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فقدان ال�سمع.. اأ�سبابه وعواقبه
�أ�سباب  له  �ل�سمع  فقد�ن  �إن  فولرت  كري�ستيانه  �لربوفي�سورة  قالت 
�الرتطام  ع��ن  �لناجمة  و�الإ���س��اب��ات  �لعمر  يف  �ل��ت��ق��دم  �أب��رزه��ا  ع���دة، 

�ل�سديد و�لتعر�ض �ملفرط لل�سو�ساء.
و�أ�سافت طبيبة �الأنف و�الأذن و�حلنجرة �الأملانية �أن فقد�ن �ل�سمع قد 
يرجع �أي�ساً �إىل �أمر��ض يف �الأذن مثل ��سطر�بات �لدورة �لدموية يف 
�الأذن �لد�خلية و�لتهاب �الأذن �لو�سطى �ملزمن �أو �حلاد و�نثقاب طبلة 

�الأذن و�الأور�م يف �لقناة �ل�سمعية �أو �الأذن �لو�سطى.
�لعدوى  مثل  �الأم��ر����ض  لبع�ض  عر�ساً  �ل�سمع  فقد�ن  يكون  قد  كما 
�لقلب  و�أمر��ض  كال�سكري  �الأي�ض  و�أمر��ض  و�لبكتريية  �لفريو�سية 
�إىل  باالإ�سافة  �لدماغية،  و�ل�سكتات  كاجللطات  �لدموية  و�الأوع��ي��ة 
�لتوتر �لنف�سي �ل�سديد و�مل�ستمر. ومن جانبها، �أو�سحت �لربوفي�سورة 
وخيمة  عو�قب  عليه  ترتتب  �ل�سمع  فقد�ن  �أن  مات�سوريك  بريجيت 

تتمثل يف �رتفاع خطر �ل�سقوط وتر�جع �لقدر�ت �ملعرفية.
�ل�سمع  فقد�ن  �أن  �الأملانية  و�حلنجرة  و�الأذن  �الأن��ف  و�أ�سافت طبيبة 
�لعزلة �الجتماعية ب�سبب عدم �لقدرة على  �إىل  �أي�ساً  يدفع �ملر�سى 
�لتو��سل مع �الآخرين، مما يرفع خطر �الإ�سابة باخلرف و�الكتئاب.

وجه  على  �ل�سمع  فقد�ن  ع��اج  �سرورة  على  مات�سوريك  �سّددت  ل��ذ� 
تتطلب �حلاالت  �لطبية، يف حني  �ل�سماعة  بو��سطة  وذلك  �ل�سرعة، 

�ل�سعبة "مثل �نثقاب طبلة �الأذن" �خل�سوع جلر�حة.

حال ال�سعور بهذا الأمل يف القدمني.. توجه للم�ست�سفى فورا
�لغالب فاإن  �أقد�منا من وقت الآخ��ر، ويف  �أمل ي�سيب  نعاين كلنا من 
عانى  ح��ال  يف  �أن��ه  ك�سف  طبيبا  لكن  �لقلق.  ت�ستدعي  ال  �الآالم  ه��ذه 
�ل�سخ�ض من جمموعة من �الأعر��ض بالقدم وكان م�سابا بال�سكري، 
"�ل�سن"  �سحيفة  �أف����ادت  كما  �مل�ست�سفى،  �إىل  ف���ور�  �ل��ت��وج��ه  فعليه 
�لربيطانية. ويعتني �مل�سابون بال�سكري �أكرث من غريهم باأقد�مهم، 
الأنهم قد يعانون مما يعرف ب�"�العتال �لع�سبي �ل�سكري"، وهو نوع 
من تلف �الأع�ساب �لذي قد يوؤدي �إىل تلف �الأع�ساب يف خمتلف �أنحاء 

�جل�سم خا�سة يف �ل�ساقني و�لقدمني.
ويحدث �العتال �لع�سبي �ل�سكري متى �رتفعت م�ستويات �ل�سكر يف 

�لدم، حيث توؤدي مع مرور �لوقت �إىل تدمري �الأع�ساب يف �جل�سم.
وي�سعر �مل�سابون بهذه �مل�سكلة �ل�سحية بخدر وباأمل وكاأن �الإبر تنغرز 
يف �جل�سم، و�خلطري يف �الأمر �أنه عندما يفقد �ل�سخ�ض �الإح�سا�ض يف 

قدمه، فاإنه لن ياحظ يف �لغالب �جلرح �لذي ي�سيبه.
وُين�سح مر�سى �ل�سكري مبر�قبة �أي جروح �أو تقرحات �أو بقع حمر�ء 
فهذه  �الأظ��اف��ر،  ت�سيب  �لتي  �لت�سوهات  �أو  بالو�سائل  مليئة  بثور  �أو 
�إىل  تقود  ورمب��ا  �ل��دم  تعفن  �أو  بعدوى  �الإ�سابة  �إىل  ت��وؤدي  قد  كلها 
برت �الأع�ساء. ويقول ��ست�ساري �لغدد �ل�سماء و�ل�سكري م�ستاق عبد 

�لرحمن �إنه ميكن �الإ�سارة �إىل هذ� �الأمر ب�"هجوم �لقدم".

بلدة مهجورة ت�ستعل فيها النريان منذ 60 عامًا
�أجرب حريق م�ستعل حتت �الأر�ض با�ستمر�ر منذ عقود يف بلدة �أمريكية 

معظم �سكانها على �لنزوح.
وكانت �سينرت�ليا يف والية بن�سلفانيا على �ل�ساحل �ل�سرقي للواليات 
�ملتحدة يف يوم من �الأي��ام مدينة تعدين مزدحمة حتى �أح��د�ث مايو 
ب��د�أ حريق  �الأب���د، حيث  �إىل  و�ل��ت��ي غ��ريت م�ستقبلها   1962 -�أي���ار 
�آالف  بعد  على  �لفحم  مناجم  متاهة  �إىل  و�نت�سر  للنفايات  مكب  يف 

�الأقد�م حتت �ل�سطح، وال تز�ل �لنري�ن م�ستعرة بعد 60 عاما.
وف�سلت �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ح��اوالت الإخ��م��اد �حل��ري��ق �جل���ويف، وال تز�ل 
يف  �ل�سقوق  م��ن  تت�سرب  �لكربون  �أك�سيد  �أول  مثل  �ل�سارة  �ل��غ��از�ت 

�الأر�ض �ملتد�عية، مما يجعلها مكاناً خطري�ً للعي�ض فيه.
ُي��دع��ى تود  15 ع��ام��اً  �لعمر  ك��ان �سبي يبلغ م��ن   ،1981 و يف ع��ام 
حفرة،  يف  �سقط  عندما  ملنزله  �خللفي  �لفناء  يف  يلعب  دومبو�سكي 
150 قدماً، لكن هذه �حلادثة �سلطت  و�أنقذه �بن عمه من م�سافة 
�لنري�ن  ب�سبب  �ل�سكان  لها  يتعر�ض  قد  �لتي  �الأخ��ط��ار  على  �ل�سوء 
�أنحاء  معلقة يف جميع  هناك الفتات  �أن  وحتى  �الأ�سفل،  �مل�ستمرة يف 
�ملدينة حتذر �ل��زو�ر من �الق��رت�ب من مناطق معينة خطرية ب�سكل 

خا�ض.
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اجلفاف العاملي ك�سف عن 
قنابل ومواقع اأثرية

�مل�سبوق"، مع �نخفا�ض م�ستويات  "غري  �أ�سابيع من �جلفاف  �لعامل  �سهد 
�ملقلقة  بالرغم من دالالت��ه  �الأم��ر  ه��ذ�  و�لبحري�ت، لكن  �الأن��ه��ار  �ملياه يف 
"مثرية"، مثل �ل�سفن �الأثرية �لغارقة  �أنه �أدى �إىل �كت�سافات  مناخيا، �إال 

و�ملو�قع �لتاريخية و�لتماثيل �لقدمية.
وك�سف �أ�سو�أ جفاف �سهدته �أوروبا منذ 500 عام �سفنا حربية �أملانية، غرقت 
خال �حلرب �لعاملية �لثانية، كما ك�سفت عن د�ئرة حجرية من ع�سور ما 

قبل �لتاريخ �أطلق عليها ��سم "�ستونهنج �الإ�سبانية".
وثاثة  مغمورة  ج��زي��رة  ع��ن  �مل��ي��اه  من�سوب  �نخفا�ض  ك�سف  �ل�سني،  ويف 
متاثيل بوذية ُيعتقد �أن عمرها 600 عام، بينما يف �لواليات �ملتحدة ك�سفت 
�أنهم ُقتلو� على يد  �أ�سخا�ض ُيعتقد   5 بحرية �جتاحها �جلفاف عن جثث 

�لع�سابات �ملنظمة "�ملافيا".
ويف جميع �أنحاء �لعامل، متر �لبلد�ن بحر�رة �سيف حطمت �لرقم �لقيا�سي 
م�ستويات  �إىل  �الأن��ه��ار  �نخفا�ض  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  و�جل��ف��اف  �حل��ر  مل��وج��ات 

منخف�سة ب�سكل خطري.
وعلى طول نهر �إلبه، �لذي يتدفق من جمهورية �لت�سيك �إىل �أملانيا، ك�سف 
"�إذ� ر�أيتني �بك"، وهي  "�أحجار �جلوع"، و�لتي حتمل عبارة  �جلفاف عن 
مع  �ل�سكان  معاناة  لت�سجيل  �ل�سكان  ي�ستخدمها  ك��ان  �سخور  جمموعة 

�جلفاف خال �لقرن �ملا�سي.
وك�سف �جلفاف �أي�سا عن هياكل ع�سر�ت �ل�سفن �حلربية �الأملانية �ملحملة 
باملتفجر�ت، و�لتي غرقت خال �حلرب �لعاملية �لثانية بالقرب من ميناء 

بر�هوفو �ل�سربي �لنهري.

اأبناء الأمري وليام 
ي�ستعدون ملدر�سة جديدة 
�ل��ربي��ط��اين وليام  �الأم���ري  �أع��ل��ن مكتب 
�لثاثة  �أطفاله  �أن  �الثنني  �الأول  �أم�ض 
جديدة  مدر�سة  يف  �ل��در����س��ة  �سيبدوؤون 
�الأمري  ي�ستعد  بينما  �ملقبل،  �ل�سهر  يف 
جديد  بيت  �إىل  لانتقال  كيت  وزوجته 
�إقامة  مقر  ون��د���س��ور،  قلعة  منطقة  يف 

جدته �مللكة �إليز�بيث.
�الأمريين  �إن  كين�سنغتون  ق�سر  وق���ال 
�أعو�م"  و4  �أع�����و�م   9" ول��وي�����ض  ج����ورج 
و�الأمرية �سارلوت "7 �أعو�م" �سيدر�سون 
�لقريبة  �خلا�سة  الم��ربوك  مدر�سة  يف 

من وند�سور �بتد�ء من �سبتمرب.
وج����اء �الإع������ان ع���ن ذل����ك ب��ع��د �لكثري 
�أن  �لتكهنات يف و�سائل �الإع��ام عن  من 
�لزوجني، دوق ودوقة كامربدج، يرغبان 
يف �النتقال �إىل �أديليد كوتيغ يف وند�سور 
وه��و م��ن��زل م��ك��ون م��ن �أرب��ع��ة غ��رف نوم 
�لقلعة  من  ق�سرية  م�سافة  على  يوجد 
عاما"   96" �مل��ل��ك��ة  ف��ي��ه��ا  تق�سي  �ل��ت��ي 

معظم وقتها هذه �الأيام.
مدر�سة  يف  �ل�����س��ن��وي��ة  �ل���ر����س���وم  وت�����س��ل 
�أل��ف جنيه   21 �الأط��ف��ال �جل��دي��دة �إىل 
�إ�سرتليني "24803 دوالر�ت" للتلميذ 

�لو�حد.

ملاذا ت�سبب لدغات احل�سرات 
حكة ومتى يكون الأمر مقلقا؟ �ص 23

الرطب يقوي ع�ضالت الر�ضيع
و�مل�سهلة  �مللينة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  م��ن  �ل��ّرط��ب  يعترب   -  1
�الإم�ساك  م��ن  �لتخل�ض  يف  م��ه��م��اً  دور�ً  يلعب  ف��ه��و  وب��ه��ذ� 

وتنظيف �لقولون قبل عملية �لوالدة.
ما  �لرحم،  ع�سات  وين�سط  �جل�سم  ع�سات  يقوي   -  2
�لطبيعية؛ وذلك ب�سبب �حتو�ئه على  �لوالدة  ي�سهل عملية 

ن�سبة عالية من �ملو�د �ل�سكرية.
�أثبتت  3 - يدعم �سحة �ملر�أة �حلامل و�سحة جنينها، فقد 
يومياً  �لّرطب  من  حبات  �سبع  تناول  �أّن  �لعلمية  �لدر��سات 

يعزز ذلك.
وت�سمم  �حل��ام��ل  ل��ل��م��ر�أة  �ل�سغط  �رت��ف��اع  م��ن  ي��ق��ي   -  4

�حلمل.

ميكن تقدميه ب�أكرث من طريقة
�لدم  ف��ق��ر  م���ن  ي��ع��ان��ني  �ل���ل���و�ت���ي  ل��ل��ح��و�م��ل،  ي��ف��ي��د   -  5

و�الأمر��ض �ل�سدرية.
وع�سات  �أع�ساب  تقوية  يف  فعااًل  دور�ً  �لّرطب  يلعب   -  6
�ل��ر���س��ي��ع ب�����س��ب��ب �ح���ت���و�ئ���ه ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن �مل����و�د 

و�لعنا�سر �لغذ�ئّية.
يحتوي  �ذ  �لوالدة؛  بعد  �جلنني  �سحة  تعزيز  يف  يفيد   -  7
�لر�سيع  تاأثري م�ساد حيوي يحمي  لها  م��و�د طبيعية  على 

من �اللتهابات ويقوي جهاز �ملناعة.
�لرحم  ع�����س��ات  و�ن��ق��ب��ا���ض  �ل��ط��ل��ق  ع��م��ل��ي��ة  ٌي��ن��ظ��م   -  8

الحتو�ئه على كمية من هرمون �لبيتو�سني.
�لرحم. د�خل  للجنني  �ل�سليم  �لنمو  على  ي�ساعد   -  9

تعّريف �إىل �ملزيد: فو�ئد بذور �لكتان للحمل

كم حبة ُرطب يوميً� ومتى ميكن للح�مل تن�وله؟
�حلد �مل�سموح به يومياً

تتناول  �أن  يف�سل  �الأخرية  �الأ�سهر  يف  للحامل  بالن�سبة   •
���س��روق �ل�سم�ض بقليل  ب��ع��د  �ل�����س��ب��اح وح��ت��ى م��ا  �ل��ٌرط��ب يف 

حتى ال يزيد وزنها.
�مل�ساء  �ساعات  يف  �لُرطب  حبات  تناول  زي��ادة  يف�سل  ال   •

الأنها ت�سبب زيادة �لوزن للحامل.
• يف �الأ�سبوع �الأخري من �حلمل تتناول �حلامل عدد�ً فردياً 

منه �سباحاً تزيده رمبا �إىل 11 حبة دون �أي خطر.
من  ح��ب��ات   5  3- م��ن  ف��ردي��اً  ع����دد�ً  ت��ت��ن��اول  �مل�����س��اء  • يف 

�لٌرطب.

اأ�ضرار الف�كهة احل�م�ضة على احل�مل
يقوم �لنظام �لغذ�ئي �ل�سحي بدور رئي�سي يف تعزيز �سحة 
باالأمر��ض  �إ�سابتها  خطر  تقليل  على  وي�ساعد  �حل��ام��ل، 
�ل�سحية، لهذ� يجب �إدر�ك نوعية �لفو�كه �ملمنوعة للحامل 
و�أخذها يف �العتبار، �إىل جانب �الهتمام بالفو�كه �ملفيدة لها، 
و�لهدف يف �لنهاية �حلفاظ على �لتغذية �ل�سليمة �لتي توؤثر 
بن�سبة كبرية على �سحة �حلامل و�سحة جنينها. كان لنا هذ� 
�للقاء و�لدكتور �أنور �سبحي خبري �لتغذية مبعهد �لتغذية 

لل�سرح و�لتف�سيل.

اتخ�ذ اخلي�رات املن��ضبة
و�جلنني،  للحامل  �ملفيدة  للمغذيات  م�سدر�ً  �لفاكهة  ُتعد 
بها،  م�سموحاً  وكميات  بتناولها،  فو�كه مو�سى  هناك  ولكن 

وهناك �أي�ساً فو�كه ممنوعة على �حلامل.
و�تخاذ �خليار�ت �لغذ�ئية �ل�سحية �ل�سليمة، يعد �أمر�ً مهماً 

بالن�سبة للحامل، لنمو وتطور �جلنني.

الفواكه املمنوعة للح�مل..الأن�ن��س
على  �حل��ام��ل  تركيز  �إىل  �لتغذية  �أ���س��ات��ذة  ي��دع��و  م��ا  د�ئ��م��اً 
�خل�سرو�ت  م��ن  و�لفيتامينات..  باملعادن  �لغنية  �الأطعمة 
و�لفو�كه.. وجتنب �لبع�ض منه خوفاً من �الأ�سر�ر �ل�سحية 

و�الآثار �جلانبية �ملحتملة.
خيار�ً  تعد  ال  �أن��ه��ا  �إال  ومغذية،  �سحية  فاكهة   .. �الأن��ان��ا���ض 

الأنها حتتوي على كمية كبرية من  وذلك  للحامل؛  منا�سباً 
قد  وبالتايل  �ل��رح��م،  عنق  يف  تليناً  ت�سبب  ق��د  �لربوميلني 
تناول  يف  �الإف���ر�ط  �أن  �إىل  باالإ�سافة  �ملبكر.  �ملخا�ض  يحفز 
�الأن��ان��ا���ض ق��د ي�سبب �ل��ع��دي��د م��ن م�����س��ك��ات �مل���ع���دة، مثل: 

�الإ�سهال، و�الإ�سابة باجلفاف.
�لعنب

ري�سفري�ترول،  با�سم  يعرف  مركب  على  يحتوي  �لعنب.. 
و�لذي ي�سبب عدم تو�زن يف �جل�سم، وبالتايل ُيحدث تاأثري�ً 

�سلبياً على �سحة �الأم و�لطفل.
�لبابايا.. من �لفو�كه �الأكرث خطورة على �حلامل، فهي تعزز 
ي�سبب  ق��د  �لاتك�ض  م��ادة  على  و�ح��ت��و�وؤه��ا  �ملبكر،  �ملخا�ض 

تقل�سات �لرحم و�الإجها�ض.
يوؤدي  وق��د  للحامل،  �ملمنوعة  �ل��ف��و�ك��ه  م��ن  �مل���ر..  �لبطيخ   
تناوله �إىل �لوالدة �ملبكرة �أو �الإجها�ض، وذلك ب�سبب �حتو�ئه 
حُتدث  ق��د  �مت�سا�سها  عند  �ل�سمية  �سديدة  مكونات  على 

�أعر��ساً جانبية كالغثيان و�لطفح �جللدي.
�لكمية �ملو�سى بتناولها من �لفو�كه للحامل

ين�سح بتناول كمية منا�سبة من �لفو�كه و�خل�سرو�ت يومياً، 
ل��ت��وف��ري �ل��ت��غ��ذي��ة �ل���ازم���ة ل��ل��ح��ام��ل و�ل���دع���م �ل��ك��ايف لنمو 

�جلنني.
ت���ن���اول ح�����س��ت��ني م��ت��و���س��ط��ت��ي �حل��ج��م م���ن �ل��ف��و�ك��ه يومياً 

و�اللتز�م بها كقاعدة عامة
�لتي  �الآت��ي��ة  �لكميات  �سمن  �أخ��رى  بخيار�ت  ��ستبد�لها  �أو   

تعادل مقد�ر �حل�ستني �ملو�سى بها.
 تناول ح�ستني من �لفو�كه يومياً كتناول حبة تفاح متو�سطة 

�حلجم.
كامل�سم�ض  �ل�سغرية  �لفو�كه  تناول قطعتني �سغريتني من   

�أو �لكيوي �أو �خلوخ.
 تناول كوب من �لفو�كه �ملقطعة �أو �ملعلبة.

 تناول ملعقة ون�سف �مللعقة كبرية من �لزبيب .
 كوب من �لع�سري �لطبيعي.

قرب�ص تواجه 
م�سكلة التخلي عن 

الكالب الأليفة 
قرب�ض  يف  �لكاب  ماجئ  ت�سهد 
�أ�سبابها  تقت�سر  ال  الف��ت��ة  تخمة 
حيو�ناتهم  ع��ن  ك��رث  ت��خ��ل��ي  ع��ل��ى 
�الأليفة �لتي تبنوها خال جائحة 
الحظ  م���ا  ب��ح�����س��ب  كوفيد19-، 
بع�ض �ملتطوعني، بل ت�سمل كذلك 
من  بريطانيا  خ���روج  م�ساعفات 

�الحتاد �الأوروبي -�لربيك�ست.
و�أك�������دت م��ون��ي��ك��ا م��ي��ت�����س��ي��دو من 
�سايربو�ض"  "دوغ ري�سكيو  منظمة 
"ممتلئة  �ل����ك����اب  م����اج����ئ  �أن 

بالكامل".
وو�سفت ميت�سيدو �لو�سع �لر�هن 
يف  ماِحظًة  م�سبوق"،  "غري  باأنه 
ت�سريح لوكالة �الأنباء �لقرب�سية 
"عندما  ك���اب���اً  ت��ب��ن��و�  ك�����رث�ً  �أن 
يفعلو�"  �أن  ي���ن���ب���غ���ي  ي����ك����ن  مل 
 ،-19 ك���وف���ي���د  ج���ائ���ح���ة  خ������ال 
�لتد�بري  تطبيق  مرحلة  فخال 
�ل�سلطات  فر�ستها  �لتي  �ل�سارمة 
تف�سي  �ح��ت��و�ء  ب��ه��دف  �لقرب�سية 
ف��ريو���ض ك��ورون��ا ع��ام 2020 ويف 
مطلع 2021، كان �إخر�ج �لكاب 
�لقليلة  �حل����االت  �أح���د  ن��زه��ات  يف 
لاأ�سخا�ض  فيها  ُي�سمح  كان  �لتي 

مبغادرة منازلهم.
�جلمعية  يف  �مل��ت��ط��وع��ة  و�ع���ت���ربت 
�حليو�نات  حل��م��اي��ة  �ل��ق��رب���س��ي��ة 
ورع��اي��ت��ه��ا �إي��ف��ي��ت��ا خ��ار�مل��ب��و���ض �أن 
�لكاب  تبني  على  �الإقبال  تر�جع 
�القت�سادي"  "�لو�سع  �إىل  ي��ع��ود 
�أن  �إىل  م�سرية  �لربيك�ست،  و�إىل 

قرب�ض تو�جه "م�سكلة كبرية".
لكنها �أو�سحت كذلك �أن �لنا�ض ال 
و�أن  كابهم،  �إخ�ساء  �إىل  يبادرون 
ثمة �سعوبات يف �إيجاد �سقق قابلة 

الإيو�ء �حليو�نات �الأليفة.
ب��اأن �لطلب على  و�أف��اد متطوعون 
�نخف�ض  �لقرب�سية  �لكاب  تبني 
�لتي  بريطانيا  يف  �سيما  ال  ب�سدة، 
ت�سّكل عادة �لوجهة �الأوىل للكاب 
�لو�قعة �سرق �لبحر  من �جلزيرة 
�مل���ت���و����س���ط. وق���ال���ت �مل��ت��ط��وع��ة يف 
دوغ�ض  ب��اون��د  "�سيفينغ  موؤ�س�سة 
�ل���رب���ح���ي���ة  غ������ري  �سايربو�ض" 
"لقد  كون�ستانتينو  كون�ستانتينا 
ب�سكل  ع��ل��ي��ن��ا  �ل���ربي���ك�������س���ت  �أث�������ر 

كبري".

فوائد الرطب للحامل 
واجلنني يف ال�سهر التا�سع

يعترب الّرطب من اأهم امل�ض�در الغذائية الغنية ب�لعن��ضر، حيث 
وح�ضة  وبروتين�ت،  �ضكري�ت،  على  حتتوي  منه  احلبة  اإّن 

الك�ل�ضيوم،  مثل  وامل��ع���دن  الفيت�مين�ت  م��ن  كبرية 
واملنغنيز،  والف�ضفور،  والبوت��ضيوم،  واحلديد، 

م�  املهمة،  الأم��الح  من  وغريه�  والنح��س، 
يجعله غذاًء من��ضبً� لعالج العديد من 

الكبد،  اأم��را���س  اأهمه�  الأم��را���س 
والته�ب  الدم،  و�ضغط  والكلى، 
الأ�ضن�ن،  وت�ضو�س  الأم��ع���ء، 

والإم�ض�ك، والبوا�ضري، واملرارة، 
واأمرا�س القولون وغريه�.

وت�ساور  �لنوع2،  من  �ل�سكري  لعاج  كثريون  ي�ستخدمه  دو�ء  �مليتفورمني 
�مل�سيمة في�سل  ��ستخد�مه عند �حلمل الأنه قد يعرب  �لبع�ض خماوف من 

�إىل �جلنني.
وح�سب موقع "ميديكال نيوز تود�ي"، ذكر بحث يف 2018 �أنه ال دليل على 
��ستعمال  عن  �لنظر  بغ�ض  �خللقية،  �لت�سوهات  �أو  �حلمل  فقد�ن  يف  زي��ادة 
هناك  لكن  نهايته،  حتى  �أث��ن��اءه  حتى  �أو  �حلمل  قبل  ميتفورمني  �حلامل 

حاجة ملزيد من �لبحث.
�أن �حلو�مل  �إىل   ،2020 �لع�سو�ئي يف  �لتحكم  ��ستخدمت  و�أ�سارت جتربة 
�لاو�ت تناولن ميتفورمني لعاج �ل�سكري من �لنوع 2، �كت�سنب وزناً �أقل 

مقارنة مع جمموعة �لدو�ء �لوهمي.
يعاجلن  الأم��ه��ات  �مل��ول��ودي��ن  �الأط��ف��ال  �أن  �أي�����س��اً  �لتجربة  نف�ض  والح��ظ��ت 
مبيتفورمني لديهم دهون �أقل، و�نخفا�ض متو�سط كتلة �لدهون، و�نخفا�ض 

�لوزن عند �لوالدة.
ومع ذلك، كانت هناك �أي�ساً ن�سبة �أعلى من �الأطفال يف جمموعة ميتفورمني 
�أ�سغر حجماً من �ملتوقع مقارنًة مع تقدم �حلمل. و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن 

�ملزيد من �لدر��سات �سروري لتحديد �لعو�قب طويلة �ملدى لهذه �الآثار.

امليتفورمني.. هل هو 
اآمن اأثناء احلمل؟
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�ش�ؤون حملية

وفرت لهم تدريبً� تخ�ض�ضيً� لتنمية مه�راتهم وتعزيز جوانب الأداء الوظيفي لديهم

جائزة حممد بن زايد لأف�سل معلم تنظم برناجمًا تدريبيًا يف جمهورية فنلندا

نتك لل�ضالمة  ربط جميع اأبنية ج�معة الإم�رات بنظ�م ح�ضّ

ي�ساهم النظام املتطور يف رفع م�ستوى كفاءة ال�ستجابة حلالت احلرائق الطارئة من خالل اأنظمة الإنذار

حممد بن حم اخلريية ومركز حممد بن را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف يبحثان التعاون امل�سرتك

لتعزيز فر�س عمل خريجيه� والرتق�ء بك�دره� التعليمي

جامعة اأبوظبي تتعاون مع اأدفان�ص للتعليم العايل يف اململكة املتحدة 
التعاون اأثمر عن ح�سول 28 ع�سوًا من اأع�ساء هيئة التدري�ص على �سهادات زمالة اأدفان�ص للتعليم العايل

نظمت جائزة »حممد بن ز�يد الأف�سل معلم « برناجماً 
تدريبياً للمعلمني �ملتميزين، ممن �ساركو� يف �جلائزة 

بدورتها �ملا�سية.
وك���ان ق��د وق��ع �الخ��ت��ي��ار على جمموعة م��ن �ملعلمني 
دور�ت  �إىل  لانت�ساب  �لتعليم،  �سلك  يف  �ل��ر�ئ��دي��ن 
خمتلف  وزي���ارة  متخ�س�سة،  تدريبية  ور���ض  وح�سور 
�ملن�سئات �لتعليمية �لر�ئدة يف جمهورية فنلند�، لتنمية 
لديهم،  �لوظيفي  �الأد�ء  ج��و�ن��ب  وت��ع��زي��ز  مهار�تهم 
�الب��ت��ك��ار و�الإب����د�ع،  و�إب����ر�ز مو�هبهم وق��در�ت��ه��م على 
لتوظيف هذه �لطاقات �لتعليمية يف �لغرفة �ل�سفية، 
مبا يحقق �أهد�ف �جلائزة وروؤيتها نحو تعليم م�ستد�م 

ي�سكل �ملعلم فيه �حللقة �الأهم.
�مل�ستقبلية  �ل��روؤي��ة  ع��ن  �لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  وي��ن��درج 
للجائزة، �ملتمثلة يف تعزيز �مل�سامني و�ملمار�سات �لتي 
ت�سهم يف تكري�ض �سمات �ملعلم �ملتميز يف �لدول �مل�ساركة 
يف �جلائزة، حيث خ�س�ست �جلائزة حيز�ً للنخبة من 
باجلائزة  م�ساركاتهم  يف  يحققون  �ل��ذي��ن  �ملعلمني، 
تدريبية  دور�ت  توفري  خ��ال  من  عالياً  و�أد�ء  متيز�ً 
�الأطر  ���س��ي��اغ��ة  �إع�����ادة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ل��ه��م،  متخ�س�سة 
يعزز  تخ�س�سي  تدريب  توفري  عرب  للمعلم  �لد�عمة 

من قدر�ته ومهار�ته ونو�جته.
وياأتي �لربنامج �لذي ��ستمر ملدة ��سبوعان ، لتحقيق 
تعرف  يف  �ملتمثلة  �لرتبوية،  �الأه���د�ف  من  جمموعة 
�لنظام  �مل�ستخدمة يف  �ملبادئ �لرتبوية  �إىل  �مل�ساركني 

�لتعليمي �لفنلندي لتحفيز �لتفكري �لنقدي و�ملهار�ت 
�ل��ب��ح��ث��ّي��ة ل���دى �ل��ط��ل��ب��ة، ت��ع��ل��ي��م �ل��ط��ف��ول��ة �مل��ب��ك��رة ، 
�لتكنلوجية  �حللول  ��ستخد�مات   ، �لريا�سيات  تعليم 
 ، و�لروبوتات  �لتعليم مت�سمنة �لربجمة  �ملختلفة يف 
�لتي  �ل��درو���ض  من  �لعديد  على  �ملعلمني  ح�سل  وكما 
ل��دي��ه��م ومتكينهم  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  ت�سهم يف 
وت�سمينها  ملد�ر�سهم  �كت�سبوها  �لتي  �ملعرفة  نقل  من 
من  متكينهم  يف  �أ�سهم  كما  �لتدري�سية،  �أ�ساليبهم  يف 
�بتكارّية،  تعليمّية  و��سرت�تيجيات  م�سروعات  تطوير 
و�لتقنّيات  �ملنهجيات  �أحدث  ف�سًا عن �الطاع على 
�مل���و�ك���ب���ة ل���ل���ت���غ���ري�ت �ل�����س��ري��ع��ة يف �ل����ق����رن �حل�����ادي 
و�لع�سرين. و��ستمل �لربنامج �أي�ساً على عدة زيار�ت 
خمتلف   ، للتعليم  �لوطنية  للوكالة  ومهنية  ر�سمية 
وتخللها  �لعامة   �ملكتبات  و  �لعلمية  و�ملر�كز  �ملتاحف 
�لقيادة  جم��ال  يف  �ملُطّبقة  �ملمار�سات  الأف�سل  عر�ض 
و�سائل  وبيان  �لدرو�ض  وتخطيط  �ملناهج  و��ستحد�ث 
على  �لقائمة  �ل��ت��دري�����ض  ملنهجيات  ��ال  �ل��ف��َعّ �لتطبيق 
�لدرو�ض  من  متنوعة  �أمثلة  ومناق�سة   ، �ال�ستق�ساء 
للتعلم،  �ل���د�ع���م���ة  و�ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات  �ل��ن��م��وذج��ي��ة 
�لتي  �لنظرية،  باالأ�س�ض  �مل�ساركني  تزويد  على  عاوة 
�ملنظومة  يف  �ل��ت��غ��ي��ري  ع��م��ل��ي��ات  ف��ه��م  م���ن  �ستمِكنهم 
�ال�سرت�تيجيات  وتطبيق  �ختيار  وكيفية  �لتعليمية 

�ملنا�سبة لتقييم �لبيئة �ملدر�سية.
�إىل  �لتعرف  يف  �إل��ي��ه  �ملنت�سبني  �لربنامج  �ساعد  كما 

مبنهجية  تتعلق  �ل��ت��ي  و�لعملية  �لنظرية  �جل��و�ن��ب 
ت��دري�����ض �مل��ج��م��وع��ات �ل�����س��غ��رية، م��ن خ���ال ت�سهيل 
م�ساركة جمموعات �لطلبة يف �الأن�سطة و�لرتكيز على 
�مل�سكات  حل  و�أ�ساليب  �لبحثية،  �مل��ه��ار�ت  ��ستخد�م 
لغايات تهيئة بيئة د�عمة للتعُلم �لَنّ�ِسط لدى �لطلبة.

�أك���د �ل��دك��ت��ور حمد �ل��درم��ك��ي �أم���ني ع��ام �جل��ائ��زة، �أن 
الأف�سل معلم، حت��ر���ض على  ز�ي���د  ب��ن  ج��ائ��زة حممد 
وحتقيق  �لفعالة،  �لرتبوية  �ملمار�سات  �أف�سل  تكري�ض 
ح��ي��ز ك��ب��ري م���ن �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة �خل���اق���ة ب���ني �سفوف 
و�إبد�عاتهم،  ومو�هبهم  �إجن��از�ت��ه��م  و�إب����ر�ز  �ملعلمني 
�لفكر  لتمكني  مت�سعاً  �أوج����دت  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  فهي 
�ملجتمع  �إىل  طريقه  ياأخذ  �أن  من  �لر�سني  �لرتبوي 
�لتعلم  و�أ�ساليب  �ملدر�سي عرب تنمية مهار�ت وقدر�ت 
لدى �ملعلم، وذلك من خال توفري منظومة تدريبية 
�جلائزة،  تطلعات  ي��خ��دم  مب��ا  م��درو���ض  ب�سكل  م��ع��دة 
�ملختلفة،  �ل�سعد  على  �ملعلم  تقدم  مب�سار�ت  وينه�ض 
من  مزيد  نحو  ودفعه  �لتعليمي  �أفقه  تو�سيع  بجانب 
ب��دور�ت تدريبية  �إحلاقه  �الإب��د�ع و�البتكار من خال 

متخ�س�سة يف �أرقى بيوت �خلربة �لعاملية.
�ل�سمو  �إىل �ساحب  �سكره و�متنانه  وعرب عن خال�ض 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه 
�هلل، لدعمه ورعايته للجائزة ب�سفة م�ستمرة، وهو ما 
للنهو�ض  و�سموليتها،  �جل��ائ��زة  تطور  م�سوغات  وف��ر 
بالتعليم على م�ستوى �لدول �لعربية بد�ية، و�نتقالها 

�الأجنبية،  �ل��دول  بان�سمام جمموعة من  �لعاملية  �إىل 
وهو ما يوؤكد �أن �لتعليم و�ملعلم يتمتعان باهتمام كبري 
و�أهمية حتقيق قفز�ت  د�ئمة من قبل �سموه،  ورعاية 
�الإم����ار�ت  م�ستوى  ع��ل��ى  لي�ض  �لتعليم  يف  ت��ط��وي��ري��ة 

فح�سب، و�إمنا على م�ستوى �لعامل �أي�ساً.
د�ئ����م، وت��غ��ي��ري م�ستمر  ت��ط��ور  �إن �جل���ائ���زة، يف  وق���ال 
�أو  �أه��د�ف��ه��ا  يف  ���س��و�ء  �لعاملية،  �لتوجهات  ي��و�ك��ب  مب��ا 
فر�سة  �سكلت  و�أنها  �ملختلفة،  وم�سامينها  معايريها 
يف  �لتعليمية  �ملمار�سات  �أف�سل  �إىل  للتعرف  �سانحة 
جمهورية فنلند�، �لتي تتميز ب�سكل �أ�سا�سي برتكيزها 

على �لعملية �لتعليمية وخا�سة �ملعلم.
تقدم  ر�ئ����دة  ت��رب��وي��ة  ت��ع��د من�سة  �جل���ائ���زة  �أن  وذك���ر 
�ملعلمني على  �إط����اع  �أ���س��ه��م��ت يف  مم��ك��ن��ات م��ت��ط��ورة، 
�أف�سل �أ�ساليب �لتدري�ض وتبادل �خلرب�ت مع �ملعلمني 
يف فنلند�. و�أكد �لدرمكي، �أن تاأ�سيل �لتميز و�الإبد�ع 
جائزة  وغاية  ر�سالة  هو  �لتعليم،  قطاع  يف  و�البتكار 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د الأف�����س��ل م��ع��ل��م، وه���ي �ل��ي��وم ت�سكل 
و�الإجناز،  �لتقدير  عن  �لباحث  للمعلم  �رتكاز  حجر 
�لتعليم،  يف  �ملعلم  دور  م��ن  ت��ع��زز  من�سة  �أي�����س��اً  وه��ي 
�لر�سالة  ه��ذه  بتحقيق  �لكفيلة  ب����االأدو�ت  وت�سرت�سد 
�لنبيلة �ل�ساعية �إىل بناء �أفق تطور �ملعلم ورفع مكانته 
بناء  للت�سابق نحو  �لتعليمية م�سمار�ً  �ل�ساحة  وجعل 
�ملمار�سات و�ل�سيا�سات �لتعليمية �لهادفة �إىل �ال�ستثمار 

يف طاقات �ملعلم.

•• العني - الفجر

�أعلنت جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عن ربط جميع 
"ح�سنتك" لل�سامة  بنظام  �جلامعة  حرم  يف  �الأبنية 
�مل���دم���ج م���ع �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل����دين يف دولة 
وهي  "�إجناز�ت"،  �تفاقية  مع  يتما�سى  ومبا  �الإم��ار�ت 

�سركة �إمار�تية ر�ئدة يف جمال �لتحول �لرقمي.
م���ب���ادرة  وه�����و  "ح�سنتك"،  ن���ظ���ام  ت�����س��م��ي��م  ي���ه���دف 
و�خلا�ض  �ل��ع��ام  �ل��ق��ط��اع��ني  ب��ني  جت��م��ع  ��سرت�تيجية 
�إىل  و"�إجناز�ت"،  �الإمار�تية  �لد�خلية  ب��وز�رة  ممثَّلني 
باال�ستجابة  �ملتعلقة  �خل��دم��ات  ك��ف��اءة  م�ستوى  رف���ع 
�ل�سامة  �إن���ذ�ر�ت  و�أنظمة  �لطارئة  �حلر�ئق  حل��االت 
من خال تطوير نظام ذكي ومتقدم ي�ساهم يف �حلد 
فعالية  ويعزز  لا�ستجابة  �لازمة  �لزمنية  �مل��دة  من 
�لتعامل مع �حلاالت �لطارئة يف جميع �أنحاء �لدولة، 

ما يقلل من حدوث �خل�سائر يف �الأرو�ح و�ملمتلكات.
و�سيقوم نظام "ح�سنتك" يف جامعة �الإم��ار�ت باإر�سال 
�لوقت  يف  �مل��دين  �لدفاع  قيادة  ملركز  �الإن���ذ�ر  �إ�سعار�ت 
�لفعلي وذلك يف حال حدوث حريق �أو ت�ساعد للدخان، 
�إد�رة  فريق  مع  بالتو��سل  �لقيادة  مركز  �سيقوم  حيث 
�ملر�فق يف �جلامعة للتاأكد ما �إذ� كانت �إ�سار�ت �الإنذ�ر 
�سحيحة �أم خطاأ ليقوم فريق �إد�رة �ملر�فق بدوره بالتاأكد 

�الإن��ذ�ر يف  �أجهزة  و�إ�ساح  �الإ�سعار�ت  تلك  من �سحة 
حال خطئها، �أم��ا يف حال وج��ود حريق يف �أح��د �ملباين 
ف�سيقوم فريق �لدفاع �ملدين باال�ستجابة ب�سكل فوري. 
�لربيكي  �حل�سرمي  غالب  �لدكتور  �الأ�ستاذ  و�أو���س��ح 
�الإم���ار�ت  جامعة  " تتبنى  ب��االإن��اب��ة  �جلامعة  مدير   -
و�ملعايري  �لتقنية  �حل��ل��ول  �أح����دث  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملهنية،  و�ل�سحة  و�ل�سامة  �الأمن  بروتوكول  لتعزيز 
�جلامعية  �مل��ر�ف��ق  حلماية  �لتقنيات  �أف�سل  وتطبيق 
و�ملباين باحلرم �جلامعي �سمن �إجر�ء�ت �سارمة، مبا 
�لطارئة،  للحاالت  �ال�ستجابة  م�ستوى  رفع  من  يعزز 
ويقلل �أو مينع حدوث �خل�سائر يف �الأرو�ح و�ملمتلكات، 
�أولوية  �ملجتمع �جلامعي وحميطها  بيئة  حيث تعترب 
نحر�ض  كما  �جلامعة،  يف  �لعليا  �الإد�رة  ل��دى  ق�سوى 
"ح�سنتك"  على ربط من�ساآت جامعة �الإم��ار�ت بنظام 
�حلر�ئق  من  و�ملمتلكات  �الأرو�ح  حلماية  �الأم��ان  نظام 
و�حلاالت �لطارئة الأمن و�سامة �ملن�ساآت وهي مبادرة 
��ستباقية حيوية قدمتها وز�رة �لد�خلية و "�إجناز�ت" 
و�ملمتلكات  �الأرو�ح  حلماية  بها  ن�سارك  �أن  وي�سعدنا   ،
و�سمان �سامة �ملباين �لقائمة يف جامعة �الإمار�ت من 

خال تطبيق �أحدث �حللول �لتكنولوجية �ملبتكرة . 
  ومن جانبه �أ�سار �الأ�ستاذ �أمين �ل�سبيعي- مدير عام 
مبادرة  "تعترب  و�مل��ن�����س��اآت:  للمباين  ح�سنتك  �سركة 

�ملتخ�س�سة  �الحتادية  �خلدمات  �أوىل  ’ح�سنتك‘ من 
باال�ستجابة للطو�رئ و�حلر�ئق على م�ستوى �لعامل؛ 
حيث مت �إعد�د هذه �ملبادرة حلماية �الأرو�ح و�ملمتلكات، 
�إىل جانب دورها �حليوي يف �لهيئات و�ملعاهد �لتعليمية 
هذ�  من  ونحن  ومرتاديها.  مبانيها  �سامة  ل�سمان 
�لتعليمية  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ف��خ��ورون  �ملنطلق 
و�لتي  �ل�سعيد،  هذ�  على  ��ستباقياً  نهجاً  تعتمد  �لتي 
ت�����س��اط��رن��ا �ل���روؤي���ة �ل��ت��ي ت�����س��ع �ل��ع��م��ي��ل و���س��ام��ت��ه يف 
باملبادرة  �الإم����ار�ت  جامعة  ق��ام��ت  ول��ق��د  �الأول.  �مل��ق��ام 
�سي�ساهم  �ل��ذي  ’ح�سنتك‘ �الأم��ر  نظام  يف  بالت�سجيل 
للطاب.  ومف�سلة  �آم��ن��ة  كوجهة  مكانتها  تر�سيخ  يف 
�ل�ساعة  مد�ر  على  ’ح�سنتك‘ �لعمل  نظام  و�سيو��سل 
حلماية �ملباين �ملت�سلة مبنظومته، مبا ي�سمن �سامة 
توظيف  خ��ال  من  فيها  و�لقاطنني  �ملباين  مرتادين 

�أحدث �حللول �لتقنية �ملبتكرة".
�إد�رة   ومن جهته نوه �ملهند�ض حممد �لعوين -مدير 
�مل���ر�ف���ق �جل��ام��ع��ي��ة -ع��ل��ى ح��ر���ض و�ه��ت��م��ام �جلامعة 
و�سعيها �ل��دوؤوب على مو�كبة منظومة تعزيز خدمات 
�الم����ن ورف����ع م�����س��ت��وى �ل�����س��ام��ة ودرج������ات جهوزية 
�حلو�دث  م��ن  و�حل��م��اي��ة  �ال�ستجابة  و�سرعة  �أدو�ت��ه��ا 
�ملختلفة و�حلر�ئق، باالإ�سافة �ىل �لعمل عرب جمموعة 
ت��وؤدي �ىل خف�ض معدالت �خل�سائر يف �الرو�ح  و�سائل 

بيئة  توفري  �إىل  �الإم���ار�ت  جامعة  وت�سعى  و�ملمتلكات. 
و�لبحوث،  �لتعليم  معايري  �أف�����س��ل  م��ع  ت��ت��اءم  �آم��ن��ة 
م�سوؤولية  �جل��ام��ع��ة  يف  �مل���ر�ف���ق  �إد�رة  ت��ت��وىل  ح��ي��ث 
و�أع�ساء  بالطلبة  �ملتعلقة  �جل��ام��ع��ي��ة  �حل��ي��اة  ج���ودة 
يف  و�ل���زو�ر  و�ل�سركاء  و�الإد�ري���ة  �الأكادميية  �لهيئتني 
ن��ظ��ام ي�ستويف  ل���ذ�، ق��ام��ت بتطوير  �حل���رم �جل��ام��ع��ي. 
عام  ب�سكل  �لدولية  �ل�سامة  معايري  جميع متطلبات 
وحتديًد� �ملعايري �لازمة يف �إمارة �أبوظبي، �إىل جانب 
ي�ساهم  وفعال  �إيجابي  در��سي  وج��و  عمل  بيئة  توفري 
�لطلبة  و���س��ام��ة  وي�����س��م��ن �سحة  �الإب�����د�ع  ت��ع��زي��ز  يف 
�ملو�رد  حفظ  حت�سني  �إىل  �إ�سافة  �لهيئتني،  و�أع�ساء 
"ح�سنتك" يربط  نظام  �أن  ُيذكر  و�إد�رتها.  �لطبيعية 
�ملركزية  �ل�سيطرة  �إن��ذ�ر�ت �حلريق من غرفة  �أجهزة 
على مد�ر 24 �ساعة يف �ملد�ر�ض و�مل�ست�سفيات و�ملباين 
�ل�سكنية و�لتجارية بالتن�سيق مع مركز خدمات �لدفاع 
�ملدين بهدف �ال�ستجابة للحر�ئق ب�سكل �سريع وفعال. 
ويتميز �لنظام مبحركات متقدمة قائمة على �الأنظمة 
�لعمليات  يف  ذكية  تقارير  �إ���س��د�ر  على  ق���ادرة  �لذكية 
�لد�خلية،  ووز�رة  �مل��دين  للدفاع  �لتجارية  و�الأع��م��ال 
�إر�سال  على  بقدرتها  �الإلكرتونية  لوحاته  تتميز  كما 
�لر�سائل �لفورية �لتي متكن مالكي �ملباين من �حلفاظ 

على ممتلكاتهم و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة.

•• العني - الفجر

 ��ستقبل �ل�سيخ �لدكتور حممد بن م�سلم بن حم �لعامري 
رئي�ض جمل�ض �أمناء موؤ�س�سة حممد بن حم �خلريية زينب 
�لعاملي  ر����س��د  ب��ن  حممد  م��رك��ز  م��دي��رة  �لتميمي  جمعة 
زيارة بحث  �ملر�فق يف  و�لوفد  و�لهبة  �لوقف  ال�ست�سار�ت 
جماالت  يف  �مل�سرتك  �لتعاون  تعزيز  �سبل  �جلانبان  فيها 

�لعمل �خلريي و�الإن�ساين .
م��ع موؤ�س�سات  �ل��ت��ع��اون و�لتن�سيق  ���س��رورة  ب��ن ح��م  و�أك���د 
وه��ي��ئ��ات �ل��ع��م��ل �خل���ريي يف �ل���دول���ة ل��ت��ق��دمي �خلدمات 
�ملجتمعية لاأ�سر �ملتعففة و�ملجتمع . وثمن رئي�ض جمل�ض 
�أمناء موؤ�س�سة حممد بن حم �خلريية دور مركز حممد بن 
ر��سد �لعاملي ال�ست�سار�ت �لوقف و�لهبة يف دعم �ل�سر�كات 
�ل��وط��ن��ي��ة، و�ل��ت��ف��اع��ل م��ع �الأزم����ات �الق��ت�����س��ادي��ة . و�أ�سار 
�خلريية  حم  بن  حممد  موؤ�س�سة  �أن  �إىل  حم  بن  حممد 
�جلهود  وت��وح��ي��د  �مل�����س��رتك��ة،  �مل���ب���ادر�ت  تبني  �إىل  ت�سعى 

خلدمة �ملجتمع �ملحلي، �إ�سافة �إىل تعزيز فر�ض �لتقدم يف 
توفري �خلدمات �الإن�سانية �ملجتمعية و�خلدمات �مل�ساندة 
على  و�لعمل  و�ملعلومات  �خل��رب�ت  تبادل  عن  ف�سا  لها، 
تطوير ��سرت�تيجية عمل متكن �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات من 
حتقيق �أهد�فها و�أن�سطتها �الإن�سانية و�لتنموية، مبينا �أن 
�خلريي  �لعمل  م�سرية  على  �إيجابية  نتائج  لل�سر�كات 
باأهمية  �لتميمي  زي��ن��ب  �أ����س���ادت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن  ب��ال��دول��ة 
�ل�سر�كة �الإن�سانية و�ملجتمعية بني خمتلف �أقطاب �لعمل 
�خلريي و�الإن�ساين يف �ملجتمع، خا�سة فيما يتعلق ب�سوؤون 
�لتميمي:  . و��سافت  �ملتعففة وتقدمي �لدعم لهم  �الأ�سر 
تعترب دولة �الإمار�ت من �أو�ئل �لدول �ملانحة على �سعيد 
�لعمل �الإن�ساين و�خلريي، لذ� ن�سعى من خال �لتعاون 
م��ع م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن ح��م �خل��ريي��ة يف ت��ع��زي��ز ثقافة 
�لوقف وت�سجيع �لقطاع �خلا�ض يف دعم �لعمل �الإن�ساين 
متكني  يف  �ملركز  ��سرت�تيجية  وحتقيق  �ملجتمع،  وخدمة 

�لتمويل �جلماعي لتلبية حاجات �ملجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر

"�أدفان�ض  موؤ�س�سة  مع  تعاونها  عن  �أبوظبي  جامعة  �أعلنت 
للتعليم �لعايل" )Advance HE( بهدف �ال�ستثمار يف 
�لناجح  �لتنفيذ  و�سمان  �لتدري�سية،  هيئتها  �أع�ساء  تطوير 
و�ملناهج  ب��االأدو�ت  رفد خريجيها  �جلامعة يف  ال�سرت�تيجية 

�ملعا�سرة لتعزيز فر�ض توظيفهم. 
�أكادميية  موؤ�س�سة  وه��ي  �لعايل"،  للتعليم  "�أدفان�ض  تعمل 
عدد  ويقودها  لها،  م��ق��ر�ً  �ملتحدة  �ململكة  م��ن  تتخذ  خريية 
من �أع�ساء �ل�سلك �لتعليمي و�ململوكة للقطاع، مع موؤ�س�سات 
بالتعليم  ل��ارت��ق��اء  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  �ل��ع��ايل يف جميع  �لتعليم 
و�سيعمل  و�مل��ج��ت��م��ع.  وط��ل��ب��ت��ه  �لتعليمية  وك�����و�دره  �ل��ع��ايل 

�ملناهج  رف��د  على  تركز  ��سرت�تيجية  لو�سع  معاً  �ل��ط��رف��ان 
�لدر��سية مبو�د ومو��سفات حتظى باهتمام وتقدير �أ�سحاب 
م�ساركة  خ��ال  من  ذل��ك  بعد  تعزيزها  يتم  �أن  على  �لعمل، 
ل�سمان  �ل��در����س��ي،  للمنهج  �مل�ساحبة  �الأن�سطة  يف  �لطاب 
فر�سهم  �ستعزز  و�ل��ت��ي  �ل��ازم��ة،  �لعمل  مل��ه��ار�ت  تطويرهم 

للتوظيف يف �مل�ستقبل.
�لتدري�ض  ج��ودة  م�ستوى  رف��ع  �إىل  �أبوظبي  جامعة  وتهدف 
�لتدري�سية  هيئتها  �أع�ساء  كفاءة  تعزيز  خال  من  و�لتعلم 
و�لنهو�ض بعملية �لتعلم يف �جلامعة، حيث مت تقدمي جمموع  
�أدفان�ض للتعليم �لعايل"  "زمالة  �ملبادر�ت، بالتعاون مع  من 
)Advance HE Fellowship(، لتلبية �حتياجات 
�لتطوير و�لتنمية �لفردية الأع�ساء هيئة �لتدري�ض �ملبتدئني 

وحتى �الإد�رة �لعليا. ومُتنح "زمالة �أدفان�ض للتعليم �لعايل" 
�لتعلم  يف  باملهنية  و�ملوؤ�س�سي  �ل�سخ�سي  �الل��ت��ز�م  على  بناء 
فئات  �أرب���ع  يف  وذل���ك  �ل��ع��ايل،  �لتعليم  مرحلة  يف  و�لتعليم 
�لتدري�ض  يف  �لتمّيز  بدء�  �الأكادميية،  �ملهنية  �مل�سرية  جت�سد 
و�سواًل �إىل عمل �ملدر�ض يف �لتدري�ض �ملوؤ�س�سي وتعلم �لقيادة 
 ،)AFHEA( ال�سرت�تيجية، وت�سمل فئات �لزمالة: زميل�
 ،)SFHEA( �لعليا  و�ل��زم��ال��ة   ،)FHEA( و�ل��زم��ال��ة 
�ملرحلة  �أ�سفرت  وق��د   .)PFHEA( �لرئي�سية  و�ل��زم��ال��ة 
�أع�����س��اء كادر  28 م��ن  �ل��ت��ع��اون ع��ن �عتماد  �الأوىل م��ن ه��ذ� 
كبار  من  ثاثة  وُمنح  "زميل"،  فئة  �سمن  �أبوظبي  جامعة 
�الأكادمييني �عتماد من فئة "زميل �أول"، بينما ح�سل نائب 

مدير �جلامعة على �عتماد "�لزمالة �لرئي�سية".

جيل �ساب قادر على مواكبة التغريات 
يف ختام برنامج العلوم والتكنولوجيا

•• ال�شارقة-الفجر

�لعلوم  ب��رن��ام��ج  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �ل���ق���ادة  ق���رن ل�سناعة  رب���ع  �خ��ت��ت��م��ت م��وؤ���س�����س��ة 
�ل�سارقة"  �إىل  �مل�ستقبل  "من  عنو�ن  حتت  تنظيمه  مت  �ل��ذي  و�لتكنولوجيا 
18 عاماً فما  �إىل   9 �لفئات �لعمرية من  �مل�ساركني �سمن  ويهدف لتعريف 
فوق بالتغري�ت �مل�ستمرة �ملو�كبة الأحدث تقنيات �سوق �لعمل و�أبرز �لتطور�ت 
�أك��رث من  �مل�ساركني  ع��دد  بلغ  �لرقمي، حيث  �لتحول  نحو  مت�سارع  ع��امل  يف 
و  Web 3.0 حزمة  وه��م:  �الأرب��ع��ة  �حل��زم  من  كل  يف  م�ساركني   210
Scientech و�لت�سميم �لتكنولوجي و�لطائر�ت بدون طيار و�لروبوتات. 
�لعملية  �ل��ور���ض  من  جمموعة  يوماً   18 مل��دة  ��ستمر  �ل��ذي  �لربنامج  �سهد 

و�لتي تناولت 12 مو�سوعاً تكنولوجياً
�جلنائي  و�لتحليل  و�ل��روب��وت��ات  �ال�سطناعي  و�ل��ذك��اء  �مليتافري�ض  منها: 

وغريها من �ملجاالت �لتي �ستلعب دور�ً مهماً يف �ل�سنو�ت �لقادمة.

الزراعة امل�ئية والأمن الإلكرتوين
من   Scientech ح��زم��ة  �سمن  �ال���س��ت��د�م��ة  مفهوم  يف  �مل�����س��ارك��ون  تعمق 
�إن ه��ذه �لعملية تتم م��ن خ��ال زر�عة  �مل��ائ��ي��ة، حيث  �ل��زر�ع��ة  خ��ال ور���س��ة 
�لور�سة جمموعة  �لرتبة، كما تخللت  �إىل  نبتة يف و�سط مائي دون �حلاجة 
�لتقنيات  ه��ذه  على  �مل�ساركني  لتعريف  و�لرتفيهية  �لعملية  �الأن�سطة  من 
�ملعا�سرة. بينما خا�ض �مل�ساركون جتربة جديدة للتعرف على عمليات حماية 
�أنظمتهم وبياناتهم �سد �لهجمات �لرقمية يف ور�سة �الأمن �الإلكرتوين �سمن 
حزمة Web 3.0 وكيفية �كت�ساف عمليات �الحتيال �الإلكرتونية وطريقة 

�لت�سدي لها. 

الذك�ء ال�ضطن�عي وتطوير الألع�ب
�لعمرية  �لفئات  قبل  من  كبري�ً  �إقبااًل  �لتكنولوجي  �لت�سميم  حزمة  تلقت 
�ملختلفة كما ح�سدت على �أكرب عدد من �مل�ساركني حيث �إنها تناولت مو�سوع 
�لعقدين  كبري�ً يف  تلقيا رو�جاً  �للذ�ن  �الألعاب  �لذكاء �ال�سطناعي وتطوير 
�ل�سابقني. ومع �لتطور�ت �مل�ستمرة و�ل�سريعة يف جمال تطوير �الألعاب �سار 
�إنها  لها يف وقتنا �حلايل �سلة قوية بالذكاء �ال�سطناعي وتعلم �الآلة حيث 
متّكن �ملطورين من �لتعلم من �ختيار�ت �لاعب وحتليل حتركاته يف م�ساحة 
�لت�سميم  حزمة  يف  م�ساركة  �سليمان،  �سامة  قالت  �الف��رت����س��ي��ة.  �للعبة 
بالتكنولوجيا  �لت�سميم  رب��ط  �ملمكن  م��ن  ب��اأن��ه  �كت�سفت   " �لتكنولوجي: 

وبالتحديد يف تطوير �الألعاب �الإلكرتونية ".

الط�ئرات بدون طي�ر والروبوت�ت 
�لروبوتات على تقدمي جتربة جديدة وممتعة للم�ساركني من  ركزت ور�سة 
تعلم  �مل�ساركون من  للمريخ حيث متكن  ملهمة ف�سائية  خال عمل حماكاة 
VEX وم�ست�سعر�ته �ملختلفة ليحمل وي�سع �ملكعبات  طرق برجمة روبوت 
يف �الأماكن �ملخ�س�سة لها وقدم نا�سر حجت �إله، �مل�سارك يف حزمة �لطائر�ت 
" متكنا من برجمة  بقوله:  �لربنامج  و�ل��روب��وت��ات جتربته يف  ب��دون طيار 
�لروبوتات وتوجيهها حلمل �ملكعبات وو�سعها يف �أماكن يتم حتديدها م�سبقاً 
عرب �لربجمة �مل�سبقة للروبوت ". كما �ساهمت ور�سة �لطائر�ت بدون طيار 
على جذب �هتمام �مل�ساركني لهذه �لتكنولوجيا �جلوية حيث قامو� بالتعرف 
مهام  لتنفذ  با�ستقالية  لتطري  وبرجمتها  قيادتها  وكيفية  �أجز�ئها  على 
بدون  �لطائر�ت  حزمة  يف  م�سارك  �ل�سويدي،  خالد  ر��سد  �أ�ساف  خمتلفة. 
و�لطائر�ت  �ملدنية  �لطائر�ت  عمل  �آلية  على  " تعرفت  و�ل��روب��وت��ات:  طيار 
بدون طيار و�كت�سفت باأنه ميكن ��ستخد�مها يف جماالت عدة مثل: �لت�سوير 

�لفوتوغر�يف �أو يف �أعمال �الإنقاذ �أو يف حر��سة �ملباين ".

الطب�عة ثالثية الأبع�د وعدة ال�ض�نع
�ملختلفة  �ملج�سمات  �سنع  على  ق���ادرة  تقنية  ه��ي  �الأب��ع��اد  ثاثية  �لطباعة 
با�ستخد�م جهاز خم�س�ض لذلك، حيث طرح �لربنامج هذ� �ملجال للم�ساركني 
ليت�سنى لهم �إبر�ز مهار�تهم �لت�سميمية، حيث قالت رمي عبد �هلل �مل�ساركة يف 
حزمة �لت�سميم �لتكنولوجي: " قمت بت�سميم جم�سم ل�ساروخ يحتوي على 
جمموعة من �لقو�عد باالإ�سافة �إىل ��سمي �ملطبوع على طرف �ملج�سم، و�أود 

�أن �أ�سنع جم�سم خا�ض مبنزيل �مل�ستقبلي ".
و�لتحليل  �ل��ن��ق��دي  �لتفكري  م��ه��ار�ت  تطوير  يف  �ل�سانع  ع��دة  ور���س��ة  رك���زت 
على  �سيتوجب  �لتي  �لو�قعية  �لتحديات  بع�ض  ط��رح  ع��رب  �مل�ساركني  ل��دى 
�حلمادي  بدر  قال  خمتلفة.  م��و�رد  طريق  عن  لها  �حللول  �إيجاد  �مل�ساركني 
م�سارك يف �حلزمة: " متكنا من �سنع لوح �سم�سي حيث باإمكاننا �أن ن�ستمد 
�لطاقة �ل�سم�سية عربه وحتويله �إىل طاقة ت�سغيلية، وبذلك ت�سبح �لطاقة 

�مل�ستخدمة �سديقة للبيئة ".

اأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية 
ال �سك باأن �لتكنولوجيا ت�سهد تطور�ت هائلة يف �الآون��ة �الأخ��رية و�ست�ستمر 
يف ذلك، وباإمكان كل فرد �ختيار �إما �أن يو�كب هذه �لتغري�ت ويتعرف عليها 
�لت�سميم  حزمة  يف  م�ساركة  �لدويلة،  رمي  �ساركت  مب�ساهدتها.  �الكتفاء  �أو 
�لتكنولوجي ر�أيها يف �لتطور�ت �ل�سريعة يف �لع�سر �حلايل وتقول: " �لتطور 
يفتقر  �ل���ذي  �ل�سخ�ض  لي�ض  �ل��ي��وم  و�الأم���ي  منه  والب���د  ���س��يء مفرو�ض  ه��و 
ملهار�ت �لكتابة و�لقر�ءة و�إمنا �لذي يفتقر ملهار�ت و�أ�ساليب تو�كب �لتطور�ت 

�لتكنولوجية و�للغات �لربجمية ".



�شحة وتغذية

23

جتذب حرارة ال�ضيف املزيد من احل�ضرات اإىل من�زلن� والبيئة 
فري�ضة  جعلن�  يف  خمتلفة  عوامل  وت�ض�هم  بن�،  املحيطة 

للدغ�ته� املوؤملة.
ورغم اأنه ميكن للدغ�ت البعو�س التي حتمل فريو�ض�ت اأو طفيلي�ت 

اأن غ�لبية لدغ�ت احل�ضرات له�  اإل  اأن ت�ضبب مر�ض� �ضديدا،  معينة 
اأثر ب�ضيط وميكن عالجه يف املنزل، من ذلك اإث�رته� للحكة.

وهن� نخربك بكل م� حتت�ج ملعرفته حول تخفيف الرغبة يف حك 
مك�ن اللدغة املزعجة.

هل النوم مع ت�سغيل املروحة �سيء حقا؟ .. خبرية ت�سرد 4 اآثار على �سحتك!

اإث�رة ردود فعل حت�ض�ضية
وجزيئات  �ل��غ��ب��ار  م��ن  و�ب���ا  م��روح��ت��ك  تفّجر  �أن  �ملحتمل  "من  الب:  ت��ق��ول 
�أو  �لربو  �إذ� كنت تعاين من  �أنحاء غرفتك. لذلك  حبوب �لتلقيح من جميع 
�إىل  ي��وؤدي  �أو  ي�سوء  �أن  ميكن  غرفتك  ح��ول  �ملتطاير  �لغبار  ف��اإن  �حل�سا�سية، 

ظهور �الأعر��ض.

الهواء اجل�ف
�أن  للهو�ء ميكن  �مل�ستمر  �لنفخ  ف��اإن  تنام وفمك مفتوحا،  كنت  "�إذ�  �أ�سافت: 
و�أعينهم مفتوحة  �لنوم  �إىل  �لنا�ض  بع�ض  �ملزعج. ومييل  �لفم  ي�سبب جفاف 
�أن  �إال  قليلة،  �سلبية  �آث���ار جانبية  ل��ه  يكون  م��ا  ع��ادة  ه��ذ�  �أن  ح��ني  جزئيا. يف 
�لذين  لاأ�سخا�ض  خا�سة  �ل��ع��ني،  تهيج  ي�سبب  �أن  ميكن  �مل��ف��رط  �جل��ف��اف 

يرتدون �لعد�سات �لا�سقة".

الحتق�ن 
�أي�سا يف ح��دوث م�سكلة  �لغرفة  �ل��ذي يتم دفعه حول  �لهو�ء �جل��اف  يت�سبب 
�أخرى - فهو ي�سبب �الحتقان. ونظر� الأن �ملر�وح جتفف �أنفك وفمك وحلقك، 
فقد يقوم ج�سمك بتعوي�ض مفرط نتيجة لذلك، ما ينتج عنه خماط ز�ئد 
�ملمر  �ملخاط ي�سد فقط  �إن��ت��اج  �الإف���ر�ط يف  ف��اإن  ذل��ك،  لتليني ج�سمك. وم��ع 
�الأنفي ويوؤدي �إىل �لتهاب �جليوب �الأنفية، ما يت�سبب يف ظهور �أعر��ض مثل 

�سد�ع �جليوب �الأنفية و�ن�سد�د �الأنف و�ل�سخري.

ت�ضلب الع�ضالت والته�به�
�ملركز  �لبارد  للهو�ء  "ميكن  �لبارد:  �لهو�ء  تاأثري  �إىل  ذلك  يف  �ل�سبب  يرجع 
متيب�سة  ع�سات  مع  ت�ستيقظ  يجعلك  �أن  ج�سمك  على  مبا�سرة  للمروحة 
وموؤملة.و�إذ� كنت تنام مع مروحة بالقرب من وجهك، على وجه �خل�سو�ض، 
ميكن �أن ت�سلب رقبتك وتتاأمل. وهذ� الأن �لهو�ء �لبارد يت�سبب عن غري ق�سد 

يف تقل�سات �لع�سات، ما يعني �أن ع�ساتك متوترة.
�ل�سعور  �ملروحة قد يخفف من  ��ستخد�م  �أن  �لرغم من  ونتيجة لذلك، على 
بالتعرق �لناجم عن �لليايل �لطويلة و�حلارة، �إال �أنه قد ي�سبب �إزعاجا �أكرث 

مما يخفف.
وهناك طرق �أخرى للبقاء منتع�سا طو�ل �لليل وفقا لاب وهي:

�لبارد. �لفر��ض  • ��ستخد�م 
�ملنا�سبة. �ملاب�ض  • �رتد�ء 

�لفاحتة. �الألو�ن  ذ�ت  �ل�ستائر  • جتربة 
�لنوم. قبل  د�فئ  حمام  • �أخذ 

مع ا�ضتمرار املوجة احل�رة، �ضيبحث الكثري من الن��س عن طرق لتخفيف النزع�ج من خالل الرتطيب املن��ضب اأو �ضراء مروحة خللق ن�ضيم من �ضنع الإن�ض�ن.
وقد ي�ضمح البع�س لهذه املروحة ب�ل�ضتمرار طوال الليل. و�ض�أل موقع "اإك�ضربي�س" خبرية عم� اإذا ك�نت هذه فكرة جيدة اأم �ضيئة.

وج�دلت كري�ضتني لب، ك�تبة النوم ل� Sleep Junkie، اأنه على الرغم من اأن املراوح قد توفر مزيدا من الراحة اأثن�ء النوم، فقد يكون لديه� �ضلبي�ت.

عوامل خمتلفة ت�ض�هم يف جعلن� فري�ضة للدغ�ته� املوؤملة

ملاذا ت�سبب لدغات احل�سرات حكة ومتى يكون الأمر مقلقا؟
مل�ذا لدغ�ت احل�ضرات تثري احلكة؟

على  ل��ت��ت��غ��ذى  �ل��ب�����س��ر  �حل�����س��ر�ت  تل�سع  �أو  ت��ل��دغ 
دم���ائ���ه���م. وب��ح�����س��ب م���وق���ع ه��ي��ئ��ة �خل���دم���ات 
تلدغ  "عندما   :)NHS( �لوطنية  �ل�سحية 
يت�سبب  �أن  ميكن  لعابا  تطلق  فاإنها  ح�سرة، 
�ل��ل��دغ��ة وتورمه  �ح���م���ر�ر �جل��ل��د ح���ول  يف 

وحكة".
وقد يكون �الأمر موؤملا بع�ض �ل�سيء ولكنه 
بد�أت  و�إذ�  �الأوق���ات.  �سار يف معظم  غري 
�أو  دو�ر  رمب��ا  غ��ري��ب��ة،  ب��اأع��ر����ض  ت�سعر 
غثيان �أو حمى، بعد لدغة ح�سرة، تاأكد 

من طلب �لعناية �لطبية.
�أن �سيئا  وه��ذ� ال يعني 
ق���د حدث  خ���ط���ري� 
لك، لكنه قد يعني 
فعل  رد  ل��دي��ك  �أن 
حت�������س�������س���ي���ا جت����اه 

�للدغة.
دون  ب���ق���ي���ت  و�إذ� 
عاج �أو طال وقت 
�ل�سفاء، فقد ت�سبح 

خطرية.

احلكة  منع  كيفية 
ال����ن�����جت����ة ع��ن 
لدغ�ت احل�ضرات

هناك �لعديد 
�الأدو�ت  م��ن 
�مل�����ن�����زل�����ي�����ة 
ميكنك  �ل��ت��ي 
مها  � �ستخد �
مل�����ن�����ع ل�����دغ�����ات 
من  �حل���������س����ر�ت 

�حلكة.
حماولة  �أوال  �مل��ه��م  وم���ن 
مقاومة �لرغبة يف خد�ض 

مكان �للدغة الأن هذ� لن يوؤدي �إال �إىل تهيجها �أكرث.
و�أي�سا، الأنك ال تعرف �أبد� ما هي �لبكترييا �لتي �سقطت 
تعر�سه  فقد  �حلكة  مكان  خد�ست  �إذ�  ف��اإن��ه  ي��دي��ك،  على 

للعدوى.
�خلايا  تخد�ض  ف�سوف  �جل��ل��د،  تخد�ض  عندما  �أن��ه  كما 
من �للدغة، وعندما تلم�ض �سخ�سا �آخر �أو جزء� �آخر من 

ج�سمك، فقد ينتهي بك �الأمر �إىل �الإ�سابة هناك �أي�سا.
وهذ� ما ميكنك ��ستخد�مه لتخفيف �حلكة:

- �ل�سبار

-معجون �الأ�سنان
- �لع�سل

- �ملر�هم �ملهدئة
- �لثلج

- ق�سر �ملوز

هل ميكن اأن ت�ضبب لدغ�ت احل�ضرات كدم�ت؟
�حل�سر�ت.  لدغة  �ل�سائعة  �الأع��ر����ض  م��ن  �لكدمات  تعد 
ومعظم �حلاالت خفيفة وال حتتاج �إىل ��ست�سارة �لطبيب 

ب�ساأنها.
ورمبا  للغاية  �سيئة  �لكدمة  بدت  �إذ�  �أخ��رى،  ناحية  ومن 

تكون منتفخة �أي�سا، فعليك طلب �لعناية �لطبية.
متت�ض  ع��ن��دم��ا  �حل��ك��ة،  �سبب  لنف�ض  �ل��ك��دم��ات  وحت���دث 
�حل�سرة �لدماء وتطلق �للعاب يف �جللد، ميكن �أن يت�سبب 

ذلك يف رد فعل ينتج عنه كدمة.
ولي�ست  خ��ط��رية  وت��ب��دو  �أرج���و�ن���ي���ة  �ل��ك��دم��ة  ك��ان��ت  و�إذ� 
�سغرية، فاطلب �مل�ساعدة �لطبية الأنها قد تعني �إ�سابتك 

بعدوى.
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وعنو�نه:/رقم �لهاتف:0502368317
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/9/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�لدعوى  �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة �الحتادية 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )  3 رقم 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/8/18  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
جنود طالب العامري

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0002844 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مهند حممد ب�سام �سبيب �سورينامي/�جلن�سية
وفاء   - م�سري/�جلن�سية   ، �سامل  علي  �سليمان  �ملدعي:ح�سام  بان  نعلمكم 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد   ، م�سري/�جلن�سية   ، عجوه  حممد  فتحي  �حمد 
�ملدعي  بالز�م  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �حلكم  للمطالبة  �عاه 
درهم  �الف  ع�سر  درهم   )10000( وقدره  مبلغ  للمدعيني  توؤدي  باأن  عليه 
تعوي�سا �ساما لكافة �ال�سر�ر �لتي حلقت باملدعيني نتيجة فعل �ملدعي عليه 
�ملجرم قانونا - مع �لر�سوم و�مل�ساريف ورف�ض ماعد� ذلك من طلبات - حرر 

بتاريخ:2022/8/17  
املحكمة البتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 70535
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - الفروانية لعمال ال�ضحية وال�ضباغ ذ.م.م
جزئي عمايل   SHCEXCILABMINS2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004202/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �لفرو�نية العمال �ل�سحية و�ال�سباغ ذ.م.م 
�لعنو�ن:�ل�سارقة �لريموك �ل�سارقة �سارع �ال�ستقال - مكتب رقم 5 طابق رقم ملك �بر�هيم

�سفي  �ملنفذ:حممد  �ملدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  �ملرفق  �حلكم  �سدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�أن  �ال�سام حممد عبدل م�سيرب - �جلن�سية بنجادي�سى  ، يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عاه، ومبا 
�ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف :8105.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاه خال )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�سة  بح�سور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ،ويف  �الخطار  بهذ�  �عانك/�إعانكم 
�ملو�فق - �ل�ساعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ح�ضة �ضيف ال�ضويدي
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004366/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ح�سة �سيف �ل�سويدي 
�لعنو�ن:�بوظبي �لعني خلف �سارع خالد �بن �لوليد فيا رقم 89 971524270990/971582328770

971558541204/971582991938
��سماعيل  �ملنفذ:عمرو  �ملدعي  �ملرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر �حلكم  �نه  حيث 
فوزي حممد- �جلن�سية م�سري  ، يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عاه، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد 
تنفيذه  �ملطلوب   �ن �حلكم  ، ومبا  �ملحدد لذلك  �لر�سم  ودفع  �ملذكور  لتنفيذ �حلكم  تقدم بطلب 

كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف :7016.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاه خال )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�سة  بح�سور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ،ويف  �الخطار  بهذ�  �عانك/�إعانكم 
�ملو�فق - �ل�ساعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 83755 رقم املعاملة

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد:حممد �حمد �سيف �لذيب �حلمريي ، �جلن�سية �المار�ت 
�ل�سيد:�حمد  �ىل  100% وذلك  و�لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف   -
لتاأجري  )�لعميد  �لرخ�سة  يف   ، �المار�ت  �جلن�سية   - �حلو�سني  �بر�هيم  ح�سن  عبد�هلل 
من  �ل�سادرة   780686 رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �ل�سيار�ت( 

د�ئرة �لتنمية �القت�سادية - تعديات �خرى:تنازل �ساحب �لرخ�سة الخر.
 وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 83881 رقم املعاملة

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد:حممد �ساجد حممد يو�سف ، �جلن�سية �لهند يرغب يف 
�ل�سيد:م�ستقيم موتيممال  100% وذلط �ىل  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع 
و�لتي  �سنا�ض(  ماركت  )�سوبر  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف   ، �لهند  �جلن�سية   - كاندوت  حم�سن 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   113950 رقم  �مل�سماه  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 
تغيري   ، الخر  �لرخ�سة  �ساحب  �خرى:تنازل  تعديات   - بال�سارقة  �القت�سادية  �لتنمية 

وكيل خدمات.
 وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 83864 رقم املعاملة

تنازل /بيع
هوية  بطاقة  وحتمل  �وزبك�ستان  �جلن�سية   ، دجور�يفا  �ل�سيدة:�ساخنوز�  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
رقم:784197672487218 ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن 50% من كامل ح�ستها �لبالغة %100 
وذلك �ىل �ل�سيده:�سما �سعيد �سلطان بن �ساهني �ل�سويدي - �جلن�سية �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، وحتمل 
50% من كامل ح�ستها  و�لتنازل عن  �لبيع  بطاقة هوية رقم:784200197206830 وترغب يف 
�لعربية  �المار�ت  �جلن�سية   ، �مل�سوى�ل�سويدي  خليفه  في�سل  �ل�سيده:علياء  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة 
�ملتحدة ، وحتمل بطاقة هوية رقم:784199474713205 يف �لرخ�سة �مل�سماه )�سالون ركن �ل�سرعة 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   776169 رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي  لل�سيد�ت( 
وكيل خدمات  �لقانوين من  �ل�سكل  تغيري   ، �لرخ�سة الخر  �خرى:تنازل �ساحب  تعديات   - �القت�سادية 
�ىل �سركة �عمال مهنية .  وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - جنري كل وزير كل
جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004608/ 

�إىل �ملحكوم عليه : جنري كل وزير كل 
�ملنفذ:�ساهد  �ملدعي  �ملرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر �حلكم  �نه  حيث 
جل خ�سته جل ، �جلن�سية باك�ستاين   ، يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عاه، ومبا �أن �ملحكوم له 
�ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف :19854
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاه خال )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �الخطار  بهذ�  �عانك/�إعانكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فاروق حممود حممد حممود ارجمند
جتاري  SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004389/ 

�إىل �ملحكوم عليه : فاروق حممود حممد حممود �رجمند 
�ملنفذ:بنك  �ملدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  �ملرفق  �حلكم  �سدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
�المار�ت دبي �لوطني �ض.م.ع   ، يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عاه، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  

3.703335E7: تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاه خال )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �الخطار  بهذ�  �عانك/�إعانكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - وي كري لتنظيف املباين
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004408/ 

�إىل �ملحكوم عليه : وي كري لتنظيف �ملباين 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح �ملدعي �ملنفذ:يو�سف 
�أن �ملحكوم له  عبد�هلل بيغتو - �جلن�سية �ثيوبي   ، يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عاه، ومبا 
�ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف :5356
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاه خال )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �الخطار  بهذ�  �عانك/�إعانكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0004858 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حتا لتجارة وتاجري معد�ت �لبناء ذ.م.م - جمهول حمل �الإقامة 
نعلمكم بان �ملدعي/طاهر عبا�ض حممد عبا�ض م�ستوئي �جلن�سية باك�ستان يف �لدعوى رقم 4858-

يطالب  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد  �لثالثة  �لد�ئرة  �لعمالية  �لو�حد  �ليوم  د�ئرة   2022
فيها:�لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )13200( درهم باال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف .

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/8/31 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الحتادية 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 15 ( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ال تزيد 
مدعي  بو�سفك   - �عاه  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك  �لن�سر  تاريخ  من  �يام  ع�سرة  على 

عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/17  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

�ضعيد خلفان را�ضد ال�ضعايل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
يف الدعوى رقم 2022/220 تعيني خربة - دبي

�ملتنازع �سده:خالد �سليمان علي حجر �ل�سحي
�لعنو�ن:مهجول حمل �القامة

من  �سدكم  و�ملرفوعة  �ع��اه  بالدعوى  ح�سابي  كخبري  �نتد�بنا  مت  �ن��ه  علما  نحيطكم 
�ملتنازع/�سركة �خلط �المامي الد�رة �ال�ستثمار ���ض.ذ.م.م ، وعليه فانتم مكلفون �و من 
�ملو�فق:2022/8/30  �لثاثاء  ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة و�ملقرر عقده يوم 
�ل�ساعة 12:00 ظهر� يرجى �لتو��سل معنا عن طريق �لهاتف �ملحمول �خلا�ض باخلبري 
و�ر�سال كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق �لربيد �اللكرتوين علما 
بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�ساحيات �ملخولة 

.missnahed@hotmaill.com:لها قانونا - لا�ستف�سار �الت�سال ب���:0506317417 - �المييل
اخلبري  احل�ض�بي/ن�هد ر�ض�د حممد

اإعالن بالن�ضر للح�ضور اأمام اخلربة 

70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
الدعوى رقم 2022/884 جتاري جزئي

�ملدعي:منتجع وفلل �ل�سعديات روتانا - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م
بوكالة �ملحامي/عبد�لعزيز خليفة �لهنائي

�ملدعي عليها/�لفا لل�سياحة �ض.ذ.م.م
تعلن �خلبرية �حل�سابية/ميثاء �سامل �لزعابي عن بدء �عمال �خلربة �ملحا�سبية مبوجب 
�لقر�ر �ل�سادر عن حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2022/6/15 يف �لدعوى رقم:2022/884 
)�لثاين(  �خل��ربة  �جتماع  ����ض.ذ.م.م مبوعد  لل�سياحة  عليها/�لفا  �ملدعي  جت��اري جزئي 
لتقدمي ما لديها من م�ستند�ت وذلك يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2022/8/25 يف متام �ل�ساعة 

12:30 ظهر� و�سوف يكون �الجتماع )عن بعد( من خال �لر�بط �لتايل:
https//us06web.zoom.us/j/81942254869 - تليفون:048768662.

مكتب اخلبري احل�ض�بي/ميث�ء �ض�مل الزع�بي

اإعالن موعد اجتماع خربة

70197
العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001222 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : يحيى عبد�لكرمي عبد�هلل �سابر �المريي - جمهول حمل �الإقامة 

�عان بالتاأجيل �الد�ري .
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�لدعوى  �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة �الحتادية 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )  4 رقم 
مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/8  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      
نوف عمر الدوخي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
انذار عديل بالن�ضر

رقم  2022/150379    
�ملنذر:بنك �إت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود فرع دبي

�ملنذر �ليه:ر��سيل مويهاكي نغاجنا - كيني �جلن�سية
�ملو�سوع:�خطار ب�سد�د مبلغ )41.811.33( درهم �مار�تي

يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )41.811.33( درهم �مار�تي 
قيمة �ملرت�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد متويل 
�ملركبة ني�سان باثفايندر - �سنة �ل�سنع 2016 - و�سف �ملركبة ��ستي�سن - لون �ملركبة 
c  دبي و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر  33239 خ�سو�سي  �بي�ض - رقم �للوحة 
وذلك خال موعد �أق�ساه �سبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر �لعديل و�ال �سوف 
ي�سطر �ملنذر �أ�سفا التخاذ �ج��ر�ء�ت بيع �ملركبة �ملذكورة مع حتميل �ملنذر �ليها كافة 

�لر�سوم و�مل�ساريف .
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70330 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
تنازل /بيع

اعالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد:عبد�لكرمي بيكنينتي عديل عام - �جلن�سية �لهند يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�سيد:رفيق نامبان كيونات حممد 
كوتي نامبان كونات - �جلن�سية:�لهند - وكذلك يرغب �ل�سيد/�سيف �لدين كاد�فات - �جلن�سية 
مانات  �ل�سيد/ر�جيفان  �ىل  وذلك   %50 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  �لهند 
كارونان - �جلن�سية:�لهند يف �لرخ�سة �مل�سماه )كافترييا �ساندي( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 

�القت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم:501970 - تعديات �خرى:اليوجد
  وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 0084074 رقم املعاملة

تنازل /بيع
هوية  بطاقة  و�حمل  �جلن�سية  �سوري   - ميده  عبدو  �ل�سيد:�حمد  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة  ح�ستي  من   %40 عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  �رغب  رقم:784197228131518 
بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي   ذ.م.م(  �ل�سقاالت  لتجارة  �لفنية  )�لهند�سة  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف   %100
هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�سية   - رو�سي  دز�خا  �ل�سيد:حممد  �ىل   772219: رقم  حتت  �ل�سارقة 
�ل�سيده/ �ىل  ح�ستي  30% من  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  �رغب  كما   - رقم:784196295154817 
عا عبد �لبا�سط ر�ستم - �سورية �جلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم:784198760816326 - تغيري 

�ل�سكل �لقانوين بتحويلها من وكيل خدمات �ىل �سركة ذ.م.م - ��سافة �سريك/�سركاء - تغيري ن�ساط
 وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 0084067 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعالن بالن�ضر

بطاقة  ويحمل  �جلن�سية  باك�ستاين   ، �حمد  فاروق  �حمد  �ل�سيد:نعيم  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
 %50 �لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  هوية رقم:784199232520934 يرغب يف 
�ل�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لب�سائع(  �حلزم  خلدمات  �لزرقاء  )�لعلبة  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف 
�سفر  جو�ز  ويحمل  �جلن�سية  باك�ستاين   - ركها  �هلل  علي  �ل�سيد:عبا�ض  �ىل   781795 رقم  حتت 

رقم:CG1799683 - تعديات �خرى:اليوجد
2013 يف �سان  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام    وعمابن�ض 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 0084052 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعالن بالن�ضر

�جلن�سية  �مار�تي  �حلمادي  حممد  �حمد  حممد  �ل�سيد:جا�سم  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  رقم:784196881740219  هوية  بطاقة  و�حمل 
�ل�سارقة حتت  بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لوليد(  �مل�سماه )مكتبة  �لرخ�سة  100% يف  �لبالغة  ح�ستي 
رقم:536861 �ىل �ل�سيد:وليد علي ب�سيوين علي عمر - م�سري �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية 
رقم:784197790205716 - تعديات �خرى:تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل 
�لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وكيل خدمات -  وعمابن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على   2013
تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه  ��سبوعني من  �ليه بعد  �مل�سار  �الجر�ء 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
تنازل /بيع

اعالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد:يون�ض عبد�هلل ح�سن �حمد �ملرزوقي - �جلن�سية �المار�ت 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد:عبد�لنيا�ض 
توند�كا�سى حمزه توند� كا�سى - �جلن�سية �لهند - يف �لرخ�سة �مل�سماه )�ول �لفجر خلياطة 
برخ�سة  بال�سارقة  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ساردة  �الطفال(  ماب�ض  وتطريز 
رقم:617924 - تعديات �خرى:تغيري �ل�سكل �لقانوين للرخ�سة من/موؤ�س�سة فردية 
�ىل وكيل خدمات -   وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف 
يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي 

�عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
تنازل /بيع

اعالن بالن�ضر
ناالفاتانام  عبد�هلل  ت�سري�نانتافيد�  فار�يل  �ل�سيد:نعيم  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كاندي - �جلن�سية �لهند يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة %100 
يف   - �لهند  �جلن�سية   - فيتيل  �رويل  حمزه  مريكومت�سريي  �ل�سيد/�سهري  ل�سالح 
يف  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �سادرة  للنظار�ت(  �لدوحة  )نور  �مل�سماه  �لرخ�سة 

�ل�سارقة بالرقم:627396 - تعديات �خرى:تغيري وكيل �خلدمات
ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   )5( من  فقرة   )14( �ملادة    وعمابن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم   2013
�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي 

�عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0004334 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / قا�سم حميد جاب - �لعنو�ن:9427897 

نحيطكم علما بانه بتاريخ  اليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

بالرقم �أعاه ل�سالح /حمد �حمد علي دغي�ض ،  بالتايل :ن�ض �حلكم ناأمر 

مائة  درهم   )173000( مبلغ  �لطالب  �ىل  يوؤدي  بان  �سدها  �ملقدم  بالز�م 

وثاثة و�سبعون �لف درهم - و�لر�سوم و�مل�ساريف ، حكما قابا لا�ستئناف 

خال �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره .

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر    SHCFICICPL2022 /0005672 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / فالرييا �سبيلكني - �لعنو�ن:9592601 
نحيطكم علما بانه بتاريخ  اليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 
�أعاه ل�سالح /��سماعيل علي �كرب �سرد�ري ،  بالتايل :�حلكم �نه بتاريخ:2022/8/17 
بعد �الطاع على �الور�ق نامر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
)60000( درهم و�لزمته بالفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا �عتبار� من تاريخ قيد 
�لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات ، حكما قابا لا�ستئناف خال 

�ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0002711 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لكر�مة خلدمات �لتنظيف ذ.م.م - جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
، وتقدمي مذكرة  بو��سطة وكيل معتمد  �و  ( �سخ�سيا   1 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاه -  �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه. -    حرر بتاريخ  2022/8/17  
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

مرمي ابراهيم البلو�ضي
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•• اأبوظبي -وام: 

�الإم���ار�ت  �ستاليونز  ج��ي  �إ���ض  �إي��ه  جمموعة  �أعلنت 
��ستحو�ذها  �لقاب�سة،  �لعاملية  لل�سركة  و�ل��ت��اب��ع��ة 
�إمار�تيتني،  �سركتني  يف  ��سرت�تيجية  ح�س�ض  على 
�إيذ�ناً منها بتو�سيع نطاق عملياتها لت�سمل جمايل 

�لت�سميم �لد�خلي وت�سنيع �ملنتجات.
ويف �لتفا�سيل،

على  �الإم����ار�ت  �ستاليونز  ج��ي  �إ����ض  �إي���ه  ��ستحوذت   
�سركة  �أكرب  “فجني فاكتوري”،  %60 من  ح�سة 
الأعمال �لنجارة وت�سنيع �الأثاث يف دولة �الإمار�ت. 
ك��م��ا ����س��ت��ح��وذت �مل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ح�����س��ة %45 يف 
�لهند�سة  خل���دم���ات  �ل����ر�ئ����د  �مل������زود  دي���ك���وف���ج���ني، 

و�لت�سميم �لد�خلي عالية �جلودة.
وق����ال م��ط��ر ���س��ه��ي��ل �ل��ي��ب��ه��وين �ل���ظ���اه���ري، رئي�ض 
 “ �الإم����ار�ت:  �ستاليونز  جي”  �إ���ض  “�إيه  جمموعة 
�لر�مية  ج��ه��ودن��ا  �سمن  �ال���س��ت��ح��و�ذ  �سفقتا  ت��اأت��ي 
�إ�ض  ’�إيه  جمموعة  ع��ائ��د�ت  تو�سيع  مو��سلة  �إىل 
�لهند�سة  من م�سادر جديدة بجانب جمايل  جي‘ 
لي�سمل  عملياتنا  نطاق  تو�سيع  وي�سكل  و�لت�سييد. 
ت�سميم �مل�ساحات �لد�خلية وت�سنيع �ملنتجات خطوة 

على  و�سنعكف  �ل�سركة،  منو  �إ�سرت�تيجية  يف  مهمة 
�إحد�ث نقلة نوعية يف عامل �لت�سميم �سمن �ل�سوق 

�ملحلي«.

ديكوري�سن  �آن��د  فرنت�سر  “فجني  �سركة  وتاأ�س�ست 
يف  م�سنعاً  ومت��ت��ل��ك   ،2003 ع���ام  يف  فاكتوري” 
24،000 مرت مربع،  �أبوظبي ميتد على م�ساحة 

�أ�سحاب  من  عاما   550 من  �أك��رث  لديها  ويعمل 
�خلربة .

عاماً   19 منذ  ديكوفجني  �سركة  تاأ�س�ست  حني  يف 
�لت�ساميم  ح���ل���ول  ع��ل��ى  �مل��ت��ن��ام��ي  ل��ل��ط��ل��ب  ت��ل��ب��ي��ًة 
�لد�خلية �ملتخ�س�سة، وتركز �أعمالها على �لهند�سة 

وتنفيذ �مل�ساريع.
�مل��ن��ت��ج��ات �ملحلية  “ ت�����س��ه��د  �ل���ظ���اه���ري:  و�أ����س���اف 
�ل���ت���ي تو�جه  ب�����س��ب��ب �ل���ت���ح���دي���ات  ط��ل��ب��اً م��رت��ف��ع��اً 
و��سعة للنمو  �آفاقاً  �لعاملية، ونرى  �سا�سل �الإم��د�د 
�ال�سرت�تيجي لل�سركة يف �ل�سوق من خال �سفقتي 
فاكتوري‘  و’فجني  ’ديكوفجني‘  على  �ال�ستحو�ذ 
�ساملة  حلول  توفري  يف  �ست�سهم  و�لتي  �لر�ئدتني، 
ع��ال��ي��ة �جل�����ودة يف �ل�����س��وق �مل��ح��ل��ي��ة ���س��م��ن جمايل 

�لت�سميم و�الأثاث«.
منو  زخ��م  ت��وف��ري  يف  �ال���س��ت��ح��و�ذ  عمليتا  و�ست�سهم 
قوي ملجموعة �ستاليونز �الإمار�ت، و�لتي تزود حالياً 
و�لت�سييد  �لهند�سة  بخدمات  خمتلفاً  �سوقاً   12
و�لتطوير و�إد�رة �لعقار�ت. وتاأ�س�ست �ل�سركة يف عام 
2006، و�أُدرجت يف �سوق منو �سمن �سوق �أبوظبي 
ل��اأور�ق �ملالية يف �أو�خ��ر عام 2020، وتبلغ قيمة 

�أ�سول �ل�سركة �أكرث من 500 مليون درهم.

•• اأبوظبي-وام:

لاأملنيوم،  �لعاملية  �الإم���ار�ت  �سركة  �أعلنت 
عن �أرباحها خال �لن�سف �الأول من �لعامل 
�حلايل و�لتي و�سلت �إىل �أعلى م�ستوياتها، 
 5.9 �ل�����س��اف��ي��ة ن��ح��و  ح��ي��ث بلغت �الأرب�����اح 
درهم  مليار   1.7 ب���  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليار 

خال �لن�سف �الأول من �لعام 2021.
�لن�سف  خال  �ل�سركة  ربح  �سايف  وجت��اوز 
�الأول من �لعام 2022 �سايف �لربح �لذي 
حتقق يف �لعام 2021 بالكامل، �لذي كان 

رقماً قيا�سياً لل�سركة يف حد ذ�ته.
�لفو�ئد  خ�سم  قبل  �ملعّدلة  �الأرب��اح  وبلغت 
 7.6 و�ال�ستهاك  و�الإه���اك  و�ل�سر�ئب 
مليار درهم خال �لن�سف �الأول من �لعام 
3.5 مليار درهم خال  2022 مقارنة ب� 

�لفرتة نف�سها من �لعام �ملا�سي.
كما ز�دت مبيعات �الأملنيوم �مل�سبوب بن�سبة 
%11 حيث و�سلت �إىل 1.31 مليون طن 
مقارنة ب� 1.18 مليون طن خال �لن�سف 
�الإمار�ت  2021. ونفذت  �لعام  �الأول من 
�الإنتاج  لتح�سني  خططاً  لاأملنيوم  �لعاملية 
وم���و�ج���ه���ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة على 
الأكرث  منتجاتها  ووف��رت  �لعاملي،  �مل�ستوى 

من 400 عميل يف �أكرث من 50 دولة.
�لقيمة  ذ�ت  �مل��ن��ت��ج��ات  م��ب��ي��ع��ات  و�رت��ف��ع��ت 
�مل�سافة �أو “�الأملنيوم عايل �جلودة” بن�سبة 
1.07 مليون طن  �إىل  %5 حيث و�سلت 
مقارنة ب� 1.02 مليون طن خال �لن�سف 

�الأول من �لعام 2021.
عايل  “�الأملنيوم  م��ب��ي��ع��ات  ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت 
�ملبيعات  �إج���م���ايل  م���ن   82% �جلودة” 
مقارنة ب� %86 خال �لن�سف �الأول من 
على  �ل�سركة  تركيز  نتيجة   2021 �لعام 
�لفو�ئد  خ�سم  قبل  �الأرب���اح  ن�سبة  حت�سني 
و�ل�����س��ر�ئ��ب و�الإه�����اك و�ال���س��ت��ه��اك من 
�أ�سعار  �لتقلبات �لكبرية يف  �ملبيعات يف ظل 

�سبائك �خللط �ملعدنية.

وب��ل��غ ه��ام�����ض �أرب������اح ق��ط��اع �الأمل���ن���ي���وم من 
و�ل�سر�ئب  �لفو�ئد  خ�سم  قبل  عملياتنا 
مقارنة   41% و�ال���س��ت��ه��اك  و�الإه�����اك 
�لعام  م��ن  �الأول  �لن�سف  خ��ال   32% ب��� 
�ل�سركات  ع��ل��ى  ب��ذل��ك  م��ت��ق��دم��ة   ،2021

�لعاملية �لر�ئدة يف �لقطاع نف�سه.
لاألومينا  �لطويلة  م�سفاة  �إنتاج  و�رتفع 
 1.09 ب���  مقارنة  ط��ن  مليون   1.15 �إىل 
من  �الأول  �ل��ن�����س��ف  خ����ال  ط���ن  م��ل��ي��ون 
�لتوقف  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى   2021 �ل���ع���ام 
�لدورية. ووفرت  �ل�سيانة  الإجر�ء عمليات 
م�سفاة �الألومينا �لتابعة لاإمار�ت �لعاملية 
�ل�سركة  �حتياجات  م��ن   45% لاأملنيوم 

من �الألومينا خال هذه �لفرتة.
خام  �����س����ادر�ت  ز�دت  ذل�����ك،  �إىل  �إ����س���اف���ًة 
حيث   11% بن�سبة  غينيا  من  �لبوك�سيت 
ب�  مقارنة  ط��ن  مليون   6.49 �إىل  و�سلت 
�الأول  �لن�سف  خ��ال  ط��ن  مليون   5.85

من �لعام 2021.
وو�سلت �أ�سعار �الأملنيوم خال �لن�سف �الأول 
من �لعام 2022 �إىل �أعلى م�ستوياتها على 
مد�ر �الأعو�م �لع�سرة �ملا�سية. وعلى �لرغم 
���س��ع��ر �الأمل��ن��ي��وم يف بور�سة  �ن��خ��ف��ا���ض  م��ن 
و�سل  ف��ق��د  �الأول،  �ل��ن�����س��ف  خ���ال  ل��ن��دن 
متو�سط �ل�سعر لدى �ل�سركة �إىل 3.063 

دوالر للطن.
ب���ن ك��ل��ب��ان، �لرئي�ض  وق����ال ع��ب��د �ل��ن��ا���س��ر 
�لعاملية  �الإم����������ار�ت  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لعام  خ��ال  �ملميز  �أد�ئ��ن��ا  “بعد  لاأملنيوم: 
�الإم������ار�ت  يف  �أن���ن���ا  �أ����س���رت  ف��ق��د   ،2021
�لعاملية لاأملنيوم ن�ستطيع تقدمي �الأف�سل 
وقد متكّنا من حت�سني �أد�ئنا �لت�سغيلي على 
�لتعدين  من  ب��دء�ً  �لقيمة  �سل�سلة  �م��ت��د�د 
�للوج�ستية. وجتاوز  �إىل �خلدمات  و�سواًل 
�سايف �لربح خال �لن�سف �الأول من �لعام 
�حلايل �سايف �لربح للعام �ملا�سي بالكامل، 

بف�سل �أد�ئنا �لذي مكّنا من �ال�ستفادة من 
ظروف �ل�سوق«.

عملياتنا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  “ركزنا  و�أ�����س����اف: 
�ل���ع���م���اء وحت�سني  م����ن  �مل����زي����د  وج�������ذب 
�أجل  م��ن  �الأول  �لن�سف  خ��ال  منتجاتنا 
وو�سع  بالتكاليف  و�لتحكم  �إير�د�تنا  زيادة 
�خل���ط���ط �مل���ائ���م���ة ل��ت��ن��م��ي��ة �أع���م���ال���ن���ا يف 
توفري  على  �لرتكيز  و�سنو��سل  �مل�ستقبل. 
�الأملنيوم يف ظل  تناف�سية يف قطاع  عائد�ت 
�لتطور�ت �لتي ي�سهدها �سوق �الأملنيوم على 

�مل�ستوى �لعاملي«.
�لرئي�ض  من جانبه قال زهري �لرجر�جي، 
�لتنفيذي لل�سوؤون �ملالية يف �سركة �الإمار�ت 
�لعاملية لاأملنيوم: “يعك�ض جناحنا �جلهود 
يف  �ملالية  �لتدفقات  لتعزيز  بذلناها  �لتي 
�ساهم يف  �ل�سوق �جليدة، مما  ظل ظ��روف 
وتوزيع  مل�ساهمينا  كبرية  ع��ائ��د�ت  حتقيق 
مليون   600 بلغت  نقدية  مرحلية  �أرب���اح 

�ملايل  مركزنا  تعزيز  �إىل  باالإ�سافة  دوالر 
�ملوؤ�س�سية  �مل�سرية  من  �مل�ستقبلية  للمرحلة 

.«
ب�سد�د  لاأملنيوم  �لعاملية  �الإم���ار�ت  وقامت 
�ملوؤ�س�سي  �ل��ق��ر���ض  م��ن  دره���م  مليار   2.9
�الأول  �لن�سف  نهاية  بعد  مبكر�ً  �لرئي�سي 
 ،2021 يناير  وم��ن��ذ   .2022 �ل��ع��ام  م��ن 
 6.5 ل��اأمل��ن��ي��وم  �لعاملية  �الإم�����ار�ت  ���س��ددت 
م���ل���ي���ار دره������م م����ن �ل�����دي�����ون ق���ب���ل موعد 
��ستحقاقها، كما �سددت 968 مليون درهم 

وفقاً للدفعات �ملجدولة.
نقدية  مرحلية  �أرب���اح���اً  �ل�����س��رك��ة  ووزع����ت 
بعد  للم�ساهمني  دره��م  مليار   2.2 قدرها 

نهاية �لن�سف �الأول من هذ� �لعام.
�سركة  ب���اع���ت  �مل���ح���ل���ي،  �ل�����س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�ألف   141 ل��اأمل��ن��ي��وم  �ل��ع��امل��ي��ة  �الإم������ار�ت 
%11 من  ب��ن�����س��ب��ة  �الأمل����ن����ي����وم،  ط���ن م���ن 
�لذين  �ملحليني  للعماء  �ملبيعات،  �إجمايل 
متعددة  �سناعات  يف  �الأملنيوم  ي�ستخدمون 
م���ن ق��ط��ع غ���ي���ار �ل�������س���ي���ار�ت �إىل �إط������ار�ت 
مما  و�ل��ت�����س��دي��ر،  �ملحلية  لل�سوق  �ل��ن��و�ف��ذ 
�أه��م �لقطاعات  �أح��د  �ساهم يف تعزيز جناح 
�الإم���������ار�ت ومتكني  دول�����ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة يف 
�ل�سركات �ملحلية من تنفيذ مبادرة “��سنع 

يف �الإمار�ت«.

»الحتاد لل�سحن« ت�ستك�سف اآفاق تو�سيع �سبكتها وتعمل على زيادة اأ�سطولها

»اإيه اإ�ص جي �ستاليونز الإمارات« ت�ستحوذ على ح�س�ص ا�سرتاتيجية يف �سركتني

»الإمارات لالأملنيوم« حتقق 5.9 مليار درهم اأرباحا �سافية خالل الن�سف الأول

•• اأبوظبي-وام:

�أول �لرئي�ض ل�سوؤون  قال مارتن درو، نائب 
و�ل�����س��ح��ن يف جمموعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ب��ي��ع��ات 
“�الحتاد  �إن  للطري�ن”،  “�الحتاد 
عمليات  يف  �مل��ج��م��وع��ة  ذر�ع  لل�سحن”، 
�ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة، لديها  �ل�����س��ح��ن و�خل���دم���ات 
خطط ��سرت�تيجية ت�سمل تو�سيع �أ�سطولها 
مع  �لعمليات  مب�ستوى  و�الرت��ق��اء  �حل���ايل 
�ال���س��ت��ث��م��ار يف �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، مب��ا يعزز 
�ملف�سل  �جل���وي  �ل�سحن  ك�سريك  مكانتها 

ملختلف �لعماء حول �لعامل.
و�أ�ساف درو - يف حو�ر خا�ض مع وكالة �أنباء 
تو��سل �الحتاد لل�سحن  �الإمار�ت “و�م” - 
وزي����ادة  �سبكتها  ت��و���س��ي��ع  �آف�����اق  ����س��ت��ك�����س��اف 
جميع  يلبي  مب��ا  �لرئي�سية،  �مل�����س��ار�ت  ع��دد 
متطلبات و�حتياجات �لعماء، كما حتر�ض 
�إ���س��اف��ة م�����س��ار�ت ووجهات  �ل�����س��رك��ة ع��ل��ى 
وذلك  �حلاجة  وفق  �ل�سعة  وتعزيز  جديدة 
ومو��سم  �لعماء  متطلبات  مو�كبة  بهدف 

�الزدحام.
لل�سحن”  “�الحتاد  �أ���س��ط��ول  �أن  و�أو����س���ح 
 ،”777 “بوينج  ط��ائ��ر�ت   5 ح��ال��ي��اً  ي�سم 
و7 طائر�ت “بوينج 777s«، و40 طائرة 
“�إيربا�ض  طائرة  و14   ،»787s “بوينج 
“�إيربا�ض  ط�����ائ�����ر�ت  و5   ،»A320s
من  �ملزيد  الإ�سافة  خطط  مع   ،»A350s
 ،2022 عام  يف   »787s “بوينج  طائر�ت 
�إيربا�ض  ���س��رك��ة  م��ع  �ل��ت��ع��اق��د  �إىل  م�����س��ري�ً 
من �جليل   »A350F« 7 طائر�ت ل�سر�ء 
وتوفري  �ل�سحن  �أ�سطول  لتو�سيع  �جلديد، 
�إ�سافية مبا ي�سمن مو�كبة متطلبات  �سعة 

�لعماء و�ل�سركاء.
وذك��ر �أن �إ���س��اف��ة ط��ائ��رة رك��اب ج��دي��دة من 

�لبدن  عري�سة   ”350 “�إيربا�ض  ط���ر�ز 
�إىل �أ�سطول �ل�سركة، ي�سهم يف تعزيز �ل�سعة 
�لرئي�سية،  �لتجاري  �ل�سحن  م�سار�ت  على 
م�سري�ً �إىل �أن �ل�سركة ت�سعى لتحقيق �سعة 
طائر�ت  جميع  تعديل  خ��ال  م��ن  �إ�سافية 
“بوينج 777” بالتعاون مع �سركة �الحتاد 

للطري�ن �لهند�سية.
ت�سرّي  لل�سحن”  “�الحتاد  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�إىل 79 وج��ه��ة يف �أوروب���ا  رح��ات��ه��ا ح��ال��ي��اً 
و�الأمريكيتني  و�أ�سرت�ليا  و�أفريقيا  و�آ�سيا 
�أي�ساً  وت��ط��ل��ق  �أ���س��ب��وع��ي��اً  رح��ل��ة   564 م��ع 
و��سعة  �سبكة  على  باالعتماد  �سحن  رحات 
م���ن خ���دم���ات �ل��ن��ق��ل �ل������ربي، ف��ي��م��ا تقدم 
خارج  وجهات  �إىل  �لطلب  ح�سب  خدماتها 

�سبكتها.
وقال درو �إن �ل�سركة عدلت �سبكة رحاتها 
خال مو�سم �ل�سيف، لزيادة عدد �لرحات 
�أنحاء  خمتلف  يف  �ل�سياحية  �لوجهات  �إىل 
�لعامل، حيث عززت جدول رحاتها �ل�سيفية 
باإ�سافة مزيد من �لرحات �الأ�سبوعية �إىل 
ومدريد  وجوهان�سربج  وبروك�سل  بر�سلونة 
وط��وك��ي��و وف��ي��ي��ن��ا، م��ع زي����ادة ع���دد رحات 
�لركاب يف �ل�سبكة و�لرحات �ملو�سمية �إىل 

�ليونان، وفرن�سا، و�إ�سبانيا وتنز�نيا.
و�أ�سار �إىل �أن �ل�سركة تعتزم مو��سلة ت�سيري 
خدمات  لتوفري   ”777 “بوينج  ط��ائ��ر�ت 
وفر�نكفورت  ودك���ا  �سيكاغو  �إىل  �ل�����س��ح��ن 
وه����ان����وي وه�����و ت�����س��ي م���ن���ه وه����ون����غ كونغ 
و�لريا�ض  وميان  ونريوبي  وجوهان�سربج 
�ل�����س��رك��ة تخطط  �أن  و���س��ن��غ��ه��اي، م��و���س��ح��اً 
�الإ�سافية  �ل��رك��اب  رح��ات  م��ن  لا�ستفادة 
 ”787 “بوينج  ط������ائ������ر�ت  م�����ن  ع���ل���ى 
مبا�سرة  رحلة   35 يف   ”350 و”�إيربا�ض 
رحات  و7  ل���ن���دن،  يف  ه��ي��رثو  م��ط��ار  �إىل 

مبا�سرة �إىل بانكوك وخم�ض رحات �أخرى 
�إليها عن طريق مقاطعة بوكيت، ف�سًا عن 
ت�سيري رحات يومية �إىل دبلن و�سنغافورة 

وكو�الملبور.
�ملبيعات  ل�����س��وؤون  �لرئي�ض  �أول  نائب  وق��ال 
لل�سحن”،  “�الحتاد  �إن  و�ل�سحن،  �لعاملية 
ب�سفتها ع�سو�ً موؤ�س�ساً يف مبادرة “�ئتاف 
 260 م���ن  �أك�����رث  ب��ن��ق��ل  ق���ام���ت  �الأمل”، 
ب��ال��ت��ع��اون مع  دول���ة،   60 �إىل  ل��ق��اح  مليون 
�أبوظبي وجمموعة مو�نئ  د�ئرة �ل�سحة - 
�ل�سركة  لعبت  كما  ر�ف���د،  و�سركة  �أبوظبي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا دور�ً حم���وري���اً يف 
نقل  لت�سهيل  �مل��ب��ادر�ت  �لعديد من  �إط��اق 
مكانة  وتر�سيخ  �لدو�ئية  �ملنتجات  وتوزيع 
ونقل  �حل��ي��اة  لعلوم  ر�ئ���د  كمركز  �أب��وظ��ب��ي 

�الأدوية.
�ستطلق  لل�سحن”  “�الحتاد  �أن  و�أ����س���اف 
�ل��ق��ادم��ة م��ن�����س��اأًة جديدًة  �الأ���س��ه��ر  خ���ال 
مطار  يف  �ل���ت���ربي���د  ل�����س��ل�����س��ل��ة  وم���ت���ط���ورة 
�أبوظبي، مبا ي�سهم يف تعزيز �إمكانات و�سعة 
وتو�سيع  ل��دي��ه��ا  �ل��ت��ربي��د  �سل�سلة  ت��خ��زي��ن 
�لدو�ئية،  �مل��ن��ت��ج��ات  جم����ال  يف  خ��دم��ات��ه��ا 
تطوير  على  عملت  �ل�سركة  �أن  �إىل  م�سري�ً 
منتجات ج��دي��دة خ��ال �ل��ع��ام �جل���اري من 
�جلاف  �ل��ث��ل��ج  �إن��ت��اج  ق����در�ت  تو�سيع  بينها 
�أغطية حر�رية حم�ّسنة من �ساأنها  وتوفري 
ت��ع��زي��ز ح��م��اي��ة �مل��ن��ت��ج��ات �ل���دو�ئ���ي���ة خال 

عمليات �لتحميل و�لتفريغ.
يف  ��ستثمارها  �ستو��سل  �ل�سركة  �أن  وذك��ر 
ميز�ت  �إ���س��اف��ة  م��ع  �لرقمي  �لتحول  رحلة 
�الإلكرتونية  �حل��ج��وز�ت  بو�بة  �إىل  جديدة 
مبا  و�سريعة،  �سهلة  حجز  جتربة  وت��وف��ري 
ن�سبة  على  �الّط����اع  م��ّي��زة  حت�سني  ي�سمل 
�مل�������س���اه���د�ت م���ق���ارن���ًة ب��ن�����س��ب��ة �حل���ج���وز�ت 

�لفعلية، باالإ�سافة �إىل عر�ض قائمة �الأخبار 
�لتحكم  ول����وح����ات  �حل���دي���ث���ة  و�ل���ع���رو����ض 
ن�سبة  �رت��ف��اع  �إىل  �أدى  م��ا  وه��و  �ملخ�س�سة، 

�حلجز با�ستخد�م �لبو�بة بن�سبة 57%.
�أن �ل�سني متثل �سوقاً مهمة لل�سركة  و�أكد 
حيث ت�ساهم هونغ كونغ حالياً بن�سبة 18% 
رحات   6 خ��ال  من  �ل�سحن  عمليات  من 
بن�سبة  فيتنام  ت�ساهم  ح��ني  يف  �أ���س��ب��وع��ي��اً، 
 5 ت�سيري  مع  �ل�سحن  عمليات  من   24%
رحات �أ�سبوعية �إىل هانوي وثاث رحات 
ت�سي منه، م�سري�ً  �إىل مدينة هو  �أ�سبوعية 
�الأخرى  �لرئي�سية  �الأ���س��و�ق  قائمة  �أن  �إيل 
�لعربية  و�ململكة  بنغادي�ض  ت�سمل  �آ�سيا  يف 
و�أملانيا  ����س��ت��ح��و�ذ ه��ول��ن��د�  �ل�����س��ع��ودي��ة، م��ع 
�أوروب���ا، فيما ت�سرّي  على �حل�سة �الأك��رب يف 
خمتلفة  وب�سعات  متعددة  رح��ات  �ل�سركة 
وجنوب  �مل��ت��ح��دة  و�ل���والي���ات  �سيكاغو  �إىل 

�أفريقيا وكينيا.
�أ�سو�ق  �أب��رز  �أح��د  ت��ز�ل  �أن �لهند ال  و�أو�سح 
�لقابلة  ل��ل��ب�����س��ائ��ع  لل�سحن”  “�الحتاد 
�لتجارية  �مل�������س���ار�ت  ت���ب���د�أ  ح��ي��ث  ل��ل��ت��ل��ف، 
و�لهند  �آ�سيا  و�سمال  جنوب  من  �لرئي�سية 
فيما  و�أوروب���ا،  �الأو�سط  �ل�سرق  �إىل  و�سواًل 
�إىل  رح��ات��ه��ا  يف  �ل�سعة  تعزيز  على  تعمل 
ذلك  يف  مبا  �لهند،  يف  �لرئي�سية  �لوجهات 
�لرحات �ليومية من و�إىل مومباي ودلهي 
�آباد وكوت�سيا  �آباد وبنجالور وحيدر  و�أحمد 

وكري�ال.
�ملبيعات  ل�����س��وؤون  �لرئي�ض  �أول  ن��ائ��ب  و�أك���د 
“�الحتاد  و�ل�����س��ح��ن يف جم��م��وع��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
لل�سحن”  “�الحتاد  �ل���ت���ز�م  للطري�ن”، 
�لكامل مببادر�ت جمموعة �الحتاد للطري�ن 
�لكربوين  �حل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وم�����س��اع��ي��ه��ا 
بحلول عام 2050 حيث تعمل على تطوير 

لعمليات  خم�س�سة  ��ستد�مة  ��سرت�تيجية 
�ملنا�سب،  �ل���وق���ت  يف  ع��ن��ه��ا  ن��ع��ل��ن  �ل�����س��ح��ن 
م�سري�ً �إىل �أن �ل�سركة حتر�ض على تطوير 
جميع مبادر�تها و��ستثمار�تها وتنفيذها مبا 
ين�سجم مع �ملعايري �لعاملية وي�سمن تزويد 
�أعلى  وفق  �لب�سائع  نقل  بخدمات  �لعماء 
م�ستويات �لتطور و�ال�ستد�مة و�لكفاءة مع 

مو�كبة متطلباتهم �مل�ستقبلية.
حققت معدل  لل�سحن”  “�الحتاد  �إن  وقال 
بالت�سليم  �الل����ت����ز�م  م��وؤ���س��ر  ع��ل��ى   86%
�لن�سف �الأول من عام  �ملوعد خال  ح�سب 
بعام  مقارنة   2% ن�سبتها  بزيادة   ،2022
على   83% م��ع��دل  �سجلت  ك��م��ا   ،2021
�لرغم  �ملحدد، على  �لوقت  �الأد�ء يف  موؤ�سر 
�ملناولة  بيئة  تفر�سها  �لتي  �لتحديات  من 
هذه  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  �ل�سبكة،  �م��ت��د�د  على 
�لنتائج ت�سهم يف تعزيز ثقة �لعماء بقدرة 
�ل�سركة على نقل �لب�سائع �إىل معظم �أنحاء 
و�سبكتها  �ل�سركة  حلول  خ��ال  من  �لعامل 

�لو��سعة.

اأبوظبي لل�سحة العامة يطلع على 
تطبيق برناجمه »�سحي لل�سوبرماركت«

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر مركز �أبوظبي لل�سحة �لعامة لولو هايرب ماركت يف كابيتال مول لاطاع 
با�سم  �سابقاً  �ملعروف  لل�سوبرماركت”  “�سحي  �ملطور  برناجمه  تطبيق  على 
“وقاية«.ويهدف هذ� �لتعاون لت�سهيل عملية �لتعرف على �ملنتجات �ل�سحية 
ب�سعار �سهل وو��سح للم�ستهلكني وتعترب لولو هايرب ماركت من �كرب �ملن�ساآت 
�لغذ�ئية �لتي ت�ستهدف �سريحة ��ستهاكية و��سعة ومتنوعة من جمتمع �إمارة 

�أبوظبي.
وي�ساهم �إ�سافة �سعار “�سحي” على حتديد �خليار�ت �ل�سحية خال �لت�سوق 
ن�سبة منخف�سة من  على  “�سحي”  �سعار  �لتي حتمل  �الأطعمة  حيث حتتوي 
�أق��ل م��ن �ل�سكر و�مل��ل��ح وحم��ت��وى ع��ايل م��ن �الأل��ي��اف مقارنة  �ل��ده��ون ون�سبة 
�إعادة ترتيب �ملتجر  باالأطعمة �الأخرى من �لنوع نف�سه ويقوم �لربنامج على 
فعالة  ت�سويق  ��سرت�تيجيات  تطبيق  خ��ال  من  �ل�سحية  �خل��ي��ار�ت  �إب���ر�ز  يف 
وم�ستد�مة.ويعمل برنامج “�سحي” على توفر �ملو�د �لغذ�ئية �ل�سحية وي�سهل 
�إليها وت�سليط �ل�سوء على �خليار�ت �لغذ�ئية �ل�سحية  �إمكانية �لو�سول  من 
وجذب �نتباه �ملت�سوقني حيث يتم و�سع �سعار �لربنامج “�سحي” على رفوف 
�ملنتجات �ل�سحية.ورحب �سعادة مطر �سعيد �لنعيمي �ملدير�لعام ملركز �أبوظبي 
ل��ول��و ه��اي��رب م��ارك��ت و�ل���ذي يدعم  �ل��ت��ع��اون م��ع منافذ  ب��ه��ذ�  �لعامة  لل�سحة 
ويخدم برنامج “�سحي” وي�ساعد على �نت�ساره ب�سكل �أكرب يف �الإمارة.وقال �إن 
تطبيق منافذ لولو هايرب ماركت لربنامج “ �سحي “ على منتجات �الأغذية 
لل�سريحة  �ملتاحة  �ل�سحية  تنويع �خليار�ت  ب�سكل كبري يف  �سي�ساهم  �ل�سحية 
�ال�ستهاكية يف �المارة ورفع �لوعي باأهمية تبني �أمناط حياة �سحية ومتكني 
�ملرجو من  �ال�سرت�تيجي  �لهدف  وبالتايل حتقيق  �الأف�سل  �ختيار  �لفرد من 
�لربنامج وهو �لوقاية �لفعالة للحد من �الإ�سابة باالأمر��ض �ملزمنة �ملرتبطة 

بالعاد�ت �لغذ�ئية غري �ل�سحية و�لو�سول جلودة حياة عالية .
الأبوظبي  �الإقليمي  هايربماركت  لولو  مدير  ت��ي.ب��ي  �أبوبكر  ق��ال  جهته  م��ن 
لتوفري  �ملجموعة  �ل��ت��ز�م  من  ج��زء�  متثل  لولو  متاجر  م�ساركة  �إن  و�لظفرة 

�أف�سل �نو�ع �ملنتجات �لغذ�ئية للمت�سوقني.
و�أ�ساف : “ لطاملا كانت �للولو متاجر للتجزئة م�سوؤولة ت�سع جل �هتمامها يف 
ر�حة �لعماء وقد قمنا باال�ستثمار يف برنامج /�سحي/ ليكون ناجحاً مع جتار 
�أكرث �سحة و��ستد�مة ونتطلع قدماً  �أمناط ت�سوق  �لتجزئة لتنفيذ تغيري يف 
�لغذ�ء  �أمن��اط  و�ال�ستمر�ر يف حت�سني  �لفروع  �أكرب من  لعدد  �ملبادرة  الإي�سال 

لدى �مل�ستهلكني عرب جميع �ملتاجر«.
تعاون  �تفاقية  وق��ع  ق��د  �لعامة  لل�سحة  �أبوظبي  مركز  ب��اأن  بالذكر  �جل��دي��ر 
منتجاتها  على  �سحي  برنامج  لتطبيق   2018 يف  ماركت  هايرب  �للولو  مع 
�لغذ�ئية �ل�سحية وقد �متد هذ� �لتعاون لي�سمل تطبيق برنامج /�سحي/ يف 

�أربعة منافذ حتى يومه.

مهرجان ومزاد ليوا للتمور 
ينطلق 15 اأكتوبر املقبل

•• الظفرة -وام:

منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  برعاية 
يف  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  �أعلنت  �لظفرة، 
�أبوظبي عن �إطاق �لدورة �الأوىل من مهرجان ومز�د ليو� للتمور وذلك 
ل��ي��و� مبنطقة  �ملقبل يف مدينة  �أك��ت��وب��ر   24 �إىل   15 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��ال 
و�لزر�عية  �لرت�ثية  و�الأن�سطة  �لفعاليات  �إطار  يف  �ملهرجان  �لظفرة.ياأتي 
�إبر�ز  بهدف  خا�سة  �لظفرة  ومنطقة  عامة  �لدولة  �أر���ض  على  تقام  �لتي 
�الأمن  منظومة  وتعزيز  �ملحلية  �ملنتجات  كافة  ودع��م  �الإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث 

�لغذ�ئي للدولة.
ويعد �ملهرجان من�سة متخ�س�سة يف ت�سويق وبيع �لتمور �ملحلية و�لدولية 
ومنتجاتها، �إىل جانب تبادل �خلرب�ت بني �ملز�رعني من كافة دول �لعامل 

حول �أ�ساليب �لزر�عة �حلديثة، وكيفية �لعناية ب�سجرة �لنخيل.
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  ��سرت�تيجية  للتمور  ليو�  ومز�د  مهرجان  ويج�سد 
�ل��ت��ي ت�����س��ت��ل��ه��م بر�جمها  �أب���وظ���ب���ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة يف  و�ل����رب�م����ج 
�سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  فكر  م��ن  وفعالياتها  ومهرجاناتها 
�لعريق  �الإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث  �ملحافظة على  يف  “طيب �هلل ثر�ه”  �آل نهيان 

و��ستمر�ريته وبخا�سة �سجرة �لنخيل.
�لتي  و�لفعاليات  �ملهرجانات  �سل�سلة من  �ملهرجان �سمن  ياأتي تنظيم  كما 
�أبوظبي  �إمارة  �إطار خططها �لر�مية �إىل تعزيز مكانة  تنظمها �للجنة يف 
لعبت  و�لتي  �لثقافية  و�لرب�مج  �لرت�ثية  للمهرجانات  حا�سنة  كعا�سمة 
�إىل جانب  �إىل خمتلف دول �لعامل  �ل��رت�ث �الأ�سيل  �إي�سال  دور� كبري� يف 
�لدور �ملهم �لذي توؤديه تلك �لفعاليات يف تن�سيط حركة �ل�سياحة �لد�خلية 

و��ستقطاب �لزو�ر من خمتلف دول �لعامل.
�لذي  للزو�ر  �ملقدمة  �مل�ساحبة  �لفعاليات  �ملهرجان جمموعة من  وي�سهد 
و�ساحة  �لعاملية،  �لتمور  قرية  �سمنها  وم��ن  �ملهرجان  زي��ارة  على  يحر�ض 
مز�ينات  م�سابقات  تنظيم  �إىل  �مل�ساحبة..�إ�سافة  و�مل�سابقات  �لفعاليات 
�لتمور، و�ملز�د�ت وم�سابقة �لتغليف و�مل�سابقة �لدولية للتمور وزيت �لزيتون 

وم�سابقة �لر�سم و�لت�سوير �ل�سوئي. وزيت �لبان �لعربي “�ل�سوع”، 

اأ�سعار الذهب ت�سعد عامليا من 
اأدنى م�ستوياتها خالل 3 اأ�سابيع 

عو��سم -و�م:
�رت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار �ل��ذه��ب �لعاملية خ��ال ت����د�والت �أم�����ض، م��رت��دة م��ن �أدنى 

م�ستوياتها خال 3 �أ�سابيع و�مل�سجلة يف �جلل�سة �ملا�سية.
�ملعامات  يف  �الأ�سفر  �ملعدن  �أ�سعار  ز�دت  �لعاملية،  �الأ�سو�ق  لبيانات  ووفقا 
دوالر   1738.06 �إىل  دوالر   1.8 يعادل  ما  % �أو   0.1 بن�سبة  �لفورية 

لاأون�سة، وذلك بحلول �ل�ساعة “07:14 �سباحاً بتوقيت �الإمار�ت«.
و�رتفعت �لعقود �الآجلة للذهب ت�سليم �سهر دي�سمرب بن�سبة بلغت 0.12% 

تعادل 2.5 دوالر لت�سل �إىل 1750.7 دوالر لاأون�سة.
وعلى �سعيد �ملعادن �لنفي�سة �الأخرى، �نخف�ست �لف�سة بن�سبة 0.16% 
�إىل   0.05% بن�سبة  �ل��ب��ات��ني  وت��ر�ج��ع  ل��اأوق��ي��ة،  دوالر   18.84 �إىل 
867.85 دوالر، يف حني ز�د �لباديوم بن�سبة %1.13 �إىل 2014.78 

دوالر.
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تت�سدر الفائزين بـ»م�ستثمرون«  بيئية  م�ساريع   3
»كيتينايز« و»ثمرة« و»مزرعة ال�سحاب« تنال تقدير جلنة احلكام بعد مناف�سة قوية مع باقي امل�ساريع

مع�ملة بيع  توزعت على اأرا�ضي ف�ض�ء ومبنية واأبراج مفرزة  588

دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة ُتنفذ 2,417 معاملة خالل يوليو املا�سي

اقت�سادية ال�سارقة ت�سدر تقريرها ال�سنوي للعام 2021 

دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة تنفذ 
املا�سي يوليو  خالل  معاملة   2,417

•• ال�شارقة-وام:

�لعقاري  �لت�سجيل  د�ئ���رة  ع��ن  �ل�����س��ادر  �ل�سهري  �لتقرير  نتائج  ك�سفت 
بال�سارقة عن �إجمايل �ملعامات �لتي مت تنفيذها خال �سهر يوليو �ملا�سي، 
على  متوزعة  خمتلفة  منطقة   71 �سهدتها  معاملة،   2،417 بلغت  �إذ 
مناطق �الإم��ارة، منها 588 معاملة بيع، و338 معاملة رهن، و1،491 

معاملة �لت�سرفات �الأخرى.
وبني �لتقرير ن�سب عدد �لت�سرفات �لعقارية، حيث بلغت ن�سبة معامات 
ن�سبة  ج��اءت  ح��ني  يف   ،14% �ل��ره��ن  معامات  ون�سبة   ،24.3% �لبيع 

. % معامات �لت�سرفات �الأخرى 61.7 
�لعقاري  �لت�سجيل  د�ئ��رة  �آل �سالح، مدير  ر��سد  �لعزيز  �سعادة عبد  وق��ال 
1.4 مليار درهم،  �ملا�سي  �لنقدي يف يوليو  �لتد�ول  بال�سارقة: بلغ حجم 
وو�سل عدد معامات �لرهن �إىل 338 معاملة بقيمة 487 مليون درهم، 
مما يوؤكد على �أن �لد�ئرة تعمل دوماً على ترجمة روؤيتها بكل دقة، وت�سعى 
وفق بر�جمها و��سرت�تيجياتها �إىل �أن تكون حا�سرة بقوة وثقة يف �مل�سهد 
تفعيل  على  و�لعمل  ر�سالتها،  تنفيذ  خ��ال  م��ن  و�ل��ع��ق��اري  �ال�ستثماري 
يف  ي�سهم  مبا  �مل�ستثمرين،  مع  و�لتفاعل  �لتو��سل  و�آليات  قنو�ت  خمتلف 
وتعزيز فر�ض وجم��االت جذب  �ملقدمة،  �لعقارية  تطوير جودة �خلدمات 
ملجاالت  �القت�سادي  �لنمو  عجلة  دف��ع  وبالتايل  �لقطاع،  لهذ�  �ال�ستثمار 
�أو�سع.و�أ�ساف �آل �سالح : توؤكد نتائج �سهر يوليو �ملا�سي على مدى �لتقدم 
�أحد  �أنها تعترب  �إىل  باالإ�سافة  و�الإقبال عليها،  �لعقار�ت  و�لنمو يف حركة 
�لتي  �لقيم  �لد�ئرة كو�حدة من حزمة  بها  تتميز  �لتي  �ل�سفافية  عناوين 
ن�ستند عليها يف عملنا وخططنا وما يرتتب عليها من نتائج، �لتي تن�سجم 
وتتناغم مع روؤية �الإمارة �القت�سادية، لن�سهد �إقبااًل الفتاً من �مل�ستثمرين، 
يف موؤ�سر على �لبيئة �الآمنة و�ملريحة للعي�ض و�ال�ستثمار يف �إمارة �ل�سارقة.

كاأعلى  ج��اءت  �لتجارية  مويلح  منطقة  ب��اأن  �ل��د�ئ��رة  �إح�سائية  و�أظ��ه��رت 
 266 ب��ع��دد  �ل�����س��ارق��ة،  �إم����ارة  منطقة م��ن حيث ع��دد م��ع��ام��ات �لبيع يف 
معاملة، �أما �أعلى منطقة مبا يخ�ض حجم �لتد�ول يف كل مدينة، فقد بني 
�لتقرير �أن مويلح �لتجارية هي �الأعلى يف مدينة �ل�سارقة، و�لربدي 2 يف 
مدينة خورفكان، و�لبليدة يف �ملنطقة �لو�سطى، و�لرب�حة يف مدينة كلباء.

و�أو�سح �لتقرير �أن �إجمايل عدد معامات �لبيع �ملنفذة ح�سب نوع �لعقار 
من قبل �لد�ئرة خال �ل�سهر �ملا�سي، بلغ 588 معاملة بيع، توزعت على 
145 معاملة خا�سة باالأر��سي �لف�ساء يف �إمارة �ل�سارقة، و126 معاملة 
خا�سة  معاملة   317 �إىل  باالإ�سافة  �الإم���ارة،  يف  �ملبنية  باالأر��سي  تتعلق 
باالأبر�ج �ملفرزة، وبلغ �ملجموع �لكلي للم�ساحات �ملتد�ولة 2.8 مليون قدم 

مربع و�سملت �الأر��سي �ل�سكنية و�لتجارية و�ل�سناعية و�لزر�عية.
ك��ل مدينة على  �ل��ع��دد يف  �أرب���ع مناطق م��ن حيث  �أع��ل��ى  �أن  �لتقرير  و�أك���د 
م�ستوى �الإم��ارة، كان يف يوليو �ملا�سي كما يلي: مدينة �ل�سارقة، ومويلح 
خورفكان،  مدينة  ويف  وحو�سي،  �ل�سناعية،  و�ل�سجعة  و�خل��ان،  �لتجارية، 

و�لزبارة �ل�سناعية، و�لربدي 2، و�حلر�ي �ل�سناعية، و�لزبارة.
ويف �ملنطقة �لو�سطى، تركزت �لتد�والت على �ملدينة �لقا�سمية، و�لبليدة، 
وخ�سرية 2، و�لطيبة 2، ويف مدينة كلباء، و�ل�سناعية، و�لرب�حة، وجتارية 

�سور كلباء، و�لربدي.

 50% على  ت�ستحوذ  اأ�سهم   4
من �سيولة الأ�سواق املحلية

•• اأبوظبي-وام:

1.33 مليار درهم يف ختام  �أ�سو�ق �الأ�سهم �ملحلية �سيولة جتاوزت  ��ستقطبت 
“�لعاملية  وه��ي  منها   50% قر�بة  على  �أ�سهم   4 و��ستحوذت  �أم�ض،  ت��د�والت 

�لقاب�سة” و”�أبوظبي �الأول” و”�ألفا ظبي” و”�إعمار �لعقارية«.
�ملالية  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �سوق  1.09 مليار درهم يف  بو�قع  �ل�سيولة  وتوزعت 
و242.07 مليون درهم يف �سوق دبي �ملايل، بعد �لتد�ول على 277.9 مليون 
�أبوظبي  �سوق  �ألف �سفقة.وو�سل موؤ�سر   13.58 �أكرث من  تنفيذ  �سهم عرب 
“فادك�ض 15” �إىل م�ستوى 10039.68 نقطة، فيما بلغ موؤ�سر �سوق دبي 
“�لعاملية  �سهم  �أبوظبي  �سوق  يف  نقطة.و�رتفع   3392.69 م�ستوى  �ل��ع��ام 
343.3 درهم مت�سدر�ً  %0.23 ليغلق عند  مع �رتفاعه بن�سبة  �لقاب�سة” 
قائمة �الأن�سط بالقيم بعد ��ستقطابه �سيولة باأكرث من 300.8 مليون درهم، 
فيما جاء “�أبوظبي �الأول” يف �ملرتبة �لثانية ب�سيولة 173.7 مليون درهم، 
يليه “�ألفا ظبي” جاذباً �أكرث من 102.9 مليون درهم.وكان من بني �الأ�سهم 
 1.09% بن�سبة  �رتفاعه  مع  للتوزيع”  “�أدنوك  �أبوظبي  �سوق  يف  �لر�بحة 
و”�لد�ر �لعقارية” %0.42 و”مو�نئ �أبوظبي” %0.4 و”بروج” 0.33% 
و”�أغذية”   0.22% �لتجاري”  و”�أبوظبي   0.28% للحفر”  و”�أدنوك 
 ،1.53% بن�سبة  للتطوير”  “�إعمار  �أ�سهم  �رتفعت  دب��ي،  �سوق  %0.2.ويف 
و”تيكوم”   0.4% لا�ستثمار”  و”دبي   2.24% �ملايل”  دب���ي  و”�سوق 
%0.42 و”�أر�مك�ض” %0.76، فيما ت�سدر �سهم “�إعمار �لعقارية” قائمة 

�لن�ساط م�ستقطبا �سيولة بنحو 85.2 مليون درهم.

تباين اأداء الأ�سهم الأوروبية .. واليورو 
يرتاجع لأدنى م�ستوى منذ 2002

•• عوا�شم-وام: 

�سهدت موؤ�سر�ت �أ�سو�ق �الأ�سهم �الأوروبية تبايناً يف �أد�ئها خال تد�والت �م�ض، 
2002.وبحلول  ع��ام  نهاية  منذ  م�ستوياته  �أدن��ى  �إىل  �ل��ي��ورو  �نخف�ض  فيما 
�ل�ساعة 01:43 م�ساء بتوقيت �الإمار�ت، �رتفع موؤ�سر “يورو �ستوك�ض 50” 
نقطة،   3661.29 م�ستوى  ليبلغ  نقطة   3.07 يعادل  ما   0.08% بن�سبة 
وذلك وفقا لبيانات �الأ�سو�ق �الأوروبية.و�رتفع موؤ�سر “د�ك�ض” �الأملاين بن�سبة 
%0.15 �أو ما يو�زي 19.4 نقطة لي�سل �إىل 13249.73 نقطة، فيما ز�د 
موؤ�سر “كاك 40” �لفرن�سي نحو 2.24 نقطة �أو ما ن�سبته %0.03 لي�سل 
�إىل 6380.98 نقطة.يف �ملقابل، تر�جع موؤ�سر “فوت�سي 100” �لربيطاين 
بنحو 36.89 نقطة �أو ما ن�سبته %0.49 لي�سل �إىل م�ستوى 7497.13 
�أو ما   0.15% بن�سبة  �الأوروب��ي   ”600 “�ستوك�ض  نقطة، و�نخف�ض موؤ�سر 

يعادل 0.67 نقطة لي�سل عند م�ستوى 432.53 نقطة.

املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر:

للتعليم  �ل�����س��ارق��ة  جم��ل�����ض  �خ��ت��ت��م 
�الأعمال  ل���ري���ادة  �ل�����س��ارق��ة  وم��رك��ز 
)م�ستثمرون(،  ب��رن��ام��ج  )�����س����ر�ع( 
�لذي جرى �إطاقه مع بد�ية �سهر 
�لنوعية  �ل�سر�كة  ظل  يف  �أغ�سط�ض 
وتاقي �الأهد�ف نحو تن�سئة �أجيال 
تتجه نحو ريادة �الأعمال و�ال�ستفادة 
من �لفر�ض �لو�عدة لتهيئة �لطلبة 
على �ال�ستثمار م�ستقبًا يف خمتلف 

�مل�ساريع.
باكورة  يعد  �ل��ذي  �لربنامج  وحقق 
جناحا  و�سر�ع  �ملجل�ض  بني  �لتعاون 
م����ن قبل  ك���ب���ري� يف ظ����ل �الق�����ب�����ال 
�مل�ساركة  ع��ل��ى  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل��ط��ل��ب��ة 
يف  �أقيمت  �لتي  وور���س��ه  فعالياته  يف 
م��ق��ر �جل��ام��ع��ة �الأم��ري��ك��ي��ة وعملت 
وتاأهيلهم  �مل�����س��ارك��ني  ت��دري��ب  ع��ل��ى 
ل��ت��اأ���س��ي�����ض م�����س��اري��ع جت���اري���ة وفق 
مهار�ت متقدمة تلقوها خال فرتة 
مب�سار�تها  مت��ي��زت  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب 
�ل��ن��ظ��ري��ة و�ل��ع��م��ل��ي��ة و�����س����واًل �إىل 
نهاية  يف  متميزة  م�ساريع  �سياغة 

�لربنامج.
م�������س���روع  �الأول  ب�����امل�����رك�����ز  وف���������از 
من  ك���ًا  ي�سم  �ل���ذي  “كيتينايز” 
بد�رين،  وط����ال  �مل���رزوق���ي  �أح���م���د 
و�أحمد �ملزروعي، وفي�سل عبد�لعزيز، 
وعبد�هلل علي، يف حني حل يف �ملركز 
�لثاين م�سروع “ثمرة” �لذي ي�سم 

ك�����ًا م����ن �آم����ن����ة �حل�����م�����ادي، ذك����رى 
�أ�سماء  �حل��و���س��ن��ي،  غ���ا  �ل��ي��اف��ع��ي، 
�ل��غ��امن، فيما جاء  �حل��م��ادي، دع���اء 
“مزرعة  �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث م�����س��روع  يف 
�ل�سحاب �لع�سوية” �لذي ي�سم كًا 
من عبد�لرحمن �لهرمودي، وخليفة 

�آل علي، وعبد�لرحمن �جل�سمي.
حلواًل  “كيتينايز”  م�سروع  ويقدم 
�لبيئي  �ل��ت��ل��وث  م���ن  ل��ل��ح��د  ث���وري���ة 
�أدو�ت  �����س���ت���خ���د�م  ي��ف��ر���س��ه  �ل������ذي 
�ل��ط��ع��ام �ل��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي��ة م���ن خال 
مادة  على  تعتمد  منتجات  ��ستخد�م 
�الأ�سد�ف  من  �مل�ستخرجة  �لكيتني 

�لبحرية و�لق�سريات.
في�ستثمر  “ثمرة”  م�������س���روع  �أم�����ا 
للطعام  �ل��ن��ا���ض  �إه������د�ر  م�����س��اك��ل  يف 
هذه  �إز�ء  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل���وع���ي  وق��ل��ة 
�ل��ق�����س��ي��ة، و�����س���ت���خ���د�م �مل����ز�رع����ني 
بحلول  للخروج  �لكيماوية،  للمو�د 
�لع�سوي  �ل�سماد  �إن��ت��اج  على  قائمة 
�ل���غ���ذ�ء ع��رب م�سانع  م��ن خم��ل��ف��ات 
خطة  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  متخ�س�سة، 
من  للحد  متكاملة  طابية  توعية 

هدر �لطعام.
“مزرعة  م�������س���روع  ي���ق���دم  ح����ني  يف 
�ل�سحاب �لع�سوية” منوذجاً ملزرعة 
بالكامل  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �مل�����س��ت��ق��ب��ل، 
ب����ال����ذك����اء �ال����س���ط���ن���اع���ي م����ن دون 
ت��دخ��ل ب�����س��ري، وت�����س��ت��م��د 100% 
من �حتياجاتها للطاقة من م�سادر 

�لطاقة �ل�سم�سية.

مد�ر  على  �لربنامج  تنفيذ  وج��رى 
ث��اث��ة �أ���س��اب��ي��ع وك��ث��ف��ت حم����اوره يف 
�الأعمال  ري��ادة  ملجال  �لطلبة  تاأهيل 
م�����ن خ�������ال ت���ن���ظ���ي���م ور���������ض عمل 
ح�����س��وري��ة، ق��دم��ه��ا و�أ����س���رف عليها 
�ملجال،  يف  �ملتخ�س�سني  م��ن  نخبة 
بامل�ساريع  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل  ت���ن���اول���ت 
�لفكرة  م���رح���ل���ة  م�����ن  �ل�����ري�����ادي�����ة 

و�لت�سميم.
حول  �سرحاً  �ل��ربن��ام��ج  ت�سمن  كما 
�لناجح  �مل�������س���روع  ب���ن���اء  �أ����س���ا����س���ي���ات 
�خلا�سة  �ل�سوقية  �لدر��سات  و�إعد�د 
�ل�سليمة  ب��امل��ن��ه��ج��ي��ة  و�ن���ت���ه���اء  ب����ه، 
ال�ستعر��ض �مل�سروع �أمام �مل�ستثمرين 
�لدعم  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  و�مل���م���ول���ني 
�ل�����ازم و�ل��ت��م��وي��ل الإط���اق���ه وبدء 
�ل��ع��م��ل ف��ي��ه.وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، �أكد 
�سعادة �لدكتور �سعيد م�سبح �لكعبي 
للتعليم  �ل�����س��ارق��ة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
�سر�ع  مع  �ل�سر�كة  هذه  �أهمية  على 
�نطاقاً من حر�ض جمل�ض �ل�سارقة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �إح������دى �هم 
�ملفاهيم و�لثقافات لدى �الأبناء وهي 

)�القت�ساد(.
خال  �سعى  �ملجل�ض  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
جملة  تنفيذ  �إىل  �مل��ا���س��ي��ة  �الأع�����و�م 
تنمي  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �مل�ساريع  م��ن 
وكان  �ملمار�سات،  �أعلى  وفق  �ملهار�ت 
هذه  �أح���د  “م�ستثمرون”  ب��رن��ام��ج 

�ملبادر�ت ووليد هذه �الأهد�ف.
وق����ال �ل��ك��ع��ب��ي: ت��ط��ل��ع �مل��ج��ل�����ض من 

خال �لربنامج �إىل تاأهيل وتدريب 
�ل��ط��ل��ب��ة ع���ل���ى �الب��������د�ع و�الب���ت���ك���ار 
وتنمية �ملهار�ت �لازمة لعامل ريادة 
�ن  منا  �مياناً  و�ال�ستثمار.  �العمال 
تر�سيخها  م���ن  الب���د  �ل��ث��ق��اف��ة  ه���ذه 
مبفاتيحها  �ل���ط���ل���ب���ة  وت�������س���ل���ي���ح 
�سرورية، ملا ت�سكله من دور حموري 
وبالتايل  �ملجاالت.و�أ�ساف:  كافة  يف 
رف���ع ك��ف��اءة �د�ئ���ه���م ���س��روري��ة حيث 
مو�جهتهم  ت�����س��ه��ي��ل  يف  ���س��ت�����س��ه��م 
�القت�سادية  و�الح����د�ث  ل��ل��ت��ط��ور�ت 
�لعامل  ي�����س��ه��ده��ا  �ل���ت���ي  �مل��ت�����س��ارع��ة 
وبا �سك �ستدعم �خلطط �لتنموية 
ب��ه��م يف  �مل���ج���االت وت��رت��ق��ي  خمتلفة 
منا  ويقيناً  �ي�ساً.  �ال�ستثمار  ع��امل 

�مل�ساريع  ه����ذه  �ن 
على  �ستحقق  مهمة  م�سار�ت  ت�سكل 
�إ�سافة مهمة  مدى �العو�م �لقادمة 
و�جناز�ت تناف�سية بتاأ�سي�ض م�ساريع 

جتارية ناجحة، 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ���س��ي�����س��ه��م  مم���ا 
�مل�ستد�مة من جانبها، قالت جناء 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملركز  �مل���دي���رة  �مل���دف���ع، 
)�سر�ع(:  �الأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ل�سارقة 
دعم  على  )���س��ر�ع(  دور  يقت�سر  “ال 
�مل�ساريع  و�أ���س��ح��اب  �الأع���م���ال  رو�د 
�إىل  �لريادية فقط، �إمنا ميتد �أي�ساً 
�لعمل مع �سركائها �ال�سرت�تيجيني، 
للتعليم،  �ل�������س���ارق���ة  جم��ل�����ض  م��ث��ل 
باأف�سل  �لنا�سئة  �الأج���ي���ال  لتوعية 

مل�ساعدتهم  �ل��ق��ط��اع،  يف  �مل��م��ار���س��ات 
�ملهنية،  م�����س��ار�ت��ه��م  �خ���ت���ي���ار  ع��ل��ى 
ريادة  ع��امل  دخ��ول  على  وت�سجيعهم 
برنامج  “وفر  �الأع��م��ال«.و�أ���س��اف��ت: 
�مل�ساركني  للطلبة  )م�����س��ت��ث��م��رون( 
�ل��ذي��ن ر�وح����ت �أع��م��اره��م ب��ني 16 
لتطوير  مهمة  رك��ي��زة  ع��ام��اً،  و18 
بتقنيات  وت����زوي����ده����م  م���ه���ارت���ه���م، 
خال  م��ن  �مل�سكات  حل��ل  متنوعة 
�الإبد�عي،  �لتفكري  على  ق��ائ��م  نهج 
�لربنامج  خ����ال  م���ن  و����س��ت��ط��ع��ن��ا 
متكاملة  ع���م���ل  خ���ط���ة  ن���ر����س���م  �أن 
ت�ساعدهم على �مل�سي قدماً يف حال 
قررو� �أن يكونو� رو�د �أعمال ناجحني 

م�ستقبًا«.

•• ال�شارقة-الفجر:

يوليو  �سهر  ع��ن  �ل�����س��ه��ري  �ل��ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  ك�سفت 
�ل��ت�����س��ج��ي��ل �لعقاري  �ل�����س��ادر م���ن د�ئ�����رة  �مل��ا���س��ي، 
تنفيذها  �لتي مت  �ملعامات  �إجمايل  بال�سارقة، عن 
معاملة،   2،417 بلغت  �إذ  �مل��ا���س��ي،  �ل�سهر  خ��ال 
71 منطقة خمتلفة متوزعة على مناطق  �سهدتها 
معاملة  و338  بيع،  معاملة   588 منها  �الإم���ارة، 

رهن، و 1،491 معاملة �لت�سرفات �الأخرى.
وبني �لتقرير ن�سب عدد �لت�سرفات �لعقارية، حيث 
ون�سبة   ،24.3% �ل��ب��ي��ع  م��ع��ام��ات  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت 
ن�سبة  ج����اءت  ح���ني  يف   ،14% �ل���ره���ن  م��ع��ام��ات 

معامات �لت�سرفات �الأخرى 61.7%.
البيئة الآمنة واملريحة للعي�س وال�ضتثم�ر يف 

اإم�رة ال�ض�رقة 
قال �سعادة عبد �لعزيز ر��سد �آل �سالح، مدير د�ئرة 
�لتد�ول  حجم  بال�سارقة:” بلغ  �لعقاري  �لت�سجيل 

1.4 مليار درهم، وو�سل  �ملا�سي  �لنقدي يف يوليو 
بقيمة  معاملة   338 �إىل  �ل��ره��ن  م��ع��ام��ات  ع���دد 
�لد�ئرة  �أن  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  دره����م، مم��ا  م��ل��ي��ون   487
وت�سعى  دق��ة،  بكل  روؤيتها  ترجمة  على  دوم��اً  تعمل 
وفق بر�جمها و��سرت�تيجياتها �إىل �أن تكون حا�سرة 
ب��ق��وة وث��ق��ة يف �مل�سهد �ال���س��ت��ث��م��اري و�ل��ع��ق��اري من 
تفعيل خمتلف  و�لعمل على  ر�سالتها،  تنفيذ  خال 
�مل�ستثمرين،  مع  و�لتفاعل  �لتو��سل  و�آليات  قنو�ت 
�لعقارية  �خل���دم���ات  ج����ودة  ت��ط��وي��ر  يف  ي�سهم  مب��ا 
�ال�ستثمار  جذب  وجم��االت  فر�ض  وتعزيز  �ملقدمة، 
لهذ� �لقطاع، وبالتايل دفع عجلة �لنمو �القت�سادي 
ملجاالت �أو�سع«.و�أ�ساف �سعادة عبد �لعزيز ر��سد �آل 
�سالح:” وتاأتي نتائج �سهر يوليو �ملا�سي توؤكد على 
و�الإقبال  �لعقار�ت  حركة  يف  و�لنمو  �لتقدم  م��دى 
�أح����د عناوين  ت��ع��ت��رب  �أن��ه��ا  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  ع��ل��ي��ه��ا، 
�ل�سفافية �لتي تتميز بها �لد�ئرة كو�حدة من حزمة 
وما  وخططنا  عملنا  يف  عليها  ن�ستند  �ل��ت��ي  �لقيم 

يرتتب عليها من نتائج، �لتي تن�سجم وتتناغم مع 
من  �إقبااًل الفتاً  لن�سهد  �القت�سادية،  �الإم��ارة  روؤي��ة 
و�ملريحة  �الآمنة  �لبيئة  �مل�ستثمرين، يف موؤ�سر على 

للعي�ض و�ال�ستثمار يف �إمارة �ل�سارقة«.
مويلح التج�رية اأعلى منطقة 

ب���اأن منطقة مويلح  �ل���د�ئ���رة  �إح�����س��ائ��ي��ة  و�أظ���ه���رت 
�ل��ت��ج��اري��ة ج����اءت ك��اأع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة م���ن ح��ي��ث عدد 
م��ع��ام��ات �ل��ب��ي��ع يف �إم�����ارة �ل�����س��ارق��ة، ب��ع��دد 266 
معاملة. �أما �أعلى منطقة مبا يخ�ض حجم �لتد�ول 
يف كل مدينة، فقد بني �لتقرير �أن مويلح �لتجارية 
هي �الأعلى يف مدينة �ل�سارقة، و�لربدي 2 يف مدينة 
خورفكان، و�لبليدة يف �ملنطقة �لو�سطى، و�لرب�حة 

يف مدينة كلباء. 
بيع مع�ملة   588

�أنه قد بلغ �إجمايل عدد معامات  و�أو�سح �لتقرير 
�لبيع �ملنفذة ح�سب نوع �لعقار من قبل �لد�ئرة خال 
�ل�سهر �ملا�سي، 588 معاملة بيع، توزعت على 145 

معاملة خا�سة باالأر��سي �لف�ساء يف �إمارة �ل�سارقة، 
�الإمارة،  �ملبنية يف  باالأر��سي  تتعلق  و126 معاملة 
باالإ�سافة �إىل 317 معاملة خا�سة باالأبر�ج �ملفرزة. 
وبلغ �ملجموع �لكلي للم�ساحات �ملتد�ولة 2.8 مليون 
و�لتجارية  �ل�سكنية  �الأر����س��ي  و�سملت  مربع  ق��دم 

و�ل�سناعية و�لزر�عية. 
اأعلى 4 من�طق

حيث  من  مناطق  �أرب��ع  �أعلى  �أن  على  �لتقرير  �أك��د 
�ل��ع��دد يف ك��ل مدينة على م�ستوى �الإم����ارة، ك��ان يف 
مويلح  �ل�سارقة،  مدينة  يف  يلي:  كما  �ملا�سي  يوليو 
�ل�سناعية، حو�سي، ويف  �ل�سجعة  �لتجارية، �خلان، 
 ،2 �ل���ربدي  �ل�سناعية،  �ل��زب��ارة  خ��ورف��ك��ان،  مدينة 

�حلر�ي �ل�سناعية، �لزبارة.
 ويف �ملنطقة �لو�سطى، فقد تركزت �لتد�والت على 
 ،2 �لطيبة   ،2 خ�سرية  �لبليدة،  �لقا�سمية،  �ملدينة 
ويف مدينة كلباء، �ل�سناعية، �لرب�حة، جتارية �سور 

كلباء، �لربدي. 

•• ال�شارقة-وام:

�أ�����س����درت د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����س��ادي��ة يف 
�ل�����س��ارق��ة �أم�������ض ت��ق��ري��ره��ا �ل�����س��ن��وي لعام 
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عاماً على تاأ�سي�سها.
و�الأحد�ث  �لتطور�ت  �أهم  �لتقرير  وت�سمن 
�القت�سادية  �ل���ق���ط���اع���ات  ���س��ه��دت��ه��ا  �ل���ت���ي 
و�الإج��ر�ء�ت و�جلهود �لتي �تخذتها �لد�ئرة 
يف كافة �لقطاعات و�الأن�سطة وذلك لتقدمي 
�لقطاعات  يف  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  ���س��ام��ل��ة  �أد�ة 
باأهم  وت��ع��ري��ف��ه��م  �الإم������ارة  �الق��ت�����س��ادي��ة يف 
ت���اأك���ي���د�ً جلهودها  �ل��ت��ي ح��ّق��ق��ت��ه��ا  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�قت�سادي  �أد�ء  �إىل  �ل��و���س��ول  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
��ستمر�رية  وت���ع���زي���ز  وم�������س���ت���د�م،  م����ت����و�زن 

�الأعمال يف خمتلف �ملجاالت.
ويف هذ� �ل�سياق، قال �سعادة �سلطان عبد�هلل 
ب��ن ه���ده �ل�����س��وي��دي رئ��ي�����ض د�ئ����رة �لتنمية 
�القت�سادية بال�سارقة �أن �لد�ئرة تخطو نحو 
حجم  فيها  ت��درك  �لتي  �مل�ستد�مة  �أهد�فها 
�ملت�سارعة  �مل��ت��غ��ري�ت  وم�ستوى  �ل��ت��ح��دي��ات، 
�لتي تقت�سي وجود منهجيات وخطط عمل 
�لعمل  يف  �مل�ستقبل  وت�ست�سرف  م��درو���س��ة، 
من  ت�ستلهم  ب��روؤي��ة  و�لتنموي  �القت�سادي 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض �الأعلى حاكم 
�ل�سارقة ، وتلبي تطلعات حكومتنا �لر�سيدة 
و�لريادة،  �لتميز  م��ن  م�ستوى  �أع��ل��ى  ن��ح��و 
ورفع  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لتناف�سية  حتقيق  ل�سمان 

موؤ�سر�ت �الأد�ء يف خمتلف �ملجاالت.
و�أ�سار �سعادته �إىل �أن �الإح�سائيات و�لبيانات 
�ل���ت���ي ي��ت�����س��م��ن��ه��ا �ل���ت���ق���ري���ر ت��ع��ك�����ض حجم 

�لنهو�ض  يف  �ل��د�ئ��رة  تبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
على  حري�سة  �ل��د�ئ��رة  �أن  م��وؤك��ًد�  مبهامها، 
�أهد�فها  تقت�سيه  ما  وفق  �مل�ستمر  �لتطوير 
�ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
بعزمية  متميزة،  �قت�سادية  خدمات  تقدمي 
م���ت���ق���دة، وع����ط����اء م���ت���ج���دد، ون���ه���ج ر�����س���خ. 
�لد�ئرة،  ع��ن  �ل�����س��ادرة  �ل��ب��ي��ان��ات  وب��ح�����س��ب 
ملحوظاً،  من���و�ً  �لتنمية  م��وؤ���س��ر�ت  حققت 
حيث و�سل �إجمايل رخ�ض �الأعمال �ل�سادرة 
�أكرث من  �إىل   2021 �لعام  و�ملجددة خال 
 8% بلغت  منو  وبن�سبة  رخ�سة،   61000
�لد�ئرة  عملت  كما   .2020 بالعام  مقارنًة 
�القت�سادية  �الأن�سطة  م��ز�ول��ة  تنظيم  على 
�ل�سيا�سات  و���س��ع  خ���ال  م���ن  و�ل��ق��ط��اع��ات 
و�ملعايري و�الأنظمة وفق �لو�سع �القت�سادي 
�لر�هن وذلك على �سوء �لتعايف �القت�سادي 

لاأن�سطة بعد �أزمة كورونا.
ب��ن �سندل  ي��و���س��ف  ن���ورة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 

و�لدر��سات  �لتخطيط  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
�لتقرير  �إ���س��د�ر  �إن  ب��ال��د�ئ��رة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
�ل�����س��ن��وي ي��ع��د ح���دث���اً ���س��ن��وي��ا م��ه��م��ا يو�كب 
�لنه�سة �لتي ت�سهدها �الإمارة و�لتي تتطلب 
و�لتحليات  و�الإح�����س��اء�ت  �لبيانات  ت��و�ف��ر 

للم�ستثمرين و�سناع �لقر�ر.
�أفرد م�ساحًة  �أن �لتقرير �ل�سنوي  و�أو�سحت 
عامة  ب�سفة  �ملحلي  �القت�ساد  لتتبع  كافيًة 
�ل�سارقة  الإم����ارة  �القت�سادية  ول��ل��م��وؤ���س��ر�ت 
ب�����س��ك��ل خ���ا����ض ،وه������ذ� ب������دوره ي�����س��ه��ل على 
�لتقرير  ع��ل��ى  �الط������اع  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
�لتطور  �آفاق وم�ستقبل  ��ستنباط  و  �ل�سنوي 
يف �إمارة �ل�سارقة ويوثق �مل�سرية �القت�سادية 
لاإمارة عرب ر�سد وت�سجيل كافة �لتطور�ت 
و�مل����ت����غ����ري�ت �ل����ت����ي ت��ت��ح��ق��ق ����س���ن���وي���اً على 
�ملختلفة  و�ل��ق��ط��اع��ات  �الأن�����س��ط��ة  م�����س��ت��وى 
بالتنمية  لارتقاء  �ملبذولة  �جلهود  ويعك�ض 

�القت�سادية �مل�ستد�مة.
�حلادي  �ل�سنوي  �لتقرير  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 
عاماً   40“ ع���ن���و�ن  ح��م��ل  و�ل������ذي  ع�����س��ر، 
حماور  ���س��ب��ع��ة  ي�����س��م  م�ستمرة”  و�مل�����س��رية 
تتبناها  �لتي  �جلو�نب  كافة  تغطي  رئي�سية 
�ملحور  بها حيث جاء  وتعنى  وتعمل  �لد�ئرة 
تعزز  �لتي  �ملتكاملة  �جلهود  ليتناول  �الأول 
خال  م��ن  �الأع��م��ال  يف  �ال�ستثمار  ��ستد�مة 
و�لتعايف  �الأج���ن���ب���ي  ل��ل��ت��م��ل��ك  �مل���ث���ايل  �مل���ن���اخ 
�أعمال  بيئة  ج��ان��ب  �إىل  ل��اأع��م��ال  �مل��ت�����س��ارع 
�لف�سل  ج��اء  كما  �ال�ستثمار.  ت��ع��زز  حم��ف��زة 
�ل�����س��وء على  �ل��ت��ق��ري��ر، لي�سلط  �ل��ث��اين م��ن 
من  و�مل�ستثمر  للم�ستهلك  حمفوظة  حقوق 
�إىل  �مل�ستهلك،  حلقوق  موحدة  عقود  خال 

جانب تفعيل �ل�سر�كات حلماية �الأ�سو�ق.

�لرقمنة  �ل���ث���ال���ث  �ل���ف�������س���ل  و�����س���ت���ع���ر����ض 
و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وذل������ك م����ن خ�����ال روؤي�����ة 
�لتحول  يف  متميزة  وم��وؤ���س��ر�ت  وم��ن��ظ��وم��ة 
�لرقمي وقدر�ت عالية يف �الأمن �ل�سيرب�ين.
و�خلام�ض  �ل���ر�ب���ع  �لف�سلني  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�ل�ساملة  للتنمية  �لتخطيط  تناوال  للتقرير 
يف �الإم��ارة من خال بيئة ت�سريعية حمفزة 
لاأعمال وبالن�سبة للف�سل �ل�ساد�ض للتقرير 
�ملوؤ�س�سي  �لتميز  �إىل  �أ���س��ار  �أن���ه  ذك���رت  فقد 

�مل��ب��ن��ي ع��ل��ى �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�الب���ت���ك���ار �ل���ذي 
ن��ظ��ام متطور  خ���ال  م��ن  �ل���د�ئ���رة  تنتهجه 
�جلديدة  و�الأنظمة  �ملخاطر  و�إد�رة  للجودة 
للجودة و�إد�رة �الأفكار و�البتكار و�إد�رة �ملعرفة 
و�الأخري  �ل�سابع  �لف�سل  و�لتطوير.وتناول 
�لب�سري وذل��ك من  �مل��ال  ر�أ���ض  �ال�ستثمار يف 
�لتوطني  وزي��ادة  �لكفاء�ت  ��ستقطاب  خال 
وتاأهيل �لقياد�ت �مل�ستقبلية من خال �تباع 

�أعلى معايري �ل�سفافية و�حلوكمة.
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يف تقريره� لال�ضتدامة

»الدار« تعيد �سخ 8.8 مليارات درهم يف القت�ساد من خالل برنامج القيمة امل�سافة

تعاون بني »اإكبا« و »زراعة اأوزبك�ستان« لتعزيز الإنتاج الزراعي يف املناطق املتدهورة بحو�ص بحر الآرال

�سركات التاأمني الإماراتية الأوىل عربيا من 
حيث الأق�ساط املكتتبة بـ 11.5 مليار دولر

•• اأبوظبي-وام:

�لدول  م�ستوى  على  �الأوىل  �ملرتبة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ت��اأم��ني  �سركات  حققت 
�لعربية من حيث �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة مع بلوغها 11.506 
2021، وفق  �ملا�سي  �لعام  نهاية  42.3 مليار دره��م / يف   / مليار دوالر 
�ملايل  �ال�ستقر�ر  تقرير  يف   - �ل�سندوق  �ل��ع��رب��ي.و�أو���س��ح  �لنقد  �سندوق 
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  ج��اءت  �ل�سعودية  �لتاأمني  �سركات  �أن   - �لعربية  ل��ل��دول 

باإجمايل �أق�ساط مكتتبة لديها بلغت حو�يل 11.208 مليار دوالر.
�لتاأمني  �سركات  لدى  �ملكتتبة  �لتاأمني  �أق�ساط  �إجمايل  �أن  �لتقرير  وذك��ر 
�لعربية �رتفع �إىل حو�يل 40.86 مليار دوالر يف نهاية عام 2021، مقابل 
بن�سبة  2020، بزيادة طفيفة  40.55 مليار دوالر يف نهاية عام  حو�يل 
%0.75.ولفت �لتقرير �إىل �أن �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني على �حلياة �سكل 
نحو %18.6 من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة ل�سركات �لتاأمني �لعربية، يف 
حني �سكل �إجمايل �أق�ساط �لتاأمينات �لعامة من غري �لتاأمني على �حلياة 
دولياً  �لتاأمني  عمق  �أن  �لتقرير  �الإجمايل.وذكر  من   81.4% ن�سبته  ما 
�لناجت  �إىل  �لتاأمني  ل�سركات  �ملكتتبة  �الأق�ساط  �حت�ساب  خال  من  يقا�ض 
�أعلى  �الإمار�تية حققت  �لتاأمني  �سركات  �أن  �إىل  م�سري�ً  �الإجمايل،  �ملحلي 
ن�سبة عمق تاأمني بنحو %2.7 يف نهاية عام 2021، تليها �سركات �لتاأمني 
�ملغربية بن�سبة %2.4.ويف ما يخ�ض �إجمايل �لتعوي�سات �ملدفوعة لدى 
�سركات �لتاأمني �لعربية، �أو�سح �لتقرير �أن متو�سط �لتعوي�سات �ملدفوعة 
2021، مقابل  %57.2 يف نهاية عام  �ملكتتبة بلغ حو�يل  �إىل �الأق�ساط 
 2018 2019 و%65.1 يف  2020، و%60.1 يف  %58.8 يف عام 

و%61.4 يف 2017.

مليار درهم ت�سرفات   1.4
عقارات دبي اأم�ص

•• دبي -وام: 

بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��سي و�الأماك يف دبي �أكرث من 1.4 
 1.15 387 مبايعة بقيمة  �أم�ض ت�سجيل  �لد�ئرة  مليار درهم حيث �سهدت 
مليار درهم منها 51 مبايعة لاأر��سي بقيمة 241.01 مليون درهم و336 
�أهم مبايعات  913.23 مليون درهم. وجاءت  مبايعة لل�سقق و�لفلل بقيمة 
مبايعة  تلتها  �لر�بعة  �حلبيه  منطقة  يف  دره��م  مليون   31 بقيمة  �الأر����س��ي 
 18 بقيمة  مبايعة  ثم  �لر�بعة  �حلبيه  منطقة  يف  دره��م  مليون   29 بقيمة 
�لر�بعة. وت�سدرت منطقة �حلبيه �خلام�سة  مليون درهم يف منطقة �حلبيه 
مليون   111 بقيمة  مبايعة   34 �سجلت  �إذ  �ملبايعات  ع��دد  حيث  من  �ملناطق 
درهم وتلتها منطقة جبل علي �الأوىل بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون 
مليون   83 بقيمة  مبايعات   4 بت�سجيلها  �ل��ر�ب��ع��ة  �حلبيه  يف  وثالثة  دره��م 
درهم. �أما فيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 
 24 بقيمة  مبايعة  تلتها  �ملبايعات  كاأهم  نخلة جمري�  درهم مبنطقة  مليون 
24 مليون درهم يف  مليون درهم يف منطقة �جل��د�ف و�أخ��ري� مبايعة بقيمة 
منطقة نخلة جمري�.وت�سدرت منطقة �خلليج �لتجاري �ملناطق من حيث عدد 
73 مليون درهم تلتها  44 مبايعة بقيمة  �إذ �سجلت  مبايعات �ل�سقق و�لفلل 
منطقة �لرب�ساء جنوب �لر�بعة بت�سجيلها 32 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم 
وثالثة يف برج خليفة بت�سجيلها 30 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم. و�سجلت 
�لرهونات قيمة قدرها 149.38 مليون درهم منها 15 رهن �أر��سي بقيمة 
31.94 مليون درهم و53 رهونات فلل و�سقق بقيمة 117.45 مليون درهم 
وكان �أهمها مبنطقة �جلد�ف بقيمة 22 مليون درهم و�أخرى يف منطقة �سيح 
85 هبة  �أما �لهبات فقد �سهدت ت�سجيل  15 مليون درهم.  4 بقيمة  �سعيب 
بقيمة 140.85 مليون درهم كان �أهمها مبنطقة مر�سى دبي بقيمة 123 

مليون درهم و�أخرى يف منطقة برج خليفة بقيمة 7 مايني درهم.

الأ�سهم الآ�سيوية ترتاجع مقتفية اأثر 
خ�سائر وول �سرتيت الأمريكية

••عوا�شم-وام: 

�أثر  مقتفية  �أم�ض،  ت��د�والت  خال  �الآ�سيوية  �الأ�سهم  موؤ�سر�ت  �نخف�ست 
�ملا�سية،  �لليلة  �الأم��ري��ك��ي��ة  �سرتيت  وول  ب��ور���س��ة  يف  �حل���ادة  �ل��رت�ج��ع��ات 
�ل�ساعة  �لتو�يل.وبحلول  على  �لر�بعة  للجل�سة  هبوطها  بذلك  لتو��سل 
يف  �لياباين  نيكاي  موؤ�سر  �نخف�ض  �الإم����ار�ت،  بتوقيت  �سباحاً   07:18
 337.58 يعادل  ما  �أو   1.17% بن�سبة  �ملالية  ل��اأور�ق  بور�سة طوكيو 
�الأو�سع  توبك�ض  موؤ�سر  نزل  فيما  نقطة،   28456.92 �إىل  لي�سل  نقطة 
نطاقاً بن�سبة %0.9 تو�زي 19 نقطة لي�سل عند م�ستوي 1973.41 
نقطة.وعلى �سعيد �الأ�سهم �ل�سينية، تر�جع موؤ�سر “�إي �إ�ض �آي” �ملركب 
يف بور�سة �سنغهاي بنحو 4.84 نقطة �أو ما ن�سبته %0.17 لي�سل عند 
3272.56 نقطة، فيما نزل موؤ�سر هاجن �سينج �ل�سيني بن�سبة 0.59% 

تو�زي 115.05 نقطة لي�سل �إىل م�ستوى 19553.76 نقطة.

•• اأبوظبي-وام: 

�لعقارية  �ل���د�ر  �سركة  �أ���س��درت 
�أم�����ض ت��ق��ري��ر �ال���س��ت��د�م��ة لعام 
فيه  ت�ستعر�ض  �ل����ذي   2021
�لتطور �مل�ستمر ال�سرت�تيجيتها 
ل��ا���س��ت��د�م��ة مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
�أف�سل �ملمار�سات �لدولية و�لذي 
تدعمه جهودها �مل�ستمرة لتعزيز 
وعملية  �حل���وك���م���ة  مم���ار����س���ات 

جمع �لبيانات لديها.
�ل�سوء  �ل��ت��ق��ري��ر  ي�����س��ل��ط  ك��م��ا 
ع���ل���ى �ل���ت���ق���دم �ل������ذي �أح����رزت����ه 
�ل�����س��رك��ة ع���رب رك��ائ��زه��ا �الأرب����ع 
�لبيئة،  يف  �ملتمثلة  لا�ستد�مة 

�لد�ر،  و�ملوظفني.و��ستطاعت  و�ملجتمع،  و�القت�ساد، 
من خال تركيزها على حت�سني جودة �لبيانات �ملتعلقة 
�ل��ق��ائ��م��ة يف عملية جمع  �ل��ف��ج��و�ت  ���س��د  ب��اال���س��ت��د�م��ة، 
مما  �ل�سلة،  ذ�ت  و�إجر�ء�تها  قدر�تها  وتعزيز  �لبيانات 
مهد �أمامها �لطريق جلعل �آلية �الإف�ساح عن مقايي�ض 
ذلك  و�سمل  وق���وة؛  تف�سيا  �أك���رث  لديها  �ال���س��ت��د�م��ة 
�إعد�د  لتب�سيط  �ل��ب��ي��ان��ات  الإد�رة  ج��دي��د  ن��ظ��ام  �إط���اق 
�ل��ت��ق��اري��ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل��ج��م��وع��ة وت��ت��ب��ع �أك����رث من 
�ملمار�سات  م�ستوى  على  م��ايل  غ��ري  �أد�ء  موؤ�سر   500
مع  �لنظام  ويتما�سى  و�حلوكمة.  و�الجتماعية  �لبيئية 
فيها  مبا  �ال�ستد�مة  تقارير  الإع��د�د  �لدولية  �ملقايي�ض 
جمال  يف  �ل�سركات  �أد�ء  لتتبع  �لعاملية  �مل��وؤ���س��ر�ت  �أب��رز 
�ال�ستد�مة، وموؤ�سر �ال�ستد�مة �لعقارية �لعاملي و�ملبادرة 
بتو�سيع  �لد�ر قريبا  �لتقارير؛ و�ستقوم  �لعاملية الإعد�د 
نظام �إد�رة �لبيانات غري �ملالية لي�سمل معايري ��ستد�مة 

�أخرى وت�سنيفات مثل م�سروع �لك�سف عن �لكربون.
�لد�ر  و�ل��ت��ز�م  �لدولية  �ملمار�سات  �أف�سل  مع  ومتا�سياً 
�ل���ر�����س���خ جت����اه �ال����س���ت���د�م���ة، ق��ام��ت �مل��ج��م��وع��ة بدمج 
ممار�سات �ال�ستد�مة بالكامل يف �إطار �حلوكمة �خلا�ض 
�لو��سحة  �مل�ساءلة  ذل��ك  وي�سمن   ،2021 ع��ام  يف  بها 
على جميع �مل�ستويات، و�إياء �أهمية كبرية لا�ستد�مة 

عملية  يف  م��ن��ا���س��ب  ن���ح���و  ع���ل���ى 
�ل��ق��ر�ر �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي يف  �سنع 
�لنهائية  �مل�سوؤولية  وتقع  �ل��د�ر، 
�ال�ستد�مة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع���ن 
�الإد�رة  جلنة  عاتق  على  و�الأد�ء 
و�لتي  للمجموعة،  �لتنفيذية 
ت����دع����م����ه����ا جم����ال���������ض وخ�������رب�ء 
�ال����س���ت���د�م���ة ���س��م��ن ك����ل وح����دة 

�أعمال معنية.
�لرئي�ض  �ل��ذي��اب��ي،  وق���ال ط��ال 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة �ل�������د�ر 
�لعقارية: �تخذنا يف عام 2021 
�الرتقاء  بهدف  عديدة  خطو�ت 
و�إيائها  �لبيئية  مب��م��ار���س��ات��ن��ا 
وت��ع��زي��ز م�ستويات  �أك���رب  �أه��م��ي��ة 
تتما�سى  �خل��ط��و�ت  وه��ذه  لدينا،  و�ل�سفافية  �مل�ساءلة 
متاماً مع �أجندة �ال�ستد�مة �لطموحة لدولة �الإمار�ت 
و�الجتماعية  �لبيئية  للممار�سات  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ع��اي��ري 
�لر�سيدة  �لقيادة  روؤية  دعم  نو��سل  وبينما  و�حلوكمة؛ 
�ل��ك��رب��ون��ي��ة الأ�سولنا  ل��ل��دول��ة و�حل���د م��ن �الن��ب��ع��اث��ات 
يف  �ل��ر�ئ��د  ب��دورن��ا  نفخر  فاإننا  �لتطويرية،  وعملياتنا 
�لعقارية يف منطقة  �إر�ساء معايري جديدة لا�ستد�مة 
�ل�����س��رق �الأو���س��ط و�مل�����س��ي ق��دم��اً على �مل�����س��ار �ل�سحيح 

لتحقيق �لريادة على م�ستوى قطاعنا.
من جانبه، قال جريج فيور، �لرئي�ض �لتنفيذي لل�سوؤون 
�ملالية و�ال�ستد�مة يف جمموعة �لد�ر �لعقارية: �لتز�منا 
باال�ستد�مة هو �لتز�م طويل �الأجل، ولذلك هناك د�ئماً 
بطبيعة �حلال حاجة الإجر�ء مر�جعة وحت�سينات دورية 
على ��سرت�تيجيتنا، لقد �سعينا خال عام 2021 �إىل 
ت�سريع وترية تعزيز قدر�تنا يف �ال�ستد�مة وتوفري �لبنية 
�لتحتية �لازمة لقيا�ض مدى �لتقدم �ملحرز نحو بلوغ 
مبتغانا  حتقيق  يف  وجنحنا  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  طموحاتنا 
و�الرتقاء  �ل��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع  عملية  حت�����س��ني  خ���ال  م��ن 
مب��م��ار���س��ات �حل��وك��م��ة وزي����ادة ع��دد خ���رب�ء �ال�ستد�مة 
�لازمة  �الإم��ك��ان��ات  �ل��ي��وم  ول��دي��ن��ا  عملنا،  ف��رق  �سمن 
وتعزيز  �أه��د�ف��ن��ا  حتقيق  ن��ح��و  �أ���س��رع  بخطى  للم�سي 

�لتقدم  �الإف�ساح عن  قدر�تنا يف 
�الأكرث  �مل��ج��االت  �سمن  �مل��ح��رز 

�أهمية الأ�سحاب �مل�سلحة.
وت�����ع�����زي�����ز�ً الل����ت����ز�م����ه����ا جت����اه 
�ل��ب��ي��ئ��ة، �أح������رزت ���س��رك��ة �ل����د�ر 
تو�فق  ل��ت��ع��زي��ز  الف���ت���اً  ت���ق���دم���اً 
مم���ار����س���ات���ه���ا ل���ا����س���ت���د�م���ة مع 
�أه��د�ف دول��ة �الإم���ار�ت لتحقيق 
تعمل  �أنها  كما  �ملناخي،  �حلياد 
�ساملة  عمل  خطة  تطوير  على 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �����س����ايف �الن���ب���ع���اث���ات 
�الإعان  �ملقرر  وم��ن  �ل�سفري، 
ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا يف وقت  ك���اف���ة  ع���ن 

الحق من �لعام �جلاري.
و�ّت���ب���ع���ت �ل������د�ر جم��م��وع��ة من 

قيا�ض  م��وؤ���س��ر�ت  ب��ج��ودة  ل��ارت��ق��اء  �ملُ��ط��ّورة  �ملنهجيات 
الإجناز  �ملرجعي  �خل��ط  ف��ح��ّددت  �لكربونية،  ب�سمتها 
�النبعاثات  ����س���ايف  �إىل  ل��ل��و���س��ول  �مل��ج��م��وع��ة  رح���ل���ة 
�جلزئية  �لكربونية  �لب�سمة  حجم  وو���س��ل  �ل�سفري، 
�نبعاثات  ذل��ك  يف  مب��ا   ،2021 �ل��ع��ام  خ��ال  لل�سركة 
�لنطاق �الأول و�لثاين و�لثالث �إىل 1،932،952 طن 
نحو  ونتج  �لكربون،  �أك�سيد  ثاين  مكافئ  �نبعاثات  من 
%73.7 من �إجمايل �نبعاثات �لنطاق �الأول و�لنطاق 
�لثاين ل�سركة �لد�ر من ��ستهاك �لكهرباء، بينما كان 
�النبعاثات،  تلك  من   323%. عن  م�سوؤواًل  �لتربيد 
و�سّكلت �نبعاثات �لنطاق �لثالث على م�ستوى �ملجموعة 

نحو %87.3 من �لب�سمة �لكربونية لل�سركة.
وخ���ال ع���ام 2021، �ت��خ��ذت �ل����د�ر ح��زم��ة �إج����ر�ء�ت 
عرب  �ل��ط��اق��ة  ����س��ت��ه��اك  خف�ض  م��ن  �ستمّكنها  مهمة 
ي�ساهم  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن   ،20% بن�سبة  حمفظتها 
على  نوعه  من  و�الأك��رب  �جلديد  �لطاقة  �إد�رة  م�سروع 
�ل��ط��اق��ة م��ن خال  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  �ل��دول��ة يف  م�ستوى 
تقليل �نبعاثات �لكربون بو�قع 80 �ألف طن �سنوياً عرب 
�ملتنوعة من فنادق ومد�ر�ض و�أ�سول  80 من �الأ�سول 
جتارية وترفيهية ووحد�ت �سكنية، و�سيوفر هذ� �مل�سروع 
و��سع �لنطاق ل�سركة �لد�ر نحو 40 مليون درهم �سنوياً 

�لطاقة،  ��ستهاك  تكاليف  م��ن 
على  �ملُ��ّاك  حيازة  �سيو�سح  كما 
ذ�ت  �قت�سادياً  جمدية  م�ساريع 
�ن��ع��ك��ا���ض �إي��ج��اب��ي م��ب��ا���س��ر على 
و�لبيئي،  �مل������ايل  �ل�����س��ع��ي��دي��ن 
��ستكملت  ذل���ك،  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
 2021 ع�����ام  خ�����ال  �ل�������س���رك���ة 
�لطاقة  الإن��ت��اج  حمطة  �أول  بناء 
�أحد  �سمن  �لهجينة  �ل�سم�سية 
�مل�����و�ق�����ع �الإن�������س���ائ���ي���ة و�أب����رم����ت 
�تفاقية مع �سركة مياه وكهرباء 
�أ�سولها  ل����ت����زوي����د  �الإم������������ار�ت 
�لنظيفة خال  مب�سادر �لطاقة 

�ل�سنو�ت �خلم�ض �لقادمة.
�سريكاً  �ل�����د�ر  ���س��رك��ة  ت����ز�ل  وال 
��سرت�تيجياً لربنامج �لقيمة �ملحلية �مل�سافة �حلكومي 
�ل�سناعة  وز�رة  �إ�����س����ر�ف  حت���ت  ت��ن��ف��ي��ذه  ي��ت��م  �ل�����ذي 
�إىل  ويهدف  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
من  �ملحلية  �ل�سناعات  ودع��م  �القت�سادي  �الأد�ء  تعزيز 
�القت�ساد  يف  ل��اإن��ف��اق  �أك���رب  م��ب��ال��غ  تخ�سي�ض  خ���ال 
�لوطني، ويف �إطار م�ساركتها �لفاعلة يف �لربنامج، متنح 
و�ال�ست�ساريني  �ملقاولني  م��ع  للتعامل  �الأول��وي��ة  �ل���د�ر 
�ل�سغرية  �ل�����س��رك��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  �ملحليني  و�مل���وردي���ن 

و�ملتو�سطة بغية �إعادة �ال�ستثمار يف �القت�ساد �ملحلي.
وخ��ال عام 2021، جنحت �ل��د�ر يف �إع��ادة �سّخ 8.8 
م��ن خال  �ملحلي  �الق��ت�����س��اد  �إم���ار�ت���ي يف  دره���م  مليار 
ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  �مل�سافة؛  �ملحلية  �لقيمة  برنامج 
بقيمة  م�ساريع  لتطوير  عقود  للم�ساريع  �ل��د�ر  وّقعت 
�إتفاقيات   16 �إب��ر�م  تت�سمن  و�لتي  دره��م،  مليار   8.5

مع عدة �سركات مقرها يف �لدولة.
وعّززت �لد�ر �لتز�مها جتاه دعم جهود �لتوطني حيث 
�رتفعت ن�سبة �ملو�طنني لديها �إىل %35 من �إجمايل 
 ،2020 عام  %29 يف  بن�سبة  �لعاملة مقارنة  �لقوى 
ويف �لوقت نف�سه، �رتفعت ن�سبة �لن�ساء لدى �لد�ر �إىل 
%31 خال  2021، مقارنة مع  ع��ام  %42 خ��ال 

عام 2020.

•• دبي-وام:

�مللحية /�إكبا/  ك�سف �ملركز �لدويل للزر�عة 
يف دب��ي، ع��ن �إط���اق ت��ع��اون يهدف �إىل دعم 
وتطوير  �مل����و�رد  قليلة  �لريفية  �ملجتمعات 
بحر  منطقة  يف  �مل��ت��ده��ورة  �لبيئية  �ل��ن��ظ��م 
�الآر�ل، بدعم من �سندوق �أبو ظبي للتنمية، 
�ل���دول���ي���ة لدعم  �إط�������ار �جل����ه����ود  وذل������ك يف 
�الإنتاجية �لزر�عية و��ستد�مة �ملو�رد يف ظل 

حتديات �لتغري�ت �ملناخية.
ي���اأت���ي ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ت��ع��اون م���ن خ���ال م��ك��ت��ب /

�إك���ب���ا/ �الإق��ل��ي��م��ي الآ���س��ي��ا �ل��و���س��ط��ى وجنوب 
بال�سر�كة  �أوزبك�ستان،   - �لقوقاز يف ط�سقند 
مع وز�رة �لتنمية �ملبتكرة ووز�رة �لزر�عة يف 
�أوزبك�ستان، وي�ستهدف �مل�سروع ب�سكل خا�ض 

�ملناطق  يف  تعي�ض  �ل��ت��ي  �له�سة  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
بجمهورية  �لباك�ستان،  ك��ار�ك  يف  �ملتدهورة 
بني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  �أوزب��ك�����س��ت��ان.ومت 
�لتنمية  ووز�رت��ي  للتنمية  �أبوظبي  �سندوق 
وكذلك  �أوزبك�ستان  يف  و�ل���زر�ع���ة،  �ملبتكرة، 
�أبو ظبي  توقيع �تفاقية تعاون بني �سندوق 
للتنمية و�ملركز �لدويل للزر�عة �مللحية، ومن 
�ملتوقع �أن يفيد �مل�سروع ب�سكل مبا�سر حو�يل 
15000 م��ز�رع ورع��اة زر�عيني و�أ�سرهم /

وتطوير  ���س��خ�����ض/،   75000 ح����و�يل  �أي 
قدر�ت حو�يل 150 عاما �إر�ساديا، �إ�سافة 
�إىل �إن�ساء �أو تعزيز ما ي�سل �إىل 15 جمعية 

تعاونية للمز�رعني.
مدير  �ل�سويدي،  �سيف  حممد  �سعادة  وق��ال 
�لتعاون  �إن  للتنمية،  �أبوظبي  �سندوق  ع��ام 

يف  ياأتي  �مللحية  للزر�عة  �ل��دويل  �ملركز  مع 
�لدعم  توفري  على  �ل�سندوق  حر�ض  �إط���ار 
خال  م��ن  و�لعلمية  �لبحثية  للموؤ�س�سات 
دعم �مل�ساريع �لنوعية �لتي تعمل على حتقيق 

�لتنمية �مل�ستد�مة يف �لدول �لنامية.
ي�سكل خطوة  �مل�����س��روع �جل��دي��د  �أن  و�أ���س��اف 
م��ه��م��ة ل��ت��ع��زي��ز ����س��ت��د�م��ة م��ن��ظ��وم��ة �الأم���ن 
�لغذ�ئي يف عدد من مناطق كار�ك �لباك�ستان، 
وت�ساهم �ل�سر�كة �لر�ئدة يف �سرعة �لو�سول 
وتاأمني  �ل���غ���ذ�ء  م��ن  �ل���ذ�ت���ي  �الك��ت��ف��اء  �إىل 
خمزون ��سرت�تيجي من �ملحا�سيل �لزر�عية 
�ل��ع��دي��د من  �مل��ن��اط��ق، وت��وف��ري  ت��ل��ك  ل�سكان 
ف��ر���ض �ل��ع��م��ل، ك��م��ا ي��دع��م �مل�����س��روع حماية 
�ملناخي، و�سمان  تاأثري�ت �لتغري  �لبيئة من 
معايل  �لطبيعية.و�أو�سح  �مل���و�رد  ��ستد�مة 

�لتنمية  وزي���ر  �ل��رح��م��ان��وف،  عبد  �إب��روك��ي��م 
�لتغري�ت يف حالة  �أن  �أوزبك�ستان  �ملبتكرة يف 
�لب�سري،  �ل��ت��اأث��ري  ب�سبب  �لطبيعية  �لبيئة 
وكذلك �لتاأثري �لب�سري �لقوي على �ملكونات 
بيئية  م�ساكل  ت�سبب  �حل��ي��ة،  وغ���ري  �حل��ي��ة 
حملية و�إقليمية وعاملية ..معربا عن �متنانه 
و�ملركز  للتنمية  ظبي  �أب���و  ���س��ن��دوق  ل��ق��ي��ادة 
يقدمان  �ل��ل��ذي��ن  �مللحية،  ل��ل��زر�ع��ة  �ل���دويل 
ملعاجلة  و�قت�سادية  وزر�ع��ي��ة  بيئية  ح��ل��واًل 
م�سكلة بحر �الآر�ل، �لتي تعترب �أخطر نقطة 
�سعادة  �مل��ن��ط��ق��ة.وق��ال  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف  ل���اأزم���ة 
يف  �لزر�عة  وزي��ر  م�ست�سار  �سكوروف،  �ألي�سر 
�سيدمج  للغاية  مهم  �مل�سروع  �إن  �أوزبك�ستان، 
�أن�سطة  �أجل  من  و�لبحوث  �لزر�عية  �لعلوم 
كما  باأكملها،  �لقيمة  �سل�سلة  ع��رب  �لتنمية 

�سيعمل �مل�سروع على تعزيز �لزر�عة �ملقاومة 
و�البتكار�ت  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  خ���ال  م���ن  ل��ل��م��ن��اخ 
و�مل��ع��رف��ة �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل��ع��ل��م، م�����س��ري� �إىل 
�الإنتاجية  تعزيز  �أع��م��ال  من��وذج  �أن�سطة  �أن 
للمز�رعني توفر �إمكانية �لو�سول �إىل تعزيز 
�لغلة و�إنتاجية �لرتبة و�ملياه وحت�سني �حلزم 
�سر�كتنا  �ستعمل  لذلك  بفعالية،  و�حل��ل��ول 
ذ�ت �مل��ن��ف��ع��ة �مل��ت��ب��ادل��ة م���ع �إك���ب���ا م���ن خال 
�لبحثية  �لقدر�ت  �مل�سروع على حت�سني  هذ� 
�مل�سروع  .وميتد  �لزر�عية  �لبحوث  ملوؤ�س�سات 
من �لعام 2022 �إىل �لعام 2026، وقد مت 
�لزر�عية  �ملجتمعات  ق��درة  لتعزيز  ت�سميمه 
على �لتكيف مع تغري �ملناخ وتطوير قدرتها 
على �لتكيف مع تدهور �الأر��سي وغري ذلك 

من �لعو�مل غري �ملو�تية �الأخرى.

بفوزه� ب��ضت�ض�فة 99 فع�لية اأعم�ل خالل الن�ضف الأول من 2022

دبي تر�سخ مكانتها كوجهة مف�سلة لالأحداث الإقليمية والدولية 

•• دبي-وام:

�لعام  �الأول من  �لن�سف  دب��ي خ��ال  جنحت 
مف�سلة  كوجهة  مكانتها  تعزيز  يف  �جل���اري 
�ملدينة من  �الأعمال، حيث متّكنت  لفعاليات 
�ملوؤمتر�ت  م��ن  جمموعة  با�ست�سافة  �ل��ف��وز 
وبر�مج  و�لدولية  �الإقليمية  و�الجتماعات 
�ل�سفر �لتحفيزية ملوظفي �ل�سركات �لكربى 
وغ���ريه���ا م���ن ف��ع��ال��ي��ات �الأع���م���ال �ل��ت��ي من 
قطاعي  منو  وت��رية  بت�سريع  �الإ�سهام  �ساأنها 
�ملدينة، وما يرتتب  �ل�سياحة و�لفعاليات يف 
�إيجابية على تطور ومنو  عليه من تاأثري�ت 

�قت�ساد �الإمارة ب�سكل عام.
�لعام  م��ن  �الأوىل  �ل�����س��ت��ة  �الأ���س��ه��ر  ف��خ��ال 
لاأعمال”،  دب��ي  “فعاليات  تعاون  �جل���اري، 
�ملكتب �لر�سمي جلذب �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت 
���س��رك��ائ��ه يف �الإم���������ار�ت، حمققا  ل���دب���ي م���ع 
 99 ب���  �ل��ف��وز  جناحا الفتا بتمكني دب��ي م��ن 
�ملدينة.  يف  �أعمال  فعاليات  ��ست�سافة  عطاء 
�أكرث  �أن جتذب هذه �لفعاليات  �ملتوقع  ومن 
من 77 �ألف م�سارك خال �ل�سنو�ت �ملقبلة، 
فندقية  ليلة  �أل���ف   330 م��ن  �أك���رث  وح��ج��ز 
ويف  ب��االإم��ارة.  �لفندقية  �ملن�ساآت  خمتلف  يف 
عام  م��ن  �الأول  �لن�سف  �سهد  ذ�ت���ه،  �ل��وق��ت 
عطاء   200 ح���و�يل  ت��ق��دمي  �أي�سا   2022
دولية،  �أع��م��ال  فعاليات  ��ست�سافة  وع��ر���ض 

واليز�ل بع�سها بانتظار �لرد.
وت�سمل قائمة فعاليات �الأعمال �لتي مت �لفوز 
�ملوؤمتر   ،2022 ع��ام  خ��ال  �الآن  حتى  بها 
�لطبيعي  للعاج  �ل��ع��امل��ي  ل��احت��اد  �ل���دويل 
 International Congress of
 the World Confederation
�لذي   ،for Physical Therapy
وكذلك   ،2023 ع����ام  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه  ���س��ي��ت��م 
�الأن�����ف و�الأذن  �ل��ع��امل��ي الأم����ر������ض  �مل���وؤمت���ر 
 World و�ل���ع���ن���ق  و�ل�����ر�أ������ض  و�حل���ن���ج���رة 
يف   Congress IFOS ENT
�لعظام  ج��ر�ح��ة  جمعية  وم��وؤمت��ر   ،2023
 2024 �آ���س��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ يف ع���ام  يف 

 Congress of the Asia Pacific
 ،Orthopedic Association
�ل�سماء  �ل���غ���دد  ل��ط��ب  �ل������دويل  و�مل����وؤمت����ر 
 2024International ع������ام  يف 
 .Congress of Endocrinology
وب��االإ���س��اف��ة �إىل ذل���ك، �أث��م��رت �جل��ه��ود عن 
�لرئي�سية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع���دد  ��ست�سافة 
لل�سركات وبر�مج �ل�سفر �لتحفيزية ملوظفي 
�ل�سركات نتيجة لتقدمي عرو�ض �ال�ست�سافة 
و�لربنامج  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  مثل:  �لناجحة 
لل�سناعات  ف��ارم��ا  �سن  ل�سركة  �لتحفيزي 
�لدو�ئية، �لذي �سيقام هذ� �لعام 2022 يف 
تيك«  �إن  بي�ست  �إم  بي  “�آي  �إىل جانب  دب��ي، 
IBM Best in Tech يف عام 2023. 
ومتا�سًيا مع �الأولوية �الإ�سرت�تيجية �خلا�سة 
فاإن  �لكربى،  �الأع��م��ال  فعاليات  با�ستقطاب 
من  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  با�ست�سافة  �ل��ف��وز 
ومن  عدة قطاعات  �إنعا�ض  يف  �الإ�سهام  �ساأنه 
جانب  �إىل  و�ل�سيافة،  �لفعاليات،  �سمنها 
نطاق  وعلى  بال�سياحة،  �ملرتبطة  �الأن�سطة 
�خلرب�ت  تبادل  خ��ال  من  �القت�ساد  �أو���س��ع 

و�ملعرفة من جميع �أنحاء �لعامل.
�ملدير  �خل���اج���ة،  �أح���م���د  ق����ال  ت��ع��ل��ي��ق��ه،  ويف 
للمهرجانات  دب�����ي  مل���وؤ����س�������س���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
بالفوز  دب������ي  جن������اح  �إن   “ و�ل����ت����ج����زئ����ة: 
فعاليات  من  متميزة  جمموعة  با�ست�سافة 
�الأع����م����ال خ����ال �ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة ه���و ثمرة 
دبي  فعاليات  مكتب  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
�الأول  �لن�سف  خ���ال  و�ل�����س��رك��اء  ل��اأع��م��ال 
من �لعام �جل��اري، و�لتي توؤكد بدورها على 
�لهيئات  ل��دى  �ملدينة  �كت�سبتها  �لتي  �لثقة 
�لدولية  و�ملنظمات  و�ل�سركات  و�جلمعيات 
�أ�سخم  تنظيم  م��ن  ومتّكنها  �ل��ع��امل،  ح��ول 
و�أرق����ى �الأح����د�ث وذل���ك يف ���س��وء م��ا تتمتع 
حتتية  وبنية  هائلة  �إمكانات  من  �ملدينة  به 
متطورة، وكذلك مبا لديها من �سجل حافل 
من �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات �لتي ��ست�سافتها 
و�أ�سهمت يف تبادل �خلرب�ت و�ملعرفة  �سابقا، 
و�ل��ت��ط��وي��ر �مل��ه��ن��ي و�ل��ت��و����س��ل. وال���س��ك �أنه 

بع�ض  باإقامة  �لدولية  �جلمعيات  قيام  م��ع 
فاإن  دبي،  يف  �لرئي�سية  وفعالياتها  �أن�سطتها 
ذلك �سيجعل دبي �سمن �ملناق�سات و�ملحادثات 
�لعاملية و�لتنمية �لتي ت�سمل �أبرز �لقطاعات 

وجماالت �البتكار«.
�الأع���م���ال من  ف��ع��ال��ي��ات  “تعترب   : و�أ����س���اف 
�الأولويات لدينا، وذلك بناًء على �إرث ’�إك�سبو 
كوجهة  دب���ي  م��ك��ان��ة  و�أي�����س��ا  دبي‘   2020
م�سيافة جتمع �لعامل، وهو ما يتما�سى مع 
روؤية �سيدي �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
 ، �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�ض 
جلعل دبي مدينة �مل�ستقبل و�لوجهة �ملف�سلة 

يف �لعامل للعي�ض و�لعمل و�ال�ستثمار«.
بها مكتب  ق��ام  �ل��ت��ي  �أن �جل��ه��ود  �إىل  ول��ف��ت 
“فعاليات دبي لاأعمال” يف تقدمي عرو�ض 
�ال�ست�سافة خال �الأ�سهر �ل�ستة �الأوىل من 
�لعام �جلاري، تاأتي �سمن نهج �لتعاون �لبناء 
و�ملثمر �لذي يتبعه يف �لعمل مع �ل�سركاء يف 
�ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل���ا����ض، وم���ن �سمنهم 
�جلهات �حلكومية، و�جلمعيات، و�ملجتمعات 
�ملحلية، و�جلامعات، وغريها من �ملوؤ�س�سات، 
عاوة على �ل�سركاء �ملتخ�س�سني يف تنظيم 
فعاليات �الأعمال مبا فيهم قاعات ��ست�سافة 
�لفعاليات، و�ملن�ساآت �لفندقية، و�سركات �إد�رة 
�لتنفيذي  �ملدير  و�أو�سح  �لوجهات وغريها. 
مل��وؤ���س�����س��ة دب���ي ل��ل��م��ه��رج��ان��ات و�ل��ت��ج��زئ��ة �أّن 
ل�  با�ست�سافتها  �ملدينة  حققته  �لذي  �لنجاح 
�أنظار  جعلها حمط  2020 دبي”  “�إك�سبو 
على  يدل  ما  وهو  �لرئي�سيني،  �لقر�ر  �سناع 
بكافة  �لفعاليات  ��ست�سافة  على  دب��ي  ق��درة 
ف��ئ��ات��ه��ا و�أح���ج���ام���ه���ا ب���ك���ف���اءة ع���ال���ي���ة، ومبا 
قام  وق��د  �ل���دويل.  �جلمهور  متطلبات  يلّبي 
“فعاليات دبي لاأعمال” خال فرتة تنظيم 
�لعام  من  �الأول  �لن�سف  يف  و�أي�سا  �ملعر�ض 
و�أي�سا  �ل��وف��ود،  م��ن  ع��دد  مبقابلة  �جل���اري 
و�ملدر�ء  �الجتماعات  منظمي  مع  �لتو��سل 
جانب  �إىل  �لدولية،  للجمعيات  �لتنفيذيني 
يف  وم�ساركته  �لرتويجية،  �جل��والت  تنظيم 

�لتجارية  و�ملعار�ض  �ملتخ�س�سة  �لفعاليات 
 IMEX ف���ر�ن���ك���ف���ورت«  “�آميك�ض  م���ث���ل 

.Frankfurt
من جهته قال �ستني جاكوب�سن، م�ساعد نائب 
رئي�ض فعاليات دبي لاأعمال: “�إّن جناح دبي 
كربى  رئي�سية  �أع��م��ال  فعاليات  با�ست�سافة 
�إط���ار �لنهج �ل��ت��ع��اوين �ل��ذي نتبعه  ي��اأت��ي يف 
�ل��ق��ط��اع��ات. ولقد  �ل�����س��رك��اء يف خمتلف  م��ع 
�لتعامل مع  �ملميزة لدبي يف  �الإد�رة  �أ�سهمت 
�جلائحة �لعاملية، وحتقيق �لتعايف و�النتعا�ض 
�لقوي، ودورها �لريادي يف ��ستئناف �أن�سطة 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات، يف تعزيز  �ل�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع��ي 
نز�ل  ال  ذل��ك،  على  وبناء  باإمكاناتها،  �لثقة 
م��ن منظمي وخمططي  ق��وي��ة  رغ��ب��ة  ن���رى 
�الجتماعات و�سناع �لقر�ر يف تنظيم فعاليات 

�أعمال دولية يف دبي«.
�أولويتنا للفرتة �ملتبقية  “ تتمثل  و�أ�ساف : 
م��ن �ل��ع��ام �جل����اري يف �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �مل���در�ء 
�ملوؤمتر�ت  ومنظمي  للجمعيات  �لتنفيذيني 
و�الجتماعات وغريهم من �سناع �لقر�ر على 
و�حل�سور  �الأع��م��ال  فعاليات  �إق��ام��ة  �أهمية 
لا�ستفادة  وذل��ك  �ملدينة،  يف  لها  �ل�سخ�سي 
من �لعرو�ض �لقوية و�لتجارب �ملميزة �لتي 
�سنو��سل  و�إننا  دب��ي.  لهم  تقدمها  �أن  ميكن 
�لفر�ض  �إيجاد  �أجل  �سركائنا من  �لعمل مع 
�مل��ن��ا���س��ب��ة الخ��ت��ي��ار ف��ع��ال��ي��ات �الأع���م���ال �لتي 
وتقدمي  �ال�سرت�تيجية  �أهد�فنا  مع  تتو�فق 

عرو�ض �ال�ست�سافة لها ».
لاأعمال”  دب���ي  “فعاليات  مكتب  وي��رت��ك��ز 
على �الأد�ء �ملميز �لذي �سجله خال �لفرتة 
�مل��ا���س��ي��ة م���ن �ل���ع���ام �جل������اري م���ع منظمي 
�لعاملية،  �جلمعيات  وم�سوؤويل  �الجتماعات 
�ملتبقية من  �لفرتة  و�سيو��سل زخمه خال 

�لعام 2022.
ك��م��ا �أن���ه ���س��ي��ق��وم ومب�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة من 
�ل�سركاء بتنظيم حمات ترويجية خارجية 
يف ع�����دد م����ن �مل������دن �ل��رئ��ي�����س��ي��ة يف �أوروب�������ا 
مع  لالتقاء  و�إ�سر�ئيل  �لاتينية  و�أمريكا 
خمططي ومنظمي �الجتماعات و�ملوؤمتر�ت 

�الإمكانات  يف مناطقهم، وتقدمي �سرح حول 
�أن  ميكن  وم��ا  دب��ي  بها  تتمتع  �لتي  �لهائلة 
�أخ������رى، �ستوفر  ل���ه���م. وم����ن ج��ه��ة  ت��ق��دم��ه 
�لوفود �ملدعوة من �ليابان، وكوريا، وجنوب 
للمنظمني  �ل�سمالية  و�أم��ري��ك��ا  �آ���س��ي��ا،  �سرق 
تتمتع  �لتي  �ملقومات  على  �الط���اع  فر�سة 

بها دبي ب�سكل مبا�سر.
لاأعمال”  دب����ي  “فعاليات  ���س��ي��ق��وم  ك��م��ا 
وب�سحبة وفود مهمة من �ل�سركاء بامل�ساركة 
“�آميك�ض  م��ث��ل  ك���ربى  يف م��ع��ار���ض جت��اري��ة 
�م  تي  بي  و”�آي  فيجا�ض،  ال���ض  يف  �أمريكا” 

وورلد” يف بر�سلونة.
ا  �أي�سً لاأعمال”  دب��ي  “فعاليات  وي��و����س��ل 
�ال�ستفادة من �ل�سر�كات �لرئي�سية و�لتعاون 
�ل����دويل ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز عاملي 
من  وذل���ك  �الأع���م���ال،  ف��ع��ال��ي��ات  ال�ست�سافة 
خ����ال ع�����س��وي��ت��ه��ا و�أن�����س��ط��ت��ه��ا م���ع حتالف 
 BestCities �ل���ع���امل���ي���ة  �مل������دن  �أف�������س���ل 
وك����ذل����ك   ،Global Alliance
و�ملوؤمتر�ت  لاجتماعات  �لدولية  �لر�بطة 
 International Congress and
 ،Convention Association
و�ل����ر�ب����ط����ة �ل���دول���ي���ة مل��ن��ظ��م��ي �مل����وؤمت����ر�ت 
 International �مل������ح������رتف������ني 
 Association of Professional
 ،  Congress Organisers
�لعاملية  �جل����م����ع����ي����ات  م�����ر�ك�����ز  و������س�����ر�ك�����ة 
 Global Association Hubs

.Partnership
 وب�سفته �سريكا موؤ�س�ًسا ملركز دبي للهيئات 

�القت�سادية و�ملهنية، 
ا  �أي�سً لاأعمال”  دب��ي  “فعاليات  �سي�سارك 
للجمعيات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  �مل�������س���وؤول���ني  م���ع 
وق���������ادة �ل���ف���ك���ر يف �الج����ت����م����اع و�مل���ع���ر����ض 
للمدر�ء  �الأم���ري���ك���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �ل�����س��ن��وي 
 American Society �لتنفيذيني 
 of Association Executives
 Annual Meeting &

.Exposition

- جهود »فع�لي�ت دبي لالأعم�ل« تعزز منو اقت�ض�د املدينة مع توقع ا�ضتقط�به� لأكرث من 77 األف م�ض�رك خالل ال�ضنوات املقبلة.
- اأحمد اخل�جة: »حجم الفع�لي�ت يعك�س ثقة الهيئ�ت واجلمعي�ت وال�ضرك�ت واملنظم�ت الدولية يف دبي«
- �ضتني ج�كوب�ضن: »نوا�ضل العمل لإيج�د الفر�س املن��ضبة لختي�ر فع�لي�ت الأعم�ل التي تتوافق مع اأهدافن� ال�ضرتاتيجية«.
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العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

املرجتعة ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002985/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ��سامة حممد ح�سن علي عي�سى 
�ملنفذ:طال  �ملدعي  �ملرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر �حلكم  �نه  حيث 
�أن  ومبا  �عاه،  �ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف   ، ميني  �جلن�سية   - �لعبا�سي  �سرف  من�سور 
لذلك  �ملحدد  �لر�سم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم 
و�مل�ساريف  �لر�سوم  �ساما  �لكلي  �ملجموع   : كاالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن  ومبا   ،

15924.0:
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاه خال )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �الخطار  بهذ�  �عانك/�إعانكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
حكومة راأ�س اخليمة  - دائرة املحاكم 

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالن بالن�ضر يف جريدتني ر�ضميتني 

المارات - راأ�س اخليمة - قرية احلمراء - �ضارع دبلن 512

يف الق�ضية التنفيذية رقم 2021/407 
ملكيتها  �لعائدة  �لعقار�ت  بيع  عن  �لتنفيذ  د�ئرة   - �البتد�ئية  �خليمة  ر��ض  حمكمة  تعلن 
�لتنفيذية  �لق�سية  يف  �لتنفيذ  قا�سي  قر�ر  على  بناء   ، خفاجي  �سامة  ناجح  حممد  �ىل/ 
للمز�د�ت  �المار�ت  �سركة  طريق  عن   ، بتاريخ:2022/8/31  تنفيذ  رقم:2021/407 
20% تدفع نقد�. فعلى من  وذلك يف متام �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساء� علما بان قيمة �لتامني 
للمز�د�ت  �الإمار�ت  ل�سركة  �الإلكرتوين  �ملوقع  على  �لدخول  �الطاع  �و  باال�سرت�ك  يرغب 
د�ئرة  مر�جعة  باالإعرت��ض  يرغب  من  وعلى   ،  www.emiratesauction.ae

�لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�سمي وحتى جل�سة �ملز�د �ملذكورة.
 ماأمور التنفيذ / �ضعيد ال�ضحي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2021/08031
املخطر:علي حممد حجي القبي�ضي - ام�راتي اجلن�ضية وميثله ب�لوك�لة/�ضلط�ن احمد راتب اخلطيب - �ضوري اجلن�ضية ويحمل بط�قة 
 SH20171219C47959:برقم ال�ض�رقة  ب�م�رة  العدل  الك�تب  لدى  م�ضدقة  وك�لة  مبوجب   784199463925976 رقم  هوية 
ه�تف   - للعق�رات  القبي�ضي  علي  مكتب   - املزيونة  بن�ية   - اأبو�ضغ�رة  حديقة  مق�بل   - �ضغ�رة  ابو   - العنوان:ال�ض�رقة   -

رقم:971568189121.
 - رقم:784199063290482  هوية  بط�قة  وحتمل  اجلن�ضية  ب�ك�ضت�نية   - احمد  اعج�ز  احمد  اعج�ز  اليه�:اق�ضى  املخطر 

العنوان:ال�ض�رقة - اأبو�ضغ�رة - مق�بل حديقة اأبو�ضغ�رة - بن�ية املزيونة - �ضقة رقم:1401 - ه�تف رقم:971561923830.
مو�ضوع الخط�ر:اخط�ر بدفع قيمة ال�ضيك�ت

الوق�ئع:بت�ريخ �ض�بق قد حررت املخطر اليه� ل�ض�لح املخطر �ضيك�ت وبي�ن�تهم ك�لتي:
الدفع  م�ضتحق   - الوطني  دبي  الم�رات  :بنك  على  م�ضحوب   - لغري  فقط  درهم  واربعم�ئة  الف  اربعة  درهم   4.400 بقيمة   000008 رقم 

بت�ريخ:2020/4/5
الدفع  م�ضتحق   - الوطني  دبي  الم�رات  :بنك  على  م�ضحوب   - لغري  فقط  درهم  واربعم�ئة  الف  اربعة  درهم   4.400 بقيمة   000009 رقم 

بت�ريخ:2020/6/5
الدفع  م�ضتحق   - الوطني  دبي  الم�رات  :بنك  على  م�ضحوب   - لغري  فقط  درهم  واربعم�ئة  الف  اربعة  درهم   4.400 بقيمة   000010 رقم 

بت�ريخ:2020/8/5
الدفع  م�ضتحق   - الوطني  دبي  الم�رات  :بنك  على  م�ضحوب   - لغري  فقط  درهم  وخم�ضم�ئة  الف  �ضتة  درهم   6.500 بقيمة   000011 رقم 

بت�ريخ:2020/10/21
حيث ان ال�ضيك�ت ل يق�بلهم ر�ضيد ق�بل للح�ضب.

وعليه يعلن املخطر املخطر اليه� ب�ل�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك�ت يف فرتة اأق�ض�ه� خم�ضة اي�م من ت�ريخ ا�ضتالم الخط�ر وال �ضوف يقوم 
ب�تخ�ذ الجراءات الق�نونية بذلك - وعليه يلتم�س املخطر من �ضع�دة الك�تب العدل ب�م�رة ال�ض�رقة اخط�ركم بهذا ر�ضمي�.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2022/0080879
املخطر:تيك به�دور بوه�را - نيب�ل اجلن�ضية - ويحمل هوية ام�راتية رقم:784199890365275 

ب�ضفتي ال�ضخ�ضية - العنوان:ال�ض�رقة - مويلح - ه�تف رقم:0502052696
املخطر اليه:بيج�ي� �ضون�ر - نيب�ل اجلن�ضية - العنوان:دبي - بن�ية ارنوكو - بلوك 4 - مكتب رقم 117 

- ه�تف رقم:0551649022
مو�ضوع الخط�ر:اخط�ر عديل للوف�ء مببلغ 4500 درهم

الوق�ئع:حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد 1 �ضيك�ت بقيمة اجم�لية وقدره� 4500 ، مق�بل مع�مالت 
بينهم وبي�ن ال�ضيك ك�لتي:

بنك  على  وامل�ضحوب   2022/7/15 ا�ضتحق�ق  وت�ريخ  درهم   4500 بقيمة   271480 رقم  �ضيك   -1
ودية  وب�ضورة  وتكرارا  مرارا  اليهم  املخطر  املخطر  ط�لب   - املحدود  الو�ضط  ال�ضرق  �ضي  بي  ا�س  ات�س 
يلتزم  ومل  الجن�ز  يف  ت�أخر  اليه  املخطر  ان  وحيث   - جدوى  دون  ولكن  بذمته  املرت�ضد  املبلغ  ب�ضداد 

مبوا�ضف�ت العقود مم� ا�ضر ب�ملخطر.
املبلغ املرت�ضد بذمته وامل�ضتحق للمخطر وذلك يف موعد  اليهم ب�ضرورة �ضداد  ان املخطر يخطر املخطر 
الجراءات  ك�فة  اتخ�ذ  اىل  املخطر  ي�ضطر  �ضوف  وال  الخط�ر  هذا  تبلغكم  ت�ريخ  من  اي�م   5 اق�ض�ه 
الق�نونية للمط�لبة ب�ملبلغ امل�ضتحق له مع الف�ئدة والتعوي�س مع حفظ ب�قي احلقوق - لذلك:ف�ملخطر 
يخطركم بهذا الخط�ر للعمل مب� ج�ء به ونف�ذ مفعوله ق�نون� ول�ضري�ن ك�فة الث�ر الق�نونية املرتتبة 

عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:102/2022/39 جتاري م�ضارف كلي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لدعوى �لثانية ع�سر رقم 859

مو�سوع �لدعوى : ف�سخ �تفاقية �سمان نقل �ملنفعة فيما بني �ملدعي عليها �الوىل و�لبنك �ملدعي بتاريخ:2019/9/24 و�عادة �حلال �ىل ما كان عليه 
قبل �بر�م �تفاقية �سمان نقل �ملنفعة و�نفاذ �عادة جدولة �لت�سهيات �لبنكية �ملربمة فيما بني �لبنك �ملدعي و�ملدعي عليهم �الوىل و�لثانية و�لثالثة 
و�لتي حتمل �ال�سارة:FL/DU/3732 تاريخ 10 دي�سمرب 2018 �لز�م �ملدعي عليهم �الوىل و�لثانية و�لثالثة و�لر�بعة و�خلام�سة و�ل�ساد�ض و�ل�سابعة 
و�لثامن و�لتا�سع بالتكافل و�لت�سامن بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )151.497.219.60( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع 

�لدعوى وحتى متام �ل�سد�د. 
�ملدعي:بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي

 -  Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae  - �لوطني  �لفجرية  بنك  بناء   - �لوليد  بن  خالد  �سارع   - بردبي   - دب��ي  �م��ارة   - عنو�نه:�المار�ت 
مكاين:2908894348 - وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن

�ملطلوب �إعانهما :  1- �يليجانت لل�سناعات �ض.ذ.م.م 2- تيكنوفا �ند�سرتيز �ض.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع �الإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها ف�سخ �تفاقية �سمان نقل �ملنفعة فيما بني �ملدعي عليها �الوىل و�لبنك �ملدعي بتاريخ:2019/9/24 
و�عادة �حلال �ىل ما كان عليه قبل �بر�م �تفاقية �سمان نقل �ملنفعة و�نفاذ �عادة جدولة �لت�سهيات �لبنكية �ملربمة فيما بني �لبنك �ملدعي و�ملدعي 
عليهم �الوىل و�لثانية و�لثالثة و�لتي حتمل �ال�سارة:FL/DU/3732 تاريخ 10 دي�سمرب 2018 �لز�م �ملدعي عليهم �الوىل و�لثانية و�لثالثة و�لر�بعة 
و�خلام�سة و�ل�ساد�ض و�ل�سابعة و�لثامن و�لتا�سع بالتكافل و�لت�سامن بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )151.497.219.60( درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د - وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق  2022/8/29  �ل�ساعة 09.00 �ض  ويقت�سي ح�سوركم 
�مام �د�رة �لدعوى �البتد�ئية )�لثانية ع�سر( بقاعة �لتقا�سي عن بعد �لتي ميكن �لو�سول �ليها من خال موقع حماكم دبي �اللكرتوين - خدماتنا 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت  �اللكرتونية �لعامة - جد�ول جل�سات �لق�سايا لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

انذار عديل بالن�ضر
رقم  2022/150377    

�ملنذر:فندق �خلالدية باال�ض ريحان
بوكالة �ملحامي/عبد�لعزيز خليفة �لهنائي

�ملنذر �ليها:�لفا لل�سياحة �ض.ذ.م.م
م��ائ��ة و�سبعة  دره���م  وق���دره )137.550.06(  ل��ه مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذرك��م 
وثاثون �لفا وخم�سمائة وخم�سون درهم و�ستة فل�ض - خال خم�سة �يام من تاريخ 
�النذ�ر و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع %5 من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�ال 
فاننا �سن�سطر �ىل �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليها مع حفظ كافة 

�حلقوق �الخرى للمنذر .
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 0084138 رقم املعاملة

 اعالن تنازل 
�الأطر�ف  بني  �لرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 

�ملذكورة.
رقم:784198206848289  هوية  �لنقبي  حممد  �سامل  خمي�ض  :�سامل  �الأول  �لطرف  من 
�جلن�سية �المار�ت عن يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% - �ىل �لطرف 
�لثاين:عهود ر��سد علي �حمد �لنعيمي هوية رقم:784198971496074 - �جلن�سية �المار�ت 

- تعديات �خرى:اليوجد.
رخ�سة  �ل�سارقة  �القت�ساديه  �لتنمية  د�ئرة  من  و�ملرخ�ض  للزهور(  الفندر  )د�ر  �لتجاري  باال�سم 

جتارية رقم 571862 �ل�سادرة بتاريخ:2009/3/31 يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية �ل�سارقة 
. وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70021 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 0084035 رقم املعاملة

 اعالن تنازل 
�الأطر�ف  بني  �لرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 

�ملذكورة.
�لبيع  يف  ترغب  حيث  �الردن  �جلن�سية   - �خللفات  قا�سم  عدنان  حممد  :�الء  �الأول  �لطرف  من 
�لثاين:�سلطان ملنك عمر مر�د  100% وذلك �ىل �لطرف  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�ستها 

�لبلو�سي - �جلن�سية �المار�ت
باال�سم �لتجاري )�لتحية للخياطة( و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �القت�ساديه �ل�سارقة رخ�سة مهنية 

رقم 572561 �ل�سادرة بتاريخ:2009/6/30 يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية �ل�سارقة
  تعديات �خرى:مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل موؤ�س�سة فردية .

 . وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70021

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 207/2022/5565 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل �الإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سدهم/1- تيجان للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م �بوظبي 2- �سركة تيجان للمقاوالت ذ.م.م ب�سفتها 
�سامل �حلر��سي  بن  بن حمد  ف��وزي   -3 �بوظبي  ���ض.م.م  و�ملقاوالت  للتجارة  تيجان  ملديونية  كفيل �سامن 
�سامل  بن  حمد  بن  حممد   -4 �بوظبي  ���ض.م.م  و�مل��ق��اوالت  للتجارة   تيجان  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته 
�أبوظبي 5- حمد بن �سامل بن  �حلر��سي ب�سفته كفيل �سامن ملديونية تيجان للتجارة و�ملقاوالت ���ض.م.م 
عي�سى �حلر��سي ب�سفته كفيل �سامن ملديونية تيجان للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م �أبوظبي 6- �سركة تيجان 

للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م -   جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8288882.79( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�ملذكور خال 15  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت  �ملحكمة  وعليه فان 
يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 207/2022/5100 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل �الإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- جمعه حممد جمعه حممد �ل�سبو�سي 

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�سرف �أبوظبي �ال�سامي

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )730984.21( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 207/2022/5099 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل �الإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- نو�ف حممد نور عبد�لرحمن �لفقى 

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�سرف �أبوظبي �ال�سامي

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )224808.48( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 207/2022/4302 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل �الإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد �سعيد ر��سد يليه �لكعبي  - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�سرف �أبوظبي �ال�سامي

وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)1717325.41( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

 207/2022/5096 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل �الإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سدهما/1- بانو �ك�سرب�ض لنقل �لركاب �ض.ذ.م.م 2- �سفيد �هلل خان دولت خان  
- ب�سفته كفيل �سامن ملديونية بانو �ك�سرب�ض لنقل �لركاب �ض.ذ.م.م  

جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�سرف �أبوظبي �ال�سامي

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
)907550.22( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

جزئي جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003581/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ��سيئات دوت كوم للتجارة �لعامة ذ.م.م 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سوره عنه �سدك ل�سالح �ملدعي �ملنفذ:�أر�مك�ض 
�المار�ت �ض.ذ.م.م   ، يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عاه، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه 

كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف :702258.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاه خال )15( يوما 
�ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، �الخطار  بهذ�  �عانك/�إعانكم  تاريخ  من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن بالن�ضر

رقم  2022/150378    
�ليه/لويجى  �مل��ن��ذر  �الن����ذ�ر  ه��ذ�  مب��وج��ب  ح�سن  �ل�سيد/��سامة  ت��ن��ذر 
لديه  �مل�ستحقة  �مل��ب��ال��غ  ���س��د�د  ب�����س��رورة  �جلن�سية  �ي��ط��ايل   - بروفينى 
�مل����وؤرخ����ة يف  500.000 دره����م وف��ق��ا الت��ف��اق��ي��ة �خل���دم���ات  وق���دره���ا 
تاريخ  �يام من  �أق�ساها خم�سة  2018/11/12 وذلك يف خال مدة 
باملبالغ  للمطالبة  للق�ساء  �للجوء  ��سفه  �ست�سطر  فانها  و�ال  �ن���ذ�ره 
�مل�ستحقة طرف �ملنذر �ليه باال�سافة للفو�ئد �لقانونية و�لتعوي�ض عن 

كافة �ال�سر�ر �ملرتتبة عن �لتاأخري يف �ل�سد�د .
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن بالن�ضر

رقم  2022/150380    
�ليها/دروثي  �مل��ن��ذر  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  مب��وج��ب  ح�سن  �ل�سيد/��سامة  ت��ن��ذر 
�مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرورة  �جلن�سية  �ملانية   - هيجنيز  مارجريتي 
لديها وقدرها 140.000 درهم وفقا للمتفق عليه عن حق ��ستعمالها 
�ي��ام من  �أق�ساها خم�سة  وذل��ك يف خال مدة  باملنذرة  للجر�ج �خلا�ض 
للمطالبة  للق�ساء  �للجوء  ��سفه  �ست�سطر  فانها  و�ال  �ن��ذ�ره��ا  ت��اري��خ 
و�لتعوي�ض عن  �لقانونية  للفو�ئد  باال�سافة  �مل�ستحقة طرفكم  باملبالغ 

كافة �ال�سر�ر �ملرتتبة عن �لتاأخري يف �ل�سد�د .
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

تغيري ا�ضـم / �ضماح م�ضلم علي �ضيف اخلييلي 
�خلييلي(  �سيف  علي  م�سلم  )�سماح  �ملو�طنة  تقدمت 
بطلب �ىل ق�سم �لتوثيق - �أبوظبي بتغيري ��سمها من 

)�سماح( �ىل )علياء( 
فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور خال 

�العان ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�ضم التوثيق العام  

دائرة الق�ضاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

اداء   اأمر   AJCFICICPL2022 /0002779 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : خط �حلياة �لعاملية ملقاوالت �لبناء ذ.م.م
هذه  عليكم  حكمت  قد  م  بتاريخ:2022/7/27  بانه  علما  نحيطكم 
�العجوبة  �ملدعي:�سركة   - �عاه  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة 
باد�ء  عليها  �ملدعي  بالتايل:ناأمر   - ذ.م.م  و�لزجاج  �لاملنيوم  لت�سنيع 
5% �سنويا من تاريخ �لطلب وحتى  1.930 درهم مع �لفائدة  مبلغ 
�ل�سد�د مع �لز�مها بامل�سروفات حكما قابا لا�ستئناف خال 15 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل ال�ستامك هذ� �لتبليغ.  
املحكمة البتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 0084235 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اعالن

�لتجارية )�لنقب  �لرخ�سة  �مار�تي �جلن�سية ميلك   - �لكعبي  �سامل  �ل�سيد:�سعيد م�سبح حممد  �ن  حيث 
بال�سارقة مبوجب رخ�سة  تاأ�س�ست  �لكهربائية( رخ�سة جتارية و�لتي  �ملتحركة و�الجهزة  �لهو�تف  لتجارة 
�لبيع  يرغب يف  �جلن�سية  �مار�تي   - �لكعبي  �سامل  �ل�سيد:�سعيد م�سبح حممد  �ن  رقم:119710 حيث 
و�لتنازل عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة �لتجارية )�لنقب لتجارة �لهو�تف �ملتحركة و�الجهزة �لكهربائية( 
�لبالغة 100% �ىل �ل�سيد:بار�بار�مبيل فيانكوت يو�سف - هندي �جلن�سية - تغيري �ل�سكل �لقانوين من 

موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات - ��سافة �سريك/�سركاء.
 وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 

من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
تنازل /بيع

و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   - م�سر  �جلن�سية   - ح�سن  عبد�هلل  عبد�لقوي  حممد  �ل�سيد:�حمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عن جزء 2% من كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لرو�سه لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة( �ل�سادرة من 
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم:764903 �ىل �ل�سيد:عبد�حلميد عبد�هلل حممد �لعبيديل - 
�جلن�سية �المار�ت - �ل�سيد:�حمد حممد عبد�لقوي عبد�هلل ح�سن - �جلن�سية م�سر - يرغب  يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 
49% من كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لرو�سه لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة( �ل�سادرة من د�ئرة 
�لقبيطري - �جلن�سية  �ل�سيد/حممد غ�سان فار�ض  بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم:764903 �ىل  �لتنمية �القت�سادية 
 %49 جزء  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   - م�سر  �جلن�سية   - ح�سن  عبد�هلل  عبد�لقوي  حممد  �ل�سيد/�حمد   - �سوريا 
من كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لرو�سه لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم:764903 �ىل �ل�سيد:ذو �لفقار ظافر �سليمان - �جلن�سية �سوريا.تعديات 
�خرى:تغري �ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - تغيري �ال�سم �لتجاري من �لرو�سه 

لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة �ىل خط �ل�سرعة لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة ذ.م.م
�لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  �لقانون �الحتادي  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من   وعمابن�ض 
�قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان 

فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
تنازل /بيع

اعالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سادة/ورثة �ل�سيخ ه�سام بن �سقر بن حميد �لقا�سمي - �جلن�سية 
�المار�ت - يرغبون يف �لتنازل عن كامل ح�ستهم �لبالغة 100% ل�سالح �ل�سيخ �سلطان ه�سام 
�سقر حميد �لقا�سمي - �جلن�سية �المار�ت - يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لنجوم �ل�سبع للمقاوالت( 
�خرى:تغري  تعديات   - بالرقم:1770  �ل�سارقة  يف  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �سادرة 
�سركة  ذ.م.م  للمقاوالت  �ل�سبع  )�لنجوم  �ىل  للمقاوالت(  �ل�سبع  )�لنجوم  من  �لتجاري  �ال�سم 

�ل�سخ�ض �لو�حد( تغري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد
2013 يف   وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
تنازل /بيع

اعالن بالن�ضر
 - باك�ستان  �ل�سيد/�سكندر علي كر�مت ح�سني - �جلن�سية  بان  ليكن معلوما للجميع 
�ل�سيد:غام  100% وذلك �ىل  �لبالغة  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  يرغب يف 
جمتابى بيك مريز� حممد يو�سف - �جلن�سية باك�ستان يف �لرخ�سة �مل�سماه )كافترييا 
طعام �لعائلة( تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:797390 �ل�سادرة من 

د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة - تعديات �خرى:اليوجد
ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ض   
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم   2013
�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي 

�عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
تنازل /بيع

اعالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/غام قادر ر�جا بلو�ض خان - �جلن�سية باك�ستان يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد:�فتاب �حمد �سري خان - �جلن�سية باك�ستان يف �لرخ�سة 
�مل�سماه )موؤ�س�سة �لفا�سل لتجارة �ملعد�ت �لثقيلة �مل�ستعملة( تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
119280 �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة - تعديات �خرى:تغيري �ل�سكل �لقانوين من 
)وكيل خدمات( �ىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م - تغيري �ال�سم �لتجاري من:تغيري �ال�سم �لتجاري من/

موؤ�س�سة �لفا�سل لتجارة �ملعد�ت �لثقيلة �مل�ستعملة �ىل/موؤ�س�سة �لفا�سل لتجارة �ملعد�ت �لثقيلة �مل�ستعملة 
ذ.م.م �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد 

 وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 

من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن بالن�ضر

رقم  150384/2022    
مقدم من �ملنذرة:�سيدلية �ملدينة ذ.م.م

�سد �ملنذر �ليه:مازن ح�سني �لديب - �سوري �جلن�سية - جمهول حمل �القامة

�ربعمائة  دره��م   420800 مببلغ  ب��ال��وف��اء  مت�سامنني  �ليه  �مل��ن��ذر  تكلف  �مل��ن��ذرة 

وع�سرون �لف وثمامنائة درهم و�لفو�ئد �لتجارية بو�قع 5% من تاريخ ��ستحقاق 

كل �سيك وحتى متام �ل�سد�د وذلك خال خم�سة �يام من تاريخ ��ستامه هذ� �النذ�ر 

و�ال فانه يف حالة �متناع �ملنذر �ليه عن �لوفاء �سوف ت�سطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة 

�الجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقها من �ي نوع كانت.

  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

70392
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العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد نبيل حممد ب�ضيوين ب�ضيوين
املرجتعة ال�ضيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 000256/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد نبيل حممد ب�سيوين ب�سيوين
�لعنو�ن:عجمان مركز �ملدينة �لر��سدية ajman pearl a3 1 �ل�سقة 203 

مري  �ملنفذ:مع�سومة  �ملدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سوره  �ملرفق  �حلكم  �سدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث 
حممد مري ها�سم - �جلن�سية �المار�ت �لعربية �ملتحدة  ، يف �لق�سية �مل�سار �ليها �عاه، ومبا �أن 
�ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف :6584.0
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �عاه خال )15( يوما من تاريخ 
�عانك/�إعانكم بهذ� �الخطار ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  4711/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، �د�ء  �مر  رقم 572/2022  �لدعوى  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
وقدره )302382.90( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : هوم �آيتمز لتجارة مو�د �لبناء �ض.ذ.م.م

�فنيو - �سقة  �سارع �الحت��اد - مبنى بزن�ض  دي��ره - دبي -  �م��ارة دبي - بور�سعيد -  عنو�نه:�المار�ت - 
809 - خلف وكالة ني�سان

�ملطلوب �إعانه : 1- دبي للهند�سة �ملدنية �ض.ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده
�ملنفذ به  �ملبلغ  �ع��اه و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  مو�سوع �الإع��ان : قد 
وقدره )50020071( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  416/2019/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

�ملبلغ  ب�سد�د   ، 2017/1130 جتاري كلي  �لدعوى رقم  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
�ملنفذ به وقدره )541600( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : م�سرف �المار�ت �ال�سامي �ض.م.ع
�لطابق   -  16 رقم  - مبنى  �لطبيه  دبي  - مدينة  - عود ميثاء  بردبي   - دبي  �م��ارة   - عنو�نه:�المار�ت 

�لثالث
- موؤ�س�سة �خلطوط �الر�سية للنقليات و�ملقاوالت �لعامة/موؤ�س�سة فردية/ميثلها  �ملطلوب �إعانه : 1 

مالكها/خالد �سالح بريك عامر �لعامري  - �سفته : منفذ �سده
 TOYOTA ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�سة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   : �الإع���ان  مو�سوع 
ECHO رقم �للوحة B48352 - لون �ملركبة ذهبي - �سنة �ل�سنع 2004 وفاء للمبلغ �ملطالب به 

يف �مللف �عاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  35/2018/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعمالية �جلزئية �خلام�سة ع�سر رقم 180
1121/2017 جتاري كلي و�ملعدل باال�ستئناف رقم  �ل�سادر يف �لدعوى رقم  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم  مو�سوع 
1622/2017 ��ستئناف جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1129418.63( درهم بالت�سامن فيما بينهم 

،�ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �المار�ت �ال�سامي �ض.م.ع

عنو�نه:  �مارة دبي - بردبي - منطقة عود ميثاء - مدينة دبي �لطبيه - بجانب فندق موفنبيك - مبنى رقم 16 
�لطابق �لثالث - وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي

�ملطلوب �إعانهم : 1 - عي�سى �لنوبي �سامل )�سامن( 2 - �سركة �لنوبي لل�سفريات و�ل�سياحة �ض.ذ.م.م )�سامن 
�سركة( 3 - وين�س�سرت لل�سقق �لفندقية �ض.ذ.م.م  - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة �ال�سهم يف �سوق �أبوظبي �ملايل )�سركة 
�لد�ر �لعقارية 3150 - �سركة د�نة غاز 3748 - �سركة �بوظبي �لوطنية للطاقة 250 - �لو�حه كابيتال 3524 

- وفاء ملبلغ �ملطالبة )1129418.63( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4010/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����س��د�د   ،  2074/2021 رق��م  �د�ء  �م��ر  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���س��وع 

)877287.18( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �المار�ت �ال�سامي - م�ساهمة عامة

عنو�نه:  �المار�ت - �مارة دبي - بردبي  - مدينة دبي �لطبيه - �سارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث
وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي

�ملطلوب �إعانه: -1 رىل عون �الأمني  - �سفته : منفذ �سده
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  بتاريخ:2022/8/3 �خطاركم  �البتد�ئية  دبي  : قررت حمكمة  �الإع��ان  مو�سوع 
)877287.18( درهم خال 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ال بيع عقار )�ملنطقة �حلبية �خلام�سة - رقم �الر�ض 
43 رقم �لوحدة  48 ��سم �ملبنى �لرمث  93.73 مرت مربع رقم �ملبنى  847-683 �مل�ساحة  43 رقم �لبلدية 

. �ملدنية   �الجر�ء�ت  قانون  من   295 �ملادة  ن�ض  ملقت�سيات  وفقا  �ملز�يدة  بطريق  لكم  و�لعائدة   )404
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  696/2018/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

باال�ستئناف  و�مل��ع��دل  كلي  جت��اري   1167/2017 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
للر�سوم  �ساما  درهم  وق��دره )925440.76(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، ��ستئناف جتاري   1730/2017 رقم 

و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �المار�ت �ال�سامي - �ض.م.ع

عنو�نه:  �المار�ت - �مارة دبي - بردبي  - مدينة دبي �لطبيه -  مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث
�ملطلوب �إعانه: 1 - حممد �بر�هيم مري�ز�علي �لبلو�سي  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن ��سهم لدى �سوق دبي �ملايل )�سركة 
�سوق دبي �ملايل 2261 �سهم( و��سهم لدى �سوق �أبوظبي لاور�ق �ملالية )جموعة �غذية - 1000 �سهم( وفاء 

للمبلغ �ملطالب به وقدره )925440.76( درهم يف �مللف �عاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  3458/2018/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
كلي  جت���اري   2017/2143 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
،بالت�سامن و�لتكافل  ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9274199.80( درهم �ساما للر�سوم 

و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �بوظبي �ال�سامي - �ض.م.ع

عنو�نه: �مارة دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي

�ملطلوب �إعانه: 1 - �ل�سركة �ال�سيوية ملو�د �لبناء ذ.م.م مدين  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن مركبات بناء� 

على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:2022/8/8  .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 70197

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2641/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
ب�سد�د   ، كلي  2018/2177 جتاري  رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10794914.5( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �أبوظبي �ال�سامي 

عنو�نه:  �المار�ت - �مارة دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج - مقابل كنتاكي
- فيفا هولدينجز ليمتد  - �سفته : منفذ �سده �ملطلوب �إعانه: 1 

مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن مركبات �لعائدة 
للمنفذ �سده - وفاء للمبلغ �ملطالب به )10784914.5( درهم يف �مللف �عاه وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا  .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1347/2018/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
1402/2017 جت����اري كلي  رق���م  �ل���دع���وى  �ل�����س��ادر يف  ت��ن��ف��ي��ذ �حل��ك��م   : �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  م��و���س��وع 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����س��د�د   ، جت���اري  ��ستنئاف   1733/2017 رق��م  باال�ستئناف  و�مل��ع��دل 

)1584174.27( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
�لوكيل:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - �ملركز �لتجاري �الوىل - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج لطيفة 
B1502 لطابق 15 - �سقة� -

- مطعم �ل�سوكة �لذهبية ���ض.ذ.م.م 2- كوبار� كونهي مون �سد هارتان  -  �ملطلوب �إعانهما: 1 
�سفته : منفذ �سدهما

مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة  .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��سم �ل�سركة : موند انرتن��ضيون�ل لالنت�ج الفني ذ.م.م 
  ، �ل��ت��ج��اري  �خلليج   - ماتكرميوفا  ك��وم  دج��ي��ب��ار  ملك   1001-78 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
788267 رقم �لقيد  ،  رقم �لرخ�سة :  �ل�سكل �لقانوين :�سركة  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة 
بال�سجل �لتجاري : 1299852 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه 
قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�سركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  �ل��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/2/24 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
2022/2/24  وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني من�ضور 
مال ملراجعة احل�ض�ب�ت ، �لعنو�ن : مكتب رقم 1001-52 ملك دجيباركول ماتكرميوفا 
معه  م�سطحباً  فاك�ض:043617679   - هاتف:042838562   - �لتجاري  �خلليج   -

كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��سم �ل�سركة : ت�ضجيالت ق��ضم �س.ذ.م.م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1909 ملك �سيخ حممد عثمان - بردبي - بزن�ض باي ،  �ل�سكل �لقانوين 
:�سركة  ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 206694 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
54226 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
بتاريخ  دبي  ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أع��اه  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحال  لديها  �لتجاري 
2022/8/18  وعلى من  2022/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
لال�ضت�ض�رات  و�ضرك�ه  ي�ضري  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه 
وتدقيق احل�ض�ب�ت ، �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سري عادل �مني - بردبي - �خلليج 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  فاك�ض:-- م�سطحباً   - هاتف:--   - �لتجاري 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��سم �ل�سركة : �ضم�رت ب�يونري  ملق�ولت البن�ء �س.ذ.م.م 
�جلنوبي  �لرب�ساء   - ليمتد  كومباين  ديفيلوبرز  د�ميوند  ملك   210 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
 792407  : �لرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذ�ت  :�سركة   �لقانوين  �ل�سكل    ، �لثالث 
1309437 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة   : رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
 ، �أع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  قد مت  باأنه  دب��ي  يف 
2022/8/23 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى    2022/8/22 بتاريخ  دبي 
 703 رقم  مكتب   : �لعنو�ن   ، احل�ض�ب�ت  وتدقيق  لال�ضت�ض�رات  و�ضرك�ه  ي�ضري  �ملعني 
ملك ي�سري عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف:-- - فاك�ض:-- م�سطحباً معه 

كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : من�ضور مال ملراجعة احل�ض�ب�ت 
 - �ل��ت��ج��اري  �خلليج   - ماتكرميوفا  دجيباركول  ملك   52-1001 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن   

هاتف:042838562 - فاك�ض:043617679   
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
قر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  ذ.م.م  الفني  لالنت�ج  انرتن��ضيون�ل  موند  لت�سفية  �أع���اه 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/2/24 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  2022/2/24 وعلى من لديه 
�أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : ي�ضري و�ضرك�ه لال�ضت�ض�رات وتدقيق احل�ض�ب�ت
 �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سري عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف:-- - 

فاك�ض:--   
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاه لت�سفية ت�ضجيالت ق��ضم �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/18 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��سم �مل�سفي : ي�ضري و�ضرك�ه لال�ضت�ض�رات وتدقيق احل�ض�ب�ت
 �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سري عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف:-- - 

فاك�ض:--   
�ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  هذ�  مبوجب 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  ���س.ذ.م.م  البن�ء  ملق�ولت  ب�يونري   �ضم�رت  لت�سفية  �أع��اه 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/8/23 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  2022/8/22 وعلى من لديه 
�أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعان
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:1507/2022/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثامنة رقم 410

مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل بدفع مبلغ وقدره )1.872.736( درهم باال�سافة 
للفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام �سم ملف �لنز�ع رقم 93/2022 نز�ع 

تعيني خربة. 
�ملدعي:�مل�ستقبل �لذكي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م - و�خرون

�خلليج  منطقة   - دبي  �م��ارة   - �الم��ار�ت   - للمحاماة  �لدولية  �لظاهري  مكتب  �ملختار  عنو�ن  عنو�نه:على 
�لتجاري - دبي - �سارع �ل�سعادة - مبنى بناية بري�سم - �سقة 1901

�ملطلوب �إعانه :  1- تنميات �نرتنا�سيونال لا�ستثمار �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �الإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل بدفع مبلغ 
وقدره )1.872.736( درهم باال�سافة للفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام 
�سم ملف �لنز�ع رقم 93/2022 نز�ع تعيني خربة - وح��ددت لها جل�سة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2022/8/30  
�ل�ساعة 09.00 �ض يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  565/2020/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/710 عقاري كلي ،  ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )47097( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف وتنفيذ �حلكم وفق منطوقه .

طالب �لتنفيذ : نور بنك م�ساهمة عامة - بنك نور �ال�سامي �ض.م.ع - �سابقا
عنو�نه: �المار�ت - �مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مكتب رقم 801 ملك �عمار �لعقارية 

- وميثله:�حمد ر��سد حممد جابر �ل�سامي
�ملطلوب �إعانه: 1 - زيلبري ديتوجن دونا�سيمنتو  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن موجود�ت �سركتكم 
�لكائنة مبنطقة مر�سى دبي )�ثاث مكتبي و�جهزة كهربائية( وفاء ملبلغ �ملطالبة وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا  .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4101/2017/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
،  ب�سد�د  2017/1407 جتاري كلي  مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1284869( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �المار�ت �ال�سامي - �ض.م.ع

عنو�نه: �المار�ت - �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 �لطابق �لثالث
�ملطلوب �إعانه: 1 - �سعيد �سامل علي �سعيد �لفز�ري - �سامن  - �سفته : منفذ �سده

لدى  ��سهم  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�سة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   : �الإع���ان  مو�سوع 
�سوق دبي �ملايل )�سركة �لد�ر �لعقارية عدد �ال�سهم 78 - �سركة ��سر�ق لا�ستثمار عدد �ال�سهم 
وقدره  به  �ملطالب  للمبلغ  وفاء   -  124 �ال�سهم  عدد  للطاقة  �لوطنية  �بوظبي  �سركة   6.750

)1179624.66( درهم يف �مللف �عاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1523/2018/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
كلي  2017/314 جت�����اري  رق����م  �ل���دع���وى  �ل�������س���ادر يف  �حل���ك���م  ت��ن��ف��ي��ذ   : �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  م��و���س��وع 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����س��د�د  جت����اري،   ��ستئناف   2017/1003 رق��م  باال�ستئناف  و�مل��ع��دل 

)1594306.77( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �بوظبي �ال�سامي - �ض.م.ع

عنو�نه: �المار�ت - �مارة دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
�ملطلوب �إعانهما: 1 - �سيف نا�سر �سعيد �ملعمري -2 �سيام �يانيبويل بن �سوبر�منيان  - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �ملركبات �لعائدة لكم يف �لتنفيذ �عاه بناء� على 

.  S-DATE&:قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1524/2018/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
باال�ستئناف  و�ملعدل  كلي  2017/1184 جتاري  رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
2017/1539 ����س��ت��ئ��ن��اف جت��اري،�ل��ق��ا���س��ي ب���ال���ز�م �مل��ن��ف��ذ ���س��ده��م��ا ب�����س��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وقدره  رق���م 

)643773.16( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : م�سرف �المار�ت �ال�سامي - �ض.م.ع

عنو�نه: �مارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث - بوكالة �ملحامي/جابر ر��سد 
�ل�سامي وعنو�نه/دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج لطيف - مكتب 1502 - مكاين:2684890630

�ملطلوب �إعانهما: 1 - موؤ�س�سة �نرت �سيل موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها �ل�سيد/جميل �حمد حممد عز�م 2- 
جميل �حمد حممد حز�م  - �سفتهما : منفذ �سدهما

ق��ر�ر �ملحكمة  �لعائد للمنفذ �سدهم بناء� على  �مل��روي  �مللف  مو�سوع �الإع��ان : نعلنكم بانه مت �حلجز على 
.  S-DATE&:ل�سادر بتاريخ�

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  1346/2018/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2017/1941 جتاري كلي ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )712102( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : م�سرف �بوظبي �ال�سامي - �ض.م.ع
عنو�نه: �المار�ت - �مارة دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي

وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي
�ملطلوب �إعانهما: 1 - جايا ثري نادوفيل بار� جوفيند�ن 2- غلوباز الد�رة �لفعاليات موؤ�س�سة فردية 

ومتثلها مالكتها �ل�سيدة/جايا ثرى نادوفيل بار� جوفيند�ن  - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي �ل�سيار�ت وفاء للمبلغ �ملطالب به 

وقدره )712102.00( درهم يف �مللف �عاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4246/2018/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

2017/975 جتاري جزئي و�ملعدلة باال�ستئناف  مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 

و�لتكافل  بالت�سامن  به وقدره )380353.86( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ  ل�سد�د  �لتجاري رقم:2017/1113 

ومبلغ وقدره )41331( درهم من �ملنفذ �سده �لثالث �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : م�سرف �بوظبي �ال�سامي - �ض.م.ع

عنو�نه: �المار�ت - �مارة دبي - منطقة ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم �لكنتاكي

�ملطلوب �إعانهما: 1 - ر�فى دولومال كيوالين 2- �سركة ر�ج خما�ض �ض.ذ.م.م  - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع �الإعان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن )ملفاتكم �ملروريه( وفاء للمبلغ 

�ملطالب به يف �مللف �عاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  .

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1410/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/3755 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )7332105.82( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور �ال�سامي �ض.م.ع - �سابقا

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مكتب رقم 801 - ملك �عمار �لعقارية - هاتف:044268888 
jabir@jabiralsalami.com - 2684860930:فاك�ض:043653265 - رقم مكاين -

�ملطلوب �إعانه : 1- مركز �خلليج لل�سابون و�ل�سناعات �لكيماوية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �الإعان : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�الجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )7332105.82(

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                               يف التنفيذ رقم  47/2022/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �قر�ر مديونيه تنفيذي مزيل بال�سيغه �لتنفيذيه مببلغ )1100000( .

طالب �لتنفيذ : حممد من�سور علي علي �خليارى
عنو�نه:�المار�ت - �مارة عجمان - �لزهر�ء - عجمان - �سارع �لرو�سه 3 �سارع �ل�سيخ عمار - مبنى 

5a فيا
�ملطلوب �إعانه : 1- �سيف �سعيد �سليمان �ملزروعي - �سفته : منفذ �سده

�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ  مو�سوع �الإعان : قد 
، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  �أو خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  به وقدره )1105125( درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392
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ثقافة وفن�ن

30
 جودة احلي�ة والت�ض�مح 

وت�سكل جودة �حلياة �لتي ت�سمل م�ستوى قطاع 
�إ�سافة  يوفرها،  �لتي  �خل��ي��ار�ت  وتعدد  �لتعليم 
�لتحتية،  و�لبنى  �ل�سحية،  �خلدمات  جودة  �إىل 
و�خليار�ت �لرتفيهية وغريها �لعامل �الأبرز يف 
�لقيم  �إىل  ينظر  فيما  �الإم���ار�ت،  جاذبية  تعزيز 
�سديد  كعامل  �الآخ��ر  وتقبل  بالت�سامح  �ملرتبطة 
�الأهمية بالن�سبة للعديد من �ملبدعني و�ملفكرين 

و�مل�ساهري.

 حراك م�ضتدام  
�ل�سنوية  �أج��ن��دت��ه��ا  وجن��ح��ت �الإم�����ار�ت يف م���لء 
ب��ق��ائ��م��ة ط���وي���ل���ة م����ن �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�الأح��������د�ث 
�أوجه  مبختلف  �ملعنية  و�مل��ع��ار���ض  و�مل���وؤمت���ر�ت 
باتت  و�لتي  و�لعلمي،  و�الأدب���ي  �لفكري  �الإب���د�ع 
من خالها �الإمار�ت مقر� �سبه د�ئم الأبرز و�أهم 

�لكتاب و�الأدباء و�لفنانني �لعامليني.
وت�سم قائمة �أبرز �لفعاليات و�الأحد�ث �ل�سنوية، 
�لكتب،  وم��ع��ار���ض  �أب��وظ��ب��ي،   - �لثقافية  �لقمة 
و�لفعاليات  و�لفنية،  �ل�سينمائية  و�ملهرجانات 
ت�����س��ت��ق��ط��ب فنانني  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
بينايل  مثل  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  ومبدعني 

�ل�سارقة وفن �أبوظبي وفن دبي.
�إ�سافة �إىل ذلك فقد عملت �الإمار�ت خال �لعقود 
�ملا�سية على �لتحول �إىل مركز �إ�سعاع فكري عرب 
�لفكرية  �ملتاحف و�ملكتبات و�ل�سروح  قائمة من 
�لتي حولتها �إىل ج�سر ح�ساري يعر�ض �لثقافة 
عدة  ت�ستعر�ض  فيما  جهة  من  �ملحلية  و�لهوية 
�للوفر  كمتحف  عاملية  ح�سار�ت  ثقافية  �سروح 
ومكتبة  دب��ي،  يف  �مل�ستقبل  ومتحف  �أبوظبي  يف 

بيت �حلكمة يف �ل�سارقة.

 خي�رات الإق�مة  
و�أ�سهم �إطاق �الإمار�ت لنظام �الإقامة �لذهبية 
�ملف�سلة  �لوجهات  �أب��رز  كاأحد  ريادتها  تعزيز  يف 
�مل�ستثمرين،  لفئات  �لنظام  يتيح  حيث  لاإقامة 
و�لعلماء  �ملو�هب  من  و�لنو�بغ  �الأع��م��ال،  ورو�د 
و�خلريجني،  �ل��ط��ل��ب��ة  و�أو�ئ�����ل  و�مل��ت��خ�����س�����س��ني، 
�الأول،  �ل��دف��اع  وخ���ط  �الإن�����س��اين،  �ل��ع��م��ل  ورو�د 
�أو  ل�سامن  �حل��اج��ة  دون  �الأم���د  طويلة  �إق��ام��ة 
�لذهبية  �الإق���ام���ة  م��ز�ي��ا  و���س��ك��ل��ت  م�ست�سيف؛ 
ع��ام��ا مهما ز�د م��ن ج��اذب��ي��ة وري����ادة �الإم����ار�ت 
وقدرتها على ت�سدر �لوجهات �ملف�سلة لاإقامة 

يف �ملنطقة.

 حماية �حلقوق  
و�ت����خ����ذت �الإم����������ار�ت، م����وؤخ����ر�، جم��م��وع��ة من 
تعزيز  يف  �ساهمت  �لتي  و�الإج�����ر�ء�ت  �خل��ط��و�ت 
جاذبيتها للمفكرين و�ملبدعني من حول �لعامل، 
�حتادي  بقانون  �مل��ر���س��وم  �إ���س��د�ر  مقدمتها  ويف 
�ملوؤلف  حقوق  ���س��اأن  يف   2021 ل�سنة   38 رق��م 
و�حلقوق �ملجاورة �لذي عزز من �آليات �حلماية 
للم�سنفات �لفكرية و�لنتاج �الإبد�عي يف خمتلف 

�ملجاالت.
وي�سمن �ملر�سوم حماية ودعم �القت�ساد �الإبد�عي 
يف �لدولة وفق �أحدث �ملمار�سات �لدولية، وحتفيز 
و�الإنتاج  �الإب��د�ع��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات  يف  �ال���س��ت��ث��م��ار 
�لفكري و�لفني و�الإبد�عي، و�سمان بيئة وطنية 
خالية من �لتعدي على حقوق �لتاأليف و�لت�سنيف 
مبختلف �أ�سكالها، مبا يف ذلك �مل�سنفات �لفكرية 

يف قطاعات �القت�ساد �جلديد و�لعامل �لرقمي، 
عن  ف�سًا  �لذكية،  و�لتطبيقات  �لربجمة  مثل 
�لقطاعات �الإبد�عية �الأخرى يف �الآد�ب و�لعلوم 

و�لفنون �ملختلفة.
حتمي  متكاملة  قانونية  �أط���ر�  �مل��ر���س��وم  وو���س��ع 
�جلهات  نف�سه  �ل��وق��ت  يف  ومتكن  �مل��وؤل��ف  حقوق 
�لفكري  �ل���ن���ت���اج  �مل��ع��ن��ي��ة م���ن �ال����س���ت���ف���ادة م���ن 
و�الإبد�عي، وتعود بالفائدة على �الأفر�د و�ملجتمع 
�لدولة  �الأعمال، وتعزز مكانة  وبيئة  و�القت�ساد 
و�ملو�هب  و�ملبدعني  و�البتكار  ل��اإب��د�ع  كوجهة 

من خمتلف �أنحاء �لعامل ويف كافة �ملجاالت.

 ��سرت�تيجية متكاملة  
بدورها تعزز �ال�سرت�تيجية �لوطنية لل�سناعات 
�الإم����ار�ت  �أطلقتها  �ل��ت��ي  و�الإب��د�ع��ي��ة  �لثقافية 
�لدولة  ومكانة  ح�سور  من  �ملا�سي  دي�سمرب  يف 
و�ملو�هب  �خل�����رب�ت  ت�ستقطب  ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
�إبد�عي  حمتوى  �إنتاج  من  ومتكنها  �الإبد�عية، 
�ال�ستد�مة  ت�سمن  وم��ت��م��ي��زة،  د�ع��م��ة  بيئة  يف 

و�لكفاءة و�جلودة.
وتعزز �ال�سرت�تيجية، �لتي ُتعد �الأوىل من نوعها 
خارطة  على  �ل��دول��ة  مكانة  �لعربية  �ملنطقة  يف 
�لتناف�سية  وم��وؤ���س��ر�ت  �ل��ع��امل��ي  �ل��ث��ق��ايف  �الإب����د�ع 
�لعاملية، وُتربز دور �الإم��ار�ت �ملحوري يف متكني 
يف  وت�ساهم  �ملبدعة،  �لب�سرية  �لكفاء�ت  و�إل��ه��ام 
للمبدعني  �جل��اذب��ة  �لوجهة  �الإم���ار�ت  تكون  �أن 
�أنحاء  و�الإبد�عي من خمتلف  �لثقايف  �ملجال  يف 
�ملنا�سبة  �لبيئة  ت��وف��ري  م��ن  متكن  كما  �ل��ع��امل، 
للمو�هب و�ملبدعني لتاأ�سي�ض وتطوير م�ساريعهم 

�ملبتكرة يف �الإمار�ت.

�لع�سر  �ل�سنو�ت  يف  �ال�سرت�تيجية  وت�ستهدف 
�ملقبلة �لنهو�ض بال�سناعات �لثقافية و�الإبد�عية 
�أهم  �سمن  لتكون  و�إمكانياتها  حجمها  وزي���ادة 
ن�سبة  وزيادة  بالدولة،  �قت�سادية  ع�سر �سناعات 
و�الإبد�عية  �لثقافية  �ل�سناعات  قطاع  م�ساهمة 
لت�سل �إىل %5 من �إجمايل �لناجت �ملحلي، ورفع 

ورفع  �ل��ق��ط��اع،  ه��ذ�  يف  �لعاملني  دخ��ل  متو�سط 
و�خلدمات  �ل�سلع  على  �الأ���س��ر  �إن��ف��اق  متو�سط 
م�ساعفة  ج��ان��ب  �إىل  و�الإب����د�ع����ي����ة،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
وعدد  �ل�سناعات،  تلك  يف  �لعاملة  �ملن�ساآت  ع��دد 

�لوظائف �لتي توّفرها.
ت��وزع على  م��ب��ادرة،   40 وح��ددت �ال�سرت�تيجية 

ث��اث��ة حم����اور رئ��ي�����س��ة، ه���ي حم���ور �ملوهوبني 
�الأعمال،  وب��ي��ئ��ة  �مل��ه��ن��ي��ني  و�مل��ب��دع��ني، وحم����ور 
م��ب��ادرة يف   16 ب��و�ق��ع  �الأع��م��ال،  وممكنات بيئة 
حم��ور �مل��وه��وب��ني و�مل��ب��دع��ني، و10 م��ب��ادر�ت يف 
يف  مبادرة  و14  �الأعمال،  وبيئة  �ملهنيني  حمور 

حمور متكني بيئة �الأعمال

الإمارات وجهة اأوىل للمفكرين واملبدعني .. 
و5 عوامل تعزز جاذبيتها

للرتبية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملنظمة  ل���دى  �ل��ث��ق��اف��ة  �ل�����س��ف��ارة  نظمت 
�لوثائقي  للفيلم  ع��ر���س��اً  “�الألك�سو”  و�ل��ع��ل��وم  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�الإمار�تي “ 100 عبوة” يف “�سوهو هاو�ض” بهوليوود.
يف  تنظم  �ل��ت��ي  �لثقافية  �ل�سفارة  فعاليات  �أول  ه��ذه  وت��ع��د 

�أمريكا وخارج �لوطن �لعربي.
لاإعام  �أن��ا���س��ي  �إن��ت��اج  “ م��ن  ع��ب��وة   100“ فيلم  وح�سد 
و�إخ��ر�ج مازن �خل��ري�ت �جلائزة �لذهبية يف جو�ئز �الأفام 
“روما بريزما”  �مل�ستقلة �لدولية يف �أمريكا، ور�سح جلو�ئز 
لاأفام يف �يطاليا، وو�سل لت�سفيات مهرجان فليكر روود 

�آياند �لدويل.
كاروالينا”�ل�سينمائي  “نورث  مل��ه��رج��ان  ر���س��م��ي��اً  و�خ��ت��ري 
مهرجان  ،و  �ل�سينمائي  “�ستوكهومل”  مدينة  ،ومهرجان 
�لبندقية �ل�سينمائي �الآخر، ومهرجان �سري�كيوز �ل�سينمائي 

�ل���دويل.وت���ن���اول���ت ف��ع��ال��ي��ات ع��ر���ض �ل��ف��ي��ل��م ت��ق��دمي حلقة 
نا�سر  يا�سمني  �ليمنية  �لت�سكيلية  �لفنانة  قدمتها  نقا�سية 
دياز عن دور �لفن يف مناطق �الأزمات، وذلك بح�سور �سعادة 
�أجنلو�ض والري�سا  �لدولة يف لو�ض  �لكعبي قن�سل عام  هز�ع 
كولي�سنيموفا موؤ�س�سة نادي ماليبو القتناء �الأعمال �لفنية 

وعدد من �سناع �الأفام و�ملهتمني بال�سينما.
دياز  نا�سر  يا�سمني  �ليمنية  �لت�سكيلية  �لفنانة  وت��ن��اول��ت 
�لفن  ق��وة  تاأثري  يف حديثها ع��دة مو��سيع وحم��اور و منها 

و�الإبد�ع ، ووكالة �لن�ساء و�لفنانات و�الأطفال �ليمنيني.
كما �سردت جتربتها ون�ساأتها يف �سيكاغو كجزء من �ل�ستات 
وت��ط��رق��ت يف  �أجن��ل��و���ض،  ل��و���ض  كفنانة يف  و�ل��ع��م��ل  �ليمني، 
�حل���دي���ث ع���ن م��ع��ار���س��ه��ا �الأخ�����رية م��ن��ه��ا م��ع��ر���ض “�سوت 
�سوتك هو �لوطن” �لذي �قيم يف مكتبة Glendale يف 

�أقيم يف  �لذي  �لناعمة”  “�لقوى  �أجنلو�ض، ومعر�ض  لو�ض 
�ملتحف �لوطني �الأمريكي ، ديربورن ، مي�سيغان.

�الألغام  على  �ل�سوء  “ ي�سلط  عبوة   100 فيلم”  �أن  يذكر 
�أ���س��ر�ره��ا �لبالغة  ت��ظ��ل  �إذ  �الأر���س��ي��ة وت��اأث��ريه��ا يف �حل��ي��اة 

ل�سنو�ت  و�ملجتمع  �مل��دن��ي��ني  على  وك��ام��ن��اً  ق��ائ��م��اً  وخ��ط��ره��ا 
عديدة حتى بعد �نتهاء �لنز�ع.

ال�سفارة الثقافية لـ»األك�سو« تعر�ص الفيلم الإماراتي» 100 عبوة « يف »�سوهو هاو�ص« بهوليوود

••ال�شارقة-الفجر:

“مكتبات  تو��سل  �ل�سيفية،  �لعطلة  مع  تز�مناً 
�ل�سارقة  ل�”هيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لعامة”،  �ل�����س��ارق��ة 
للكتاب”، تنظيم فعالياتها �ملتنوعة و�لرثية، حيث 
فعالية   33 �جل��اري  �أغ�سط�ض  برنامج  يت�سمن 
ت�ست�سيفها  و�ف��رت����س��ي��ة،  و�ق��ع��ي��ة  عمل  وور���س��ة 
فروعها �ل�ستة يف كلٍّ من �ل�سارقة و�لذيد وو�دي 

�حللو ودبا �حل�سن وكلباء وخورفكان.
و�ليافعني  �الأط����ف����ال  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��ت��ه��دف 
�أولياء �الأمور  �إىل  و�ل�سباب و�لبالغني، باالإ�سافة 
وعامة  �حلكومية  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  وموظفي 
�جلمهور، لتعزيز �لوعي �ملجتمعي و�سقل مهار�ت 
�مل�ساركني، و�إثر�ء خرب�تهم ومهار�تهم ومعارفهم 

�لثقافية و�لفنية و�الإبد�عية.
وت�ست�سيف فروع “مكتبات �ل�سارقة �لعامة” حتى 
نهاية �سهر �أغ�سط�ض جل�سة حو�رية بعنو�ن “يوم 

تر�ث  من  “حكايات  وجل�سة  �الإمار�تية”،  �مل��ر�أة 
مب�ساركة  كاتب”،  مع  “حو�ر  ون��دوة  �الأجد�د”، 
وفعالية  �ملزروقي،  ز�يد  �ل�ساب  �الإمار�تي  �لكاتب 
�فرت��سية بعنو�ن “كيف �أ�سبح م�ستهلكاً و�عياً؟”، 

وغريها �لكثري من �لفعاليات و�جلل�سات.
وك����ان ب��رن��ام��ج ���س��ه��ر �أغ�����س��ط�����ض ق��د ���س��ه��د خال 
�الأيام �ملا�سية يف فروع “مكتبات �ل�سارقة �لعامة” 
عدد�ً  ت�سمنت  �لفعاليات  من  باقة  تنظيم  �ل�ستة 
م���ن ور������ض �ل��ع��م��ل �ل���ت���وع���وي���ة ل���اأط���ف���ال، مثل 
�سمن  جامح”  “خيال  وف��ع��ال��ي��ة  للتنمر”  “ال 
ب��رن��ام��ج ك��ان��وب��ي ع��ن خ��ي��ال �الأط���ف���ال، وفعالية 
�ل�سباب”،  مبجهود  “من�سة  بعنو�ن  �فرت��سية 
�إىل جانب عدد من �جلل�سات، كجل�سة “�قر�أ �أكرث 
�الإعامي”،  �لظهور  و”كاريزما  �أكرث”،  ت��رى 
للمخازن  �لفعالة  �الإلكرتونية  “�الإد�رة  وفعالية 
�الأن�سطة  م��ن  �لعديد  وغ��ريه��ا  و�مل�ستودعات”، 

و�لندو�ت �لتي تناولت مو��سيع خمتلفة.

وقالت �إميان بو�سليبي، مدير �إد�رة مكتبات �ل�سارقة 
“توؤمن مكتبات �ل�سارقة �لعامة باأهمية  �لعامة: 
�ال���س��ت��ف��ادة م��ن �أوق���ات ف���ر�غ �ل��ط��اب م��ن جميع 
و��ستثمارها  �ل�سيفية،  �لعطلة  خ��ال  �الأع��م��ار 
قدر�تهم،  وبناء  وم��د�رك��ه��م،  مو�هبهم  تنمية  يف 
و�لتجارب  ب��امل��ع��ارف  وم��ده��م  خميلتهم  و�إث�����ر�ء 
و�سحتهم  خرب�تهم  بتعزيز  ت�سهم  �لتي  �لعملية 
�إىل  ب��االإ���س��اف��ة  و�جل�����س��دي��ة،  و�لنف�سية  �لفكرية 
وموظفي  و�جلمهور  �الأم���ور  �أول��ي��اء  وع��ي  تعزيز 

�ملوؤ�س�سات �حلكومية يف �إمارة �ل�سارقة«.
برنامج  �إع����د�د  ع��ل��ى  حر�سنا  “لهذ�  و�أ���س��اف��ت: 
من  جمموعة  ي�سمل  �أغ�سط�ض  �سهر  يف  متكامل 
�لتي يقدمها  �لعمل  �الأن�سطة و�لفعاليات وور�ض 
�ملتخ�س�سني  و�مل�����درب�����ني  �خل�������رب�ء  م����ن  ن��خ��ب��ة 
خمتلف  ت���غ���ط���ي  و�مل����ل����ه����م����ني،  و�الإع�����ام�����ي�����ني 
�أفر�د  جميع  �حتياجات  تلبي  �ل��ت��ي  �مل��و���س��وع��ات 

�ملجتمع وتطلعاتهم وطموحاتهم«.

ور�س وفع�لي�ت متنوعة يف فروعه� ال�ضتة لك�فة الفئ�ت العمرية خالل اأغ�ضط�س

لإثراء  عمل  وور�سة  فعالية  »مكتبات ال�سارقة العامة« تنظم 33 
املعارف الثقافية والفنية والإبداعية جلميع اأفراد املجتمع

حتولت دولة الإم�رات خالل ال�ضنوات امل��ضية اإىل اأحد اأهم الوجه�ت التي يف�ضله� املفكرون واملبدعون يف املج�لت الأدبية 
والفنية، م� اأهله� لتحتل املركز اخل�م�س ع�ملي� يف موؤ�ضر ا�ضتقط�ب هذه الفئة وفقً� لتقرير موؤ�ضر تن�ف�ضية املواهب الع�ملي 
اختي�رهم لالإم�رات التي وجدوا فيه�  تعزيز  يف  الأبرز  الدور  رئي�ضية  عوامل   5 لعبت  فيم�  ال�ض�در عن معهد “ان�ضي�د”، 

خمتلف اأوجه الدعم لنمو وجن�ح م�ض�ريعهم الفكرية الإبداعية و�ضط اهتم�م وحف�وة ر�ضمية وجمتمعية.
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فــن عــربـــي

31
منهن من خ�ضعن له� ب�ضبب التنمر

عمليات التجميل .. فنانات اأعلن ف�سلها واأخريات يرونها �سرورية
بعد  �أوىل  للعملية  �أنها خ�سعت  و�أو�سحت مي�سرة 
فقد�نها �لوزن، حيث رغبت يف "نفخ خدودها"، 
ول��ك��ن��ه��ا ت��ع��ر���س��ت خل��ط��اأ ط��ب��ي �أث���ن���اء حقن 
لعملية  خ�سعت  �أن��ه��ا  م�سيفة  �ل���ده���ون، 
ثانية وكانت يف �أنفها �أدت �إىل تدمريهت 
ع���ل���ى ح����د ت���ع���ب���ريه���ا، ورف����ع����ت دع����وى 
ق�سائية ب�سبب ما حدث، و�سافرت �إىل 
فرن�سا من �أجل �إجر�ء جر�حة ت�سلح 
�إجر�ئها  �أ�سابها، ومت  �لذي  �ل�سرر 

بالفعل على مرحلتني.

نوال الزغبى
وع����ل����ى م��������د�ر �ل�������س���ن���و�ت 
�مل���ا����س���ي���ة �ع����رتف����ت ع���دد 
بندمهن  �ل��ف��ن��ان��ات  م��ن 
عمليات  �ج������ر�ء  ع��ل��ى 
ب�سبب  �ل���ت���ج���م���ي���ل 
�لعك�سية  �ل��ن��ت��ائ��ج 
و�جهتهن  �ل����ت����ي 
ب�����������س�����ب�����ب ه������ذه 
�ل�����ع�����م�����ل�����ي�����ات، 
و�أب������������رزه������������ن 
�ل�������ف�������ن�������ان�������ة 
�ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
ن������������������������������و�ل 
�ل�����زغ�����ب�����ى 
�لتي �أكدت 
ن��������������������و�ل 
غبي  لز �
�أنها غري 
ر�����س���ي���ة 
ع����������������������ن 
ت  عمليا
لتجميل  �
�ل������������ت������������ي 
خ���������س����ع����ت 
هناك  و�ن  لها، 
وهي  بعقلها  لعب  من 
لها، وعربت عن  �سديقة 
ن��دم��ه��ا ع��م��ا ق��ام��ت ب��ه من 
ع��م��ل��ي��ات جت��م��ي��ل، الأن��ه��ا مل 
�ىل  م�سرية  لها،  بحاجة  تكن 
�ن �الإن�سان �إن مل يكن بحاجة 

لها، فا ي�سح �أن يفعلها.

اأ�ض�لة ن�ضري
�أ�سالة  �ع����رتف����ت  �أي�������س���اً 
على  ب����ن����دم����ه����ا  ن�����������س�����ري 
جتميل،  ع��م��ل��ي��ة  �ج���ر�ئ���ه���ا 
ح��ي��ث �أج������رت ع��م��ل��ي��ة حقن 
مربرة  لوجهها،  بالبوتوك�ض 
�أح�ست بعد �لعملية بعدم  باأنها 
بوجهها  �لتعبري  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
ك���م���ا ي����ج����ب، ف���ي���م���ا �ع���رتف���ت 
باإجر�ء �أكرث من عملية جتميل 
�الأنف  �لعني ويف  �أخ��رى حتت 
موؤكدة  و�ل��ل��غ��د،  و�الأ����س���ن���ان 
�ن��ه��ا ال ت��خ��ج��ل م��ن ذلك، 
�ل��ع��م��ل��ي��ات مل  ه����ذه  و�ن 

تغري من حياتها.

غ�دة عبد الرازق 
نف�ض �الأمر بالن�سبة للفنانة غادة عبد �لر�زق �لتي عربت عن 
ندمها على حقن وجهها و�سفتيها ب� "�لفيلر"، ولكنها تر�سى 
على جتميل �أنفها، مو�سحة: "مررت بفرتة نُق�ض فيها وزين 
�أ�سبحت  �إن عظام وجهي  ي��ر�ين يقول  كثري�ً، وك��ان كل من 
بارزة، لذ� قررت �أن �أحقنه قليًا الأخفي �لهز�ل، لكن مامح 

وجهي تغرّيت متاماً ومل يعد يبدو جميًا.

عملي�ت جتميل يف الأنف ب�ضبب التنمر
ك�سفت �لنجمة هنا �لز�هد عن خ�سوعها لعملية جتميل فى 
ردها  فى  وذل��ك  �سغرها،  فى  للتنمر  تعر�سها  ب�سبب  �أنفها 
وقالت:  �لتنمر،  تعاملها مع  �ملتابعني حول  �أحد  �سوؤ�ل  على 
ملا  مناخريى  على  بيتنمرو�  كانو�  �ملدر�سة  فى  و�أن��ا  "�أيوة 
كربت عملتها ب�سبب �إنها عملتلى عقدة"، وقد خ�سعت بع�ض 
تعر�سهن  ب�سبب  �الأن���ف  ف��ى  جتميل  علميات  �إىل  �لفنانات 
للتنمر و�لبع�ض �الآخر لديهن م�ساكل مع �سكل �الأنف لكن 

تقبلن �سكل �أنوفهن ومظهرهن كما هو.
�الأنف  يف  جتميل  لعملية  خ�سوعها  بلقي�ض  �لفنانة  نفت 
�أن��ه��ا حت��ب �سكل وج��ه��ه��ا ك��م��ا ه���و، و�أي�����س��ا �لنجمة  و�أك����دت 
�سريين عبد �لوهاب ترى �أن �أنفها �سغري ومثايل ويتنا�سب 

متاماً مع ماحمها ولن تلجاأ لعملية �لتجميل.
�أي  �إج���ر�ء  يف  ترغب  �أنها ال  �لفقى،  نرمني  �لنجمة  و�أك���دت 
�سكلها كما هو وتكتفى مبمار�سة  عملية جتميل الأنها حتب 
�لريا�سة و�لغذ�ء �ل�سحى، �أما �لنجمة �سبا مبارك حتدثت 
�أب��د�ً يف تغري حجمه  لكنها ال تفكر  �أنفها كبري  �أن  من قبل 

الأنها حتب نف�سها كما هي وال حتتاج �إىل عملية جتميل.
حتدثت  �ل��ت��ي  خليل  �أم��ي��ن��ة  للنجمة  بالن�سبة  نف�سه  �الأم���ر 
بتعر�سها للتنمر ب�سبب حجم �أنفها �لكبري يف حني �أنها حتب 
مظهره وال ترغب يف �لقيام باأى عملية جتميل الأنه مييزها 

عن غريها.
لعملية  �سر�رة، عن عدم خ�سوعها  ند�ء  �لفنانة  ك�سفت  كما 

"قبل  جتميل يف �الأن���ف، وق��ال��ت 
وب��ع��د ق��م��ري��ن، م�����ض ف��اه��م��ة ي��ع��ن��ي ه���اد �إع���ج���اب وال تنمر 
مناخريي بال�سورة �للي فوق معمول لها فوتو�سوب وحتت 

ما كنت �أفهم بالفوتو�سوب غريو".

جنوى كرم ترد على اإجرائه� عملية جتميل
بعد ظهورها فى �آخر جل�سات �لت�سوير ب�سكل خمتلف، قالت 
�لنجمة �للبنانية جنوى كرم فى �أول تعليق لها على �إجر�ئها 
عملية جتميل جديدة، �إن �الإجابة لي�ست مهمة، ولكن �ملهم 
�لنتيجة �لتي تظهر للجمهورعربجل�سات �لت�سوير و�أعمالها 
�لفنية، و��سارت �إىل رغبتها �لد�ئمة يف �لظهور كل مرة �أحلى 

من �ملرة �ل�سابقة.
خال  من  �خلليجية  �لقنو�ت  الأح��د  تليفزيونى  لقاء  وف��ى 
برنامج the insider بالعربى،  قالت فيه : عبايل �أحتلى 
د�ميا، عبايل كل �سنة جدد عن �سنة فباقى حايل بلم�سات 

حلوة عم �سري �أحلى. ورد� على �سوؤ�ل مقدم �لربنامج �إيلي 
م��ن عدمه  ج��دي��دة  ح��ول خ�سوعها جل��ر�ح��ة جتميل  نخلة 

قالت: �سو �لفرق �إذ� عاملة عمليات �أو الء؟ يهمنا �لنتيجة.
وحول جناحاتها بالعام �ملا�سى،

ب��اأن متزج  �إن كل �ل��ذى قدمته كان �سمن �لتخطيط   قالت 
بني �ملا�سى و�حلا�سر، و�عتربت مو�قع �لتو��سل �الجتماعى 
�الحيان  بع�ض  ف��ى  يجب  ولكن  و�ل�سحك  للت�سلية  خلقت 
بتقدميها  فعلته  ما  وه��ذ�  �خلا�سة  مل�ساحلك  ت�ستعملها  �أن 
فنها  ل�سالح  �عتربتها  خطوة  فى  �أر�سيفها  كل  يوثق  فلرت 

وتاريخها.
بالتح�سري الأعمال جديدة ولكن  ب��د�أت  �أنها  و�أك��دت جنوى 
تفا�سيلها،  عن  �لك�سف  ورف�ست  �لتح�سري،  حتت  جميعها 
بينما �أ�سارت �إىل ��ستعد�دها لتقدمي حفل جديد فى دبى يوم 
14 يناير �جلاري يجمعها بالنجم �لعر�قى كاظم �ل�ساهر، 

وكانت ��ستقبلت �لعام �جلديد بحفل مع نا�سيف زيتون.

هال،  ح��م��ادة  للنجم  "�ملد�ح"  م�سل�سل  �سناع  ق��رر 
تقدمي جزء ثالث من �لعمل وعر�سه يف �سهر رم�سان 

،2023
 وذلك بعد جناح �جلزئني �الأول و�لثانى و�لذى عر�سا 
�لقائمون  ب��د�أ  حيث  و2022،   ،2021 رم�سان  يف 
على �لعمل يف و�سع �خلطوط �لعري�سة على �لق�سة 
و�الأحد�ث �ملقرر تقدميها يف �جلزء �لثالث وذلك قبل 
�لتعاقد�ت مع  و�ب��ر�م  �لفعلية  �لتح�سري�ت  �لبدء يف 

�الأبطال.
�سهر  ف���ى  �ل��ث��ان��ى  ح��زئ��ه  "�ملد�ح" ع��ر���ض  م�����س��ل�����س��ل 
�لو�دى"  �أ�سطورة   - "�ملد�ح  بعنو�ن  �ملا�سى  رم�سان 

وقام ببطولته حمادة هال،
�ل�سريف،  �ل��ع��زي��ز، والء  ع��ب��د  �أح��م��د  ه��ب��ة جم����دى،   
كمال �أبو رية، خالد �سرحان، دنيا عبد �لعزيز، حنان 
ر�ساد،  عفاف  خليل،  �سبحى  �سلتوت،  تامر  �سليمان، 
�ل�سعيد، ب�سمة  ف��وؤ�د �سليم، هيدى رفعت، ها  �أحمد 

�آخ��ر من  ماهر، عبري ف��اروق، حممود متوىل، وع��دد 
�لفنانني، وتاأليف �أمني جمال، وليد �أبو �ملجد، �سريف 

ي�سري، و�إخر�ج �أحمد �سمري فرج.
�مل�سل�سل حول ق�سة  �الأول من  �أح��د�ث �جل��زء  ود�رت 
�إمام  �سابر )حمادة هال( �لطفل �لذى تبناه ورباه 

�جلامع )�أحمد بدير(،
 ووقع فى حب فتاة )ن�سرين طاف�ض( لي�سلك طريقاً 
بع�ض  و��ستخد�م  �سيئة  لغايات  دعو�ته  وي�ّسخر  �آخ��ر 
�أ�سحاب �ل�سلطة فى جتار�تهم غري �مل�سروعة و�لعديد 
من �الأمور �الأخرى، �إال �أن تورطه فى بع�ض �مل�ساكل 

يدفعه �إىل طريق �ل�ساح و�لتوبة.
من  �سل�سلة  ح��ول  �لثانى  �جل���زء  �أح���د�ث  و��ستكملت 

�الأحام �لغريبة تر�ود �سابر �ملد�ح،
 حيث يتبني له �أن كل ما ير�ه يف �أحامه يتحقق على 
�أعتاب  �ل��ذي يجعل �سابر على  �ل��و�ق��ع، �الأم��ر  �أر���ض 

حرب جديدة �سيخو�سها مع �جلن.

اجتاه لتقدمي جزء ثالث من 
م�سل�سل "املداح" يف رم�سان 2023

ب�ضكل  للظهور  الفن�ن�ت لإجراء عملي�ت جتميل  من  العديد  تتجه 
العملي�ت  هذه  ت�أتى  كثرية  اأوق���ت  يف  ولكن  ال�ض��ض�ت،  على  اأجمل 
بنت�ئج عك�ضية عليهن وتت�ضبب يف اأ�ضرار لهم، وهو م� اعرتفن بهم 
عملية  ب�إجراء  اعرتفت  التي  مي�ضرة  واآخرهم  الفن�ن�ت،  بع�س 
تعر�ضه�  عن  له�  تليفويونى  لق�ء  يف  ك�ضفت  حيث  ف��ضلة،  جتميل 

للت�ضمم ب�ضبب عملية جتميل يف خده�.
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دواء فعال لعالج اجللطة 
الدماغية

يف  �مل�ستخدم  �ل��دو�ء  ��ستخد�م  �لكندية،  كالغاري  جامعة  علماء  يقرتح 
حاالت �حت�ساء ع�سلة �لقلب، لعاج �جللطة �لدماغية.

دو�ء  ط���ورو�  �جلامعة  علماء  �أن  �إىل   ،The Lancet جملة  وت�سري 
ي�ستخدم عادة الإز�لة جلطات �لدم يف �لنوبات �لقلبية وهو جيد �لتحمل، 

ميكن ��ستخد�مه يف عاج �جللطة �لدماغية.
�ملكر�سة  ك��ن��د�،  يف  �جل��اري��ة  �ل�ساملة  �ل��در����س��ات  خ��ال  �لعلماء  ومتكن 
 Tenecteplase ملكافحة �جللطة �لدماغية، �أن يثبتو� فعالية دو�ء
�مل�ستخدم يف رعاية �مل�سابني باحت�ساء ع�سلة �لقلب، يف عاج �مل�سابني 

باجللطة �لدماغية �أي�سا.
عاج  يف  �مل�ستخدم   alteplase دو�ء  حقن  ي�سعب  معروف  هو  وكما 
ت�سريب،  ت�سغيل م�سخة  �إىل  يحتاج  الأن��ه  �لدموية يف �جل�سم،  �جللطة 
عقار  �أم���ا  ك��ام��ل��ة.  �ساعة  �إىل  ي�سل  ق��د  �ل��وق��ت  م��ن  �لكثري  يتطلب  م��ا 

 ،Tenecteplase
فيمكن حقنه يف ج�سم �ملري�ض ب�سهولة وب�سرعة ويف �أي وقت حيثما كان 

�ملري�ض.

�سرب املاء.. مثايل لتخفي�ص 
م�ستوى ال�سكر يف الدم

ك�سف بع�ض �لعلماء ما هو�مل�سروب �ملثايل لتخفي�ض م�ستوى �ل�سكر �ملرتفع 
يف �لدم.

�ل�سرب  مياه  �أن  �إىل  �لربيطاين،   Diabetes.co.uk موقع  وي�سري 
�العتيادية هي �أكرث فعالية يف �إخر�ج �ل�سكر �لز�ئد من �جل�سم، وذلك "الأن 

�ملاء ال يحتوي على كربوهيدر�ت �أو �سعر�ت حر�رية. 
مر�ض  م��ن  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  ل��اأ���س��خ��ا���ض  مث����ايل  م�س�������روب  �أن�������ه  �أي 

�ل�سكري".
�مل�ساب  �لعلمية، يحتاج ج�سم  �لدر��سات  لنتائج  �أنه وفقا  �إىل  �ملوقع  ولفت 
�إخر�ج  �لكلى حتاول  الأن  �ل�سو�ئل،  �إىل كمية كبرية من  �ل�سكري،  مبر�ض 
�ل�سكر �لز�ئد من �جل�سم. و�ملاء يف هذه �حلالة هو �أف�سل م�ساعد الإخر�ج 

�لغلوكوز من �جل�سم بطريقة طبيعية.
وي�سيف: "كما �أن م�ستوى �ل�سكر �ملرتفع ميكن �أن يوؤدي �إىل جفاف �جل�سم. 
لذلك ين�سح �الأطباء كافة �مل�سابني بال�سكري بتناول ثمانية �أكو�ب من �ملاء 

يوميا".

والرتاب؟ الرثى  بني  الفرق  • م� 
- �لرثى هو �لرمل �لندي و�لرت�ب هو �لرمل �لنا�سف.

احلديث؟ الع�ضر  يف  الإ�ضب�ين  الأدب  عميدة  هي  • من 
- رو�سا ت�سائل

قن�ل  قولن�  اأم  ال�ضوي�س  قن�ة   : قولن�  اأ�ضح  • اأيهم� 
ال�ضوي�س؟

- كلمة قناة الأنها عربية.
ا�ضت�د؟ كلمة  اأ�ضل  • م� 

- يونانية
والأح؟ املُح  بني  الفرق  • م� 

- �الأح هو بيا�ض �لبي�ض و�ملُح هو �ل�سفار يف �لبي�سة.

مئوية درجة   128 حتى  حر�رة  يحتمل  �جل�سم  �أن  تعلم  • هل 
�ليمنى �الأذن  من  �سمعاً  �أ�سعف  �لي�سرى  �الأذن  �أن  تعلم  • هل 

و�لق�سدة  و�لزبدة  �لبي�ض  و�سفار  �حلوت  كبد  وزيت  �ل�سمك  زيت   ، يف  �ملوجود  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  • هل 
�لنمو  عملية   يعوق  ونق�سه  �لطفل  لنمو  الزم  و�لكمرثى  و�جل��زر  �الأور�ق  طويلة  �ل�سفر�ء  و�خل�سرو�ت 
و�الفر�ط يف تناوله ي�سبب �سغطا متز�يد يف �لدماغ ودو�ر و�سد�ع وت�ساقط �ل�سعر وي�سقق �جللد و�ل�سفاه 

ويغري يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�سل
بح�ر�ً ع�سر  �س�تة   : هو  �ل�سعر  بحور  عدد  �أن  تعلم  • هل 

�لت�سمم �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ض  �أخذ  يف  �الفر�ط  �أن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 

�لهدف على  �لنظر  لت�سديد  �إد�رتهما  و  �لعينني  حتريك  تعني   - �لر�أر�أة   - �أن  تعلم  • هل 
�الأر�ض على  �جلاذبية  �سد�ض  ت�ساوي  �لقمر  على  �جلاذبية  �أن  تعلم  • هل 

بالقري�ط �ملا�ض  و  باجلر�م  يوزن  �لذهب  �أن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  �لتي  �حليو�ن  هي  �ل�سلحفاة  �أن  تعلم  • هل 

ينام عندما  و�حدة  عني  يغلق  �لدلفني  �أن  تعلم  • هل 
�ل�سمع حا�سة  متتلك  ال  و�الأفعى  و�لذبابة  �ل�سلحفاة  �أن  تعلم  • هل 

�لفك ع�سلة  هي  �الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  �أقوى  �أن  تعلم  • هل 

اأرنوب والقمر 
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زيت الزيتون 
زي��������ت �ل����زي����ت����ون 
�أح�������������د �أف�����������س�����ل 
�لزيوت �لطبيعية 
لل�سحة  �مل��ف��ي��دة 
ب�������س���ف���ة ع����ام����ة، 
يف�سل  ل�����ذل�����ك 
������س����ت����خ����د�م����ه يف 
�ملطبخ من خال 
للوجبات  �إ�سافته 

بفو�ئد �سحية عديدة.  ويقول  �ل�سلطة الإم��د�د �جل�سم  و�أطباق  �لغذ�ئية 
�ل�سمنة  وع���اج  �لعاجية  �لتغذية  �أخ�سائي  �خل��ط��ي��ب،  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
من  جمموعة  على  يحتوي  �لزيتون  زي��ت  �إن  �لقاهرة،  جامعة  و�لنحافة، 
جد�  مفيد  تناوله  يجعل  مم��ا  ه���،   ، ك   ، �أ،ود،  فيتامني  مثل  �لفيتامينات 
ل�سحة �الإن�سان. ��ستكمل قائا، هناك فو�ئد �سحية عديدة الإ�سافة زيت 
�لزيتون للوجبات �لطعام و�أهمها، �أن �إ�سافة زيت �لزيتون للوجبات �أو طبق 
�ل�سلطة، ت�ساهم يف �نخفا�ض م�ستوى �لكول�سرتول �ل�سار باجل�سم، لذلك 
�لكول�سرتول  م�ستوى  �رتفاع  من  يعانون  �لذين  للمر�سى  تناوله  يف�سل 
ت�سلب  �لكول�سرتول مثل  �رتفاع  �الإ�سابة مب�ساكل  �ل�سار، حلمايتهم من 
�ل�سر�يني وغريها من �مل�ساكل �ل�سحية.  وين�سح �لدكتور �أحمد، مر�سى 
�لكول�سرتول و�لدهون �لثاثية، ب�سرورة ��ستبد�ل ��ستخد�م �لزيوت غري 
للوقاية من  �لغذ�ئية  للوجبات  �لزيتون  باإ�سافة زيت  �ل�سحية و�الهتمام 

م�ساكل �لكول�سرتول

كان �لقمر نائما حينما �سمع بكاًء عالياً ونحيبا فاأطل بهدوء ووقار لريى من �لذي يبكي، فر�أى �رنوب �ل�سغري، 
فحزن من �جله و�ساأله ما بك؟ فقال �رنوب: ��سعت طريقي وال �ر�ه، �لظام �سديد..كيف �عرف �لبيت ..فقال 
�لقمر �ساأ�ساعدك ثم نه�ض �لقمر من فر��سه ووقف عاليا فانار �لطريق الرنوب و��سرع �ىل بيته فرحا، وقبل �ن 
يذهب �لقمر �ىل فر��سه �سمع �سر�خا من نوع �خر، �نه �سر�خ فزع وهلع وخوف، فنظر فر�أى غز�لة ف�ساألها ما 
بها فقالت: �لثعلب يطاردين وال ��ستطيع �الختباء فهو ير�ين فقال لها �ساأ�ساعدك، و��سرع بالدخول �ىل فر��سه 
مرة �خرى و�ختباأ فعم �لظام �ملكان و��ستطاعت �لغز�لة �ن ت�سل �يل بيتها يف �لظام بدون �ن ير�ها �لثعلب 
،ظن �لقمر بانه �سينام نوما عميقا لكنه �سمع �سر�خ �خر فقد كان �لدب �ال�سود �لكبري ي�سرخ الن �بنه خرج 
ومل يعد وال ي�ستطيع روؤيته يف �لظام فخرج �لقمر من فر��سه مرة �خري وظهر بكل و�سوح لينري �لغابة للدب 
�لكبري ليبحث عن �بنه ويف نف�ض �لوقت �سرخ علي �سديقته �ل�سحابة وقال لها �بحثي معي عن �لدب �ل�سغري 
ر�أته فوقفت فوقه و�سرخت وقالت  �ل�سحابة تطري من مكان �يل مكان حتى  �مل�سكينة فخرجت  لن�ساعد �مه 
�يها �لدب �ل�سغري �م�سي ور�ئي و�ست�سل المك وبالفعل م�ست �ل�سحابة وخلفها �لدب �ال�سود �ل�سغري حتي كاد 
يقرتب من �مه وهنا ظهر �لثعلب فا�سرعت �ل�سحابة لت�سكب مائها فوق �لثعلب وت�سايقه وتوؤخره قليا حتي 
و�سل �لدب �لكبري �ىل �بنه فلم يجد �لثعلب مفر� من �لهروب و�سحكت �ل�سحابة عليه ب�سدة و�سكرها �لقمر 
فقالت له �ين مل �فعل �سيئا فانت من قدم خدماته �لكثرية لل�سغار و�ساقف �الن هنا للحر��سة ريثما ترتاح 

قليا وذهب �لقمر للنوم ووقفت �ل�سحابة تت�سنت عليها ت�سمع من يناديها لت�ساعده .

قرود �ض�لة جتل�س فوق خزان�ت املي�ه على �ضطح مبنى يف نيودلهي )ا ف ب(

�لرو�سية،  �لتغذية  خبرية  موي�سينكو،  رميا  �لدكتورة  �أعلنت 
�أن �لكثريين يتجاهلون �لنباتات �لتي تنمو يف �لطبيعة، مع 

�أنها حتتوي على مو�د مغذية عديدة.
وت�سري �خلبرية يف حديث لر�ديو "�سوبتنيك"، �إىل �أن نباتات 
مو�د  ه��ي  �ل��ربي��ة،  وغ��ريه��ا  و�حلما�ض  و�لهندباء  �لقر��ض 

غذ�ئية وهي م�سدر قيم للفيتامينات و�لعنا�سر �ملعدنية.
و�حلما�ض،  و�لهندباء  �لقر��ض  نباتات  من  "ميكن  وتقول، 
حت�سري �لع�سائر و�حل�ساء و�ل�سلطات. هذه �لنباتات �لربية 
ذلك  �إىل  باالإ�سافة  �ملعدنية.  و�لعنا�سر  بالفيتامينات  غنية 

حت�سن حالة �لدم و�جلهاز �لع�سبي وعمل �الأمعاء وت�ساهم يف 
زيادة بكترييا �الأمعاء �ملفيدة. عموما هذه �لنباتات �لع�سبية 
عليها  �حل�����س��ول  ومي��ك��ن  مفيدة  مغذية  م���و�د  على  حت��ت��وي 

جمانا".
وت�سيف �خل��ب��رية حم����ذرة، ي��ج��ب ج��م��ع ه���ذه �ل��ن��ب��ات��ات من 

مناطق خارج �ملدن وبعيد� عن طرق �ل�سيار�ت.
وتقول، "ميكن �أن حتتوي �لنباتات �لتي تنمو د�خل �ملدن على 
عنا�سر �سامة. لذلك من �الأف�سل جمعها خارج �ملدن ولكن 

بعيد� عن طرق �ل�سيار�ت، ومن مناطق نظيفة بيئيا".

خبرية تغذية تك�سف اأين توجد 
الفيتامينات املجانية


