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حتذير ملر�سى القلب وال�سكري: احرت�سوا من احلرارة املرتفعة
امل��خ��اوف من  ال�صيف، ترتفع  ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة يف ف�صل  م��ع 
من  يعانون  الذين  الأ�صخا�ص  ل��دى  ل�صيما  اجل�صم،  على  اأ�صرارها 
م�صاكل قلبية. ويحذر اخلرباء من اأن التعر�ص لل�صم�ص و�صط درجات 

احلرارة املرتفعة، ميكن اأن يوؤدي اإىل �صغط خطري على القلب.
وايتمور،  ج���وان  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  القلب  موؤ�ص�صة  يف  الطبيبة  وق��ال��ت 
اإذا كنت  اأك��ر عر�صة للخطر  تكون  اأن  "ميكن  "ذا �صن":  ل�صحيفة 
تعاين من مر�ص يف القلب وتعي�ص يف درج��ات ح��رارة مرتفعة، حيث 
يعمل ج�صمك بجهد اأكرب للحفاظ على درجة حرارته الأ�صا�صية عند 

امل�صتويات الطبيعية، ما ي�صع �صغطا اإ�صافيا على قلبك".
درج��ات احلرارة  ف��اإن  الت�صخي�صي،  القلب  اأبحاث طب  اأح��د  وبح�صب 
التي تتجاوز 37 درجة مئوية وما فوق، مرتافقة مع رطوبة عالية، 
وايتمور  واأو�صحت  القلب.  على  �صلبية  تاأثريات  ذات  تكون  اأن  ميكن 
درجات  مع  بالغ  بحذر  ي�صتخدم  اأن  يجب  ال�صدرية  الذبحة  رذاذ  اأن 
احلرارة املرتفعة، لأنه يو�صع الأوعية الدموية ب�صرعة، ما يوؤدي اإىل 

انخفا�ص �صغط الدم فجاأة، الأمر الذي قد يقود للإغماء.
والدوخة،  ال��ت��ع��رق،  ت�صمل  ال�صم�ص  �صربة  اأع��را���ص  "اإن  واأ���ص��اف��ت: 
والإغماء، وت�صنجات الع�صلت والطفح اجللدي احلراري". ويواجه 
كبار ال�صن والأطفال �صعوبة اأكرب يف تنظيم درجة حرارتهم، وبالتايل 

ميكن اأن يكونوا اأكر عر�صة خلطر درجات احلرارة الق�صوى.

ل ترتدد.. التوا�سل مع الأ�سدقاء اإيجابي للغاية
اإذا كنت قد ترددت يوما يف اإر�صال ر�صالة ن�صية اأو بريد اإلكرتوين اإىل 
اأن  اأ�صدقائك الذين مل ترهم منذ فرتة، فاإن درا�صة جديدة ك�صفت 

ذلك قد يكون له فوائد اأكر مما تظن.
ويف �صل�صلة من التجارب التي �صملت نحو 6000 بالغ، وجد الباحثون، 
اأن النا�ص قللوا من قيمة الت�صال ب�صخ�ص مل يت�صلوا به منذ فرتة، 

وات�صح يف املقابل اأن امل�صتلمني يقدرون ذلك اأكر مما نعتقد.
اأن ال�صخ�ص  "من املثري للهتمام  اإنه  لكن الباحثة بيجي ليو قالت 
م�صيفة:  الأمر"،  قيمة  م��ن  مايقلل  غالبا  ال��ت��وا���ص��ل،  ي��ن��وي  ال���ذي 
نفعل  رفاهيتنا، فلماذا ل  تعزز  الروابط الجتماعية  اأن  نعلم  "نحن 
ذلك كثريا". ووجدت الدرا�صة اأن ن�ص الر�صالة اأو الربيد الإلكرتوين 
قد يكون مو�صع تقدير كبري، عندما يكون مفاجاأة حقيقية، وعندما 
ياأتي من �صديق حقيقي. واعتمدت الدرا�صة على 13 جتربة �صملت 
احل���الت، طلب  الأع��م��ار، ويف معظم  م��ن خمتلف  اأمريكيني  بالغني 
معه،  ودودي��ن  كانوا  ما  �صخ�ص  يف  التفكري  امل�صاركني  من  الباحثون 
الباحث جيم�ص مادوك�ص  وق��ال  م��دة.  يتوا�صلوا معه منذ  لكنهم مل 
الذي  ال�صتقبال  تقدير  يف  يخطئون  م��ا  غالبا  النا�ص  اأن  تبني  اإن��ه 

�صيح�صلون عليه يف حال اأقدموا على التوا�صل.
واأ�صاف: اأن التوا�صل ميكن اأن يكون مبثابة "تغذية عاطفية"، حيث 

ت�صري اأبحاث اأخرى اإىل اأنه ي�صاهم يف الرفاهية.

اأمازون ت�سارك يف جتربة �سريرية �سد ال�سرطان 
ل��ق��اح �صد  ع��ل��ى  ���ص��ري��ري��ة  "اأمازون" يف جت��رب��ة  ت�����ص��ارك جم��م��وع��ة 
�صرطان الثدي واجللد، بالتعاون مع مركز بحوث يف علم الأمرا�ص 
ال�����ص��رط��ان��ي��ة يف ���ص��ي��ات��ل ب��ولي��ة وا���ص��ن��ط��ن الأم���ريك���ي���ة، وف���ق وثيقة 
تنظيمية ن�صرها موقع حكومي اأمريكي. ويعود اأول اإ�صعار ب�صاأن هذه 
التجربة التي ك�صف عنها اأخريا موقع "بزن�ص اإن�صايدر"، اإىل ت�صرين 
لن  ال��ت��ي  البحوث  اأن  على  الوثيقة  وتن�ص  ال��ف��ائ��ت.  الأول-اأك��ت��وب��ر 
ت�صمل �صوى جمموعة �صيقة من ع�صرين �صخ�صا، �صتنتهي يف ت�صرين 
الثاين-نوفمرب 2023 و�صيجريها مركز "فريد هات�صين�صون كان�صر 
�صنرت". وي�صتخدم اللقاح جزيئات معروفة با�صم ببتيدات امل�صت�صدات 
للم�صابني  الفردية  للحالت  ملءمة  اأك��ر  علجا  تقدم  اجل��دي��دة، 

بالأمرا�ص ال�صرطانية.
ومل ترد "اأمازون" على اأ�صئلة وكالة فران�ص بر�ص يف هذا ال�صاأن.

واأو�صحت املجموعة لقناة "�صي ان بي �صي" الأمريكية اأنها تقدم يف 
اإطار هذه ال�صراكة "خربتها العلمية" خ�صو�صا على �صعيد "التلقني 
"�صيكون  اأن هذا امل�صار  "اأمازون" للقناة  الآيل". واأو�صح ناطق با�صم 
طويل و�صيمتد على �صنوات عدة"، م�صيفا "اإذا ما تقدم الأمر اأكر، 
�صنكون منفتحني على العمل مع منظمات اأخرى قد تبدي اهتماما 

لذلك يف جمال ال�صحة وعلوم احلياة".
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هواة األعاب الفيديو لديهم ن�ساط دماغي مميز 
ح�صية  ق��رارات  اتخاذ  مهارات  الفيديو  لألعاب  دائ��م  ب�صكل  اللعبون  يظهر 
فائقة ون�صاطا حم�صنا يف مناطق رئي�صية من الدماغ مقارنة بغري اللعبني 
وفقا لدرا�صة حديثة اأجراها باحثو جامعة ولية جورجيا. قال املوؤلفون الذين 
ا�صتخدموا الت�صوير بالرنني املغناطي�صي الوظيفي "FMRI" يف الدرا�صة، 
اأداة مفيدة للتدريب  اأن تكون  األعاب الفيديو ميكن  اأن  اإن النتائج ت�صري اإىل 
الأع�صاب  علم  ومعهد  فلك  علم  اأ���ص��ت��اذ  ق��ال  الإدراك�����ي.  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  على 
بجامعة ولية جورجيا الباحث الرئي�صي موكي�ص دهامال: "يتم لعب األعاب 
�صاعات كل  �صبابنا لأكر من ثلث  العظمى من  الغالبية  الفيديو من قبل 
اأ�صبوع، ولكن الآث��ار املفيدة على قدرات اتخاذ القرار والدماغ غري معروفة 
متاما". قال دهامال: "يقدم عملنا بع�ص الإجابات عن ذلك، ميكن ا�صتخدام 
األعاب الفيديو ب�صكل فعال للتدريب على �صبيل املثال، التدريب الفعال على 
ال��دم��اغ ذات  ال��ق��رار وال��ت��دخ��لت العلجية، مب��ج��رد حت��دي��د �صبكات  ات��خ��اذ 
ال�صلة." كان دهامال م�صت�صارا لتيم جوردان، املوؤلف الرئي�صي للورقة الذي 
قدم مثال �صخ�صيا حول كيفية ا�صتخدام مثل هذه الأبحاث لتوجيه ا�صتخدام 
األعاب الفيديو وتدريب الدماغ، ح�صل تيم جوردان على درجة الدكتوراة يف 
الفيزياء وعلم الفلك من ولية جورجيا يف عام 2021 ، وكان لديه �صعف يف 
الروؤية يف اإحدى عينيه عندما كان طفل.  كجزء من درا�صة بحثية عندما كان 
يف اخلام�صة من عمره، ُطلب منه تغطية عينه ال�صليمة ولعب األعاب الفيديو 
كطريقة لتقوية الروؤية يف العني ال�صعيفة،  ين�صب جوردان الف�صل يف تدريبه 
على األعاب الفيديو مل�صاعدته على النتقال من اأعمى قانونيا يف عني واحدة 
اإىل بناء قدرة قوية للمعاجلة املرئية، مما ي�صمح له يف النهاية بلعب لكرو�ص 
ال��دك��ت��وراة يف جامعة كاليفورنيا يف  الآن باحث ما بعد  ال��ط��لء، وه��و  وك��رة 
لو�ص اأجنلو�ص. �صارك يف م�صروع ولية جورجيا البحثي 47 م�صاركا يف �صن 
اجلامعي، مع 28 مت ت�صنيفهم على اأنهم لعبون عاديون لألعاب الفيديو و 

اللعبني. غري  من  منهم   19

توك توك.. ميزة تقلل 
اإتاحة املحتوى اأمام ال�سغار 
الفيديو  ملقاطع  ت��وك  تيك  من�صة  اأعلنت 
الق�صرية عن اإطلقها قريباً ميزة جديدة 
تتناول  التي  الفيديو  مقاطع  اإتاحة  تقلل 
جمهور  اإىل  موجهة  اأو  دقيقة  "موا�صيع 
اأعمار  م��ن  مل�صتخدميها  البالغني"  م��ن 
"نعمل  بيان  �صغرية. وقالت تيك توك يف 
اإن�صاء نظام جديد لت�صنيف املحتوى  على 
ا�صتناداً اإىل نوع املوا�صيع من حيث تنا�صبها 
مع الأعمار". واأ�صافت "�صنبداأ يف الأ�صابيع 
اإتاحة  جت��ّن��ب  اأوىل  ن�صخة  ط���رح  امل��ق��ب��ل��ة 
خا�صة  موا�صيع  يت�صمن  ال��ذي  املحتوى 
تقل  ال��ذي��ن  امل�صتخدمني  اأم���ام  بالبالغني 
"عندما  وتابعت  �صنة".   18 اأعمارهم عن 
موا�صيع  يت�صّمن  ف��ي��دي��و  مقطع  ن��ح��دد 
دقيقة اأو خم�ص�صة جلمهور بالغ كامل�صاهد 
املنا�صبة  غ��ري  اأو  ج���داً  املخيفة  اخل��ي��ال��ي��ة 
لل�صغار، �صُي�صّنف على اأنه للبالغني بهدف 
منع امل�صتخدمني الذين تقل اأعمارهم عن 

م�صاهدته". من  �صنة   18
تخترب  اأن��ه��ا  اإىل  ك��ذل��ك  املن�صة  واأ����ص���ارت 
خ��ا���ص��ي��ة م���ن ���ص��اأن��ه��ا احل����د م���ن مقاطع 
نف�صه  ب���امل���و����ص���وع  امل���رت���ب���ط���ة  ال���ف���ي���دي���و 
متّثل  قد  والتي  للم�صتخدمني  واملقرتحة 

م�صاهدة املجموعة الكاملة منها م�صكلة.

يكون  قد  طرق   4
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ت���ع���اين م���ن ���ص��ع��ف يف الوظيفة  ال���ت���ي  ال���ف���ئ���ران  وك���ان���ت 
الإدراكية اأكر عر�صة لزيادة الوزن ب�صبب �صعف التمثيل 

الغذائي الناجم عن تغريات الدماغ.
جملة  يف  نتائجهم  وال�صني  اأ�صرتاليا  من  باحثون  ون�صر 

اأمرا�ص الدماغ الأي�صية.
والكيمياء  الأع�صاب  عاملة  بوبروف�صكايا،  لري�صا  وتقول 
اإن البحث ي�صاف  اأ�صرتاليا"،  "جامعة جنوب  احليوية يف 
اإىل املجموعة املتزايدة من الأدلة التي تربط بني ال�صمنة 
وال��ت��ي من  األ��زه��امي��ر،  ال�صكري وم��ر���ص  املزمنة وم��ر���ص 
عام  ب��ح��ل��ول  ح��ال��ة  م��ل��ي��ون   100 اإىل  ت�����ص��ل  اأن  امل��ت��وق��ع 

.2050
ومر�ص  "ال�صمنة  بوبروف�صكايا:  الربوفي�صورة  وت��ق��ول 
ويوؤديان  امل���رك���زي،  الع�صبي  اجل��ه��از  ي�صعفان  ال�����ص��ك��ري 
وقد  املعريف.  والتدهور  النف�صية  ال�صطرابات  تفاقم  اإىل 

اأظهرنا ذلك يف درا�صتنا على الفئران".
ع�صوائي  ب�صكل  ال��ف��ئ��ران  تخ�صي�ص  وق��ع  ال��درا���ص��ة،  ويف 
ملدة  الدهون  ع��ايل  غذائي  نظام  اأو  قيا�صي  غذائي  لنظام 

ثمانية اأ�صابيع. عمر  من  بدءا  اأ�صبوعا،   30
وم�صتويات  اجل�صم  ووزن  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  م��راق��ب��ة  ومت��ت 
الغلوكوز على فرتات خمتلفة، اإىل جانب اختبارات حتمل 

اجللوكوز والإن�صولني واخللل الإدراكي.
واكت�صبت الفئران التي تتبع نظاما غذائيا عايل الدهون 
ال����وزن، وط����ّورت م��ق��اوم��ة الإن�����ص��ول��ني وبداأت  الكثري م��ن 
تت�صرف ب�صكل غري طبيعي مقارنة بتلك التي تغذت على 

نظام غذائي قيا�صي.
تدهورا  وراثيا  املعدلة  األزهامير  مر�ص  فئران  واأظ��ه��رت 
اأثناء  الدماغ  يف  املر�صية  والتغريات  الإدراك  يف  ملحوظا 

تغذيتها بالنظام الغذائي عايل الدهون.
الذين  "الأ�صخا�ص  بوبروف�صكايا:  الربوفي�صورة  وتو�صح 
يعانون من ال�صمنة يزيد لديهم خطر الإ�صابة بالكتئاب 
هذا  ي�����ص��اع��ف  ���ص��وف  ال�����ص��ك��ري  وم��ر���ص   ،55% بن�صبة 
اأهمية  على  اإليها  تو�صلنا  التي  النتائج  وت��وؤك��د  اخل��ط��ر. 
الت�صدي لوباء ال�صمنة العاملي. من املرجح جدا اأن توؤدي 
اإىل تدهور  ال�����ص��م��ن��ة وال��ع��م��ر وال�����ص��ك��ري  جم��م��وع��ة م���ن 
األزهامير وا�صطرابات ال�صحة  القدرات املعرفية ومر�ص 

العقلية الأخرى".

اأوراق الأنانا�ص متت�ص الدهون ال�سارة من اجل�سم
اأوراق  ا�صتخدام  ميكن  اأن���ه  ج��دي��دة  درا���ص��ة  نتائج  ك�صفت 
التي  الأطعمة  من  ال�صارة  الدهون  لمت�صا�ص  الأنانا�ص 

يتم تناولها يف اجلهاز اله�صمي.
ووفًقا ملا ن�صره موقع New Atlas، قام الباحثان فان 
توان تانغ ودوانغ هاي مينه، اأ�صتاذان م�صاعدان يف جامعة 
�صنغافورة الوطنية، بتجفيف وطحن اأوراق الأنانا�ص التي 

مت احل�صول عليها كمنتج نفايات زراعية.
ن��ظ��ام باملعمل يحاكي  ال��ن��اجت يف  امل�����ص��ح��وق  اخ��ت��ب��ار  وع��ن��د 
 1 اأن  تبني  الب�صري،  اله�صمي  للجهاز  احلم�صية  البيئة 

غرام من املادة كان ق��ادًرا على امت�صا�ص 45.1 غرام 
من الدهون.

ومن اأجل ت�صهيل تناول امل�صحوق، مت تغليف بع�ص منه 
�صكل  الآخ��ر يف  البع�ص  كب�صولة يف حني مت �صغط  يف 

رقائق الب�صكويت.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ف���ان ت���وان ت��ان��غ اإنه 

اأو  ال��ك��ب�����ص��ول��ة  ت���ن���اول  "بعد 
املركبات  متت�ص  الب�صكويت، 
ال���ده���ون  "مثل  ال��ده��ن��ي��ة 
ب�صكل  وتت�صكل  احليوانية" 
كتل األياف مغلفة بالدهون، 

اجلهاز  ذل��ك من  بعد  لتخرج 
اإىل  ي�����وم  غ�������ص���ون  ال��ه�����ص��م��ي يف 

ثلثة اأيام، على غرار الأطعمة الأخرى 
التي ي�صتهلكها الإن�صان".

ق�صب ال�صكر
وعلى الرغم من اأن اخل�صائ�ص امليكانيكية لأوراق الأنانا�ص 
جتعلها منا�صبة متاًما للمهمة، فقد ذكر العلماء اأنه ميكن 
اأنواع اأخرى من النفايات الزراعية عالية  ا ا�صتخدام  اأي�صً

ال�صليلوز، مثل لب ق�صب ال�صكر.
لكن يبقى اأن يتم النتقال من مرحلة الختبارات املعملية 
ملعرفة مدى  الب�صر  ث��م  احل��ي��وان��ات  اأب��ح��اث على  لإج���راء 

فعالية امل�صحوق يف اجلهاز اله�صمي الب�صري الفعلي.

هل نظامك الغذائي ينق�سه الدهون.. كيف تعرف؟
ل�صحة  كبرية  واأهمية  قيمة  ذات  الغذائية  ال��ده��ون  تعد 
نظام غذائي متوازن،  اأي  اأ�صا�صي من  الإن�صان، فهي جزء 
العمليات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  للقيام  اجل�����ص��م  يحتاجها  ح��ي��ث 

البيولوجية املختلفة.
على  ال��ده��ون  ب�صرر  ال�صائد  الع��ت��ق��اد  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ال�صحة اإل اأن عدم احل�صول على كمية كافية من الدهون 

املفيدة قد يوؤدي اإىل م�صاكل �صحية عديدة.
الذي  ال��دور  بال�صحة  لين" املعني  "هيلث  موقع  وي��ربز 
يف  كامل�صاعدة  الإن�صان،  ج�صم  يف  الغذائية  الدهون  تلعبه 
امت�صا�ص الفيتامينات، ودورها يف دعم �صحة املخ والعني 
اجلروح  التئام  يف  م�صاعدتها  ع��ن  ف�صل  اخل��لي��ا،  ومن��و 
واإنتاج الهرومونات ومنح اجل�صم الطاقة اللزمة للقيام 

بوظائفه.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ف���وائ���د ال����ده����ون ال�����ص��ح��ي��ة للج�صم 
وامل���وج���ودة يف ال���زي���وت ال��ن��ب��ات��ي��ة، امل��ك�����ص��رات، الأف���وك���ادو، 
الأ�صماك الدهنية، املحار، بذور الكتان، بذور ال�صيا، وعني 
اجلمل، اإل اأن الأطباء يحذرون من خطورة تناول الدهون 
ال�صارة املوجودة اأ�صا�صا يف الزيوت املهدرجة، فهي اأقل اأنواع 
الدهون ال�صحية للج�صم، وميكن اأن توؤدي زيادتها خلطر 
الإ�صابة باأمرا�ص القلب وال�صكتة الدماغية وال�صكري من 

النوع الثاين.
وللتحقق من اأن اجل�صم يح�صل على ما يكفي من الدهون، 

على  ال��دال��ة  العلمات  لين" اأب��رز  "هيلث  موقع  ير�صد 
نق�ص هذا العن�صر يف النظام الغذائي وهي كالتايل:

الفيتامينات نق�ص   -  1
على  مل�صاعدته  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ده��ون  اإىل  ي��ح��ت��اج  فاجل�صم 
من  للعديد  نق�صها  ي��وؤدي  والتي  الفيتامينات  امت�صا�ص 
واآلم  اللثة،  ت��ورم  العقم،  الليلي،  العمى  مثل  الأم��را���ص 

الع�صلت.
اجللد التهابات   -  2

فالدهون جزء اأ�صا�صي من بنية خليا الب�صرة وت�صاعد يف 
احلفاظ عليها رطبة.

اجلروح التئام  بطء   -  3
تكوين  اأج��ل  للدهون من  اأن اجل�صم يحتاج  باحثون  وجد 
ال�صتجابة  يف  تتحكم  التي  املهمة  اجلزيئات  من  العديد 

لعلج التهابات اجل�صم.
ال�صعر ت�صاقط   -  4

تعمل اجلزيئات الدهنية يف اجل�صم على تعزيز منو ال�صعر، 
ملم�ص  تغيري  اإىل  الأ�صا�صية  ال��ده��ون  نق�ص  ي���وؤدي  وق��د 

ال�صعر، وزيادة احتمال ت�صاقطه.
كرة املر�ص  -  5

ميكن اأن توؤدي قلة تناول الدهون اإىل �صعف جهاز املناعة 
والإ�صابة بالأمرا�ص ب�صكل متكرر.

واأخريا.. ومن اأجل نظام غذائي اأكر توازنا، فقد اأو�صت 
اإىل  ي�صل  م��ا  على  باحل�صول  الأم��ريك��ي��ة  ال��زراع��ة  وزارة 
جتنب  مع  الدهون،  من  احلرارية  ال�صعرات  % من   35
قدر  املتحولة  الدهون  على  حتتوي  التي  الأطعمة  تناول 

الإمكان.

اكت�ساف بقايا نادرة للغاية 
لهياكل جنود وخيول 

اك��ت�����ص��ف ع��ل��م��اء الآث�����ار ب��ق��اي��ا نادرة 
نفقت  وخيول  قتلوا  لرجال  للغاية 
خلل معركة واترلو منذ اأكر من 
200 عام، بالقرب من بروك�صل يف 
وفريق  اأك��ادمي��ي��ون  وع��ر  بلجيكيا. 
الذين  ال���ق���دام���ى  امل���ح���ارب���ني  م����ن 
الهيكل  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ن��ق��ي��ب،  ي��ق��وم��ون 
اأنه  يعتقد  لرجل  الكامل  العظمي 
ويلينغتون،  دوق  قيادة  حتت  جندي 
والذي تويف خلل ال�صتباك املحوري 
م��ع ج��ي�����ص ن��اب��ل��ي��ون ال��ف��رن�����ص��ي. مت 
العثور على رفات اجلندي يف حفرة 
ق��ري��ب��ة م��ن م��زرع��ة يف م��ون��ت �صان 
جان، جنوب بروك�صل ، والتي يعتقد 
م�صت�صفيات  م��ن  ت�صم   واحدة  اأن��ه��ا 
فرق  وك�صفت  امليدانية.  ويلينغتون 
احلفر عن عظام اخليول التي ُقتلت 
خلل املعركة، والتي كانت ت�صتخدم 
الذخرية، ف�صل  املدافع ونقل  جلر 
ع���ن ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا م���ن ق��ب��ل جنود 
ال���ف���ر����ص���ان ق�����ال ع�����امل الأث��������ار من 
جامعة جل�صكو الربوفي�صور توين 
اآث�����ار يف  ع���امل  ك��ن��ت  يولرد:" ل��ق��د 
���ص��اح��ة امل��ع��رك��ة مل���دة 20 ع��ام��ا ومل 
وبح�صب  قبل".  م��ن  ك��ه��ذا  �صيئا  اأر 
اخلرباء ُقتل ما ي�صل اإىل 20000 
رجل يف 18 يونيو 1815 ، عندما 
ال��ت��ق��ى ج��ي�����ص م���ن احل���ل���ف���اء حتت 
بقوات  ويلنغتون  دوق  امل�صري  قيادة 
نابليون  الإم����رباط����ور  ق��ي��ادة  حت��ت 
يف ���ص��اح��ة امل��ع��رك��ة يف وات���رل���و. يتم 
تنفيذ احلفريات يف بلجيكا بوا�صطة 
 ،Waterloo Uncovered
وهو م�صروع لدعم قدامى املحاربني 
احلاليني  واجل����ن����ود  ال��ع�����ص��ك��ري��ني 
اخلربات  ب�صبب  ي��ك��اف��ح��ون  ال��ذي��ن 
يف القوات امل�صلحة من خلل العمل 

امليداين.

�سنغهاي ت�سدر حتذيرا 
نادرا من احلر ال�سديد 

للمرة الثالثة هذا ال�صيف، اأعلنت 
الق�صوى  ال��ت��اأه��ب  حالة  �صنغهاي 
ب�����ص��ب��ب م��وج��ة ح����ارة ���ص��دي��دة قد 
قيا�صية  اأرق���ام  ت�صجيل  اإىل  ت���وؤدي 
اكتظاظا  ال�����ص��ني  م����دن  اأك����ر  يف 
بال�صكان  اأم�ص اخلمي�ص. واأ�صدرت 
مليون   25 يقطنها  التي  املدينة 
ن�صمة حتذيرا باللون الأحمر، مما 
ي�صري اإىل اأنه من املتوقع اأن ترتفع 
احلرارة اإىل 40 درجة مئوية على 
والع�صرين  الأرب�����ع  خ���لل  الأق�����ل 
حتذير  ثالث  وه��ذا  املقبلة.  �صاعة 
ب���ال���ل���ون الأح�����م�����ر يف امل���دي���ن���ة يف 
الرغم  على  اأي���ام،  خم�صة  غ�صون 
من اأن هذا الإج��راء نادر احلدوث 
�صنغهاي  اأ�����ص����درت  ح��ي��ث  ن�����ص��ب��ي��ا 
بدء  17 مرة فقط منذ  التحذير 

ت�صجيل احلالت يف عام 1873.

تزيد حميط اخل�سر وتخّرب الدماغ.. 
احذر من الأغذية عالية الدهون

اإىل حميط  اأن الأطعمة الدهنية قد ل ت�سيف دهونا  اأظهرت درا�سة جديدة 
اخل�سر فح�سب، بل ميكن اأن توؤدي اأي�سا اإىل اإحداث فو�سى يف العقل.

 ،Medical Express "اإك�سربي�ص "ميديكال  وبح�سب ما نقلت �سحيفة 
جنوب  "جامعة  يف  الأع�ساب  علماء  بقيادة  الدولية،  الدرا�سة  تو�سلت 

لري�سا  امل�ساركة  والأ�ستاذة  زو،  فو  �سني  الربوفي�سور   ،)UniSA( اأ�سرتاليا" 
غني  غذائي  نظام  على  تتغذى  التي  الفئران  بني  وا�سحة  �سلة  وجود  اإىل  بوبروف�سكايا، 
يف  الالحق  والتدهور  ال�سكري،  مبر�ص  الإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  اأ�سبوعا،   30 ملدة  بالدهون 

قدراتهم املعرفية، مبا يف ذلك تطور القلق والكتئاب وتفاقم مر�ص األزهامير.

حتتوي  والتي  جيداً،  املطبوخة  هي  احلمل  اأثناء  الآمنة  الأ�صماك 
على ن�صبة منخف�صة من الزئبق، ما يعني جتّنب جميع اأنواع 

الأ�صماك النيئة، مثل ال�صو�صي، واملحار.
الأ�صبوع  يف  مرتني  ال�صمك  تناول  على  التو�صيات  وحتث 

خلل احلمل لتفادي زيادة م�صتوى الزئبق، الذي يوؤثر عند 
زيادته �صلباً على احلمل.

على  تتغذى  التي  احلجم  كبرية  الأ���ص��م��اك  يف  الزئبق  يزيد  ع��ام  وب�صكل 
الأ�صماك الأ�صغر.

ويعترب ال�صمك من امل�صادر اجليدة للربوتني، والدهون ال�صحية خا�صة 
اأوميغا3، اإىل جانب املعادن وجمموعة فيتامينات ب.

ب��ت��ن��اول الأ���ص��م��اك منخف�صة  ال��غ��ذاء وال����دواء الأم��ري��ك��ي��ة  اإدارة  وت��و���ص��ي 
والبلطي،  املعلبة،  اخلفيفة  والتونة  وال�صلمون،  ال�صردين،  مثل  الزئبق، 

و�صمك القد. 

اأهمية و�سوابط اأكل 
الأ�سماك اأثناء احلمل
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�ش�ؤون حملية

�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تتعرف على الدور التعليمي والفكري جلامعة برمنجهام 
•• برمنجهام - الفجر

يف اإطار لقاءات ال�صيخة د. �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان �صمن ن�صاطها 
اآل  حمدان  بن  �صعيد  بنت  حمدة  ال�صيخة  ب�صحبة  زارت  املتحدة  اململكة  يف 
الإجنليزية  اجل��ام��ع��ات  اأع���رق  م��ن  واح���دة  وه��ي  برمنجهام  جامعة  نهيان  
اأن�صئت عام 1900وكانت اأول جامعة مدنية يف اإجنلرتا ويتم قبول  والتي 
عام  كل  بها  يلتحق  حيث  امل�صاواة  ق��دم  على  اخللفيات  جميع  من  الطلب 
30000 طالب من جميع اأنحاء العامل. كان يف ا�صتقبال ال�صيخة �صما  "اآدم 
"ديكورات لونغورث"  تيكيل" نائب رئي�ص جامعة برمنجهام والربوفي�صور 
ويدوز"نائب  "هيذر  والربوفي�صور  التعليم  ل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ص  نائب 
جريندايزر"  "�صيليا  والربوفي�صور  املعرفة  ونقل  للبحوث  اجلامعة  رئي�ص 

مدير م�صاركة الطلب والربوفي�صور "هيلني اأبوت" رئي�ص مدر�صة اللغات 
همبل" رئي�ص  "�صارلوت  والربوفي�صور  واملو�صيقى  الفن  وتاريخ  والثقافات 
كلية الفل�صفة واللهوت والدين وال�صيد "طارق علي" نائب رئي�ص اجلامعة 

لل�صراكات ال�صرتاتيجية.
ومركز  اجل��ام��ع��ة  مكتبة  خللها  زارت  بجولة  �صما  ال�صيخة  ق��ام��ت  وق��د   
اجتماعا  �صموها  عقدت  ثم  للفنون  ب��ارب��را  ومعهد  املعرفة  ونقل  الأب��ح��اث 
مع فريق ال�صتقبال، حيث قدموا ل�صموها رحلة معرفية حول العديد من 
الق�صايا الفكرية و الثقافية والتعليمية التي تاأتي يف اإطار الدور الهام الذي 
تقدمه اجلامعة يف البحث العلمي واحلياة الفكرية و املجتمعية ومن اأهمها 
�صمن  �صموها  وقالت   ، الفل�صفية  الق�صايا  من  العديد  و  والتمكني  امل���راأة 
حوارها الذي اأ�صارت فيه اإىل التطور الكبري الذي و�صلت له املراأة الإماراتية 

و متكينها وحتقيق التوازن ما بني اجلن�صني يف دولة الإمارات م�صرية �صموها 
اإىل اأن املراأة ما زالت ت�صري نحو حتقيق املزيد من ا�صتعادة املكا�صب الطبيعية 
لتحقيق مكانتها واأعربت عن قناعتها اأن املراأة حتتاج اإىل العدالة احلقيقية 
وحول   .. ال��ع��امل  دول  م��ن  الكثري  يف  للتهمي�ص  تعر�صها  ظ��ل  يف  وخ��ا���ص��ة 
�صموها  اأ�صارت  واعية  نقدية  عقول  بناء  يف  وقيمتها  الفل�صفة  عن  احلديث 
اإىل مبادرتها التي اأطلقتها باإن�صاء نادي الفل�صفة يف مدر�صة حممد بن خالد 
اآل نهيان للأجيال من اأجل تنمية التفكري النقدي لدى الطلب وتعلمهم 
املعرفة،  اإىل  الو�صول  اأج��ل  من  الت�صاوؤلت  وط��رح  الفل�صفي  التفكري  اآليات 
ثقافة  اإىل  �صموها  واأ���ص��ارت  ال�صغر.  منذ  وا�صحة  معرفية  �صخ�صية  وبناء 
للثقافات  املتعددة  الطبيعة  عن  متحدثة  الآخرين  قيم  واح��رتام  الت�صامح 

التي يعي�ص فيها املجتمع الإماراتي. 
التعاي�ص  حتقيق  يف  الإم��ارات��ي��ة  للتجربة  تقديرهم  احل�����ص��ور  اأب���دى  وق��د 
بناء  يف  عليه  يعول  اأو�صطي  �صرق  من��وذج  وتقدمي  حقيقية  ب�صورة  الثقايف 
بني  العلقة  اإىل  احل��وار  وتطرق  والتعاي�ص.  للت�صامح  جامعة  عاملية  روؤي��ة 
التحولت  ظل  يف  وخا�صة  العمل  �صوق  وب��ني  التعليمية  العملية  خمرجات 
م�صتقبل  وا�صت�صراف  ال�صطناعي  الذكاء  لتكنولوجيا  واملت�صارعة  املطردة 
اآليات  على  �صينعك�ص  ال��ذي  والتغيري  ال��ت��ح��ولت  ه��ذه  ظ��ل  يف  العمل  �صوق 

وخمرجات التعليم.
�صنة  الع�صرين  خ��لل  �صي�صهد  العمل  �صوق  ب��اأن  �صما  ال�صيخة  اأ���ص��ارت  وق��د 
�صتظهر  الآخ��ر  لكن على اجلانب  و  الوظائف،  العديد من  اختفاء  القادمة 
عقد  حول  الت�صاور  ومت  والتغريات،  التحولت  هذه  توائم  جديدة  وظائف 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�صيخ  موؤ�ص�صات  بني  ال�صراكات  من  جمموعة 
الثقافية والتعليمية وبني اجلامعة ومنها: �صراكة مع مركز تعليم الفل�صفة 
اأن  يف تاأهيل طلب ق�صم التعليم من خلل الربنامج املخ�ص�ص لهم، على 
اآل  بن خالد  ال�صيخ حممد  موؤ�ص�صات  الربنامج من خلل  يتم تقدمي هذا 
نهيان بالإمارات وكذلك يف جمالت الطفولة واملراأة والقراءة وتعليم اللغة 
العربية ، والتي تتو�صع فيها اجلامعة يف ال�صنوات الأخرية وخا�صة مع وجود 

فرع للجامعة يف دبي
ويف نهاية اللقاء، اأهدت ال�صيخة �صما اجلامعة جمموعة من الإ�صدارات التي 
وذل��ك �صمن مبادرة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الفن يف  تتحدث عن 

باأن  ت�صتهدف  و  املا�صي  العام  اأطلقتها  الإن�صانية" والتي  اأجل  "املعرفة من 
يتعرف العامل على احل�صارة الإماراتية واملوروث ال�صعبي العريق لها عرب 
اإهداء املتاحف واجلامعات العاملية مناذج من املقتنيات التاريخية الإماراتية؛ 
لتكون �صمن مقتنياتها، مع م�صادر معرفية من كتب وو�صائل تكنولوجية 

ُتعرف بدولة الإمارات العربية املتحدة ما بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل.

تزامنًا مع اليوم العاملي ملهارات ال�سباب

جامعة الإمارات تعزز من دور ومكانة ال�سباب كروؤية ا�سرتاتيجية وطنية
•• العني - الفجر

يحتفي العامل يف اخلام�ص ع�صر من يوليو 
من كل عام، باليوم العاملي ملهارات ال�صباب، 
املهارات  دور  تعزيز  اأه��م��ي��ة  م��ن  ان��ط��لق��ا 
لتزويد  ا�صرتاتيجية  ك��روؤي��ة   ، ال�صبابية 
ال���لزم���ة يف خمتلف  ب���امل���ه���ارات  ال�����ص��ب��اب 
الأعمال  ري���ادة  م��ن  ومتكينهم  امل��ج��الت، 
اأت���اح ذل��ك فر�صة ف��ري��دة للحوار   ،ح��ي��ث  
بني ال�صباب وموؤ�ص�صات التعليم والتدريب 
ومنظمات  وال�����ص��رك��ات  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
و�صانعي  وال����ع����م����ال  ال���ع���م���ل  اأ�����ص����ح����اب 

ال�صيا�صات و�صركاء التنمية.
واأكدت الدكتورة عائ�صة الظاهري، النائب 
امل�صارك ل�صوؤون الطلبة بجامعة المارات، 
ال�صباب هذا  مل��ه��ارات  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ي��اأت��ي 
اإقليمية  ال��ع��ام يف ظ��ل م��واج��ه��ة حت��دي��ات 
كوفيد- وب���اء  جائحة  وم��واج��ه��ة  وع��امل��ي��ة 
من  لب��د  ك��ان  عقبات  اأف���رزت  ال��ت��ي   19

ملوا�صلة  ال���ب���دائ���ل  واإي����ج����اد  م��واج��ه��ت��ه��ا 
ال�صباب دورهم الريادي يف املجتمع، وبذل 
الجتماعي  التعايف  نحو  مت�صافرة  جهود 

والقت�صادي من تلك اجلائحة.
ي�صكل  الإم���������ارات  دول�����ة  يف   : واأ����ص���اف���ت 

ال�صباب الن�صبة العظمى من املجتمع، وهم 
والربامج  اخل��ط��ط  الأ���ص��ا���ص��ي يف  امل��ح��ور 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث عملت 
اأدوار  اإع���ط���اء  ع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة  ح��ك��وم��ت��ن��ا 
واإ�صراكهم  وا�صتقطابهم  لل�صباب  مبا�صرة 

يف خطط وبرامج العمل الوطني، واإتاحة 
والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  فر�ص 
لهم يف ك��اف��ة امل��ج��الت، مم��ا ع��زز م��ن دور 
ال�صباب الإماراتي  يف اإحداث نقلت نوعية 
ل�صت�صراف  وال��ربام��ج  اخلطط  تنفيذ  يف 

الم����ارات،  جامعة  عملت  وق��د  امل�صتقبل. 
دور  تعزيز  على  رائ��دة  تعليمية  كموؤ�ص�صة 
ال�����ص��ب��اب ك��ون��ه��ا ح��ا���ص��ن��ة وط��ن��ي��ة ومركز 
للخربات  ومنبع  وفكري،  ح�صاري  ا�صعاع 
واملخرجات  ب��امل��ه��ارات  امل����زودة  وال��ك��ف��اءات 

ال��ع��ل��م��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي ت���واك���ب ركب 
امل����ت���������ص����ارع، حيث  ال����ت����ط����ور احل���������ص����اري 
للتطوير  ك��ب��رياً  اهتماماً  اجلامعة  اأول���ت 
والتجديد والتنوع الفكري واإتاحة الفر�ص 
علمية حتقق  ب��اخ��ت��ي��ارات  ال��ط��لب  اأم����ام 
مهاراتهم للنخراط  وتطور  طموحاتهم 
يف ����ص���وق ال��ع��م��ل وامل�������ص���ارك���ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
امل�صتدامة.  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��اري��ع 
ومن جهتهن اأ�صارت الطالبة اأمنية غريب 
والطالبة  الرتبية  كلية  ،م��ن  القحطاين 
موزه �صرحان املن�صوري من كلية الهند�صة 
�صاحب  ب��ق��ي��ادة  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل   ،

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�ص الدولة ،حفظه اهلل،  عززت من دور 
حيث  املجالت،  كافة  يف  ومكنتهم  ال�صباب 
لدعم  وطنية  ا�صرتاتيجية  اأهمية  اأول���ت 
والتاألق  الب����داع  ف��ر���ص  واإت��اح��ة  ال�صباب 
وت��ط��وي��ر امل��ه��ارات واخل����ربات، م��ن خلل 
م�صاركتهم يف جمال�ص ال�صباب ،التي تلعب 
واخلطط  امل�����ص��اري��ع  دع��م  يف  متميزاً  دورا 
والربامج ال�صبابية ،واإتاحة فر�ص التعليم 
والتاأهيل،  ال���ت���دري���ب  وب����رام����ج  امل���ت���ط���ور 
حلكومتنا  امل�صتقبلية  الروؤية  يحقق  ومبا 

الر�صيدة .

اأكادميية اأبوظبي احلكومية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ال�سوربون -اأبوظبي
•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي احلكومية مذكرة تفاهم مع جامعة  اأكادميية  وقعت 
ال�صوربون -اأبوظبي وذلك خلل اجتماع ُعقد يف مقر جامعة 
ال�صوربون اأبوظبي. وقع مذكرة التفاهم كلًّ من الربوفي�صورة 
و�صعادة  اأبوظبي  ال�صوربون-  جامعة  مديرة  �صريانو،  �صيلفيا 
اأبوظبي  اأكادميية  ع��ام  مدير  باأعمال  القائم  اجل��اب��ري،  اأم��ل 

احلكومية.
وت���اأت���ي ه���ذه اخل��ط��وة ان��ط��لق��اً م��ن ح��ر���ص ك��ل م��ن جامعة 
ال�����ص��ورب��ون -اأب��وظ��ب��ي واأك��ادمي��ي��ة اأب��وظ��ب��ي احل��ك��وم��ي��ة على 
وتطوير  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف  ال��ت��ع��اون 

البحث العلمي مبا يعود باملنفعة املتبادلة للطرفني.  
والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  حتقيق  يف  ال�����ص��راك��ة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  تكمن 
وتبادل  خمتلفة  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج  وتنفيذ  ل��ط��رح  امل�����ص��رتك 
اخل����ربات مب��ا ي��خ��دم الأه������داف امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة ل��ك��ل الطرفني. 
ت مذكرة التفاهم على التعاون يف جمالت عديدة اأبرزها  ون�صّ
اأبوظبي  روؤي���ة  م��ع  تتما�صى  معتمدة  ب��رام��ج  وت��ق��دمي  اإن�����ص��اء 
الإن�صانية  ال��ع��ل��وم  جم���الت  يف  ال�صرتاتيجية  واحتياجاتها 
املذكرة،  ومبوجب  والقت�صاد.  والإدارة،  والعلوم،  والقانون، 
العملية وور�ص  الندوات  اإع��داد خطط  الطرفان على  �صيعمل 
العمل امل�صرتكة وامل�صاركة يف املوؤمترات والأن�صطة والفعاليات 

ذات الهتمام امل�صرتك.
ويف هذه ال�صدد، قالت الربوف�صورة �صيلفيا �صريانو: "ي�صعدنا 
يف ج��ام��ع��ة ال�����ص��ورب��ون اأب��وظ��ب��ي ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م مع 
اأهدافنا  مع  متا�صياً  اأتت  والتي  احلكومية،  اأبوظبي  اأكادميية 
خمتلفة  جم��الت  يف  موؤ�ص�صات  مع  مثمرة  �صراكات  اإق��ام��ة  يف 
وتبادل اخلربات وتطوير الكوادر الب�صرية العاملة واإك�صابهم 
هذه  اإن  ذل���ك،  على  ع���لوة  عملية.  وم��ه��ارات  علمية  م��ع��ارف 
التفاقية تعك�ص حر�ص جامعة ال�صوربون اأبوظبي على توفري 
تلبي  تعليمية  برامج  العايل وتقدمي  التعليم  اأعلى م�صتويات 

احتياجات �صوق العمل وتعزز التميز املهني." 
قالت �صعادة اأمل اجلابري، القائم باأعمال مدير عام اأكادميية 

اأبوظبي احلكومية: "ي�صرنا توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة 
اأبوظبي  اأكادميية  يف  نحر�ص  اإذ  اليوم،  اأبوظبي  ال�صوربون- 
املوؤ�ص�صات  اأف�صل  مع  �صراكاتنا  �صبكة  تعزيز  على  احلكومية 
برامج  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة  وال��دول��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  التعليمية 
ومبادرات تدريبية من عالية امل�صتوى ملوظفي حكومة اأبوظبي 
تاأتي يف  الإم���ارة، وذل��ك يف خطوة  الأو�صع يف  املهني  واملجتمع 
الب�صرية يف  الكفاءات  التزامنا بتعزيز مهارات وخ��ربات  اإط��ار 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  لهذه  وفقاً  للعمل  ونتطلع  اأبوظبي، 

البناءة".
عميد  احلو�صني،  عبدالعزيز  �صمية  �صعادة  قالت  جهتها،  من 
اأكادميية اأبوظبي احلكومية: "نفخر بتوقيع اتفاقية ال�صراكة 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  اإح��دى  -اأبوظبي،  ال�صوربون  جامعة  مع 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ه��ذه  تتيح  حيث  ال��ع��امل،  يف  ال��رائ��دة 
ملوظفي حكومة اأبوظبي الفر�صة للو�صول املبا�صر اإىل فر�ص 
تعليمية فريدة ومرية من �صاأنها تعزيز خرباتهم ومهاراتهم 
ال��ع��ل��وم الإن�����ص��ان��ي��ة وال��ق��ان��ون وال��ع��ل��وم والإدارة  يف جم���الت 

والقت�صاد".
الرا�صخ  التزامنا  ال�صراكة  ه��ذه  "توؤكد  احلو�صني:  واأ�صافت 
بتمكني الكوادر العاملة يف جميع اجلهات احلكومية واملهنيني 
وتعزيز  واخل���رباء،  القطاع  ق��ادة  نخبة من  اإىل  الو�صول  من 
فر�ص النمو امل�صتدام مبا يتما�صى مع روؤية واحتياجات اإمارة 

اأبوظبي وتطلعاتها امل�صتقبلية." 

انطالق اأبطال �سرطة الغد لتعزيز املهارات الإيجابية
••  اأبوظبي-الفجر:

الربنامج  فعاليات  اأبوظبي  �صرطة  مبيادين  انطلقت 
الرابعة  بن�صخته  الغد"  ���ص��رط��ة  "لأبطال  ال�����ص��ي��ف��ي 
اأ�صابيع،  بهدف تعزيز النتماء للوطن   4 وت�صتمر ملدة 
واإك�صاب امل�صاركني املهارات الإيجابية ، وي�صتهدف 200 

طالباً وطالبة يف الفئة العمرية -12 15 عاماً .
التاأهيل  اإدارة  العقيد ح�صني علي اجلنيبي مدير  واأكد 
ال�صرطية  للعلوم  زاي��د  ب��ن  �صيف  باأكادميية  ال�صرطي 
الإجازة  الطلبة خلل  اأوق��ات  ا�صتثمار  اأهمية  والأمنية 
لفتاً   ال��ف��ائ��دة   و  بالنفع  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا  ال�صيفية 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  تنفيذ  على  احل��ر���ص  اإىل 
مراحلهم  بكافة  ال�صباب  وم��واه��ب  طاقات  ا�صتثمار  يف 

العمرية وغر�ص القيم والنتماء للوطن يف نفو�صهم.  
وذكر اأن الربنامج يت�صمن املهارات ال�صرطية الأ�صا�صية، 

والتدريبات الع�صكرية مثل امل�صاة والأ�صلحة، والرتكيز 
احل�ص  لتقوية  والثقافية  الأمنية  اجلوانب  بع�ص  على 
البدنية،  الأن�����ص��ط��ة  ومم��ار���ص��ة   ، الطلبة  ل��دى  الأم��ن��ي 
الهادفة ل�صتثمار  والزيارات  الفعاليات  وجمموعة من 
حب  لتعزيز  الإيجابية  ال�صلوكيات  واإك�صابهم  طاقتهم 
ال��وط��ن زي����ادة ال��ث��ق��ة ب��اأن��ف�����ص��ه��م  م�����ص��رياً  اإىل اأن هذا 
ال���ربام���ج  ح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن اأول���ي���اء الأم����ور ملا 
حققه خلل الأعوام املا�صية من فائدة وتنمية مهارات 

الأبناء.
الأول  باليوم  الطلبة منذ اللتحاق  التزام   واثنى على 
وظهور علمات احلما�ص عليهم وتواجدهم يف الأوقات 
املحددة ، متمنياً لهم ال�صتفادة من حمتوى الربنامج 
واك��ت�����ص��اب ك��اف��ة امل��ع��ارف وامل���ه���ارات يف اإع����داد جيل واٍع 
يتحلى ب�صفات ذات طابع اأمني ومتميز يف العطاء وحب 

الوطن .
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تظهر درا�سات عديدة اأن الأرق، ا�سطراب النوم الذي يجعل النا�ص يظلون م�ستيقظني ل�ساعات 
طويلة يف الليل، مرتبط مب�ساعفات قاتلة.

وينق�سم الأرق عادة اإىل ثالثة اأنواع رئي�سية: احلاد واملزمن والعابر. وي�ستمر الأرق العابر اأقل 
من اأ�سبوع، وينتج عادة عن حالت مثل الإجهاد، بينما ي�ستمر الأرق احلاد عادة لب�سعة اأ�سابيع 

وينتج عن حدث خطري، مثل الفجيعة.
على  مرات  ثالث  النوم  يف  �سعوبة  ال�سخ�ص  يواجه  عندما  ويحدث  �سيوعا  اأقل  املزمن  والأرق 

الأقل يف الأ�سبوع، ملدة ترتاوح بني �سهر وثالثة اأ�سهر.

وبحثت الدرا�صات خماطر التعاي�ص مع الأرق مرارا 
اأن��ه مب��رور الوقت، ميكن  النتائج  وتكرارا. ووج��دت 
اأن  ال��ن��ا���ص  على  ال�صعب  م��ن  جتعل  اأن  ال��ن��وم  لقلة 
لتناول ما  ب�صبب قلة احلافز  يعي�صوا حياة �صحية، 

يكفي من الطعام املغذي اأو ممار�صة الريا�صة.
ولكن يبدو اأي�صا اأنه ي�صبب تغريات يف ف�صيولوجيا 
وم�صتويات  ال��دم  �صغط  ارتفاع  مثل  اأي�صا،  اجل�صم 

ال�صكر يف الدم.
بها  ي��ك��ون  اأن  ميكن  اأ�صا�صية  م�صكلت  اأرب���ع  ه��ن��اك 

الأرق مميتا والتي يجب معرفتها:

م�ساكل قلبية
القلب. والأ�صخا�ص  الأرق بتطور م�صكلة يف  ارتبط 
عر�صة  اأك��ر  ل��لأرق  وراث��ي  ا�صتعداد  لديهم  الذين 

القلب  وف�صل  التاجي  ال�صريان  باأمرا�ص  للإ�صابة 
جملة  ن�صرتها  ل��درا���ص��ة  وفقا  الدماغية،  وال�صكتة 
جمعية القلب الأمريكية Circulation يف عام 

.2019
ووج�����دت درا����ص���ة ���ص��ي��ن��ي��ة اأخ�����رى ن�����ص��رت يف جملة 
اأعرا�ص  من  يعانون  الذين  اأن   Neurology
 18% بن�صبة  ع��ر���ص��ة  اأك���ر  ك��ان��وا  ال��ث��لث��ة  الأرق 
للإ�صابة ب�صكتة دماغية اأو باأمرا�ص القلب مقارنة 

باأولئك الذين ل يعانون من اأعرا�ص.
وك���ان���ت الأع����را�����ص ال���ت���ي ���ُص��ئ��ل ع��ن��ه��ا 487 األ���ف 
النوم  يف  ال�صتمرار  اأو  ال��ن��وم  �صعوبة  ه��ي  مري�ص 
اأو ال�صتيقاظ مبكرا اأو �صعف الرتكيز اأثناء النهار 

ب�صبب قلة النوم.
اأظهرت  احل��د، حيث  ه��ذا  عند  املخاطر  تتوقف  ول 
اأولئك  ن�صف  اأن   2022 اأب��ري��ل  يف  ُن�����ص��رت  درا���ص��ة 
من  ي��ع��ان��ون  قلبية  ب��ن��وب��ة  بالفعل  اأ���ص��ي��ب��وا  ال��ذي��ن 

الأرق.

ال�سكتة الدماغية
ميكن اأن يوؤدي الف�صل يف احل�صول على ق�صط كاف 
م��ن ال��ن��وم اإىل زي���ادة اح��ت��م��الت الإ���ص��اب��ة بال�صكتة 

الدماغية.

�صحة  بكندا  ماكما�صرت  جامعة  من  علماء  وراق��ب 
116632 بالغا ملدة ثماين �صنوات بعد ا�صتجوابهم 

حول اأمناط نومهم.
4381 �صخ�صا وعانى  ت��ويف  ال��وق��ت،  وخ��لل ذل��ك 
القلب  يف  خ��ط��رية  م�صكلة  م��ن  غ��ريه��م   4365
ال�صكتة  اأو  القلبية  النوبة  مثل  الدموية،  والأوعية 

الدماغية.
واأظهرت نتائج درا�صة اأجريت عام 2018 اأن النوم 
اأقل من �صت �صاعات يف اليوم زاد من خطر الإ�صابة 

ب�صكتة دماغية بن�صبة 9%.
وم��ع ذل��ك، اأظ��ه��رت درا���ص��ات اأخ���رى، اأن الكثري من 
النوم حمفوف باملخاطر اأي�صا، حيث وجدت الدرا�صة 
ال��ن��وم تزيد من  10 �صاعات م��ن  اإىل   9 ب��ني  اأن م��ا 
اأو �صكتة دماغية بن�صبة  خطر الإ�صابة بنوبة قلبية 

.17%

�سغط دم مرتفع
ُي��ع��رف ارت���ف���اع ���ص��غ��ط ال����دم اأي�����ص��ا ب��ا���ص��م "القاتل 

ال�صامت" لأنه ل ُيظهر اأي اأعرا�ص.
ويف عام 2015، در�ص الباحثون 200 من امل�صابني 
الدم لديهم  املزمن، وقارنوا نومهم و�صغط  بالأرق 

مع 100 �صخ�ص ل يعانون من هذه احلالة.

اأن الذين يعانون من الأرق املزمن  وك�صفت النتائج 
اأثناء  14 دقيقة للنوم  اأكر من  ا�صتغرقوا  والذين 
بارتفاع  الإ���ص��اب��ة  خل��ط��ر  ت��ع��ر���ص��وا  ال��ن��ه��ار  قيلولة 

�صغط الدم بثلثة اأ�صعاف.
وميكن اأن يوؤدي ارتفاع �صغط الدم يف حد ذاته اإىل 
النوبات  اأو  الدماغية  ال�صكتة  مثل  مميتة  م�صاكل 
بالن�صبة  املخاطر  هذه  يف�صر  قد  وبالتايل  القلبية، 

للم�صابني بالأرق.

داء ال�سكري من النوع الثاين
وجد باحثون يف جامعة بري�صتول اأن الذين يجدون 
اأو البقاء نائمني لديهم م�صتويات  �صعوبة يف النوم 
اأعلى من ال�صكر يف الدم مقارنة باأولئك الذين نادرا 

ما يعانون من م�صاكل يف النوم.
وقالوا اإن هذا ميكن اأن يلعب دورا مبا�صرا يف تطور 
درا�صة  على  بناء  الثاين،  النوع  من  ال�صكري  مر�ص 
اململكة  بالغا يف   336999 اأك��ر من  اأجريت على 

املتحدة، ُن�صرت يف اأبريل 2022.
بالغ   27000 بنحو  يقدر  ما  اأن  الدرا�صة  وزعمت 
يف اململكة املتحدة يعانون من الأرق ميكن اأن يكونوا 
حالة  معاجلة  متت  اإذا  ال�صكري  مر�ص  من  خالني 
الثاين  ال��ن��وع  ال�����ص��ك��ري م��ن  داء  ن��وم��ه��م.وي��ت��ط��ل��ب 
علجا م��دى احل��ي��اة. وم��ن دون ع��لج فعال، يزداد 
امل�صاعفات  ه��ذه  م�صاعفات.وت�صمل  ح��دوث  خطر 
النوبات القلبية وال�صكتة الدماغية واأمرا�ص الكلى 

وم�صاكل خطرية يف العني والأع�صاب.

من ال�سكتات الدماغية اإىل "القاتل ال�سامت" 

"مميتا" الأرق  بها  يكون  قد  طرق   4

حجم خ�سرك وطولك يك�سفان �سر ال�سيغة املثالية ل�سحة ج�سمك!

اجلديدة  الن�صيحة  هذه  وتاأتي 
مكافحة  حم������اولت  ظ���ل  يف 
اأزم���������ة ال�������ص���م���ن���ة. ووف���ق���ا 
وجود  يرتبط  ل��ل��خ��رباء، 
ال���ك���ث���ري م�����ن ال����ده����ون 
اخل�صر  منطقة  ح��ول 
الإ�صابة  خطر  ب��زي��ادة 
مب��ر���ص ال�����ص��ك��ري من 
وارتفاع  ال���ث���اين  ال���ن���وع 
���ص��غ��ط ال�����دم واأم����را�����ص 

القلب.
تقول  م��رة،  ولأول  والآن، 
يف  ال�صحية  ال��رق��اب��ة  هيئة 
يف  للتميز  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د 
 )Nice( الرعاية ال�صحية
النا�ص  ت�صجيع  ي��ج��ب  اإن����ه 
على قيا�ص ن�صبة اخل�صر اإىل 

الطول لديهم.
وقال الدكتور بول كري�صب، من 
التوجيهات املحدثة  اإن   ،Nice
وفعالة"  ب�صيطة  "طريقة  كانت 

للأ�صخا�ص لإدارة �صحتهم.
الفائدة  اأن  جلنتنا  "وجدت  واأ����ص���اف: 
اإىل  اخل�صر  ن�صبة  ل�صتخدام  الوا�صحة 
قيا�صها  ل��ل��ن��ا���ص  اأن�����ه مي��ك��ن  ه���ي  ال���ط���ول 

امل�صورة  وطلب  النتائج  وتف�صري  ب�صهولة،  باأنف�صهم 
الطبية اإذا كانوا يف خطر متزايد على ال�صحة".

على  والطول  اخل�صر  بني  ال�صحية  الن�صبة  وُت�صنف 
اأنها 0.4 اإىل 0.49.

يف  النا�ص  ت�صع   0.59 اإىل   0.5 م��ن  الن�صبة  فيما   
اأكر  اأو  و0.6  ال�صحية،  امل�صاكل  من  متزايد  خطر 

ت�صعهم يف اأعلى املخاطر.
يبلغ  ال��ت��ي  امل����راأة  اأن  امل��ث��ال،  �صبيل  على  يعني،  وه���ذا 
74 �صم �صيكون  163 �صم، وحميط خ�صرها  طولها 
لها ن�صبة �صحية، ولكن اإذا كان حميط خ�صرها يبلغ 
ال�صحي. غري  النطاق  اإىل  ذلك  ف�صتدفعها  �صم   81

178 �صم معر�صا  و�صيكون الرجل الذي يبلغ طوله 
 91 خ�صره  حميط  كان  اإذا  متزايدة  �صحية  ملخاطر 

�صم.
وميكن لأي �صخ�ص يرغب يف معرفة ن�صبة اخل�صر اإىل 
الطول اأن ي�صتخدم الآلة احلا�صبة عرب الإنرتنت اأو اأن 

يطلب من اأحد املتخ�ص�صني ال�صحيني ح�صابها.
وميكن ا�صتخدامه للرجال والن�صاء وجميع املجموعات 
العرقية وكذلك البالغني الريا�صيني الذين قد يكون 

لديهم موؤ�صر كتلة ج�صم م�صلل.
جامعة  يف  الأي�صي  الطب  اأ�صتاذ  �صتار،  نافيد  وق��ال 
غل�صكو: "اإن زيادة الوزن حول اخل�صر علمة مهمة 
اأو  اأق��ل  ح��راري��ة  �صعرات  ا�صتهلك  اإىل  احل��اج��ة  على 
حرق املزيد. نظرا لأن معظم النا�ص يعرفون طولهم 
وحجم اخل�صر على مل�صقات امللب�ص، فقد تكون هذه 

اأداة ب�صيطة".
وي�صار اإىل اأن الطريقة الأكر ا�صتخداما 
يتمتع  ال�صخ�ص  ك��ان  اإذا  مم��ا  للتحقق 

بوزن �صحي هي موؤ�صر كتلة اجل�صم 
ملعظم  مي��ك��ن  وال������ذي   ،)BMI(

ك���ان وزنهم  اإذا  ق��ي��ا���ص م��ا  ال��ن��ا���ص 
بدقة.  لطولهم  بالن�صبة  �صحيا 
وي��ع��د م��وؤ���ص��ر كتلة اجل�����ص��م من 
�صحيا،  وزن�����ا   25 اإىل   18
ويعاين 25 اإىل 30 من زيادة 
ال��وزن، واأك��ر من 30 يعاين 

من ال�صمنة.
التو�صيات  وت����وؤك����د 

على  اجل������دي������دة 
البالغني  اأن 

ال��������ذي��������ن 
ل����دي����ه����م 
م�����وؤ������ص�����ر 

ج�صم  ك���ت���ل���ة 
اأق�������ل م����ن 35 
عليهم  ي���ج���ب 
ن�صبة  ق���ي���ا����ص 
اإىل  اخل���������ص����ر 
للبقاء  ال��ط��ول 

ب�صحة جيدة.

ن�سف طولنا، عندما  يعادل  لدينا مبا  اإىل �سرورة احلفاظ على حميط اخل�سر  دعا خرباء 
يف  ال�سحية  الرقابة  هيئات  اإحدى  املثايل.وحثت  وال��وزن  اجليدة  بال�سحة  الأمر  يتعلق 

اململكة املتحدة املاليني من النا�ص لأول مرة على التاأكد من اأن 
حجم اخل�سر لديهم اأقل من ن�سف الطول من اأجل امل�ساعدة 

يف جتنب امل�ساكل ال�سحية اخلطرية.
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العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :جوري للزهور والهدايا - فرع 2

رخ�صة رقم :CN 1466799 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رنا را�صم الذكر %100

تعديل مدير / اإ�صافة هيثم مهند فتحى احمد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بطى �صامل م�صبح �صحيم الكعبى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ جوري للزهور والهدايا - فرع 2

JOORI FLOWERS & GIFTS - BRANCH  2

اإىل/ جوري للزهور والهدايا - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م - فرع

JOORI FLOWERS & GIFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH 

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعلن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعلن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤ�ن التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :املهر ملواد البناء

رخ�صة رقم :CN 4063287 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ املهر ملواد البناء

ALMAHAR BUILDING MATERAL

اإىل/ املهر لتاأجري معدات البناء
ALMEHAR BUILDING EQUIPMENT  RENTAL

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع العدد املعدنية وادوات الور�ص - بالتجزئة  4752019
 تعديل ن�صاط / حذف بيع مواد البناء - بالتجزئة  4752034

التنمية  دائرة  الإعلن مراجعة  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  له حق  كل من  فعلى 
الدائرة  فاإن  واإل  الإعلن  ن�صر هذا  تاريخ  واحد من  يوم  القت�صادية خلل 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤ�ن التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�صة  بخ�صو�ص  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لل�صفر  التجاري:نيل  بال�صم   CN  2025978: رقم 
وال�صياحة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقا.
الإعلن  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خلل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤ�ن التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ال�صراج للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:امل�صفح م 0.13 مبنى ال�صيد علي عيد خمي�ص ثانى واخرين

CN 3971680 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
قانوين  كم�صفي   ، واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�صادة/�صتاندرد  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/30  لل�صركة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105007619
تاريخ التعديل:2022/7/14

املعني  امل�صفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤ�ن التجارية

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الأ�صواء للحدادة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1711902 

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤ�ن التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/بيت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوادي للنقليات وال�صيانة العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2104514 

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤ�ن التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطبخ 

جوب�صتيك�ص
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2820723 

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤ�ن التجارية )اأبوظبي(

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/رماح  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العود للعود والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3985744 

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤ�ن التجارية )اأبوظبي(

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م يف متام ال�صاعة 
اخلام�صة م�صاءاً يوم اجلمعة املوافق 22 يوليو 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ص مراجعة ق�صم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

264 873092 MITSUBISHI L200 MMBMG35HXJH054531 W 80515 10189\2021  (    )         
265 873009 NISSAN PATROL JN8AY2NY8F9138885 H 76453 23\2020       
266 875978 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G2E8063562 J 99830 888\2021  (    )          
267 874682 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G8E8060049 K 57627 2052\2020  ( )              
268 875840 TOYOTA YARIS JTDKW9232B5159594 Q 22573 1198\2020       
269 880074 PEUGEOT 307 VF33CRFJF7S014924 V 22079 1364\2021          
270 879322 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50DD025508 M 13004 2021\68            

#        
1 846578 HYUNDAI HL757 7 LD0610948 B 61351 1602\2017              . .    
2 864043 TOYOTA HILUX MR0FX22G271303007 D 60532 1602\2017              . .    
3 875082 HYUNDAI TUCSON KMHJM81B78U825671 J 55804 1602\2017              . .    
4 862506 TOYOTA PRADO JTEBU25J185137193 J 87125 1602\2017              . .    
5 874875 NISSAN MICRA MDHAK3CR6CG000042 R 76575 176\2017         
6 870843 SUZUKI SWIFT MA3ZF6B11GA848646 S 12102 1298\2018   (    )    . .    
7 861733 SEAT TOLEDO VSSZZZ1MZ2R096119 D 38005 152/2010         
8 875310 RANGE ROVER VOGUE SALGA2EF3GA268655 H 78239 1257\2021        
9 872911 Hyundai Tucson TMAJ28134HJ386941 M 92091 1512\2021         
10 651290 Nissan Tida MNTBC2C94G6008561 N 41801 7135/2019  (    )   
11 840602 HONDA CIVIC NLAFC5632HW012777 Q 71379 2206\2021             
12 873581 HYUNDAI ACCENT KMHCT41C9EU511139 S 16389 1044\2021         
13 851778 HYUNDAI VELOSTER KMHTC61C8EU193655 W 85178 2427\2021           
14 861634 TOYOTA YARIS JTDKW923585099450 J 78231 2012\431     (   )    
15 831488 FORD FOCUS WF0FCXKB9HLR73328 U 12264 2021/1376        
16 830168 HYUNDAI GALLOPER KMXKNE1JP1U427272 D 81697 2003 3127      
17 864032 TOYOTA RAV4 JTEHH20V040274643 3 30014 788\2006     
18 875553 HYUNDAI TUCSON TMAJ28133KJ759085 H 15982 1437\2021        
19 875489 TOYOTA HIACE JTCFR119337011030 B 83290 3878\2020           
20 873644 SUZUKI CELERIO MA3FC4B19HA392476 C 38244 1925\2021  . . .     
21 663306 SUZUKI APV MHYDN7A26EJ400170 C 62428 7135\2019  (    )  
22 870548 MAZDA 6 JM7GH32F191123247 E 96716 7378\2021  (    )    
23 873131 TOYOTA HIACE JTGJX02PX90021769 K 43187 5221\2021     
24 873135 TOYOTA HIACE JTFHX02P860006024 G 58067 5221\2021     
25 870513 NISSAN 2400 JN6DD23S66X193332 G 81596 5130\2021      
26 877920 TATA LPO1316/55 MAT38906790L00427 G 96856 2016/123  . . .    
27 877909 ASHOK LEYLAND FALCON ********WFH109958 H 39058 2016/123  . . .     
28 878349 ASHOK LEYLAND FALCON ********WFH110321 B 61475 2021/52  . . .     
29 870605 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50DD035012 H 57221 6481\2021  (    )     
30 873807 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1P6EK016248 P 76279 6481\2021  (    )     
31 867547 TOYOTA PREVIA JTEGD52M88A008445 J 84930 2643\2020      1   
32 873637 MITSUBISHI L200 MMBJNKJ40GH046921 T 35633 4056\2021        
33 873555 TOYOTA HILUX MR0EX12G682309717 No Plate No Plate No Plate 4056\2021        
34 875299 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50DD037194 T 83023 2943\2021         
35 872989 NISSAN ALTIMA 1N4AL21D68C173577 W 75014 5203\2021          
36 867779 NISSAN SUNNY MDHBN7AD7JG626058 C 15241 829/2019     ( )    
37 874169 TATA 1618C MAT449252H0L01952 V 51808 6695\2021         
38 874916 NISSAN NAVARA VSKDD3C29KA103000 W 36491 6695\2021         
39 874687 HONDA ACCORD JHMCP26778C422431 A 85630 782\2017      
40 877898 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106314 A 77543 2014/53        
41 878453 RENAULT KERAX VF634DPA97D000758 A 69577 2014/53        
42 877895 RENAULT KERAX VF634DPA47D000733 A 70424 2014/53        
43 878326 RENAULT KERAX VF634DPA47D000747 A 58179 2014/53        
44 877892 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106315 A 79415 2014/53        
45 878356 SCHWING S42 SXG WDB9301425K966816 A 91557 2014/53        
46 877922 HYUNDAI SANTA FE KMHSH81DX8U308083 C 46065 2014/53       
47 877942 SCANIA R 401 9BSP6X40053558035 F 81740 2014/53        
48 878289 Scania 124G 9BSP6X40053558027 F 81723 2014/53        
49 878284 SCANIA R 400 9BSP6X40053557402 F 81724 2014/53        
50 878318 SCANIA R 400 9BSP6X40053558021 F 81729 2014/53        
51 877886 SCANIA R 400 9BSP6X40053558017 F 81721 2014/53        
52 878287 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVCO6E106324 H 22074 2014/53        
53 877906 RENAULT KERAX VF634KPAX7D000210 i 37585 2014/53         
54 878290 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVCO6E106654 H 22076 2014/53        
55 878310 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVCO6E106696 H 22078 2014/53       
56 877900 NISSAN PICK UP JN6DD23SX9X245971 K 73665 2014/53            
57 877879 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106323 K 98837 2014/53       
58 877876 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVCO6E105848 G 83753 2014/53        
59 873600 MERCEDES CLS 350 WDD2193561A019687 B 2306 6268\2019      
60 617838 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K27X410719 D 63838 2099\2015       
61 875319 VOLKSWAGEN GOLF WVWGK11K48W211869 D 85689 2981\2021      
62 874038 MAZDA 6 1YVHP82B795M48726 D 97277 4449\2021             
63 857945 TOYOTA COASTER JTGFK7184H6001679 Q 18231 481\2022  (   )     
64 870775 TOYOTA COROLLA JTDER23E440151136 E 97781 3732\2021   (   )    
65 869621 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE9E5027461 E 61093 8859\2020              
66 867544 TOYOTA HILUX MR0EX12G482309537 E 30738 2019/3949         
67 824634 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA8GE1T3357 F 75228 2020/2893                
68 659196 JMYLYV95WFJ721913 Q 95998 5393\2020           
69 873554 NISSAN MT MNTDD23S9A6004313 F 35078 6864\2019          
70 878319 MITSUBISH CANTER JL7B6E1P2FK017446 G 65745 2021/3050          
71 878339 MITSUBISH CANTER JL7B6E1P6GK025910 V 95104 2021/3050          
72 878324 NISSAN CILIVIAN JN6DW11S0FZ025150 E 91976 2021/3050          
73 878338 NISSAN URVAN JN6BE6DS2F9009423 P 81416 2021/3050          
74 875452 MITSUBISHI ATTRAGE MMBSTA13AEH014085 F 51130 5561\2020   (   )          
75 873853 HYUNDAI SONATA KMHET41D79A551440 G 35923 2308\2021    (   )     
76 669812 Toyota Echo 2005 JTDBW123550093965 G 83511  138/2014    
77 845845 KIA PEGAS LJD0AA299L0116427 G 88562 2814/2020          
78 613394 Honda Civic JHMFD16218S412732 H 53942 5251\2020  (    )    
79 875280 TOYOTA YARIS JTDKW923575059335 I 26958 8648\2020  ((   )     )     
80 201307 LEXUS LS 460 L JTHGL46F7E5053585 I 45577 2019/2080    (    )   
81 865763 NISSAN ALTIMA 1N4AL2A98AC105671 I 89453 7836\2020       
82 873397 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA282124423 J 24177 5474\2021  (   )     
83 874094 HYUNDAI TUCSON KMHJM81BX9U921540 K 62787 1365\2021        
84 874093 HONDA CRV JHLRE48378C400696 K 49342 5526\2021        
85 874300 NISSAN TIIDA 3N1BC1C62BK223905 K 8296 2610\2019          
86 603635 TOYOTA PRADO JTEBU25J385139558 K 19712 2015/2031  (    )     
87 873506 TOYOTA HIACE JTGJX02P0D5027737 M 73288 5360\2021          
88 870721 NISSAN SUNNY MDHBN7AD0DG027278 M 91950 2428\2021               
89 869717 NISSAN NP300 3N6DD23X9FK005321 M 30690 2428\2021               
90 873401 TATA LPO1618 MAT449252H0L01612 M 50988 2021/5358          
91 874570 BENTLEY FLYING SPUR SCBBE53W0CC077030 N 1108 2020\2021     
92 872963 TOYOTA CAMRY JTDBE30KX40273305 O 75740 1321\2016        
93 872599 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA2FUCA0554 N 44103 7959\2020  (   )     
94 872596 FORD FIGO MAJTJ2ZD7FAE36495 W 52597 7959\2020  (   )     
95 839941 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA9FUCA0566 P 32818 2020/3252  (   )     
96 873999 HONDA ACCORD LUCCR2668F3410820 Q 60619 8631\2020     
97 870141 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1P5FK013195 Q 17829 5814\2019  (    )        
98 873144 HYUNDAI ACCENT KMHCT41B0FU811662 Q 86188 6349\2019          
99 873732 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV95WFJ713936 Q 94208 1247\2020          
100 874468 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV93W8J728397 R 86511 7225\2019            
101 828863 NISSAN X TRAIL JN1BT2MN3FW002500 R 89165 2020/1018             
102 866888 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV95WFJ721858 R 43599 2020/1664  (    )    
103 865643 CMC VERYCA RKMCP7244CY108031 R 12836 649\2021      
104 875444 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1P5GK020519 S 56811 2896\2019          
105 875088 LEXUS IS 300 JTHBG262172002670 S 56735 1323\2020       
106 869198 FORD EXPLORER 1FM5K8F86DGB02097 S 11340 4487\2021              
107 870839 TATA 1618 MAT449252G0L03482 T 87672 7844\2020  (    )     
108 663634 Trailer D031693DXBTRAILER Trailer 10041 7227\2019         
109 874586 NISSAN X TRAIL JN8BT05Y24W007389 U 20057 3009\2021          
110 872579 TOYOTA HIACE JTGSX22P1H6183639 U 40148 6348\2021          
111 870559 ISUZU REWARD NP JAALP34H2F7P22586 U 10614 2262\2021  (   )    
112 873977 RENAULT DUSTER VF1HSRCH6GA545366 V 91969 3723\2021      
113 868254 TOYOTA COROLLA JTDBR23E360239925 B 95402 3249\2020  (    )    
114 832859 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE8F5234597 No Plate No Plate No Plate 886\2020  (    )    
115 869268 AUDI A6 WAUAFC4F3BN068444 C 21642 266\2017       
116 829992 TOYOTA PREVIA JTNGE52M3EA042317 L 26653 828\2021          
117 874546 Toyota Hiace JTGRX12P0E8041453 F 83068 2052\2020           
118 842523 Toyota Hiace JTGRX12P2D8038889 F 26804 2052\2020           
119 874681 TOYOTA COASTER JTGFK5187E4019122 No Plate No Plate No Plate 2052\2020           
120 874680 TOYOTA HIACE JTGRX12P4E8040600 No Plate No Plate No Plate 2052\2020           
121 874549 Toyota Hiace JTGSX23P6E6148914 P 69556 2052\2020           
122 874547 Kia Optima KNAGM4198E5473384 P 28619 2052\2020           
123 874527 TOYOTA YARIS MR2KW9F36F1056047 P 13445 655\2021                    
124 869259 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE8E5205678 P 33065 1754\2019              
125 863003 CHEVROLET CRUZE KL1PM5D50EK538562 N 56653 503\2018            
126 870632 HYUNDAI SONATA KMHEB41CXEA606600 M 34144 199\2021        
127 604678 Lincoln Town Car 1LNHM84W87Y633504 J 40627 698/2009        
128 874400 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1A7U708199 D 69554 2020/36        
129 607033 Daihatsu Sirion JD1GM301151015119 G 45295 4176/2006   (    )    2       
130 829717 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1A5U779302 E 27066 8629\2010       
131 879668 HYUNDAI H1 KMJWVH7W36U692660 G 85469 3510/2010        
132 864018 Toyota Fortuner MR1YU59GX60002400 Gray 36834 6074\2008      
133 881157 MAZDA 3 JM7BN3H71H1109639 O 49224 2122\2021        
134 876824 TOYOTA YARIS MHFBT9F38F6039760 Q 94346 2542\2021          
135 881248 TOYOTA COROLLA 2T1BURHE4EC153057 R 14954 597\2021          
136 864576 Iveco EuroCargo ZCFA1RGH0VB034714 84275 6878\2007        
137 610520 Kia Optima KNAGM4190F5495199 C 30871 865\2017            
138 836356 KIA PICANTO KNABX5121FT906034 E 78961 605\2019                     
139 862513 KIA CERATO KNAFK4114F5382061 Q 55327 605\2019                
140 877939 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE0F5245271 T 44092 2346\2019             
141 879683 KIA CERATO KNAFK411XF5901503 N 29171 2017/705           
142 877232 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS3ACU700452 V 19544 1\2021   (    )    
143 875575 MITSUBISHI LANCER JE3AB36U0HU713831 N 39828 1\2021   (    )     
144 876814 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50DD029933 M 95382 1\2021   (    )     
145 879740 MERCEDES VIANO WD4WA6A61E3863298 D 51245 5749\2021          
146 873313 MERCEDES G500 WDCYC3GF8FX234242 A 38000 4893\2021       
147 876154 TOYOTA YARIS JTDBW923XC1224281 D 79201 7435/2021   (    )       
148 878894 TOYOTA YARIS JTDBW923XC1224555 D 75736 7435/2021  (    )      
149 878277 NISSAN URVAN JN6AE51S7BX110974 N 60447 7435/2021  (    )       
150 873390 TOYOTA HIACE JTGJX02P9B5021433 F 91779 7435/2021   (    )           
151 876831 TOYOTA HIACE JTFHX02P0F0095006 Q 58015 7435/2021   (    )       
152 874529 TOYOTA HIACE JTFHX02P4F0097339 Q 55159 7435/2021   (    )            
153 874528 TOYOTA HIACE JTFHX02P5F0096927 I 60336 7435/2021   (    )      
154 876340 TOYOTA COASTER JTGFK7189H6002472 E 10983 2967\2021         
155 876370 YUTONG LUXURY LZYTATE69K1000489 M 18003 2967\2021          
156 878194 SUZUKI CELERIO MA3FC3A16FA762405 G 27430 1925\2021     
157 878817 CADILLAC ESCALADE 1GYS47KJ0GR356315 I 82003 5788\2021  (    )      
158 878074 TOYOTA YARIS JTDKW9D31CD514968 G 48315 655\2021                   
159 879622 HONDA CIVIC JHMFD16248S411767 J 67262 6129\2021       
160 878592 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J38K030407 K 45195 7175\2020     
161 878591 MITSUBISHI L200 MMBJNKA508D031714 H 91698 7175\2020     
162 879130 TOYOTA HILUX MR0EW12G4A2017976 L 63320 5811\2021         
163 879949 JCB 540 170 JCB5AFSGK02148238 O 92346 1746\2018    (   )    
164 877592 TOYOTA COASTER JTGFK5180E4019740 P 70036 4316\2021          
165 873248 TOYOTA HILUX MR0DX6CD4G0010346 Q 81701 4201\2021  (   )       
166 878273 TOYOTA HILUX MR0CX8CD2H0542784 Q 18235 481\2022  (   )     
167 878432 TOYOTA HILUX MR0CX8CD8H0542837 G 95265 2083\2021          
168 879609 ISUZU REWARD NP JAAKP34H3G7P37093 S 87712 2083\2021          
169 867287 TATA LPO1618 MAT449253F0L02469 Q 82632 2083\2021         
170 875167 TOYOTA HIACE JTGRX12P3F8045112 R 54175 5221\2021    
171 878683 MITSUBISHI L200 MMBJNKJ40GH046685 T 13192 3707/2020            
172 876629 TATA 1618 MAT449252H0L01739 V 51812 6561/2021         
173 876593 TATA 1618 MAT449252H0L01782 V 51810 6561/2021         
174 876616 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD0KU0B0850 W 19310 6561/2021         
175 876610 TATA LPO1618 MAT449312H0L01967 W 82029 6561/2021         
176 876605 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD1KU0B0842 W 19379 6561/2021         
177 876604 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD5KU0B0097 W 59264 6561/2021         
178 876603 TATA LPO1618 MAT449312H0L01958 W 82027 6561/2021         
179 876599 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD7KU0B0005 W 59269 6561/2021         
180 876598 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD1KU0B0856 W 19385 6561/2021         
181 876594 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD6KU0B0092 W 59263 6561/2021         
182 876592 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD7KU0B0084 W 59265 6561/2021         
183 876591 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD2KU0B0767 W 19307 6561/2021         
184 876590 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD0KU0B0766 W 19308 6561/2021         
185 876589 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD1KU0B0825 W 19314 6561/2021         
186 876633 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHDXKU0B0001 W 59267 6561/2021         
187 871622 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD8KU0A9218 W 19382 6561/2021         
188 871883 NISSAN SUNNY MDHBN7AD5KG652059 W 42145 6561/2021         
189 876528 TOYOTA CAMRY 6T1BG22K51X434681 A 37502 1251\2020          
190 876552 SUZUKI APV MHYDN7A58DJ301925 C 44106 1251\2020           
191 876527 TOYOTA COROLLA JTDBR42E49J011430 C 92369 1251\2020          
192 879839 HIGER KLQ6116T LKLR1FSEX7B000012 F 59742 1251\2020           
193 876538 SUZUKI APV MHYDN7A53DJ301931 K 19409 1251\2020           
194 876533 TOYOTA COROLLA JTDBR42E399024574 J 76403 1251\2020          
195 878141 TOYOTA HILUX MR0DX6CD4G0012095 D 14850 2748\2021  (    )       
196 879544 RENAULT DUSTER VF1HSRGJXHA547345 D 12792 2748\2021   (    )         
197 874989 TOYOTA HILUX MR0CW12G4A0019519 Publi 61302 6402\2019             
198 879659 TOYOTA HILUX MR0EX12G5D2340175 B 95516 6402\2019             
199 877748 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106629 H 19661 2267\2022  (    )    
200 872089 SCANIA P 410 YS2P6X400H5460435 M 43916 2267\2022  (    )    
201 877811 RENAULT KERAX 350 40 VF633DVC06E106811 H 17980 2267\2022  (    )    
202 869893 RENAULT KERAX VF634DPA47D001557 C 15460 2370\2022    (    )    
203 870611 TOYOTA LAND CRUISER JTMHU09J0E5078226 A 7715 2504\2021        
204 875968 HONDA CRV 5J6RM4830CL701426 B 54847 5526\2021      
205 612499 Nissan Sunny MDHBN7AD9CG003687 C 87274 2881\2021    (    )   
206 880933 NISSAN SUNNY JN1DB41S7XW006262 C 81486 4514\2020           
207 876597 TOYOTA COROLLA JTDBR42E099022846 D 29310 3470\2021         
208 879782 ISUZU FVR JALP7A13XE7S00616 D 63062 49\2021        
209 879777 MITSUBISHI FUSO JL6DVL6R2CK010409 J 99674 49\2021        
210 841828 Nissan Sunny MDHBN7AD2EG512782 I 41076 7135\2019   (    )     
211 875062 HONDA ACCORD JHMCM56567C409581 E 55819 4983\2021        
212 872858 Mitsubishi Canter JL7BCE1J28K019074 E 84650 1369\2019          
213 873841 MERCEDES GLS 500 WDCDF7DE1JB004346 E 88630 6326\2020    ( ) (    )      
214 854420 KOMATSU FD30T 14 M151A564974 E 36558 2181\2017      
215 878233 TOYOTA HIACE JTFHX02P4D0081459 E 60842 2028\2020     
216 875865 TOYOTA YARIS JTDKW9D38CD514949 F 43483 4530\2019  (    )   
217 864327 LEXUS GX 460 JTJJM7FX7C5046886 F 45640 5810\2021      
218 870560 MAZDA CX5 JM8KE2W71G0334219 F 58207 2262\2021   (   )    
219 879181 TOYOTA HILUX JTFAM496850156146 F 36185 7817\2021  (   )      
220 880989 LEXUS LS 430 JTHBN30FX30092589 F 50942 3570\2019       
221 880817 NISSAN TIIDA 3N1BC1C64CK225298 F 17260 314\2020  (    )     
222 878825 BMW 750LI WBAGL61023DM61539 F 28060 2981\2021      
223 881211 MITSUBISHI LANCER JMYSRCY1ADU712452 G 25084 7922\2020            
224 627748 RENAULT DUSTER VF1HSRCH7GA545358 G 98834 4185\2017   (    )    
225 876057 KIA SPORTAGE U5YPB81A7FL520589 H 76074 3075\2021  (    )          
226 877405 RANGE ROVER VOGUE SALLMAM347A242424 G 36976 3075\2021   (    )      
227 863886 NISSAN SUNNY MDHBN7AD6FG704935 G 79746 6337\2021        
228 880775 TOYOTA PRADO JTEBL29JX85116520 G 24992 842\2019     
229 879418 TOYOTA COROLLA RKLBB42E8A8006802 G 75748 5513\2019        
230 878944 GREAT WALL WINGLE LGWCA2174CC643527 H 27232 628\2018           
231 877612 JEEP CHEROKEE 1J4GL58K92W263722 H 12720 980\2019          
232 880762 TOYOTA COROLLA JTDBW23E763102641 H 54908 8845\2020      
233 878888 KIA RIO KNADN4124D6171764 H 65484 3030\2021        
234 877252 TOYOTA HIACE JTGJX02P6C0041203 I 37920 5814\2019   (    )    
235 876781 VOLKSWAGEN TIGUAN WVGAG2AX3FW500484 I 52965 7073\2020  (    )     
236 879016 HONDA CRV 5J6RM483XCL701594 J 30075 3677\2021      
237 880718 TRANS DD6991 LFNJRFDK584008018 J 23742 758\2021   (    )     
238 880505 MERCEDES ML 350 WDCBB86E08A361216 J 19700 2056\2021      
239 875736 RANGE ROVER SPORT SALLSAA346A953625 K 59656 4792\2020         
240 879653 TOYOTA YARIS JTDBW923771077374 L 46877 7959\2020  (   )     
241 878822 BMW X5 WBAZV8109DL395352 M 51138 2729\2018          
242 879224 NISSAN SENTRA MNTBB7A97E6011681 M 39450 5810\2021  (    )     
243 870607 NISSAN URVAN JN6BE6DS7F9011054 N 52461 6563\2019   (    )    
244 879195 RANGE ROVER SPORT SALLSAA345A904221 N 3125 1758\2015        
245 875794 NISSAN TIIDA JN1CC11CX9T035565 O 53465 3732\2021  (   )    
246 875791 CHEVROLET TAHOE 1GNSK6E02BR240882 O 16045 1695\2020                   
247 877700 TOYOTA HIACE JTGRX12P8E8041068 P 43687 1760\2019             
248 875747 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK0FX568916 P 83377 6803\2020    (    )         
249 869848 KIA PICANTO KNABE5120FT976047 P 43918 1958\2021              
250 873091 TOYOTA HIACE JTGRX12P5F8044835 Q 94764 10189\2021  (    )     
251 875883 RENAULT DUSTER VF1HSRCA3FA518577 Q 84101 5060\2021            
252 869735 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV95WFJ714982 Q 84971 7526\2020          
253 877837 TOYOTA INNOVA MHFXX43G2F0059512 Q 6738 161\2019   (    )   
254 879238 TOYOTA HILUX MR0EX12G1F2093451 R 56899 5810\2021  (    )     
255 877329 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV95WFJ722078 R 49072 2659\2019              
256 877266 TOYOTA HILUX MR0CX8CD9H0541292 S 92750 1695\2020                    
257 876724 TOYOTA COASTER JTGFK5188G4028835 S 50390 1695\2020                    
258 869859 TOYOTA FORTUNER MHFBU8FS9H0030604 S 64526 6426\2019               
259 877610 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA5GUXA5020 S 44932 5217\2021   (   )      
260 870953 RENAULT DUSTER VF1HSRCA9FA525128 S 35739 4553\2021          
261 875304 AUDI A8 WAUKH44E97N011264 T 14544 1584\2021       
262 877382 TOYOTA HILUX MR0CX8CD4J0693101 U 38068 2804\2021   (    )     
263 848205 MITSUBISHI ROSA JJ5B3J6P41PB00548 V 51781 2267\2020     ( )       

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  180/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

اأعله بال�صيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور  مو�صوع الدعوى : 
مربع  قدم   874.03 م�صاحته  البالغ   1 كا�صكيد�ص  �صوليتري  مببنى   5 رقم  بالطابق   502 رقم  العقار  على  التنفيذي 
واململوك  الطالب  للبنك  املرهون  دبي  باإمارة   5 ال�صفا  وادي  1643 مبنطقة  رقم  الر�ص  على قطعة   B1-7 واملواقف
للمطلوب �صدهم وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �صده املقدرة مببلغ 581،250،00 
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•• اأبوظبي- وام: 

ومكتب  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  وق��ع 
مع  قر�ص  اتفاقيتي  لل�صادرات  اأب��وظ��ب��ي 
البحرين  مملكة  يف  وامل��اء  الكهرباء  هيئة 
لتمويل م�صروع تطوير �صبكات نقل املياه.

ال�صندوق  من  املقدم  القر�ص  قيمة  تبلغ 
قيمة  تبلغ  فيما  دره���م  م��ل��ي��ون   150.6
لل�صادرات”  “اأبوظبي  املقدم من  القر�ص 

187.32 مليون درهم .
يهدف امل�صروع اإىل تهيئة �صبكات نقل املياه 
املرتبطة باملرحلة الثانية “ملحطة الدور” 
غالون  مليون   50 اإنتاجها  ق��درة  والبالغ 
ب�صعة  م��ائ��ي  ت��وف��ري خم���زون  مب��ا ي�صمن 
اأي��ام من معدل ال�صتهلك   3 ل تقل عن 
الأ�صا�صية  الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ال��ي��وم��ي، 
من  ال�صتفادة  جانب  اإىل  املنطقة  ل�صكان 
التي  الأخ����رى  ال���ص��ت��خ��دام��ات  يف  املحطة 
وال�صتثمارية  العمرانية  امل�صاريع  تخدم 
وال�����ص��ن��اع��ي��ة، الأم����ر ال���ذي ي��دع��م حتقيق 

اخلطة ال�صرتاتيجية لإدارة املوارد املائية 
البحرين  وامل��اء يف مملكة  الكهرباء  لهيئة 
حتى عام 2030 واملوائمة لأهداف الأمم 

املتحدة للتنمية امل�صتدامة.
وق����ع الت��ف��اق��ي��ت��ني خ����لل م��را���ص��م جرت 
مب��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ���ص��ع��ادة حم��م��د �صيف 
ال�����ص��وي��دي، م��دي��ر ع���ام ���ص��ن��دوق اأبوظبي 
التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������ص  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 
ل��ل�����ص��ادرات، وم��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��م��ان بن 
والقت�صاد  املالية  وزير  اآل خليفة،  خليفة 
ال��وط��ن��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي، وم���ع���ايل ي��ا���ص��ر بن 
الكهرباء  ���ص��وؤون  وزي��ر  حميدان،  اإبراهيم 
واملاء? يف مملكة البحرين.. بح�صور عادل 
عبداهلل احلو�صني، مدير اإدارة العمليات يف 
ال�صندوق، وخليل فا�صل املن�صوري، مدير 
بالإنابة،  ل��ل�����ص��ادرات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ع��ام 

وعدد من م�صوؤويل البلدين.
�صيف  حممد  �صعادة  ق��ال  املنا�صبة،  وبهذه 
القر�ص  ات��ف��اق��ي��ت��ا  “جت�صد  ال�����ص��وي��دي: 
الكهرباء  هيئة  م��ع  توقيعهما  مت  ال��ل��ت��ان 

ال��ع��لق��ات الأخوية  وامل�����اء، ع��م��ق وم��ت��ان��ة 
وال��ت��اري��خ��ي��ة ال��را���ص��خ��ة ال��ت��ي جت��م��ع بني 
ومملكة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
البحرين ال�صقيقة و توؤكد حر�ص حكومة 
العلقات  وتنمية  ا�صتدامة  على  البلدين 
ال�صرتاتيجية مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة 

ويلبي التطلعات امل�صتقبلية للجانبني » .
واأ����ص���اف :« ن��ح��ر���ص ع��ل��ى دع���م اخلطط 
البحرين  ال��ت��ن��م��وي��ة حل��ك��وم��ة  وال���ربام���ج 
وم�������ص���ان���دت���ه���ا ع���ل���ى حت���ق���ي���ق اأه����داف����ه����ا 
التنمية  م�����ص��رية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ص��اه��م  مب���ا 
القت�صادية للمملكة » موؤكدا اأن التمويل 
املقدم من �صندوق اأبوظبي للتنمية �صيعمل 
على رفع كفاءة وتطوير منظومة �صبكات 
امل��ي��اه وال��ن��ه��و���ص ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع احليوي 
وا�صتدامة  امل��ائ��ي  الأم���ن  وحتقيق  ال��ه��ام، 
ال�صكان  لتلبية خمتلف احتياجات  موارده 

واملنطقة يف مملكة البحرين.
اإبراهيم  بن  يا�صر  اأ�صاد معايل  من جانبه 
تقدمه  ال���ذي  امل�صتمر  بالدعم  ح��م��ي��دان، 

دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ململكة 
والفعال  ال����ري����ادي  وال�������دور  ال���ب���ح���ري���ن، 
للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  به  يقوم  ال��ذي 
التنمية  ح��رك��ة  ت�����ص��ري��ع  يف  وم�����ص��اه��م��ت��ه 
الدول  مبجتمعات  والنهو�ص  القت�صادية 

النامية.
الأخوية  الروابط  قوة  اإىل  معاليه  واأ�صار 

ال���ت���ي جت���م���ع مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن ودول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة، وت�صكل منوذجا 
بف�صل  املتميزة  الثنائية  للعلقات  فريدا 
على  وحر�صهما  بلدينا  ق��ي��ادة  توجيهات 
دمي��وم��ة ال��ت��ع��اون وامل�����ص��ي ب��ه ق��دم��ا نحو 
امل�صالح  ت��دع��م  ج��دي��دة  م�صتقبلية  اآف����اق 

امل�صرتكة للبلدين يف خمتلف املجالت.

•• دبي-وام: 

ل�صركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ف��ال�����ص��ي��وين،  ما�صيمو  اأك���د 
الحتاد لئتمان ال�صادرات، اأن ال�صركة ب�صفتها موؤ�ص�صة 
لدعم  الإم���ارات  دول��ة  ا�صرتاتيجية  وف��ق  تعمل  حكومية 
اخلم�صني  م�صاريع  خ��لل  ال��دول��ة  يف  والزده�����ار  النمو 
دعم  يف  حمفزا  دورا  ال�صركة  تلعب  حيث  املقبلة،  ع��ام��اً 
ال�صادرات غري النفطية والتجارة وال�صتثمارات وتطوير 
ال��ق��ط��اع��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف دول����ة الإم�������ارات بنحو 
العاملية  التناف�صية  تعزيز  خ��لل  م��ن  دره���م،  مليار   20

لل�صادرات الإماراتية.
واأو�صح ما�صيمو فال�صيوين، يف حوار لوكالة اأنباء الإمارات 
لدعم  ت�صعي  ال�صادرات”  لئتمان  “الحتاد  اأن  )وام( 
وخدماتهم  منتجاتهم  لت�صدير  الإماراتيني  امل�صدرين 
وذلك عرب حوافز  ت�صجيعاً ملبادرة “ا�صنع يف الإمارات”، 
املدفوعات  اإىل  احل��اج��ة  دون  مب�صطة  جت��اري��ة  و���ص��روط 
ال��ن��ق��دي��ة وخ��ط��اب��ات الع��ت��م��اد ال��ط��وي��ل��ة ل��ك��ن ب�صروط 
اأن الإم��ارات انتهجت �صيا�صة  ائتمان مفتوحة، لفتا اإىل 
التجارة  �صيا�صات  من  العديد  واأطلقت  ومبتكرة  مرنة 
اخلارجية والت�صنيع، للتاأكيد على اأهمية الدولة كمركز 

اقت�صادي حيوي �صمن موؤ�صرات التناف�صية العاملية.
ولفت اإىل اأن ال�صركة تهدف اإىل ت�صريع تنويع القت�صاد 
ال�صلع  واإع��ادة ت�صدير  اإىل دعم ت�صدير  اإ�صافة  الوطني 
لل�صركات  الأجنبية  وال�صتثمارات  واخلدمات  والأعمال 

الإماراتية، م�صرياً اإىل دعم 14 قطاًعا رئي�صًيا ت�صاهم يف 
منو الناجت املحلي الإجمايل للدولة، مثل البرتوكيماويات 
املتجددة  وال��ط��اق��ات  ال�صحية  وال��رع��اي��ة  وال��ك��ي��م��اوي��ات 
وال���دف���اع والأغ���ذي���ة وامل�����ص��روب��ات وغ���ريه���ا، ف�����ص��ًل عن 
�صمان ح�صول القطاع ال�صناعي على الدعم املنا�صب، لذا 
نعمل مع بنك الإمارات للتنمية لتعزيز طموح الت�صنيع 
يف الدولة، والذي يركز على تطوير ال�صركات وفق الثورة 

ال�صناعية الرابعة.
وحول دعم الحتاد لئتمان ال�صادرات لل�صركات ال�صغرية 
القت�صاد يف  تنويع  بدعم  اللتزام  على  اأكد  واملتو�صطة، 
تلك  تعترب  حيث  النفطي  غري  الإجمايل  املحلي  الناجت 
ال�صركات النا�صئة العمود الفقري لهذا التنويع، ودعمها 
لتحقق التناف�صية يف الأ�صواق العاملية، وذلك من خلل 
تقدمي املعلومات حول قاعدة البيانات لأكر من 320 
تكون من  قد  والتي  العامل،  �صركة على م�صتوى  مليون 
امل�صرتين املحتملني للمنتجات اأو اخلدمات، ودعم تاأمني 
املدفوعات لهوؤلء امل�صرتين علوة على تقدمي �صمانات 

يف حالت عدم الدفع.
يف  للم�صدرين  التناف�صية  للقدرة  ال�صركة  تعزيز  وع��ن 
الأ�صواق الدولية، بنّي اأن فجوة متويل التجارة قد و�صلت 
اإىل 1.7 تريليون دولر وفق بنك التنمية الآ�صيوي، كما 
ال��زي��ودي وزي��ر دولة  اأحمد  ث��اين بن  الدكتور  اأن معايل 
ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ق��د اأك���د خ���لل م��ن��ت��دى القت�صاد 
العاملي دافو�ص 2022 على اأهمية التدخل ل�صمان حل 

اأي عقبات حتد من م�صرية التجارة العاملية، كما اأن الأمم 
متويل  يف  فجوة  هناك  اأن  املنطقة  يف  تفرت�ص  املتحدة 
�صرورة  على  م��وؤك��داً  دولر،  مليار   285 تبلغ  ال��ت��ج��ارة 
ال��ب��ن��وك واملقر�صني  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ال�����ص��م��ان��ات  ت��ق��دمي 
ل�صمان وت�صهيل ح�صول ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 

على التمويل.
ا�صرتاتيجية،  مبادرة  على  ال�صوء  “فال�صيوين”  و�صلط 
وهي  الق��ت�����ص��اد،  وزارة  م��ع  بالتعاون  ال�صركة  اأطلقتها 
بنوك   3 برعاية  الإماراتية  التجارة  بوابة متويل  اإن�صاء 
الوطني  دب��ي  الإم����ارات  وبنك  الأول  اأب��و ظبي  بنك  ه��ي 
ال�صغرية  لل�صركات  لل�صماح  وذل��ك  اخليمة،  راأ���ص  وبنك 
فعال  ب�صكل  التجارة  متويل  اإىل  بالو�صول  واملتو�صطة 
واحدة  الهامة  ال�صراكة  تلك  معترباً  التكلفة،  حيث  من 
ل���لحت���اد لئتمان  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  الإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ات  م���ن 
الحتادية  اجل��ه��ات  م��ع  التعاون  ع��ن  ف�صًل  ال�����ص��ادرات، 
وتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارتي القت�صاد وال�صناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة لدعم �صيا�صاتهما.
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ل�صيا�صة  ال�����ص��رك��ة  دع���م  اإىل  ول��ف��ت 
التدفقات  وزي���ادة  اقت�صادي  ت��ع��اون  اتفاقيات  لتاأ�صي�ص 
الت�صنيعية من خلل  روؤيتها  للدولة، وتعزيز  التجارية 
الإم���ارات  يف  ال�صركات  ل��دع��م  للبنوك  �صمانات  ت��ق��دمي 
املتقدمة،  التكنولوجيا  يف  وال�صتثمار  امل��ع��دات  ل�صراء 
كما ميكن لل�صركات من خلل �صماناتنا احل�صول على 
كله  فالأمر   - اأحلمها  وحتقيق  الأج��ل  طويلة  قرو�ص 

يتعلق بالعمل مًعا حتت مظلة واحدة لتحقيق الأهداف 
لدولة  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  على  موؤكداً  املن�صودة، 
الإم������ارات ع��ل��ى ع��م��ل امل��وؤ���ص�����ص��ات ك��ف��ري��ق واح���د لتعزيز 
القت�صاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة الريادية كمركز 

اأعمال عاملي.
وب��خ�����ص��و���ص اأه��م��ي��ة ال�����ص��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
تدعم  ال�صادرات  لئتمان  الحت��اد  اأن  اأ�صاف   ، واخلا�ص 
املتحدة،  ل���لأمم  امل�����ص��ت��دام��ة  للتنمية   17 ال����  الأه�����داف 
اقت�صادية  بيئة  خللق  ���ص��راك��ات  بت�صكيل  تتعلق  وال��ت��ي 
�صركات  من  وا�صعة  قاعدة  ان�صاء  طريق  عن  م�صتدامة، 
ال�صركات  ي�صاعد  ال��ن��م��و، مم��ا  ل��دع��م  ال��ت��اأم��ني اخل��ا���ص��ة 
من  التمويل  اإىل  ال��و���ص��ول  على  واملتو�صطة  ال�صغرية 
مع  ���ص��راك��ة  اتفاقية   16 تعيني  على  ع���لوة  احل��ك��وم��ة، 
بنوك حملية ودولية ل�صمان �صد اأي فجوة تعيق التجارة 
العاملية خا�صة يف املنطقة، و�صوًل اإىل ال�صماح لل�صركات 
الدولية خا�صة مع  املناق�صات  بامل�صاركة يف  الإم��ارات  يف 
واتفاقيات  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات  ع��ق��دن��ا معها  ال��ت��ي  ال����دول 

اقت�صادية م�صرتكة.
و���ص��رب ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة الحت����اد لئتمان 
خلل  من  التعاون  ل�صبل  الأمثلة  من  ع��ددا  ال�صادرات، 
تلك ال�صراكات خا�صة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا مثل املغرب، وم�صاريع اأخرى يف جمال الطاقة يف 
العراق لإعادة ت�صغيل الكهرباء يف بع�ص املرافق، وتوفري 

�صمان لتمويل الكثري من امل�صروعات.

القت�ساد الإماراتي.. مكانة ا�سرتاتيجية وريادة عاملية 

بقيمة 337.9 مليون درهم 

اأبوظبي للتنمية واأبوظبي لل�سادرات يوقعان اتفاقيتي 
قر�ض لتمويل م�سروع تطوير �سبكات املياه يف البحرين

الرئي�ض التنفيذي لـ»الحتاد لئتمان ال�سادرات«: تعزيز القت�ساد 
الوطني من خالل دعم التجارة غري النفطية بنحو 20 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

ر�صخت دولة الإمارات مكانتها القت�صادية العاملية عرب 
تعزيز  ت�صتهدف  متكاملة  وطنية  اقت�صادية  منظومة 
النمو يف خمتلف القطاعات، وعرب مبادرات  م�صتويات 
وبرامج وخطط ت�صت�صرف امل�صتقبل وت�صتثمر يف فر�صه 
مبا �صاهم يف تعزيز مكانة الدولة وريادتها يف مو�صرات 

التناف�صية العاملية.
زايد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  كلمة  واأك����دت 
اأم�ص  اآل نهيان، رئي�ص الدولة حفظه اهلل التي وجهها 
ركيزة  باعتباره  للقت�صاد،  ال�صرتاتيجية  الأه��م��ي��ة 
دولة  ت��وا���ص��ل  حيث  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خطط  يف  رئي�صة 
اتفاقيات  القت�صادية، عرب  تعزيز منجزاتها  الإم��ارات 
ال���ع���امل، وروؤى  ���ص��ام��ل��ة م���ع خم��ت��ل��ف دول  اق��ت�����ص��ادي��ة 
وم�صتقبل  ال��ع��امل  ت��وج��ه��ات  م��ع  ت��ت��واف��ق  ا�صرتاتيجية 
ال��ق��ط��اع��ات، وم���ب���ادرات ن��وع��ّي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى م�صاعفة 
املرحلة  متطلبات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  ال��ن��م��و  م�صتويات 
املقبلة. وحققت دولة الإم��ارات خلل الفرتة املا�صية، 
جم��م��وع��ة م��ن الإجن�����ازات ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ر���ص��خ��ت من 
التنوع القت�صادي و �صاهمت القطاعات غري النفطية 
ب�صكل رئي�صي يف منو الناجت املحلي الإجمايل، وتراجعت 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال�صتخراجية  ال�صناعات  م�صاهمة 
عام  %29.1 يف  م���ن  ال��ث��اب��ت��ة  ب��الأ���ص��ع��ار  الإج���م���ايل 
وفقاً   ،2021 ال��ع��ام  يف   27.7% لت�صبح   2019

وهو  والإح�����ص��اء،  للتناف�صية  الحت���ادي  املركز  لبيانات 
التنوع  القت�صادية يف  الدولة  �صيا�صات  ين�صجم مع  ما 
املعرفة  على  القائم  القت�صاد  وتر�صيخ  الق��ت�����ص��ادي، 

والبتكار، وتعزيز ال�صناعات الوطنية غري النفطية.
ال��ن��اجت املحلي ل��دول��ة الإم�����ارات خ��لل العام  و ارت��ف��ع 
 3.8% بلغ  من��وا  الثابتة  ب��الأ���ص��ع��ار  ليحقق  امل��ا���ص��ي، 
الدولية  املوؤ�ص�صات  وتوقعات  تقديرات  بذلك  متجاوزا 
وال��ت��ي ق��درت من��و ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل للدولة يف 
عززت  فيما   ،2.1% ت����رتاوح  بن�صبة   2021 ال��ع��ام 
ال�صناعة  قطاع  يف  ال�صرتاتيجي  موقعها  من  الدولة 
بعدما �صهد العام املا�صي، ت�صجيل ال�صادرات ال�صناعية 
116 مليار  اإىل  الإماراتية م�صتوى قيا�صيا بارتفاعها 
دره��م قبل عامني يف حني  78 مليار  ب�  دره��م مقارنة 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال�صناعي  القطاع  م�صاهمة  و�صلت 

الإجمايل اإىل 140 مليار درهم خلل العام املا�صي.
�صنفت  ال�صناعي،  القطاع  يف  املُنجزة  للجهود  ونتيجة 
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية /اليونيدو/، 
دولة الإم��ارات يف املرتبة الأوىل عربياً يف تقرير الأداء 
ال�صناعي التناف�صي لعام 2022، والذي حققت خلله 

الدولة قفزات كبرية خلل ال�صنوات املا�صية.
العربية  م�صر  جمهورية  مع  الإم���ارات  دول��ة  اأعلنت  و 
وامل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، ع��ن ���ص��راك��ة �صناعية 
م�صتدامة  اقت�صادية  تنمية  حتقيق  اأج��ل  من  متكاملة 
ال����زراع����ة  5 جم������الت ���ص��ن��اع��ي��ة واع��������دة ت�����ص��م��ل  يف 

واملعادن،  واملن�صوجات،  والأدوي��ة،  والأ�صمدة،  والأغذية 
والبرتوكيماويات.

من جهتها، متكنت دولة الإمارات من تر�صيخ مكانتها 
ال�صركات  وتاأ�صي�ص  الأع��م��ال  ملمار�صة  مف�صلة  وجهة 
الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  وح��ل��ت  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار  وج���ذب 
ع��رب��ي��اً وال���� 19 ع��امل��ي��ا م��ن ح��ي��ث ق��درت��ه��ا ع��ل��ى جذب 
ال�صتثمار  تقرير  ح�صب  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
عن  ال�����ص��ادر   2022 للعام  ال��ع��امل��ي  املبا�صر  الأج��ن��ب��ي 
“الأونكتاد”  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر 
17 ع��امل��ي��اً يف تدفقات  امل��رت��ب��ة  ال��دول��ة  ت��ب��واأت  .. ك��م��ا 
باإجمايل  ال���ع���امل  دول  اإىل  ال�������ص���ادرة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
منو  وبن�صبة  املا�صي  ال��ع��ام  خ��لل  دولر  مليار   22.5
الإم���ارات من  دول��ة  2020.وعززت  العام  %19 عن 
اتفاقيات  توقيع  عرب  العاملية،  القت�صادية  علقاتها 
واإ�صرائيل  الهند  من  كل  مع  �صاملة  اقت�صادية  �صراكة 
التجاريني  ال�صركاء  �صبكة  تو�صيع  بهدف  واإندوني�صيا، 
العاملني لدولة الإمارات عرب اإبرام �صل�صلة من اتفاقيات 
ال�صراكة القت�صادية ال�صاملة مع عدد من الدول ذات 

الأهمية ال�صرتاتيجية اإقليمياً وعاملياً.
تتيح منو  را�صخة  ببناء قواعد  الإم���ارات  دول��ة  تقوم  و 
وازدهار قطاعات اقت�صاد امل�صتقبل القائم على املعرفة، 
وعززت موقعها وجهة عاملية لتاأ�صي�ص الأعمال القائمة 
على البتكار والذكاء ال�صطناعي وريادة الأعمال ومت 
يف هذا ال�صدد اإطلق جمموعة من اخلطط التي من 

منو  وحتقيق  امل�صتقبل،  اقت�صاد  باجتاه  الدفع  �صاأنها 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  على  ق��ائ��م  م�صتدام  اق��ت�����ص��ادي 
املتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية واملواهب 

املميزة.
و اأطلقت الدولة �صيا�صة القت�صاد الدائري التي حددت 
للقت�صاد  امل�����ص��ت��دام��ة  الإدارة  حتقيق  يف  اجت��اه��ات��ه��ا 
وال�صتخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية 
من خلل تبني اأف�صل الأ�صاليب وتقنيات ال�صتهلك 
اأ���ص��ل��وب ح��ي��اة فائق  امل�����ص��ت��دام��ة مب��ا ي�صمن  والإن���ت���اج 
كفاءة  وتعزيز  وامل�صتقبلية  احلالية  للأجيال  اجل��ودة 
ا�صتهلك املوارد الطبيعية وتقليل الهدر.. كما اأطلقت 
ا�صرتاتيجية الإمارات للثورة ال�صناعية الرابعة، بهدف 
ال�صناعية  للثورة  عامليا  مركزا  الإم��ارات  مكانة  تعزيز 
تناف�صي  وطني  اقت�صاد  حتقيق  يف  وامل�صاهمة  الرابعة، 
التي  امل�صتقبلية  التكنولوجية  التطبيقات  على  قائم 
وت�صخري  واحليوية،  والرقمية  املادية  التقنيات  تدمج 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  والأدوات  التقنيات 
و  �صعادتهم.  وحتقيق  املجتمع  اأف���راد  خلدمة  الرابعة 
خلل  م�صتهدفاته  و  منوه  الوطني  القت�صاد  يوا�صل 
ال��ت��ي حددها  ال��رك��ائ��ز  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ة، م�صتنداً  امل��رح��ل��ة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
وموا�صًل  �صموه،  كلمة  خ��لل  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
الريادة  من�صات جديدة من  اعتلء  نحو  قدماً  امل�صي 

والزدهار.

الإمارات.. القطاع اخلا�ض داعم 
رئي�سي لتنمية اقت�سادية م�ستدامة

•• اأبوظبي- وام:

بامل�صاركة  املا�صية  ال�صنوات  الإم��ارات خلل  القطاع اخلا�ص يف دولة  جنح 
بقوة وفعالية يف دعم م�صرية التنمية القت�صادية وحتقيق الروؤية الطموحة 
للدولة يف خمتلف املجالت من خلل ح�صوره الفاعل وب�صماته الوا�صحة 

يف العديد من امل�صاريع ال�صرتاتيجية ذات القيمة امل�صافة.
ياأتي ذلك يف اإطار اأدوار القطاع اخلا�ص يف دولة الإمارات كونه �صريكا فاعل 
التطور  دعم م�صرية  ورئي�صي يف  دور موؤثر  له من  وما  للقطاع احلكومي 
القت�صادي، وحتقيق الروؤية الطموحة للدولة يف �صتى املجالت، ف�صل عن 
كونه حمركا للن�صاط القت�صادي باعتباره �صريكا رئي�صيا للدولة يف العديد 

من امل�صروعات ال�صرتاتيجية.
و لطاملا اأولت القيادة الر�صيدة اهتماماً لفتاً بهذا القطاع الهام حيث اأ�صار 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اهلل” يف كلمته اأم�ص الأول اإىل دور القطاع اخلا�ص واأهمية تن�صيطه وزيادة 

م�صاهمته يف تنمية القت�صاد.
م�صاعيها  ظ��ل  يف  الر�صيدة  القيادة  م��ن  كبري  باهتمام  القطاع  يحظى  اإذ 
احلثيثة لأن يكون �صريكاً م�صتمراً للقطاع العام يف حتقيق تنمية اقت�صادية 

م�صتدامة باعتباره قطاعاً فاعًل وموؤثراً.
للقطاع  دعمها  املا�صية  ال�صنوات  خلل  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  وا�صلت  و 
اخلا�ص من خلل اإ�صدار املزيد من القرارات واملبادرات املحفزة، وت�صجيعه 
على امل�صاركة يف امل�صاريع التنموية، وزيادة ال�صتثمار يف املجالت التي تخدم 
التنمية القت�صادية والجتماعية ودعم امل�صاريع احلكومية ال�صرتاتيجية، 
القطاع  ل�صركات  امل�صتهدفة  ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة  اإط���لق  ع��ن  ف�صل 
اخلا�ص ت�صمل احلوافز النقدية وغري النقدية، ومتكني ال�صركات ال�صغرية 
ميهد  مب��ا  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�صراكات  وب��ن��اء  واملتو�صطة، 
ت�صهده  الذي  القت�صادي  والتطور  النمو  اأمام حقبة جديدة من  الطريق 

الدولة.
وتو�صع  منو  لدعم  �صخمة  متويلت  الدولة  يف  العاملة  البنوك  قدمت  و 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف ال��دول��ة ط���وال ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة، ل��ريت��ف��ع الر�صيد 
الرتاكمي للتمويلت /الئتمان/ املقدمة من البنوك للقطاع اخلا�ص اإىل 
 769.9 ت�صمل  املا�صي  بنهاية فرباير  درهم  تريليون   1.121 اأكر من 
درهم  مليار  و352  وال�صناعة  الأعمال  لقطاع  مقدم  ائتمان  درهم  مليار 
فرباير  يف  دره��م  تريليون   1.113 م��ن  مرتفعاً  ل��لأف��راد،  مقدم  ائتمان 

2021، وفق اأحدث الإح�صائيات ال�صادرة عن م�صرف الإمارات املركزي.
و يف ظل هذه اجلهود امل�صتمرة، بات القطاع اخلا�ص يلعب دوراً متزايداً يف 
القت�صاد الوطني خلل ال�صنوات الأخرية، مع ا�صتمرار احلكومة يف حتفيز 
من  اخل��ا���ص،  القطاع  ملوؤ�ص�صات  �صديقة  عمل  بيئة  وخلق  الأع��م��ال  ري���ادة 
اإ�صافة  اخلا�ص،  الن�صاط  ُت�صهل  التي  والأنظمة  الت�صريعات  اإ�صدار  خلل 
التكنولوجية  التحتية  البنية  م�صاريع  يف  �صخمة  ا�صتثمارات  تنفيذ  اإيل 
والجتماعية التي ت�صاعد على توفري املقومات والفر�ص اللزمة لإيجاد 

قطاع خا�ص قوي قادر على النمو والتطور ذاتياً.

مليار درهم جتارة راأ�ض اخليمة   16.82
% اخلارجية خالل 2021 بنمو 14 

•• راأ�س اخليمة-وام:
راأ����ص اخليمة غ��ري النفطية بن�صبة  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة لإم���ارة  اإج��م��ايل  من��ا 
14 مليارا  2020 لريتفع من  2021 مقارنة مع عام  % بنهاية عام   14
و780 مليون درهم يف عام 2020 اإىل 16 مليارا و829 مليون درهم بنهاية 
العام املا�صي وذلك ح�صب البيانات ال�صادرة عن مركز راأ�ص اخليمة للإح�صاء 

والدرا�صات.
التجارة  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  الأك����رب  الن�صيب  ع��ل��ى  ال�����ص��ادرات  ا���ص��ت��ح��وذت  و 
% وبقيمة   57 اخلارجية ال�صلعية غري النفطية لإمارة راأ�ص اخليمة بن�صبة 
بلغت 9 مليارات و539 مليون درهم مقارنة مع عام 2020 والبالغ قيمتها 8 
مليارات و153 مليون درهم تلتها الواردات بن�صبة 35 % وبقيمة 5 مليارات 
و966 مليون درهم مقارنة مع 5 مليارات و362 مليون درهم يف عام 2020 
% وبقيمة اإجمالية بلغت مليارا و323 مليون   8 اإعادة الت�صدير بن�صبة  ثم 

درهم مقارنة مع مليار و263 مليون درهم يف عام 2020.

الأ�سهم املحلية تربح 14.8 مليار 
درهم .. و �سوق اأبوظبي ي�سعد 

باأكرب وترية منذ مطلع يوليو
•• اأبوظبي-وام:

ربحت اأ�صواق الأ�صهم املحلية ما يربو علي 14.8 مليار درهم يف ختام تعاملت 
اأم�ص مع �صعود �صوق اأبوظبي باأكرب وترية منذ مطلع يوليو اجلاري.

للأ�صواق  ال�صوقية  القيمة  قفزت  “وام”  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  ر�صد  وف��ق  و 
درهم  تريليون   2.464 اإىل  اأم�ص و�صول  درهم  تريليون   2.45 املحلية من 
اأبوظبي  ل�����ص��وق  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   1.93 ب��واق��ع  م��وزع��ة  ام�����ص  جل�صة  بنهاية 
ج��اءت مكا�صب  امل���ايل.و  دب��ي  ل�صوق  دره��م  مليار  و530.96  املالية  ل���لأوراق 
الأ�صهم بعد �صعود موؤ�صر فوت�صي �صوق اأبوظبي العام بن�صبة %0.94 ليغلق 
عند 9176.53 نقطة م�صتمداً الدعم من �صعود اأ�صهم البنوك و ال�صتثمار 
 1.31% بن�صبة  امل��ايل  دبي  �صوق  موؤ�صر  ارتفع  فيما  الت�صالت..  و  العقار  و 
والبنوك  العقار  اأ�صهم  ارت��ف��اع  وق��ع  علي  نقطة   3153.87 م�صتوي  بالغاً 
وال�صتثمار.و ا�صتقطبت الأ�صهم �صيولة بنحو 1.34 مليار درهم موزعة بواقع 
�صوق دبي  اأبوظبي، و203.7 مليون دره��م يف  �صوق  1.139 مليار دره��م يف 
املايل، وذلك بعد التداول علي اأكر من 230 مليون �صهم، عرب تنفيذ 12.7 
األف �صفقة.و تعزز اأداء �صوق اأبوظبي مع ارتفاع اأ�صهم “اأبوظبي الأول” بن�صبة 
بن�صبة  الإ�صلمي”  و”اأبوظبي   1.71% التجاري”  و”اأبوظبي   1.96%
%1.67 و”الدار العقارية” بنحو %1.35 و”ات�صالت الإمارات - اإي اآند” 
%1.03 يف حني �صعد “العاملية القاب�صة” بن�صبة %0.0 مع ت�صدره قائمة 
الن�صاط ب�صيولة جاوزت 313.7 مليون درهم.و تعزز اأي�صا �صوق دبي مع منو 
املايل” 8%  دبي  و”�صوق   3.34% بن�صبة  الوطني”  دبي  “الإمارات  اأ�صهم 
و”دبي الإ�صلمي” %0.9 و�صعود �صهم “اإعمار العقارية” بن�صبة 2.37% 

مت�صدراً قائمة الن�صاط م�صتقطباً �صيولة بنحو 51.58 مليون درهم.

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:334/2022/100 احوال نف�س م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�صرة احوال نف�ص الثامنة رقم 6

وتقرير  �صرعي  وم�صكن  ال�صداق  وموؤخر  �صامله  اولد  ونفقة  عدة  ونفقة  لل�صرر  بالطلق  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
احل�صانة واأجرة حا�صنة واجرة خادمة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:مي قطر حممد عبداحلليم 
عنوانه:المارات - امارة دبي - الورقاء اوىل - ديره - دبي - �صارع �صارع A45 - مبنى جممع م�صكني 13 - �صقة فيل 

45a compound  -  1
املطلوب اإعلنه :  1- عمر حممد عبداحلليم  -  �صفته : مدعي عليه 

املنعقدة بتاريخ:2022/4/5 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ مو�صوع الإع��لن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
مي قطر حممد عبد احلليم بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 1- �صم الولدين تاليا و يو�صف للمدعية 2- الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ الفني درهم �صهريا نفقة للولدين تاليا ويو�صف منا�صفة بينهما �صاملة كافة اأوجه النفقة 
ال�صرعية عدا ال�صكن اعتبارا من تاريخ 2022/2/18 ، 3- الزام املدعي عليه ب�صداد ر�صوم درا�صة ر�صوم ولديه تاليا ويو�صف كل 
�صنة درا�صية يف حدود مبلغ ع�صرون الف درهم �صنويا لكليهما وحتى انتهاء تعليمهما اعتبارا من العام الدرا�صي 2021/2022 
قابل لل�صتئناف  ، حكما مبثابة احل�صوري  وامل�صاريف  بالر�صوم  املدعي عليه  ال��زام   -5 4-رف�ص ماعدا ذلك من طلبات 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 70533

اعالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  965/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000157( وال�صادر عن املنفذ �صدهم الثلث 1- يوين 
بيتون ردي مك�ص �ص.ذ.م.م 2- عادل �صالح حممد الناطور ، اردين اجلن�صية 3- �صيمنلل ريجهومال جاجنار 

اماين ، هندي اجلن�صية بقيمة )55.480.000( درهم وامل�صحوب على بنك دبي التجاري والر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : م�صرف ال�صارقة ال�صلمي

عنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�صعيد - مبنى قرية العمال B - الطابق ال�صابع 706 - هاتف رقم:042566800 
ahmed@alhammadiavocate.ae:مكاين:3149594523 - بريد الكرتوين -

املطلوب اإعلنهم : 1- �صيمنلل ريجهومال جاجنار اماين - هندي اجلن�صية 2- عادل �صالح حممد الناطور 
- اردين اجلن�صية ، 3- يوين بيتون ردي مك�ص �ص.ذ.م.م - �صفتهم: منفذ �صدهم

به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��لن  مو�صوع 
)55485515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اعالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4375/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيكات املرجتعة اأرقام )000250 ، 000252( وال�صادر عن اندره 

جرج�ص من�صور بقيمة )107.000( درهم  .
طالب التنفيذ : جان روبار فرن�صي�ص

عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �صارع املرقبات - مبنى مركز حمر عني 
- �صقة 4

املطلوب اإعلنه : 1- اندره جرج�ص من�صور - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : بتاريخ:2022/7/13 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )107565.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197
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املال والأعمال
اجلمعة   15  يوليو    2022  م   -    العـدد   13594  

Friday    15    July    2022   -  Issue No   13594

الإمارات وتركيا تبحثان �سبل العالقات ال�سرتاتيجية والتعاون وال�ستثمار
 يف الطاقة وال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة والبنية التحتية

•• اإ�سطنبول-وام: 

اخ��ت��ت��م وف���د م���ن دول����ة الإم�������ارات برئا�صة 
اأح��م��د اجلابر  ب��ن  ال��دك��ت��ور �صلطان  م��ع��ايل 
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة زيارة 
اىل تركيا، حيث �صم الوفد معايل �صارة بنت 
يو�صف الأم��ريي وزي��رة دول��ة للتعليم العام 
الدكتور  وم��ع��ايل  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
م����ن مم��ث��ل��ي اجلهات  وع������دد  اخل����ارج����ي����ة، 
لكربى  التنفيذيني  وال��روؤ���ص��اء  احلكومية، 
من  ع��ددا  متثل  التي  الإم��ارات��ي��ة  ال�صركات 

القطاعات احليوية وذات الأولوية.
وتاأتي هذه الزيارة ا�صتكماًل جلهود البلدين 
يف تعزيز التعاون وال�صراكة، وخلق م�صارات 
وال�صتثمار  ل���ل���ت���ع���اون  وح���ي���وي���ة  ج����دي����دة 
وال�صناعة  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف  خ�����ص��و���ص��اً 
دولة  متثله  ما  مع  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
الإمارات العربية املتحدة، وجمهورية تركيا، 
املنطقة  يف  و�صناعية،  اقت�صادية  ق��وى  من 

والعامل.
وزير  م��ع  ل���ق���اءات  ع���دة  ال���زي���ارة  وت�صمنت 
كبار  م��ن  وع���دد  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ال�صناعة 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  م����ن  امل���������ص����وؤول����ني 
واخلا�ص ورجال الأعمال يف املجال ال�صناعي 
والتجاري، وخا�صة يف جمال تطوير موارد 
والبنية  وامل���ت���ج���ددة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ط���اق���ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال����زراع����ة والأغ����ذي����ة والأدوي������ة 
اللوج�صتية  واخل��دم��ات  ال�صحية  والرعاية 
وامل�صرفية الت�صالت الرقمية، اإ�صافة اإىل 
الف�صاء  وكالتي  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 
الإم����ارات����ي����ة وال���رتك���ي���ة. واج���ت���م���ع معايل 
والوفد  اجلابر  اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور 
امل�صارك، مع معايل م�صطفى وران��ك، وزير 
ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���رتك���ي، لبحث 
البلدين،  ب��ني  وال�صتثمار  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
ون��ق��ل م��ع��ال��ي��ه خ����لل ه����ذا ال��ل��ق��اء حتيات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة وح��ك��وم��ة و���ص��ع��ب دولة 
وال�صعب  الرتكية،  احلكومة  اإىل  الإم���ارات 
القيادة  اأن  ع��ل��ى  واأك����د  ال�����ص��دي��ق،  ال��رتك��ي 
ت����ويل اه��ت��م��ام��ا كبريا  يف دول�����ة الإم��������ارات 

للعلقات مع تركيا.
واأكد معاليه ، خلل املباحثات اأن العلقات 

وت�صهد  م���ت���ي���ن���ة  ال����رتك����ي����ة  الإم������ارات������ي������ة 
امل���ج���الت لتحقيق  ك��اف��ة  ك��ب��رياً يف  ت���ط���وراً 
روؤية  مع  متا�صياً  وذل��ك  امل�صرتكة،  امل�صالح 
ال�صراكات  وتوثيق  ببناء  الر�صيدة  القيادة 
القت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال���دول���ي���ة 
الثنائية  ال��ع��لق��ات  وتطوير  والجتماعية 
مع الدول ال�صديقة والرتقاء بها اإىل اآفاق 
زيارة  اأك��دت��ه  م��ا  وه��و  اأو���ص��ع،  ا�صرتاتيجية 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اإىل  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان 
فخامة  وزي����ارة   ،2021 ع��ام  نهاية  تركيا 
اإىل  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�ص 
دول���ة الإم�����ارات يف ف��رباي��ر امل��ا���ص��ي، والتي 
مليارات  بقيمة  اتفاقيات  توقيع  عنها  نتج 
اإ�صافة  ت��رك��ي��ا،  يف  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار  ال������دولرات 
الت��ف��اق��ي��ات ومذكرات  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  اإىل 
التفاهم لتعزيز التعاون يف خمتلف املجالت 
القت�صادية  التنمية  تعزيز  يف  ت�صهم  التي 

امل�صتدامة .
النطلقة  م��ع  متا�صياً   “  : معاليه  وق���ال 
ال��ت��ن��م��وي��ة اجل����دي����دة يف دول������ة الإم��������ارات 
والتي  اخلم�صني”  “م�صاريع  خ���لل  م��ن 
ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  من  العديد  ت�صمل 
الأعمال  رج����ال  ج��م��ي��ع  ن�����ص��ج��ع  ال��وط��ن��ي��ة، 
وال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات م��ن ك��ل البلدين 
على ال�صتفادة من الإمكانات النوعية لهذه 
ال�صراكة والفر�ص املتاحة واملزايا التناف�صية 
يف ال��ب��ل��دي��ن، م��ن اأج���ل تنمية ال��ع��لق��ات يف 
خمتلف املجالت مبا فيها قطاعات الطاقة 
وال�صناعة والتجارة مبا ينعك�ص اإيجابياً على 

م�صتهدفات النمو القت�صادي امل�صتدام ».
لل�صتثمار  الرتكية  ال�صركات  معاليه  ودعا 
يف ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي يف دول�����ة الم�����ارات 
ال�صتثمارية  ال���ف���ر����ص  م���ن  وال����ص���ت���ف���ادة 
البرتوكيماويات  جم�����ال  يف  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
وامل����ع����ادن والأدوي���������ة والأغ�����ذي�����ة وامل���ع���دات 
والطاقة  وال���زراع���ة  وال��ط��ب��ي��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
النظيفة وال�صناعات الدفاعية والف�صائية، 
وخا�صة من خلل املنتجات التي مت طرحها 
يف  ا���ص��ن��ع  “منتدى  يف  حمليا  لل�صتثمار 
300 منتج  موؤخرا، لأك��ر من  المارات” 
11 قطاعا  110 مليارات دره��م يف  بقيمة 

�صناعياً حيوياً.
“تعد الإمارات من الدول  واأ�صاف معاليه: 
التقليدية  ال���ط���اق���ة،  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
وال��ن��ظ��ي��ف��ة، وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات وامل���ع���ادن 
والأغذية.  والأدوي���ة  الدفاعية  وال�صناعات 
وي��ع��ك�����ص ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ان��ب ال��رتك��ي يف 
والتكنولوجيا  وال�����ص��ن��اع��ة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
املتقدمة اأهمية مبا�صرة لتنمية ال�صتثمارات 
امل�صرتكة وم�صاعفتها خلل الفرتة املقبلة، 
لل�صتثمار  الإم��ارات��ي��ة  املوؤ�ص�صات  وتتطلع 
الطاقة  ت���ط���وي���ر  جم�������الت  يف  ت���رك���ي���ا  يف 
التحتية  والبنية  املتجددة  والطاقة  والغاز 
والرعاية  والأدوي������ة  والأغ���ذي���ة  وال���زراع���ة 
اللوج�صتية وامل�صرفية  ال�صحية واخلدمات 

والت�صالت الرقمية ».
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
ت�صهده  ال����ذي  ال��ن��م��و  اإن  ال���زي���ودي،  اأح��م��د 
ال���رتك���ي���ة يرتجم  ال���ع���لق���ات الإم����ارات����ي����ة 

بتعزيز  للدولة  الر�صيدة  القيادة  توجيهات 
اأنحاء  خمتلف  يف  ال�صرتاتيجية  ال�صراكات 
ياأتي  الإط������ار حت����دي����داً،  ه����ذا  ال���ع���امل. ويف 
ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ات  توقيع 
الدول  م��ن  ع��دد  م��ع  ال�صاملة  القت�صادية 
ال�صديقة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون 

القت�صادي وتو�صيع اآفاق ال�صتثمار معها.
ع��ل��ى م��ف��او���ص��ات توقيع  ال��ع��م��ل  اإىل  ول��ف��ت 
مع  ال�صاملة  القت�صادية  ال�صراكة  اتفاقية 
تركيا مبا �صتحمله من فر�ص نوعية لتعزيز 
بني  ال�صتثمارات  وحركة  البينية  التجارة 
ال��ب��ل��دي��ن اأ���ص��وة ب��ات��ف��اق��ي��ات ال�����ص��راك��ة التي 
اأن  مبيناً  اأخ���رى،  دول  م��ع  ال���دول  اأبرمتها 
امل�صرتكة  ال�صتثمارات  ت�صرع وترية  الزيارة 
ال���رتك���ي، يف ظ���ل م���ا ت�صهده  م���ع اجل���ان���ب 
العلقات الإماراتية الرتكية من زخم ومنو 
بّناءة  ���ص��راك��ة  م��ن  ت�صجله  وم��ا  م�صتمرين 
التن�صيق،  وتعزز  امل�صرتكة،  امل�صالح  حتقق 
وت�صاعف حجم التجارة غري النفطية بني 
املتبادلة،  ال���ص��ت��ث��م��ارات  وحت��ف��ز  ال��ب��ل��دي��ن، 
وترتقي بالعلقات القت�صادية اإىل م�صتوى 

اأ�صمل.
واأ�صار معاليه اإىل اأن العلقات القت�صادية 
ب��ني الإم����ارات وت��رك��ي��ا، م��ت��ج��ذرة، حيث بلغ 
البلدين  بني  النفطية  غري  التجارة  حجم 
نحو 50.4 مليار درهم، خلل عام 2021 
%54 م���ق���ارن���ة مع  ق�����دره  حم��ق��ق��اً من�����واً 
مقارنة   86% بن�صبة  وارت��ف��اع��اً   ،2020
باأكر  تركيا  حتظى  فيما   ،2019 عام  مع 
من %3 من حجم التجارة اخلارجية غري 

املرتبة  وتاأتي يف  الإم��ارات،  لدولة  النفطية 
كما  ال��ت��ج��اري��ني.  �صركائها  لأك���رب  ال�صابعة 
تركيا  الإماراتية يف  ال�صتثمارات  بلغ حجم 
عام  بنهاية  دره���م  مليار   18.3 م��ن  اأك���ر 
ال�صتثمارات  قيمة  بلغت  بينما   ،2020
درهم  م��ل��ي��ار   1.1 الإم�������ارات  يف  ال��رتك��ي��ة 
بنهاية عام 2019، كما اأن اإعلن الإمارات 
10 مليارات  عن �صندوق ا�صتثماري بقيمة 
 72 وت��وق��ي��ع  ت��رك��ي��ا،  يف  لل�صتثمار  دولر، 
الت�صارع  على  دل��ي��ل  يعد  ثنائية،  اتفاقية 
الإي��ج��اب��ي يف ه���ذه ال��ع��لق��ات، وه���و ت�صارع 
����ص���وف ن��ل��م�����ص ت���اأث���ريات���ه الإي���ج���اب���ي���ة على 

خمتلف امل�صتويات«.
ت��وق��ي��ع مذكرة  ال���زي���ارة مت  وع��ل��ى ه��ام�����ص 
تفاهم بني وكالة الإمارات للف�صاء، ووكالة 
ال���ف�������ص���اء ال���رتك���ي���ة، ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون يف 
املجالت العلمية، وتبادل اخلربات يف املجال 

الف�صائي، و�صناعاته املختلفة.

وفد الإمارات.
يو�صف  بنت  �صارة  معايل  اأك��دت  جانبها  من 
الرتكية  الإماراتية  العلقات  اأن  الأم��ريي 
ذات  املجالت  جميع  يف  نوعياً  تطوراً  ت�صهد 
امل�صرتكة  الإرادة  بف�صل  امل�صرتك،  الهتمام 
على  نقلة  ت�صهد  كما   ، ال��دول��ت��ني  لقيادتي 
م�����ص��ت��وى ت��ع��زي��ز م�����ص��اري��ع ذات ج����دوى يف 
والف�صاء  املتقدمة  التكنولوجيا  قطاعات 

وعدد من القطاعات احليوية الأخرى.
بني  التفاهم  مذكرة  توقيع  ياأتي  واأ�صافت 
الف�صاء  ووك��ال��ة  للف�صاء  الإم�����ارات  وك��ال��ة 

الإم����ارات لبناء  ال��رتك��ي��ة، يف �صميم ج��ه��ود 
ج�صور التعاون من اأجل ا�صتك�صاف الف�صاء، 
التعاون يف جمال  التفاقية،  تت�صمن  حيث 
اأبحاث وتكنولوجيا الف�صاء، واإجراء درا�صات 
امل���داري���ة  ال����رح����لت دون  م�����ص��رتك��ة ح����ول 
اأن  م��وؤك��دة،  ال�صناعية..  الأق��م��ار  واأن��ظ��م��ة 
للتعاون  اأهمية كبرية  الإم���ارات تويل  دول��ة 
التي  الف�صائية  تطلعاتها  لتحقيق  ال��دويل 
العلمي من خلل  القطاع  اأثر ونتائج  تعزز 
برامج تبادل املعرفة وبناء القدرات البحثية 
التكنولوجيا  الوطنية، ودعم تطوير وتبني 

يف ال�صناعة.
باأن مثل هذه  “ كلنا ثقة  وتابعت معاليها: 
ال�صراكات �صتحفز النمو ال�صناعي والتقني 
ال�صديقتني،  ال��دول��ت��ني  يف  والق��ت�����ص��ادي 
تعزيز  يف  امل�صرتكة  ج��ه��ودن��ا  �صت�صاعد  كما 
الف�صاء  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  يف  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��اه��م��ة 
وبهذه  الب�صرية.  ملنفعة  اأو���ص��ع  ن��ط��اق  على 
املنا�صبة اأمتنى النجاح للجمهورية الرتكية 
العام  القمر  اإىل  ال�صتك�صافية  رحلتها  يف 
املقبل، فهذه اجلهود الإقليمية ترفع حجم 
م�صاهمة منطقتنا يف اجلهود ال�صتك�صافية 
و  الإمارات”  يف  “ا�صنع   - للف�صاء.” 
اجلانبان  وع��ق��د  تركيا”.  يف  ا���ص��ت��ث��م��ر   “
خ���لل ه���ذه ال���زي���ارة ور���ص��ة ع��م��ل م�صرتكة 
وال���رتك���ي، بح�صور  الإم����ارات����ي  ل��ل��ج��ان��ب��ني 
املتقدمة يف  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزيري 
الإماراتي،  الوفد  اإىل  بالإ�صافة  البلدين، 
وعدد من امل�صوؤولني الأت��راك، تناولت �صبل 
ال�صتثمار يف الإمارات وتركيا، واملزايا التي 

يقدمها كل بلد للم�صتثمرين.
وقدم الوفد الإماراتي �صرحاً تف�صيلياً، حول 
مزايا ال�صتثمار ال�صناعي يف الإمارات، من 
خلل مبادرة “ا�صنع يف الإمارات” واملمكنات 
للم�صتثمرين،  الإم��ارات  دولة  توفرها  التي 
والبيئة  الطاقة،  التمويل، وخيارات  وحلول 
والت�صريعات  املتطورة،  لل�صناعات  اجلاذبة 

التي ت�صهل ال�صتثمارات.
املنتجات  اأب����رز  الإم����ارات����ي  ال��وف��د  وع��ر���ص 
ال�صتثمارية  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  وال���ق���ط���اع���ات 
اأك���ر  ���ص��م��ل��ت  وال���ت���ي  الأوىل،  امل���رح���ل���ة  يف 
مليارات   110 ب��ق��ي��م��ة  م��ن��ت��ج   300 م���ن 
ف��ي��ه��ا قطاعات  ق��ط��اع��ا، مب��ا   11 دره����م يف 
وال�صناعات  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  امل���ع���ادن، 
واملعدات،  والآلت  والبل�صتيك،  الكيماوية، 
وال�صناعات  ال����دف����اع����ي����ة،  وال�������ص���ن���اع���ات 
الطبية،  وامل��ع��دات  والتكنولوجيا  الدوائية، 

والت�صالت، والتكنولوجيا الزراعية.
تف�صيلياً  �صرحاً  ال��رتك��ي  اجل��ان��ب  ق��دم  كما 
حول فر�ص ومزايا ال�صتثمار يف تركيا من 
حيث  تركيا”  يف  “ ا�صتثمر  م��ب��ادرة  خ��لل 
واملزايا  ال��ف��ر���ص  ح���ول  ع��ر���ص  ت��ق��دمي  مت 
كافة  يف  للم�صتثمرين  تركيا  توفرها  التي 
القطاعات، وخطط تركيا جلذب املزيد من 
وغريها  ال�صناعة،  قطاع  يف  ال�صتثمارات، 

من قطاعات اقت�صادية.
و���ص��م ال���وف���د الإم����ارات����ي، ك���ل م���ن �صعادة 
ال�صناعة  وزارة  وك���ي���ل  ال�������ص���وي���دي،  ع��م��ر 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة، وم��ن�����ص��ور املل 
و�صامل  الرئي�ص التنفيذي ل�صركة “ ايدج”، 
الإم���ارات  وك��ال��ة  ع��ام  مدير  القبي�صي  بطي 
الرئي�ص  للف�صاء، و حممد جميل الرحمي 
امل�صتقبل  لطاقة  اأبوظبي  ل�صركة  التنفيذي 
العرياين  ���ص��ي��ف  حم���م���د  و  “م�صدر”، 
–الرئي�ص التنفيذي ل�صركة اأدنوك الدولية، 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  بوعزة،  و�صامية 
الوكيل  ال�صام�صي،  وع��ب��داهلل  ب���لي،  ملتي 
وزارة  يف  ال�صناعية  التنمية  لقطاع  امل�صاعد 
وال�صيد  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
حممد �صعيد النيادي، القائم باأعمال �صفارة 
املن�صوري  من�صور  و  ت��رك��ي��ا،  ل��دى  ال��دول��ة 
جمموعة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص 

جي 42.

بهدف تطوير منظومة املدفوعات الإقليمية 
ة )ُبنى( التابعة ل�سندوق النقد العربي  بنك اأبوظبي التجاري ين�سم اإىل من�سّ

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإىل  اأم�����ص ع��ن ان�صمامه  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  اأع��ل��ن بنك 
اإطار  يف  العربي  النقد  ل�صندوق  التابعة  “ُبنى”  ة  من�صّ
�صعيه لتعزيز جتربة العملء من خلل تقدمي منظومة 
ا�صرتاتيجية  م��ع  يتما�صى  مب��ا  م��ت��ط��ّورة  اإقليمية  دف���ع 

التحّول الرقمي التي ينتهجها البنك. 
تنفيذ  يف  ومتخ�ص�صة  م��ت��ط��ّورة  ة  من�صّ “ُبنى”  وُت��ع��د 
تلبي  حيث  العربي،  الوطن  يف  احل��دود  عرب  املدفوعات 
احتياجات املوؤ�ص�صات املالية وامل�صارف املركزية ب�صكل اآمن 
�صيتمكن  وبذلك،  منخف�صة.  وبتكاليف  عالية  وبكفاءة 
ع��م��لء ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري م��ن اإر����ص���ال وا�صتلم 
قنوات  ع��رب  فائقة  ب�صرعة  متعددة  بعملت  مدفوعات 
موثوقة وفقاً لأعلى املعايري واملمار�صات الدولية املعمول 
يف  املن�صة  ت�صهم  كما  ال�صيرباين.  الأم���ن  جم��ال  يف  بها 
تعزيز م�صتويات احلوكمة وال�صفافية من خلل تعميق 
اإ�صافة  العمليات  الإ�صراف على  املركزي يف  امل�صرف  دور 

اإىل تر�صيخ نظام المتثال والإبلغ.  
ويف ت�صريح لبنك اأبوظبي التجاري: “يوؤكد بنك اأبوظبي 
من  الرقمي  للتحّول  با�صرتاتيجيته  التزامه  التجاري 
‘ُبنى’،  ال��رائ��دة  املدفوعات  ة  من�صّ اإىل  الإن�صمام  خ��لل 
يف  متعددة  بعملت  وت�صوية  مقا�صة  حلول  توفر  التي 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي. وي��ع��رب ال��ب��ن��ك ع��ن ���ص��ك��ره ل�صندوق 
ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي وم�����ص��رف الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
املركزي لدعمهم يف هذا املجال. كما يتطلع بنك اأبوظبي 

التجاري اإىل التعاون الوثيق مع �صريكه اجلديد لتعزيز 
اإمكاناته بينما مي�صي قدماً نحو طرح خدمات ومنتجات 
جديدة تلبي احتياجات العملء م�صتقبًل«. ومن جانبه، 
“نحن  “ُبنى”:  ل�  التنفيذي  الرئي�ص  مانع،  قال مهدي 
اإىل  وان�صمامه  التجاري  اأبوظبي  بنك  �صعداء مب�صاركة 
اإىل  ال�صكر  توجيه  ال�����ص��دد  ه��ذا  يف  واأّود  ‘ُبنى’،  �صبكة 
اآفاق  فتح  نحو  للتزامه  تقديراً  التجاري  اأبوظبي  بنك 
على  القت�صادي  التكامل  لتحقيق  الفر�ص  من  جديدة 
نطاق اأو�ص�������ع يف املنطق������ة العربية، بالتعاون مع ال�صركاء 
التج����اريني الرئي�صيني. واإننا نتطلع اإىل موا�صلة التعاون 
مبتكرة  دف��ع  حلول  واإي��ج��اد  التجاري  اأبوظبي  بنك  م��ع 
بجزيل  نتوّجه  كما  وامل��وؤ���ص�����ص��ات.  الأف����راد  م��ن  لعملئه 
املركزي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�صرف  اإىل  ال�صكر 
ة ُبنى«.  على ما يقدمه من دعم ورعاية م�صتمرين ملن�صّ
ة “ُبنى” يف دولة الإمارات العربية املتحدة  تاأ�ص�صت من�صّ
وت�صوية  ملقا�صة  الإقليمية  املوؤ�ص�صة  ت�صغيلها  وت��ت��وىل 
النقد  ���ص��ن��دوق  قبل  م��ن  اململوكة  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��دف��وع��ات 
امل��دف��وع��ات عرب  ق��ط��اع  تعزيز  ت�صاهم يف  ال��ع��رب��ي، حيث 
و�صرعتها  املعاملت  تنفيذ  حت�صني  خ��لل  م��ن  احل���دود 
بجانب خف�ص التكاليف ورفع م�صتويات الأمان وحتديد 

معايري المتثال وزيادة ال�صفافية.
يوا�صل بنك اأبوظبي التجاري، متا�صياً مع ا�صرتاتيجيته 
الطموحة، تنفيذ مبادرات جديدة عرب قنواته الرقمية 
طويلة  امل�صاريع  يف  الريادي  دوره  تر�صيخ  اإىل  بالإ�صافة 

الأجل التي ترتقي مب�صتوى جتربة العملء.

جمل�ض اإدارة )اأغذية( يوافق على ال�ستحواذ على 60 باملئة من جمموعة )عوف( امل�سرية 
•• اأبوظبي- وام:

جمل�ص  موافقة  عن  اأم�ص  اأغذية  جمموعة  اأعلنت 
ال�صتحواذ  �صفقة  يف  ق��دم��اً  امل�����ص��ي  ع��ل��ى  اإدارت���ه���ا 
جمموعة  يف   60% ح�����ص��ة  ع��ل��ى  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
“عوف”، اإحدى اأكرب ال�صركات املتخ�ص�صة ب�صناعة 
وبيع منتجات القهوة والوجبات اخلفيفة ال�صحية يف 
م�صر. وتاأ�ص�صت جمموعة “عوف” يف عام 2010، 
وهي تقوم مبعاجلة وت�صنيع وبيع وتوزيع جمموعة 
ذلك  يف  مبا  م�صر،  اأنحاء  يف  املنتجات  من  متنوعة 
ال�صحية  اخلفيفة  وال��وج��ب��ات  وامل��ك�����ص��رات  ال��ق��ه��وة 
“اأبو  علمة  حتت  جميعها  تباع  والتي  واحللويات، 
تعزيز  ال�صفقة يف  وت�صاهم هذه  التجارية.  عوف” 
الوجبات  ���ص��وق  يف  “اأغذية”  جم��م��وع��ة  ح�����ص��ور 
اخلفيفة يف م�صر وتعزيز مكانتها الرائدة يف قطاع 
ال�صلع ال�صتهلكية املعّلبة يف م�صر، ل �صيما بعد اأن 
قامت العام املا�صي برت�صيخ ح�صور قوي لها هناك 
با�صتحواذها على �صركة “اأطياب” الرائدة يف جمال 

اإنتاج اللحوم والدواجن املجّمدة.
ال����ت����زام جمموعة   وت��ع��ك�����ص ���ص��ف��ق��ة ال����ص���ت���ح���واذ 
ق�صم  منتجات  وتنويع  اأعمالها  بتعزيز  “اأغذية” 
الأعمال ال�صتهلكية. وتاأتي هذه ال�صفقة ا�صتكماًل 
ل�صتحواذ “اأغذية” يف العام املا�صي على جمموعة 
الوجبات  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�صركة  بي”،  اإم  “بي 
اخلفيفة ال�صحية والأطعمة املبتكرة يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، وعلى �صركة الفوعة للتمور، مما 
�صيعّزز ح�صور اأغذية يف ال�صوق على �صعيدي فئات 

املنتجات وقنوات التوزيع.
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال�����ص��وي��دي،  �صلطان  خليفة  وق���ال   
اإدارة جمموعة اأغذية: ين�صّب تركيزنا على تو�صيع 
ح�صور “اأغذية” وتعزيز مكانتها يف منطقة ال�صرق 
كجزء  وذل��ك  وباك�صتان،  اإفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط 
كفاءة  وحت�صني  النمو  لتعزيز  ا�صرتاتيجيتنا  م��ن 
جمموعة  على  ال�صتحواذ  �صفقة  ومتثل  عملياتنا، 
“عوف” فر�صًة مهمة لتحقيق ذلك، اإذ اإنها ت�صاهم 
الأ�صواق  اأ���ص��رع  م��ن  واح���دة  يف  ح�صورنا  تر�صيخ  يف 
باأن  واثقون  ونحن  املنطقة،  يف  من��واً  ال�صتهلكية 
الآن  ’اأغذية‘  �صتدعم رحلة منو  ’عوف‘  جمموعة 
الذي  القيا�صي  الأداء  بعد  �صيما  ل  امل�صتقبل،  ويف 

حققته اأغذية يف الربع الأول من عام 2022.
التنفيذي  الرئي�ص  �صميث،  اآلن  ق��ال  جانبه،  م��ن   
ع��ل��ى جمموعة  ال���ص��ت��ح��واذ  اإن  اأغ���ذي���ة  مل��ج��م��وع��ة 
بالن�صبة  مهمة  ا�صرتاتيجية  خطوة  يعد  “عوف” 
اأه��م��ي��ة يف تعزيز منو  ل��ه م��ن  مل��ا  اأغ��ذي��ة،  ملجموعة 
لدى  ال�صحية  والأطعمة  اخلفيفة  الوجبات  فئتي 
امل��ج��م��وع��ة، فيما ن��وا���ص��ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء منوذج 
اأع���م���ال اأك����ر ت��رك��ي��زاً ع��ل��ى امل�����ص��ت��ه��ل��ك. وع����دا عن 
اإي�����رادات  م�����ص��ادر  ت��وف��ري  ال�صفقة يف  ه���ذه  ف��وائ��د 
متحم�صون  فاإننا  ب�صرعة،  جديدة  اإن��ت��اج  وخطوط 
عمليات  وا�صتكمال  م�صر  يف  وجودنا  لتو�صيع  اأي�صاً 

ال�صتحواذ التي قمنا بها العام املا�صي بهدف تعزيز 
عملياتنا وتو�صيع قاعدة اإيراداتنا.

ل�  التنفيذي  الرئي�ص  ع��وف،  اأحمد  ق��ال  ب��دوره  وو   
“عوف” اإن املجموعة �صهدت منواً كبرياً وم�صتداماً 
وقامت   ،2010 ع���ام  يف  تاأ�صي�صها  م��ن��ذ  م�صر  يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  م��ت��وا���ص��ل  ب�صكل  ب��ال���ص��ت��ث��م��ار 
بناء  يف  �صاهم  مب��ا  الب�صري  امل��ال  وراأ����ص  املوؤ�ص�صية 
يف  �صدارتها  على  واحلفاظ  مميزة  جتارية  علمة 
�صوق الوجبات اخلفيفة ال�صحية يف م�صر، وبعد اأن 
عقدنا �صراكة مع اأحد املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية يف عام 
2019 بهدف ت�صريع منو ال�صركة وحتقيق روؤيتنا، 
املرحلة  اإىل  للنتقال  ج��اه��زون  باأننا  ال��ي��وم  ن��وؤك��د 
اأن ن�صكر  التالية من م�صريتنا. ونود بهذه املنا�صبة 
موظفينا وعملءنا وموردينا على دعمهم امل�صتمر، 
ونتطّلع اإىل الآفاق الواعدة ل�صراكتنا مع “اأغذية” 
لتعزيز ح�صورنا وحتقيق اإمكاناتنا وتو�صيع انت�صارنا 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها.
قد �صّجلت خلل فرتة  “عوف”   وكانت جمموعة 
دي�صمرب   31 يف  املنتهية  املا�صية   12 ال���  الأ���ص��ه��ر 
2021 اإجمايل اإيرادات بقيمة 236 مليون درهم 
وال�صرائب  الفوائد  قبل  واأرب��اح��اً  تقريباً،  اإم��ارات��ي 
وال���ص��ت��ه��لك واإط���ف���اء ال���دي���ن ب��ل��غ��ت ح����وايل 58 
الأرباح  هوام�ص  بلغت  بينما  اإماراتي،  درهم  مليون 
واإطفاء  وال�����ص��رائ��ب وال���ص��ت��ه��لك  ال��ف��وائ��د  ق��ب��ل 

الدين 25%.

- �سلطان اجلابر: الزيارة تتما�سى مع روؤية القيادة بتعزيز ال�سراكات الدولية وخلق فر�ص ال�ستثمار يف القطاعات 
ذات الأولوية لتنمية �سناعية واقت�سادية واجتماعية م�ستدامة 

- ثاين الزيودي: النمو الذي ت�سهده العالقات الإماراتية الرتكية يرتجم توجيهات القيادة الر�سيدة للدولة 
بتعزيز ال�سراكات ال�سرتاتيجية مع العامل 

- �سارة الأمريي: العالقات بني الإمارات وتركيا ت�سهد نقلة نوعية واإقامة م�ساريع يف قطاعات التكنولوجيا والف�ساء 
يعزز عالقات البلدين

الأ�سهم اليابانية ترتفع 
للجل�سة الثانية على التوايل

•• طوكيو- وام:

اليابانية  الأ�صهم  اأ���ص��واق  ارتفعت 
لتوا�صل  اأم�������ص،  ج��ل�����ص��ة  خ��ت��ام  يف 
علي  ال��ث��ان��ي��ة  للجل�صة  م��ك��ا���ص��ب��ه��ا 

التوايل.
الياباين  نيكاي  موؤ�صر  اأغلق  فقد 
املالية  ل��لأوراق  يف بور�صة طوكيو 
ما  اأو   0.62% بن�صبة  م��رت��ف��ع��اً 
لي�صل  ن��ق��ط��ة   164.6 ي����ع����ادل 
فيما  ن��ق��ط��ة،   26643.39 اإىل 
نطاقاً  الأو���ص��ع  توبك�ص  موؤ�صر  زاد 
 4.28 ت����وازي   0.23% بن�صبة 
 1893.13 ع��ن��د  ل��ي��غ��ل��ق  ن��ق��ط��ة 

نقطة.
الآ�صيوية  الأ���ص��واق  �صعيد  علي  و 
اإ�ص  “اإي  موؤ�صر  تراجع  الأخ���رى، 
�صنغهاي  ب��ور���ص��ة  يف  امل��رك��ب  اآي” 
ن�صبته  م��ا  اأو  نقطة   2.55 بنحو 
%0.07 ليقفل عند 3281.74 
نقطة، فيما نزل موؤ�صر هاجن �صينج 
املتاأخرة  ال��ت��ع��ام��لت  يف  ال�صيني 
بن�صبة %0.31 توازي 65 نقطة 
لي�صل اإىل م�صتوى 20738.11 

نقطة.

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3048/2021/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثانية ع�صر رقم 761

مو�صوع املنازعة : املطالبة بالزام املتنازع �صدها ب�صداد مبلغ وقدره )113.535.67( درهم مائة وثلثة ع�صر الف وخم�صمائة وخم�صة 
وثلثون درهما و�صبعة و�صتون فل�صا - والفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق 2019/7/13 وحتى ال�صداد التام مع 

الزام املتنازع �صده بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:حممد طيب حممد يو�صف خورى - مالك موؤ�ص�صة اأيكاه للتجارة العامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى �صنجل بيزن�ص تاور - �صقة رقم 2012 
املطلوب اإعلنه :  1- باور كواليتي للهند�صة �ص.ذ.م.م  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع الإعلن :  حيث انه عمل بن�ص املادة 28/1 من القانون رقم 18 ل�صنة 2021 ب�صاأن تنظيم اعمال ال�صلح يف امارة دبي عر�ص 
انه بعد الطلع  التايل:حيث  املنهي للخ�صومة  القرار  ا�صدار  الت�صوية فتقرر  النزاع لتعذر  للمنازعات هذا  الودية  الت�صوية  مركز 
على امللف الرقمي للنزاع واذ تبني عدم ح�صور املتنازع �صدها امام املركز وملا كان الثابت انه مبوجب عقد مقاولة مربم بني موؤ�ص�صة 
املتنازع وبني املتنازع �صدها موؤرخ يف 2016/3/10 اوكلت فيه املتنازع �صدها ملوؤ�ص�صة املتنازع القيام بت�صميم وتوريد وتركيب وت�صغيل 
انظمة انذار حريق اخلء �صوتي بطارية مركزي نظام مكافحة احلريق اف ام 200 نظام طوفان وذلك مقابل مبلغ ت�صعمائة وخم�صة 
و�صتون الف درهم وان موؤ�ص�صة املتنازع قامت بتنفيذ العمال املوكولة اليها وانه نتيجة لذلك تر�صد يف ذمة املتنازع �صدها ل�صالح 
موؤ�ص�صة املتنازع مبلغ مائة وثلثة ع�صر الف وخم�صمائة وخم�صة وثلثون درهم و�صبعة و�صتون فل�صا وان تلك املبالغ ثابتة مبوجب 
الفواتري ال�صادرة من موؤ�ص�صة املتنازع واملوقعة من املتنازع �صده واذ خلت الوراق مما يفيد قيام املتنازع �صدها ب�صداد تلك املبالغ ومن 
ثم تلزم بادائها وبالفائدة امل�صتقر عليها قانونا وبامل�صروفات وفق ما يلي:قررنا مبثابة احل�صوري بالزام املتنازع �صدها بان توؤدي 
للمتنازعة مبلغ مائة وثلثة ع�صر الف وخم�صمائة وخم�صة وثلثون درهم و�صبعة و�صتون فل�صا والفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2019/11/10 وحتى متام ال�صداد وبالزامها بامل�صروفات.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:810/2022/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف املدنية الثالثة رقم 83
مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:485/2022 مدين جزئي والر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:عبداهلل بن �صيف بن احمد الكعبي

عنوانه:وحمله املختار را�صد �صيف للمحاماة امارة دبي - ديرة - �صارع املكتوم - بناية رقة البطني 
بلزا - الطابق ال�صابع 705 -  وميثله:را�صد �صيف �صعيد �صيف الزبادي 

املطلوب اإعلنه :  1- ادم ابوبكر عبدالرحمن  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعلن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2022/485 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/7/21  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 70533

اعالن قرار بالتنفيذ 
                      يف الدعوى رقم  137/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف:التنفيذ الرابعة رقم 186
تاريخ  يف  كما  امل�صتحق  دره���م   )31.556.810.60( ال��دي��ن  ملبلغ  وف���اء  امل��ره��ون  ال��ع��ق��ار  ببيع  الم���ر   : ال��دع��وى  م��و���ص��وع 
2019/12/30 بخلف ما ي�صتجد من فوائد اتفاقية وقانونية ور�صوم وم�صاريف مع حفظ حق البنك بالرجوع على املنفذ 

�صدهم بالفرق بني ح�صيلة البيع باملزاد العلني وقيمة املديونية يف حال اذا مل تغطه ح�صيلة البيع املديونية كاملة  .
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول �ص.م.ع )بنك اخلليج الول �صابقا(

عنوانه:امارة دبي - منطقة الرب�صاء - تيكوم 1 -برج ال�صعفار 1 -بجوار حمطة مرتو مدينة دى للنرتنت - مكتب رقم 
1007 - رقم مكاين:1586677079 بوكالة املحامية نوال زايد احلو�صني

وميثله:نوال زايد �صاملني ظبيك احلو�صني
املطلوب اإعلنه : 1- ميني�ص ديفندرا �صاه ب�صفته كفيل راهن ل�صركة اإم اإم 9 انرتنا�صيونال م.د.م.�ص - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/7/1 اخطاركم ل�صتلم املنقولت يف مدة اأق�صاها خم�صة 
ع�صر يوم من تاريخ العلن وحالة انق�صاء مدة اخلم�صة ع�صر يوما ومل يتقدم املنفذ �صده لل�صتلم �صيتم ايداع مبلغ 
الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص 1090 -  املنطقة  ادناه )مكتب -  العقار املبني او�صافه  املزايد وا�صتلم  التقييم من قبل 

امل�صاحة 152.67 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى اندبجو ايكون - رقم الوحدة:2005.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/3481 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- علي بن حممد بن علي العطاء
جمهول حمل القامة

���ص.م.ب )م( الم��ارات )حاليا( �صركة  التنفيذ/اميك�ص )ال�صرق الو�صط(  ان الطالب  مبا 
امريكان اك�صرب�ص )ال�صرق الو�صط( �ص.م.ب )�صابقا(

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
)71749.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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امل�سرف املركزي يطلق حملة توعية لتعزيز اللتزام باأنظمة ومعايري 
خدمة حتويل الأموال عرب و�سطاء احلوالة بالتعاون مع وزارة الداخلية 

�سندوق النقد العربي: 40.9 مليار دولر قيمة 
�سوق التاأمني يف الدول العربية خالل 2021

العربية للطريان اأبوظبي حتلق اإىل 24 وجهة باأ�سطول ي�سم 8 طائرات

الحتاد للمعلومات الئتمانية تتيح ا�ستخدام 
الهوية الرقمية لت�سهيل احل�سول على 

التقارير الئتمانية عرب التطبيق الذكي
•• دبي -وام: 

اأكدت �صركة الحتاد للمعلومات الئتمانية التزامها بدعم الأفراد وال�صركات 
يف اتخاذ قرارات �صحيحة من خلل تقدمي منتجات مبتكرة. فقد مت ربط 
 UAE Pass تطبيق التقرير الئتماين لل�صركة بنظام الهوية الرقمية
مما �صي�صاعد الأفراد يف الت�صجيل للدخول على التطبيق با�صتخدام الهوية 

الرقمية والو�صول اإىل التقرير الئتماين ب�صورة �صل�صة وموثقة.
التنفيذي ل�صركة الحتاد للمعلومات  الرئي�ص  اأحمد لطفي،  وقال مروان 
ائتماين جيد  تاريخ  الفرد على  اأن يحافظ  ال�صروري  اإن��ه من  الئتمانية 
وذلك عرب مراجعة تقريره الئتماين ب�صكل م�صتمر نظراً لزيادة ا�صتخدام 
ال��ت��ق��اري��ر وال��ت��ق��ي��ي��م��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة يف ���ص��ت��ى ال��ق��ط��اع��ات لت��خ��اذ ق����رارات 
تب�صيط  اأن��ه قد مت  اإىل  املوؤجل.. لفتا  للدفع  ت�صهيلت  اأو منح  الإقرا�ص 
عملية الت�صجيل والدخول واحل�صول على التقارير الئتمانية عرب تطبيق 
�صيمكن  مما   UAE Pass الرقمية  الهوية  باإ�صتخدام  الذكي  ال�صركة 

املليني من الأفراد من ال�صتفادة من هذا امليزة.
عن  ال��ف��وري��ة  وامل�����ص��ادق��ة  الت�صجيل  ل��لأف��راد  الرقمية  ال��ه��وي��ة  و�صت�صمح 
اأنف�صهم من التطبيق الذكي للهاتف املحمول، والذي �صيخت�صر اخلطوات 
اللزمة للتعرف على هوية ال�صخ�ص وميكنهم من احل�صول على تقاريرهم 

الئتمانية ب�صهولة وي�صر.
وُتعد الهوية الرقمية الأداة الوحيدة جلميع املواطنني واملقيمني، وت�صمح 
الإل��ك��رتون��ي��ة عرب  م��ن اخل��دم��ات  ال��ع��دي��د  اإىل  ب��ال��و���ص��ول  للم�صتخدمني 

خمتلف القطاعات، وتوثيق الدخول على تطبيقات متعددة ب�صكل فوري.

مهند�سو الإمارات العاملية لالأملنيوم 
يدعمون حملة )ا�سنع يف الإمارات(

••اأبوظبي-وام:

تقدمي  يف  مهند�صيها  م�صاركة  ام�ص  للأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �صركة  اأعلنت 
ور�ص تعليمية وتوعوية حول دور قطاع الأملنيوم يف دعم القت�صاد الوطني و 

ت�صخري الطاقات واخلربات ال�صابة �صمن حملة “ا�صنع يف الإمارات«.
ا�صتقطبت الور�ص اأكر من 500 طالب وطالبة يف املرحلة الثانوية باملدار�ص 
احلكومية.وُعقدت اجلل�صات املخ�ص�صة لطلب ال�صفني احلادي ع�صر و الثاين 
الذي  للأملنيوم”  العاملية  الإم���ارات  �صركة  “�صفراء  برنامج  من  كجزء  ع�صر 
ي�صرف عليه جمموعة من املهند�صني واملتخ�ص�صني الإماراتيني يناق�صون مع 
الطلب التطبيق العملي لدرا�صات العلوم والهند�صة والتكنولوجيا والريا�صيات 
املزيد من  اإلهام  اإىل  الإم��ارات. يهدف الربنامج  يف القطاع ال�صناعي يف دولة 
اأهداف  حتقيق  لدعم  وذل��ك  املجالت،  هذه  يف  املهنية  حياتهم  ملتابعة  ال�صباب 
مليار”   300 “م�صروع  الوطنية  بال�صرتاتيجية  املرتبطة  ال�صناعي  النمو 
�صفراء  توا�صل   ،2019 العام  اإن�صائه يف  منذ  الإم���ارات«.و  “ا�صنع يف  وحملة 
�صركة الإمارات العاملية للأملنيوم مع اأكر من 14،500 طالب معظمهم من 
فئة الطلبة باجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة وجامعة الإمارات العربية املتحدة 
وجامعة خليفة وكليات التقنية العليا.يذكر اأن �صفراء �صركة الإمارات العاملية 

للأملنيوم غالباً ما يكونون من خريجي اجلامعات التي يتم ا�صت�صافتها.
امل�صتقبل”  “هند�صة  برنامج  للأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  �صركة  اأي�صاً  وتدير 
مم لتوفري خربات  بال�صراكة مع موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي، والذي �صُ
التي  الأ�صا�صية  العلوم  للتعرف على  الثانوية  املدار�ص  تعليمية عملية لطلب 

تقوم عليها �صناعة الأملنيوم.
و اأكدت �صعادة الدكتورة رابعة ال�صميطي، مدير عام موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم 
اأن املوؤ�ص�صة تعمل وب�صكل م�صتمر على مد ج�صور ال�صراكة والتعاون  املدر�صي، 
مع خمتلف اجلهات واملوؤ�ص�صات وال�صركات الوطنية مبا ي�صهم يف رفع جاهزية 
الطلبة ملتطلبات امل�صتقبل واأ�صواق العمل عرب اأ�ص�ص منهجية تقوم على الربط 

بني اجلانب النظري والعملي ملختلف العلوم.
و اأثنت �صعادتها على جهود �صركة الإمارات العاملية للأملنيوم ودورها الوطني يف 
تدريب ورفع ممكنات طلبة املدار�ص احلكومية، مبا ين�صجم مع خطط املوؤ�ص�صة 
وبراجمها الرامية اإىل رفدهم بكافة مقومات ريادتهم ومتيزهم يف امل�صتقبل، 
امل�صتقبلية  خياراتهم  وتو�صيع  واملهنية  التعليمية  م�صريتهم  على  ينعك�ص  مبا 
التنفيذي  الرئي�ص  كلبان  بن  النا�صر  توقع عبد  العمل.و  يف خمتلف جمالت 
وحملة  مليار”   300 “م�صروع  ي�صهم  اأن  للأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  ل�صركة 
الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�صناعي  القطاع  مكانة  تعزيز  يف  الإمارات”  يف  “ا�صنع 
كركيزة اأ�صا�صية لقت�صادنا الوطني. و قال :” نحن يف دولة الإم��ارات بحاجة 
العلوم  قائمة يف جمالت  اختيار وظائف  ال�صباب على  املزيد من  ت�صجيع  اإىل 
ال�صركات  ت�صاهم  اأن  امل��ه��م  م��ن  و  وال��ري��ا���ص��ي��ات..  والتكنولوجيا  والهند�صة 
ال�صناعية مثل �صركة الإمارات العاملية للأملنيوم يف اإثارة اهتمام ال�صباب بهذه 
املجالت، وي�صرنا التعاون مع موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي و�صركائنا من 

اجلامعات لتحقيق هذا الهدف«.

الأ�سهم الأوروبية توا�سل 
الرتاجع مع انخفا�ض اليورو

•• عوا�سم اأوروبية - وام:

ب��ال��ت��زام��ن مع  ت��ع��ام��لت جل�صة ام�����ص  اأ����ص���واق الأ���ص��ه��م الأوروب���ي���ة يف  هبطت 
بتوقيت  م�صاء   12:47  / ال�صاعة  بحلول  ال��دولر.و  مقابل  اليورو  انخفا�ص 
 82.09 %0.65 تعادل  الأمل��اين بن�صبة  “داك�ص”  الإم��ارات انخف�ص موؤ�صر 
 ”600 “�صتوك�ص  م��وؤ���ص��ر  هبط  ن��ق��ط��ة.و   12675.23 اإىل  لي�صل  نقطة 
نزل  ح��ني  يف  نقطة،   409.82 م�صتوى  ليبلغ   0.73% بن�صبة  الأوروب����ي 
موؤ�صر “ يورو �صتوك�ص 50 “ بن�صبة %0.87 توازي 29.92 نقطة لي�صل 
“ الربيطاين بن�صبة   100 “ فوت�صي  3423.99 نقطة.و هبط موؤ�صر  اإىل 
%0.95 توازي 66.6 نقطة لي�صل اإىل م�صتوى 7091.37 نقطة يف حني 
 0.98% ن�صبته  اأو ما  59 نقطة  الفرن�صي نحو   ”40 “كاك  تراجع موؤ�صر 

لي�صل اإىل 5942.47 نقطة.

اأبوظبي للزراعة تنظم حما�سرات 
توعوية خالل مهرجان ليوا للرطب 

•• اأبوظبي-وام:

للرطب  ليوا  مهرجان  يف  الغذائية  وال�صلمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  ت�صارك 
اآل نهيان  18، التي تقام حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد  بدورته ال� 
مبنطقة  ليوا  مدينة  يف   ، الرئا�صة  دي��وان  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

الظفرة، خلل الفرتة من 16 حتى 24 يوليو اجلاري.
ال�صوؤون  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  املن�صوري  الق�صيلي  م��ب��ارك  �صعادة  وق���ال 
حيث  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  النخيل  قطاع  تطوير  على  تعمل  الهيئة  اإن  الزراعية 
النخيل  زراع���ة  لتنمية  الهادفة  وال��ربام��ج  اخلطط  م��ن  حزمة  الهيئة  تتبنى 
واإنتاج التمور يف الإمارة بجانب تعزيز كفاءة برامج الدعم والتنمية الزراعية 
لتحقيق ال�صتدامة وتعزيز فعالية نظام الأمن احليوي للوقاية من الأمرا�ص 
مبزارع  للعناية  متكاملة  خدمات  تقدمي  على  الهيئة  حر�ص  اأك��د  والآف����ات.و 
النخيل  اأ�صجار  تهدد  التي  الآف���ات  ومكافحة  الإن��ت��اج  ج��ودة  وحت�صني  النخيل 
بطرق بيئية اآمنة.واأ�صاف اأن الهيئة ت�صارك يف مهرجان ليوا للرطب هذا العام 
النخيل وكيفية  من خلل تنظيم حما�صرات توعوية افرتا�صية حول زراعة 
بجهود  التعريف  عن  ف�صل  املتبعة  املمار�صات  باأف�صل  وتعريفهم  بها  العناية 
الهيئة يف ال�صيطرة على اآفات النخيل وتطبيق برامج الإدارة املتكاملة ملكافحة 
الآفات بطرق بيئية اآمنة ، بالإ�صافة اإىل تقدمي حما�صرة عن م�صروع اجلينوم 
يتعلق  ما  بكل  اجلمهور  ا�صتف�صارات  على  وال��رد  الهيئة  تنفذه  ال��ذي  الزراعي 

بال�صوؤون الزراعية والروة احليوانية والأمن احليوي .

•• اأبوظبي-وام:

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  م�صرف  اأط��ل��ق 
املركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد 
من ال�صركاء املعنيني باإنفاذ القانون، حملة 
املجتمعي  ال��وع��ي  تعزيز  ت�صتهدف  توعية 
للتحويلت  واملعايري  والأنظمة  بالقوانني 
�صفافية  على  احل��ف��اظ  ي�صمن  مب��ا  املالية، 
ونزاهة املعاملت املالية من خلل و�صطاء 
الإمارات  دول��ة  وتنتهج  امل�صجلني.  احلوالة 
جمالت  يف  واحلوكمة  واملتابعة  ال�صفافية 
ال��ت��ع��ام��لت امل��ال��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��م��ل اجلهات 
منظومة  وف�����ق  م��ت��ك��ام��ل  ب�����ص��ك��ل  امل��ع��ن��ي��ة 
غ�صل  جرائم  مكافحة  جهود  لتعزيز  عمل 
انطلقاً  بها،  املرتبطة  واجل��رائ��م  الأم���وال 
حكومة  وت���وج���ي���ه���ات  اإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  م����ن 
دول����ة الإم�������ارات ال�����ص��اع��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز الأم���ن 
املايل،  ال��ن��ظ��ام  �صلمة  وتر�صيخ  والأم�����ان، 
القت�صادي  للنمو  املنا�صبة  البيئة  وتوفري 
ال���دول���ة يف  وال���ص��ت��ث��م��اري، وت��ع��زي��ز �صمعة 

املحافل الدولية.
والهيئات  واجل����ه����ات  ال�����������وزارات  وت���ع���م���ل 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى دع����م جهود 
اللجنة العليا للإ�صراف على الإ�صرتاتيجية 
ومتويل  الأم����وال  غ�صل  مل��واج��ه��ة  الوطنية 
الإرهاب الهادفة لتعزيز جهود دولة الإمارات 
ال���دول���ة وتقوية  ق�����درات  رف���ع  يف جم����الت 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا، مبواجهة 
الكوادر  ق��درات  وتعزيز  مثل هذه اجلرائم، 
والتحليل  التحقيقات  جمالت  يف  الوطنية 
املايل وال�صبط والرقابة واحلوكمة املتعلقة 

باجلرائم ذات ال�صلة.
وتت�صمن احلملة �صل�صلة من ر�صائل التوعية 
القانونية، والتي تبث عرب من�صات اجلهات 
لغات،  بعدة  الإع��لم  و�صائل  وعرب  امل�صاركة 
ترتكز يف م�صمونها على الأهداف الرئي�صة 
والأفراد  املجتمع  حماية  تعزيز  يف  للحملة 
القانونية  والت�صريعات  بالأطر  والتعريف 
املالية  بالتحويلت  يف جمالت متخ�ص�صة 

داخل الدولة وخارجها.

الرقابية  امل���رك���زي، اجل��ه��ة  امل�����ص��رف  وي��ع��د 
التي تنظم عمل و�صطاء احلوالة يف الدولة، 
حوالة  و�صيط  ك��ل  امتثال  ب�صمان  ويلتزم 
الدولة،  يف  واملعايري  والأن��ظ��م��ة  بالقوانني 
ال�صلطات والهيئات  ويعمل ب�صكل وثيق مع 
مل��راق��ب��ة و�صطاء  ال���دول���ة  داخ�����ل  الأخ������رى 
بالت�صجيل  قيامهم  م��ن  وال��ت��اأك��د  احل��وال��ة، 
الإلزامي لدى امل�صرف املركزي واحل�صول 
بالقيام  ت�صمح  التي  الت�صجيل  �صهادة  على 
باأن�صطة احلوالة با�صتخدام ال�صم التجاري 
الأن�صطة  ه����ذه  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ورف�����ع  امل����ح����دد، 
ي��ع��د كل  ي��وم��ي��اً، ح��ي��ث  امل��رك��زي  للم�صرف 
و���ص��ي��ط ح��وال��ة مي��ار���ص ال��ن�����ص��اط م��ن دون 
���ص��ه��ادة، خ��ارج��اً ع��ن ال��ق��ان��ون، مم��ا يعر�صه 
قبل  م��ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وامل��لح��ق��ة  للتحقيق 
�صلطات اإنفاذ القانون. ويتم اإ�صدار ال�صهادة 
مقابل ا�صتيفاء جميع ال�صروط للت�صجيل يف 
نظام« goAML« للإبلغ عن املعاملت 
امل�صبوهة لوحدة املعلومات املالية يف الدولة، 
وعلى نظام التحويلت املالية لدى امل�صرف 
امل���رك���زي. ك��م��ا ي����وؤدي ع���دم الم��ت��ث��ال لهذه 
ومالية،  اإداري���ة  عقوبات  اإىل  ال���ص��رتاط��ات 

ومنها اإلغاء ال�صهادة اأو عدم جتديدها.

- امل�سرف املركزي: 
واحلوكمة  ال�صفافية  لتعزيز  حثيثة  جهود 

املالية . 
وق���ال م��ع��ايل خ��ال��د حم��م��د ���ص��امل بالعمى 
ال��ت��م��ي��م��ي حم����اف����ظ م�������ص���رف الإم���������ارات 
امل�صرف  “قام  امل��رك��زي:  امل��ت��ح��دة  العربية 
و�صطاء  ت�صجيل  ن��ظ��ام  ب���اإط���لق  امل���رك���زي 
احلوالة بهدف التاأكد من تطبيق ال�صفافية 
املعاملت  امل��ال��ي��ة يف  وال��ن��زاه��ة واحل��وك��م��ة 
املنفذة من خلل الو�صطاء امل�صجلني لدينا، 
الأم���وال  غ�صل  م��واج��ه��ة  ل��ت��داب��ري  وتنفيذاً 
النظام  الإره��اب، وحماية  ومكافحة متويل 

املايل لدولة الإمارات«.
امل�صرف  �صي�صتمر   “  : م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اف 
ات��خ��اذ جميع الإج�����راءات التي  امل��رك��زي يف 
ت�صمن احلفاظ على �صلمة النظام املايل، 

و�صمان مواءمة املعاملت املالية كافة التي 
واللوائح  للنظم  الإم���ارات  دول��ة  ت�صدر من 
ال���ت���ي ت�����ص��م��ن��ه��ا ن���ظ���ام و����ص���ط���اء احل���وال���ة 

امل�صجلني«.

م��ت��وا���ص��ل��ة يف  ج��ه��ود   : ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة   -
مكافحة جرائم غ�صل الأموال.

الأحمد  عبدالعزيز  العميد  قال  جهته  من 
اجلنائية  ل��ل�����ص��رط��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ن���ائ���ب 
الحتادية يف وزارة الداخلية رئي�ص اللجنة 
غ�صل  جرائم  يف  التحقيق  جلهات  الفرعية 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود  “اإن  الأم������وال: 
بغ�صل  املرتبطة  اجل��رائ��م  مكافحة  جم��ال 
وفق  م�صتمرة  الإره�����اب  ومت��وي��ل  الأم�����وال 
روؤية وخطط حمكمة، حيث حققت الوزارة 
نتائج اإيجابية وملمو�صة من خلل عمليات 
ووقائية  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  وخ���ط���ط  م���درو����ص���ة، 
وت��ن��ف��ي��ذي��ة، ت��رت��ك��ز ع��ل��ى درا�����ص����ة اأمن����اط 
خيوطها  ومتابعة  اجلرائم  هذه  واجتاهات 
امل�صبوهة  الأن�����ص��ط��ة  وم��راق��ب��ة  امل��ت�����ص��ع��ب��ة، 
وحتليلها من خلل اأنظمة واأدوات وتقنيات 
متقدمة، و�صوًل اإىل القب�ص على مرتكبيها 
وتقدميهم للعدالة وقطع م�صادر متويلهم 

بالتعاون والتن�صيق العابر للحدود«.
واأ�صار اإىل حر�ص وزارة الداخلية وبالتن�صيق 
متابعة  ع��ل��ى  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  امل�صتمر 
والأ�صاليب  امل�صبوهة  الأن�����ص��ط��ة  وم��راق��ب��ة 
امل�صتحدثة من قبل ع�صابات غ�صل الأموال 
امل�صبوهة  الأن�صطة  متويل  يف  وحماولتهم 
ال���وزارة  اأن  م��وؤك��داً  املجتمع،  اأم���ن  وتهديد 
تتابع عملية �صقوط هذه الع�صابات بالدولة، 
حيث ل ملجاأ لهم يف دولة الإمارات، واأن يد 
العدالة �صتلحقهم عند ممار�صة الأن�صطة 

الإجرامية.

- الق�سايا امل�سبوطة .
ك�صفت الأجهزة املخت�صة يف وزارة الداخلية 
الق�صايا  اإح��دى  يف  والبحث،  التحري  بعد 
املركزي  امل�صرف  من  اإحالتها  بعد  ال���واردة 
ع��ن حم��اول��ة حتايل من  الداخلية،  ل���وزارة 

قبل �صركة تقوم مبمار�صة ن�صاطات حتويل 
ال���ذي قد  ب���دون ترخي�ص، الأم���ر  الأم����وال 
امل�صروعة  للعمليات غري  داعمة  بيئة  يخلق 
ومتابعة  حر�ص  ولكن  الرقابة،  عن  بعيداً 
التحركات  ه���ذه  ت�����ص��ع  امل��خ��ت�����ص��ة  اجل���ه���ات 
والعمليات غري القانونية يف قب�صة العدالة، 
الق�صائية  للجهات  ال�صركة  اإحالة  حيث مت 
و�صدرت الأحكام الرادعة ملثل هذه اجلرائم 
واإبعاد  مالية  ور���ص��وم  وغ��رام��ات  �صجن  بني 
ويف  امل�صبوطات.  كل  وم�صادرة  الدولة  عن 
بقيام  تفا�صيلها  تتلخ�ص  مت�صلة،  ق�صية 
�صركة بتحويل مبالغ مالية اإىل دولة اأخرى، 
ومت �صبط املتهم اأثناء ال�صتلم والت�صليم، 
وتبني ذلك من خلل تقرير اإحدى اجلهات 
بورود معاملة م�صرفية م�صبوهة  املخت�صة 
مبعدل دوران عايل، وبعد التحقيق واملتابعة 
للجهات  وحت��وي��ل��ه  ���ص��ب��ط��ه  مت  وال��ت��ح��ري 
بغرامة  املتهم  على  احلكم  ومت  الق�صائية 
وال�صجن  امل�صبوط  املبلغ  وم�صادرة  مالية 

ملدة ثلث �صنوات.
اإح��ال��ة من  اأخ���رى وب��ع��د ورود  وف��ق ق�صية 
الداخلية، متت  وزارة  اإىل  املركزي  امل�صرف 
ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث وال���ت���ح���ري ل��ي��ت��ب��ني وجود 
اأ���ص��خ��ا���ص مي���ار����ص���ون ن�����ص��اط م����ايل بدون 
ت��رخ��ي�����ص، ح��ي��ث ت��ب��ني م���ن خ���لل البحث 
وال��ت��ح��ري اأن امل��ت��ه��م ي����زاول اأن�����ص��ط��ة غري 
���ص��رك��ة جتارية  م�����ص��روع��ة، وي��ت��ع��ام��ل م���ع 
متار�ص ن�صاطاً مالياً عرب اإر�صال اأموال اإىل 
دولة اأخرى بدون ترخي�ص، وبدعم وتن�صيق 
مع اجلهات املخت�صة مت ك�صف كل املعاملت 
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا امل��ت��ه��م��ون، ح��ي��ث مت 
باأن�صطة  بالقيام  النيابة  قبل  من  اإدانتهم 
اإج��رام��ي��ة غ��ري م�����ص��روع��ة وغ�����ص��ل الأم����وال 
امل�صرف  قرر  الأموال.كما  كل  م�صادرة  مع 
املركزي يف 28 يونيو 2022، عدم جتديد 
عدم  ب�صبب  ح��وال��ة،  و���ص��ط��اء  �صبعة  ���ص��ه��ادة 
للم�صرف  البيانات  ع��ن  الإل��زام��ي  الإب���لغ 

املركزي من خلل الأنظمة املتعمدة.

•• اأبوظبي -وام:

���ص��ه��د ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة منواً 
التطورات  م��ع  تزامناً  الأخ���رية  ال�صنوات  خ��لل 
حيث  العربية،  املنطقة  اقت�صادات  ت�صهدها  التي 
الدول  التاأمني يف  ل�صوق  الإجمالية  القيمة  فاق 
بنمو   ،2021 ع��ام  دولر  مليار   40.9 العربية 

بن�صبة %1.8 مقارنة بعام 2020.
عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  وق��ال 
احل��م��ي��دي، امل���دي���ر ال���ع���ام رئ��ي�����ص جم��ل�����ص اإدارة 
الأول  اأم�����ص  كلمته  يف   - العربي  النقد  �صندوق 
امل�صتوى  ع��ايل  اخلام�ص  الجتماع  افتتاح  خ��لل 
التاأمني  ع��ل��ى  الإ�����ص����راف  ل��ه��ي��ئ��ات  بعد”  “عن 
الأخ�صر  “التاأمني  ح���ول  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  يف 
وامل�صتدام يف ظل خماطر تغرّيات املناخ وتداعيات 
اإن حجم اأق�صاط  ما بعد جائحة كوفيد 19” - 
تريليونات   4 ي��ت��ج��اوز  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��اأم��ني  ���ص��وق 
دولر، وباأ�صول حتت الإدارة تتجاوز قيمتها 24 

تريليون دولر يف عام 2021.
 6.3% ال��ت��اأم��ني متثل  اأق�����ص��اط  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
من الناجت املحلي الإجمايل العاملي، مع التفاوت 
الكبري بني الدول النامية والقت�صادات املتقدمة، 
والتاأثري امل�صاعف ملدفوعات املطالبات يف اقت�صاد 
التاأثري  اأن ميتد  القطاعات، حيث ميكن  متعدد 
%10 من  اإىل ح���وايل  ل��ل��ت��اأم��ني  امل��ب��ا���ص��ر  غ��ري 

الناجت املحلي الإجمايل العاملي.
اأن هناك حاجة لكي ت�صعى  اإيل  ولفت احلميدي 
���ص��رك��ات ال��ت��اأم��ني ل��ل���ص��ت��ف��ادة ب�صكل ك��ام��ل من 
الفر�ص التي يوفرها التوجه نحو ال�صتدامة يف 
املتحدة،  امل�صتدامة للأمم  التنمية  اأه��داف  اإط��ار 
تطوير  ع��ل��ى  للعمل  ����ص���رورة  ه��ن��اك  وب��ال��ت��ايل، 
يف  القدرات  وبناء  املنا�صبة  وال�صيا�صات  الربامج 
نحو  التاأمني  قطاع  توّجه  اأن  ال�صاأن.وذكر  ه��ذا 
اإىل  يهدف  امل�صتدام،  ال�صرتاتيجي  النهج  ه��ذا 
امل��خ��اط��ر، وت��ط��وي��ر ح��ل��ول مبتكرة،  احل����ّد م���ن 
ال�صتدامة  وامل�صاهمة يف  الأعمال،  اأداء  وحت�صني 

البيئية والجتماعية والقت�صادية، حيث ت�صبح 
جميع اأن�صطة قطاع التاأمني م�صتدامة.

تتوافر  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  احل��م��ي��دي  واأك�����د 
التاأمني،  م�صاهمة  لزيادة  كبرية  اإمكانات  لديها 
وبالتحديد يف جمال التاأمني امل�صتدام مبا ي�صاهم 
املدخرات  وت��ع��ب��ئ��ة  امل����ايل  ال���ص��ت��ق��رار  ت��ع��زي��ز  يف 
وتنميتها لتمويل التنمية امل�صتدامة، اإ�صافة اإىل 
للأفراد  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري  يف  حتقيقه  ميكن  م��ا 

واملمتلكات، ل �صيما يف ظل التحول الرقمي.
التقنيات  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��ر���ص  اإىل  واأ�����ص����ار 
للخدمات  ال����و�����ص����ول  ت�����ص��ه��ي��ل  يف  احل����دي����ث����ة 
وخدمات  الداخلية  النظم  وتطوير  التاأمينية، 
النقد  ومنتجات جديدة، موؤكداً حر�ص �صندوق 
دور  دعم  �صبيل  موا�صلة جهوده يف  على  العربي 
التاأمني  م��ب��ادئ  تطبيق  يف  الرقابية  ال�صلطات 
الأخ�صر وامل�صتدام يف املنطقة العربية، من خلل 
التعاون البّناء وال�صراكة امل�صتدامة مع املوؤ�ص�صات 

الإقليمية والدولية.

•• اأبوظبي-وام:

لنطلق  الثاين  بالعام  اأبوظبي”،  “العربية  احتفلت 
اأكر من  اأن نقلت  الناجحة، بعد  الت�صغيلية  عملياتها 
رحلة   7600 ح���وايل  م��ن  على  م�صافر  األ���ف   800
خلل  ال�صركة  اأ�صطول  وجهة.و�صجل   24 اإىل  حلقت 
ال�صركة  ب��داأت  حيث  ملحوظاً  املا�صيني من��واً  العامني 
“اإيربا�ص  ط�����راز  م���ن  ف��ق��ط  ب��ط��ائ��رت��ني  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
A320« ومنا ال�صطول لي�صل اإىل 8 طائرات جديدة 
اليوم مع توقع ان�صمام طائرات اإ�صافية اإىل الأ�صطول 
قبل نهاية العام.ومل ي�صاهم جناح ال�صركة، التي تزامن 
يف تعزيز  اإطلقها مع ذروة انت�صار “كوفيد – 19”، 
الثقة بقطاع الطريان فح�صب، بل �صاهم اي�صا يف منو 
توفري  ع��رب  اأبوظبي  يف  وال�صياحة  ال��ط��ريان  قطاعي 
ال�صعار  وتناف�صية  القيمة  عالية  ج��وي  �صفر  خدمات 

اإىل خمتلف الوجهات مبا�صرة من العا�صمة.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة  ال��رئ��ي�����ص  ال��ع��ل��ي،  وق�����ال ع�����ادل 

التحديات  م���ن  ب��ال��رغ��م  اإن����ه  للطريان”  “العربية 
الطريان،  ق��ط��اع  على  ال��وب��اء  فر�صها  ال��ت��ي  ال�صعبة 
ميثل النجاح امللحوظ الذي حققته ’العربية اأبوظبي‘ 
خ��لل ع��ام��ني فقط دلل���ة على ك��ف��اءة من���وذج اعمال 
ال�صركة وعماليتنا الت�صغيلية. ولطاملا التزمت ال�صركة 
بامل�صاهمة يف اقت�صاد اأبوظبي من خلل دعم القطاعات 
ذات ال�صلة مثل ال�صيافة وال�صياحة وجتارة التجزئة، 
مع تزويد املقيمني وال�صياح بخيار �صفر فَعال ومتميز 

مبعايري اخلدمة عالية امل�صتوى.
وكانت “العربية اأبوظبي” د�صنت عملياتها الت�صغيلية 
بت�صيري رحلتها الأوىل اإىل مدينة الإ�صكندرية  ر�صمياً 

امل�صرية بتاريخ 14 يوليو 2020.
وبداأت ال�صركة عملياتها بطائرتني من طراز “اإيربا�ص 
انطلقاً من مطار اأبوظبي الدويل، ومنت   »A320
24 وجهة منت�صرة  اإىل  لت�صل  ال�صركة  �صبكة وجهات 
وبنغلد�ص  والهند  واأذربيجان  والبحرين  م�صر  عرب 
عمان  و�صلطنة  وباك�صتان  وال�����ص��ودان  ونيبال  وتركيا 

والبو�صنة والهر�صك وجورجيا.
ومتثل “العربية اأبوظبي” ثمرة اتفاقية بني “الحتاد 
لإطلق  للطريان”  “العربية  وجمموعة  للطريان” 

م�صتقل  م�صرتك  كم�صروع  اقت�صادي  ط���ريان  �صركة 
يتخذ من مطار اأبوظبي الدويل مقراً ومركزاً رئي�صاً 

للعمليات.

Date 15/ 7/ 2022  Issue No : 13594
Sharjah Federal Appeal Court

Case Management Office
Notification by Publication

for an Appellee To Attend Before Case Management Office
in Two Newspaper, one of them is issued in English Language

Appeal No. 2022/889 Labor
Based on the Appellant's request :

NASMAT AL JANOUB TAILORING & EMB 
Appellee : MOSTAQ AHMED AMIR HOSON
You are requested to attend before case management office in Sharjah 
Appeal Court, in person or to be represented by a legal attorney to 
submit a plea along with all documents on Thursday 21/07/2022 
in order to consider the above-mentioned case in your capacity as 
Appellee.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535Date 15/ 7/ 2022  Issue No : 13594
Notification by Publication note (Appeal)
In Appeal No. Civil appeal -810/2022/300

Held at Third Management of Civil appeal No.83
The subject of appeal The Appeal of issued judgment in the lawsuit mo.485/2022 
civil, partial, the fees, expenses and retainer.
The Appellant Abdallah bin Saif bin Ahmed AL kaabi
Address  Address / Emirates of Dubai-Deira Maktoum Road- Riqaa Buttain Plaza – 
Seventh floor 705
Represented by Rashid Saif Saeed Saif Al Zeyadi
To be announced Adoum Abakar Abedraman as an Appellee
The subject of Notification the issued judgment of the lawsuit no.485/2022 civil, 
partial has been appealed, a session has been set for it on Thursday 21-07-2022 at 
10:00am in the Remote-litigation room so you are charged to attend or your legal 
representative and in the event of failing to appear you would be tried in absentia. For 
details of the case, regulations, pleadings, defense and applications, it is necessary 
to use Dubai’s electronic and intelligent court services. For subscription please press 
the link
Prepared by / Majid Murad Alblooshi
the date of approval 12:12:39 14-07-2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 15/ 7/ 2022  Issue No : 13594
Dubai Courts of First Instance 

A Notice by Publication
Lawsuit No : 18/2022/453 Partial Real Estate
Presented to : The Tenth Lawsuit Management Department No. 413
The Subject of the Lawsuit : Demanding the termination of the contract between the Plaintiff and the 
Defendant for Unit No. 422, Farishta Building, cancellation of registration in the name of the Defendant, 
re-registration of the unit in the name of the Plaintiff, and obligating the Defendant to pay an amount of 
(AED 53,418) a package of 40% of the contract value with the confiscation of the amounts paid for the 
Plaintiff, amounting to AED 160,254 and interest at the rate of 5% from the date of the claim until full 
payment, in addition to obligating it to pay fees, expenses, attorney fees, and include the judgment for 
expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff : Azizi Developments LLC - Address : UAE – Dubai Bur Dubai - Sheikh Zayed Road- Conrad 
Business Tower - 15th Floor - Office 1505 
Who is required to be noticed / 1- Faika Naeem, his capacity : a Defendant
The Subject of the Notice : It has filed a Lawsuit against you, the subject matter of which is a request 
to terminate the contract between the Plaintiff and the Defendant for Unit No. 422, Farishta Building, 
cancel the registration in the name of the Defendant, re-register the unit in the name of the Plaintiff, and 
oblige the Defendant to pay an amount of (AED 53418) a package of 40% of the contract value with the 
confiscation of the paid amounts for the Plaintiff, an amount of AED 160,254 and interest at the rate of 5% 
from the date of the claim until full payment, in addition to obligating it to pay fees, expenses, attorney 
fees, and include the judgment for expedited enforcement without guarantee. A session was set for it on 
Tuesday 19/07/2022 at 09:00 am in the remote litigation room &DESC_BUILDING, Therefore, you 
are required to attend or your legal representative, and you must submit your notes or documents to the 
court at least three days before the session.
Prepared by : Marwan Mohamed Saleh
Approval date 13/07/2022 at 23:51:33

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0076960 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�صيد/ حممد عبداهلل ح�صن احلمادي اماراتي اجلن�صية واحمل 
كامل ح�صتي  والتنازل عن  البيع  ارغب يف   ،784195293258158 رقم  بطاقة هوية 
تاأ�ص�صت  والتي  والعطور(  للملب�ص  ماك�ص  /)مك�ص  امل�صماه  الرخ�صة  يف   ،%100 البالغة 
الدين كونهي، هندي  نياز حمى  ال�صيد/ حممد  500999 ايل  ال�صارقة حتت رقم  بامارة 

اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197624697690، لت�صبح ن�صبته %100 
دخول وكيل خدمات، تنازل �صاحب رخ�صه لخر

 2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ص 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0076990 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�لن

حيث اأن ال�صيد : علي �صعيد �صليمان بن زايد املخزومي - اماراتي اجلن�صية - ميلك الرخ�صة التجارية 
رقم  رخ�صة  مبوجب  بال�صارقه  تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  ال�صعبية(  للماكولت  الرتاث  )ركن 
اماراتي - اجلن�صية يرغب   - املخزومي  زايد  بن  �صليمان  �صعيد  علي   : ال�صيد  ان  حيث   )791282(
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))ركن الرتاث للماكولت ال�صعبية(( البالغة 
) 100%( اإىل ال�صيد : حممد جعفر فقري �صاين - باك�صتاين اجلن�صية - تغيري ال�صكل القانوين من 
موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات تنازل �صاحب الرخ�صة ال�صابقني ل�صحابها احلاليني وتغيري ال�صم 
التجاري من )ركن الرتاث للماكولت ال�صعبية( اىل )كافترييا قهوة الذيد( تغيري الن�صاط من )مطعم( 
اىل )بيع الوجبات اخلفيفة كافترييا( و عمل بن�ص املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( 
2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعلن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق  ل�صنة 
اأي اعرتا�ص على ذلك عليه  اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعلن فمن لديه  اإليه بعد  على الأجراء امل�صار 

اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70533

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0073905 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�صية  بنغلدي�صي   - عليم  حاجي  الها�صم  ابو  ام  تي  ا  ال�صيد/  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  ارغ��ب   ،784195309148054 رق��م  هوية  بطاقة  واح��م��ل 
ح�صتي البالغة 100%، يف الرخ�صة امل�صماه /)عبداملناف لبيع اخل�صروات والفواكه والتمور( 
بن  ال��دي��ن  ت�صليم  حممد  ال�صيد/  ايل   15409 رق��م  حت��ت  ال�����ص��ارق��ة  ب��ام��ارة  تا�ص�صت  وال��ت��ي 
عبداملوؤمن بنغلدي�صي اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم784198437306974، لت�صبح 

ن�صبته %100 خروج �صريك / �صركاء ،دخول اآخر / اآخرين. 
2013 يف  ل�صنة  القانون الحت��ادي رقم )4(  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعملبن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70533

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0077080 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول : هند يو�صف حممد بوهندي احلو�صني - اجلن�صية : الإمارات  

اإىل الطرف الثاين : يو�صف حممد ح�صن بوهندي احلو�صني - اجلن�صية الإمارات 
بال�صم التجاري )�صباب اخلور لتلميع ال�صيارات(  ن�صاط الرخ�صة )تنظيف وتلميع 

ال�صيارات ، غ�صيل يدوي لل�صيارات يف املواقع املغلقة واملحددة( واملرخ�ص من دائرة التنمية 
الإقت�صادية يف خورفكان  - ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم 533157 

ال�صادرة  بتاريخ  2005/7/23 
 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.

وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعلن.

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 70349
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : ديزايرنز دين )�ص.ذ.م.م(
16 ملك جمعه املاجد -  607063 العنوان : حمل رقم  رقم الرخ�صة : 
بردبي - ال�صوق الكبري - ال�صكل القانوين : ذات م�صئولية حم��دودة - رقم 
الإقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1024107  : التجاري  بال�صجل  القيد 
ب��دب��ي ب��ان��ه��ا ب�����ص��دد ال��غ��اء ال��رتخ��ي�����ص اخل��ا���ص ب��ال�����ص��رك��ة ال������واردة اعله 
اي  ال��دائ��رة. وعلى من لديه  املتبعة يف  والنظم  الج���راءات  وذل��ك مبوجب 
الربيد  خ��لل  من  بدبي  الإقت�صادية  التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ص 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae  اللكرتوين 
مرفقا معه كافة امل�صتندات والوراق الثبوتية وذلك خلل )15( يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العلن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

70021
العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

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

)جزئي(    مدين   SHCFICIREQA2022 /0003827 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : حممد �صهباز بدر الدين  - جمهول حمل الإقامة  

نعلمكم اأن املدعي حممد نعيم عبدال�صتار 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعله ويطالب فيها بالتي : 

- الزام املدعي عليه مببلغ 30،000 درهم 
- الزام املدعي عليه بدفع الر�صوم وامل�صروفات. 

ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/7/14 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب  املدنية    الإبتدائية  املحكمة 
امل�صتندات وذلك خلل مدة ل  الدعوى مرفقا بها كافة  معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/6/29 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70535 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 1716 / 2022 م�شتعجل
لدى حمكمة عجمان الإحتادية البتدائية

املرفوعة من : 
املدعي :- احمد بن عبدالرحمن بن �صعد املو�صى

�صد / املدعى عليها : مدينة حميد القاب�صة املحدودة.
بوا�صطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة  اأو  املدعي عليها مدعوة للح�صور �صخ�صياً 
وذلك مبقر   25/07/2022 املوافق  الإثنني  يوم   12:00 ال�صاعة  املقرر عقده 
اخلبري الكائن دبي - بناية ال�صيخ �صعود القا�صمي - �صارع عمان - مكتب )505( 

م�صطحبني معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
عن جلنة اخلرباء
اخلبري / د.م�شطفى بن علي ال�شرياين

اإعالن اإجتماع خربة 

70472

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0076938 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد : بخت راوان حكيم خان ، اجلن�صية باك�صتان يرغب يف البيع 
�صهزاد  ا�صف  ا�صف  ناز  فريحه   : ال�صيدة  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�صته  كامل  والتنازل 
اجلن�صية باك�صتان و ان ال�صيدة / عائ�صه �صاه ر�صدى پري حممد يا�صني �صاه ر�صدى - - اجلن�صية 
باك�صتان ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 50% وذلك اىل ال�صيدة : ممتاز 
بيبي عريف على اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة )مركز حما�صن اللوؤلوؤ للتجميل( والتي تاأ�ص�صت 
القت�صادية.  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )560520( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  بامارة 

تعديلت اأخرى : خروج �صركاء ، و دخول اآخرين
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70535 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0077066 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�لن بالن�ص�ر

المارات  اجلن�صية   ، البلو�صي  غلوم  عبا�ص  عي�صى  نوف   : ال�صيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب    784199975816911 وحتمل بطاقة هوية رقم 
اجلن�صية  على  اآل  حممود  ح�صن  احمد  يو�صف  ال�صيد  اإىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صتها 
المارات. ويحمل بطاقة هوية رقم 784196360396301 يف الرخ�صة امل�صماه ))بقالة 
ال�صادرة  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )568099(  باأمارة  تاأ�ص�صت  الرحمانية(( والتي  برج 

من دائرة التنمية القت�صادية ، تعديلت اخرى - نازل �صاحب الرخ�صة لآخر
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70535 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0076988 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : بدجناري كلنجوت عبداجلبار، اجلن�صية الهند يرغب 
يف البيع والتنازل عن ن�صبه )35%( من كامل ح�صته البالغة 100% و ذلك اىل ال�صيد 
العنرب  )�صالون  الرخ�صة  يف  باك�صتان  اجلن�صية  مو�صى  حممد  حافظ  الرحمن  خليل   :
للحلقه( والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )212765( ال�صادرة من 

دائرة التنميه القت�صادية. تعديلت اأخرى : ا�صافه �صريك
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

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

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70535 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0003264 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه مو�صى ابراهيم ماجنلورى ، العنوان : 9521750
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعله ل�صالح اأحمد حامد اأحمد علي، بالتايل : ن�ص احلكم
للمدعي مبلغا وقدره)425000( درهم  ي��وؤدى  ان  املدعي عليه  بالزام  نامر 
متام  وحتى  ال��دع��وى  قيد  تاريخ  من  �صنويا   %5 مبقدار  بالفائدة  والزمته 

ال�صداد والزمته بامل�صروفات /2022/5/18/بتاريخ
اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 القانونية  امل��دة  خ��لل  لل�صتئناف  قابل  حكما 

التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70197

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
�زارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

ق�شم احلجوزات �البيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1784 ل�شنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
املنفذ �صدهم / ورثة عبداهلل عمر حم�صن الكاف - اماراتي اجلن�صية وهم 1-عمر عبداهلل عمر حم�صن الكاف 2- طارق 
عبداهلل عمر حم�صن الكاف 3- حممد عبداهلل عمر حم�صن الكاف 4- بدر عبداهلل عمر حم�صن الكاف 5- في�صل عبداهلل 
فاطمة عبداهلل عمر   -8 الكاف  7-رمي عبداهلل عمر حم�صن  الكاف  6- خالد عبداهلل عمر حم�صن  الكاف  عمر حم�صن 

حم�صن الكاف 9- ماجد عبداهلل عمر حم�صن الكاف
ل�صالح طالب التنفيذ / عزيزة ا�صماعيل حممد عبدالهادي ا�صماعيل

للمزادات الم����ارات  م��وق��ع  على  وذل���ك  علني  م���زاد  �صينعقد  ب��اأن��ه  للجميع  الحت��ادي��ة  الب��ت��دائ��ي��ة  ال�صارقة  حمكمة   تعلن 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ظ���ه���راً  ع�����ص��ر  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ص��اع��ة  مت����ام  يف   http://www.emiratesauction.ae
العقار العائد ملكيته للمنفذ �صده واأو�صاف العقار على النحو التايل : قطعة رقم 17/ط  لبيع  وذلك   20/07/2022

ملك مبنطقة العزرة بامارة ال�صارقة ب�صعر التثمني : 1،750،000 درهم وهو عبارة عن ار�ص - مبنية.
يتوجب على الراغب بال�صرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من 
يرغب بال�ص�راء اأو ال�ص�تف��ص�ار عن ذلك مراجعة ق�ص�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين للمارات للمزادات 
البيع. وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�ص�ه  موعد  قبل  وذلك   http://www.emiratesauction.ae

معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على القل.
رئي�س ق�شم احلجوزات �البيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70197 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
�زارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

ق�شم احلجوزات �البيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1784 ل�شنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �صدهم / ورثة عبداهلل عمر حم�صن الكاف - اماراتي اجلن�صية وهم 1-عمر عبداهلل عمر حم�صن الكاف 2- طارق 
عبداهلل عمر حم�صن الكاف 3- حممد عبداهلل عمر حم�صن الكاف 4- بدر عبداهلل عمر حم�صن الكاف 5- في�صل عبداهلل 
فاطمة عبداهلل عمر   -8 الكاف  7-رمي عبداهلل عمر حم�صن  الكاف  6- خالد عبداهلل عمر حم�صن  الكاف  عمر حم�صن 

حم�صن الكاف 9- ماجد عبداهلل عمر حم�صن الكاف
ل�صالح طالب التنفيذ / عزيزة ا�صماعيل حممد عبدالهادي ا�صماعيل

للمزادات الم����ارات  م��وق��ع  على  وذل���ك  علني  م���زاد  �صينعقد  ب��اأن��ه  للجميع  الحت��ادي��ة  الب��ت��دائ��ي��ة  ال�صارقة  حمكمة   تعلن 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ظ���ه���راً  ع�����ص��ر  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ص��اع��ة  مت����ام  يف   http://www.emiratesauction.ae
العقار العائد ملكيته للمنفذ �صده واأو�صاف العقار على النحو التايل : قطعة رقم 17/ط  لبيع  وذلك   20/07/2022

ملك مبنطقة العزرة بامارة ال�صارقة ب�صعر التثمني : 1،750،000 درهم وهو عبارة عن ار�ص - مبنية.
يتوجب على الراغب بال�صرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من 
يرغب بال�ص�راء اأو ال�ص�تف��ص�ار عن ذلك مراجعة ق�ص�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين للمارات للمزادات 
البيع. وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�ص�ه  موعد  قبل  وذلك   http://www.emiratesauction.ae

معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على القل.
رئي�س ق�شم احلجوزات �البيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70197

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0003122 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �صعيد �صامل حممد بالعبد ال علي
العنوان : 9517119

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعله ل�صالح البيت للإ�صت�صارات الهند�صية، بالتايل :

ن�ص احلكم 
درهم  وقدره)15225(  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدى  ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  نامر 
والزمته بالفائدة التاخريية بواقع 5%�صنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى 

وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0076672 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�لن بالن�ص�ر

هندي  حاجي،  حممد  حممد  موريثار  النظار  عبد  ال�صيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد  100% و ذلك اىل  البالغه  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  اجلن�صية يرغب يف 
امل�صماه  رخ�صة  يف  اجلن�صية  هندي  باديات،  حيدرو�ص  امبيل  تاتامبار  باديات  طاهر   :
ال�صارقة مبوجب رخ�صة  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  اللكرتونية(  الجهزة  لت�صليح  )ال�صلوى 

رقم )501551(  تعديلت اأخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
 اعالن بالن�شر

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
يف �شحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية   

يف الإ�شتئناف رقم 2022/889 عمايل 
بناء علي طلب امل�صتاأنف : ن�صمة اجلنوب للخياطة والتطريز 

اىل امل�صتاأنف �صده : م�صتاق احمد امري ح�صن
انت مكلف باحل�صور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ا�صتئناف ال�صارقة 
- �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك يف يوم اخلمي�ص املوافق 2022/7/21 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مكتب ادارة الدعوى       

  �زارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70535

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
 حمكمة ال�شارقة الإحتادية

اإعالن ح�شور اإجتماع بالإت�شال املرئي عن بعد 
SHCFICILABMIN2022 /0004872 يف  الق�شية رقم

اعلن بالن�صر يف جريدة وا�صعة النت�صار
بناء على طلب : املدعي )ة( : راتي�ص كومار باليل �صيفاناندان �صيفاناندان

اىل : املدعي عليه : اللوؤلوؤه لل�صناعات ذ م م
، بال�صافة اىل  12،400 دره��م  ب�صداد مبلغ وق��دره  املدعى عليها  ال��زام   : الدعوى يطالب فيها  اأق��ام  قد 

الطلبات الثابتة يف �صحيفة الدعوى.
انت مكلف بح�صور الإجتماع املرين رقم EM00041226 واملقرر بتاريخ 2022/07/26 ، ال�صاعة 
08:30 والذي �صيعقد يف حمكمة ال�صارقه الإحتادية دائرة دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الرابعة عن 
https://smartjustice.moj.gov.ae/ العدل املرئي عرب موقع وزارة  بوا�صطة الت�صال  بعد 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  املرئية.  الإجتماعات  اجلل�صات  بوابة   /  chrysalis/f/eMeeting/search

وكيل معتمد. اأو قم مب�صح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف 
الدعوى  املذكرة اجلوابية على  تقدمي  EM00041226 وميكنكم   : الإجتماع  رقم   : الإجتماع  بيانات 

وارفاق امل�صتندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �صعادة املتعاملني

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70533

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001801 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الندل�ص خلدمات اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/7/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/6/29 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70392 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )149786/2022(
املنذر:- عبداهلل حممد �صلطان العوي�ص ال�صويدي - ب�صفته : املوؤجر

�صد / املنذراليهما /
امل�صتاأجرة  : ب�صفتها   )772346( رقم  جتارية  رخ�صة  )فرع(  والقهوة  للكيك  جليز   -1

حمرر ال�صيكات  : ب�صفتها   )784198542417575( رقم  هوية  جيمينيز  �صي�صو  نار  فريلهي   -2
تتوجة املنذره بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي : 

ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 26،000 درهم قيمة �صيكات بدل ايجار ال�صيكات رقم 000113 ،000114 
امل�صحوب علي بنك المارات دبي الوطني التي متثل الفرتة اليجارية من تاريخ 20/07/2017 وحتى 
19/11/2017  وذلك خلل خم�صة اإيام من تاريخ ا�صتلمكم هذا الإخطار واإل �صوف نلجاأ اإيل اتخاذ 
الإجراءات القانونية �صدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �صغل املاأجور و�صداد 

املرت�صدة يف ذمتكم والر�صوم وامل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )149757/2022(
املنذره :- مركز برجمان )�ص ذ. م. م( - رخ�صة جتارية رقم )227968(

�صد / املنذر اليها :- ام بي جروب ���ص.ذ.م.م الإ�صم التجاري توما�ص �صابو )فرع من ام بي جروب ذ.م.م( رخ�صة 
جتارية رقم 860121

تتوجة املنذره بهذا الإنذار اىل املنذرالها لإنذارها بالآتي :
ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره =/ 78،706 درهم مف�ص�له على النحو التايل )مبلغ وقدره/ 64،719 درهم مرت�ص�د 
اجمايل مبيعات  من   18% ون�ص�بة  الأوىل  ال�صنة  يف  مبيعات  اجمايل  بدل الإيجار على ا�ص�ا�ص ن�صبة 15% من 
ال�صنوات من الثانية وحتي ال�ص�نة اخلام�ص�ة وحتديداً عن الفرته من 25/10/2019 وحتى تاريخ اإنهاء العلقة 
الإيجار  عقد  من  الإيج�اري�ة مبكراً بناء على طلب املنذر ال�ي�ه ب�ت�اريخ 30/11/2021 وذلك فق البند رقم 18 
مبلغ  ع��ن  امل�صافة  القيمة  �صريبة  دره��م   3،236  /= وق���دره  مبلغ   + العقد  م��ن   3.1.1 رق��م  البند  م��ع  م��ق��روء 
الديوا والدفاع  8،355 درهم ر�ص�وم ر�ص�وم  اإيجاري + مبلغ وق��دره/  212 درهم ر�ص�وم  الإيجار + مبلغ وق��دره/ 
من  اأيام  خم�صة  خلل  وذلك  ال�صنوية(  ال�صيانة  ر�ص�وم  ر�ص�وم  درهم  املدين قبل الإفتتاح + مبلغ وقدره 2،184 
تاريخ اإ�صتلمكم هذا الإخطار واإل �صن�صطر اأ�صفني للجوء اىل اجلهات املخت�صة لإجباركم على ال�صداد مع الزامكم 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )149753/2022(
املنذرة/ �صركة تطوير جممع دبي للإ�صتثمار�ص.ذ.م.م.

�صد / املنذراليه / مطبعة برميري - �ص.ذ.م.م. رخ�صة جتارية رقم 550229
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي:

وب��ني مطبعة  )�����ص.ذ.م.م.(  دب��ي لل�صتثمار  �صركة تطوير جممع  اإيجار بني  اتفاقية  اإب��رام  مت 
وقدره  مبلغ  وي��رت���ص�����د   762-598 رق���م  الأر�����ص  قطعة  بخ�صو�ص  ب����رمي����ري)�����ص.ذ.م.م.( 
واأربعة  دره��م  وثمامنائة  األفا  و�صبعون  و�صبعة  )�صبعمائة  اإم��ارات��ي  دره��م   777،800.54
وخم�ص�ون فل�ص( بذمة مطبعة برميري)�ص.ذ.م.م.( ل�صالح �صركة تطوير جممع دبي لل�صتثمار 
)���ص.ذ.م.م.( ؛ ومت منح مطبعة برميري)�ص.ذ.م.م.( مهلة قدرها 4 )اأربعة( اأ�ص�������اب�يع مبوجب 
مع  �صدكم  القانونية  الإج��راءات  اإتخاذ  يتم  �ص�وف  واإل  املبلغ امل�صتحق.”  اإن��ذار عدىل ل�ص�داد 

الزامكم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0055303
اإماراتية رقم )784197548032859(  املخطر/ عزرا بيبي �صبري رحمن - اجلن�صية : باك�صتان واأحمل هوية 
ب�صفتي وكيل عن ال�صيد : ه�صكر دولت خان - اجلن�صية : باك�صتان مبوجب الوكاله امل�صدق عليها من الكاتب العدل 
برقم )2250005423( بتاريخ 2022/02/23 ب�صفته )�صريك ومدير( الرخ�صة امل�صماه )الزياب برتوليوم 
�ص م ح( وال�صادرة من هيئة املنطقة احلرة باحلمرية برقم )17369( العنوان/ ال�صارقة - املنطقة احلرة باحلمرية 

- مبنى مكاتب التاجري اي مكتب رقم ب 5 - الهاتف : 0565591223
املخطر اإليه/ دين حممد نذير كل اجلن�صية : باك�صتان ويحمل هوية اإماراتية رقم )784196302485832( 

العنوان/ ابوظبي - امل�صفح ال�صناعية م 32 - مكتب رقم 3 - الهاتف : 0564149330
مو�صوع الخطار : مراجعتنا لدى اجلهات املخت�صة للتوقيع على الن�صحاب من عقد ال�صراكة وللتمكن من جتديد 
الرخ�صة حيث ان املخطر اليه �صريك بالرخ�صة امل�صماه )الزياب برتوليوم �ص م ح( وال�صادرة من هيئة املنطقة احلرة 
باحلمرية برقم )17369( حاول املخطر التوا�صل مع املخطر اليه عدة مرات وذللك للتوقيع على الن�صحاب من 
احل�صور  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك  ي�صتجيب  ومل  املذكورة  الرخ�صة  جتديد  من  للتمكن  وذل��ك  ال�صركة 
للتوقيع على الن�صحاب من ال�صركة لدى اجلهات املخت�صة وذلك للتمكن من جتديد الرخ�صة املذكورة وعليه يلتم�ص 

املخطر من �صعادة الكاتب العدل يف ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا .
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
�زارة العدل - ال�شوؤ�ن الفنية �التعا�ن الد�يل

  اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  
برقم املحرر 2022/0066990
اإعلن عزل - بوا�صطة الكاتب العدل

املعلن : حمى الدين الدين حممد ا�صماعيل - بنغايل اجلن�صية
هاتف / 0589418900 - العنوان : ال�صارقة - رولة

املعلن اإليه حممد معني الدين فائز اهلل - بنغايل اجلن�صية
العنوان : ال�صارقة - النهدة - بناية تاقر هاتف رقم : 0521418886- 0507676462

املو�صوع : عزل من جميع الوكالت
اإ�صارة للوكالت املحررة ل�صاحلك و امل�صدق عليها من ال�صيد الكاتب العدل وعملء لن�ص املادة 
: )955( من قانون املعاملت املدنية رقم : )5( ل�صنة : )1985( و املعدل بالقانون رقم : 

)1( ل�صنة : )1987(
لذلك : فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من جميع الوكالت اعتبارا من يوم ت�صلمك هذا الإعلن،  

فاإن كان لديك اأي اعرتا�ص على ذلك يرجى اتباع ال�صبل الق�ان�وني�ة ،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
�زارة العدل - ال�شوؤ�ن الفنية �التعا�ن الد�يل

  اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0051337
املخطر / ح�صن رجب عبد اهلل عبد املق�صود - م�صر اجلن�صية ويحمل هوية رقم )784197140962750( ب�صفتي وكيل عن ال�صيد / خالد حممد عثمان 
- فل�صطني اجلن�صية مبوجب وكالة )SH20180816C86658( ب�صفته وكيل - عن ال�صيد / عبد اهلل مطر �صامل املهريي - المارات اجلن�صية وكالة رقم 
)SH20180121C52697( ب�صفته مالك الرخ�صة امل�صماه/ بلوتو خلدمات ال�صراف الداري جلمعيات امللك - رخ�صة رقم 724500 وال�صادرة من دائرة 
 التنمية القت�صادية بال�صارقة ، ب�صفتهم ممثلني عن جمعية ملك برج ال�صاطئ 2 عنوانها : برج امري بوخم�صني F2 )203( هاتف رقم : 971506813553

املخطر اليه : نبيل حممد �صبحي بطل اجلن�صية : ا�صرتاليا
عنوانه : ال�صارقة - اخلان - برج ال�صاطئ 2 طابق النادي ال�صحي HC - هاتف رقم : 917554533360

املو�صوع : اإخطار ب�صداد اإجمايل ر�صوم اخلدمات ال�صنوية امل�صتحقة وغرامة التاخري
2 العقار رقم )1230/ه�( - باإمارة ال�صارقة، وقد تر�صد للمخطر يف ذمة املخطر اليه مبلغ  اإليه هو مالك ال�صقة رقم )HC( بربج ال�صاطئ  ملا كان املخطر 
،2019،2021،2020 وما قبل، عبارة ر�صوم خدمات �صنوية ل�صنة )2019(  اجمايل وقدره )198،542( درهم ت�صمل قيمة الغرامة ب 10% عن الأعوام 
وما قبل مببلغ )97،443( درهم ور�صوم خدمات �صنوية ل�صنة )2020( مببلغ )41،590( درهم و ر�صوم خدمات �صنوية ل�صنة )2021( مببلغ )41،460( 
+ ر�صوم غرامة التاأخري 10% )18،049(  املن�صو�ص عليها باملادة 34 البند 13 واملادة 44 البند رقم 10 من النظام الأ�صا�صي لت�صكيل جمعية احتاد امللك - 
ال�صادر من دائرة الت�صجيل العقاري( ووفقا اأي�صا لأحكام املادة رقم )14( من القانون رقم )4( ل�صنة 1980م وحيث مت تبليغك عدة مرات ب�صداد هذا املبلغ �صفويا 
وعرب الهاتف وبار�ص�ال ر�صائل ر�صمية ال - ان�ك امتنعت عن �صداد ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة بدون م�صوغ قانوين وبل مربر وحيث تخطر املخطره املخطر اليه 
ب�صرعة �صداد املبلغ امل�صتحقه عليه من ر�صوم اخلدمات واملذكورة اعله بالتف�صيل، حتى يت�صنى للمخطره القيام بالتزاماتها نحو اإدارة الربج باأكمله و�صمان ح�صن 
اإدارة و�صيانة الجزاء امل�صرتكة فيه وتوفري خدمات الإدارة والتنظيم والتحكم وفقا للمادة رقم )14( من القانون رقم )4( ل�صنة 1980 م وعمل بلحكام املادة 
)49( من عقد تاأ�صي�ص اجلمعية والنظام الأ�صا�صي لها والتي يحق مبوجبها توجيه انذار خطى عن طريق املحكمة اأو بعلم الو�صول اإىل اأع�صاء اجلمعية املالكني 
للوحدات يف حالة عدم التزامهم باأي من اللتزامات املن�صو�ص عليها يف النظام ال�صا�صي ويحق لها اإتخاذ الإجراءات القانونية باللجوء لقا�صي التنفيذ املخت�ص 
، لذلك - وبناءا على ما تقدم فاإن املخطرة تخطر املخطر اليه ب�صرورة �صداد كافة ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة والبالغة  اإج��راءات التنفيذ اجلربي  واأتخاذ كافة 
)198،542( درهم )مائة وثمانية وت�صعون الفا وخم�صمائة واثنان واأربعون درهم( للمخطره خلل مدة اأق�صاها 15 يوما من تاريخ هذا الأخطار ويف حال عدم 

ال�صداد �صوف ت�صطر املخطره باإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بال�صافة اإىل كافة امل�صاريف والر�صوم الق�صائية
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
�زارة العدل - ال�شوؤ�ن الفنية �التعا�ن الد�يل

  اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات )ال�شارقة(   
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العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003903 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : ا�صد اهلل افتخار الدين - جمهول حمل الإقامة
اعلن بالن�صر باللغتني العربية والجنبية

بناء على طلب املدعي : اأمري علي عبداهلل �صنان ال على
قد رفع الدعوى املذكورة اعله تطالبكم ب : - الزام املدعى عليه دفع املبلغ )11500( درهم وقدره اأحد ع�صر 

األفا وخم�صمائة درهم او ا�صتكمال اعمال بناء الملنيوم يف املنزل 
- الزام املدعى عليه بدفع الر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماه

- �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الإجراءات املدنية.
اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/07/18 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقه الإحتادية املحكمة 
وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�صطة  اأو  �صخ�صيا   )2 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  البتدائية 
اأيام من تاريخ  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 70555
لدى  كاتب العدل - املوقرة 

الإنذار العديل املحرر بالرقم )2022/1/149771(  
مقدم من : املن�ذرة : �صيدلية املدينة ذ.م.م

�ص�د / املنذر اإليهما : 1- معمل املجرة لل�صنان )ذ.م.م(
حمل الإقامه( )جمهول   - كو�صتني  دميرتو   -2

درهم   120800 مببلغ  بالوفاء  مت�صامنني  اليهما  املنذر  تكلف  امل��ن��ذرة 
)مائه وع�صرون الف وثمامنائة درهم( والفوائد التجارية بواقع 5% من 
تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى متام ال�صداد، وذلك خلل خم�صة اأيام من 
الوفاء  اإليهما عن  املنذر  امتناع  فاإنه يف حالة  الإن��ذار، وال  ن�صرهذا  تاريخ 
�صوف ت�صطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ 

حقوقها من اأي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اإعالن بالن�شر 

اعمـال اخلبـرة احل�شابيـة يف الدعـوى 203/2022 تعييـن خـبـرة
املتن��ازع �ص�ده / حممد زكريا عبد املجيد ،

بالإ�ص����ارة للمو�ص�وع اع�له و عطف�ا ع�لى تعيي�ني خبي����راً ح�صابي�اً يف الدع�����وى 203/2022 
بتاريخ  املوق�رة  دبي  حمكم�ة  م�ق�ام  ع�ن  ال�ص�ادر  التمهي�دي  احلك�م  مبوج�ب  خب�����رة  تعيي�ن 
ملراجع�ة اخلبري احل�صابي /  قانون�اً  ميثلك�م  م�ن  او  ح�صورك�م  يقت�صي   ،21/04/2022

م�صعب من�ص�ور ع�ب�ر و�صائل التوا�صل التالي�ة : املكتب / امان�ة حما�صبون قانوني�ون
دبي - القرهود - بناي�ة بن�ك ال�صارق�ة - مكتب 301 - هاتف رق�م / 04-2868836 

،court@amanacac.ae عنوان بريد الكت�روين
احل�ص�ابي  اخلبي�ر  مراجع�ة  ذل�ك  بخلف  و   18/07/2022 امل�واف�ق  الأثني�ن  ي�وم  وذل�ك 
كاف�ة و جميع  لتق�دمي  الإع�لن وذلك  ن�ص�ر ه�ذا  ت�اريخ  ع�م�ل م�ن  اي�ام   5 اق��ص�اه  يف موع�د 

امل�صتن�دات بخ�ص�و�ص مو�ص�وع الدع�وى.
اخلبري احل�شابي / م�شعب من�شور 

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
املو�شوع/ اعالن بالن�شر حل�شور اجتماعات اخلربة

يف الدعوى رقم 314/2022 تعيني خربة - دبي 
اعالن املتنازع �شده بالن�شر حل�شور جل�شة خربة

ال�صيد/ جميل بن حممد بن �صعد الأ�صمري
حيث اأنه �صدر حكم من حمكمة دبي الإبتدائية بندبنا خبري ح�صابي يف الدعوى رقم 314/2022 
تعيني خربة فاإننا نخطركم بح�صور اجتماع اخلربة املحدد له يوم الثلثاء املوافق 19/07/2022 

يف متام ال�صاعة 02:00 ظهراً عن طريق برنامج الزوم على الرابط التايل:  
https://us06web.zoom.us/j/88910152228?pwd=dXM0NG5CY1Jpc1E0ZilWakM3WcxQT09
Meeting ID : 889 1015 2228
Passcode: 158424

اخلبري احل�شابي / اإبراهيم عبدامللك حممد 
قيد رقم )1(
زميل املجمع العربي للمحا�شبني القانونيني 
ع�شو جمعه املحا�شبني �مدققي احل�شابات  

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
 اإخطار عديل باإخراج �شريك  
برقم املحرر 2022/0071249

اخطار عديل باخراج �صريك
املخط�ر/ حممد جانى عامل �صم�ص املياه - اجلن�صية بنغلدي�ص ويحمل بطاقة هوية رقم )784198225368517( ب�صفته 

�صريك بن�صبة 90% ومدير يف الرخ�صة امل�صماه
)ور�صة وادي النيل ل�صيانة ال�صيارات( �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برقم )752232(

العن�وان / ال�صارقة - ال�صناعية 4 ، رقم الهاتف/ )0503601626(
املخطر اإليه / حممد جامر الدين حممد ليدو مياه - اجلن�صية بنغلدي�ص، و يحمل بطاقة هوية رقم )784198938519414( 

العن�وان/ ال�صارقة - ال�صناعية 2 - بجانب �صركة �صيدار - هاتف رقم / )0509823130(
املو�صوع / اإخطار : اخراج �صريك

وحيث اإن املخطر اليه �صريك بن�صبة 10% يف الرخ�صة التجارية امل�صماه )ور�صة وادي النيل ل�صيانة ال�صيارات( �صادرة من دائرة 
التنمية القت�صادية بال�صارقة برقم )752232(

وحيث ان املخطر اليه ميتنع عن احل�صور اىل دائرة التنمية القت�صادية للتوقيع على الأوراق اخلا�صة باخلروج من الرخ�صة، 
وعليه فان املخطر يرغب باخطار املخطر اليه ب�صرورة احل�صور امام دائرة التنمية القت�صادية للنظر يف مو�صوع التوقيع وال 
�صن�صطر لتخاذ الجراءات القانونية، لذلك - ينيب املخطر على املخطر اليه للح�صور لدى الدائرة القت�صادية للتوقيع على 
ان�صحاب ال�صريك من الرخ�صة امل�صماه )ور�صة وادي النيل ل�صيانة ال�صيارات( �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برقم 
)752232( خلل 7 ايام من تاريخه وال �صي�صطر ا�صفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل 

حتفظ واحرتام  ، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
�زارة العدل - ال�شوؤ�ن الفنية �التعا�ن الد�يل

  اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0075127
املخط�ر : يو�صف عمر يو�صف الدوخي ال�صناين - اجلن�صية : الإمارات ، واأحمل هوية اإماراتي�ة رقم )784198592970390( 

- العن�وان : ال�صارقة - القرائن 1 - فيل رقم 7 - هاتف رقم : 0504999992
امل���خ���ط���ر اإل����ي����ه : حم���م���د م�����ص��ب��ح ع����ب����داهلل ب����ن غ��ل��ي��ط��ه ال��غ��ف��ل��ي - اجل��ن�����ص��ي��ة : الإم����������ارات - ي��ح��م��ل ه���وي���ة ام����ارات����ي����ة رقم 

)784195939728374( - العن�وان : عجمان - احلميدية فيل رقم 54 - هاتف رقم : 0506288845
مو�صوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )400000( درهم

الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه ا�صتلم من املخطر مبلغ )400000( درهم مقابل معاملة �صخ�صية وقام املخطر اليه بتحرير 
�صيك وعند تقدمي ال�صيك للبنك اعيدت لإغلق احل�صاب وعند مراجعته ماطل يف ال�صداد وبيانات ال�صيك كالتي:

"1- �ص�يك رقم )001292( بقيم�ة )400000( درهم وتاريخ ا�صتحقاق 2021/7/26 وامل�صحوب على بنك امل�صرق الذهبي
- طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى ، 

- وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �صداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�صر باملخطر
تاريخ  ايام من  اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه )5( 
الفائدة  له مع  امل�صتحق  باملبلغ  القانونية للمطالبة  اتخاذ كافة الج��راءات  املخطر اىل  الإخطار وال �صوف ي�صطر  تبلغكم هذا 
والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق ، لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�ص�ريان كافة 

الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
�زارة العدل - ال�شوؤ�ن الفنية �التعا�ن الد�يل

  اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0077108 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعلن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : ح�صني نا�صر حممد عبداهلل املازمي - اجلن�صية : الإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد 
: �صيد ر�صا ح�صينى - اجلن�صية : اأفغان�صتان، يف الرخ�صة امل�صماه )دار املزن لتجارة قطع غيار 
ال�صيارات امل�صتعملة( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )770681( ال�صادرة من 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، 
خدمات(، )وكيل  اإىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغيري  تعديلت اأخرى: 1. 

2013 يف  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�صنة  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعملبن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70555 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

 فقدت عفراء جمعه �صعيد �صهادة ا�صهم �صادرة
من م�صرف اأبوظبي الإ�صلمي، رقم ال�صهادة  
على  151 الأ�صهم  عدد   ،10107563"

او  املذكورة  لل�صركة  ت�صليمها  يجدها  من 
الإت�صال على الرقم 0506429444

   فقدان �شهادة ا�شهم

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149816(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات 

املنذر اليه : مركز نيلبانا ايروفيديك
فان املنذر ينبه علي املنذر اليه بالتي :  

 2022/6/20 وحتى   2022/4/1 من  للفرته  دره��م   19973 مبلغ  امل�صتحق  �صداد   )1
30 يوما  ال�صداد وذلك خلل  تاريخ  2022/6/21 حتى  تاريخ  ايجار من  وما ي�صتجد من 
من ا�صتلمه هذا النذار. 2( اخلء العني امل�صتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�صليم العني 
للمنذر خاليه من ال�صواغل مع �صداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه. 3( وبخلف 
ذلك �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا 
ب�صداد املبلغ املطالب به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخلء التام. مع حفظ 

كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149813(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات

املنذر اليه : ال�صلة لرتكيب الزجاج و اأ�صغال الملنيوم و �صيانتها
فان املنذر ينبه علي املنذر اليه بالتي

املوؤرخ   ،000007 5800 درهم )ال�صيك رقم  قيمة ال�صيك املذكورة مببلغ وقدره  �صداد   )1
5800 درهم علي بنك برودا والذي ميثل قيمة اليجار  بتاريخ 2022/5/13 بواقع مبلغ 
 30 ايجار وذل��ك خلل  ي�صتجد من  2022/8/4 وما  تاريخ   2022/6/6 اىل  تاريخ  من 
يوما من ا�صتلمه هذا النذار. 2( اخلء العني امل�صتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�صليم 
العني للمنذر خاليه من ال�صواغل مع �صداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.  3( و 
بخلف ذلك �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه 
جربا ب�صداد املبلغ املطالب به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخلء التام. مع 

حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 70392
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149814(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات 

املنذر اليه : �صرتكت كون للن�صاءات �ص.ذ.م.م
فان املنذر ينبه علي املنذر اليه بالتي

 2022/6/23 وحتى   2022/4/15 من  للفرته  درهم   6444 مبلغ  امل�صتحق  �صداد   )1
30 يوما  ال�صداد وذلك خلل  تاريخ  2022/6/24 حتى  تاريخ  ايجار من  وما ي�صتجد من 
من ا�صتلمه هذا النذار. 2( اخلء العني امل�صتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�صليم العني 
للمنذر خاليه من ال�صواغل مع �صداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه. 3( وبخلف 
ذلك �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الج��راءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا 
ب�صداد املبلغ املطالب به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخلء التام. مع حفظ 

كافة احلقوق الخرى للمنذر اآيا كان نوعها ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149815(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات

املنذر اليه : مطعم هدايت دربار
فان املنذر ينبه علي املنذر اليه بالتي : 

وحتى   2021/7/24 م���ن  ل��ل��ف��رته  دره�����م   80384 م��ب��ل��غ  امل�����ص��ت��ح��ق  ����ص���داد   )1
ال�صداد  تاريخ  حتى   2022/6/15 تاريخ  من  ايجار  من  ي�صتجد  وما   2022/6/14
وذلك خلل 30 يوما من ا�صتلمه هذا النذار. 2( اخلء العني امل�صتاجره يف حالة عدم 
واملاء  الكهرباء  فواتري  �صداد  مع  ال�صواغل  من  خاليه  للمنذر  العني  وت�صليم  اليجار  دفع 
وتزويدنا باملخال�صه. 3( و بخلف ذلك �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه 
بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا ب�صداد املبلغ املطالب به والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماه مع الخ��لء التام. مع حفظ كافة احلقوق الخ��رى للمنذر ايا كان نوعها 

ال�صابقه واحلاليه وامل�صتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ايه يف جي او للمخل�ص اجلمركي - ذ م م  
العنوان : م�صتودع رقم 1 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية - الق�صي�ص ال�صناعية 5 ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رقم   945063  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1556794 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ان 
بي ان ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 3  ملك على خليفة حممد الفقاعي 
- ديرة - هور العنز - �صرق - هاتف :   فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد �ال�شياحة

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : بي ان ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 3  ملك على خليفة حممد الفقاعي - ديرة - هور العنز 
- �صرق - هاتف :   فاك�ص :      مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي 
للمخل�ص  او  جي  يف  ايه  لت�صفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
 2022/4/26 وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  اجلمركي - ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/26 وعلى من لديه 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد �ال�شياحة

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 1104/2022/465 نزاع جتاري  
املنظورة يف : الت�صوية الودية للمنازعات ال�صابعة رقم 756

و  امل�صاريف  و  الر�صوم  و  املدعي عليهم مببلغ وقدره )57477 درهم(  باإلزام  املطالبة   : املنازعة  مو�صوع 
اأتعاب املحاماة و الفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق يف 5-10-2020 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بل كفالة.
املتنازع : انكيرتاج اك�صبورتريد برايفيت ليمتد - عنوانه : الإم��ارات-اإم��ارة دبي-بور�صعيد - ديره - دبي- 

�صارع املكتوم-مبنى بلوك B-�صقة اخلام�ص-قريه العمال
املطلوب اإعلنه /1- نور طالب للتجاره العامه ذ م م - �صفته : متنازع �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )57477 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق يف 5-10-2020 وحتى 

ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.
التقا�صي عن  بقاعة  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 04-07-2022 ال�صاعة 09:00 �صباحا �ص 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على القل.
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 575/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

املنفذ به وق��دره )609360 درهم(  املبلغ  ، ب�صداد  2021/64 عقاري جزئي  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  مو�صوع 
�صامل للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ: حممد ال�صيد حامد عمران - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - حمي�صنة اوىل - �صارع 13 ب - فيل رقم 27 ب - رقم مكاين 
وميثله : �صفيع حممد اإبراهيم    -  4041392783

املطلوب اإعلنه : تنميات جلوبال للتطوير العقاري - �ص ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - وادي ال�صفا 3 - دبي لند - ليفينج ليجندز - 645 فيل A29 - مكاين 2836675687 

crm@tanmiyat.ae  -   0097144356609  -  00971503099941
مو�صوع الإعلن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/10 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
http://www. بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : وحدة عقارية  حتت الإن�صاء - املنطقة : وادي ال�صفا 
3 - رقم الر�ص 2120 - رقم البلدية : 7549-645 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ALLADIN - رقم الوحدة : 1205 - امل�صاحة 

: 132.60 ، التقييم : 929067.56 درهم.  ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/149809(

طالبة الخطار : بيتا ال�صناعية ذ.م.م
ومتثله املحامية الدكتورة/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم )2021/1/26331(

وميثلها ال�صتاذ/ فاروق على يو�صف ابراهيم مبوجب وكالة رقم رقم املحرر : 198960/1/2020
املخطر اإليها : �صركة جيانغ�صو جينغتيان للمقاولت البناء ذ.م.م

املو�صوع
25،709،01 )خم�صة  املخطرة مببلغ  اإليها ل�صالح  املخطر  امل�صتحق بذمة  بالدين  بالوفاء  تكليف   : املو�صوع 

وع�صرين األف و�صبعمائة وت�صعة دراهم وواحد فل�ص( والفائدة القانونية بواقع %5
فان املخطرة ومبوجب هذا التكليف تنبه على املخطر اإليها بالوفاء باملبلغ امل�صتحق بذمتها وقدرة 25،709،01 
ا�صتلمها هذا  اأيام من تاريخ  األف و�صبعمائة وت�صعة درهم وفل�ص( وذلك يف خلل )خم�صة(  )خم�صة وع�صرون 
الأخطار مع اعتبار ذلك تكليفاً بالوفاء وفى حالة تخلفها عن ال�صداد �صتقوم املخطرة با�صت�صدار اأمر الأداء باملبلغ 
امل�صار اأعله م�صافاً اإليه الفائدة القانونية مع حتميلها بالر�صوم وامل�صروفات. هذا ويحتفظ املنذر بكافة حقوقه 

القانونية التي تتعلق بال�صركة ومبو�صوع هذا الإنذار القانوين واأية حقوق قانونية اأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اإخطار عديل بالن�شر

رقم )2022/149819(
مقدم من املخطر : �صبيكرتوم خلدمات التنظيف �ص ذ م م

�صد / املخطر اليها : روبي هيلجا لباين - اجلن�صية الفلبني
بناء عليه ، فان الدائنة متهل املدينة خم�صة اأيام من تاريخ الإعلن 
10،100 درهم ع�صرة  ل�صداد قيمة �صند املديونية البالغ جمموعة 
تعتزم  وح��ي��ث   ، املبلغ  بكامل  ب��ال��وف��اء  وكلفتها   ، دره���م  وم��ائ��ة  اآلف 
املدين  واخطار  التنبيه  وجب  لذلك  ب��الداء  ام��راأ  ا�صت�صدار  الدائنة 
وم�صروفات  ر�صوم  كافة  املدين  حتميل  مع   ، الدين  بقيمة  بالوفاء 

التقا�صي. وتنبه على املدين بالعلم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اإعالن بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية
يف الدعوى رقم 336/2022 احوال

اإىل املدعى عليه / زي��دان م�صطفى �صليمان �صعت - اجلن�صية - فل�صطيني - جمهول 
حمل الإقامة خارج الدولة. مبا اأن املدعية/ حنان يو�صف عبد احلميد �صعث - اجلن�صية 
هذه  اأم��ام  اأع��له.  بالرقم  املذكورة  ال�صرعية  الدعوى  عليك  اأقامت  قد  فل�صطينيه.   -
املحكمة. للمطالبة ب�/ بالق�صاء بتطليق املدعية طلقة بائنة لل�صرر وعدم الإنفاق مع 
�صمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقاً من قيد الكفالة. وقد حددت املحكمة جل�صة الثنني 
اأو من ينوب  فاأنت مكلف باحل�صور �صخ�صياً  الدعوى،  يف  للنظر  2022/07/25م 
اأمام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوى ، ويف حالة تخلفك  عنك ر�صمياً 
عن احل�صور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �صتنظر يف الدعوى وت�صدر حكمها غيابياً. 

حتريراً يف يوم الربعاء املوافق 2022/06/29م
القا�شي      

    المارات العربية املتحدة 
�زارة العدل

70533

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
MOJAU_2022- 0077122 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
باإعلن بالن�صر

يرجى العلم باأن ال�صيد : حممد احمد را�صد عبداهلل ال�صريدي ، اجلن�صية : الإمارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغ %90 اإىل ال�صيد/ع�صام ندمي حممد ندمي ، 
اجلن�صية : باك�صتان وال�صيد : حممد �صومان عبدالقادر، ، اجلن�صية : بنغلدي�ص  يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  10% اإىل ع�صام ندمي حممد ندمي، اجلن�صية : 
باك�صتان يف الرخ�صه التجاري )املهاجر لت�صليح املكيفات والثلجات( ع�صام ندمي حممد 
ندمي ، اجلن�صية : باك�صتان واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة 
رخ�صة مهنية رقم : 605094. تعديلت اأخرى : مت تغري ال�صكل القانوين من �صركة 
اأعمال مهنية اإىل وكيل خدمات وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل 

بعد اإنق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا العلن.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
�زارة العدل

اإدارة الكاتب العدل �الت�شديقات  

70349

العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:453/2022/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�صرة رقم 413

مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ العقد بني املدعي واملدعي عليه للوحدة رقم 422 مبنى فاري�صتا والغاء الت�صجيل 
با�صم املدعي عليه واعادة ت�صجيل الوحدة با�صم املدعية والزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )53418( درهم باقة 
والفائدة  وق��دره )160254( درهم  املدعية مبلغ  املدفوعة ل�صالح  املبالغ  العقد مع م�صادرة  ن�صبته 40% من قيمه  ما 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بل كفالة . 
املدعي:عزيزي ديفليومبنت�ص �ص.ذ.م.م 

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - كونراد بيزن�ص تاور - الطابق 15 - مكتب 1505
املطلوب اإعلنه :  1- فايقة نعيم  -  �صفتهما : مدعي عليهما 

مو�صوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد بني املدعي واملدعي عليه للوحدة رقم 422 
مبنى فاري�صتا والغاء الت�صجيل با�صم املدعي عليه واعادة ت�صجيل الوحدة با�صم املدعية والزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 
وقدره )53418( درهم باقة ما ن�صبته 40% من قيمه العقد مع م�صادرة املبالغ املدفوعة ل�صالح املدعية مبلغ وقدره 
واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامه  مع  ال�صداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  5% من  بواقع  والفائدة  درهم   )160254(
املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  - وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2022/7/19  ال�صاعة 09.00 
�ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اعالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3244/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
-001762-001740-001782-001763( اأرق���ام  املرجتعة  ال�صيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 

001771-001609( وال�صادر عن بروجر�ص للأن�صاءات �ص.ذ.م.م بقيمة )462.317.83( درهم  .
طالب التنفيذ : اخلليج امليكانيكية لتجهيز كامت �صوت املكيفات وم�صتلزماتها جمامكو �ص.ذ.م.م

العا�صر - هاتف رقم  عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق 
043352200 - فاك�ص رقم:043342200 - رقم مكاين:2583686879

املطلوب اإعلنهما: 1- عادل حممد لطفي علي الن�صاري 2- بروجر�ص للن�صاءات �ص.ذ.م.م - �صفتهما: 
منفذ �صدهما

مو�صوع الإعلن : بتاريخ:2022/7/14 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )462317.83( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:232/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�صوع الدعوى : لئحة دعوى عدم اعتداد باحلكم رقم 1660/2016 جتاري كلي دبي ال�صادر بجل�صة 2017/5/23 
فيما يخ�ص ال�صق امل�صتعجل بوقف التعامل على العلمة التجارية كونها مملوكة للمدعية املاثلة منذ 2017/4/3 وما 
يرتتب على عدم العتداد من اآثار قانونية اخ�صها الغاء وقف التعامل على العلمة و�صريانها ل�صالح املدعية وجتديد 

ت�صجيلها منذ 2021/12/29 . 
املدعي:جي دي كيه انرتنا�صيونال ليمتد 

عنوانه:المارات - امارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �صارع قرية جمريا - مبنى برامي بيزن�ص - �صقة 604
املطلوب اإعلنه :  1- علي اأكرب احمد زمرديان  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها لئحة دعوى عدم اعتداد باحلكم رقم 1660/2016 جتاري كلي 
التجارية كونها مملوكة  العلمة  التعامل على  امل�صتعجل بوقف  ال�صق  ال�صادر بجل�صة 2017/5/23 فيما يخ�ص  دبي 
التعامل على  وق��ف  الغاء  اخ�صها  قانونية  اآث��ار  الع��ت��داد من  ع��دم  وم��ا يرتتب على   2017/4/3 املاثلة منذ  للمدعية 
املوافق   الثلثاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت   -  2021/12/29 ت�صجيلها منذ  املدعية وجتديد  ل�صالح  و�صريانها  العلمة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  2022/7/19  ال�صاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13594 بتاريخ 2022/7/15 70197

اعالن بالن�شر        
 202/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �صده : 1- بدر جفني حممد القحطاين  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :700 لتاأجري ال�صيارات 
وميثله : عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�صرب 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5.200( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ 2021/7/1 وحتى ال�صداد التام 

و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2022/7/18 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197



ثقافة وفن�ن

30
ورمز  ال��ب��ي��ئ��ة  ���ص��ج��رة  “الغاف  ع���ن���وان:  حت���ت  و 
الرتاث”، و�صف عدد من �صعراء الإمارات يف اأبيات 
جزلة ومعربة، رمزية الت�صامح والرتاث والهوية 
الوطنية التي متثلها هذه ال�صجرة املتاأ�صل حبها 
يف القلوب والنفو�ص.و يف ا�صتطلع مو�ّصع حتدث 
جنوم اإماراتيون من برنامج “�صاعر املليون” يف 
الربنامج من  لهم  اأ�صافه  عما  ال�صابقة  موا�صمه 
حيث احل�صور والإجنازات والتاألق الذي اأك�صبهم 
اإياه على ال�صاحة ال�صعرية اخلليجية، وامل�صوؤولية 
كما  الق�صائد  اأف�صل  لتقدمي  اإياها  حّملهم  التي 
وتعريف  ل��لن��ت�����ص��ار  خ�صبة  اأر���ص��ي��ة  ل��ه��م  اأوج����د 

�صارك  اآخ��ر  ا�صتطلع  يف  باأ�صمائهم.و  اجلمهور 
ال�����ص��ع��راء يف احل��دي��ث ع��ن ح�صورهم  ع���دد م��ن 
مل��ع��ار���ص ال��ك��ت��ب ودوره�����ا ال��ث��ق��ايف وق��درت��ه��ا على 
الإلهام كونها من�صة لعدد من الفعاليات الثقافية 
و الفنية مبا يف ذلك الأم�صيات ال�صعرية، وباعتبار 
هذه املعار�ص فر�صة ملهمة وثرية بالن�صبة لهم، 
الفعاليات  يف  للم�صاركة  املجال  لهم  تتيح  كونها 

الثقافية املتنوعة.
و ���ص��ّم ال��ع��دد ح���وارات م��ع جمموعة م��ن �صعراء 
جتاربهم  ع��ن  فيها  حت��دث��وا  والف�صيح  النبطي 
ال�صعرية،  اإ�صداراتهم  من  واجلديد  وجناحاتهم 

م�صاحة  ال���ع���دد  اأف�����رد  “في�صبوك”  زاوي�����ة  ويف 
للحديث عن �صفحة ال�صاعر املغربي عمر الراجي، 
جنم املو�صم التا�صع من اأمري ال�صعراء، ومتت اإعادة 
لنجوم  املتميزة  ال�صعرية  الأب��ي��ات  من  ع��دد  ن�صر 
اإ�صافة  »تويرت«،  زاوي��ة  يف  الراحة  �صاطئ  م�صرح 
د.خالد  م��ن  لكل  النقدية  امل��ق��الت  م��ن  ع��دد  اإىل 
بنا�صر.كما  وخلود  طينة،  نيفني  ود.  الوغلين، 
باإ�صدارات  اخلا�صة  الأخ��ب��ار  م��ن  جمموعة  �صم 
و”مركز  الدرا�صي  مو�صمها  واختتام  الأكادميية 
اإىل التقرير ن�صف  اإ�صافة  اأبوظبي للغة العربية 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  ل��ل��ج��ن��ة  ال�����ص��ن��وي 

الثقافية والرتاثية باأبوظبي، الذي جاء على ذكر 
الكربى،  والرتاثية  الثقافية  الفعاليات  عدد من 
اأب���رزه���ا م��ه��رج��ان��ان ت��راث��ي��ان ال��ظ��ف��رة للرتاث 
ل�����ص��ي��د الكنعد  ال��ب��ح��ري وب��ط��ول��ت��ان  وال��ظ��ف��رة 
على  ُبثا  وب��رن��اجم��ان  اخلتامي  والظفرة  امل��غ��رية 
الهواء مبا�صرة �صاعر املليون، وال�صارة ، واإ�صدارات 
جديدة ملجلتي »�صاعر املليون« و»�صواطئ«، وعدد 
ال�صعر،  الإ�����ص����دارات اجل���دي���دة لأك���ادمي���ي���ة  م���ن 
وان��ط��لق امل��و���ص��م ال��درا���ص��ي الأك���ادمي���ي املا�صي، 
اإ�صافة مل�صاركات متنوعة للأكادميية يف معار�ص 

الكتب.

�سدور العدد الـ 186 من جملة �ساعر املليون

اأعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي للثقافة” عن 
اإطلق “برنامج املر�صد الثقايف املعتمد” يف متحف الحتاد 
ترتاوح  ال��ذي��ن  وال��ي��اف��ع��ني  ال�صغار  م��ن  امل��دار���ص  لطلبة 
اإي��اه��م ب�صيف  18 ع��ام��اً، واع���دًة  10 حتى  اأعمارهم من 
مفعم بالثقافة وتعزيز املهارات مع باقة حافلة بالأن�صطة 

املبتكرة، وذلك من 18 حتى 29 يوليو اجلاري.
برناجماً  للثقافة”  “دبي  ت  اأع���دَّ اأ�صبوعني،  م��دار  وعلى 
جولت  يت�صمن  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  ف��ري��داً 

اأمام  واقعية واأخ��رى افرتا�صية يف متحف الحت��اد، تتيح 
املر�صد  وظيفة  مهارات  على  للتعّرف  الفر�صة  امل�صاركني 
اأق�صام  التعرف على  اإىل فر�صة  املعتمد بالإ�صافة  الثقايف 
امل��ت��ح��ف امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��ن��م��ي��ة م��ع��ارف��ه��م ح���ول ت��اري��خ دولة 
املوؤ�ص�صني.  اآبائها  ومقتنيات  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الثقايف  “املر�صد  برنامج  م��ن  الف��رتا���ص��ي  اجل��زء  وي��ق��ام 
بالتعاون  تيمز”  “مايكرو�صوفت  برنامج  عرب  املعتمد” 

مع موقع “دبي 360«.

يتيح هذا الربنامج اأمام امل�صاركني فر�صة ثمينة لكت�صاب 
مهارات  تنمية  ت�صهم يف  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ايف  الإر����ص���اد  م��ه��ارات 
على  وقدرتهم  باأنف�صهم  ثقتهم  وتعزيز  لديهم  القيادة 

التوا�صل مع الآخرين. 
يف  عملية  وج���ولت  نظرية  ت��دري��ب��ات  ال��ربن��ام��ج  وي�صمل 
متحف الحتاد ملدة 5 اأيام حتت اإ�صراف مر�صدين ثقافيني 
معتمدين، يح�صل اأثناءها امل�صاركون على مهارات تنظيم 
جولت ثقافية وتقدمي جتارب �صيقة لل�صيوف والتوا�صل 

يح�صل  العملي  التقييم  اج��ت��ي��از  وب��ع��د  بفاعلية.  معهم 
بالإ�صافة  الربنامج  يف  م�صاركة  �صهادات  على  امل�صاركني 

اإىل هدايا تذكارية.
واأو�صحت حنان الهرمودي مدير م�صروع برنامج املر�صد 
الثقايف املعتمد اأن الربنامج يهدف اإىل اإبراز مهنة املر�صد 
اأهمية  ح��ول  ال��وع��ي  ون�صر  الم��ارات��ي،  املجمع  يف  الثقايف 
اأنحاء  ال��زوار من جميع  اأم��ام  املر�صد ك�صفري لوطنه  دور 
العامل. وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار التزام “دبي للثقافة” 

بتحفيز الإبداع والبتكار لدى النا�صئة، واكت�صاف وتطوير 
املواهب الوطنية وتنميتها، واإتاحة الفر�صة اأمام الطلب 
اإجازتهم  خ��لل  الأم��ث��ل  ال�صكل  على  اأوق��ات��ه��م  ل�صتثمار 

ال�صيفية.
ولفتت الهرمودي اإىل تر�صيخ الدور الثقايف والجتماعي 
الأجيال  ل��دى  ح�صورها  وتعزيز  التخ�ص�صية  للمتاحف 
اجلديدة كوجهة رئي�صة ت�صاهم يف تكوين ثقافة جمتمعية 

غنية، ينتقلون منها اإىل �صناعة امل�صتقبل.

)دبي للثقافة( تطلق برنامج املر�سد الثقايف املعتمد 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�صف متحف اللوفر اأبوظبي عن تفا�صيل مو�صمه 
الثقايف اجلديد 2022 – 2023، الذي يت�صمن 
مع  املُلهمة  والتجارب  بالأن�صطة  حافًل  برناجماً 
افتتاح 3 معار�ص من �صمنها اأكر املعار�ص �صموًل 
على  “النطباعية:  املنطقة  يف  النطباعية  ع��ن 
بالذكرى  الحتفال  قبيل  وذل��ك  احلداثة”،  درب 

اخلام�صة لتاأ�صي�صه.
ل�صتك�صاف  جديدة  اآف��اق��اً  اجلديد  املو�صم  ويفتح   
ال���ع���دي���د م���ن امل�������ص���ارات اجل��غ��راف��ي��ة والأ�����ص����وات 
وثقافية مهمة  فنية  روابط  ن�صجت  التي  الفردية 
برامج وفعاليات  العامل من خلل  اأنحاء  �صتى  يف 
ت��ربز ع��لق��ات ال��ت��ب��ادل وال��ت��وا���ص��ل ال��ت��ي ن�صجتها 

الإمارات مع العامل.
اللوفر  راباتيه، مدير متحف  بدوره، قال مانويل 
اخلام�صة  بالذكرى  احتفالنا  اإط��ار  “يف  اأبوظبي: 
ل��ت��اأ���ص��ي�����ص امل��ت��ح��ف خ���لل ���ص��ه��ر ن��وف��م��رب املقبل، 
يوا�صل املتحف جهوده ملنح كافة الزوار ما ينا�صبهم 
خلل مو�صم املعار�ص والأعمال الفنية والفعاليات 
وال���ربام���ج اجل���دي���د. ون�����ص��ع��ى اإىل احل���ف���اظ على 
التزامنا  وتكري�ص  املجتمع،  مع  العميق  ارتباطنا 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  ب��ني  ال���رواب���ط  ق�ص�ص  ب�����ص��رد 
ال��ع��امل��ي��ة خ����لل ه����ذا امل���و����ص���م، ب���داي���ة م���ن اأح����دث 
احلداثة”،  درب  على  “النطباعية:  معار�صنا، 
بوليوود”،  جن����وم  “كبار  م��ع��ر���ص  اإىل  و����ص���وًل 
اللوفر  يف   ”2022 احل�����ني  “فن  وم���ع���ر����ص 
الإماراتيني  للفنانني  من�صة  يعد  ال��ذي  اأبوظبي 

واخلليجيني لعر�ص اأعمالهم يف متحفنا«.
من جهتها، قالت الدكتورة ثريا جنيم، مديرة اإدارة 
املقتنيات الفنية واأمناء املتحف والبحث العلمي يف 
مقتنياتنا  ق��وة  “تنبع  اأب��وظ��ب��ي:  ال��ل��وف��ر  متحف 

والأعمال الفنية املعرو�صة يف اللوفر اأبوظبي من 
�صرد  على  وق��درت��ه  ال��دائ��م  �صبه  الفريد  منوذجنا 
�صمة  دائماً  هناك  اأن  اإذ  يج�صدها؛  التي  الق�ص�ص 
نتعرف من خللها على  التطور  اآخ��ذة يف  �صردية 
امل�صرتكة  ال�صمات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��امل��ي،  ال��رتاب��ط 
املتحف،  اإن�صاء  منذ  مهمتنا،  كانت  ولقد  املتعددة. 
الثقافية  ال��رواب��ط  بق�ص�ص  الحتفاء  اإىل  ترتكز 
لكي يت�صّنى لزّوارنا التعرف على القوا�صم امل�صرتكة 
والزمان.  واملكان  الثقافات  الفن وعرب  من خلل 
وما كان لنا اأن نحقق ذلك الهدف دون جمموعتنا 
من املقتنيات املتنوعة التي ا�صتحوذ عليها املتحف 
يربهن  ما  وهو  معار�صنا،  يف  لتقدميها  املُعارة  اأو 
ع��ل��ى ق���وة ���ص��راك��ات��ن��ا، ال��ت��ي مت��ت��د م���ن منطقتنا 
اأخ��رى حول  اإىل مناطق  وو�صوًل  بباري�ص  م��روراً 
قدرتنا  تعزيز  يف  ال�صراكات  هذه  وت�صاهم  العامل. 
بتلك  زوارن���ا لل�صتمتاع  اأم���ام  امل��ج��ال  اإت��اح��ة  على 
املتحف  فيها  ي�صتك�صفون  التي  امللهمة  اللحظات 

بينما نحتفل بذكرى تاأ�صي�صه«.

 املعار�ص:
يف  النطباعية  ع��ن  ع��امل��ي  معر�ص  اأول  ب��اع��ت��ب��اره 
درب  على  النطباعية:  معر�ص  يتناول  املنطقة، 
 2022 اأكتوبر   12 من  ي�صتمر  )ال��ذي  احلداثة 
الفنية  احل��رك��ة  ه���ذه   )2023 ف��رباي��ر   5 ح��ت��ى 
الطليعية التي ن�صاأت خلل �صتينيات القرن التا�صع 
ور�صم  ت�صّور  ث��ورة يف  واأح��دث��ت  ب��اري�����ص،  ع�صر يف 
العامل. ُيذكر اأن املعر�ص من تن�صيق كل من �صيلفي 
باتري كبرية اأمناء املتحف/نائبة مدير املجموعات 
و�صتيفان  اأور�صيه،  املتاحف مبتحف  اأمانة  و�صوؤون 
اأور�صيه  متحف  لرئي�ص  العلمي  امل�صت�صار  غيغان 
املعر�ص،  اوراجنرييه. ويركز هذا  ومتحف دى ل 
اأور�صيه  متحف  م��ع  بال�صراكة  تنظيمه  مت  ال���ذي 

 100 ح���وايل  وي�صم  فرن�صا،  متاحف  وموؤ�ص�صة 
الفرتة  النطباعية، على  فنية من احلركة  لوحة 
من منت�صف خم�صينيات القرن ال�تا�صع ع�صر حتى 
اإب��راز روؤية هوؤلء الفنانني  نهاية القرن ذاته، مع 
جت���اه ظ��ه��ور ع���امل ج��دي��د ف�����ص��ًل ع��ن املتغريات 

الجتماعية والقت�صادية التي عا�صروها. 
العلمة  م��ع  بال�صراكة  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  وينظم 
التجارية ال�صوي�صرية ل�صناعة ال�صاعات “ريت�صارد 
احلني  “فن  معر�ص  من  الثانية  الن�صخة  ميل” 
2022” وجائزة ريت�صارد ميل للفنون يف اللوفر 
2022 حتى  نوفمرب  الفرتة من  اأبوظبي خلل 
احلني  “فن  معر�ص  وي�صتقبل   .2023 ف��رباي��ر 
)من  املعا�صرين  الفنانني  م�����ص��ارك��ات   ”2022
التعاون  جم��ل�����ص  دول  يف  وامل��ق��ي��م��ني(  امل��واط��ن��ني 
اخلليجي، حيث �صي�صبح الفنانون الذين �صيجري 
اختيارهم واأعمالهم الفنية جزءاً من الق�صة العاملية 
املتحف  رواق  يف  اأع��م��ال��ه��م  و���ص��ُت��ع��ر���ص  للمتحف، 
املعا�صر.  الفن  وت��ب��ادل  تفاعل  من�صة  ُيعد  ال��ذي 
وي��ن�����ص��ب امل��و���ص��وع ال��رئ��ي�����ص��ي مل��ع��ر���ص ف��ن احلني 
ف�صة،  رمي  تن�صيقه  على  ت�صرف  ال���ذي   ،2022
“اأيقونة.  مفهومي  على  الثقايف،  املجمع  م��دي��رة 
تاأثريات  على  ال�صوء  املعر�ص  وي�صلط  اأيقوين”، 
مفهوم الأيقونة يف ممار�صات الفن املعا�صر، ويفتح 
اأم��ام وجهات نظر فنية ج��دي��دة. ويف  اآف��اق��اً رحبة 
غالباً  الرقمية،  ال�صبغة  عليه  تهيمن  ع�صر  ظل 
والأيقونية،  الأيقونة  مفهوما  ويفرتق  يلتقي  ما 
حيث متثل الأيقونة كياناً مادياً و�صورة ودللة يف 
اآن واحد. ويف اإطار معر�ص “فن احلني 2022”، 
التفاعل  اإع����ادة  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ان��ني  ت�صجيع  �صيجري 
التاأثري.  ه��ذا  اإح��ي��اء  بهدف  الأي��ق��ون��ة  م��ع مفهوم 
الفنانني  اخ��ت��ي��ار  ع��امل��ي��ة  و���ص��ت��ت��وىل جل��ن��ة حتكيم 
اإىل جانب الفائز بجائزة ريت�صارد ميل  املر�صحني 

للفنون التي تبلغ قيمتها 60 األف دولر اأمريكي. 
للفنانني  من�صة  توفري  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�صاهم 
اأعمال  عر�ص  يف  التو�صع  اإىل  اإ�صافة  املنطقة،  يف 
والتفاعل معها.  اأبوظبي  اللوفر  املعا�صر يف  الفن 
يوليو   31 ح��ت��ى  ال���ع���رو����ص  ا���ص��ت��ق��ب��ال  وي�����ص��ت��م��ر 

2022 عرب املوقع الإلكرتوين للمتحف.
بوليوود”  جن����وم  “كبار  م��ع��ر���ص  ت��ن��ظ��ي��م  ي���اأت���ي 
ب��ال�����ص��راك��ة م��ع م��ت��ح��ف دو ك���اي ب��ران��ل��ي – جاك 
)وي�صتمر  ف��رن�����ص��ا  م��ت��اح��ف  وم��وؤ���ص�����ص��ة  ����ص���رياك 
وي�صكل   .)2023 يونيو   4 حتى  يناير   25 م��ن 
الفني  الإرث  ع��ل��ى  للتعرف  ن��اف��ذة  امل��ع��ر���ص  ه���ذا 
واحل�صاري الري ل�صبه القارة الهندية من خلل 
تاريخها احلافل يف جمال �صناعة الأفلم. واليوم، 
تتبواأ الهند ال�صدارة يف جمال الإنتاج ال�صينمائي 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل ب��ف�����ص��ل ���ص��ج��ل��ه��ا احلافل 

اإىل  ُترتجم  �صنوياً  1500 فيلم  اأك��ر من  باإنتاج 
وال�صرق  اآ�صيا  ع��ّدة، مثل  لغة لتجوب مناطق   20
على  ال�صوء  املعر�ص  وي�صلط  واإفريقيا.  الأو�صط 
نهاية  يف  ن�����ص��اأت��ه��ا  م��ن��ذ  ال��ه��ن��دي��ة  ال�صينما  ت��اري��خ 
احلادي  ال��ق��رن  اإىل  و���ص��وًل  ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن 
والع�صرين، جدير بالذكر اأن جولني رو�صو، رئي�ص 
ق�صم املقتنيات الآ�صيوية مبتحف دو كاي برانلي – 
جنوم  “كبار  معر�ص  تن�صيق  تتوىل  �صرياك  جاك 
عاملة  كي�صو�ص،  هيلني  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  بوليوود” 
دول  يف  ال�صينما  يف  واملتخ�ص�صة  الأنروبولوجيا 

جنوب اآ�صيا.

 الفعاليات وور�ص العمل:
بالذكرى  اح��ت��ف��الت��ه  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  ي��وا���ص��ل 
ال�����ص��ن��وي��ة اخل��ام�����ص��ة ع��ل��ى م����دار ���ص��ه��ر ك��ام��ل من 

التي  الثقافية  ال��ربام��ج  خ��لل ج��دول مكثف من 
تنا�صب  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  اإط����لق جم��م��وع��ة  ت�صهد 
جميع الزوار. وميتد هذا املو�صم لي�صمل الربامج 
اأحدث  خ��ا���ص على  ب�صكل  ال��رتك��ي��ز  م��ع  احل��ال��ي��ة، 
املعار�ص والقطع الفنية املُعارة واملقتنيات اجلديدة 
و�صوًل اإىل اجلل�صات احلوارية املُن�صقة واحلفلت 
املو�صيقية والعرو�ص وامل�صاركة املجتمعية. وت�صهد 
الحتفالت اأي�صاً اإطلق جمموعة من الفعاليات 
راق���������ص معا�صر  ع���ر����ص  م���ث���ل  ال���ع���م���ل،  وور��������ص 
درب  على  “النطباعية:  معر�ص  م��ن  ُم�صتوحى 
اإىل عر�ص م�صرحي م�صتوحى  اإ�صافة  احلداثة”، 
وج���دول  بوليوود”،  جن���وم  “كبار  م��ع��ر���ص  م���ن 
الأفلم.  وعرو�ص  احلوارية  اجلل�صات  من  متنوع 
و�صوف ُيعلن عن مزيد من املعلومات ب�صاأن جدول 

الفعاليات قريباً

اللوفر اأبوظبي يحتفل بالذكرى اخلام�سة لتاأ�سي�سه 
باإطالق مو�سم ثقايف جديد يت�سمن 3 معار�ض رئي�سية

�سدر عن اأكادميية ال�سعر يف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثية باأبوظبي العدد 186 من جملة �ساعر املليون الذي ا�ستمل 
تناولت  التي  املتنوعة  وال�ستطالعات  املو�سوعات  من  ع��دد  على 

موا�سيع ثرية ومتنوعة.
و واكبت افتتاحية العدد الحتفال بيوم البيئة العاملي وقيام �ساحب 
“حفظه اهلل”  الدولة  نهيان رئي�ص  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
التاريخية  املكانة  واإب��راز  الغاف”   “ �سجرة  بغر�ص  املنا�سبة  بهذه 
اأبناء  نفو�ص  يف  الوجدانية  مكانتها  جانب  اإىل  لها  والجتماعية 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  كتبها  اإماراتية  �سردية  كونها  الإم��ارات، 
نهيان طيب اهلل ثراه باجلهد والتعب و احللم، وهو ي�ستمع من حفيف 

اأغ�سانها ملا اختزنته من حكايات الأر�ص و النا�ص.
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مت�سلق جبال، وقائد طائرة، وغوا�ص ماهر

»توم كروز« يعود بجزء ثاٍن من »�سالح القمة«
ال�صا�صة  اإذ قدم على  ال�صباب فى هوليوود،  اأه��م ممثلى  ك��روز كواحد من  ملع من بعدها توم 
نف�ص  فى  والطائ�ص  ال�صجاع  املثابر  املغامر  الأمريكى  لل�صاب  احلقيقى  البورتريه  الف�صية، 
اأهم  الوقت، وال��ذى يخرج بروح ال�صباب كى يحوز على اإعجاب اجلميع، وي�صري واح��دا من 

طيارى �صلح ال�صفوة فى اجلي�ص الأمريكى،
اأمثال فال كيلمر وكيللى ماكجيلي�ص،  اإذ �صاعد على جناح الفيلم العديد من جنوم اجليل   

وم�صاركة �صريعة للنجمة ميج رايان.
 ،Top Gun :Maverick اليوم وبعد مرور 36 عاما، يعود توم كروز بقوة فى فيلم
36 عام بالتمام! فنجده فى  ويعد جزءا ثانيا م�صتكمًل لأح��داث الفيلم القدمي، لكن بعد 
كامل لياقته الفنية واجل�صدية، يقدم لنا ن�صوًجا فى الأداء لنف�ص ال�صخ�صية بيت »مافريك«، 
ميت�صيل لكنه اأكرب �صًنا وخربة، ومع ذلك ليزال على تهوره واإقدامه، فكان يداعب امل�صاهد 
باملثل الأمريكى old is Gold، واملناظر له فى ثقافتنا ال�صرقية )الدهن فى العتاقى(، 
فرغم التقدم فى العمر ل يزال هو الأف�صل والأكر مهارة، حمقًقا بذلك املعادلة ال�صعبة 
ذات  ال�صعبة  اأدواره  بعد  من  كثرًيا  عليه  م�صتحوذة  �صارت  والتى  بامل�صتحيل،  القيام  لفكرة 
  Mission Impassible �صل�صلة  بنف�صه، فى  اأدائها  التى ي�صر على  امل�صاهد اخلطرة 
ف�صار يعطينا فكرة اأنه - توم كروز البالغ من العمر 59 – ل يزال قادًرا على الإبهار والعطاء، 
بل وح�صد الإيرادات من �صباك التذاكر، وت�صدر قائمة US Box Office  بل املناف�صة 
اأبناء جيل  انتابت كل  التى  عاملًيا وبقوة، لعًبا على عاطفة احلنني والنو�صتاجليا اجلاحمة 
الثمانينيات، من ال�صباب واملراهقني والأطفال، الذين خلبت األبابهم اأجواء املغامرة واحلب 

والنطلق، لينقل ذلك الع�صق للجيل احلاىل بكفاءة.

اأ�سطورة لها تاريخ
احلقيقة اأن فيلم Top Gun الذى اأنتج فى العام 1986، مل يكن جمرد فيلم عادى، بل 
كان يعرب عن ثقافة ال� POP التى جتمعت من ال�صيناريو، الذى خطه الكاتبان جيم كا�ص 
وجاك اإيب�ص جونيور، اللذان ا�صتوحيا فكرة العمل من مقالة ُكتبت فى جملة كاليفورنيا، التى 
ا  حتدثت فيها عن مدر�صة ال�صفوة للطيارين فى اأمريكا وكيف اأنها الأف�صل عاملًيا، خ�صو�صً
اأننا نتحدث عن حقبة ُحكم الرئي�ص الأمريكى رونالد ريجان، الذى ارتفعت فى عهده موجة 
جميع  فى  امل�صتخدمة  النربة  هى  والهيمنة  الت�صيد  فكرة  ف�صارت  لذروتها،  الباردة  احل��رب 
جوانب الطرح فى الفن ال�صابع، وبالبحث عن خلفيات املقال، ُولدت الفكرة الرئي�صية التى 
اأن التلويح بال�صدام مع الكتلة  ا  متثل وتبث الإلهام فى وجدان ال�صباب الأمريكى، خ�صو�صً
ال�صرقية )الحتاد ال�صوفيتى(، وما تبعها من حلفاء فى ال�صرق الأو�صط، هم اأعداء للحرية 
 15 تبلغ  مبيزانية  الأول  الفيلم  اإنتاج  فتم  البحت،  الأمريكى  املنظور  من  والدميقراطية 
مليون دولر، ليتم عر�صه فى مايو 1986، لينت�صر فى اأمريكا وكندا، وُيعر�ص فى 1028 

دار عر�ص، فى �صابقة تعد مقامرة فى املقام الأول.
الثمانينيات،  لأف��لم  املقطوعات  اأه��م  من  لت�صري  الت�صويرية،  املو�صيقى  جن��اح  عن  ناهيك 
ا الأغنية الأ�صهر واحلائزة على الأو�صكار  ا الأغانى اخلا�صة لفريق Berlin، خ�صو�صً واأي�صً
الأخرى،  الغنائية  اجلوائز  من  العديد  ح�صدت  كما   Take my Breath Away
ا اأغانى Kenny Loggins لي�صنع كل هذا اأ�صطورة حية من احلركة التى عادت  واأي�صً

�صينما اليوم لإحيائها.

�سناعة التاريخ
ال�صينمائية  الأ�صاطري  واإح��ي��اء  املا�صى،  جناحات  ا�صتثمار  فى  الآن  املتبعة  العادة  هى  وكما 
لل�صخ�صيات  القدمية  البطولت  ا�صرتجاع  يعيدون  هوليوود  منتجى  اليوم  نرى  القدمية، 
التى علقت بوجدان اجلماهري، مثل رامبو وروكى واإنديانا جونز وكذلك اأبطال �صل�صلة اأفلم 
ميت�صيل(،  »مافريك«  )بيت  اجلذاب  الطيار  �صخ�صية  بعودة  الفكرة  جاءت   Star Wars
ليحلق عرب تكنولوجيا �صينما IMAX، بتقنية الإبهار فى الت�صوير احلديث، وخدع اجليل 
الأحدث من اجلرافيك�ص وال�صور الديجيتال املطورة، فيتم اإنتاج املتوالية اجلديدة مبيزانية 
وكذلك  ال�صباب،  من  احل��اىل  اجلمهور  ير�صى  معا�صر  باأ�صلوب  دولر،  مليون   170 بلغت 

اجلمهور الأقدم واملعا�صر للفيلم القدمي.
نرى توم كروز، وقد �صار اأكر ن�صوًجا فى الأداء، واأكر متكًنا من اآلياته التمثيلية واحلركية، 
املخرج  ا�صتغله  ال��ذى  الأم��ر  الفنية،  ملوهبته  و�صقًل  ثقًل  زادت��ه  املن�صرمة  ال�صنوات  وك��اأن 
اأكر تطوًرا  اأجيال  اأن يقدم الفيلم بروؤية معا�صرة، تعتمد على  جوزيف كو�صين�صكى، فقرر 
من كامريات عالية الدقة، وذات نقاء حركى باأحدث تقنيات اجلودة، م�صتعيًنا بعنا�صر من 
وجا�صن  كريج  بيرت  من  كل  خطه  ال��ذى  ال�صيناريو  اإن  اإذ  الأمريكى،  باجلي�ص  اجلو  �صلح 
مارك�ص، قد ُكتب لعر�ص اأق�صى درجات الت�صويق، وحب�ص الأنفا�ص داخل �صالت ال�صينما، التى 

قلت �صعبيتها من بعد ا�صتفحال جائحة كورونا.

بطل فوق العادة
ل ي��وج��د م��ا ي��وق��ف ت���وم ك���روز ع��ن احل�����دود، ف��ه��و مت�صلق اجل���ب���ال، وقائد 

البديهى  للكامريا، فكان من  اأخ��اذ  وذو ح�صور  الطائرات، وغوا�ص ماهر، 
 131 اأفلمه، وبالأخ�ص هنا وملدة  اأن يعمل على حب�ص الأنفا�ص فى كل 

دقيقة مدة عر�ص الفيلم، ناهيك عن اأنه عمل على جذب النتباه ببداية 
اإىل �صرعة  قوية، حينما عر�ص حماولة الو�صول فى جتارب الطريان 

م���اخ 10!!.. وم���ن ث��م ع��ر���ص ح��ي��ات��ه ك��ط��ي��ار ���ص��اب��ق، ظ��ل ع��ل��ى رتبة 
متو�صطة ب�صبب �صغبه امل�صتمر، الذى واإن كانت له �صلبيات �صخ�صية، 

املتاحة  الإمكانات  اأق�صى  ا�صتك�صاف  املميزات فى  اأعظم  لديه  فاإنه 
له وملهاراته، �صارًبا عر�ص احلائط بفكرة اأن الطائرات امل�صرية، 

�صتكون حمل الب�صر يوًما ما.
مان«  »اآي�����ص  )ت��وم  القدمي  ومناف�صه  زميله  ي�صل  حني  فى 

كازان�صكى(، لرتبة اأدمريال فى �صلح اجلو، ويتم ال�صتعانة 
به فى تدريب ال�صفوة فى مدر�صة Top Gun لتنفيذ 
مهمة م�صتحيلة، �صد العدو وتتعقد الدراما لدى مقابلة 
مافريك ابن زميله ال�صابق جو�ص، الذى يبدو غري متقبل 

لي�صل  الأح���داث  وتتطور  مافريك،  م��ع  العمل  لفكرة 
الأمر باأن ي�صارك مافريك فى العملية بنف�صه، فيعمل 

على تنفيذ املهمة امل�صتحيلة ب�صحبة فريق ال�صفوة 
يقم  مل  بحتة،  ت�صويقية  ولعتبارات  العدو.  �صد 

املنتجون فى اأى من اجلزءين بذكر هوية العدو، 
الأول،  اجل���زء  ف��ف��ى  ل���ه،  التلميح  م��ا مت  ب��ق��در 
فى  الإيرانية   - الأمريكية  التوترات  وب�صبب 

الثمانينيات، مت التلميح باأن العدو فى اإيران، 
واليوم املهمة مت عر�صها �صد اإحدى قواعد 
فى  ال�صمنية  من  لكن  النووية،  الأ�صلحة 
احلديث ن�صعر اأن القاعدة رو�صية، كر�صالة 

رادعة للأو�صاع فى اأوكرانيا.

�سلبيات غريبة
م��ن امل��ف��ارق��ات ال��غ��ري��ب��ة، ع���دم اعرتاف 
���ص��ن��اع ال��ف��ي��ل��م ب��ت��ق��دم ت���وم ك����روز، فى 
ال�صتني،  عامه  على  �صارف  اإذ  العمر، 
ل����ي����ق����وم مب���ن���اف�������ص���ة ط����ي����اري����ن دون 

الأربعني، 
غ�����ري م����ع����رتف ب�����ف�����ارق ال����ع����م����ر، اأو 
اأو حتى  الإب�����ص��ار  ح���دة  اأو  ال�����ص��ح��ة، 
قوة الأع�صاب، ل بل اأ�صر توم كروز، 
�صباًبا  الأك������ر  ب���اأن���ه  ال���ظ���ه���ور  ع��ل��ى 

وقوة وكفاءة وحكمة وخربة، على 
فال  ظهر  حينما  منه  النقي�ص 

وزميل  �صرف  ك�صيف  كيلمر 
����ص���اب���ق م���ري�������ص، وع���وام���ل 
عليه،  وا�صحة  كانت  ال�صن 
مبا يجعلنا نفقد م�صداقية 

لكن  ال��ت��اأم��ل،  ببع�ص  العمل 
التنفيذ جاء لي�صنع منه عمًل 

ناجًحا،
مايو   27 فى  عر�صه  منذ  حقق  اإذ   

مليون   548.6 الآن  ح��ت��ى   2022
اأ�صطورًيا  ناجحا جناًحا  فيلما  ليعد  دولر، 

فى وقٍت قيا�صى.

قالت جوى كينج البالغة من العمر 22 عاما، 
فى مقابلة مع جملة مينز جورنال اإنها تعلمت 
ال��ك��ث��ري م���ن ب�����راد ب��ي��ت خ����لل ف����رتة ت�صوير 
اأنها  م���وؤك���دة   ،Bullet Train فيلمهما 
واأن��ه كان  درو���ص فى احلياة منه  تعلمت بع�ص 

كرميا جًدا فى م�صاعدة �صخ�ص مثلها.
العر�ص  دور  ت�����ص��ت��ق��ب��ل  م��ت�����ص��ل  ���ص��ي��اق  وف����ى 
 Bullet ال�صينمائي يف م�صر، فيلم براد بيت 
الفيلم  وهو  املقبل،  اأغ�صط�ص   4 يوم   Train
الذى  القاتل   Ladybug ي��دور ح��ول  ال��ذى 
يقرر التخلي عن احلياة ولكن يتم اختياره من 
احل�صول  اأج��ل  م��ن  بيتل  م��اري��ا  معاجلته  قبل 
من  متجه  �صريع  قطار  يف  حقيبة  على 
م���وري���وك���ا،  اإىل  ط���وك���ي���و 
القطار  م��ن  وع��ل��ى 
جمموعة  ي��وج��د 
الذى  القتلة  من 

كلها  اأه��داف��ه��م  اأن  يكت�صفون  دخولهم  مبجرد 
مرتبطة ببع�صها البع�ص.

ديفيد  اإخ����راج  م��ن   Bullet Train فيلم 
 Maria رواي��ة  عن  املقتب�ص  والفيلم  ليت�ص، 
كوتارو  ال��ي��اب��اين  ال��ك��ات��ب  ت��األ��ي��ف   Beetle
و�صاندرا  بيت  ب��راد  النجمني  وبطولة  اإي�صاكا، 
دور  ���ص��ان��درا  تلعب  اأن  املفرت�ص  وم��ن  ب��ول��وك، 
اأحداثه  ب��راد لأول م��رة، وت��دور  اأم��ام  البطولة 
داخل القطار ال�صريع يف طوكيو، واملتواجد على 
تت�صارب  والذين  القتلة  من  اأ�صخا�ص   5 متنه 

اأهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.
 وكان قد ك�صف موقع ديلى ميل، خلل تقرير، 
عن اأحدث ظهور للنجم براد بيت من كوالي�ص 
 ،Bullet Train اجل��دي��د  فيلمه  ت�صوير 
وو����ص���ف ت��ق��ري��ر دي��ل��ى م��ي��ل ال�����ص��ور ال����ذى مت 
اأنها جاءت خلل  على  العاملى  للممثل  ر�صدها 

م�صهد ليلى يقوم بت�صويره براد بيت.

جوي كينج: براد بيت كرمي جدا وعلمني الكثري

مببداأ التفوق الع�سكرى، وبالأخ�ص املتعلق ب�سالح اجلو، وعماًل باملثل 
ال�سهري »ال�سماء هى حدودنا«، يعود النجم الأمريكى توم  الأمريكى 
من   –Top Gun القدمي  الكال�سيكى  فيلمه  من  ثان  بجزٍء  ك��روز 
با�ستوديوهات   1986 ال��ع��ام   فى  اأنتج  ال��ذى  �سكوت،  تونى  اإخ���راج 
عالمة  ا  واأي�سً ال�سينمائية،  اأعماله  باكورة  يعد  والذى  باراماونت، 
بارزة من عالمات ال�سينما فى الثمانينيات، التى تر�سخت فى الأذهان 
مبفرداتها حول �ساٍب طيار و�سيم متهور يقود دراجة ريا�سية، وحتبه 
الأمريكى  العلم  يعمل  اخللفية  وفى  ر�سيقة،  ذكية  فاتنة  �سقراء 
الوقت،  ذاك  فى  الع�سر  مو�سة  كانت  التى  الثقافة،  لهذه  كمظلة 

ومغذية لثقافة احلياة بالطريقة الأمريكية ال�سريعة.
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عالجات جديدة غري دوائية 
ملر�سى ال�سكري تلوح يف الأفق

اأظهر فريق متعدد القدرة على ا�صتخدام املوجات فوق ال�صوتية لتحفيز 
مر�ص  ظهور  اأوعك�ص  ملنع  اجل�صم  يف  معينة  ع�صبية  ا�صتقلب  م�صارات 

ال�صكري من النوع 2 يف ثلثة مناذج خمتلفة قبل ال�صريرية. 
 Raimund Herzog، MD، واأعلن الفريق، الذي ي�صم خمترب
 Nature Biomedical يف  نتائجه  عن   ،YSM يف   ،MHS
Engineering، حيث يجري فريق املحققني جتارب جدوى ب�صرية 
مع مر�صى ال�صكري من النوع 2، مما يجعل الدواء اأقرب اإىل اليوم الذي 
مل تعد فيه مراقبة مر�ص ال�صكري واإدارته من خلل اختبارات �صكر الدم 
الدرا�صة  القائمون على  واأو�صح  الدوائية،  الأن�صولني والعلجات  وحقن 
اأن الهدف من هذه البحوث هو توفري علج طويل الأمد للم�صابني بداء 

ال�صكري من النوع 2 للتخفيف من حدة املر�ص ورمبا عك�صه.
جميع  يف  الأ�صخا�ص  مليني  على   2 النوع  من  ال�صكري  مر�ص  وي��وؤث��ر 
اأنحاء العامل، توؤدي احلالة طويلة الأمد اإىل زيادة ن�صبة ال�صكر يف الدم 
للعمى  الرئي�صية  الأ�صباب  من  ال�صكري  مر�ص  ويعترب  ال��دم،  جمرى  يف 
الأطراف  وب��رت  الدماغية  وال�صكتة  القلبية  والنوبات  الكلوي  والف�صل 

ال�صفلية.
 يقول الأ�صتاذ امل�صارك يف ق�صم الطب الباطني يف جامعة ييل "هريزوغ" 
: "على الرغم من اأن لدينا بالفعل جمموعة كبرية ومتنوعة من الأدوية 
فاإننا  املرتفعة،  اجللوكوز  م�صتويات  لعلج  لنا  املتاحة  لل�صكري  امل�صادة 
مر�ص  يف  الأن�صولني  ح�صا�صية  لتح�صني  جديدة  ط��رق  عن  دائما  نبحث 

ال�صكري".
ج��دا من  قليل  ع��دد  �صوى  يوجد حاليا  "للأ�صف، ل  ه���ريزوغ:  واأ���ص��اف 
جتاربنا  اأك��دت  "اإذا  الأن�صولني"واأو�صح  م�صتويات  تخف�ص  التي  الأدوي��ة 
ال�صريرية امل�صتمرة وعد الدرا�صات قبل ال�صريرية املذكورة يف هذه الورقة، 
الأن�صولني  م�صتويات  خلف�ص  ال�صوتية  ف��وق  املوجات  ا�صتخدام  وميكن 
واجللوكوز، فاإن التعديل الع�صبي باملوجات فوق ال�صوتية �صيمثل اإ�صافة 

مثرية وجديدة متاًما خليارات العلج احلالية ملر�صانا".
متثل النتائج املبلغ عنها علمة بارزة يف جمال الطب احليوي الإلكرتوين، 
امل��زم��ن��ة مثل مر�ص  ل��ع��لج الأم��را���ص  وال���ذي ي�صتك�صف ط��رق��ا ج��دي��دة 
يف  الع�صبي  اجل��ه��از  لتعديل  ج��دي��دة  طبية  اأج��ه��زة  با�صتخدام  ال�صكري 
 GE Research اجل�صم، وعلى مدى ال�صنوات ال�صت املا�صية، طورت
ال�صوتية  ف��وق  امل��وج��ات  ت�صتخدم  ج��راح��ي��ة  غ��ري  ج��دي��دة  حتفيز  تقنية 

لتحفيز م�صارات ع�صبية معينة داخل الأع�صاء املرتبطة باملر�ص.
و�صارك املتعاونون يف درا�صات اإ�صافية تبحث يف تاأثريات اجلرعات البديلة 
اأن  املتوقع  العلج، ومن  ال�صوتية ومدة  باملوجات فوق  النب�ص  نوع  مثل 

يقدم الفريق تقريرا عن تلك الدرا�صات يف وقت لحق من هذا العام.

� ما هو معنى كلمة البتول يف اللغة العربية؟
العذراء.

� ما هو اأغلى معدن من حيث ال�سعر يف العامل؟
معدن الراديوم.

� ما اأطول نهر موجود يف العامل؟
نهر النيل يف قارة اإفريقيا.

� اأين ُولد اأول رئي�ص م�سري اللواء حممد جنيب؟
ُولد يف مدينة اخلرطوم.

� من هو اأمري البيان؟
�صكيب اأر�صلن.

لها.  اأ�صرا�ص  ل  • الأفعى 
دقيقة.  مائة  الوقت  من  الكيلو(  ون�صف  كيلو  )تزن  النعامة  بي�صة  �صلق  • يتطلب 

بالكامل.  غ�صرويف  للأ�صماك  العظمي  •  الهيكل 
 . الطعم  نف�ص  له  لي�ص  اأنه  مع   ، العادي  ال�صكر  مميزات  نف�ص  له  اخل�صب  •  �صكر 

ميوعة.  اأكر  الأبي�ص  الزلل  من  حمتواه  ي�صبح  البي�ص  يتعفن  •  عندما 
بقوائمها.  اجلندب  اأنثى  •  ت�صمع 

اإىل  احللزون  اأ�صنان  ت�صل  اأن  الل�صان، وميكن  بوا�صطة  ال�صجر عن طريق جر�صها  اأوراق  احللزون  •  ياأكل 
�صن   25.000

التقيوؤ.  ت�صتطيع  ل  •  الفئران 
الكربيتيك حام�ص  ال�صيارة  بطارية  اىل  •  ي�صاف 

عيون.  لها  لي�ص  الأر�ص  • دودة 
دائري.  ب�صكل  راأ�صها  تدير  اأن  البومة  • ت�صتطيع 

ج�صمها.  يف  ع�صلة   1.300 لها   ) الفرا�صة  يرقانة   ( •  الري�صوع 
الت�صو�ص ت�صبب  ل  و  الفراولة  و  التني  من  ت�صتخرج  �صكرية  مادة  )الزايتول(  •  اإن 

للتعفن  م�صادة  مادة  به  لأن  الزمن  به  طال  مهما  يتعفن  ل  )الع�صل(  •  منتج 

نكران اجلميل 
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القرفة 

تناول  اأن  اأمريكيون،  باحثون  عليها  اأ�صرف  حديثة  علمية  درا�صة  ك�صفت 
القرفة قد يوؤدى اإىل حت�صني القدرة على التعلم.

اأف�صل  من  القرفة  اأن  الباحثون  اأو�صح  اجلديدة  الدرا�صة  لنتائج  ووفًقا 
ال��ت��واب��ل على الإط����لق لأن��ه��ا غنية مب�����ص��ادات الأك�����ص��دة ال��ت��ي حتمى من 

اأمرا�ص املخ.
را�ص على  الأمريكيون من جامعة  العلماء  اأجراها  التي  الدرا�صة  ووجدت 
الفئران اأن القرفة تعزز القدرة على التعلم، وهذا من �صاأنه اأن يكون واحدا 
القابلة للتعلم لآخرين  املناهج لتحويل الأ�صخا�ص غري  اأ�صلم واأ�صهل  من 

قادرين على التعلم.
مادة  وه��ى  ال�صوديوم،  بنزوات  اإىل  تتحول  القرفة  اأن  الباحثون  واأ���ص��اف 
كيميائية ت�صتخدم يف العقاقري املعاجلة لتلف الدماغ، وهذا بدوره يح�صن 

الذاكرة والتعلم.

كان لم ح�صان ثلثة اولد اكربهم ح�صان وابنة واحدة ا�صمها هدي وكان راأ�صها �صلب ليقتنع بغري الولد 
والولد فقط فدائما ما تقول ان الربكة يف الولد اما البنت فهي للبيت فقط ،عندما تويف زوجها ظنت ان 
ويخاف غ�صبها  امرها  ياأمتر  زوجته  الكبري ح�صان خلف  قبع  فقد  العك�ص  وج��دت  الانها  �صيعنونها  اولده��ا 
ون�صي غ�صب امه وغ�صب ربه ،اما الأو�صط فكان يبحث عن النقود اينما كانت ليكنزها، هو يدعي الفقر حتي 
لتطالبه امه مبا تعي�ص منه وال�صغر كان يحب ان ياخذ فقط لكنه ليعطي فكيف ان ذهب لمه ال تطالبه 

بنفقة ..ح�صنا ليبقي بعيدا يف املدينة حيث ل ت�صتطيع الو�صول اليه.
مل يبقي غري هدي وهي متو�صطة العمر لكن لل�صف مل تدعها امها تتعلم ال قليل تقراأ وتكتب بدون ان 
ت�صتكمل تعليمها لكن ذكائها منت قدراتها الثقافية بالكتب التي جتدها عند اقاربها فتلتهمها حتي تعلمت منها 
الكثري.. ومع عمرها الب�صيط كانت متلك موهبتني حياكة امللب�ص وتربية الرانب. نعم الرانب كانت تع�صق 
ذلك احليوان الوديع فملئت به حظريتها ال�صغرية وعندما بداأت تتكاثر، �صعتهما يف غرف البيت الفارغة وملا 
كان اخوتها قد رحلوا خوفا من م�صئولية رعاية امها فهي ت�صع يف غرفهم الرانب التي تاتي لها بفائدة اكر 
مما ياتي بها اخواتها ومع اليام كانت ت�صهر علي ماكينة احلياكة ت�صنع اجمل امللب�ص ملن حولها مقابل املال 
الرانب  لي�صرتون  مكان  كل  من  النا�ص  اليها  ياتي  تاجرة  واكانها  ا�صبحت  حتي  ونظافتها  ب�صغارها  وتعتني 

وتراقب ا�صعار ال�صوق وتعرف متي تتوقف عن البيع ومتي تبيع هكذا علمتها اليام ان لكل �صئ �صبب. 
يف احد اليام دخلت هي علي امها وقد كانت تختم �صلتها ف�صمعتها تدعو لها باخلري والعافية وال�صرت وان 
ليريها اهلل �صرا يف اولده��ا ول مينحها اأولدا ناكرين للجميل مثلما فعل معها ثم بكت بكاء حارا فاقرتبت 
منها ابنتها لتقول اهلل �صاترنا ول ينق�صنا �صيء فلما البكاء فقالت الم ابكي علي اولدي فانا اخاف ان يعطيهم 
اهلل اولدا يفعلون بهم ما فعلوه بي اخاف من عقاب اهلل لهم ولكن يكفيني اين مل اق�صر معهم يف �صئ وعندما 

القي ربي �صاكون را�صية عنهم و�صا�صاحمهم من الن.
عا�صت ام ح�صان كثريا يف رعاية زوج ابنتها الذي عو�صها حنان اأولده��ا ولو مل متت منذ فرتة لراأت اأولدها 
الثلثة يدفعون الثمن مع اأولدهم هو اق�صي واأغلظ منهم قلوبا ول يعرفون رحمة ول �صفقة تركوا اآباءهم 

يت�صولون وهم يعي�صون يف النعيم ..والأيام تدور.

هنود ي�سقون طريقهم عرب �سارع و�سط هطول اأمطار غزيرة يف مومباي - ا ف ب

يعني  اأن  ومي��ك��ن  ���ص��ائ��ع،  اأم���ر  بالعط�ص  ال�����ص��ع��ور 
مزيد  اإىل  ح��اج��ة  يف  اأن����ك  ب��ب�����ص��اط��ة 
اأن��ه علمة  اأو  من الرتطيب، 
اأمرا  منذرة باأن هناك 

اأكر خطورة.
لحظت  واإذا 
اأن��ك غري قادر 
اإرواء  ع����ل����ى 
ع������ط�������������ص������ك 
م��������وؤخ��������را، 
ف�������م�������ن 

اجلدير اأن تذكر ذلك لطبيبك.
اختبار  اإج����راء  الطبيب  ي��ق��رتح  اأن  امل��رج��ح  وم���ن 
عار�ص  العط�ص  لأن  البداية،  يف  ال�صكري  مر�ص 
مر�ص  ت��واج��ه  تكن  مل  اإذا  ولكن  للمر�ص.  �صائع 
فقد  م�صكلة،  لديك  ب��اأن  ت�صعر  زلت  وما  ال�صكري 

حان الوقت ملزيد من التعمق.
امل�صتمر علمة على  بالعط�ص  ال�صعور  يكون  وقد 
اأمعاء متقدم. ول�صوء احلظ، فاإن �صرطان  مر�ص 
الأم��ع��اء ه��و م��ر���ص ب��ط��يء ال��ت��ط��ور وغ��ال��ب��ا م��ا ل 
ي�����وؤدي اإىل ظ��ه��ور اأع���را����ص وا���ص��ح��ة ح��ت��ى وقت 
م��ت��اأخ��ر ج����دا. ول��ك��ن، ك��م��ا ه��و احل����ال م��ع جميع 
الأمرا�ص، كلما وقع ت�صخي�صه مبكرا، كانت لدى 

املري�ص فر�صة اأف�صل لعلجه ب�صكل �صحيح.
اإىل  امل��ت��اأخ��رة  املرحلة  يف  الأم��ع��اء  �صرطان  ومييل 

اإن��ت��اج اأك���ر م��ن ع��ار���ص واح����د، م��ث��ل الأوج�����اع اأو 
ال�صهية،  وان��خ��ف��ا���ص  ب��ال��ت��ع��ب،  وال�����ص��ع��ور  الأمل، 
اأجزاء  اإىل  ال�صرطان  انت�صر  واإذا  ال��وزن.  وفقدان 
اأخرى من اجل�صم، مثل اأن�صجة العظام، ميكن اأن 

ي�صبب فرط كال�صيوم الدم.
ويحدث هذا عندما يتم اإطلق الكال�صيوم يف الدم 
املر�صى  اأن يجعل  ال��ت��ال��ف��ة، ومي��ك��ن  ال��ع��ظ��ام  م��ن 

ي�صعرون بالعط�ص.
الغثيان  املر�ص  لهذا  الأخ��رى  الأع��را���ص  وت�صمل 

والإم�صاك والرتباك والتهيج والتعب.
كما تتمثل الأعرا�ص اخلم�صة الرئي�صية للإ�صابة 
بهذا املر�ص يف وجود دم يف الرباز، وتغري يف عادات 
الأم��ع��اء، واأمل يف امل��ع��دة، وف��ق��دان ال���وزن، واإرهاق 

غري مربر.

بعيدا عن داء ال�سكري .. ال�سعور بالعط�ض امل�ستمر عالمة على الإ�سابة مبر�ض قاتل!


