرف  اأن ع��دد  اإىل  امل��رك��زي  ولفت 
الآيل للبنوك العاملة يف الدولة بلغ 4400 
العام  م����ن  الأول  ال����رب����ع  ن���ه���اي���ة  يف  ج���ه���از 

اجلاري.

•• اأبوظبي-وام:

جهودها  لل�ضرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  توا�ضل 
الرقابية بالتعاون مع وزارة القت�ضاد، والإدارة 
للهوية  الحت��ادي��ة  بالهيئة  للجمارك  ال��ع��ام��ة 
ودوائ���ر  امل��ن��اف��ذ،  واأم����ن  واجل���م���ارك  واجلن�ضية 
الأخرى،  املعنية  واجلهات  القت�ضادية  التنمية 
اأعلى  لتوفري  ال��دول��ة  اأ���ض��واق  ورق��اب��ة  ل�ضبط 
ومكافحة  امل�ضتهلكني  حقوق  حماية  م�ضتويات 
المتثال  م�ضتوى  وزي���ادة  ال�ضريبي،  التهرب 
ال�ضريبي.ونفذت الهيئة بالتعاون مع �ضركائها 
ال�ضرتاتيجيني 9948 زيارة ميدانية تفتي�ضية 
ملختلف الأ�ضواق املحلية بجميع اإمارات الدولة 
خالل الن�ضف الأول من العام احلايل 2022 
بالفرتة  مقارنة   104% بلغت  زي���ادة  بن�ضبة 
الهيئة  ن��ف��ذت  ال��ت��ي   2021 ع���ام  م��ن  نف�ضها 

خاللها 4878 زيارة تفتي�ضية.
اأن هذه احلمالت  واأك��دت الهيئة يف بيان اليوم 
على  وامل�ضتمر  ال��دائ��م  حر�ضها  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 

تعزيز الرقابة على الأ�ضواق من خالل تكثيف 
بجميع  الأ���ض��واق  جلميع  التفتي�ضية  احلمالت 
اإنفاذ  على  منها  وذل��ك حر�ضاُ  الدولة،  اإم��ارات 
ال�ضريبية  والإج���راءات  والت�ضريعات  القوانني 
وتوفري  الوطني،  القت�ضاد  حلماية  ال�ضامنة 
اأعلى م�ضتويات احلماية للم�ضتهلكني ومكافحة 
املنتجات  الجت�����ار يف  وم��ن��ع  ال��ت��ج��اري  ال��غ�����س 
الرديئة واملقلدة، والتي توؤثر على جودة احلياة.

اأ�ضفرت  الرقابية  اجلهود  اأن  الهيئة  واأو�ضحت 
عن �ضبط وم�ضادرة قرابة 5.5 ماليني قطعة 
للموا�ضفات  مطابقة  غري  التبغ  منتجات  من 
والتي ل حتمل “الطوابع ال�ضريبية الرقمية”، 
عبوة  مليون   1.07 ق��راب��ة  �ضبط  اإىل  اإ�ضافة 
التي  الأخ���رى  النتقائية  ال�ضلع  م��ن  خمالفة 
الطاقة  وم�ضروبات  الغازية،  امل�ضروبات  ت�ضمل 
القيمة  اأن  اإىل  م�����ض��رية  ة،  املُ���َح���الاَّ وامل�����ض��روب��ات 
مت  ال��ت��ي  ال�ضريبية  للم�ضتحقات  الإج��م��ال��ي��ة 
بلغت  التفتي�ضية  الزيارات  هذه  خالل  �ضبطها 

130.4 مليون درهم.

واأ�ضارت الهيئة اإىل اأن الرقابة الفعالة لالأ�ضواق 
اأ�ضهمت يف الك�ضف عن املن�ضاآت املُخالفة للقوانني 
خُمالفة   1213 حترير  مت  حيث  ال�ضريبية، 
ذة  املُنفاَّ التفتي�ضية  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  خ��الل 
مت  ف��ي��م��ا   2022 ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ض��ف  يف 
ُمن�ضاآت  اإىل  بالت�ضجيل  اإ�ضعارات   404 توجيه 
اأنه بالتزامن مع مرور  خمالفة.واأكدت الهيئة 
ال�ضريبة  ق��ان��ون  تطبيق  ع��ل��ى  اأع����وام   5 ن��ح��و 
حيث  ملحوظاً،  جن��اح��اً  حقق  فقد  النتقائية 
ظهرت اآثاره الإيجابية على القت�ضاد الوطني، 
اآمن  جمتمع  ت��وف��ري  يف  م�ضاهمته  ج��ان��ب  اإىل 
و�ضحي وتغيري �ضلوك اأفراد املجتمع من خالل 
الق�ضاء على ال�ضتهالك اجلائر لل�ضلع وخا�ضة 
اأفراد  �ضحة  من  يعزز  وال��ذي  منها  الأ�ضا�ضية 
البيئية  ال�ضتدامة  تعزيز  اإىل  اإ�ضافة  املجتمع 
اإىل  اإ�ضافة  وامل�ضاهمة يف حتقيق جودة احلياة، 
اآثاره الإيجابية يف زيادة املوارد املالية الداعمة 
لأفراد  املقدمة  باخلدمات  احلكومي  للتو�ضع 

املجتمع.

مدير اأرا�شي عجمان : ندعم 
امل�شتثمرين لتاأ�شي�س ومزاولة اأعمالهم

•• عجمان-وام:

ك�ضف التقرير ن�ضف ال�ضنوي ال�ضادر عن دائرة الأرا�ضي والتنظيم العقاري 
يف عجمان اأن اإجمايل الرخ�س العقارية الن�ضطة خالل الن�ضف الأول من 
العام 2022 بلغ 841 رخ�ضة فيما بلغ معدل منو خدمة “طلب اإ�ضدار 
رخ�ضة” 81 % يف حني ارتفع معدل منو خدمة “طلب جتديد رخ�ضة” 

. بن�ضبة 42 % مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 2021 
الأرا�ضي  دائ��رة  ع��ام  مدير  املهريي  عمري  بن  عمر  املهند�س  �ضعادة  وق��ال 
والتنظيم العقاري اإن اإمارة عجمان جنحت يف تعزيز بيئة الأعمال وحت�ضني 
الرقمية  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  هائلة  قفزة  وحققت  ال�ضتثمار  مناخ 
حيث بات باإمكان امل�ضتثمرين اإجناز معامالتهم يف وقت قيا�ضي وباإجراءات 
ب�ضيطة ومزايا وت�ضهيالت كبرية وطرق دفع �ضل�ضة واآمنة تالئم متطلبات 
رواد الأعمال وتدعمهم لتاأ�ضي�س ومزاولة اأعمالهم بكل �ضهولة وي�ضر ويف 

اأي وقت ومن اأي مكان.
اإيجاباً  انعك�س  الدائرة  الذي حققته  الرقمي  التحول  اأن  املهريي  واأ�ضاف 
على عدة اأ�ضعدة ل �ضيما �ضرعة اإمتام املعامالت وتعزيز م�ضتويات الر�ضا 
وال�ضعادة لدى خمتلف فئات املعنيني ..موؤكدا اأن دائرة الأرا�ضي والتنظيم 
ا�ضتثنائية  خ��ي��ارات  توفري  �ضبيل  يف  الرقمية  منظومتها  ط��ورت  العقاري 
توجهات  م��ع  تتما�ضى  متكاملة  ذك��ي��ة  بتجربة  وت��زوي��ده��م  للمتعاملني 

وتطلعات حكومة عجمان.

ديب دايف دبي حتتفل مبرور 
عام على تاأ�شي�شها

•• دبي-وام:

حتتفل “ديب دايف دبي”، وجهة جتارب الغو�س الأكرث تفرداً يف العامل، مبرور 
عام على تاأ�ضي�ضها، والتي افتتحها �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي يف يوليو 2021.
وتنظم الوجهة احتفالت خالل الفرتة من 25 حتى 31 يوليو اجلاري حيث 
والفعاليات  والرتقيات  العرو�س  من  بباقة  ال�ضتمتاع  من  زواره���ا  �ضيتمكن 
املتنوعة التي ت�ضمل جتربة غو�س جمانية ت�ضل قيمتها اإىل 2100 درهم لكل 
�ضخ�س يحتفل بعيد ميالده خالل الأ�ضبوع نف�ضه. وتت�ضمن الحتفالت �ضل�ضلة 
حوارات مع نخبة من اأبرز حمرتيف الغو�س حول العامل اأبرزها “اجليل املقبل 
من تقنيات الغو�س” بح�ضور مانويل بيرتو نائب رئي�س اجلمعية الأوروبية 
“بناء م�ضتقبل م�ضتدام من خالل بيئات  لطب ال�ضغط البارومرتي، وجل�ضة 
ترا�ضت،  مانتا  موؤ�ض�ضة  من  متحدث  �ضاورز  تام   - ومتنوعة”  �ضحية  بحرية 
وجل�ضة “املريخ الرائع” – ريت�ضارد لوندغرين: ُم�ضتك�ضف يف جمال احلطام 

البحري ومدير تنفيذي اأول يف “ديب دايف دبي.
ومت ت�ضميم ديب دايف دبي على �ضكل حمارة عمالقة احتفاًء مبهنة الغو�س 
اللوؤلوؤ والتي �ضكلت جانباً مهماً من الرتاث الإماراتي العريق، والذي  ل�ضيد 
للباحثني عن جتربة الغو�س احلر وغو�س �ضكوبا �ضمن  يعترب خياراً مثالياً 

م�ضتويات تتنا�ضب مع قدراتهم.
وقال مهاب ح�ضني م�ضرف مركز الغو�س يف ديب دايف دبي يف ت�ضريح لوكالة 
اأنباء الإمارات / وام / اإن عمق احلو�س يبلغ 60 مرتاً و�ضعة 14 مليون لرت 
اإىل مو�ضوعة  اأوملبية لين�ضم  املياه العذبة؛ مبا ي�ضاوي حجم �ضتة م�ضابح  من 
مع  امل��اء  حتت  حيويتني  بيئتني  على  ويحتوي  القيا�ضية،  لالأرقام  “غيني�س” 
غرفة جافة على عمق 6 و21 مرتاً، ومزود ب� 56 كامريا تغطي جميع زواياه، 

اإ�ضافة اإىل اأنظمة متطورة لل�ضوت والإ�ضاءة التعبريية.
واأو�ضح اأن الفكرة امل�ضتوحاة داخل احلو�س تاأتي بعنوان “املدينة الغارقة حتت 
اأن املن�ضاأة ت�ضم اأكرب ا�ضتوديو لالأفالم حتت املاء على م�ضتوى  م�ضيفاً  املاء”، 
املنطقة ومرافق متنوعة ل�ضت�ضافة الفعاليات وعقد الجتماعات واملوؤمترات 
واحلفالت.وذكر اأنه يتم تنقية ومعاجلة املياه باأحدث التقنيات وجتديد دورتها 
املنطقة،  يف  نوعه  م��ن  والأ���ض��رع  الأ�ضخم  ه��و  نظام  بوا�ضطة  �ضاعات  �ضت  ك��ل 
التمدد  �ضديد  طبيعي  بركاين  �ضخر  من  م�ضنوعة  منقيات  با�ضتخدام  وذلك 
بالت�ضخني مع فالتر من تطوير وكالة نا�ضا واأجهزة تعمل بتقنية الأ�ضعة فوق 
مئوية   30 درج��ة  معدل  عند  املياه  ح��رارة  درج��ة  على  للحفاظ  البنف�ضجية، 
للغو�س  متجراً  ت�ضم  املن�ضاأة  اأن  اإىل  لفتا  للغوا�ضني..  مريحة  بيئة  لتوفري 
واآخر للهدايا مع مطعم ب�ضعة 80 �ضخ�ضاً ، كما يحتوي احلو�س على م�ضاحات 

موجودة يف الطوابق ال�ضفلية الثالثة وتوفر اإطاللت رائعة حتت املاء.
املنطقة،  يف  ت��ط��وراً  الأك���رث  ال��ع��ايل  بال�ضغط  للعالج  غ��رف��ة  احل��و���س  وي�ضم 
حيث ميتلك املركز اأحدث غرفة �ضغط لعالج حالت طوارئ الغو�س يف دولة 
الإمارات وعاملياً، كما يتم ا�ضتخدام تلك التقنية حالياً لي�س فقط للطوارئ بل 
من خالل ال�ضتخدام الطبي املتقدم ملعاجلة و ا�ضت�ضفاء الع�ضالت للريا�ضيني 
الفئات  لكافة  تدريبية  دورات  دبي  دايف  ديب  البدنية.ويقدم  املهن  اأ�ضحاب  و 
ب��اإ���ض��راف ف��ري��ق متخ�ض�س م��ن خ���رباء ال��غ��و���س يف ال��ع��امل مت اخ��ت��ي��اره من 
ف��ئ��ات، وت�ضمل  ث��الث  ال��ع��امل، �ضمن  اأن��ح��اء  م��ن جميع  الغو�س  نخبة خ��رباء 
فاأكرث،  �ضنوات   10 �ضن  من  متوفرة  وه��ي  والتطوير،  والغو�س  ال�ضتك�ضاف 
والريا�ضيني  املحرتفني  الغوا�ضني  اإىل  املبتدئني  امل�ضتويات من  كافة  وت�ضمل 
ويطبق احلو�س اأف�ضل ممار�ضات واإجراءات ال�ضالمة يف عامل الغو�س، ل�ضمان 
احلفاظ على الزوار من جميع الأعمار وامل�ضتويات.وي�ضتقبل املركز العديد من 
الت�ضوير  وم��ع��ّدات  الغو�س  م�ضتلزمات  تاأجري  خدمة  ويوفر  الغو�س  حمبي 
املرجانية مع  ت��راك لج��ون  �ضعاب  الغو�س يف  والفيديو ف�ضال عن مغامرات 
والغو�س  بالعامل،  الغارقة  لل�ضفن  مقربة  اأك��رب  يف  والغو�س  كجولر،  جي�ضرب 
نحو اأعماق الكهوف - جارود جابلون�ضكي: احلائز على الرقم القيا�ضي العاملي 

يف الغو�س ومدير “ديب دايف دبي«.

Date 22/ 7/ 2022  Issue No : 13600
Notification by Publication for a Defendant 

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0004655 Civil/ Partial

To Defendant : NOUMAN MUNIR MUHAMMAD MUNIR HALEEM
Defendant 2: ISHFAQ HUSSAIN ASHIQ HUSSAIN
Unknown place of residence:
The plaintiff : GULHOUS LANGAR ABDULBAQI, 
filed the case requesting the following:
- Bind the defendant to pay AED 20000.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section 5 
of Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 26/07/2022 before case management office, 
Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 2) in person or to be 
represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents within 
10 days of the date of publication in order to consider the above-mentioned case in 
your capacity as defendant. Notification by Publication for a Defendant in English 
& Arabic.
Legal Services Office
Mohamed Hussein Amin Almola

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 22/ 7/ 2022  Issue No : 13600
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0003828 Civil/ Partial

To Defendant : MALIK SHAUKAT ALI MALIK MUHAMMAD BOOTA 
- Unknown place of residence:
Upon the request of the plaintiff :

MOHAMMAD NAEEM ABDUL SATTAR
Address: Sharjah, Mob. 05450110165, 54501065
You are requested to attend the hearing on 17/08/2022 before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin 
office 3) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea 
along with all documents within 10 days of the date of publication in order 
to consider the above-mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Nagod Taleb Alamri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 22/ 7/ 2022  Issue No : 13600
Notification by Publication for a Defendant 

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0003146 Civil/ Partial

To Defendant: TAPIWA MBENDE
Unknown place of residence:
The plaintiff: ARNOLD MADONGORERE, filed the above mentioned 
case case requesting the following:
- Accept the case and set a time for a hearing
- Bind the defendants jointly to pay AED 5070 plus the statuary interest 
12% from the due date till full payment.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
You are requested to attend the hearing on 25/07/2022 before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin 
office) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea 
along with all documents within 10 days of the date of publication in order 
to consider the above-mentioned case in your capacity as defendant.
Legal Services Office
Hamid Abdullah Alsadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 22/ 7/ 2022  Issue No : 13600
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court 
Case No. SHCFICIREA2022/0004945 grievance

To: MD FASIUL ALAM RUHUL AMIN
Unknown place of residence: Sharjah, Nahda, Mob.056496264
Please be noted that the complainant: AHMED AL ANSARY LAUNDRY, 
place of residence: Sharjah, Al Wahda street, Mob. 0505377003 has filed 
the above-mentioned case requesting
Requesting the honorable court to
1) Accept the grievance in form
2) Decline the order of giving the passport as per the ordered on a petition 
No 4251/2022) grieved against plus all costs and attorney fees.
You are requested to attend before Ordered on a petition Circuit, Second 
Circuit, Sharjah Federal Court on 27/07/2022 08:30 am to submit your 
defenses and documents. In case of no show by yourself or by a legal 
attorney, the court will proceed in absentia.
Legal Services Office
Abdullah Ali Murad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

Date 22/ 7/ 2022  Issue No : 13600
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0004942 Civil/ Partial

To Defendant : VARGHESE SAMUEL MULAMOOTILL
Unknown place of residence:
Upon the request of the plaintiff : MARBLOU RENT A CAR
-  Bind the defendant to pay AED 5545.00
-  Bind the defendant to pay charges and costs
- Notify the defendant with the hearing and statement
You are requested to attend the hearing on 03/08/2022 before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin 
office 5) in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea 
along with all documents within 10 days of the date of publication in 
order to consider the above-mentioned case in your capacity as defendant. 
Notification by Publication for a Defendant in Arabic and English
Legal Services Office
Aisha Mohamed Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 22/ 7/ 2022  Issue No : 13600
Dubai Courts of First Instance 

A Notice of Payment by Publication
Execution No.: 1831/2022/253 - Execution of Cheques
Presented to: The Ninth Execution Department No. No. 230
The Subject of the Execution : Claim the value of the returned Cheques No. (216) 
issued by / Sunlight Electromechanical Services LLC and signed by / Aramesh Sadar 
Anjani for a value of (AED 5250.06).
Claimant : EFFECT ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING LLC
Address : UAE - Dubai - Al Garhoud Area - Deira - Dubai - Al Garhoud Street - Bu 
Shaqer Building, third floor - Flat No.304 - next to Ggico Metro Station
Who is required to be noticed : 
1. Sunlight Electromechanical Services LLC, his capacity : A Enforcee
2. Aramesh Sadar Anjani, his capacity : A Enforcee 
The Subject of the Notice It has filed the above-mentioned judgment enforcement suit 
against you and obligated you to pay the executed amount of 4535.60 to the Claimant 
or the court treasury. Therefore, the Court will initiate the executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the aforementioned decision within 
15 days from the date of publishing this Notice.
Prepared by : Ruqaya Syed Hashem
Approval date 20/07/2022 at 14:06:33

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 22/ 7/ 2022  Issue No : 13600
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/513 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1096/2021_
partial real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 2.136.914), 
including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
– Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae - 
Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Foued Messai, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 2136914) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Munira Abdelrahim Al Helo
Date of approval/20-07-2022 08:52:29

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 22/ 7/ 2022  Issue No : 13600
Dubai Courts of First Instance 

Summoning to the court Public service accounting meeting
To the defendant/ Surendra Bodhan and Omega Medical Center Company LLC 
case No.: 69/2022 commercial partial we inform you that it has been deputized 
an expert in the aforementioned case that established by the plaintiff Mr/ 
Muhammad Suleiman Daoud Safsouf Al Nuaimi thereby We invite you as a 
party to the case referred to above to meeting on 28/07/2022 at 01:00 PM Via 
video communication system  application ZOOM and through the link: 
https://us04web.zoom.us/j/8758951479?pwd=cE9HWHh1ZG5McmNBZ1ZRd296TGxkdz09 
To answer the expert’s inquiries regarding the case and send the documents you 
have to the e-mail TGRS1115@gmail.com TGRS1116@gmail.com  and if you 
or your representative fails to attend at the predetermined time, we will start 
the expert procedures and submit our report to the justice of the esteemed court 
based on the documents 

Accounting Expert/ Mohammed Abdul Rahman Al Marzouq
Registration number: 354

Phone: 043282162

NOTIFICATION 
BY PUBLICATION

70392
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املال والأعمال
اجلمعة   22  يوليو    2022  م   -    العـدد   13600  

Friday    22    July    2022   -  Issue No   13600

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل عبداهلل بن ط�ق املري وزير القت�شاد، اأن �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” اأر�شى 
خالل كلمته املهمة ل�شعب الإمارات ت�جهات ا�شرتاتيجية مل�شرية التنمية القت�شادية يف الدولة خالل املرحلة املقبلة من خالل تعزيز 
النفتاح على العامل وتر�شيخ مبادئ التعاون القائم على احرتام امل�شالح امل�شرتكة وحتقيق املنفعة املتبادلة وتعزيز مرونة وا�شتدامة 
القت�شاد ال�طني مب�شاركة القطاع اخلا�س.و قال معاليه - يف ح�ار خا�س مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” مبنا�شبة الإعالن عن اإجناز 
رئي�شي لالقت�شاد  رافد  التجارة اخلارجية  اإن   - امل�شتدام  النم�  من  ال�طني مرحلة جديدة  التعايف القت�شادي وبدء القت�شاد  خطة 
ال�طني واإحدى ركائز ق�ته وتناف�شيته حيث متتلك الإمارات �شبكة وا�شعة من اخلط�ط البحرية واجل�ية والربية تربطها مع اأكرث من 

يجعلها حم�را جتاريا رئي�شيا ومركزا اإقليميا للخدمات الل�ج�شتية. ما  وه�  العامل  اأرجاء  خمتلف  يف  رئي�شية  مدينة   400

وزير القت�شاد يف ح�ار مع »وام«: 

كلمة رئي�س الدولة ل�شعب الإمارات اأر�شت التوجهات ال�شرتاتيجية مل�شرية التنمية القت�شادية وعززت تناف�شيتها
اأن الإم�������ارات ق��دم��ت م���ن خالل  اأ����ض���اف  و 
 “ “ ك��ورون��ا  ت��داع��ي��ات جائحة  تعاملها م��ع 
منوذجا يحتذى عامليا واأثبتت الدولة قدرة 
عالية على حتقيق اإدارة متوازنة بني امللفني 
املوؤ�ضرات  ت��وؤك��د  اإذ  والق��ت�����ض��ادي  ال�ضحي 
الوطني  الق���ت�������ض���اد  ت���ع���ايف  الق���ت�������ض���ادي���ة 
وبن�ضب  الإيجابية  منوه  معدلت  وا�ضتعادة 

جتاوزت توقعات املنظمات الدولية.
ونوه اإىل اأن تقديرات منو الناجت املحلي لعام 
2022 تتجاوز ال� %5 .. موؤكدا اأن جميع 
ج��ه��ود وخ��ط��ط ال��ت��ط��وي��ر ه��دف��ه��ا املواطن 
منوا  حققت  الإم���ارات  اأن  اإىل  ولفت  اأول.. 

اقت�ضاديا خالل 2021 فاق التوقعات .
واأ�ضار اإىل اأن ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع ميثل حتديا 
�ضيا�ضات  لديها  القت�ضاد  وزارة  واأن  عامليا 
زي��ادات غري  اأي��ة  وخطط مدرو�ضة لحتواء 
ال��دول��ة مع م��راع��اة حتقيق  باأ�ضواق  م��ربرة 
التوازن بني م�ضلحة امل�ضتهلك يف احل�ضول 
على ال�ضلع باأ�ضعار منا�ضبة و�ضمان ا�ضتدامة 

الإمدادات وتوافر ال�ضلع بالأ�ضواق.
وفيما يلي ن�س احلوار...

�س1: اأكدت كلمة �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” الأهمية ال�شرتاتيجية 
هي  م��ا   .. الإم����ارات  دول���ة  لقت�شاد 
خطط ال�زارة لرتجمة كلمة �شم�ه مبا 

يعزز مكانة الإمارات عامليا؟.
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  و�ضع  ج: 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
اإقليمية  الإم������ارات  ري����ادة  م��وا���ض��ل��ة  رك��ائ��ز 
ودوليا واأك��دت كلمة �ضموه املهمة نهج دولة 
الإم������ارات ال��ث��اب��ت يف ت��ب��ن��ي من����وذج تنموي 
الدولة  مواطني  احتياجات  ي�ضع  واإن�ضاين 
اأول ويوفر جلميع املقيمني البيئة الأف�ضل 

للعي�س والعمل والتعلم.
ال�ضرتاتيجية  التوجهات  �ضموه  اأر�ضى  لقد 
خالل  للدولة  القت�ضادية  التنمية  مل�ضرية 
النفتاح  تعزيز  خ��الل  م��ن  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
القائم  التعاون  العامل وتر�ضيخ مبادئ  على 
ع��ل��ى اح����رتام امل�����ض��ال��ح امل�����ض��رتك��ة وحتقيق 
املنفعة املتبادلة والتاأكيد على اأهمية القطاع 
التنمية  م�ضرية  يف  رئي�ضيا  �ضريكا  اخلا�س 
اق��ت�����ض��ادي��ة جديدة  ق��ط��اع��ات  اإىل  وال��ن��ظ��ر 
من  وُت���ع���زز  امل�ضتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  ت��خ��دم 
واأن  الوطني  القت�ضاد  وا���ض��ت��دام��ة  م��رون��ة 
تنوعاً  اأك���رث  الإم����ارات  دول���ة  اقت�ضاد  ي��ك��ون 
واأك�����رث توافقاً  وا���ض��ت��دام��ًة  م���رون���ًة  واأك�����رث 
ه��ي معامل  وه��ذه  امل�ضتقبل..  اجت��اه��ات  م��ع 
للدولة.  اجل���دي���د  الق���ت�������ض���ادي  ال���ن���م���وذج 
وتوا�ضل وزارة القت�ضاد بالتعاون مع جميع 
رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  روؤي��ة  وف��ق  �ضركائها 
منظومة  اأف�ضل  لتطوير  جهودها  ال��دول��ة 
امل�ضتقبل  ت���واك���ب  اق��ت�����ض��ادي��ة  ت�����ض��ري��ع��ات 
وتعمل على حتفيز مناذج الأعمال اجلديدة 
مثل  اجلديد  القت�ضاد  بقطاعات  املرتبطة 
والتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  الف�ضاء 
ال�ضطناعي  وال����ذك����اء  امل��ت��ق��دم��ة  امل���ال���ي���ة 
وا�ضتقطاب  ال��راب��ع��ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  وال���ث���ورة 
اأف�ضل املواهب يف القطاعات ال�ضرتاتيجية 
وجاذبة  للمبدعني  حا�ضنة  بيئة  وت��وف��ري 
تو�ضيع  م��وا���ض��ل��ة  م��ع  ال��ري��ادي��ة  للم�ضاريع 
�ضراكاتنا ال�ضتثمارية مع العامل وفق روؤية 
اأكرث تنوعاً وانفتاحاً وتر�ضيخ مكانة الإمارات 
اإحدى اأهم الوجهات ال�ضياحية امل�ضتدامة يف 
املنطقة والعامل وتنفيذ �ضيا�ضات اقت�ضادية 
الأخ�ضر  النمو  ٌتعزز من مقومات  وتنموية 

وامل�ضتدام.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأك���د   :  2 ���س 
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ه�  الق��ت�����ش��اد  اأن  اهلل”  “حفظه 
والزده���ار..  لل�شالم  الأمثل  ال�شبيل 
اتفاقيات   3 ت�قع  الإم����ارات  وراأي��ن��ا 
العائد  ما  �شاملة  اقت�شادية  �شراكة 
التفاقيات  لتلك  املت�قع  القت�شادي 
ال�شراكات  لتعزيز  خططكم  وم��اه��ي 

اخلارجية؟.
رئي�ضي  راف����د  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  اإن  ج: 
ل��الق��ت�����ض��اد ال��وط��ن��ي واإح�����دى رك��ائ��ز قوته 
احلفاظ  على  العمل  ون��وا���ض��ل  وتناف�ضيته 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���دول���ة  ري�����ادة  ع��ل��ى 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  قلب  يف  وموقعها 
من  وا���ض��ع��ة  �ضبكة  الإم������ارات  متتلك  ح��ي��ث 
اخل����ط����وط ال���ب���ح���ري���ة واجل����وي����ة وال���ربي���ة 
تربطها مع اأكرث من 400 مدينة رئي�ضية 
اأرج���اء ال��ع��امل، وه��و م��ا يجعلها  يف خمتلف 
اإقليميا  وم���رك���زا  رئ��ي�����ض��ي��ا  حم����ورا جت���اري���ا 

للخدمات اللوج�ضتية.
هذه املكانة املتميزة ُترتجمها اأرقام التجارة 
العام  خ��الل  �ضهدت من��وا  وال��ت��ي  اخلارجية 
2021 ي�ضل اإىل 27 % عن العام 2020 
قبل  ما  معدلت  مع  مقارنة   11% ونحو 

اجلائحة لعام 2019 وبقيمة ما يقرب من 
1.9 تريليون درهم.

ك���م���ا ���ض��ج��ل��ت ال���������ض����ادرات ال���وط���ن���ي���ة غري 
النفطية منوا بن�ضبة %47.3 عن معدلت 
 354 اإىل  ت�ضل  وبقيمة  اجلائحة  قبل  م��ا 
مليار درهم يف العام 2021 يف حني �ضهدت 
 17% اإىل  ي�ضل  منوا  الوطنية  ال�ضادرات 

خالل الربع الأول من العام 2022.
ه���ذه امل���وؤ����ض���رات ُت��ث��ب��ت اأن دول����ة الإم������ارات 
التحتية  وب��ن��ي��ت��ه��ا  اجل�����غ�����رايف  مب���وق���ع���ه���ا 
الأكرث  امل��رك��ز  ُت��ع��د  ال��ت��ج��اري��ة،  و�ضيا�ضتها 
ح��ي��وي��ة ون�����ض��اط��ا ل��ل��ت��ج��ارة والأع���م���ال على 
م�����ض��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة و����ض���م���ن اأه������م امل���ح���اور 
خريطة  على  احليوية  التجارية  وامل��م��رات 

التجارة العاملية.
اليوم يف ظل ما ي�ضهده العامل من حتديات 
الت�ضخم  وارت�����ف�����اع  ال����ت����وري����د،  ����ض���ال����ض���ل 
ف�����ض��ال ع��ن الأو����ض���اع اجل��ي��و���ض��ي��ا���ض��ي��ة فاإن 
دول���ة الإم�����ارات ت��وؤم��ن ب���اأن ال��ت��ج��ارة احلرة 
ق��واع��د وا�ضحة  وال��ق��ائ��م��ة على  وامل��ف��ت��وح��ة 
اأف�ضل و�ضيلة لتحفيز النمو والتنمية  تظل 

امل�ضتدامة.
ويعد برنامج اتفاقيات ال�ضراكة القت�ضادية 
�ضمن  عنه  الإع����الن  ج��رى  ال���ذي  ال�ضاملة 
م�ضاريع اخلم�ضني يف �ضبتمرب املا�ضي عاماًل 
النمو  لتحفيز  ال��دول��ة  ج��ه��ود  يف  حم��وري��اً 
الق��ت�����ض��ادي امل�����ض��ت��دام ع��ل��ى امل���دى الطويل 
للم�ضدرين  ج���دي���دة  اأ����ض���واق���اً  ي��ف��ت��ح  ك��ون��ه 
التوريد  ���ض��ال���ض��ل  وي����وؤّم����ن  الإم����ارات����ي����ني 
منواً  ويحفز  ال�ضتثمارية  التدفقات  ويعزز 
مكانة  وير�ضخ  املنطقة  يف  اأك���رب  اقت�ضادياً 
الإمارات مركزاً للتجارة العاملية واخلدمات 

اللوج�ضتية.
و مت اإجناز ثالث اتفاقيات مع كل من الهند 
واإ�ضرائيل واإندوني�ضيا .. كما اأحرزنا تقدما 
ومن  اأخ���رى  دول  م��ع  مفاو�ضتنا  يف  ك��ب��ريا 
املنتظر التوقيع معها خالل الفرتة القليلة 

املقبلة.
التفاقيات الثالث التي مت توقيعها تفتح لنا 
اأ�ضواقا ت�ضم اأكرث من 1.6 مليار م�ضتهلك 
حول العامل ويف �ضوء الفر�س التي توفرها 
اأن  املنتظر  فمن  ال��ث��الث  الت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه 
مليار   16 اإىل  ي�ضل  م��ا  اإ�ضافة  اإىل  ت���وؤدي 
للدولة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  دولر 
خ���الل ال�����ض��ن��وات ال��ع�����ض��ر ال��ق��ادم��ة وزي����ادة 
الأ�ضواق  ت��ل��ك  اإىل  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ض��ادرات 
خالل  دولر  مليارات  ال�10  تتجاوز  بقيمة 
حوايل  ت�ضيف  اأن  وت��وق��ع  نف�ضها  ال��ف��رتة 
اأ�ضحاب  ت�����ض��م��ل  ع��م��ل  ف��ر���س  األ����ف   190

الكفاءات واملواهب واملهارات العالية.

�س3: واجه العامل حتديات اقت�شادية 
ك�فيد  جائحة  ف��رتة  خ��الل  متعددة 
ال�طني  القت�شاد  تعامل  كيف   ..19
وماهي  للتعايف  و�ش�ًل  الفرتة  هذه  مع 
ت���ق��ع��ات��ك��م مل�����ش��ت���ي��ات ال��ن��م��� خالل 

2022؟.
ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن  ال�����ض��م��و  اإن ���ض��اح��ب  ج: 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وجه 
باإطالق   2020 ال���ع���ام  م���ن  اأغ�����ض��ط�����س  يف 
لدولة  القت�ضادي  والنهو�س  التعايف  خطة 
الإمارات والتي �ضمت 33 مبادرة وانق�ضمت 
اإىل ثالث مراحل وميكننا اليوم القول اإننا 
اأجن��زن��ا خ��ط��ة ال��ت��ع��ايف الق��ت�����ض��ادي وبداأنا 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن ال��ن��م��و اأك����رث مرونة 
وا����ض���ت���دام���ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ري������ادة الأع���م���ال 
واملواهب وال�ضناعات التكنولوجية املتقدمة 
العاملية  الأ�����ض����واق  ع��ل��ى  الن���ف���ت���اح  وت��ع��زي��ز 
القت�ضادات  يف  ال�ضتثمار  ف��ر���س  ومت��ك��ني 

اجلديدة.
ل���ق���د ق���دم���ت دول������ة الإم����������ارات م����ن خالل 
العاملية،  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات  م��ع  ت��ع��ام��ل��ه��ا 
منوذجا يحتذى عامليا واأثبتت الدولة قدرة 
عالية على حتقيق اإدارة متوازنة بني امللفني 
املوؤ�ضرات  وت��وؤك��د  والق��ت�����ض��ادي.  ال�ضحي 
الوطني  الق���ت�������ض���اد  ت���ع���ايف  الق���ت�������ض���ادي���ة 
وبن�ضب  الإيجابية  منوه  معدلت  وا�ضتعادة 
بعدما  الدولية  املنظمات  توقعات  جت��اوزت 
احلقيقي  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  �ضجل 
العام  بنهاية   3.8% بن�ضبة  من��وا  للدولة 
امل��ح��ل��ي غري  ال���ن���اجت  ���ض��ج��ل  ف��ي��م��ا   2021

النفطي للعام نف�ضه منوا بن�ضبة 5.3%.
كما رفع م�ضرف الإم��ارات املركزي توقعات 
يف   %  5.4 اإىل  الوطني  لالقت�ضاد  النمو 

عام 2022.
ب��ال��ط��ب��ع ي���وؤك���د ه����ذا ال��ت��ح��دي��ث ع�����دًدا من 
ال��ع��وام��ل مب���ا يف ذل���ك ق����درة ال���دول���ة على 
القيود  وت��خ��ف��ي��ف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ائ��ح��ة  اإدارة 
على القطاعات القت�ضادية وانتعا�س اأ�ضعار 

النفط.
التي  التحولت  اإىل  اأي�ضاً  ذل��ك  يرجع  لكن 
�ضهدتها البيئة الت�ضريعية املرتبطة بتنمية 
القت�ضادية  والأن�����ض��ط��ة  الأع��م��ال  وحتفيز 
والتي ارتكزت على تعزيز �ضيا�ضات النفتاح 
ال�ضركات  قانون  تعديالت  عرب  القت�ضادي 
ال��ت��ج��اري��ة وال�����ذي اأح�����دث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ض��ت��ث��م��اري��ة ب��ال��دول��ة م��ن خالل 

ال�ضماح لالأجانب بالتملك بن�ضب ت�ضل اإىل 
من  التجارية  املعامالت  وق��ان��ون   100%
بداأ  وال���ذي  ال�ضيكات  اإل��غ��اء جت��رمي  خ��الل 
تطبيقه يناير من العام اجلاري وتعديالت 
ق���ان���ون الإف����ال�����س، واأي�����ض��ا ق���وان���ني العمل 
واملواهب  ال��ك��ف��اءات  ل�ضتقطاب  والإق���ام���ة 
�ضيا�ضات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الأع���م���ال،  ورواد 
ال�ضراكات  ت��و���ض��ي��ع  يف  ���ض��اه��م��ت  جت���اري���ة 
القت�ضادية العاملية، وتر�ضيخ مكانة الدولة 
ل��الأع��م��ال، ووج���ه���ًة مف�ضلة  م���رك���زاً ع��امل��ي��اً 

للمواهب واملبتكرين.

على  ال�شياحي  القطاع  يقع  اأين  �س4: 
ال�شرتاتيجية  القطاعات  خ��ارط��ة 
ل������زارة الق��ت�����ش��اد؟ وم���ا ه��ي اأب���رز 
هذا  ت��ط���ر  تعك�س  ال��ت��ي  امل���ؤ���ش��رات 

القطاع املهم؟.
ج: جن���ح ال���ق���ط���اع ال�����ض��ي��اح��ي ب���ال���دول���ة يف 
اإي��ج��اب��ي��ة و���ض��اه��م يف ذلك  حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج 
ا�ضتقطاب اإك�ضبو 2020 دبي اأكرث من 24 
مليون زائر خالل 6 اأ�ضهر اإىل جانب حملة 
بن�ضختيها الأوىل  “اأجمل �ضتاء يف العامل” 
م�ضبوق  غري  ن�ضاطا  حققت  والتي  والثانية 

يف ال�ضياحة املحلية.
وب��ل��غ��ت م�����ض��اه��م��ة ال�����ض��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة يف 
اإجمايل  م���ن   23% ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ض��اد 
 77% مقابل  ال�ضياحي  ال��ق��ط��اع  ع��ائ��دات 
���ض��ي��اح��ة دول���ي���ة، وذل�����ك وف���ق���ا لأرق������ام عام 
2019 ما قبل اجلائحة، ومن هذا املنطلق 
الداخلية  ال�ضياحة  ا�ضرتاتيجية  اإط��الق  مت 
ن�ضعى  وال��ت��ي   2020 الإم�����ارات يف  ل��دول��ة 
ال�ضياحة  اأرق���ام  م�ضاعفة  اإىل  خاللها  م��ن 
الداخلية وحتقيق توازن اأكرب بني ال�ضياحة 

الداخلية والدولية بحلول العام 2030.
واأظهرت نتائج القطاع لعام 2021 اأرقاما 
الفندقية  امل��ن�����ض��اآت  ا���ض��ت��ق��ط��ب��ت  اإذ  ج���ي���دة 
على  ي��زي��د  بنمو  فندقي  ن��زي��ل  مليون   19
%29 مقارنة باأعداد النزلء لعام 2020 
 58% وا�ضتحوذت ال�ضياحة الداخلية على 
م��ن اإج���م���ايل ع���دد ال���ن���زلء م��ق��اب��ل 42% 
ل��ل��ن��زلء م���ن خ����ارج ال����دول����ة.. ك��م��ا حققت 
عوائد   2021 ع���ام  يف  الفندقية  امل��ن�����ض��اآت 
ي�ضل  28 مليار درهم حمققًة منواً  بقيمة 

اإىل %70 مقارنة بعام 2020.
ومت خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ح��ج��ز اأك����رث من 
75 م��ل��ي��ون ل��ي��ل��ة ف��ن��دق��ي��ة ب���زي���ادة 42% 
ن�ضبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا   ،2020 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
هذه  ب��اأن  علماً   ،67% الفندقي  الإ���ض��غ��ال 
املحققة  الن�ضب  اأعلى  اإح��دى  متثل  الن�ضبة 

يف الوجهات ال�ضياحية الرائدة على م�ضتوى 
الفندقية  امل��ن�����ض��اآت  ع���دد  زاد  ك��م��ا  ال���ع���امل.. 
2021 بن�ضبة 5%  يف ال��دول��ة خ��الل ع��ام 
ليبلغ   2020 ل���ع���ام  ب��ن��ظ��ريت��ه��ا  م���ق���ارن���ة 

1144 من�ضاأة.
واأظ��ه��رت م��وؤ���ض��رات ال��رب��ع الأول م��ن العام 
احل��ايل من��وا كبريا يف الأرق���ام ي��وؤك��د تعايف 
الربع  ب��ع��دم��ا �ضجل  ال��ق��ط��اع احل��ي��وي  ه���ذا 
الأول من العام 2022 منوا بن�ضبة 53% 
مبا  مقارنة  و10%   ،2021 بعام  مقارنة 
وا�ضتقطبت   ..2019 يف  اجل��ائ��ح��ة  ق��ب��ل 
املن�ضاآت الفندقية يف الدولة نحو 6 ماليني 

زائر من بينهم 4 ماليني �ضائح دويل.
كما حققت املن�ضاآت الفندقية اإيرادات بقيمة 
11 مليار درهم، بن�ضبة منو %20 مقارنة 
و�ضجلت   2019 ع��ام  م��ن  نف�ضها  بالفرتة 
بكامل  ال��ع��م��ل  اإىل  ال���ع���ودة  امل��ن�����ض��اآت  ه����ذه 
طاقتها ال�ضتيعابية بنحو 200 األف غرفة 

فندقية.

�س5: ي�شهد العامل حتديا عامليا متمثال 
ما  والت�شخم..  ال�شلع  اأ�شعار  ارتفاع  يف 
التحديات  هذه  مل�اجهة  خططكم  هي 

املحتملة؟
 ج: ي�ضهد العامل اليوم عددا من التحديات 
اأثرت  وال��ت��ي  اجليو�ضيا�ضية  و  القت�ضادية 
ب�ضكل مبا�ضر على خطوط التجارة ومناطق 
التوريد  �ضال�ضل  وحركة  وال��زراع��ة  الإن��ت��اج 
العر�س  يف  اخ���ت���اللت  اإىل  اأدى  م���ا  وه����و 
وال���ط���ل���ب لأغ���ل���ب ال�����ض��ل��ع وم����ن ث���م زي����ادة 
ال�ضلع  اأ���ض��ع��ار  وارت���ف���اع  الت�ضخم  م��ع��دلت 

الأ�ضا�ضية وخا�ضة الغذائية منها.
اأ�ضباب ارت��ف��اع الأ���ض��ع��ار ترجع اإىل  ل��ذا ف��اإن 
ع��وام��ل خ��ارج��ي��ة وم���ن اأج����ل ذل���ك تتعامل 
وزارة الق��ت�����ض��اد م��ع ه���ذا امل��ل��ف م��ن خالل 
م�ضلحة  ب����ني  ال�����ت�����وازن  حت��ق��ي��ق  م����راع����اة 
باأ�ضعار  ال�ضلع  على  احل�ضول  يف  امل�ضتهلك 
اآخ��ر �ضمان  منا�ضبة من جانب ومن جانب 
ا�ضتدامة المدادات وتوافر ال�ضلع بالأ�ضواق 
وطنية  اأول��وي��ة  ه��و  الإم�����دادات  �ضمان  لأن 

تخدم �ضيا�ضات الأمن الغذائي بالدولة.
ال���دوائ���ر  م���ع  الق��ت�����ض��اد  وزارة  ت��ت��ع��اون  و 
واأي�ضا  التجارة  وغرف  املحلية  القت�ضادية 
اخلا�س  القطاع  م��ن  املعنيني  ال�ضركاء  م��ع 
واملنتجات  ال�����ض��ل��ع  مل��خ��ت��ل��ف  امل����وردي����ن  م���ن 
تدخل  التي  املواد  و  الأ�ضا�ضية  ال�ضتهالكية 
الرتفاعات  ل��درا���ض��ة  الإن���ت���اج  ع��م��ل��ي��ات  يف 
و  التن�ضيق  و  امل���واد  تلك  اأ���ض��ع��ار  يف  العاملية 
اأي  العمل ب�ضورة متكاملة للحد من تاأثري 

تلك  اأ���ض��ع��ار  بها يف  ارت��ف��اع��ات غ��ري متحكم 
ال�ضلع عاملياً على املنتجات النهائية يف اأ�ضواق 

الدولة.
اأي�ضا على موا�ضلة البحث  ال��وزارة  و تعمل 
اأ�����ض����واق ب��دي��ل��ة ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف توفري  ع���ن 
هذا  يف  ومت��ث��ل  تناف�ضية،  باأ�ضعار  املنتجات 
القت�ضادية  ال�����ض��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ات  ال�����ض��دد 
�ضيكون  التي  املهمة  الأدوات  اأح��د  ال�ضاملة 
ال�ضلع  ت��ن��وع  على  كبري  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  لها 

واأ�ضعارها يف اأ�ضواق الدولة املرحلة املقبلة.
اإن ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ح��م��اي��ة امل�����ض��ت��ه��ل��ك يف 
بذلك  الكفيلة  ال�ضيا�ضات  وو���ض��ع  ال��دول��ة 
ال���وزارة  خ��الل  م��ن  ونعمل  اأول��وي��ة وطنية 
وال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا حل��م��اي��ة امل�����ض��ت��ه��ل��ك على 
التجارية  امل���م���ار����ض���ات  ومت���ك���ني  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
وتنوع  توافر  و�ضمان  الأ���ض��واق  يف  ال�ضليمة 
احتياجات  تلبي  بكميات  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع 
وتعزيز  ال���دول���ة  يف  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 

املخزون ال�ضرتاتيجي منها.

ببيئة  الإم����ارات  دول��ة  تتمتع  �س6: 
اأبرز  ما  جاذبة،  اقت�شادية  ت�شريعية 
ال�زارة  عليها  تعمل  التي  الت�شريعات 
خالل الفرتة الراهنة لدعم ال�شتثمار 

الأجنبي واملحلي؟.
ج: اإن اأهم ما مييز النموذج التنموي لدولة 
والعمل  الت�ضريعية  البيئة  الإم��ارات مرونة 
امل�ضتمر على تطويرها مبا يواكب التغريات 
والتي  التكنولوجية  وال��ت��ط��ورات  ال��ع��امل��ي��ة 
ت��ف��ر���س ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��ولت ع��ل��ى بيئة 

الأعمال.
 20 من  اأك��رث  على  ُت�ضرف  القت�ضاد  وزارة 
الأعمال،  وبيئة  بالقت�ضاد  مرتبطا  قانونا 
مبا ت�ضمله من ت�ضريعات خا�ضة بال�ضركات 
وامل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة والتعاونيات 
والوكالت التجارية واملخزون ال�ضرتاتيجي 
واملعامالت  الإغ����راق  ومكافحة  واملناف�ضة 
وحماية  الإل��ك��رتون��ي��ة،  وال��ت��ج��ارة  التجارية 
ومواجهة  احل�����ض��اب��ات،  وم��دق��ق��ي  امل�ضتهلك 
قوانني  جانب  اإىل  الأم����وال  غ�ضيل  ج��رائ��م 
املوؤلف  ب��ح��ق��وق  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 

وامللكية ال�ضناعية والعالمات التجارية.
مراحل  اإىل  ال����������وزارة  و����ض���ل���ت  ح���ال���ي���ا  و 
م��ت��ق��دم��ة م���ن رف���ع م�����ض��روع ق���ان���ون جديد 
زيادة  على  يعمل  العائلية  بال�ضركات  خا�س 
قدرتها على النمو وال�ضتدامة عرب الأجيال 
نقلة  ُيحدث  اأن  �ضاأنه  من  وال��ذي  املتعاقبة 
�ضكلت  التي  و  ال�ضركات  تلك  اأداء  يف  نوعية 
اإحدى الدعائم الرئي�ضية لنه�ضة القت�ضاد 

اأنها  كما  املا�ضية،  الوطني خالل اخلم�ضني 
الدولة  وتوجهات  روؤي��ة  من  يتجزاأ  ل  ج��زء 
للخم�ضني  اجلديد  القت�ضادي  ومنوذجها 

عاما املقبلة.
ت��ك��ون الوجهة  دول���ة الإم�����ارات م��وؤه��ل��ة لأن 
الأوىل لل�ضركات العائلية يف املنطقة يف ظل 
متتعها ببيئة لالأعمال هي الأف�ضل و الأكرث 
امل��ن��ط��ق��ة، ف�����ض��ال ع���ن توقيع  ت��ن��اف�����ض��ي��ة يف 
الدولة اتفاقيات �ضراكة اقت�ضادية وجتارية 
العامل  اأ�ضواق  النفاذ على خمتلف  ُتتيح لها 
ال�ضتثمارات  وت�����ض��ج��ي��ع  ح��م��اي��ة  وت�����ض��م��ن 
املتقدمة  حتتية  البنية  ت��واف��ر  ج��ان��ب  اإىل 
الت�ضريعية  والبيئة  اللوج�ضتية  واخلدمات 
املرنة والداعمة حلماية وا�ضتقرار الأعمال.

باأ�ضوق الدولة  ال�ضركات اجلديدة  و �ضجلت 
خالل   126% اإىل  ت�����ض��ل  ب��ن�����ض��ب��ة  من����وا 
اجلائحة  قبل  م��ا  م��ع  مقارنة   2021 ع��ام 
2019.. و%18 منوا خالل الربع الأول 
من 2022.كما اأن اأحد امل�ضاريع الرئي�ضية 
اأولوياتها  �ضمن  ال���وزارة  عليها  تعمل  التي 
املناف�ضة  قانون  تطوير  هو  املقبلة  املرحلة 
امل�ضتهلك  حتمي  و���ض��واب��ط  اآل��ي��ات  وت��ع��زي��ز 
وت�ضمن م�ضالح امل�ضتثمرين وحُتقق توازن 
الأ���ض��واق.و يف ال�ضياق ذات��ه ف��اإن التعديالت 
بحماية  املرتبطة  ال��ق��وان��ني  على  الأخ����رية 
بحقوق  واخل��ا���ض��ة  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق 
املوؤلف وحقوق امللكية ال�ضناعية و العالمات 
اأر�س  اإي��ج��اد  يف  �ضاهمت  ال��ت��ي  و  ال��ت��ج��اري��ة 
وتعزيز  الإبداعية  ال�ضناعات  لنمو  خ�ضبة 
وا�ضتقطاب  الإب���داع���ي  الق��ت�����ض��اد  مم��ك��ن��ات 

ا�ضتثمارات جديدة يف هذا املجال احليوي.
اأن  �ضاأنها  م��ن  الت�ضريعية  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه 
القت�ضادي  املناخ  على  �ضخما  اأث��را  حت��دث 
مكانتها  من  ويعزز  بالدولة  الأعمال  وبيئة 
وموطنا  ل��الأع��م��ال  واآم���ن���ة  مف�ضلة  وج��ه��ة 
ل��ل�����ض��رك��ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة واأ�����ض����ح����اب امل���واه���ب 
الر�ضيدة  القيادة  لروؤية  والكفاءات، حتقيقا 
عاما  للخم�ضني  الق��ت�����ض��ادي��ة  وت��وج��ه��ات��ه��ا 

القادمة.

�س7: ما ه� القت�شاد العاملي اجلديد 
يف مفه�م دولة الإمارات؟.

اأكرث  اأن  وجدنا  العاملية  اجلائحة  خالل  ج: 
القت�ضادات التي تاأثرت بتداعيات اجلائحة 
هي تلك القت�ضادات القائمة على قطاعات 
تنوعا  مت��ت��ل��ك  ول  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الق��ت�����ض��اد 
التحديات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ت��ك��ف��ي  وم����رون����ة 
اأ�ضبح  العامل  اأن  كما  املختلفة،  القت�ضادية 
اأك���رث اإدراك�����ا لأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع التغري 
املناخي والتحديات املتعلقة بال�ضحة والتي 

باتت ت�ضكل تهديداً على النمو العاملي.
وقد كان اأحد العوامل الرئي�ضية التي خدمت 
تداعيات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال���دول���ة  ج��ه��ود 
اجل��ائ��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ام��ت��الك��ه��ا ب��ن��ي��ة رقمية 
هذا  اليوم  ونوا�ضل  متقدمة،  وتكنولوجية 
التوجه من خالل بناء القدرات يف قطاعات 
القت�ضاد اجلديد، القائمة على التكنولوجيا 
اإىل جانب  الفرتا�ضية  والتقنيات  الرقمية 
قطاعات الطاقة املتجددة والف�ضاء والثورة 

ال�ضناعية الرابعة وغريها.
تهيئة  �ضوطا كبريا يف  ال��دول��ة  وق��د قطعت 
الفر�س  م����ن  ل���ال����ض���ت���ف���ادة  داع����م����ة  ب��ي��ئ��ة 
قطاعات  ت���ط���رح���ه���ا  ال���ت���ي  الق���ت�������ض���ادي���ة 
الدائري  القت�ضاد  مثل  جديدة  اقت�ضادية 
���ض��ي��ا���ض��ة جديدة   22 ت��ط��وي��ر  خ����الل  م���ن 
تخدم ت�ضريع وترية تنفيذ منوذج القت�ضاد 
اأرب��ع��ة قطاعات  ال��دول��ة �ضمن  ال��دائ��ري يف 
والبنية  وال��غ��ذاء  الت�ضنيع  ت�ضمل  رئي�ضية 

التحتية والنقل.
حكومة  اأط��ل��ق��ت  اأي�����ض��ا  مت�ضل  ���ض��ي��اق  ويف 
الإمارات �ضمن م�ضاريعها للخم�ضني املقبلة 
مبادرة طموحة  وهي  “اإنف�ضتوبيا”  مبادرة 
ال�ضتثمار  ف��ر���س  ح��ول  ع��امل��ي  ح���وار  لإدارة 
يف ق���ط���اع���ات امل�����ض��ت��ق��ب��ل وق�����د جن���ح���ت يف 
اإطالق  يف  املا�ضي  مار�س  يف  الأوىل  دورت��ه��ا 
12 قطاعا  يف  دولية  ا�ضرتاتيجية  ح��وارات 
التعليم  قطاعات  ت�ضمل  حيويا  اقت�ضاديا 
وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة و����ض���ال����ض���ل الإم�������داد 
واملي������اه  والإع��ل�����������������ام  وال��رتف��ي��ه  وال��ت��وري��د 
ال������زراعية  والتقنيات  والف�ض�������اء  والنق������ل 
ال�ضحية،  والرع������اية  الوراث������ة  وعل������م 
وتقنيات  والرقم���������ية  امل�ضف�����رة  والأ�ض������ول 
حكومة  نظمت  الف��رتا���ض��ي.ك��م��ا  ال�����������واق��ع 
الهند  الإم���ارات جل�ضات حوارية يف كل من 
الأ�ضواق  تلك  يف  الفر�س  لدرا�ضة  وامل��غ��رب 
الأعمال  م���ع جم��ت��م��ع  و���ض��ن��وا���ض��ل احل�����وار 
املبادرة الطموحة  ال��دويل حتت مظلة هذه 
ل�ضياغة فر�س جديدة لال�ضتثمار والتعاون 
والتنمية، ونحن نرى اأن هذه املبادرة متثل 
ا�ضتثمار  فر�س  ل�ضياغة  ا�ضتباقية  خطوة 
لي�ضت فقط  امل�ضتقبل  اقت�ضادات  جديدة يف 
باملنطقة  �ضركائنا  م��ع  واإمن���ا  ال��دول��ة  داخ��ل 

والعامل.
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الإمارات للطاقة النووية ت�شتكمل اختبارات رئي�شية ملرحلة ما قبل الت�شغيل يف اآخر حمطات براكة

ويز اإير تو�ّشع �شبكة رحلتها اإىل الكويت وجزر املالديف

الحتاد للطريان متدد رحلتها 
املو�شمية اإىل زجنبار حتى يناير 2023

•• اأبوظبي-وام:

 14 اأعلنت الحتاد للطريان متديد خدماتها بني زجنبار واأبوظبي حتى 
ثالث  مب��ع��ّدل  القائم  اجل���دول  وف��ق  اخل��دم��ة  2023.و�ضتتوا�ضل  يناير 
اأ�ضبوعية  رحلة  اإليها  و�ضت�ضاف  نوفمرب،   26 لغاية  الأ�ضبوع  يف  رح��الت 
خدمة  ال�ضنة.و�ضتتم  وراأ���س  الأعياد  مو�ضم  يف  الطلب  لزيادة  تلبية  رابعة 
اإطالق  اأن��ه مت  A320 احلديثة.يذكر  اإي��رب��ا���س  ط��ائ��رة  ع��رب  ال��رح��الت 
يونيو   17 يف  املو�ضمية  زجنبار  وجهة  اإىل  للطريان”  “الحتاد  خدمات 
اتخاذ  قبل  �ضبتمرب   18 حتى  ت�ضتمر  اأن  مبدئًيا  املقرر  من  وك��ان  املا�ضي 
القرار بتمديدها لتغطي عام 2022.وقال مارتن درو، نائب اأول الرئي�س 
ل�ضوؤون املبيعات وال�ضحن: برهنت رحالتنا املو�ضمية اإىل زجنبار �ضعبيتها 
اأوروب����ا وخ��ا���ض��ة النم�ضا  ب��ني �ضيوفنا م��ن دول���ة الإم�����ارات وع��ل��ى ام��ت��داد 
واأملانيا، و�ضوي�ضرا، وفرن�ضا، واإيطاليا، ومت�ضي الحتاد قدًما نحو حتقيق 
رقم قيا�ضي يف اأعداد امل�ضافرين الذين نقلتهم والذي �ضيتجاوز 10 اآلف 

م�ضافر يف الأ�ضابيع القليلة القادمة.

الأ�شهم الأمريكية تتباين
 يف م�شتهل التعاملت

•• اأبوظبي - وام:

تباين اأداء موؤ�ضرات الأ�ضهم ببور�ضة وول �ضرتيت الأمريكية خالل ال�ضاعة 
الأويل من تعامالت اأم�س، اإذ تلقي موؤ�ضر نا�ضداك دعماً من نتائج ف�ضلية 
قوية ل�ضركة “ت�ضال” موتورز.ووفقاً لبيانات الأ�ضواق الأمريكية، انخف�س 
 8.64 يعادل  اأو ما   0.23% بن�ضبة   ”500 بورز  اآند  “�ضتاندرد  موؤ�ضر 
نقطة لي�ضل اإىل 3951.26 نقطة.ونزل موؤ�ضر “داو جونز” ال�ضناعي 
 31693.63 م�ضتوى  ليبلغ  نقطة   181.2 ت���وازي   0.57% بنحو 
التكنولوجيا،  اأ�ضهم  عليه  يغلب  ال��ذي   ،“ نا�ضداك  موؤ�ضر”  نقطة.و�ضعد 
نحو 4.77 نقطة اأو ما ن�ضبته %0.04 و�ضول اإىل 11902.4 نقطة 
مع ارتفاع �ضهم “ت�ضال” موتورز باأكرث من %6.وغلب التباين اأي�ضا على 
اأداء اأ�ضواق الأ�ضهم الأوروبية قبيل ختام التداولت، حيث انخف�س موؤ�ضر 
 ”100 “فوت�ضي  موؤ�ضر  وت��راج��ع   ،0.52% بن�ضبة  الأمل���اين  “داك�س” 
الفرن�ضي   ”40 “كاك  موؤ�ضر  �ضعد  بينما   ،0.29% بن�ضبة  الربيطاين 
اليابانية  الأ�ضهم  اأغلقت  الآ�ضيوية،  الأ�ضهم  %0.19.وعلي �ضعيد  بنحو 
على ارتفاع للجل�ضة ال�ضاد�ضة على التوايل مع �ضعود موؤ�ضر نيكاي الياباين 
بن�ضبة %0.44، فيما زاد موؤ�ضر توبك�س الأو�ضع نطاقاً بن�ضبة 0.21%.
اآي”  اإ���س  “اإي  موؤ�ضر  انخفا�س  مع  ال�ضينية  الأ�ضهم  تراجعت  املقابل،  يف 
هاجن  م��وؤ���ض��ر  ن���زل  فيما   ،0.99% بن�ضبة  �ضنغهاي  ب��ور���ض��ة  يف  امل��رك��ب 
�ضينج ال�ضيني بنحو %1.51 توازي 315.6 نقطة لي�ضل اإىل م�ضتوى 

20574.63 نقطة.

الرتاجع يغلب على اأداء الأ�شهم 
الأوروبية يف م�شتهل التعاملت

•• اأبوظبي- وام:

م�ضتهل  الأوروب��ي��ة يف  الأ�ضهم  اأ���ض��واق  م��وؤ���ض��رات  اأداء  على  ال��رتاج��ع  غلب 
تعامالت اأم�س، لتوا�ضل هبوطها للجل�ضة الثانية علي التوايل عقب موجة 
م�ضاء   12:17“ ال�ضاعة  متتالية.وبحلول  اأي��ام   3 لنحو  ا�ضتمرت  �ضعود 
بن�ضبة  الأوروب��ي   ”600 “�ضتوك�س  موؤ�ضر  انخف�س  الإمارات”،  بتوقيت 
%0.34 ما يعادل 1.43 نقطة ليبلغ م�ضتوى 421.08 نقطة، وهبط 
موؤ�ضر “يورو �ضتوك�س 50 “ بن�ضبة %0.3 توازي 10.62 نقطة لي�ضل 

اإىل 3574.64 نقطة وذلك وفقا لبيانات الأ�ضواق الأوروبية.
يوازي  م��ا   0.4% بن�ضبة  الربيطاين   “  100 فوت�ضي   “ موؤ�ضر  وهبط 
موؤ�ضر  وتراجع  نقطة،   7235.35 م�ضتوى  اإىل  لي�ضل  نقطة   28.96
40” الفرن�ضي نحو 13 نقطة اأو ما ن�ضبته %0.21 لي�ضل اإىل  “كاك 
6171.6 نقطة، يف حني نزل موؤ�ضر “داك�س” الأملاين بن�ضبة 0.47% 

ما يوازي 62.8 نقطة ليبلغ م�ضتوي 13219.14 نقطة.

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
ال����ن����ووي����ة ع����ن اإجن��������از ج���دي���د يف 
ت��ط��وي��ر حم��ط��ات براكة  م�����ض��رية 
يتمثل  ال�ضلمية  النووية  للطاقة 
احلراري  الأداء  اخ��ت��ب��ار  اإمت���ام  يف 
من  والأخ���رية  الرابعة  املحطة  يف 
املحطات يف منطقة الظفرة باإمارة 
اأبوظبي، حيث ميثل هذا الختبار 
التي  امل���رح���ل���ة  يف  ك���ب���رية  خ���ط���وة 
والتي  الت�ضغيلية،  العمليات  ت�ضبق 
الدرو�س  كافة  تطبيق  خالله  مت 
امل�����ض��ت��ف��ادة م��ن الخ���ت���ب���ارات التي 

اأجريت يف املحطات الثالث.
ومت خالل اختبار الأداء احلراري 
ملكونات  ����ض���ام���ل  ف��ح�����س  اإج��������راء 
التمدد  ع��وام��ل  حيث  م��ن  املحطة 
احل������راري واله�����ت�����زاز، واأظ���ه���رت 
الأنظمة  كافة  اأن  الختبار  نتائج 
اجلودة  معايري  اأع��ل��ى  وف��ق  تعمل 
وال�ضالمة �ضمن ظروف الت�ضغيل 

العتيادية.
وجه  ع��ل��ى  الخ��ت��ب��ار  ت�ضمن  ك��م��ا 
اخل�����ض��و���س اخ��ت��ب��ار ���ض��م��ام اأم���ان 
ال�����ض��غ��ط، وق���ي���ا����س تدفق  ج���ه���از 
نظام �ضائل تربيد املفاعل وكذلك 
اختبار نظام التوربينات الرئي�ضي، 
اأن املكونات  اأك��د على  الأم��ر ال��ذي 
للمحطة  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  والأن���ظ���م���ة 

تعمل وفق الت�ضميم وتفي بجميع 
متطلبات الت�ضغيل العتيادي.

الأداء  اخ��ت��ب��ار  اإج�����راء  وي�����ض��ت��غ��رق 
ويت�ضمن  اأ�ضابيع،  ع��دة  احل���راري 
نحو 200 اختبار فردي ومتكامل 
الأنظمة  ك��اف��ة  اأداء  م��ن  للتحقق 
الرئي�ضية يف و�ضع الت�ضغيل الكامل 
الوقود  ا���ض��ت��خ��دام  دون  م��ن  ل��ك��ن 
الختبار،  ه����ذا  وق���ب���ل  ال����ن����ووي. 
للطاقة  الإم��ارات  موؤ�ض�ضة  اأكملت 
ال�ضالمة  اختباري  اإجراء  النووية 
الهيكلية ومعدل الت�ضرب املتكامل 
ب����راك����ة، حيث  راب�����ع حم���ط���ات  يف 
اأكدت نتائج الختبارين على مدى 
من  الرابعة  املحطة  مبنى  متانة 
العمل  موا�ضلة  على  قدرته  حيث 
يف كافة الظروف العتيادية وغري 

العتيادية على حد �ضواء.
وق������ال ����ض���ع���ادة حم���م���د اإب���راه���ي���م 
احل��������م��������ادي، ال����ع���������ض����و امل���ن���ت���دب 
ملوؤ�ض�ضة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س 
النووية - بهذه  الإم��ارات للطاقة 
اإمت�����ام هذه  امل��ن��ا���ض��ب��ة - : »ي���وؤك���د 
الختبارات يف رابع حمطات براكة 
م�ضرية  يف  امل�ضتمر  ال��ت��ق��دم  ع��ل��ى 
تطوير املحطات وفًقا للمتطلبات 
املعايري  واأع��ل��ى  املحلية  الرقابية 

العاملية«.
“طبقت فرق  واأ���ض��اف احل��م��ادي: 
امل�ضتفادة  ال���درو����س  ك��اف��ة  ال��ع��م��ل 

من تطوير جميع املحطات، الأمر 
زي������ادة كفاءة  ن��ت��ج��ت ع��ن��ه  ال�����ذي 
الإجناز مع املحافظة على اللتزام 
وال�ضالمة  اجل��ودة  معايري  باأعلى 
الختبارات  ه���ذه  وُت��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة. 
خ�����ط�����وة ك�����ب�����رية ن����ح����و امل���رح���ل���ة 
الرابعة،  ل��ل��م��ح��ط��ة  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة 
الت�ضغيل  م����ن  اأك�������رث  وت���ق���رب���ن���ا 
براكة  حم��ط��ات  جلميع  ال��ت��ج��اري 
التي تنتج كهرباء وفرية وموثوقة 
دعم  جانب  اإىل  للبيئة،  و�ضديقة 
م�ضادر  اإىل  الن���ت���ق���ال  م�������ض���رية 
دولة  يف  للبيئة  ال�ضديقة  الطاقة 
الإمارات العربية املتحدة، وتعزيز 
اأم���ن ال��ط��اق��ة ع��ل��ى م���دار ال�ضتني 
تقوم  لذلك  ونتيجة  املقبلة.  عاًما 
حم��ط��ات ب��راك��ة ب���دور حم���وري يف 
دعم جهود الدولة لتحقيق اأهداف 
احلياد املناخي بحلول عام 2050 

.«
وب�������داأت الأع����م����ال الإن�������ض���ائ���ي���ة يف 
امل���ح���ط���ة ال����راب����ع����ة يف ب����راك����ة يف 
ث���الث  ب���ع���د   ،2015 ���ض��ب��ت��م��رب 
الأوىل،  امل���ح���ط���ة  م�����ن  �����ض����ن����وات 
باأمان وثبات منذ  وتوا�ضل العمل 
موؤ�ض�ضة  وت��وا���ض��ل  احل����ني.  ذل���ك 
اإبراز  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم�����ارات 
اأرب��������ع حمطات  ت���ط���وي���ر  ف����وائ����د 
ول  ال�����وق�����ت  ذات  يف  م���ت���ط���اب���ق���ة 
التي  املعارف واخل��ربات  �ضيما مع 

املتخ�ض�ضة  العمل  ف��رق  ط��ورت��ه��ا 
بالإن�ضاءات لإكمال اإن�ضاء املحطات 

بكفاءة اأكرب.
ركيزة  ب���راك���ة  حم���ط���ات  وت��ع��ت��رب 
اأ�ضا�ضية للتنمية امل�ضتدامة يف دولة 
املحطات  �ضتوفر  حيث  الإم����ارات، 
ما  بالكامل  ت�ضغيلها  ف��ور  الأرب���ع 
احتياجات  م��ن   25% اإىل  ي�ضل 
الدولة من الكهرباء، و�ضتحد من 
22.4 مليون طن من النبعاثات 
يعادل  وه����و  ���ض��ن��وًي��ا،  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
كل  �ضيارة  مليون   4.8 انبعاثات 
ع������ام، مم����ا ي�����ض��ل��ط ال�������ض���وء على 
الدور الريادي للطاقة النووية يف 

ت�ضريع خف�س الب�ضمة الكربونية 
ل��ق��ط��اع ال���ط���اق���ة يف ال����دول����ة من 
املناخي  احلياد  اإىل  الو�ضول  اأج��ل 

بحلول عام 2050.
خالل  ك���ب���ري  ت���ق���دم  حت��ق��ي��ق  ومت 
التي تقوم  تطوير حمطات براكة 
حالياً اثنتان منها باإنتاج الكهرباء 
ال�ضديقة للبيئة يف الدولة، بينما 
املحطة  يف  ال��وق��ود  حتميل  اكتمل 
لبداية  ت�����ض��ت��ع��د  ال���ت���ي  ال���ث���ال���ث���ة 
الت�ضغيل  اإىل  و����ض���وًل  ال��ت�����ض��غ��ي��ل 

التجاري خالل عدة اأ�ضهر.
وت��ع��د حم��ط��ات ب���راك���ة م���ن اأكرب 
حم������ط������ات ال�����ط�����اق�����ة ال�����ن�����ووي�����ة 

يف ال�����ع�����امل، ح���ي���ث ت�����ض��م اأرب���ع���ة 
املتقدم  الت�ضميم  م��ن  م��ف��اع��الت 
.APR-1400 ووفق التوقعات 
����ض���ت���ك���ون حم���ط���ات ب����راك����ة اأك����رب 
النبعاثات  خ��ف�����س  يف  م�����ض��اه��م 
واملياه  الطاقة  لقطاع  الكربونية 
 50% بن�ضبة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
عالوة على اإنتاج اأكرث من 85% 
يف  للبيئة  ال�ضديقة  الكهرباء  من 
الإم�����ارة، الأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د على 
النووية  للطاقة  الكبرية  القدرات 
يف اإنتاج كميات وفرية من كهرباء 
احل���م���ل الأ����ض���ا����ض���ي اخل���ال���ي���ة من 

النبعاثات الكربونية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���ض��رك��ة وي���ز اإي����ر اأب���وظ���ب���ي، �ضركة 
التكلفة  م��ن��خ��ف�����ض��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ط����ريان 
يف دول������ة الإم������������ارات، اأم���������س ع����ن اإط�����الق 
اأبوظبي  م�����ض��اري��ن ج��وي��ني ج��دي��دي��ن م��ن 
امل��ال��دي��ف، التي  ال��ك��وي��ت وج���زر  اإىل دول���ة 
الإلكرتوين  املوقع  على  متوفرة  اأ�ضبحت 
wizzair.com وعلى تطبيق الهواتف 
99* درهم  ب��اأ���ض��ع��ار ت��ب��داأ م��ن  امل��ح��م��ول��ة، 
اإماراتي  دره���م  و319*  للكويت  اإم��ارات��ي 

للمالديف.
اإىل  اأبوظبي  من  يومياً  الرحالت  وتنطلق 
الكويت، التي تعد الوجهة اخلام�ضة لل�ضركة 
يف منطقة اخلليج، وتقع الكويت يف اأق�ضى 
يتيح  ما  العربي،  للخليج  الغربي  ال�ضمال 
التقاليد  على  التعرف  فر�ضة  للم�ضافرين 
الفريد  ال��دول��ة  وت��اري��خ  الأ�ضيلة  العربية 
الكويت  مدينة  وت�ضم  ال�ضنني.  م��دار  على 
يف  ال�ضياحية  املعامل  من  مميزة  جمموعة 
الأحمد  جابر  ال�ضيخ  مركز  مثل  ال��دول��ة، 
الكويت ومركز  الكبري يف  وامل�ضجد  الثقايف 
بالإ�ضافة  الثقايف،  ال�ضامل  اهلل  عبد  ال�ضيخ 
اأق��دم الأ���ض��واق يف  اأح��د  املباركية،  اإىل �ضوق 

الدولة، والذي يقدم جتربة ح�ضية رائعة.
اأربع  اأك��ت��وب��ر  اإي���ر اع��ت��ب��اراً م��ن  وت�ضرّي وي��ز 
واخلمي�س  الثالثاء  اأي��ام  اأ�ضبوعياً  رح��الت 
مايل،  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  والأح����د  وال�ضبت 
املالديف  ج��زر  يف  الرئي�ضي  ال��دويل  املطار 
وجهة  وُتعد  الهندي،  املحيط  يف  تقع  التي 
م��ث��ال��ي��ة ل��ق�����ض��اء ال��ع��ط��الت، ح��ي��ث تتميز 

وطبيعتها  البي�ضاء  ال��رم��ل��ي��ة  ب�ضواطئها 
الغنية  امل���رج���ان���ي���ة  وال�������ض���ع���اب  اخل����الب����ة 
ب���الأل���وان واحل��ي��اة ال��ربي��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
ال��ع��ام، مما  م���دار  ال���ض��ت��وائ��ي على  مناخها 
يوفر جتربة مميزة بعيداً عن روتني احلياة 
ال��ي��وم��ي. وي���وف���ر امل�����ض��ار اجل����وي اجلديد 
خيارات �ضفر مي�ضورة التكلفة ل�ضكان دولة 
و�ضط  من  القادمني  وامل�ضافرين  الإم���ارات 

و�ضرق اأوروبا على منت رحالت ويز اإير.
ومع اإطالق امل�ضارين اجلديدين، ي�ضل عدد 
اإطالقها يف  اأبوظبي منذ  اإي��ر  وي��ز  وجهات 
يناير 2021 اإىل 34 وجهة يبعد اأق�ضاها 
اأبوظبي. و�ضيتم ت�ضيري  خم�س �ضاعات عن 
املالديف على  الكويت وجزر  اإىل  الرحالت 
اأربع  ال�ضركة الوطنية الذي ي�ضم  اأ�ضطول 
اجلديدة   A321neo اإيربا�س  طائرات 

خام�ضة  ط��ائ��رة  ان�ضمام  امل��ق��رر  وم��ن  كلياً، 
ل��الأ���ض��ط��ول يف وق��ت لح��ق م��ن ه��ذا العام، 
ويتماز اأ�ضطول ال�ضركة باأدنى ب�ضمة بيئية 

بني ال�ضركات املناف�ضة يف املنطقة. 
وياأتي اإطالق امل�ضارين اليوم يف اإطار التزام 
ال�ضركة طويل الأمد بتوفري فر�س ال�ضفر 
اأب��وظ��ب��ي نحو جم��م��وع��ٍة متنوعة من  م��ن 
حتفيز  م��ع  منخف�ضة،  ب��اأ���ض��ع��ار  ال��وج��ه��ات 
على  العمل  و���ض��وق  القت�ضادية  الأن�ضطة 

امل�ضتوى املحلي. 
وتعليقاً على هذا املو�ضوع، قال اأوين جونز، 
اإير:  وي��ز  �ضركة  يف  التطوير  ق�ضم  رئي�س 
اجلويني  امل�����ض��اري��ن  ع��ن  الإع����الن  “ي�ضرنا 
اأبوظبي،  اإي�����ر  وي����ز  ل�����ض��رك��ة  اجل���دي���دي���ن 
ال�ضفر  قطاع  بدعم  التزامنا  يوؤكد  وال��ذي 
وال�ضياحة يف دولة الإمارات من خالل ربط 

ال�ضهرية  الوجهات  من  بالعديد  عا�ضمتها 
الإقليمي  امل�ضتويني  العطالت على  لق�ضاء 

والعاملي«. 
طائرتنا  و����ض���ول  “مع  ج���ون���ز:  واأ�����ض����اف 
اأكتوبر،  يف  اإي��رب��ا���س  ط���راز  م��ن  اخلام�ضة 
ي�ضعدنا تعزيز التوا�ضل مع الدول املجاورة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  منطقة  يف 
ال��ك��وي��ت، ف�ضاًل  اإىل  م��ن خ���الل رح��الت��ن��ا 
ع����ن ت����زوي����د ع��م��الئ��ن��ا ب����رح����الت ط����ريان 
املالديف،  ج�����زر  اإىل  ال��ت��ك��ل��ف��ة  م���ي�������ض���ورة 
واملف�ضلة  امل��ث��ال��ي��ة  ال���ض��ت��وائ��ي��ة  ال��وج��ه��ة 
اإير  وي��ز  ف��ري��ق  ويتطلع  امل�ضافرين.  ل��دى 
طائراتنا  م��نت  على  امل�ضافرين  ل�ضتقبال 

احلديثة وال�ضديقة للبيئة قريباً«.
وحتر�س �ضركة ويز اإير اأبوظبي، مبوقعها 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي يف دول�����ة الإم���������ارات، على 

توفري جتارب �ضفر مريحة وعالية اجلودة 
من  ال���ع���دي���د  اإىل  ال��ت��ك��ل��ف��ة  وم��ن��خ��ف�����ض��ة 
و�ضوهاج  الإ�ضكندرية  فيها  مبا  الوجهات، 
واأثينا  )الأردن(  والعقبة  وع��ّم��ان  )م�ضر( 
)اأذربيجان(  وباكو  )اليونان(  و�ضانتوريني 
)جورجيا(  وكوتاي�ضي  )�ضربيا(  وبلغراد 
)ال��ب��ح��ري��ن( وم�����ض��ق��ط و�ضاللة  وامل��ن��ام��ة 
اأبيب  وت��ل  )البو�ضنة(  و�ضاراييفو  )ُع��م��ان( 
ويريفان  )األ��ب��ان��ي��ا(  وت���ريان���ا  )اإ���ض��رائ��ي��ل( 

)اأرمينيا( وغريها من الوجهات. 
بكوفيد- املرتبطة  القيود  تخفيف  و�ضاهم 

 PCR 19 واإلغاء احلاجة لإجراء اختبار
ل��ل��م�����ض��اف��ري��ن احل��ا���ض��ل��ني ع��ل��ى ال��ل��ق��اح يف 
تب�ضيط اإجراءات ال�ضفر من جديد وت�ضهيل 

الرحالت املفاجئة غري املخطط لها.
وُي�ضار اإىل اأن ويز اإير متتلك اأ�ضطوًل حديثاً 
اإيربا�س  اأرب����ع ط���ائ���رات م��ن ط����راز  ي�����ض��م 
والتي  كلياً،  واجل��دي��دة  املتطورة   A321
الوقود  ا���ض��ت��ه��الك  يف  م��ع��دل  ب��اأق��ل  تتميز 
القطاع.  يف  وال�ضجيج  النبعاثات  واإ�ضدار 
كما متتاز ال�ضركة بب�ضمة بيئّية هي الأقل 
ب��ني ال�����ض��رك��ات امل��ن��اف�����ض��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، مما 
بتحقيق  الأم��د  طويل  التزامها  على  يوؤكد 
ال�ضركة  وت���وؤم���ن  ال��ق��ط��اع.  ال���ض��ت��دام��ة يف 
التذاكر  ح��ج��ز  خ��دم��ة  امل�����ض��اف��ري��ن  جلميع 
ب��ك��ل راح����ة و���ض��ال���ض��ة خ���الل ه���ذه الفرتة 
ويز  خ��دم��ة  لهم  ت��وف��ر  حيث  ال�ضتثنائية، 
اإمكانية  للم�ضافرين  تتيح  ال��ت��ي  فليك�س 
اإل��غ��اء ح��ج��وزات��ه��م قبل ث��الث ���ض��اع��ات من 
وا�ضرتداد  اإ�ضافية،  ر�ضوم  اأي  املغادرة بدون 

كامل ال�ضعر الأ�ضلي للتذكرة مبا�ضرًة.

الأول الن�شف  يف  )اأراد(  مبيعات  ارتفاع  % ن�شبة   30
•• ال�شارقة-وام:

قيمة  يف  من���و  حت��ق��ي��ق  اأراَد  ���ض��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
عقاراتها املباعة بواقع %30 خالل ال�ضهور 
ال�ضتة الأوىل من العام اجلاري وذلك نتيجة 
تنامي اهتمام امل�ضرتين وامل�ضتثمرين بال�ضوق 
العقارية يف ال�ضارقة وخمتلف اأرجاء الإمارات 
الفرتة  تلك  العقاري خالل  املطّور  باع  حيث 
مليار   1.49 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  م��ن��ازل 
درهم يف م�ضروعيه الرائدين باإمارة ال�ضارقة 
الطلب  بف�ضل  وذل��ك  و”َم�ضار”  “اجلادة” 
واخل�ضراء  الرحبة  املجتمعات  على  املتزايد 

ذات املرافق املتكاملة.
اإىل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف  نتائج  واأ���ض��ارت 
�ضهدت  حيث  اأراَد  اإىل  بالن�ضبة  حيوية  ف��رتة 
ائتمانية  ت�ضنيفات  ع��ل��ى  ال�����ض��رك��ة  ح�����ض��ول 
عاّم  ���ض��ف��ق��ة مت��وي��ل  اأول  واإ�����ض����دار  م��رت��ف��ع��ة 
على هيئة �ضكوك بقيمة 350 مليون دولر 

اأمريكي.
ا�ضتمرار  خلفية  على  اأي�ضا  النتائج  تاأتي  كما 
والتي  ال�����ض��ارق��ة  ع��ق��ارات  ���ض��وق  ق���وي يف  اأداء 
القيمة  يف   65% بن�ضبة  ارت���ف���اع���اً  ���ض��ه��دت 
الإجمالية للعقارات املباعة يف 2021 لت�ضل 
الذي  بالعام  دره��م مقارنة  26.2 مليار  اإىل 
ال�ضادرة  البيانات  لأح��دث  وفقاً  وذل��ك  �ضبقه 

عن دائرة ال�ضارقة للت�ضجيل العقاري.
الأم��ري خالد بن  امللكي  ال�ضمّو  وق��ال �ضاحب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ط��الل  بن  الوليد 
الن�ضف  خ��الل  القوي  اأداوؤن���ا  ي�ضري  “اأرادَ”: 
الأول من العام اإىل مدى قّوة ومرونة ال�ضوق 
ازدهارها  توا�ضل  والتي  ال�ضارقة  العقارية يف 
على نحٍو ثابٍت وم�ضتدام اإ�ضافة اإىل الهتمام 
امل��ت��ن��ام��ي ب��امل��ن��ت��ج��ات ال���ت���ي ن��ط��رح��ه��ا اأم����ام 
ال�ضياق  ه��ذا  ويف   .. وامل�ضتثمرين  امل�ضرتين 
منازلها  على  م�ضبوٍق  غ��ري  طلباً  اأراَد  ت�ضهد 
ومرافقها  امل��م��ّي��زة  بت�ضاميمها  تتمتع  ال��ت��ي 

ال�ضتثنائية واأ�ضعارها املناف�ضة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اخل�ضيبي  اأح��م��د  وق���ال 

النتائج  ه���ذه  ت�ضعنا   : اأراَد  يف  للمجموعة 
ال��ق��وي��ة ع��ل��ى امل�����ض��ار ال�����ض��ح��ي��ح ن��ح��و حتقيق 
اأهداف مبيعاتنا الإجمالية بقيمة 3 مليارات 
دره���م ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ال���ع���ام، ون��ت��ّط��ل��ع خالل 
اإطالق  اإىل   2022 ع��ام  من  الثاين  الن�ضف 
املزيد من املراحل وامل�ضاريع اجلديدة مبا يف 
اأول م�ضروٍع لنا يف دبي الأمر الذي من  ذلك 
�ضاأنه امل�ضاهمة يف تعزيز مبيعاتنا ب�ضكل اأكرب 
و�ضعناها  التي  الطموحة  الأه��داف  وحتقيق 

لأنف�ضنا يف وقت �ضابق من هذا العام .
احلايل  الوقت  يف  نركز   : اخل�ضيبي  واأ���ض��اف 
على الأعمال الإن�ضائية حيث يتم الآن ت�ضييد 
6،500 منزل يف م�ضاريعنا كما ن�ضري �ضمن 
5،000 منزل  امل��و���ض��وع��ة لإك��م��ال  اخل��ط��ط 

خالل عام 2022.
وخالل الن�ضف الأول من هذا العام .. اأطلقت 
الثالث،  م�ضروعها  م��ن  الثالثة  املرحلة  اأراَد 
َم�ضار يف ربوع الطبيعة بعد بيع اأول مرحلتني 
مبيعاته  ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ  ال������ذي  امل�������ض���روع  م����ن 
الإجمالية 8 مليارات درهم ب�ضاحية ال�ضيوح، 
كما اأر�ضت ال�ضركة عقوداً بقيمة 460 مليون 
درهم لت�ضييد املرحلة الأوىل من َم�ضار حيث 
يتم حالياً و�ضع اللم�ضات الأخرية على اجلزء 

َم�ضار  زّوار  م��رك��ز  ي�ضم  وال����ذي  م��ن��ه  الأول 
وامل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة ب���ه، وق���د ارت��ف��ع��ت قيمة 
اإىل  لت�ضل   49% ب��واق��ع  امل�����ض��روع  مبيعات 
بلغت  مبيعات  وباإجمايل  درهم  مليون   781

331 منزل.
ويف اجلادة اأكرب م�ضروع متعدد ال�ضتعمالت 
ن�ضيج  اإط����الق  .. ح��ظ��ي  ال�����ض��ارق��ة  ت��اري��خ  يف 
د���ض��رتك��ت ب���اأ����ض���داء اإي��ج��اب��ي��ة وا���ض��ع��ة لدى 
املرحلة  م���ن  الن���ت���ه���اء  مت  ك��م��ا  امل�������ض���رتي���ن، 
يف  ت�ضم  وال��ت��ي  امل�����ض��روع  يف  الأوىل  ال�ضكنية 
املجمل  ويف  �ضكنية  وح��دة   1،482 جمملها 
باعت اأراَد 980 منزل يف اجلادة بقيمة 709 
م��الي��ني دره����م وب��ن�����ض��ب��ة من���و ب��ل��غ��ت 39% 

مقارنة بالعام الذي �ضبقه.
املجتمعني  امل��ب��ي��ع��ات يف  الرت���ف���اع يف  وع��ّو���س 
املتكاملني ح�ضة املبيعات املفقودة يف جمتمع 
ب�ضاحية  الأول  اأراَد  م�ضروع  َن�ضَمة  م�ضاكن 
العام  ال�ضيوح وال��ذي مت بيعه بالكامل خالل 
الأول  الن�ضف  اأراَد خالل  اأنهت  املا�ضي حيث 
م��ن ال��ع��ام امل��رح��ل��ة ال�����ض��اد���ض��ة والأخ�����رية من 
م�ضاكن َن�ضَمة ومت النتهاء من جميع وحدات 
فيال   1،117 ع��دده��ا  يبلغ  وال��ت��ي  امل�����ض��روع 

ومنزل متال�ضقا.

مليار درهم ت�شرفات   1.4
عقارات دبي اأم�س

•• دبي-وام:

بلغت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي اأم�س اأكرث من 
1.4 مليار درهم حيث �ضهدت الدائرة ت�ضجيل 379 مبايعة بقيمة 1.09 
درهم  مليون   331.11 بقيمة  لالأرا�ضي  مبايعة   20 منها  دره��م  مليار 
وجاءت  دره���م.  مليون   755.34 بقيمة  والفلل  لل�ضقق  مبايعة  و359 
167 مليون دره��م يف منطقة برج خليفة  الأرا���ض��ي بقيمة  اأه��م مبايعات 
50 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا ثم مبايعة  تلتها مبايعة بقيمة 
منطقة  وت�����ض��درت  ال��راب��ع��ة.  احلبية  منطقة  يف  دره��م  مليون   41 بقيمة 
 9 8 مبايعات بقيمة  اإذ �ضجلت  املبايعات  املناطق من حيث عدد   2 اليفرة 
ماليني درهم وتلتها منطقة احلبية الرابعة بت�ضجيلها 3 مبايعات بقيمة 
80 مليون درهم وثالثة يف اليفرة 3 بت�ضجيلها مبايعتني بقيمة مليونني 
.. جاءت مبايعة بقيمة  ال�ضقق والفلل  باأهم مبايعات  درهم. وفيما يتعلق 
35 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
25 مليون  بقيمة  واأخ��ريا مبايعة  املركا�س  دره��م يف منطقة  31 مليون 
درهم يف منطقة برج خليفة. وت�ضدرت منطقة املركا�س املناطق من حيث 
مليون   118 بقيمة  مبايعة   34 �ضجلت  اإذ  والفلل  ال�ضقق  مبايعات  ع��دد 
 54 بقيمة  مبايعة   33 بت�ضجيلها  الأوىل  اخل��ريان  منطقة  وتلتها  دره��م 
 112 بقيمة  مبايعة   32 بت�ضجيلها  خليفة  ب��رج  يف  وثالثة  دره��م  مليون 
مليون درهم. و�ضجلت الرهون قيمة قدرها 319.78 مليون درهم منها 
18 رهن اأرا�س بقيمة 148.89 مليون درهم و78 رهن فلل و�ضقق بقيمة 
 77 بقيمة   5 ال�ضفا  وادي  اأهمها مبنطقة  170.89 مليون درهم وكان 
مليون درهم واأخرى يف منطقة معي�ضم الأول بقيمة 43 مليون درهم. اأما 
الهبات فقد �ضهدت ت�ضجيل 18 هبة بقيمة 35.4 مليون درهم كان اأهمها 
مبنطقة الثنية الثالثة بقيمة 9 ماليني درهم واأخرى يف منطقة الرب�ضاء 

الثانية بقيمة 7 ماليني درهم.

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر    

                  يف  الطعن رقم:912/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم 232

مو�ضوع الطعن : قبول النق�س �ضكال ومو�ضوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�ضتئناف ل�ضدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �ضده بالر�ضوم 

وامل�ضاريف والتعاب . 
الطاعن:�ضركة ابادانا برتو بازركان - واخرون

عنوانه:العنوان  المارات - امارة دبي - ديره - �ضارع بني يا�س  - برج امل�ضرف - الطابق 14 - 
مكتب رقم 1407 - بجوار بلديه دبي - هاتف رقم 0557909785

 وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإعالنه :  1- ا�ضماعيل اجلعبي للمحاماه وال�ضت�ضارات القانونية  -  مطعون �ضده 

يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �ضحيفة  من  بن�ضخة  نبلغكم    : الإع��الن  مو�ضوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن .

رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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املال والأعمال
اجلمعة   22  يوليو    2022  م   -    العـدد   13600  

Friday    22    July    2022   -  Issue No   13600

 و�شط تفاوؤل كبري مب�شتقبل املنطقة

بال�شراكة مع اأبوظبي لل�شتثمار .. اأرجنتم كريك توؤ�ش�س مقرا رئي�شيا بال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا واآ�شيا يف اأبوظبي

يبداأ التطبيق الإلزامي اعتبارًا من يناير 2023

القت�شاد ت�شتعر�س لوائح العناية الواجبة ل�شل�شلة التوريد امل�شوؤول للذهب

�ش�ق اأب�ظبي يحقق اأكرب مكا�شب ي�مية يف �شهر ون�شف
الأ�شهم املحلية تعزز مكا�شبها وتربح 
32.3 مليار درهم يف ختام التعاملت

•• اأبوظبي - وام:

التوايل  على  ال�ضاد�ضة  للجل�ضة  مكا�ضبها  املحلية  الأ�ضهم  اأ���ض��واق  ع��ززت 
ال��ت��ف��اوؤل �ضيطرت على معنويات  و���ض��ط ح��ال��ة م��ن  اأم�����س،  يف خ��ت��ام جل�ضة 
املُدرجة للن�ضف  ال�ضركات والبنوك  امل�ضتثمرين مع انطالق باكورة نتائج 

الأول باأرباح قوية.
وجتاوزت املكا�ضب ال�ضوقية لالأ�ضهم املُدرجة ام�س 32.3 مليار درهم، مع 
ارتفاع راأ�س املال ال�ضوقي من 2.508 تريليون درهم يف نهاية جل�ضة اأم�س، 
2.541 تريليون درهم بنهاية اليوم، موزعة بواقع 1.991  و�ضول اإىل 
درهم  مليار  و549.74  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  دره��م  تريليون 

ل�ضوق دبي املايل.
ومع نهاية تداولت ام�س تكون الأ�ضواق املحلية قد رفعت مكا�ضبها ال�ضوقية 
اإىل ما يربو على 91 مليار درهم يف غ�ضون اجلل�ضات ال�ضت املا�ضية مقارنة 

بنحو 2.45 تريليون درهم يف جل�ضة 13 يوليو املا�ضي.
اأكرب  وه��ي   ،2.28% بن�ضبة  العام  اأبوظبي  �ضوق  فوت�ضي  موؤ�ضر  و�ضعد 
وترية مكا�ضب يومية منذ 30 مايو املا�ضي ما يوازي �ضهر ون�ضف، ليغلق 
عند م�ضتوى 9589.01 نقطة، فيما ارتفع موؤ�ضر �ضوق دبي املايل بن�ضبة 
7 يوليو املا�ضي، ليبلغ  %1.38، م�ضجال اأكرب �ضعود يف يوم واحد منذ 

م�ضتوى 3256.07 نقطة.
الأ�ضواق  يف  دره��م  مليون   282.3 من  اأك��رث  الأج��ان��ب  امل�ضتثمرون  و�ضخ 
 450.7 بقيمة  م�ضرتيات  �ضجلوا  بعدما  �ضراء  كمح�ضلة  اليوم  املحلية 

مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 168.4 مليون درهم.
“اأبوظبي  يت�ضدرها  القيادية  الأ�ضهم  بارتفاع  اأبوظبي  �ضوق  اأداء  وتعزز 
الأول” بن�ضبة %3.25 ليغلق عند 19.7 درهم م�ضتقطباً �ضيولة بنحو 
بنحو  اآند”  – اإي  “ات�ضالت الإم���ارات  224.3 مليون دره��م، كما �ضعد 
%4.04 اإيل 28.34 درهم، وزاد “الدار العقارية” بن�ضبة %3.04 اإيل 
4.75 درهم، فيما ت�ضدر “العاملية القاب�ضة” الن�ضاط جاذباً �ضيولة بنحو 
305.9 مليون درهم واأغلق مرتفعاً بن�ضبة %0.63 عند 285.8 درهم.
ودعم �ضعود �ضوق دبي ارتفاع �ضهم “دبي الإ�ضالمي” بن�ضبة %3.77 اإىل 
 12.95 اإىل   1.96% بن�ضبة  الوطني”  دبي  دره��م، و”الإمارات   5.78
 46.2 من  اأك��رث  م�ضتقطباً  الن�ضاط  العقارية”  “اإعمار  وت�ضدر  دره��م، 

مليون درهم واأغلق مرتفعاً بن�ضبة %0.18 عند م�ضتوي 5.38 درهم.

كهرباء دبي حت�شد 3 جوائز يف احلوكمة الر�شيدة 
من )كامربيدج اآي اإف اإيه( يف بريطانيا

•• دبي - وام: 

ف���ازت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ب��ث��الث ج��وائ��ز م��ن ج��وائ��ز احلوكمة 
اإف  اآي  “كامربيدج  موؤ�ض�ضة  �ضنوياً  تقدمها  التي  العاملية  الر�ضيدة 
اإيه” يف اململكة املتحدة وتتناف�س عليها كربى ال�ضركات العاملية وذلك 
تتويجاً لتميزها يف جمال احلوكمة.وح�ضدت الهيئة اجلوائز الثالث يف 
و”التفوق يف اأن�ضطة المتثال  “القيادة يف جمال احلوكمة الر�ضيدة”، 
وذلك  الر�ضيدة”،  احلوكمة  اأن�ضطة  وت�ضجيع  و”اللتزام  واملطابقة”، 
اإيه”  اإف  اآي  كامربيدج  “موؤ�ض�ضة  اأجرتها  �ضاملة  تدقيق  عمليات  بعد 
ل�ضمان امتثال الهيئة لأرقى املعايري الدولية.وت�ضلم اجلوائز نيابة عن 
معايل �ضعيد حممد الطاير، الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي، املهند�س وليد بن �ضلمان، النائب التنفيذي للرئي�س 
لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعلي حممد املويجعي، نائب الرئي�س 
العاملية  “القمة  فعاليات  خالل  وذل��ك  الهيئة،  يف  واملطابقة  للحوكمة 
حتت  دبي  كونراد  فندق  يف  عقدت  التي   ”2022 الر�ضيدة  للحوكمة 
وح�ضرها  امل�ضتدامة”  التنمية  اأج��ل  من  الر�ضيدة  “احلوكمة  عنوان 
عدد كبري من القيادات واملهنيني يف جمال احلوكمة من خمتلف اأنحاء 
بهذه  الهيئة  بفوز  �ضعادته  ع��ن  الطاير  �ضعيد  معايل  ال��ع��امل.واأع��رب 
اجلوائز املرموقة يف جمال احلوكمة، موؤكداً اأن الهيئة جتري مقارنات 
احلوكمة  مم��ار���ض��ات  اأف�ضل  تطبيق  ل�ضمان  م�ضتمر  ب�ضكل  مرجعية 
جميع  ت�ضمل  املتكامل  املوؤ�ض�ضي  العمل  م��ن  �ضاملة  منظومة  اإط���ار  يف 
وي�ضجع  والإنتاجية  الكفاءة  م�ضتويات  يعزز  مبا  والعمليات  الأن�ضطة 
الإبداع والبتكار.وقال معاليه اإن الهيئة تعمل يف اإطار روؤية وتوجيهات 
الر�ضيدة  احلوكمة  معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  ب�ضرورة  الر�ضيدة  القيادة 
�ضمن منظومة العمل احلكومي. من خالل نظام حوكمة عاملي امل�ضتوى 
اأ�ضهم  وق��د  عملياتها.  جميع  يف  الر�ضيدة  للحوكمة  م�ضتمر  و�ضجل 
تطبيق الهيئة ملعايري احلوكمة الر�ضيدة يف حتقيق نتائج تناف�ضية على 
امل�ضتوى العاملي وباتت املمار�ضات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من 
املوؤ�ض�ضات حول العامل«.واأكد التزام الهيئة باأف�ضل ممار�ضات احلوكمة 
الفعالة وفق اإطار متكامل، اإ�ضافة اإىل املراجعة الدورية جلميع اأن�ضطة 
مرونة  وتعزيز  املت�ضارعة  التطورات  مواكبة  ل�ضمان  الهيئة  وعمليات 
ور�ضاقة الهيئة لتمكينها من التعامل مع خمتلف التغريات، م�ضرياً اإىل 
القت�ضاد  وزارة  بالهيئة م�ضجل لدى  اإط��ار عمل احلوكمة اخلا�س  اأن 
يف الدولة وحا�ضل على حقوق امللكية الفكرية منذ عام 2021، ويعد 
للحوكمة يت�ضمن دلياًل لتعزيز مبداأ احلوكمة وتقليل  عاملياً  منوذجاً 
املخاطر والرتكيز على العالقة بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. 

اإ�شافة اللتزامات املالية يف فواتري الحتاد 
للماء والكهرباء اإىل التقارير الئتمانية

•• دبي - وام:

اأعلنت �ضركة الحتاد للمعلومات الئتمانية عن ت�ضمني البيانات الرئي�ضة 
لفواتري خدمات الكهرباء واملاء التي توفرها �ضركة الحتاد للماء والكهرباء 
للمتعاملني يف املناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات، مبا يف ذلك 
من  ج��زءاً  لت�ضبح  وراأ���س اخليمة،  والفجرية  القيوين  واأم  اإم��ارات عجمان 

املعلومات البديلة الواردة يف التقارير الئتمانية لالأفراد وال�ضركات.
وُتعد �ضركة الحتاد للماء والكهرباء واحدة من اأكرث مزودي خدمات املرافق 
امل��زودة خلدمات  ال�ضركة  الإم���ارات، حيث متتلك  دول��ة  يف  وانت�ضاراً  ن�ضاطاً 
 410،000 م��ن  اأك���رث  الآن  حتى  ال��ع��امل��ي  امل�ضتوى  ذات  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء 
�ضركة  و�ضركة.وقامت  فرد   280،000 يزيد عن  ما  تغطي  ن�ضطة،  عقود 
عن  الناجتة  املالية  الل��ت��زام��ات  باإ�ضافة  الئتمانية  للمعلومات  الحت���اد 
وبيانات  والكهرباء  للماء  الحت���اد  �ضركة  ع��ن  ال�����ض��ادرة  اخل��دم��ات  ف��وات��ري 
التزامها  اإط��ار  يف  وذل��ك  م��وؤخ��را،  الئتماين  �ضجلها  اإىل  امل��رادف��ة  العمالء 
بتو�ضيع بيانات �ضجل معلوماتها الئتمانية لي�ضمل التزامات الدفع احلالية 
يف القطاعات غري املالية مبا ي�ضب يف نهاية املطاف يف �ضالح م�ضتخدمي 
التزام  اخلطوة  هذه  وتوؤكد   .. الدولة  يف  الئتمانية  والتقييمات  التقارير 
وروؤيتها  ال��ري��ادي  دوره���ا  برت�ضيخ  الئتمانية  للمعلومات  الحت���اد  �ضركة 
الهادفة اإىل تعزيز ال�ضتقرار الئتماين يف دولة الإم��ارات من خالل زيادة 
اتخاذ  على  امل�ضتعلمني  ت�ضاعد  بدورها  والتي  الئتمانية  التقارير  �ضمولية 
قرارات اأف�ضل.وقال مروان اأحمد لطفي، الرئي�س التنفيذي ل�ضركة الحتاد 
والكهرباء  للماء  الحت���اد  �ضركة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإن  الئتمانية،  للمعلومات 
توفرها  التي  املتطورة  املنتجات  ا�ضتخدام  بتو�ضيع  امل�ضتمر  التزامنا  يعك�س 
�ضركة الحتاد للمعلومات الئتمانية، ما ي�ضمح ل�ضريحة اأو�ضع من الأفراد 
و�ضتمّكن  الئتمانية،  �ضجالتهم  اىل  البديلة  املعلومات  باإ�ضافة  وال�ضركات 
امل�ضرتكني  ال�ضركة  تقدمها  ال��ت��ي  امل��راف��ق  خ��دم��ات  بيانات  اإ���ض��اف��ة  عملية 
اإىل  ت�ضتند  اأف�ضل  ائتمانية  وق���رارات  تقييمات  اإج���راء  م��ن  وامل�ضتخدمني 
معطياٍت جديدة اإىل جانب املعلومات الئتمانية الواردة حالياً من البنوك 
يف  والكهرباء  امل��اء  تزويد  و�ضركات  الت�ضالت  و�ضركات  املالية  واملوؤ�ض�ضات 

احلكومات املحلية وغريهم من مزودي اخلدمات.
من جهته قال حممد حممد �ضالح، مدير عام �ضركة الحتاد للماء والكهرباء، 
اإن التعاون املربم مع �ضركة الحتاد للمعلومات الئتمانية، والذي �ضيتاح من 
لت�ضبح  وامل���اء،  الكهرباء  خ��دم��ات  بفواتري  املتعلقة  البيانات  ت�ضمني  خالله 
التقارير الئتمانية لالأفراد وال�ضركات، متثل  ال��واردة يف  املعلومات  جزءاً من 
التقارير املذكورة ورفع درجة  م�ضاهمًة من الحتاد للماء والكهرباء يف كفاءة 
كفاءة  من  ويزيد  املحلية  اخلدمات  ج��ودة  يعزز  مبا  وموثوقيتها،  اعتماديتها 
ال�ضرتاتيجية  امل�ضتهدفات  على  اإيجاباً  ينعك�س  الذي  الأمر  املالية،  املعامالت 
وي�ضب مبجمله يف �ضالح القت�ضاد الوطني، ف�ضاًل عن تر�ضيخ مكانة الدولة 

يف موؤ�ضرات التناف�ضية الدولية ذات العالقة.
واأ�ضاف �ضالح اأن هذا التعاون يتوافق مع ال�ضفافية التي متثل قيمة اأ�ضا�ضية 
من قيم الحتاد للماء والكهرباء، كما يتواءم مع �ضيا�ضتنا الرامية اإىل تطوير 
اأن  موؤكداً  ال�ضركاء،  خمتلف  مع  التعاون  اآف��اق  وتعزيز  البيانات  تبادل  ثقافة 
البيانات التي �ضيتم اإتاحتها من خالل التعاون مع �ضركة الحتاد للمعلومات 
بحماية  الل��ت��زام  مع  بطبيعتها،  للتداول  قابلة  عامة  بيانات  هي  الئتمانية، 
بنود  وف��ق  �ضريتها  على  باحلفاظ  اجل��دي��رة  واملعلومات  البيانات  خ�ضو�ضية 

العالقة التعاقدية مع متعاملي الحتاد للماء والكهرباء.

•• اأبوظبي-وام:

 ، كريك  اأرجنتم  كريك  اأرجنتم  �ضركاء  �ضركة  اأعلنت 
اإن�ضاء  عن  لال�ضتثمار،  اأبوظبي  مكتب  مع  بال�ضراكة 
املركز  العاملي،  اأبوظبي  �ضوق  اإقليمي جديد يف  مركز 

املايل الدويل الرائد يف املنطقة. 
وتعترب هذه ال�ضراكة جزًءا من برنامج البتكار التابع 
2 مليار  اأبوظبي لال�ضتثمار الذي تبلغ قيمته  ملكتب 
وال����ذي يدعم  اأم��ري��ك��ي   م��ل��ي��ون دولر   545 دره���م 
ال�ضركات املبتكرة �ضريعة النمو، مبا يف ذلك اخلدمات 
املالية، حيث يهدف املركز اجلديد لأرجنتم كريك اإىل 
زيادة فر�س الو�ضول لال�ضتثمارات يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا واآ�ضيا.
وهي  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  كريك  اأرجنتم  مقر  ويقع 
�ضركة متخ�ض�ضة يف �ضناديق ائتمان الأ�ضواق النا�ضئة 
اخلا�س،  والئ��ت��م��ان  امل��م��ي��زة،  ال��ف��ر���س  يف  وت�ضتثمر 
والعائد املرتفع، والتمويل التجاري .. ومبوجب هذه 
حوافز  لال�ضتثمار  اأبوظبي  مكتب  �ضيقدم  ال�ضراكة، 
م��ال��ي��ة وغ���ري م��ال��ي��ة ل��دع��م اإن�����ض��اء امل��رك��ز الإقليمي 

لأرجنتم كريك يف اأبوظبي.
املدير  ال�ضام�ضي،  عبدالعزيز  عبداهلل  املهند�س  وقال 
اإن  لال�ضتثمار:  اأبوظبي  مكتب  ل��دى  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام 
قطاعات البنوك والتاأمني واإدارة الأ�ضول يف اأبوظبي 
ه���ي ال��ت��ي ت��ق��ود ال��ن��م��و ال��ه��ائ��ل يف امل��ن��ط��ق��ة، و�ضوف 
ت�ضتفيد من �ضراكة اأرجنتم كريك مع مكتب اأبوظبي 
لال�ضتثمار جمموعة كبرية من القطاعات يف املنطقة، 
مبا يف ذلك خدمات الت�ضنيع واخلدمات اللوج�ضتية 
وال��ت��م��وي��ل ال��ت��ج��اري والأم����ن ال��غ��ذائ��ي، ع��رب توفري 

النا�ضئة وخرباء  ال�ضركات  �ضوق  اإىل  الو�ضول  فر�س 
الئتمان لدعم الفر�س احلالية وامل�ضتقبلية.

تطوير  يف  كذلك  �ضت�ضاعد  ال�ضراكة  هذه  اأن  واأ�ضاف 
التحتية  للبنية  امل�ضتمر  النمو  ودعم  املحلية  املواهب 
اأب���وظ���ب���ي ع���ن ط��ري��ق معرفة  ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة يف 
ال�ضفقات اجلديدة، م�ضريا  النا�ضئة وتدفق  الأ�ضواق 
اإىل اأن ال�ضراكة التي متت من خالل برنامج البتكار 
ت��وؤك��د التزامنا  اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  مل��ك��ت��ب  ال��ت��اب��ع 
النمو  �ضريعة  امل��ج��الت  يف  الب��ت��ك��ار  ب��زي��ادة  امل�ضتمر 
م��ا �ضيخلق تقدًما م��وؤث��ًرا يف دول��ة الإم����ارات ويف كل 

املنطقة .
حملية  �ضراكات  تنمية  اإىل  كريك  اأرجنتم  و�ضت�ضعى 
واإقليمية من اأجل زيادة فر�س و�ضول ال�ضتثمار اإىل 
املنطقة عرب قطاعات ال�ضناعة عن طريق ال�ضتفادة 
من خربتها يف الأ�ضواق النا�ضئة، ومن خالل تطبيق 

اأف�ضل ممار�ضات اإعادة الهيكلة واحلوكمة.

اخلا�ضة  الرئي�ضية  اإ�ضرتاتيجيته  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
لال�ضتثمار  اأبوظبي  مكتب  ف��اإن  النا�ضئة،  ب��الأ���ض��واق 
يركز على جمالت حمددة ت�ضمل الأ�ضول التي تركز 
الطاقة،  التجارة يف مواد حتويل  اآ�ضيا، ومتويل  على 
وعلى باقي ا�ضرتاتيجيات ال�ضركة يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط واأفريقيا.
ومدير  التنفيذي  الرئي�س  ت�ضامبان،  دانيال  واأب��دى 
لل�ضراكة  تطلعه  ك��ري��ك  اأرج��ن��ت��م  يف  املعلومات  ق�ضم 
امتنانهم  عن  معربا  لال�ضتثمار،  اأبوظبي  مكتب  مع 
ل  ج���زًءا  ك��ان  ال��ذي  وتوجيههم  ودعمهم  للتزامهم 
املنطقة،  اأرجنتم كريك يف  تو�ضع   ت�ضريع  يتجزاأ من 
معلًما  اأب��وظ��ب��ي  يف  الإق��ل��ي��م��ي  مكتبنا  : مي��ث��ل  وق���ال 
هاًما يف التو�ضع ال�ضرتاتيجي لل�ضركة لدعم منطقة 
اأك��رب من  ق��رب  واأفريقيا مع  واآ�ضيا  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
يف  امل�ضتثمرين  وزي����ادة  ال�ضفقات  وت��دف��ق  ال��ع��م��الء 

الفر�س احلالية وامل�ضتقبلية.

تر�ضيخ  يف  �ضاهم  ال��ق��وي  احلكومي  ال��دع��م  اأن  واأك���د 
و�ضامل  التطور  �ضريع  م��ايل  كمركز  اأبوظبي  مكانة 
ي�����ض��اع��د ع��ل��ى الب��ت��ك��ار ح��ي��ث ت��وف��ر اأب��وظ��ب��ي البنية 
عالية  وطنية  وم��واه��ب  ال�ضتثمار  وف��ر���س  التحتية 
وخرباتنا  احلالية  العاملية  عالقاتنا  �ضتعزز  امل��ه��ارة 
ال�ضتثمارية .. م�ضريا اإىل التزام اأرجنتم كريك بخلق 
فر�س قوية عرب قطاعات ال�ضناعات ال�ضرتاتيجية.

اأبوظبي  و�ضول  من  كريك  اأرجنتم  ت�ضتفيد  و�ضوف 
اإىل الأ�ضواق العاملية واملواهب، عالوة على ذلك، يعمل 
ال�ضركات  لإدارة  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  �ضوق  عمل  من��وذج 
ملمار�ضي  منا�ضبة  عمل  بيئة  تعزيز  على  والأ����ض���ول 
من  منا�ضبة  م�ضتويات  على  احل��ف��اظ  م��ع  ال�ضناعة 
اأبوظبي  �ضوق  واختيار  للم�ضتثمرين،  حماية  توفري 
ال��ع��امل��ي، �ضيمكن اأرج��ن��ت��م ك��ري��ك م��ن ال���ض��ت��ف��ادة من 
�ضناديق  اأك��رب  بع�س  اإىل  والو�ضول  املحلية  الب�ضمة 

الرثوة ال�ضيادية يف العامل.

•• دبي -وام:

اأم�����س، ع��ن ���ض��دور لوائح  اأع��ل��ن��ت وزارة الق��ت�����ض��اد 
للذهب  امل�ضوؤول  التوريد  لعملية  الواجبة  العناية 
ل��ل��م��ر���ض��وم ب��ق��ان��ون احت����ادي رق���م 20 ل�ضنة  وف��ق��اً 
الأم����وال  ج��رائ��م غ�ضل  م��واج��ه��ة  ���ض��اأن  2018 يف 
ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري 

امل�ضروعة ولئحته التنفيذية.
ومي��ث��ل الإع����الن ع��ن ه��ذه ال��ل��وائ��ح خ��ط��وة جديدة 
ت�����ض��اف اإىل امل���ب���ادرات وال�����ض��ي��ا���ض��ات ال��ن��وع��ي��ة التي 
املا�ضية،  امل��رح��ل��ة  خ���الل  الإم�����ارات  دول���ة  اأطلقتها 
ب��ه��دف ت��ط��وي��ر وح��وك��م��ة جت����ارة وت�����داول الذهب 
لتكون متوافقة مع اأف�ضل املعايري العاملية ومبا يعزز 
الذهب،  رائ��د لقطاع  الإم���ارات كمركز عاملي  مكانة 
الوزاري  املجل�س  اعتماد  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأب���رز  وم��ن 
يف  الذهب”  لقطاع  الحت��ادي��ة  “ال�ضيا�ضة  للتنمية 
تاأ�ضي�س  منها  انبثق  والتي   ،2020 دي�ضمرب  �ضهر 
جلنة ال�ضبائك الإماراتية التي متثل مظلة لتوحيد 
اجلهود الوطنية الحتادية يف جمال حوكمة قطاع 
وتد�ضني من�ضة  القطاع اخلا�س،  الذهب مب�ضاركة 
احتادية لتداول الذهب، كما اأطلقت الدولة “معيار 
الإمارات للت�ضليم اجليد للذهب” يف �ضهر نوفمرب 
2021، والذي ميثل معياراً طوعياً وطنياً لقطاع 
الذهب لتوفري اإطار عمل يف�ضل اأف�ضل املوا�ضفات 

يف اآليات ت�ضليم وتداول الذهب.
غ�ضل  مواجهة  اإدارة  مدير  ال�ضايف،  �ضفية  وذك��رت 
الأموال بوزارة القت�ضاد اأن الدولة ت�ضتكمل جهودها 
ب�ضدور  للذهب  الت�ضليم اجليد  تعزيز منظومة  يف 
امل�ضوؤول  ال��ت��وري��د  لعملية  ال��واج��ب��ة  العناية  ل��وائ��ح 
على  اإلزامي  ب�ضكل  تطبيقها  �ضيتم  والتي  للذهب، 
من  ب��دءا  الدولة  يف  العاملة  الذهب  م�ضايف  جميع 
املمار�ضات  اأف�ضل  يراعي  مبا   ،2023 يناير  �ضهر 
املايل  العمل  جمموعة  وتو�ضيات  ونتائج  العاملية 
وير�ضخ مكانة الإم��ارات كالعب رئي�ضي يف  فاتف”، 
�ضال�ضل الإمدادات وم�ضارات التجارة العاملية لقطاع 
نظمتها  اإعالمية  اإحاطة  خ��الل  الذهب.واأ�ضافت، 
املنظومة  ت��دع��م  اجل���دي���دة  ال���ل���وائ���ح  اأن  ال�������وزارة، 
ومكافحة  الأم�������وال  غ�����ض��ل  مل��واج��ه��ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
الإرهاب، وذلك متا�ضياً مع اإر�ضادات منظمة التعاون 
وملحقها   /OECD/ وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي 
تناف�ضية  تعزيز  �ضاأنها  من  والتي  بالذهب،  املتعلق 
اإىل  بها  والرت��ق��اء  وال�ضتثمارية  التجارية  البيئة 
م�ضتويات ريادية تعزز �ضمعة القت�ضاد الوطني على 

ال�ضعيدين الإقليمي والعاملي«.
املا�ضية  امل��رح��ل��ة  خ���الل  الق��ت�����ض��اد  وزارة  وع��م��ل��ت 
الحتادي  امل�ضتويني  على  �ضركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وامل��ح��ل��ي، وال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ب���ال���ت���وازي م���ع تلك 
اجل��ه��ود، ع��ل��ى م��واك��ب��ة اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات املتبعة، 
مع  تتوافق  التي  الدولية  املعايري  اأح��دث  وتطبيق 
ملواجهة  )فاتف(  امل��ايل  العمل  جمموعة  متطلبات 

غ�ضل الأموال ب�ضورة م�ضتمرة.
وح����ددت ل��وائ��ح ال��ع��ن��اي��ة ال��واج��ب��ة ب��ت��وري��د الذهب 
املن�ضاآت اخلا�ضعة للرقابة وت�ضمل ال�ضركات العاملة 
يف جم���ال ت��ك��ري��ر وم�����ض��ايف ال��ذه��ب واإع�����ادة تدوير 
م��ن��ت��ج��ات ال��ذه��ب داخ����ل ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا والتي 
تندرج حتت قطاع جتارة املعادن الثمينة والأحجار 
ومهن  اأعمال  اأنها  على  بدورها  وت�ضنف  الكرمية، 

غري مالية حمددة.
امل��ن�����ض��اآت متتثل لكافة  اأن ه��ذه  ال�����ض��ايف  واأو���ض��ح��ت 
ب�ضيا�ضاتها  اخلا�ضة  املتطلبات  وتنفذ  اللوائح  بنود 
اجلرمية  خماطر  يف  بالنظر  وتلتزم  واإج��راءات��ه��ا، 
مع  وتتوا�ضل  م��وردي��ه��ا،  م��ع  عالقاتها  عند  املالية 
اجلهة الرقابية ملعرفة التدابري التي يتعني اتخاذها 
املناطق  من  للذهب  امل�ضوؤول  التوريد  يخ�س  فيما 
�ضديدة اخلطورة،  واملناطق  النزاعات  املت�ضررة من 
وذلك يف �ضوء ال�ضوابط والأطر الت�ضريعية ملواجهة 

غ�ضل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.
اأن  “وام”،  ل���  ت�����ض��ري��ح  يف  “ال�ضايف”  واأو���ض��ح��ت 
الأ�ضخا�س  جلميع  تدريبي  برنامج  توفري  اللوائح 
ل�ضل�ضلة  ال��واج��ب��ة  ال��ع��ن��اي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�����ض��ارك��ني 
م�ضفاة   28 يف  للعاملني  من  �ضواء  الذهب  توريد 
الربنامج على جمموعة من  املدققني، وي�ضتمل  اأو 
التوريد  ل�ضل�ضلة  ال��واج��ب��ة  العناية  على  ال��ت��دري��ب 

العامة ومو�ضوعات خا�ضة بتحديد الأدوار.
ولفتت اإىل اأن جلان التفتي�س على املخاطر التابعة 
للوزارة قد ر�ضدت ما يقرب من 69 خمالفة ب�ضكل 
درهم  ون�ضف  م��الي��ني   3 خم��ال��ف��ات  مبجموع  ع��ام 
الذهب،  ت��ع��م��الن يف  ل�����ض��رك��ت��ني  م��ن��ه��ا خم��ال��ف��ت��ان 
المتثال  عدم  وعقوبات  املخالفات  اأن  على  م�ضددة 
وفقا للقوانني واللوائح قد ت�ضل من 50 األفا اإىل 
املن�ضاآت  التزام  اللوائح  .وت�ضمنت  درهم  5 ماليني 
لإدارة  ال�ضيا�ضات  للرقابة مبجموعة من  اخلا�ضعة 
املخاطر يف عملية توريد الذهب من املناطق املتاأثرة 
اأو املناطق عالية املخاطر، والتي تتبع اإطار  بالنزاع 
نظام  اإن�ضاء  وت�ضمل،  خطوات   5 من  املكون  العمل 
التوريد،  �ضل�ضلة  املخاطر يف  وتقييم  فعال،  حوكمة 

والتخفيف من املخاطر املحددة، واملراجعة امل�ضتقلة 
من طرف ثالث والتقارير الدورية.

واأردفت اللوائح اأهمية تعيني موظف داخل املن�ضاآت 
المتثال،  مبهام  القيام  يتوىل  للرقابة  اخلا�ضعة 
حيث يتلخ�س دوره يف حتمل امل�ضوؤولية املبا�ضرة عن 
عملية العناية الواجبة ل�ضل�ضلة توريد الذهب. كما 
التدقيق  تقارير  جميع  بتقدمي  املن�ضاآت  هذه  تلتزم 
املن�ضو�س عليها يف اللوائح اإىل الوزارة على اأ�ضا�س 
وفًقا  العاملون  املعتمدون  الأع�ضاء  ويلتزم  �ضنوي، 
بتقدمي  الإم���ارات  يف  للذهب  اجليد  الت�ضليم  ملعيار 
ال��ت��ق��اري��ر امل��ع��دة لأغ���را����س الع��ت��م��اد اإىل ال����وزارة 
الإبالغ  بالتزامات  للوفاء  وذلك  �ضنوي  اأ�ضا�س  على 
مبوجب هذه اللوائح.وو�ضعت الوزارة جمموعة من 
ال�ضروط لختيار املدققني املعتمدين وفقاً لأف�ضل 
املعايري الدولية واأهمها، اأن يكون املدقق على دراية 
بكافة لوائح العناية الواجبة املنوطة بعملية توريد 
ق��ائ��م��ة مب��دق��ق��ي احل�ضابات  ت��وج��د  ك��م��ا  ال���ذه���ب، 

املعتمدين على املوقع الإلكرتوين للوزارة.
ال�ضتف�ضارات  كافة  ا�ضتقبال  ال��وزارة على  وحتر�س 
 ،8001222 الرقم  على  الذهب  بتوريد  املتعلقة 
AML@ الإل����ك����رتوين  ال���ربي���د  خ����الل  م���ن  اأو 
من  جمموعة  ال���وزارة  وتقدم   ،economy.ae
الأموال  غ�ضل  مواجهة  بت�ضريعات  املتعلقة  امل���وارد 
التوجيهية  وامل���ب���ادئ  الإره������اب  مت��وي��ل  وم��ك��اف��ح��ة 
املحددة  املالية  غ��ري  وامل��ه��ن  الأع��م��ال  على  املطبقة 
والتي مُيكن الطالع عليها على املوقع الإلكرتوين 
https://www.moec.gov.ae/ :التايل

.en/aml

وزير الدولة للتجارة اخلارجية يطلع على اأحدث حلول الطاقة يف جمموعة دوكاب
•• دبي-وام:

زار معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، 
ل���ل���ت���ج���ارة اخل����ارج����ي����ة، املقر  وزي������ر دول������ة 
ا�ضتعر�س  حيث  دوك��اب  ملجموعة  الرئي�ضي 
امل��ه��ن��د���س ج��م��ال ���ض��امل ال���ظ���اه���ري، رئي�س 
بح�ضور  دوكاب”  “جمموعة  اإدارة  جمل�س 
ال�ضيد  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
حممد املطوع .. برامج حلول الطاقة التي 
ت��ق��دم��ه��ا امل��ج��م��وع��ة ودوره������ا ال��رئ��ي�����ض��ي يف 
يف  امل�ضتدامة  والتنمية  ال�ضناعة  منظومة 

دولة الإمارات.
دوك�����اب لالرتقاء  ب��ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����اد 
بال�ضناعة الإماراتية وتعزيز مكانة و�ضمعة 
يف  “�ضنع  ل�������ض���ع���ار  احل���ام���ل���ة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
اأ�ضا�ضياً يف ت�ضريع  كونها عاماًل  الإمارات”، 
القيمة املحلية م�ضيفا  وت��رية منو وازده��ار 
اأن ال�ضركات الوطنية مثل دوكاب متثل اأحد 
الروافد القت�ضادية الرئي�ضية نظراً لدورها 
دولة  يف  ال�ضناعي  القطاع  دع��م  يف  الفاعل 
�ضعار  رف��ع  املطلق على  الإم���ارات، وحر�ضها 
�ضنع يف الإمارات عالياً حول العامل، موؤكداً 
على ثقته بقدرة جمموعة دوكاب من و�ضع 

وال�ضرتاتيجيات  اخلطط  يف  جلية  ب�ضمة 
 300 م�ضروع  غ��رار  على  للدولة  الوطنية 
لل�ضناعة  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  م��ل��ي��ار، 
والتكنولوجيا املتقدمة مثمنا جهود قيادتها 
طموحات  لتحقيق  وتفانيهم  عملها  وف��رق 

القطاع  يف  العاملية  ريادتها  وتر�ضيخ  دولتنا 
ال�ضناعي«.

الظاهري،  جمال  املهند�س  ق��دم  جانبه  من 
رئي�س جمل�س ادارة جمموعة دوكاب ال�ضكر 
ملعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي على 

زي���ارت���ه ل��ل��م��ج��م��وع��ة، م��ق��دم��اً ���ض��رح��ا حول 
التي نوفرها على  ال�ضناعة والطاقة  حلول 
مبادرات  علي  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  ع��امل��ي،  م�ضتوى 
للطاقة اخل�ضراء على دعم وتر�ضيخ قدرات 
اأهدافها ال�ضناعية،  دولة الإم��ارات لتحقيق 

التزاماتها  وف����ق  ب��ال��ع��م��ل  ال���ض��ت��م��رار  م���ع 
وتعهداتها الدولية لرت�ضيخ معايري التنمية 
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  اإط��ار  يف  امل�ضتدامة 
 300“ املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�ضناعة 

مليار.
مليار”   300 “م�ضروع  مناق�ضة  مت  ك��م��ا 
القطاع  وحتفيز  تطوير  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
ال�ضناعي يف دولة الإمارات، واأهمية ت�ضدير 
الإمارات”  يف  “�ضنع  �ضعار  حتمل  منتجات 
مبكانة  ل��الرت��ق��اء  ال��ع��امل  دول  خمتلف  اإىل 
اإق��ل��ي��م��ي وع��امل��ي ل�ضناعات  ك��م��رك��ز  ال��دول��ة 
زيارته  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه  امل�����ض��ت��ق��ب��ل.واط��ل��ع 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ع��ل��ى حم��ط��ة دوك�����اب للطاقة 
يف  بجولة  ق��ام  كما  علي،  جبل  يف  ال�ضم�ضية 
�ضرح  اإىل  خ��الل��ه��ا  وا���ض��ت��م��ع  دوك����اب  م�ضنع 
يف  امل�ضتخدمة  التقنيات  ح���ول  املهند�ضني 
اإنتاج اأجود اأنواع الكابالت وعن اأحدث حلول 
الطاقة املوجودة يف امل�ضنع حيث اأ�ضاد معاليه 
بامل�ضتوى الذي و�ضلت اإليه منتجات ال�ضركة 
من الكابالت والأ�ضالك والق�ضبان، اإذ اأبدى 
اإعجابه باملبادرات الريادية التي تعزز جهود 
املتجددة  الطاقة  الإم����ارات يف جم��ال  دول���ة 

و�ضعيها لتعزيز التنمية امل�ضتدامة.
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العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : تي ا�س ات�س بي للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�ضكل القانوين : 
�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ال�ضخ�س الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�ضة : 992995 
رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1623613 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/7/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
1607 ملك مي�ضون زين الدين  اك�فات ملراجعة احل�شابات العنوان : مكتب  املعني 
زين الدين - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :   فاك�س :    م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : اروو انرتنا�شي�نال للتجارة العامة - �س ذ م م  
دي��رة - حمي�ضنة   - �ضلطان حميد بن مويزه  212 ملك حميد  رقم  : مكتب  العنوان 
2 - ال�ضكل القانوين : �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - ال�ضخ�س الواحد )ذ م م( ،  رقم 
الرخ�ضة : 992301 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1622653 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/13 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مكتب   : العنوان  احل�شابات  ملراجعة  اك�فات  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
1607 ملك مي�ضون زين الدين زين الدين بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :   فاك�س 
:   م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي :  اك�فات ملراجعة احل�شابات 
العنوان : مكتب 1607 ملك مي�ضون زين الدين زين الدين - بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف :   فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي 
تي ا�س ات�س بي للتجارة  اأع��اله لت�ضفية  باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور 
العامة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/13 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/13 وعلى من لديه 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : اك�فات ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب 1607 ملك مي�ضون زين الدين زين الدين بردبي - اخلليج 
التجاري - هاتف :   فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي 
باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية اروو انرتنا�شي�نال للتجارة 
 2022/7/13 العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/13 وعلى من لديه 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002220 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديوان لتجارة املفرو�ضات ذ م م ومن ميثلها قانونيا  
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/7/27 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
1( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ 
الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  

حرر بتاريخ  2022/7/19 م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
مذكرة اإعالن بالن�ضر

يف الدعوى رقم 1238/2022 جتاري جزئي
املدعى عليها الأوىل// ايرولينك للمقاولت البناء )�س ذ.م .م(

املدعى عليه الثاين // انيلكومار �ضانتاما بيالي جوبيناتان .
�ضدكم  واملرفوعة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  ح�ضابي  خبري  اإنتدابنا  مت  قد  اأنه  علماً  �ضيادتكم  نحيط 
حالياً،  م  م  ذ  اجلافة  للخلطة  بلك�ضيت  �ضركة  �ضابقاً  .م  ذ.م  )بلك�ضيت(  اجلافة  اخللطة  �ضركة   / �ضركة  من 
املوافق  الإثنني  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اإجتماع  يف  قانوناً  ميثلكم  من  اأو  باحل�ضور  مكلفني  فاأنتم  وعليه 
01/08/2022 يف متام ال�ضاعة 04:30 ع�ضراً عرب تقنية املكاملات ال�ضوتية واملرئية عن بعد عرب تطبيق 
)ZOOM(، وعليه يرجى التوا�ضل مع اخلبري على رقم الهاتف الأر�ضي 048868184 اأو رقم هاتف 
0524497559 - و�ضوف يتم تزويدكم برابط الإجتماع بعد تزويدنا برقم الهاتف املتحرك لالأ�ضخا�س 
املخولني بح�ضور الإجتماعات وبالربيد الإلكرتوين اأي�ضا وتزويدنا ب�ضورة الهوية والتوكيالت والتفوي�ضات 
اأعمالها وفقا  باأنه يف حال تخلفكم عه احل�ضور فان اخلربة �ضتبا�ضر  الالزمة للمخولني باحل�ضور . علما 

لل�ضالحيات املخولة لها قانوناً.
اخلبري احل�ضابي / حممد مقبل الكثريي - قيد رقم )205( 

ع اخلبري احل�ضابي

مذكرة اإعالن بالن�ضر 

70392

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 4240 ل�ضنة 2022 جتاري جزئي ال�ضارقة
املدعي : بنك اأبوظبي التجاري )بنك الإحتاد الوطني �ضابقا( 

املعلن اإليه : املدعى عليه / عبد اهلل خمي�س عبد اهلل يو�ضف النقبي - اماراتي اجلن�ضية
جت�اري   2022 ل�ضنة   4240 رق�م  ال�دعوى  ف�ي  الفني�ة  الق�ض�ائية  اخلب�رة  اجتم�اع  حل�ض�ور  م�دعو  اأن�ت 
جزئي ال�ضارقة، املقام�ة م�ن بن�ك اأب�و ظبي التج�اري )بنك الحت�اد ال�وطني �ضابقا( وذل�ك اأم�ام خ�بي�ر ال�دائرة 
التجاري�ة امل�ض�رفية الدكتور/ ح�ضني خلي�ل ال�ضم��ض�ي، ي�وم الثالث�اء املواف�ق 26/07/2022  2 ف�ي ال�ضاعة 

ظه�را، وذل�ك ع�ن ط�ري�ق برنامج زوم املرئي عب�ر الرابط التايل: الواح�دة   01:00
https://us02web.zoom.us/j/84205632677?pwd=bWlaY2ZpZTI4R2F
hL3pEenQvWnM4Zz09
Meeting ID : 842 0563 2677 Passcode : 017744

م�ع ت�ق�دمي كاف��ة امل�ضتندات واملذكرات اخلا�ض�ة ب�ال�دعوى عل�ى الربيد الإلكرتوين:
065582999  -  0551750005 هاتف  على  التوا�ضل  او   hussain@mashoora.ae

خبري الدائرة امل�ضرفية الكلية 
الدكتور / ح�ضني خليل ال�ضم�ضي    

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اإعالن بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2022/1081 جتارى جزئى، 
املطلوب اإعالنهم : املدعى عليها الأوىل : تى يف جى دى دبليو �ضى - ذ.م.م

ب�ضفته  اجلن�ضية،  ا�ضرتاىل   - ارنولد  نيكول�س  �ضيمون   : الثانية  عليها  املدعى 
ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير تى يف جى دبى دبليو �ضى -ذ.م.م

بيكو  من  املقامة  جزئى،  جتارى   2022/1081 رقم  الدعوى   : املو�ضوع 
الأ�ضتاذ/  املحامى  بوكالة  �س.ذ.م.م  الداخلى-  للت�ضميم  اإنرتنا�ضيونال 
يرجى  اأعاله،  اإليها  امل�ضار  الدعوى  يف  تعيينى خبرياً  اإىل  بالإ�ضارة  خالدبوج�ضيم 
التوا�ضل مع اخلبري على رقم املوبايل )0507757167(، اأو عن طريق الربيد 
الإلكرتونى : imusabeh123@gmail.com ، وذلك خالل مدة �ضبعة 

اأيام من تاريخه من اأجل ت�ضليمكم م�ضتندات الدعوى لتقدمي ردكم.
اخلبري املنتدب يف الدعوى”

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن بالن�ضر 

 350/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- عالء حممد �ضعيد اأيوب - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�ضكاي كورت�س ملالكها �ضركة ال�ضكوك الوطنية �ضركة ال�ضخ�س الواحد 
م�ضاهمه خا�ضة �ضركة ال�ضخ�س الواحد �س.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )47265( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ثانيا:ي�ضحح اخلطاأ املادي الوارد مبنطوق احلكم 
A مب�ضروع ابراج �ضكاي كورت�س( )بدل  يف الفقرة الخرية بجعل رقم الوحدة )402 بالبلوك 
من P317 بلوك A(.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 

اعالن بالن�ضر 
 298/2022/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضنان �ضاريكايا - جمهول حمل القامة
الواحد م�ضاهمه  ال�ضخ�س  �ضركة  الوطنية  ال�ضكوك  �ضركة  ملالكها  كورت�س  التنفيذ/�ضكاي  الطالب  ان  مبا 

خا�ضة �ضركة ال�ضخ�س الواحد �س.ذ.م.م
وميثله:احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )33339.00( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - وحيث ان منطوق احلكم اول:بف�ضخ اتفاقية التاأجري الآجل املوقعة ما 
بني املدعية واملدعي عليه املوؤرخة 2016/4/30 وبالغاء ا�ضم املدعي عليه من ال�ضجل العقاري واعادة ت�ضجيل 
الرا�ضي  دائرة  املدعية وخماطبة  با�ضم  �ضكاي كورت�س  ابراج  B مب�ضروع  بالبلوك   B1118 رقم  الوحدة 
والمالك بذلك - ثانيا:بعدم احقية املدعي عليه يف ا�ضرتداد مبلغ )158.423( درهم املدفوع منه كجزء من 
مقابل انتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى والزام املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف والف درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  املنازعة رقم:460/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

مو�ضوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )420795( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع التعوي�س مببلغ )200000( درهم و�ضمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املتنازع:مارينو�س دي جدوى

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى قرية العمال ب - �ضقة التا�ضع مكتب 
911 - دوار ال�ضاعة - وميثله:عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب 

املطلوب اإعالنه :  1- بيت ال�ضتثمار �س.ذ.م.م  -  �ضفته : متنازع �ضده 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )420795( 
مع  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪5 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
التعوي�س مببلغ )200000( درهم و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�ضة يوم الثنني 
املوافق:2022/8/1 ال�ضاعة:09:00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:372/2022/38 جتاري م�ضارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�ضارف اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليها مببلغ وقدره )812.588.36( درهم فقط ثمامنائة واثني ع�ضر الفا وخم�ضمائة  
التاأخريية بواقع ٪9  الغرامة  تاريخ 2022/2/9 بال�ضافة اىل  وثمانية وثمانون درهما و�ضتة وثالثون فل�ضا - حتى 
بالنفاذ املعجل  الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم  التام  ال�ضداد  الفعلي وحتى  من تاريخ ال�ضتحقاق 

بال كفالة . 
املدعي:م�ضرف المارات ال�ضالمي - م�ضاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث 
- وميثله:جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي

املطلوب اإعالنه :  1- هيفاء �ضالح مراد �ضالح الهوتي  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2022/5/25 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ 
م�ضرف المارات ال�ضالمي - م�ضاهمة عامة الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )812.588.36( درهم 
فقط ثمامنائة واثني ع�ضر الفا وخم�ضمائة وثمانية وثمانون درهما و�ضتة وثالثون فل�ضا - والفائدة القانونية بواقع 
5٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 

اعالن حكم بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:627/2022/38 جتاري م�ضارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�ضارف اجلزئية الثانية رقم 256
مو�ضوع الدعوى :  . 

املدعي:بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة
العقارية - فاك�س  اع��م��ار  ال�ضيخ زاي��د - مكتب رق��م 801 ملك  ���ض��ارع  ب��ردب��ي -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - 
رق��م:043653265 - تليفون:044268888 - ���س.ب:8822 - بوكالة املحاميني/جابر ال�ضالمي واحمد 

ال�ضالمي وعنوانه:امارة دبي - بردبي 
املطلوب اإعالنه :  1- هبة ح�ضني حممود  -  �ضفته : مدعي عليه 

مبثابة  ب���ت���اري���خ:2022/6/20  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع����الن  م��و���ض��وع 
احل�ضوري الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )2.203.182.25( درهم مليونان ومائتان 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�ضاريف   - فل�ضا  وع�ضرون  وخم�ضة  درهما  وثمانون  واثنان  ومائة  الفا  وثالثة 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  1691/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/550 ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)236943.93( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : �ضركة امل�ضرق ال�ضالمي للتمويل - م�ضاهمة خا�ضة
ام��ارة دبي - مدينة دبي - بور�ضعيد - ديره - �ضارع طارق بن زياد برج نوف -  عنوانه:المارات - 

بوكالة املحامي خالد خليفة احلثبور - وميثله:خالد خليفة حممد �ضيف حثبور
املطلوب اإعالنه : 1- لوؤي خالد حممد علي - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )236838.93( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1294/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227
املبلغ  ، ب�ضداد  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 110/2022 نزاع مدين  مو�ضوع 

املنفذ به وقدره )51863( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : �ضماح عبدالرزاق حممود حميدان حماد

عنوانه:المارات - امارة دبي - الورقاء الوىل - ديره - دبي - �ضارع الورقاء الوىل - مبنى ديره - 
�ضقة 421 - الورقاء الوىل

املطلوب اإعالنه : 1- حممد احمد خليفة ذيبان الهاملي - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )51863( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:684/2022/322 ا�ضتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف العقارية الوىل رقم 90

مو�ضوع ال�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:687/2019 عقاري كلي ، والر�ضوم 
وامل�ضاريف والتعاب. 

امل�ضتاأنف:اميلكار ماردولكار بارو�س
ب��الزا -  ك��راون  اأب��راج لطيفة - بجوار فندق   - زاي��د  ال�ضيخ  دب��ي - بردبي - �ضارع  عنوانه:امارة 

الطابق رقم 36 - مكتب رقم:3601 - وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�ضمي 
املطلوب اإعالنهما :  1- فينتيج للو�ضاطة العقارية ���س.ذ.م.م 2- طبي�س فاروق حممد فاروق  -  

�ضفتهما : م�ضتاأنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن :  قد اأ�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رق��م:2019/687 عقاري كلي. وحددت 
لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2022/8/23  ال�ضاعة 10.00 �س بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه 

يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70197

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:885/2022/300 ا�ضتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف املدنية الثالثة رقم 83

مو�ضوع ال�ضتئناف : مذكرة با�ضباب واأوجه اخلطاأ والعوار التي �ضابت احلكم ال�ضادر من عدالة حمكمة دبي 
البتدائية املوقرة يف الدعوى رقم 87 ل�ضنة 2021 مدين كلي بجل�ضة 2022/6/13. 

امل�ضتاأنف:�ضركة اي�ضت ويل جروب ليمتد وتعريفها باللغة الرو�ضية )ا�ضتفيل جروب ليميتد �ضاحبة �ضهادة 
التاأ�ضي�س رقم 058475 ال�ضادرة عن دولة جمهورية �ضي�ضل

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - بوليفارد ال�ضيخ حممد بن را�ضد - رقم م��ك��اين:2609288186 برج 
بوليفارد بالزا 2 - مكتب 1903 - وميثله:يو�ضف ح�ضني حممد �ضالح ال�ضهالوي 

املطلوب اإعالنهم :  1- فوكيد كاخاروف باتخنوفيت�س - �ضفته : م�ضتاأنف �ضده - 2- �ضركة جي اي ايه اأ�ضطبل 
ويل  اإي�ضت  �ضركة   -5 املالية  للخدمات  �ضالني  �ضركة   -4 العامة  للتجارة  الرمزي  �ضركة   -3 العامة  للتجارة 

اأنف�ضت القاب�ضة  -  �ضفتهم : اخل�ضم املدخل
مو�ضوع الإعالن :  قد اأ�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:2021/87 مدين كلي. وحددت لها جل�ضة يوم 
الثالثاء  املوافق  2022/8/30  ال�ضاعة 10.00 �س بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 70545

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4127/2022/253 تنفيذ �ضيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )004567( وال�ضادر عن بيفر جلف جويرني 

اند كالدينج �س.ذ.م.م بقيمة )4854.75(  .
طالب التنفيذ : كينتك�س ميدل اي�ضت �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع بور�ضعيد - مبنى بناية دبي الوطنية للتاأمني 
- �ضقة 1101

املطلوب اإعالنه : 1- بيفر جلف جويرني اند كالدينج �س.ذ.م.م - �ضفته: منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن :بتاريخ:2022/7/21 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4854.75( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  513/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1096/2021 عقاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2.136.914( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار
عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار منطقة بور�ضعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- فوؤاد م�ضعي  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2136914( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن بالن�ضر        

 747/2022/38 جتاري م�ضارف جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �ضي�ضتم لالن�ضاءات �س.ذ.م.م - وميثلها امل�ضفي الق�ضائي/يو�ضف حممد مو�ضى طريح  
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :هارد بريكا�ضت بلدجن �ضي�ضتمز �س.ذ.م.م 
للمدعي عليها الوىل لنتهاء فرتة  الثاين  املدعي عليه  ال�ضادره من  ال�ضمان  الغاء خطابات  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد 
باتفاقية  للثابت  وفقا  الوىل  عليها  للمدعي  الباطن  من  كمقاول  للمدعية  امل�ضندة  بامل�ضاريع  اخلا�ضة  )ال�ضيانة(  العيوب  �ضمان 
�ضمان  خطاب   -  1 كالتايل:  وبيانها  بذلك  ال��ث��اين  عليه  امل��دع��ي  البنك  وخماطبة  ب���ت���اري���خ:2013/9/25  بينهما  امل��ربم��ة  الت�ضوية 

 056LGT2010005488:056 وقيمته 680.000 درهم املحذوف واملجدد لدى البنك برقمLGT2009005091:رقم
2 - خطاب �ضمان رقم:056LGT2010000349 وقيمته 148.645 درهم

3 - خطاب �ضمان رقم:056LGT201000838 وقيمته 157.008 درهم
4 - خطاب �ضمان رقم:056LGT201000839 وقيمته 690.010 درهم

5 - خطاب �ضمان رقم:056LGT2010002142 وقيمته 610.980 درهم
6 - خطاب �ضمان رقم:056LGT2011002643 وقيمته 274.959 درهم

الزام املدع�س عليها الوىل بان ترد للمدعية خطابات ال�ضمان امل�ضار اليها يف البند اول:ال��زام املدعي عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف 
فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�ضي عن  ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف قاعة  املوافق 2022/7/26  لها جل�ضة  املحاماة. وحددت  اتعاب  ومقابل 

باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر    

                  يف  الطعن رقم:872/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم 232

مو�ضوع الطعن : قبول الطعن �ضكال ومو�ضوعا ونق�س احلكم املطعون فيه اأحالته اىل حمكمة 
ال�ضتئناف ل�ضدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �ضده بالر�ضوم 

وامل�ضاريف والتعاب . 
الطاعن:بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة - عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي 
ت���اور -  ب���ورا  ي��و  ت���اور بجانب  ب���ورا  ي��و  ���ض��ارع الب����راج - مبنى 014 - �ضقة 14 بجانب  - دب��ي - 

مكاين:2570686061 - وميثله:حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال
املطلوب اإعالنه :  1- بنتا كري خلدمات املرافق ال�ضحية �س.ذ.م.م  -  مطعون �ضده 

يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �ضحيفة  من  بن�ضخة  نبلغكم    : الإع��الن  مو�ضوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70353

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:1247/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )279.682( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪12 
من املطالبة وحتى ال�ضداد التام  . 

املدعي:موؤ�ض�ضة عقار
عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار - منطقة بور�ضعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 - بريد 

الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  -  IBAN:AE090500000000020106942

ا�ضماعيل  -  �ضفتهما : مدعي  ب��ولين 2- حممد كا�ضف حممد  ب��ولين عبدالعزيز  :  1- كا�ضف عبدالعزيز  اإعالنهما  املطلوب 
عليهما 

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ موؤ�ض�ضة 
عقار  اول:بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )41426( درهم واحد واربعون الف واربعمائة و�ضتة وع�ضرون 
درهما والفائدة القانونية بواقع 12٪ �ضهريا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد  - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )138256( درهم مائة وثمانية وثالثون الف ومائتان و�ضتة وخم�ضون درهما والفائدة القانونية بواقع 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتهما  طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�ضت  ال�ضداد  متام  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  �ضهريا   ٪12
وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  7700/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف النزاع رقم 2232/2021 نزاع جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)2121590.54( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

املكلف بخدمة عامة المارات للمزادات
عنوانه:امارة دبي - مبنى حماكم دبي - الطابق الر�ضي - كاونرت �ضركة المارات للمزادات

املطلوب اإعالنه : 1- راكي�س ديوان ام ا�س ديوان - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تنفيذ احلكم ال�ضادر يف النزاع رقم 2232/2021 نزاع 
جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )2121590.54( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف املنفذ �ضدهم:راجيني 

ديوان بالديف ارورا - راكي�س ديوان ام ا�س ديوان.
العقار )وحدة  الكائنة يف  املنقولت  با�ضتالم  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2022/7/14  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
اك�ضيل  املبنى  ا�ضم   - مربع  مرت   101.50 امل�ضاحة   -  54 الر���س  رق��م   - التجاري  اخلليج  املنطقة   - عقارية 
تاور - رقم الوحدة 2302 - خالل 15 يوم من تاريخ العالن وال �ضيتم توريد قيمة املنقولت من قبل املزايد 

الرا�ضي عليه املزاد و�ضراء املنقولت وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13600 بتاريخ 2022/7/22 
اعالن بالن�ضر        

 34/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املتنازع �ضدهم : 1- هاريندرا برا�ضاد راجا رام برا�ضاد )هندي اجلن�ضية( 2- ونكاتا رجهو مدان 
نيماكايال )هندي اجلن�ضية( 3- ا�ضرف منري نبيه فهمي )م�ضري اجلن�ضية(

جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :بارول راين باول )بنغالية اجلن�ضية( ب�ضفتها والدة ومن ورثة املتويف/ديبا�ضي�س باول 

دين�س باأول - وميثله:عدي تقي هادي القزويني 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم باداء 
حلقهم  عما  و�ضامال  جابرا  تعوي�ضا  املدعني  ل�ضالح  درهما  الف  ثالثمائة   )300.000( وق��دره  مبلغ 
تاريخ  �ضنويا من   ٪5 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  وفاة مورثهم  ومعنوية جراء  مادية  اأ�ضرار  من 
رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد . وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/26 ال�ضاعة 09:00 
�ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197



ثقافة وفن�ن

30

•• ال�شارقة-الفجر:

فيها  التقت  التي  الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  يف  جلولتها  ا�ضتكماًل 
اآيري�س  وبوين�س  بكولومبيا،  بوجوتا  النا�ضرين يف  من  ع��دداً 
بالأرجنتني، زارت ال�ضيخة بدور بنت �ضلطان القا�ضمي، رئي�ضة 
الربازيلية،  ب��اول��و  �ضاو  مدينة  للنا�ضرين،  ال���دويل  الحت���اد 

ملن�ضة  الربازيلية  الن�ضخة  اإط��الق  فعاليات  يف  �ضاركت  حيث 
والتنوع،  الت�ضامن،  تعزيز  اإىل  الرامية   )PublisHer(

والعدالة، وتكافوؤ الفر�س، وامل�ضاواة يف قطاع الن�ضر.
وجاء اإطالق املن�ضة يف مدينة �ضاو باولو الربازيلية لتمكني 
على  وم�ضاعدتهن  الن�ضر  جمتمع  يف  واإدم��اج��ه��ن  النا�ضرات 
ال�����ض��راك��ات، وامل�����ض��ارك��ة يف املبادرات  ت��ب��ادل الأف���ك���ار، واإب�����رام 

اجلديدة التي تتناول �ضبل تعزيز التنّوع والندماج والعدالة 
حققته  ال���ذي  الكبري  النجاح  اإث���ر  وذل���ك  الن�ضر،  �ضناعة  يف 

املن�ضة يف جميع اأنحاء العامل.
�ضمن  ح��واري��ة  جل�ضة  يف  ال��ق��ا���ض��م��ي،  ب���دور  ال�ضيخة  وب��ّي��ن��ت 
من  ع��دد  معاجلة  يف  �ضت�ضهم  املن�ضة  اأن  الإط���الق،  فعاليات 
ق�ضايا العدالة وتكافوؤ الفر�س وامل�ضاواة، و�ضت�ضاعد يف التغّلب 
على حتديات الندماج واحلراك الوظيفي وفجوة الأجور بني 

الرجل واملراأة.
والتقت رئي�ضة الحتاد الدويل للنا�ضرين بالعاملني يف قطاع 
النا�ضرين”  “موؤمتر  يف  م�ضاركتها  خ��الل  الربازيلي  الن�ضر 
“معر�س ���ض��او ب���اول���و ال���دويل  ُع��ق��د ق��ب��ي��ل ان���ط���الق  ال����ذي 
والت�ضامن  التعاون  بروح  كلمتها  خالل  واأ�ضادت  للكتاب”، 
“اخلطة  م��ب��ادرة  وا�ضتعر�ضت  ب��ال��ربازي��ل،  الن�ضر  �ضناعة  يف 
العاملية ل�ضتدامة ومرونة قطاع الن�ضر” )اإن�ضباير(، ودورها 
يف حتفيز اإحداث التغيري الإيجابي املن�ضود يف �ضناعة الن�ضر، 
ومواجهة التحديات التي �ضببتها اأزمة كورونا وحتويلها اإىل 
تعزيز  اإىل  الكتب  متاجر  واأ�ضحاب  النا�ضرين  داعيًة  فر�س، 
احلديثة،  املتنوعة  امل��ه��ارات  واكت�ضاب  والرتكيز،  الت�ضامن، 

وتوظيفها ل�ضمان حتقيق النجاح.
والتقت ال�ضيخة بدور القا�ضمي مبمثلني عن ثالث جمعيات 
الكتاب  “غرفة  وه����ي  ال����ربازي����ل،  يف  ب��ال��ن�����ض��ر  م��ت��خ�����ض�����ض��ة 
الربازيلية”، و”الحتاد الوطني لنا�ضري الكتب”، و”اجلمعّية 
الربازيلّية للكتاب واملحتوى التعليمي”، ملناق�ضة ال�ضبل التي 
تقدمي  خاللها  للنا�ضرين” من  ال��دويل  “الحتاد  ي�ضتطيع 
ت���ويل الربازيلية  اأه��م��ي��ة  اإىل  ل��ه��م، واأ����ض���ارت  ال����اّلزم  ال��دع��م 
للنا�ضرين،  ال����دويل  الحت����اد  رئي�ضة  ن��ائ��ب��ة  ب��ان�����ض��ا،  ك��اري��ن��ي 

من�ضب الرئي�ضة املقبلة لالحتاد، يف تعزيز م�ضاركة النا�ضرين 
الربازيليني يف منظومة الن�ضر على امل�ضتوى العاملي.

و���ض��ارك��ت رئ��ي�����ض��ة الحت����اد ال����دويل ل��ل��ن��ا���ض��ري��ن يف ع���دد من 
اجلل�ضات احلوارية والنقا�ضية يف “معر�س �ضاو باولو الدويل 
للكتاب”، وا�ضتعر�ضت خالل جل�ضة بعنوان “مكتبات جديدة 
كولومبيا  م��ن  متحدثني  مب�ضاركة  اأقيمت  جدد”،  ق���ّراء   ..

وال��ربازي��ل لتبادل الأف��ك��ار وال����روؤى، جتربة دول��ة الإم���ارات 
العربية املتحدة يف تنفيذ روؤية وا�ضرتاتيجية جديدة لتطوير 
واملعرفة  للعلم  حديثة  كبوابة  بال�ضارقة  احلكمة”  “بيت 
املكتبات  تلعبه  ال��ذي  احل��ي��وي  ال���دور  تناولت  كما  والثقافة، 
يف  خا�س  وب�ضكل  املجتمعية،  ال��رواب��ط  تعزيز  يف  ع��ام  ب�ضكل 

البلدان النامية وخالل الأزمات.

ح�شرت اإطالق من�شة )PublisHer( يف مدينة �شاو باول� واأكدت اأهمية تعاون العاملني يف منظ�مة الن�شر 

بدور القا�شمي تناق�س التحديات والفر�س املتاحة اأمام قطاع الن�شر الربازيلي

•• ال�شارقة-الفجر:

وبهدف  ال����ق����راءة  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ض��ع��ى  يف 
خالل  والتعلم  املطالعة  على  الأطفال  ت�ضجيع 
الماراتي  امل��ج��ل�����س  ن��ظ��م  ال�����ض��ي��ف��ي��ة،  الإج������ازة 
�ضهري  خ��الل  ال�ضيفي  املخيم  اليافعني  لكتب 
قرائية  جل�ضات   10 باإقامة  واأغ�ضط�س،  يوليو 
الكتب  ح��ول  تركزت  ودب��ي  ال�ضارقة  مكتبات  يف 
الفائزة بجائزة ات�ضالت لكتاب الطفل يف دورة 
عام 2021، �ضملت 5  جل�ضات يف مكتبات دبي 
ال�ضارقة  مكتبات  يف  جل�ضات   5 و  يوليو  خ��الل 

خالل اأغ�ضط�س.
ويبداأ املخيم بخم�س جل�ضات قرائية يف مكتبات 
دبي، ت�ضتمل على ور�س عمل ولقاءات افرتا�ضية 
مع املوؤلفني، حيث ت�ضت�ضيف مكتبة هور العنز 
اجل����اري،  ي��ول��ي��و   25 م�����ض��اء  الأوىل  اجل��ل�����ض��ة 
اللون”  برتقالية  “كرة  كتاب  ح��ول  وتتمحور 
 –  9 للكاتبة متارا ق�ضحة، للفئة العمرية من 

اجلل�ضة  �ضقيم  اأم  مكتبة  �ضنة.وت�ضت�ضيف   12
ال��ث��ان��ي��ة ���ض��ب��اح 26 ي��ول��ي��و ل��ل��ق��راءة وحم���اورة 
موؤلفة كتاب “األف .. باء .. ياء” �ضمر حمفوظ، 
�ضيكون  فيما  ���ض��ن��وات،   5 ح��ت��ى  ال�����ض��غ��ار  لفئة 
�ضنوات على موعد   9 اإىل   5 فئة  الأطفال من 
27 يوليو يف مكتبة  مع اجلل�ضة الثالثة �ضباح 
“البطل اخلارق”  ملناق�ضة وقراءة كتاب  ال�ضفا 

للموؤلفة ن�ضيبة العزيبي.
ويف جل�ضة م�ضائية يوم 27 يوليو تنظم �ضمن 
املخيم قراءة يف كتاب “هروب �ضغري” للموؤلفة 
 18 اإىل   13 عفاف طبالة، لفئة اليافعني من 
اخلمي�س  يوم  تليها  الرا�ضدية،  مكتبة  يف  �ضنة، 
دبي  مكتبات  يف  قرائية  جل�ضة  اآخ��ر  يوليو   28
 70“ كتاب  لقراءة  الطوار  مكتبة  ت�ضت�ضيفها 

كيلو” وحماورة موؤلفته الكاتبة وئام اأحمد.
الأطفال  من  ال�ضارقة  مكتبات  زوار  و�ضيتمكن 
املوؤلفني  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ب��ف��ر���ض��ة  وال��ي��اف��ع��ني 
اللقاءات  ات�����ض��الت خ���الل  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 

الفرتا�ضية، وامل�ضاركة يف جل�ضات �ضرد الق�ض�س 
17 اأغ�ضط�س، يف   ،14  ،10  ،7  ،2 اأي��ام  خالل 
ال�ضارقة  ومكتبة  العامة،  الذيد  مكتبة  من  كل 

خور  ومكتبة  ال��ع��ام��ة،  ك��ل��ب��اء  ومكتبة  ال��ع��ام��ة، 
فكارن العامة، ومكتبة دبا احل�ضن العامة.

ودعا املجل�س الأطفال الراغبني يف امل�ضاركة يف 

عرب  الت�ضجيل  اإىل  ال�ضيفي  خميمه  جل�ضات 
مكتبات ال�ضارقة ودبي، ويتيح املخيم لالأطفال 
امل�����ض��ارك��ني يف امل��خ��ي��م ال��ل��ق��اء الف��رتا���ض��ي عرب 

تطبيق زووم مبوؤلفي الكتب الفائزة، بعد �ضرد 
لطرح  ل��الأط��ف��ال  فر�ضة  ملنح  ك��ت��اب،  ك��ل  ق�ضة 

ا�ضئلتهم واحلوار مع كل موؤلف حول كتابه. 

ينطلق خالل ي�لي� اجلاري واأغ�شط�س املقبل

)الإماراتي لكتب اليافعني( مينح الأطفال فر�شة احلوار مع املوؤلفني الفائزين بجائزة )ات�شالت( يف جل�شات املخيم ال�شيفي

ي�ضت�ضيف مركز مرايا للفنون الفرتة من 25 حتى 
30 من يوليو اجلاري املبادرة الإبداعية غري الربحية 
�ضروق  والتطوير  لال�ضتثمار  ال�ضارقة  لهيئة  التابعة 
النا�ضئني يف  وامل�ضممني  الفنانني  بدعم  تعنى  والتي 
املنطقة املخيم ال�ضيفي للعام 2022 الذي يت�ضمن 
�ضل�ضلة من ور�س العمل الإبداعية والفنية لالأطفال.

“هيا  املخّيم حتت عنوان  العام من  تاأتي دورة هذا  و 

نبني” وهي خم�ض�ضة لتعليم الأطفال بني 7 و12 
عاماً كيفية ت�ضميم م�ضاهد فنية متكاملة با�ضتخدام 
ور�س  يف  امل�ضتخدمة  امل���واد  وتتنوع  ف��ردي��ة  ت�ضاميم 
ال��ع��م��ل ب��ني ال��ب��ال��ون��ات وال��ق��رم��ي��د ول����وازم الأ�ضغال 
احلرفية وت�ضتخدم كذلك الو�ضائل الفنية التقليدية 

مثل الر�ضم والو�ضائط املختلطة.
ور�س  من  جمموعة  ال�ضيفي  املخيم  برنامج  وي�ضم 

والر�ضم  النطباعية  ال��ف��ن��ون  تقنيات  ح��ول  العمل 
بور�ضة  فعالياته  ال�ضيفي  املخيم  ويختتم  بالتنقيط 
القابلة  غ���ري  ال����رم����وز  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م��ت��خ�����ض�����ض��ة  ع��م��ل 
اإىل جانب تعليم الأطفال  لال�ضتبدال اجلديدة كلياً 
من�ضة  ب��اإ���ض��راف  رقمية  فنية  اأع��م��ال  اب��ت��ك��ار  كيفية 
كوليكتف”  “مورو  لال�ضتبدال  قابلة  غ��ري  ال��رم��وز 

التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

)كلمة( للرتجمة ي�شدر 
كتاب جغرافية البعو�س 

ال�شيا�شية للمفكر 
الفرن�شي اإريك اأور�شينا

•• اأبوظبي -وام: 

التابع  العربية،  للغة  اأبوظبي  للرتجمة يف مركز  “كلمة”  م�ضروع  اأ�ضدر 

لدائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي، كتاب “جغرافية البعو�س ال�ّضيا�ضّية” 
للروائّي واملفّكر الفرن�ضّي ال�ّضهري اإريك اأور�ضينا والباحثة العلمّية والطبيبة 
الفرن�ضّية الدكتورة اإيزابيل دو �ضانت اأوبان. وو�ضع ترجمة الكتاب القا�ّس 
واملرتجم املغربّي حمّمد اخل�ضريي، وراجعها وقّدم لها ال�ّضاعر والأكادميّي 

العراقّي املقيم يف باري�س كاظم جهاد.
بالأ�ضلوب  و�َضعها  الأخ��رى  الكتب  من  وع��دداً  كتابه هذا،  اأور�ضينا  ويعترب 
العلمّية  معارفه  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  لها  يجّند  وه��و  علمّية.  حتقيقات  ذات���ه، 
اأق�ضى  من  بحثه،  م��اّدة  قادته  حيثما  والتنّقل  البحث  يف  حيوّية  الوا�ضعة 
العامَل اإىل اأق�ضاه حيث كتب هذا العمل م�ضتعيناً مبعارف الدكتورة اإيزابيل 
�ضة باأمرا�س الأوعية الدموّية، �ضاهمت  دو �ضانت اأوبان، وهي طبيبة متخ�ضّ
يف تهيئة الكتاب ب�ضفتها م�ضت�ضارة علمّية لوا�ضعه ومعاِونًة له يف التوثيق 
العامَل،  عرب  وفكرّية  حقيقّية  رح��الت  ب�ضل�ضلة  املوؤلفان  وقاما  والبحث. 
ودَر�ضا م�ضتعمرات البعو�س وو�ضائل تفادي ل�ضعاته واملعاجلة من الإ�ضابة 
مبا يحمله من اأمرا�س واأوبئة، وا�ضتعر�ضا هذا كّله مع العاملني يف امليدان 

يف اأهّم املواقع املعنّية به.

مركز مرايا للفنون يطلق ور�شا اإبداعية يف املخيم ال�شيفي للأطفال
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فــن عــربـــي

31
قبل »جدران«.. تعرف على اأ�شهر اأفلم الرعب 

يف ال�شينما امل�شرية

فيلم الإن�س واجلن
تناول فيلم "الن�س واجلن" فكرة اجلن وال�ضياطني، واأحدث �ضجة كبرية وقت عر�ضه، الفيلم 
بعد  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  تعود  ي�ضرا،  �ضخ�ضيتها  ج�ضدت  »ف��اط��م��ة«  تدعى  فتاه  ق�ضة  ي��روي 
ح�ضولها على الدكتوراه من هناك، ثم تقابل »جالل« ج�ضد �ضخ�ضيته عادل اإمام، الذي يخربها 
واأن��ه من اجلن،  »اأ�ضامة«،  تتزوج من  اأن  ت��راه يف حجرتها يحذرها من  لكن  �ضياحي،  اأن��ه خبري 
ونتيجة لذلك تدخل »فاطمة« اإحدى امل�ضحات النف�ضية، ثم تهرب وحتاول النتحار، ولكن اجلن 
اإمام  ع��ادل  بطولة  والفيلم من  الأح��داث  وتتواىل  امل�ضت�ضفى،  اإىل  اأخ��رى  مرة  ويعيدها  ينقذها 

وي�ضرا وعزت العاليلى.

فيلم كامب
تدور ق�ضة فيلم "كامب" فى اأحد الفنادق املهجورة املطلة على �ضاطئ يقع فى منطقة نائية، تبداأ 
�ضل�ضلة من جرائم القتل الغام�ضة، ت�ضيب جمموعة الأ�ضدقاء والعاملني فى الفندق حالة من 
اأجهزة  اأن �ضيارتهم معطلة وكذلك  الرعب، وعندما يحاول ال�ضباب الفرار من املكان يكت�ضفون 

املحمول اخلا�ضة بهم ويت�ضكك الأ�ضدقاء كل منهم فى الآخر.
الفيلم بطولة كل من الفنان لطفى لبيب، وجمموعة من ال�ضباب منهم الفنان اأمين الرفاعى، 
والفنان حممد اخللعى، واأمرية هانى، ويا�ضمني جمال، وحممد عاطف، ورمي هالل، اإخراج عبد 

العزيز ح�ضاد، وتاأليف هيثم وحيد.
فيلم الفيل الأزرق بجزئيه الأول والثانى

حقق "الفيل الأزرق" جناًحا كبرًيا فاق كل التوقعات، وهو ماأخوذ عن رواية الفيل الأزرق لأحمد 
مراد، وبالرغم من عدم ت�ضنيفه من اأفالم الرعب، ومت ت�ضنيفه فيلم اإثارة، اإل اأنه رعب الكثريين 
بعد  نف�ضية �ضعبة،  نف�ضي يدعى يحيى، مر بظروف  الفيلم حول، طبيب  وت��دور ق�ضة  بالفعل، 
تعر�ضه حلادث توفت على اإثره زوجته وابنته، وترك الطبيب العمل ملدة خم�س �ضنوات على اإثر 
تلك ال�ضدمة، وبعد ذلك بداأ يعود اإىل حياته الطبيعية، ليتلقى �ضدمة اأخرى حني علم اأن �ضديقه 
وزميله فى الطب النف�ضى �ضريف "خالد ال�ضاوى "، يعانى من انف�ضام بال�ضخ�ضية، الذي اأ�ضيب 

به ب�ضبب اجلن، الذي اقتحم حياته، ب�ضبب و�ضم على ج�ضده، مما جعله يقتل زوجته.
وفى  الأول،  اجل��زء  عمل  فريق  نف�س  وي�ضم  العمل،  م��ن  ثانيا  ج��زءا  �ضيرنجى  �ضركة  وق��دم��ت 
مقدمتهم املخرج مروان حامد واملوؤلف اأحمد مراد، مع النجوم كرمي عبد العزيز ونيللى كرمي 

و�ضريين ر�ضا، وان�ضمت لهم النجمة هند �ضربى فى اجلزء الثانى ومروان يون�س، كما يظهر 
الفنان اإياد ن�ضار وعدد من الفنانني ك�ضيوف �ضرف منهم تارا عماد.

ا�ضتدعاء  يتم  الأول، حيث  اجل��زء  اأح��داث  �ضنوات من   5 بعد  2" تبداأ  الأزرق  "الفيل  واأح���داث 
يتالعب  مبن  هناك  ويلتقى  ح��رمي(،  غ��رب   8( اخلطرة  احل��الت  لق�ضم  را�ضد  يحيى  الدكتور 
الأمور  على  لل�ضيطرة  منه  حماولة  فى  الأزرق،  الفيل  بحبوب  في�ضتعني  اأ�ضرته،  وحياة  بحياته 

وحل الألغاز التى تواجهه.

فيلم 122
اأحداثه  4D وتدور  ال�  122 حقق جناحا جدماهرييا، لفكرته اجلديدة وعر�س بتقنية  فيلم 
والبكم،  ال�ضم  وفتاة من  ال�ضعبية،  الطبقة  �ضاب من  اجتماعى عن ق�ضة حب بني  اإط��ار  خالل 
امل�ضبوهة، لكنهما ي�ضابان بحادث  العمليات  الدخول فى عامل من  اإىل  تقودهما ظروف احلياة 
األيم ويتم نقلهما اإىل امل�ضت�ضفى، ليبداآن فى مواجهة اأ�ضواأ كابو�س يف حياتهما، ويق�ضيان اأوقات 

مفزعة بني جنبات هذا امل�ضت�ضفى.

فيلم ي�م 13
فيلم "يوم 13" للنجمة دينا ال�ضربينى بتقنية ال�3D، تدو�س اأحداثه فى اإطار الإثارة والت�ضويق، 
واأروى جودة  اأمني  ون�ضرين  ثروت  و�ضريف منري وحممد  ال�ضربيني  ودينا  داوود  اأحمد  بطولة 
ونهى عابدين وحممد  ونهال عنرب  كامل  املغني وجم��دي  وف��ي��درا وحممود عبد  زاه��ر  واأح��م��د 

ال�ضاوي وتاأليف واإخراج وائل عبد اهلل، واملقرر عر�ضه خالل الفرتة املقبلة.

فيلم الته�يدة
فيلم "التهويدة" للنجم عمرو يو�ضف، الذى من املقرر عر�ضه خالل الفرتة املقبلة من اإخراج 

طارق العريان، ينتمى لنوعية اأعمال الرعب بفكرة جديدة على ال�ضينما امل�ضرية.

فيلم جدران
م�ضتندات  عن  بحثاً  ق��دمي  منزل  اىل  الإنتقال  اىل  ليلى  با�ضطرار  ق�ضته  تبداأ  جدران"  فيلم 
تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثري من امل�ضاعب واملخاطر كانوا يف اإنتظارها لتكت�ضف حقائق 

�ضادمه تخ�س هذا البيت، 
فرا�س  معو�س،  نيكول  درة،  بطولة  من  والفيلم  الرعب،  اأف��الم  لنوعية  ينتمى  الفيلم  اأن  حيث 
�ضعيد، هند عبد احلليم، اأحمد بدير، وق�ضة يا�ضر �ضالح، �ضيناريو وحوار هيثم واأحمد الدهان، 

واإخراج حممد بركة.

باإعادة  اخلمي�ضي  لقاء  الفنانة  قامت 
ل��ه��ا ع���رب �ضفحتها  اأت����ى  ت��ع��ل��ي��ق  ن�����ض��ر 
الر�ضمية على تطبيق في�ضبوك بعد اأن 
دعمت جول نادي الحتاد الذي تعر�س 
مل�����ض��اي��ق��ة ���ض��ر���ض��ة م���ن اجل��م��اه��ري قام 

ب�ضببها برتك امللعب وخرج باكيا.
ك��ت��ب��ت اخل��م��ي�����ض��ي يف م��ن�����ض��وره��ا: "يف 
�ضديق لل�ضفحة كتب تعليق رائع: "اإمنا 
ذهبت  ف���اإن  بقيت،  م��ا  الأخ����الق  الأُمم 
الأخالق  لالأ�ضف  ذهبوا"..  اأخ��الق��ه��م 
ب��ق��ت ب��دع��ة وب��ق��ى ال��ط��ب��ي��ع��ي اختالق 
الباطلة  والإدع���اءات  والكذب  امل��وؤم��رات 

افرتا�ضات من  يكون يفرت�س  ما  واأي��اً 
يعلم  اأ�ضياء  �ضورله  اللي  امل��ب��دع  عقله 
ب���داأت و�ضوف  اهلل وح��ده م��ن اي مكان 

تنتهي ! 
اأي حاجة وهو ول  اأي حد يحب يقول 
يطلع  اث��ب��ات��ات��ه  ع��ن��ده  ول  فيها  ف��اه��م 
���ض��اح��ة احل��ي��اة وي��دع��ي بالباطل  ي��ن��ور 
على اأي حد ملجرد اإ�ضفاء غليله واأحقاده 
ذاته  اإثبات  يف  ف�ضله  نتيجة  كانت  اللي 
اإح�ضا�ضه  ي�ضبع  اأن��ه  فيقرر  وجن��اح��ه.. 
الإن�ضاين  وال��ف��ق��ر  بال�ضعف  ال��داخ��ل��ي 
وال��ع��م��ل��ي وي��ت��ه��م الآخ���ري���ن ب��ال�����ض��وء..

اإعادة  حمتاجني  ..اإح��ن��ا  فعال  اهلل  لنا 
اإ�ضالح وتهذيب للنف�س .

دعمت  اأم�س  تعليقا  لقاء  كتبت  وكانت 
ال�ضكندري  الحت���اد  ن���ادي  ح��ار���س  فيه 
�ضاكت  ال���واح���د  اأن  :"احلقيقة  ق��ائ��ل��ة 
بقاله �ضنني ب�س اللي ح�ضل انهارده ل 

ي�ضكت عليه! 
الأخالق راحت فني ؟! الإن�ضانية راحت 

فني؟ اإيه بجد اللي ح�ضل للنا�س ؟! 
ميت  ول  وخم�����ي�����ف  ب����ائ���������س  م�������ض���ه���د 

لالإن�ضانية ب�ضلة. 
اأح���م���د ي��ح��ي��ي ح���ار����س م��رم��ى الحت���اد 

مثابر  م���رم���ى  ح���ار����س  ال�������ض���ك���ن���دري.. 
وجمتهد واإن�ضان خلوق و�ضاب يف بدايات 
م�ضتقبله، اتوفى اأخوه من يومني ونزل 
اللي  وعمل  و�ضد  ووق��ف  ولعب  امللعب 
عليه كله والأخطاء ماتخ�ضو�س وحتى 

لو تخ�ضو ودا م�س حا�ضل! 
ليه الإهانات ليه ال�ضتيمة ليه التعدي 
ياعامل  دا..  ك��ل  ل��ي��ه  خ��ارج��ة  ب��األ��ف��اظ 
بني  ما  ريا�ضة م�س خناقة  ريا�ضة  دي 

بلطجية دى متعة م�س تعنيف! 
الكره  اإن لعب  اإمتى هاتفهم  بقى  اإي��ه 
وبيحلم  وبيح�س  �ضغله  بيوؤدي  اآدم  بني 

وهما  بيتهان  اأم���ا  بيزعلو  اأه���ل  وع��ن��ده 
وزوجة  بتزعل  اأم  وع��ن��ده  معاه  يتهانو 

بتتجرح على جرحه.
ك��ف��اي��ة ب��ق��ى ك��ف��اي��ة ت��ك��ره��وا ال��ن��ا���س يف 
فيه  ب��ي��ب��ذل��وا  ال��ل��ي  و�ضغلهم  عي�ضتهم 

جمهود وبيحبوه.
ال�ضتيمة  يف  مطلق  ح��ق  ليه  م��اح��د���س 

والإهانة.. 
يت�ضتم  اإن���ه  يقبل  ه��ل  بي�ضتم  ح��د  اأي 

ويتهان !!! 
هل تقبل دا عليك وعلى اأهل بيتك. 

اتقوا اهلل بقى اتقوا اهلل....!!!

لقاء اخلمي�شي: نحن بحاجة 
لإعادة اإ�شلح وتهذيب للنف�س

ت�شدر فيلم "جدران" للنجمة درة تريند م�ؤ�شرات ج�جل خالل ال�شاعات الأوىل 
لإطالقه  على من�شة Watch it، والذى ينتمى لأعمال الرعب والإثارة، وه� من 
وق�شة  بدير،  اأحمد  احلليم،  عبد  هند  �شعيد،  فرا�س  مع��س،  نيك�ل  درة،  بط�لة 

يا�شر �شالح، �شيناري� وح�ار هيثم واأحمد الدهان، واإخراج حممد بركة.
وتتميز اأفالم الرعب امل�شرية، بطابع خا�س حيث انها تتميز بدخ�ل امل�شاهد فى 
وخربات  �شخمة  مليزانيات  يحتاج  الأفالم  من  الن�ع  وهذا  �شريعا،  الفيلم  اأج�اء 
عالية فى جمال تنفيذ م�شاهد اخلدع واجلرافيك، ونر�شد لكم اأ�شهر اأفالم الرعب 

فى ال�شينما امل�شرية قبل فيلم جدران.
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ماذا تقول حالة علقتك العاطفية عن 
�شحتك وخطر الوفاة ب�شبب ال�شرطان؟

اكت�ضف اخلرباء اأنه بينما لدينا جميعا تف�ضيالت ب�ضاأن نوع العالقة التي 
اأن تك�ضف الكثري عن  اأن حالة العالقة ميكن  اإل  اأن نكون فيها،  نرغب يف 

�ضحتنا.
ووجدت درا�ضة جديدة اأن حياة العزوبية قد تعني زيادة خطر الوفاة ب�ضبب 

�ضرطان املعدة.
اأم����را خ��ط��ريا، فاإن  ال��ع��زوب��ي��ة  ك���ون  اأن  ب��اح��ث��ون �ضينيون  ويف ح��ني وج���د 

املتزوجني اأي�ضا كانوا اأكرث عر�ضة لتلقي ت�ضخي�س مبكر بال�ضرطان.
تقدمي  ميكن  حيث  �ضرطان  اأي  يف  اأ�ضا�ضيا  اأم��را  املبكر  الت�ضخي�س  ويعد 

العالج ب�ضكل اأ�ضرع، وكانت النتيجة اأف�ضل.
التابع  الأول  امل�ضت�ضفى  من  �ضو  اأم��ان  الربوفي�ضور  الدرا�ضة،  موؤلف  وق��ال 
جلامعة اأنهوي الطبية: "املتزوجون مييلون اإىل اأن يكونوا اأف�ضل حال من 

الناحية املالية. وقد يتلقون اأي�ضا الت�ضجيع العاطفي".
وكان لدى املتزوجني اأف�ضل ت�ضخي�س عندما يتعلق الأمر بالبقاء على قيد 

احلياة من ال�ضرطان، يليهم العزاب ثم الأفراد املنف�ضلون.
مل  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  حالة   3647 وزم���الوؤه  �ضو  الربوفي�ضور  وحلل 
ينت�ضر فيها الورم بعد اإىل اأع�ضاء اأخرى. وح�ضل املر�ضى يف الدرا�ضة على 

ت�ضخي�س ال�ضرطان بني عامي 2010 و2015.
قيد  على  للبقاء  اأكرب  فر�ضة  لديهم  كانت  املتزوجني  اأن  الباحثون  ووجد 
من  اإن�ضافا  اأك��رث  ال��زوج��ات  اأداء  ك��ان  ع��ام،  %72.وب�ضكل  بن�ضبة  احلياة 

الأزواج، بن�ضبة %76 مقارنة ب� 69%.
لدى  كانت  حيث  بكثري،  اأ���ض��واأ  �ضركاءهم  فقدوا  الذين  اأول��ئ��ك  اأن  ويبدو 

الن�ضاء احتمال ب�%51 للوفاة مقارنة بالرجال بن�ضبة 61%.
اجلزيئية،  والنتائج  الت�ضخي�س،  عند  العمر  اأن  الإ�ضايف  التحليل  واأظهر 
وم��رح��ل��ة امل��ر���س، واجل���راح���ة، وح��ج��م ال���ورم ك��ان��ت اأي�����ض��ا ع��وام��ل تنبوؤية 
للتنبوؤ مبعدلت  بياين  ر�ضم  لبناء  البيانات  الباحثون  وا�ضتخدم  م�ضتقلة. 

البقاء على قيد احلياة ملدة ثالث وخم�س �ضنوات.
0 اإىل 100 ح�ضب م�ضاهمته. ومت ت�ضنيف  ووقع ت�ضجيل كل متغري من 

املر�ضى على خماطر عالية اأو منخف�ضة من التكرار اأو الوفاة.
وقال الربوفي�ضور �ضو اإن حجم الورم هو العامل الأكرب واأن احلالة الزوجية 

كان لها اأي�ضا "تاأثري معتدل" على البقاء على قيد احلياة.
اأو  اجلينية  الختالفات  اجلن�ضني  بني  امللحوظة  الختالفات  تعك�س  وقد 
ال�ضلوكية، مثل النظام الغذائي ومنط احلياة، والتي مل تاأخذها الدرا�ضة 

يف العتبار.
ت�ضخي�س  مت  ال��ذي��ن  املر�ضى  جلميع  "ميكن  �ضو:  الربوفي�ضور  واأ���ض��اف 
البياين  الر�ضم  ا�ضتخدام  امل��ع��دة  �ضرطان  م��ن  مبكرة  مبرحلة  اإ�ضاباتهم 
اخلا�س بنا لتقييم املخاطر بعد تلقي العالج املنا�ضب. وبالن�ضبة للمر�ضى 
املتابعة.  واأوق����ات  امل��راج��ع��ة  ت��ك��رار  زي���ادة  يجب  ع��ال��ي��ة،  ملخاطر  املعر�ضني 
الأعرا�س  لتقلب  الهتمام  من  املزيد  اإي��الء  اأنف�ضهم  املر�ضى  على  ويجب 

والتح�ضينات يف منط احلياة".
امل�����ض��اع��دة والرعاية  امل��زي��د م��ن  اأن���ه ينبغي ت��وف��ري  ال��ب��ح��ث  واأ����ض���ار ف��ري��ق 

الجتماعية لالأرامل اأو العزاب الذين مت ت�ضخي�ضهم بال�ضرطان.

؟ ال�شطرجن  لعبة  اإخرتع  من  اأول  • من 
- هو الفار�ضي كرناماك يف الهند يف 500م

؟ باك�شتان  لدولة  رئي�س  اأول  ه�  • من 
- هو حممد علي جناح ثم خواجه نظام الدين 

التاريخ؟  يف  معماري  مهند�س  اأول  ه�  •  من 
-هو الفرعوين اأميحوتب 

؟ ال�شاي  �شرب  من  اأول  • من 
- هو الإمرباطور ال�ضيني �ضن تواجن وكان يغلي املاء قبل �ضربه

دون  ينتقل  الذي  القطبي  الدب  هو  ال�ضمالية  القطبية  املنطقة  يف  الالحمة  احليوانات  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
وج�ضوراً  جريئاً  النهمة  �ضهيته  جتعله  التعب  يعرف  ل  �ضياد  اأي�ضاً  القطبي  الذئب  فري�ضة.  عن  يفت�س  كلل 

اإىل اأبعد حد
ال�ضميكة  الدهن  طبقة  بف�ضل  التزاوج،  مو�ضم  يف  اإل  ال�ضاطىء  تزور  ل  البحر  واأ�ضد  الفقمة  اأن  تعلم  • هل 

التي ترتاكم حتت جلودها، ت�ضتطيع هذه احليوانات حتمل درجات احلرارة املنخف�ضة يف املناطق القطبية. 
القطبية  القارة  يف  كثيفة  م�ضتعمرات  يف  تتجمع  التوالد  مو�ضم  يف  بطريق(  )جمع  البطاريق  اأن  تعلم  • هل 
اجلنوبية، والأ�ضقاع القريبة منها. وتتكيف هذه الطيور ب�ضكل جيد مع احلياة البحرية يف املناطق القطبية 

الباردة. وهناك نوع من البطاريق ت�ضمى )اديلي( تدخل اإىل داخل الرب لتبني اأع�ضا�ضها هناك. 
احليوانات  من  كبرياً  عدد  اأن  وحيث  ال�ضتاء.  ف�ضل  يف  اأكرث  ل  نّوامة  ت�ضبح  الثديات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
الطيور  الرنة وعدد كبري من  ال�ضتاء ومنها  تهاجر يف  الأخ��رى  بع�س احليوانات  ال�ضبات.  ال�ضتاء يف  ت�ضرف 

وكل احليوانات التي جتد غذاءها يف الأنهار والبحريات، التي تتجمد طوال اأ�ضهر كثرية يف ال�ضنة. 
مرتاً   30 من  اأكرث  اإىل  طوله  ي�ضل  الذي  العامل،  يف  الأ�ضخم  احليوان  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
النوع من  اأن هذا  الغرابة  البا�ضيفيكي. وما يثري  املحيط  يتواجد يف  اأك��رث ما  125 طناً. وهو  وي��زن ح��وايل 
احليتان ي�ضنف يف جمموعة احليتان التي ل اأ�ضنان لها، فاأفواهها م�ضنوعة من مئات ال�ضفائح العظمية وهي 

تنمو اإىل اأ�ضفل من �ضقف الفم وت�ضكل نوعاً من املنخل. 
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وجبة الع�شاء املثالية
ك�������ض���ف���ت ال����دك����ت����ورة 
ك���ال���ني، خبرية  ي��ل��ي��ن��ا 
الرو�ضية،  ال��ت��غ��ذي��ة 
ال��غ��ذائ��ي��ة التي  امل����واد 
ميكن تناولها يف وجبة 
الع�ضاء دون خوف من 

زيادة الوزن.
وت����ن���������ض����ح اخل����ب����رية 
بتناول املواد الغذائية 
وج���ب���ة  يف  ال����ت����ال����ي����ة 

الع�ضاء:
خ�������������ض������روات   -  1
ومطبوخة،  ط���ازج���ة 

ته�ضم خالل 30-40 دقيقة، ول ت�ضكل ثقال على املعدة.
وبكترييا  الربوتينات  اله�ضم، وحتتوي على  �ضهلة  الألبان:  - منتجات   2
فقدان  على  وت�ضاعد  اله�ضمي،  اجل��ه��از  عمل  يف  اإيجابيا  ت��وؤث��ر  تكافلية، 

الوزن بفعالية.
اأخرى. وخ�ضروات  الكرف�س  مع  البي�س   -  3

باللحوم  م��ق��ارن��ة  ال��ه�����ض��م  �ضهلة  ه���ذه  ال��ده��ن��ي��ة.  غ��ري  الأ���ض��م��اك   -  4
احلمراء.

اأن يكون مطبوخا يف  الأف�ضل  الرومي، ومن  الديك  اأو  الدجاج  5 - حلم 
الفرن اأو مطهوا على البخار.

عملية  وي�ضّرع  بال�ضبع  �ضريعا  �ضعورا  يخلق  لأنه  الد�ضم،  قليل  جنب   -  6
التمثيل الغذائي.

جل�ضت �ضي �ضوجن تبكي اباها املري�س يف دارهما اجلميلة املطلة على النهري ال�ضغري، وكانت مياه النهري ت�ضري 
ببطء �ضديد وكاأنها حزينه حلزن �ضي �ضوجن، وعندما كان النا�س يتوافدون لالطمئنان على والدها العجوز 
الطيب كانت ت�ضمع على ال�ضنتهم كلمات تعني انه لي�س هناك امل يف ال�ضفاء وق�ضت ليايل طويلة على هذا 
احلال. اياما مرت قبل ان ت�ضل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب ان تراها وعندما اقبلت عليها �ضي �ضوجن قالت 
العجوز : ايتها اجلميلة هل تريدين لوالدك ان ي�ضفي ويعي�س و�ضط النا�س حكيما طليق الل�ضان واحلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع امتنى ذلك.. فقالت العجوز : ح�ضنا، ما عليك غري ان تتزوجي الثعبان ملك اجلبل، 
انه يقف �ضاخما اعلى القمة واذا ح�ضرت الليلة يف امل�ضاء ليتم زواجكم معا �ضي�ضفى والدك يف احلال.. جل�ضت 
�ضي �ضوجن حزينة تبكي حالها وتقول : ح�ضنا ان حياه ابي ت�ضاوي الكثري و�ضاأتزوج الثعبان ليعي�س ابي.. ف�ضمعت 
مربيتها قولها وتناقلته مع ا�ضدقاءها حتى و�ضل اخلرب اإىل والدها الذي قال : ان فعلت ذلك فلن اقبل العي�س 
من بعدك.. ولكن �ضي �ضوجن قالت : لقد وعدت يا ابي و�ضاأيف بوعدي.. حزن اجلميع خا�ضة ال�ضفدع ر�ضيق 
ال�ضديق الويف ل�ضي �ضوجن، وقد قرر ان يحميها قدر ا�ضتطاعته وقال لنف�ضه حياتي فداءا ل�ضي �ضوجن، وعندما 
جاء الليل ت�ضللت �ضي �ضوجن يف طريقها اإىل اعلى اجلبل، وهناك وجدت العجوز التي رحبت بها وابدى الثعبان 
�ضعادته وامر العجوز ان تفك �ضحرها عن والد �ضي �ضوجن يف احل��ال.. ثم مد راأ�ضه الكبري وحمل عليها �ضي 
�ضوجن لي�ضعها يف غرقته الكبرية الوا�ضعة وذهب ليتناول وجبه �ضهية تاركا اياها يف رعب كبري.. يف هذه الثناء 
كان ال�ضفدع م�ضرعا اإىل فم الثعبان املفتوح وبداأ يف احلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزداد حجمه حتى ا�ضبح 
مثل كرة خ�ضراء عمالقه اختنق ب�ضببها الثعبان الذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته 
على املقاومة تنهار حتى كادت حركته ان ت�ضكن حني حدث انفجار �ضخم رهيب جعل حوائط الق�ضر تتداعى 
فانت�ضبت �ضي �ضوجن واقفه وهربت م�ضرعة قبل ان ينهار الق�ضر عليها وعندما ابتعدت ا�ضبح الق�ضر كومة 
من احلجارة، ففرت اإىل ق�ضر والدها لتجده يف ا�ضد ال�ضحة والعافية واحلزن، لكنه عندما راآها �ضمها حل�ضنه 
لتعود اليه �ضعادته وروحه، لكنها مل تعرف ماذا حدث لر�ضيف ال بعد ان اخربتها مربيتها الطيبة، وبعد عدة 

ايام كان هناك متثال �ضخم ل�ضفدع اخ�ضر جميل ينت�ضب يف �ضاحة ق�ضر �ضي �ضوجن.

مه�و�ش�ن بعامل الأزياء التنكرية يف �شان دييج� يرتدون اأزياء على هيئة �شخ�شيات من "م�رتال ك�مبات" مع انطالق اأول لعبة ك�ميك ك�ن، 
العامل.   "ا ف ب" يف  ال�شعبية  للثقافة  جتمع  اأ�شهر  العرو�س" يف  "�شراع  حيث �شيتم الك�شف عن امل�شل�شل التلفزي�ين اجلديد "�شيد اخل�امت" و 

والتكنولوجيا  للعلوم  ووهان  باحثون من جامعة  وجد 
معدل  بانخفا�س  املك�ضرات  تناول  ارت��ب��اط  ال�ضني،  يف 

انت�ضار اأمرا�س الكلى املزمنة.
وا���ض��ت��خ��دم امل���وؤل���ف ال��رئ��ي�����ض��ي ل��ل��درا���ض��ة، ك��و���ض��و واجن،  
الأمريكيني،  البالغني  م��ن   6072 بيانات  وزم����الوؤه، 
لتقييم  واأك��رث،  20 عاما  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الذين 
ال��ع��الق��ة ب��ني ا���ض��ت��ه��الك امل��ك�����ض��رات وان��ت�����ض��ار الوفيات 

املرتبطة مبر�س الكلى املزمن.
�ضت  اإىل  م��رة  م��ن  املك�ضرات  ت��ن��اول  اأن  الباحثون  وج��د 
مرات يف الأ�ضبوع كان مرتبطا بانخفا�س معدل انت�ضار 

مر�س الكلى املزمن )ن�ضبة الأرجحية، 0.67(.
غري  ال�ضكان  يف  اجل���وز  ا�ضتهالك  ارت��ف��اع  ارت��ب��ط  كما   

كبري  ب�����ض��ك��ل  امل���زم���ن  ال��ك�����������������ل��ى  ب�������مر�س  امل�����ض��������������اب��ني 
جميع  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��وف��ي��ات  م������عدل  بانخف�����ا�س 
الأ�ضباب والوفيات القلبية الوعائية، كان هناك ارتباط 
عك�ضي كبري با�ضتمرار بني تناول املك�ضرات مرة واحدة 
اإىل �ضت مرات يف الأ�ضبوع والوفيات الناجمة عن جميع 
الأ�ضباب بني مر�ضى الكلى املزمن، ن�ضبة اخلطر كانت 

.0.63
كتب املوؤلفون: "نو�ضي مر�ضى الكلى بتناول كمية كافية 
من املك�ضرات مرة واحدة اإىل �ضت مرات يف الأ�ضبوع  يف 
اأن يكون اأكرث مرونة  اأن تكرار ال�ضتهالك ميكن  حني 
لغري امل�ضابني مبر�س الكلى املزمن. ينبغي اإجراء مزيد 

من الدرا�ضات امل�ضتقبلية لتاأكيد هذا ال�ضتنتاج".

درا�شة تك�شف تاأثري املك�شرات على الكلى


