
�ص 22

�ص 31

فريق بحثي من كلية العلوم يف 
جامعة الإمارات ُيطّور اأداة حفظ 

جديدة حتّد من وفيات احلياة الربية

نادين �صعب: 

اأتوىل اإنتاج اأغنياتي 
على ح�سابي اخلا�ص 

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ملاذا يجب عليك تفريغ عقلك من الأفكار قبل النوم
وقد  املريحة،  النوم  ونرتدي مالب�س  بب�شرتنا  نعتني  قد  النوم،  قبل 
نحت�شي كوباً من �شاي الأع�شاب، ونطفئ الأنوار ونبتعد عن ال�شا�شات، 
للح�شول على اأجواء مثالية للنوم، وعندما نلجاأ اإىل ال�شرير الوثري 

اأماًل يف احل�شول على من هانئ، يعمل العقل فجاأة، ونبداأ بالتفكري.
وجراء ذلك، قد ن�شاب بالأرق وجند �شعوبة كبرية بالنوم، مما يدفعنا 

للتفكري بحل لهذه امل�شكلة التي تق�س م�شجعنا.
بح�شب اخلرباء، يجب القيام بعملية تدعى التفريغ العقلي، عرب اإبعاد 
مليت�شر،  �شارة  الدماغ  ملدربة  ووفقاً  دماغك.  من  املتزاحمة  الأفكار 
الكتابة،  الأوىل عرب  الدماغ بطريقتني:  تفريغ  اإج��راء عملية  ميكن 
حيث ميكن تدوين مالحظات حول ما نفكر به، وكل ما حدث خالل 

النهار، وتفريغ كل اأفكارنا مع التنف�س العميق وال�شرتخاء.
اأما الطريقة الثانية، هي من خالل احلالة الذهنية والتاأملية، حيث 
ميكن تفريغ كل الأفكار عرب ا�شتدعائها قبل اأن تنام يف جل�شة تاأمل، 

والتفكري بها والنتهاء منها لكي تلجاأ اإىل الفرا�س خايل الذهن.
ميكنك تعزيز هذه املمار�شة من خالل و�شع يد على قلبك وواحدة 
على بطنك. مع و�شع يدك على قلبك، اأر�شل اأفكاًرا وم�شاعر حمبة 
بعمق وكرر  تنف�س  نف�شك، ومع و�شع يدك على بطنك،  اإىل  لطيفة 
باأمان"،  اأن��ا  ه��ادئ،  "اأنا  الطماأنينة والأم��ان، مثل  عبارات تدخل لك 

وا�شمح جل�شمك بال�شرتخاء.

اكت�شاف �شبب الطعم ال�شهي للأطعمة امل�شوية
مع حلول ف�شل ال�شيف تزداد حفالت ال�شواء وولئم اللحوم امل�شوية 
يف احلدائق اخللفية للمنازل اأو يف املنتزهات العامة، ولكن ملاذا ي�شيل 

لعاب الكثريون ملجرد احلديث عن الأطعمة امل�شوية؟
اإن  يقولون  العلماء  ولكن  ب�شيًطا،  ال�شواية  على  الطهي  يبدو  قد  و 
هناك الكثري من اخل�شائ�س الكيميائية التي متيز ال�شواء عن طرق 

الطهي الأخرى وينتج عنها جتربة لذيذة.
عن  الطعام  بت�شخني  ال�شاخنة  ال�شواء  �شبكات  تقوم  ال�شواء،  خ��الل 
التو�شيل.  با�شم  تعرف  عملية  خ��الل  م��ن  املبا�شر  الت�����ش��ال  طريق 
ا ويطهى عن طريق امت�شا�س الإ�شعاع مبا�شرة  وي�شخن الطعام اأي�شً
يخلق  احل���رارة  درج��ات  الناجت من  النطاق  و  الأ�شفل.  اللهب يف  من 
مزيًجا معقًدا من النكهات والروائح. وعند الطهي على املوقد، يكون 
اإ�شعاع اأقل بكثري ويتم معظم الطهي حيث يكون الطعام على  هناك 
ات�شال مبا�شر مع املقالة. وعند طهي اللحوم يف درجات حرارة عالية 
اأن  اأول �شيء يحدث هو  - مثل احل��رارة الزائدة على ال�شواية - فاإن 
املاء بالقرب من �شطح اللحم يغلي. ومبجرد اأن يجف ال�شطح، تت�شبب 
احلرارة يف اأن الربوتينات وال�شكريات املوجودة على ال�شطح اخلارجي 

للحم تخ�شع لتفاعل ي�شمى تفاعل ميالرد.

عقار م�شاد ل�شرطان الثدي يثبت فعالية للحالت املتقدمة
للمرة الأوىل، اأثبت عقار، ي�شتهدف الربوتني الذي يحفز منو �شرطان 
منخف�شة  م�شتويات  على  حتتوي  التي  الأورام  �شد  جناعته  الثدي، 

للغاية من الربوتني.
املوجه  الت�شدي  يف  الأخ���رية  املكا�شب  اأح��د  لكنه  ع��الج��ا.  لي�س  ه��ذا 
اإنتاج عالجات  اإمكانية  اأمام  الباب  يفتح  اأن  والذي ميكن  لل�شرطان، 

جديدة لآلف املر�شى امل�شابني ب�شرطان الثدي املتقدم.
اآر2  اإي  اإت�س  اإم��ا  اأنها  على  الثدي  �شرطانات  ت�شنيف  مت  الآن،  حتى 
اأك��ر من  بروتني  ال�شرطانية على  - حيث حتتوي اخلاليا  اإيجابية 

الطبيعي - اأو اإت�س اإي اآر2 �شلبية.
اأنه �شيجعل  وذكر الأطباء الذين اأعلنوا عن النجاح اجلديد، الأحد، 
�شرطان  ع��الج  لتوجيه  ج��دي��دة  فئة  اآر-2املنخف�شة-  اإي  اإت�����س  فئة 

الثدي.
وي��ج��ري ت�شنيف م��ا ي��ق��رب م��ن ن�شف امل��ر���ش��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
اآر2 �شلبية وقد  اإي  اإت�س  اأنه  �شرطان الثدي يف مرحلة متاأخرة على 
على  للح�شول  وموؤهلني  منخف�شة  اآر2  اإي  اإت�س  الواقع  يف  يكونون 

العقار.
بالأج�شام  الكيميائي  ال��ع��الج  م��ن  مزيج  وه��و  "اإنهرتو"،  ه��و  العقار 
اإي  اإت�س  امل�شادة ويحقن يف الوريد، حيث يقوم بالعثور على بروتني 
اآر2 وحجبه من اخلاليا ال�شرطانية، بينما يفرغ اأي�شا مادة كيميائية 

قوية قاتلة لل�شرطان داخل تلك اخلاليا.
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الطول يزيد فر�ص الإ�شابة 
باأمرا�ص خطرية

�شلطت درا�شة طبية حديثة وفريدة من نوعها، ال�شوء على العالقة بني 
طول الب�شر وخطر الإ�شابة مبجموعة متنوعة من الأمرا�س.

 PLOS Genetics جملة  يف  نتائجها  ن�شرت  التي  الدار�شة  وربطت 
العلمية الأمريكية بني الطول الذي يكون اأعلى من املتو�شط املتعارف عليه 
القلب والرجفان  باأمرا�س منها ا�شطراب �شربات  طبيا، وخطر الإ�شابة 

الأذيني ودوايل الأوردة وارتفاع �شغط الدم والكولي�شرتول.
كما وجدت الدرا�شة التي اأجراها باحثون يف كلية الطب بجامعة كولورادو 
والتهابات اجللد  الأع�شاب  تلف  يرفع فر�س  القامة  اأن طول  الأمريكية، 

والعظام، ح�شبما نقلت وكالة "يونايتد بر�س اإنرتنا�شونال" لالأنباء.
وبح�شب الباحث الرئي�شي يف الدرا�شة الدكتور �شريدهاران راغافان، فاإن 
"�شيطرتنا على اجلينات م�شاألة لي�شت يف متناولنا، لكن ي�شتطيع طويلو 
وقائية  جرعة  يوفروا  بحيث  اليومية،  �شلوكياتهم  من  يغريوا  اأن  القامة 

اأمام هذه الأمرا�س املحتمل اإ�شابتهم بها".
اأن  اإىل  م�شارك،  األ��ف   250 بيانات  درا�شة  بعد  وفريقه  راغ��اف��ان  وتو�شل 
من  ال��ع��دي��د  على  ي��وؤث��ران  ب��ال��ط��ول  املرتبطني  ال��غ��ذائ��ي  والتمثيل  النمو 

اجلوانب ال�شحية.
تاأثريات  اإىل  ت��ع��زى  اأن  ميكن  الأم��را���س  بع�س  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ش��ار 

فيزيائية للقامة الطويلة ل اإىل عوامل بيولوجية.

دخيل يف�شد عر�ص 
زواج باأغرب طريقة

قدمت "ديزين" اعتذارها لرجل وامراأة، 
ال�شركة  م��وظ��ف��ي  اأح����د  اأف�����ش��د  اأن  ب��ع��د 

عر�شا حما�شيا للزواج يف باري�س.
واأظهر مقطع فيديو رجال يجل�س على 
ل�شديقته،  زواج  ع��ر���س  ل��ي��ق��دم  رك��ب��ت��ه 
"�شليبنغ بيوتي" ال�شهرية يف  اأمام قلعة 

الفرن�شية. لند" بالعا�شمة  "ديزين 
امل�شهد  م��ا  �شخ�س  يقتحم  ف��ج��اأة  ل��ك��ن 
الرومان�شي، ومير بني الرجل و�شديقته 
ب�شرعة ويخطف اخلامت يف حلظة اأثارت 
مرة  �شاحبه  اإىل  يعيده  لكنه  الن��ت��ب��اه، 

اأخرى.
الدخيل  ال�����ش��خ�����س  اأن  لح��ق��ا  وات�����ش��ح 
ي�شري  "ديزين"، وكان  �شركة  موظف يف 
للرجل و�شديقته على ما يبدو اأن املكان 
غ���ري م��ن��ا���ش��ب ل��ت��ق��دمي ع��ر���س ال�����زواج، 

حيث اإنه درج خم�ش�س ملرور امل�شاه.
املوظف  ق���اط���ع  اأن  ب��ع��د  ال���رج���ل  وق�����ال 
حلظته اخلا�شة: "قالت نعم"، يف اإ�شارة 
اإىل اأن �شديقته قبلت زواجه، لريد عليه 
الدخيل قائال: "نعم هذا رائع، لكن هنا 
امل�شهد  مقتحم  واأث���ار  اأف�شل".  �شيكون 
الذين  امل���ارة،  م��ن  ال�شتهجان  �شيحات 
وقفوا مل�شاهدة عر�س الزواج يف ال�شارع. 

�شمات �شخ�شية ميكن اأن تتنباأ مبن 
هم الأكرث عر�شة للإ�شابة باخلرف �ص 23

الطبي  امل��ج��ال  ال��ب��اح��ث��ني يف  ال�����ش��وؤال  ه���ذا  �شغل 
ل��ع��ق��ود، وك���ان ح��اف��زاً ل��ع��دد م��ن ال��درا���ش��ات التي 
ح���اول���ت الإج����اب����ة ب���دق���ة ع����ن: م��ت��ى ي���ك���ون وزن 
اجل�شم  يتمتع  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  زائ���داً  الإن�����ش��ان 
مب�شتويات �شحية من �شغط الدم والكول�شرتول 

والأن�شولني؟
ل  اإك�شرب�س"،  "ميديكال  ملوقع  تقرير  وبح�شب 
يوجد ارتباط وثيق بني الوزن وال�شحة اجليدة، 
جمموعة  من  واح���داً  اإل  لي�س  الإن�شان  وزن  لأن 
ع���وام���ل ت���وؤث���ر اإىل ج��ان��ب ع��ن��ا���ش��ر اأخ�����رى مثل 
يزداد  وال��ت��ي  ال��ده��ون يف اجل�شم،  ت��وزي��ع  طريقة 
كلما  املعدة، ويقل  كانت قريبة من  كلما  خطرها 

توّزعت اأكر حول الوركني.
دوراً  الع�شالت  كثافة  تلعب  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
هاماً يف تخفيف اأو زيادة تاأثري الوزن، فالع�شالت 

الكثيفة تزيد الوزن، لكنها زيادة �شحية.
اإىل جانب ذلك، ل ترتبط اللياقة البدنية بالوزن 
بع�س  اأن  ال��درا���ش��ات  بع�س  وج���دت  وق���د  دائ���م���اً، 
لياقة  لديهم  ال��وزن  زي��ادة يف  الأك��ر  الأ�شخا�س 
اأن  وال�شبب  اأك��ر،  �شحي  بقلب  ويتمتعون  قوية 
اخلمول هو العامل الذي ي�شعف ال�شحة يف حالة 

الوزن الزائد.
وب�شيغة اأخرى، ميكن اأن يكون وزن الإن�شان زائداً 
التمارين  على  حافظ  اإذا  جيدة  ب�شحة  ويتمتع 

الريا�شية مبتو�شط 30 دقيقة ملدة 5 اأيام 
�شاعات  ع��دد  على  وح�شل  الأ���ش��ب��وع،  يف 

واأح�شن اختيار  النوم،  كافية من 
الأطعمة التي ياأكلها، وجنح 

م�شتويات  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
التوتر والإجهاد.

مل�شاعدة  ��ا  اأي�����شً ���ش��روري  الف�شفور  اأن  تامبوريلو  وت�شيف 
على  ع��الوة  �شحيح،  ب�شكل  وظائفها  اأداء  على  الع�شالت 
اأ�شا�شيا من خاليا وجينات اجل�شم، وي�شارك يف  كونه جزءا 
اأ�شكال  من  �شكل  اإىل  الطعام  بتحويل  اجل�شم  قيام  عملية 
الأمريكي  للمعهد  وفًقا  ا�شتخدامها".  ميكن  التي  الطاقة 
كافية من  كمية  على  ف��اإن عدم احل�شول   ،NIH لل�شحة 
ال�شهية  "فقدان  املعاناة من  اإىل  ي��وؤدي  اأن  الفو�شفور ميكن 
وفقر الدم و�شعف الع�شالت وم�شاكل التن�شيق واآلم العظام 
بالعدوى  الإ�شابة  خطر  وزي��ادة  وامل�شوهة  اللينة  والعظام 
اأن اخلرب ال�شار  اإل  وال�شعور باحلرقان والوخز يف اجللد"، 
يتناول نظاًما غذائًيا جيًدا، فمن  ال�شخ�س  اإذا كان  اأنه  هو 
وتقول  الفو�شفور.  من  يكفي  ما  على  يح�شل  اأن��ه  املحتمل 
الأطعمة  من  العديد  يف  موجود  "الفو�شفور  اإن  تامبوريلو 
الغنية بالربوتني وهو متوفر كمكمل غذائي"، مو�شحة اأن 
الفو�شفور  بنق�س  الإ�شابة  خلطر  املعر�شون  "الأ�شخا�س 
والذي  احل��اد،  التغذية  �شوء  من  يعانون  الذين  اأولئك  هم 
ال�شهية  اأن يكون مرتبًطا يف بع�س احل��الت بفقدان  ميكن 
اأو بع�س ال�شطرابات الوراثية. على اجلانب الآخر، ميكن 
الفو�شفور يف اجل�شم، مما  تنظيم  تعيق  اأن  الكلى  لأمرا�س 
مر�شى  ُين�شح  ال�شبب،  لهذا  م�شتوياته.  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي 
الكلى باحلد من الأطعمة التي حتتوي على ن�شبة عالية من 

الفو�شفور".

الكمية املو�شى بها
يحتاج معظم الرجال والن�شاء الذين يبلغون من العمر 19 
عاًما فما فوق اإىل حوايل 700 مغم من الفو�شفور يومًيا 
وفًقا لالإر�شادات الغذائية من املوؤ�ش�شات ال�شحية الأمريكية. 
على  ال�شخ�س  ح�شول  م��ن  ال��ت��اأك��د  "اإن  تامبوريلو  ت��ق��ول 
�شعًبا  اأم��ًرا  لي�س  يومًيا  الفو�شفور  من  بها  املو�شى  الكمية 

املطبوخ  ال��دج��اج  مكعبات  من  ك��وب  يحتوي  حيث   - للغاية 
على حوايل 304 مغم من الفو�شفور، وهو ما ميثل حوايل 
الأ�شخا�س  يحتاج  اليومي.  الهدف  متو�شط  من   40%
املثال،  �شبيل  على  الفو�شفور،  من  مزيد  اإىل  �شًنا  الأ�شغر 
لالأ�شخا�س  يومًيا  مغم   1250 با�شتخدام  ُيو�شى  حيث 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 14 و18 عاًما."

غذائية 7عنا�شر 
غنية  غذائية  م�شادر   7 على  ال�شوء  تامبوريلو  وت�شلط 
وقوة  �شحة  احلفاظ  على  تناولها  ي�شاعد  التي  بالف�شفور 

العظام وُح�شن اأداء اجل�شم لوظائفه، فيما يلي:

ال�شردين  .1
ال�شردين  م���ن  غ���رام���ا   85 ت���ن���اول  اإن  ت��ام��ب��وري��ل��ور  ت��ق��ول 
الفوائد  اإىل  بالإ�شافة  فو�شفور،  ملغم   417 مينح اجل�شم 
الغنية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  م��ن  ال�����ش��ردي��ن  ي��ع��د  الأخ�����رى.  ال�شحية 
يدعم  اآخ��ر  غذائي  عن�شر  وه��و   ،D وفيتامني  بالكال�شيوم 
العظام، بالإ�شافة اإىل فيتامني B12، املهم ل�شحة الدماغ 

واخللية والأع�شاب.

اليقطني بذور   .2
اليقطني حتتوي  30 غراما من بذور  اإن  تقول تامبوريلو 
النباتي  ال���ربوت���ني  ج��ان��ب  اإىل  ف��و���ش��ف��ور  م��غ��م   332 ع��ل��ى 

والدهون والألياف وكميات كبرية من املغني�شيوم.

الدجاج  .3
 304 ال��دج��اج على  يحتوي م��لء ك��وب واح��د م��ن مكعبات 
ملغم فو�شفور، اإىل جانب الربوتني عايل اجلودة والدهون 

امل�شبعة.

رومي ديك   .4
واحد من مكعبات  تناول ملء كوب  اإىل  تامبوريلو  ت�شري 
اإىل  فو�شفور  ملغم   298 للج�شم  يوفر  ال��روم��ي  الديك 

جانب ميزة احل�شول على بروتني قليل الدهن.

ال�شلمون �شمك   .5
 214 ع��ل��ى  ال�شلمون  �شمك  م��ن  غ���رام   85 ك��ل  ي��ح��ت��وي 
ملغم من الفو�شفور. وتقول تامبوريلو اإن �شمك ال�شلمون 
لأنه يحتوي على عنا�شر  املهام  يعد قوة غذائية متعددة 
من  واح���د  عن�شر  يف  م��ع��ا  عليها  ال��ع��ث��ور  ي�شعب  م��غ��ذي��ة 
بالإ�شافة  ال�شحية،  اأوميغا3-  D ودهون  بينها فيتامني 
تو�شي  لكن  ال�شلمون كم�شاد لاللتهابات.  اإىل خ�شائ�س 
تامبوريلو باختيار اأنواع �شمك ال�شلمون التي حتتوي على 

ن�شبة منخف�شة من الزئبق.

الزبادي  .6
تقول تامبوريلو اإن 156 غراما من الزبادي حتتوي على 

وكال�شيوم. وبروتني  فو�شفور  ملغم   212

البي�س  .7
ميكن احل�شول على 191 ملغم من الفو�شفور عند تناول 
بي�شتان، وهو ما يقرب من %30 من متو�شط الفو�شفور 

اليومي املو�شى به.
ا م�شدًرا غنًيا بالربوتني، وهو حمّمل   يعترب البي�س اأي�شً
و  A فيتامينات  ي�شمل  مبا  الأخ��رى  الغذائية  بالعنا�شر 

وحم�س  وال�شيلينيوم  واحلديد  والبيوتني   Kو  Eو  D
الفوليك والكولني.

البي�س  �شفار  تناول  على  باحلر�س  تامبوريلو  وتن�شح   
الفو�شفور". معظم  على  يحتوي  "لأنه 

هل ي�شبب كورونا 
اآلم الرقبة؟

اأك���ر  اأح�����د  ال��ع�����ش��الت  اأمل  ي��ع��د 
اأع��را���س ف��ريو���س ك��ورون��ا �شيوعاً. 
عام  ل��درا���ش��ات  م��راج��ع��ة  وبح�شب 
من   62.5% ك������ان   ،2020
امل�شابني بكوفيد19- يعانون من 
اأوجاع الع�شالت، و%15 من اآلم 
من  للعديد  وبالن�شبة  امل��ف��ا���ش��ل. 
امل��ر���ش��ى ت��رتّك��ز ه���ذه الأوج�����اع يف 

منطقة العنق والكتفني والظهر.
اأجريت  درا����ش���ة  ق��ارن��ت  وح��دي��ث��اً، 
كوفيد19-  اأعرا�س   2022 عام 
انت�شار كل من متغريي دلتا  وقت 
ووجد  التوايل.  على  واأوميكرون، 
من  مت�شابهة  م��ع��دلت  الباحثون 
لكال  وال��ع�����ش��الت  امل��ف��ا���ش��ل  اآلم 
ال�شاللتني. واأبلغ اأكر من 40% 
من امل�شابني بهذين املتغريين عن 
%30 عن  اآلم املفا�شل، وحوايل 
�شببان  وهناك  الع�شالت.  يف  اآلم 
املرتبط  الع�شالت  لأمل  رئي�شيان 
الرقبة.  اآلم  بكورونا، مبا يف ذلك 
ال���ف���ريو����س  ي���رت���ب���ط  ق�����د  اأوًل: 
مب�����ش��ت��ق��ب��الت الإن���������زمي امل���ح���ول 
الع�شالت.  يف   2 لالأجنيوتن�شني 
كل  مبا�شر على  ب�شكل  ويوؤثر هذا 

ع�شلة وميكن اأن ي�شبب وجعاً.
اأن  ي��ع��ت��ق��د اخل��������رباء  وث����ان����ي����اً:   
ميكن  ال���ع�������ش���الت  يف  الل����ت����ه����اب 
ي�شاب  فعندما  الأمل.  ي�شبب  اأن 
ال�����ش��خ�����س ب��احل��م��ى، ي��ط��ل��ق جهاز 
التفاعالت  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  امل��ن��اع��ة 
الرغم  اللتهاب. وعلى  تعزز  التي 
اأن ي�����ش��اع��د يف  اأن ه���ذا مي��ك��ن  م��ن 
ي�شبب  اأن���ه  اإل  ال��ع��دوى،  مكافحة 

اأي�شاً اأملاً ع�شلياً وا�شع النطاق.
يف   -19 ك��وف��ي��د  يت�شبب  ق��د  ك��م��ا 
ب�شكل  ال��ع�����ش��الت  يف  اآلم  ح���دوث 
ال�شخ�س يف  بقي  اإذا  غري مبا�شر. 
ال�����ش��ري��ر ل��ع��دة اأي����ام ع��ن��دم��ا يكون 
ع�شالته  ت�����ش��ع��ر  ف��ق��د  م���ري�������ش���اً، 

بالتيب�س والتقرح.

بلقي�ص حتتفل بـ 20 مليون 
م�شاهدة لـ دبلوما�شي

اجلمهور،  بلقي�س   الفنانة  ن�شرت 
فيديو جديد عرب ح�شابها اخلا�س 

على موقع التوا�شل الجتماعي.
�شاركت  ال��ف��ي��دي��و،  اخل����الل  وم���ن 
احتفالها  اجل����م����ه����ور،  ب��ل��ق��ي�����س 
بتحقيق اأغنيتها " دبلوما�شي " 20 

مليون م�شاهدة على يوتيوب.
املحبني  املتابعني  تفاعل  اأث���ار  م��ا 
لها  ومت��ّن��وا  الإم���ارات���ي���ة،  للفنانة 

النجاح الدائم.
نالت  ق��د  ك��ان��ت  بلقي�س  اأن  ُي��ذك��ر 
جائزة اأف�شل فيديو كليب وكذلك 
جائزة اأف�شل اأغنية و�شط مناف�شة 
مع عدة اأعمال غنائية. كما ح�شلت 
الذهبية  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى  الغ��ن��ي��ة 

لأف�شل خمرج لعلي اأبو طالب.

لعظام اأقوى مع التقدم يف العمر.. اإليك 7 اأطعمة غنية بالفو�شفور

اإن نق�ص الف�شفور من احلاالت غري ال�شائعة، ويعد هذا 
هو ال�شبب ب�شكل جزئي يف عدم االإملام بنوعية االأطعمة 
التي حتتوي على ن�شب عالية منه، على الرغم من اأنه 
معدن حيوي يقوم بالعديد من املهام يف ج�شم االإن�شان 
ن�شره  ما  بح�شب  العظام،  قوة  على  احلفاظ  بينها  من 

.Well+Good "موقع "ويل اأند غوود
اإن  تامبوريلو  بيانكا  التغذية  اخت�شا�شية  وتقول 

وكذلك  العظام  قوة  لتعزيز  مهم  "الفو�شفور 
واأن  خا�شة  قوية،  االأ�شنان  على  احلفاظ 

التي  االأماكن،  هي  واالأ�شنان  العظام 
مما  الفو�شفور،  تخزين  فيها  يتم 

املعادن  اأك���ر  ث��اين  يجعله 
وفرة يف اجل�شم".

هل ميكن اأن تكون بدينًا وب�شحة جيدة؟
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�ش�ؤون حملية

فريق بحثي من كلية العلوم يف جامعة الإمارات ُيطّور اأداة حفظ جديدة حتّد من وفيات احلياة الربية

يف اليوم العاملي للبيئة

»عونك يا وطن« تطلق حملة جمتمعية للحد من ا�شتخدام الأكيا�ص البل�شتيكية

مب�شاركة  15  طفالاً وبالتعاون مع الهالل االأحمر االإماراتي

�شنعا اآل مكتوم تتقا�شم حلظات ال�شعادة مع الأطفال الأيتام واملحرومني يف ذا جرين بلنيت – الغابة املطرية املغلقة يف دبي

•• العني- الفجر

قّدم فريق البحث الدويل التابع لق�شم علم الأحياء يف 
كلية العلوم بجامعة الإم��ارات العربية املتحدة عر�شاً 
التي  اجل��دي��دة  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  حفظ  لأداة  تف�شيلياً 
ن�شره يف جملة  مّت  وذل��ك �شمن مقال  بابتكارها،  ق��ام 

"Conservation Biology" الدولية.
ا�شم  حت���م���ل  ال���ت���ي  اجل����دي����دة  الأداة  ه�����ذه  وُت�������ش���ه���م 
املُ�شتدامة  "الن�شبة  عبارة  وتخت�شر   ،"SAMSE"
يف  الع�شوائية"  البيئات  يف  الب�شري  التلويث  لوفيات 
الإن�شان  ُي�شببها  التي  للوفيات  ُم�شتدامة  و�شع حدود 

يف احلياة الربية.
وق���ال امل���وؤل���ف ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��درا���ش��ة، ال��دك��ت��ور اأوليفر 
يف  اجلزيئية  البيئة  علم  يف  املُ�شاعد  الأ�شتاذ  مانليك، 
ُتتيح  منذجة  اأداة  اإىل  ل  التو�شّ "اأردنا  العلوم:  كلية 
لنا حتديد احلّد الأق�شى لعدد احليوانات التي ميكن 
يف  الت�شّبب  دون  للقطاع  ال��ع��اّم  ال��ت��ع��داد  م��ن  اإزال��ت��ه��ا 

انخفا�س عددها، انقرا�شها اأو احتمال انقرا�شها".
واأ�شاف: "ترجع الأ�شباب البارزة لرتفاع ُمعّدل وفيات 
الأن�شطة  م��ن  وا���ش��ع��ة  اإىل جم��م��وع��ة  ال��ربي��ة  احل��ي��اة 
النمذجة  اأدوات  ب��ع�����س  ب��ال��ف��ع��ل  وه���ن���اك  ال��ب�����ش��ري��ة. 

بالن�شبة  املهم  ك��ان م��ن  ذل��ك  املُ��ت��اح��ة، وم��ع  اجلماعية 
لنا ابتكار اأداة ُتتيح لنا اأي�شاً دمج العوامل الع�شوائية، 
والأحداث التي حتدث بال�شدفة وتوؤثر على جمموعات 
احلياة الربية، ولكن غالباً ل يتّم اأخذها بعني العتبار 

يف الأ�شاليب التقليدية".
من جانبه قال الأ�شتاذ  الدكتور خالد اأمريي، رئي�س 
الأح��ي��اء يف اجلامعة  اج��ت��از ق�شم  "لقد  الأح��ي��اء  ق�شم 
ُمقارنة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ك��ب��رية يف جم����ال  خ���ط���وات 
يف  متّثلت  وال��ت��ي  الق�شم،  لتاريخ  ال�شابقة  بال�شنوات 

جودة الأبحاث املُتمّيزة وارتفاع عددها".
وتوّجه الدكتور اأمريي بال�شكر اإىل منت�شبي ق�شم علم 
يف  ال��رائ��دة  وُم�شاهمتهم  املبذولة  جلهودهم  الأح��ي��اء 
اأن دور  الرتقاء مب�شتوى البحث العلمي، موؤكداً على 
بالأمثلة  وال��ق��ي��ادة  ال��روؤي��ة  على  يرتكز  الق�شم  رئي�س 
ال�����ش��ع��ي احل��ث��ي��ث لتوفري  ي���ق���وم ع��ل��ى  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
عن  بعيداً  العلمي  للبحث  واملُ��ح��ّف��زة  املُنا�شبة  البيئة 

البريوقراطية والروؤية الإدارية ال�شّيقة واملحدودة.
اأع�شاء  و���ش��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل  اأم���ريي  ال��دك��ت��ور  لفت  كما 
هيئة التدري�س لثقتهم الكاملة يف رئي�س الق�شم الذي 
مُيّثل الدعم اللوج�شتي واملعنوي يف كافة املجالت، مع 
اليقني الكامل باأنهم الّلبنة الأوىل والأ�شا�شية املُ�شاركة 

ُي�شهم يف الرتقاء ودعم م�شرية  يف �شنع القرار الذي 
ع��ل��ى �شرورة  ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف اجل��ام��ع��ة. م���وؤك���داً 
من  ودعمها  العلمي  البحث  ثقافة  بتغيري  اله��ت��م��ام 
خالل اإجراء البحوث الأ�شا�شية ذات الأثر الكبري على 

املجتمع العلمي.
كما حّدد موؤلفو الدرا�شة اأي�شاً حّداً ُم�شتداماً لوفيات 
 ،"SAMSE-limit" ا���ش��م  حت��ت  ال��ربي��ة  احل��ي��اة 
والذي ُي�شّكل عبارة احلّد الأق�شى لعدد الأفراد الذي 
ميكن اأخذهم من املجموعة دون الت�شّبب يف انخفا�س 
ل  عدد اأفرادها يف بيئة ُمتغرّية. وقالوا: "اأردنا التو�شّ
اإىل اأداة منذجة ت�شمح لنا بتحديد احلّد الأق�شى لعدد 
احليوانات التي ميكن اإزالتها من التعداد العاّم للقطيع 
دون الت�شّبب يف انخفا�س عدده اأو احتمال انقرا�شه".

يف  الع�شوائية  العوامل  تاأثري  ف��اإن  الدرا�شة  وبح�شب 
ديناميات القطيع ي�شمل التغريات البيئية التي ميكن 
وال�شتقرار  والوفيات،  املواليد  ُمعّدلت  على  توؤّثر  اأن 
الربوفي�شور  قال  حيث  اأفرادها.  عدد  يف  والنخفا�س 
�شاوث  نيو  جامعة  يف  الفخري  الأ�شتاذ  �شريوين،  بيل 
"غالباً م��ا ي��ت��ّم جت��اه��ل م��ث��ل هذه  ب��اأ���ش��رتال��ي��ا:  وي��ل��ز 
التي  ال��وف��ي��ات  املُ��ت��وّق��ع��ة ع��ن��د تقييم  الأح������داث غ��ري 
يت�شّبب بها الإن�شان يف احلياة الربية. غري اأن درا�شتنا 

اأنها �شرورية للحفاظ على احلياة واحليوانات  ُتظهر 
الربية".

ويف درا�شة حالة للدلفني ذات الأنف الزجاجي املُتاأّثرة 
بيلبارا غرب  الأ�شماك يف  العر�س يف م�شايد  بال�شيد 
اأظهرت   ،"SAMSE" تطبيق  مّت  حيث  اأ���ش��رتال��ي��ا 
بكثري  اأق��ّل  "SAMSE-limit" ك��ان  اأن  النتيجة 
يف  للدلفني  احلالية  العر�شي  ال�شيد  ُم��ع��ّدلت  م��ن 
األ��ني من  �شيمون  ال��دك��ت��ور  ���ش��ّرح  وق��د  املنطقة.  تلك 
ج��ام��ع��ة ب��ري�����ش��ت��ول، ال���ذي ك���ان ي��در���س ت��اأث��ري ال�شيد 
ذات  الدلفني  اأع��داد  على  الأ�شماك  مل�شايد  العر�شي 
اأن  النتائج  "ُتظهر  بالقول:  ل�شنوات  الزجاجي  الأن��ف 
الأ�شماك  مل�شايد  العر�س  لل�شيد  احلالية  امل�شتويات 
لي�شت ُم�شتدامة، ل �شيما  عندما ُنفّكر يف فر�شة بروز 

الأحداث الع�شوائية". 
للدرا�شة  الرئي�شي  امل��وؤل��ف  مانليك  الدكتور  واختتم 
بوب  الربوفي�شور  م��ع  "بالتعاون  بالقول:  ت�شريحه 
الأن����واع يف  اأدوات حفظ  م��ب��ادرة جمموعة  م��ن  ل���ش��ي 
يجعل  تطبيق  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى  نعمل  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
ومديري  للباحثني  الو�شول  �شهل   "SAMSE"
الفائدة  ال��ع��امل لتعم  اأن��ح��اء  ال��ربي��ة يف جميع  احل��ي��اة 

على اجلميع".

•• العني : الفجر

متا�شياً م��ع ق����رارات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
البال�شتيكية  الأكيا�س  ا�شتخدام  احلد من 
ذات ال�شتخدام الواحد يف املحال التجارية، 
ي���ا وط����ن التطوعي  ف��ري��ق ع��ون��ك  اأط���ل���ق 
اأكر  لبيئة  "معاً  بعنوان  جمتمعية  حملة 

ا�شتدامة" . 
تهدف احلملة التي ت�شتمر لأكر من �شهر 
اآلف كي�س �شديق   5 اأكر من  اإىل توزيع 
للبيئة بالإ�شافة اإىل التوعية من خماطر 
وت�شليط  البال�شتيكية  الأكيا�س  ا�شتخدام 
ت�شاهم  التي  املتاحة  البدائل  على  ال�شوء 
على  الوطنية يف احلفاظ  دع��م اجلهود  يف 

البيئة وا�شتدامة املوارد الطبيعية .
وقال ال�شيخ الدكتور حممد بن م�شلم بن 

يا وطن  فريق عونك  رئي�س  العامري  حم 
ال��ت��ط��وع��ي: ت���اأت���ي ح��م��ل��ة ع��ون��ك ي���ا وطن 
الهادفة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  جل��ه��ود  داع��م��ة 

املجتمع  يف  ال�شتدامة  ثقافة  تر�شيخ  اإىل 
الذي  للبيئة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع  وت��زام��ن��اً 
5 ي��ون��ي��و م���ن ك���ل ع����ام ويحمل  ي�����ش��ادف 
منلك  "ل  ���ش��ع��ار   2022 ع����ام  اح���ت���ف���ال 
اإىل  للدعوة  ويهدف  واحدة"،  اأر���س  �شوى 
ال�شيا�شات  يف  حتويلية  ت��غ��ي��ريات  اإح����داث 
مع  وئ���ام  يف  العي�س  لتمكني  والخ��ت��ي��ارات 
اأن��ظ��ف واأك����ر مراعاة  ب�����ش��ورة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 

للبيئة واأكر ا�شتدامة .
وت��اب��ع ب��ن ح��م: ت�شعى دول��ة الإم����ارات من 
تقرها  التي  والت�شريعات  ال��ق��رارات  خالل 
توازن  ي��راع��ي  م�شتدام  م�شتقبل  بناء  اإىل 
والجتماعي،  القت�شادي  النمو  متطلبات 

وا�شتحقاقات �شون البيئة .
و���ش��دد ب��ن ح��م ع��ل��ى ����ش���رورة ال��ع��م��ل وفق 
ب��رن��ام��ج ب��ي��ئ��ي م�����ش��ت��دام ب�����دءاً م���ن املنزل 

لأن  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  كافة  اإىل  و�شوًل 
اأي جهد يبذل يف �شبيل الو�شول اإىل بيئة 

اإيجابي  ت��اأث��ري  ل��ه  �شغر  مهما  م�شتدامة 
كبري على املجتمع واملحيط .

•• دبي- الفجر

زارت �شمو ال�شيخة �شنعا اآل مكتوم 
املغلقة  امل���ط���رية  ال���غ���اب���ة  م����وؤخ����راً 
جرين  ذا   – دب�����ي  يف  ال����وح����ي����دة 
بالنيت – برفقة 15 يتيماً وعدد 
، حيث  الآخ����ري����ن  الأط����ف����ال  م���ن 
مت ت��رت��ي��ب ال���زي���ارة ب��ال��ت��ع��اون مع 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  جمعية 
العناية  مهمة  ح��ال��ي��اً  ت��ت��وىل  ال��ت��ي 

بالأطفال.
الأطفال  ا�شتمتع  ال��زي��ارة،  وخ��الل 
مب�����ش��اه��دة جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من 
ذا  يف  والغريبة  اجلميلة  الكائنات 
وم��ن��ه��ا احليوان  ب��الن��ي��ت،  ج��ري��ن 

ب��ن��ت��ورجن يف  م��ن ف�شيلة  ال��وح��ي��د 
املنطقة. كما عا�س الأطفال جتارب 
العوا�شف  م���ث���ل  ل��ل��غ��اي��ة  ���ش��ي��ق��ة 
الرعدية يف الغابة املطرية وجتربة 
متكنوا  ال���ت���ي  ال���ل���ي���ل  خم���ل���وق���ات 
احليوانات  م�����ش��اه��دة  م��ن  خ��الل��ه��ا 

الليلية تن�شط اأثناء النهار. 
ال�شيخة  �شمو  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
بتمكني  كبري  ب�شكل  مهتمة  �شنعا 
امل����راأة وتعليم الأط���ف���ال، وه��ي من 
على  للتعرف  ال��ف��ع��ال  العمل  رواد 
اح��ت��ي��اج��ات امل����راأة والأط���ف���ال حيث 
ب��ع��م��ل وب��ي��ع ل��وح��ة بعنوان  ق��ام��ت 
مزاد   يف  بقيمتها  والتربع   4'63
نظمته  ال���ذي   Art 4 Sight

نور دبي ودار �شوذبيز للم�شاعدة يف 
املال مل�شاعدة ذوي التحديات  جمع 
باليوم  اح��ت��ف��ل��ت  ك��م��ا  ال��ب�����ش��ري��ة، 
الأطفال  م��ع  الإم���ارات���ي  ال��وط��ن��ي 
اأ�شحاب الهمم يف مركز النور  من 
غ���داء لالأيتام  واأق���ام���ت  ل��ل��ت��دري��ب 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل 
وبالإ�شافة  الإم����ارات����ي.  الأح���م���ر 
لذلك، حتر�س ال�شيخة �شنعا على 
وامل�شاهمة  دب��ي  امل��دار���س يف  زي���ارة 
تقدمي  ع���رب  ال����ق����راءة  ب���رام���ج  يف 
كما  للمكتبات،  امل��وؤث��رة  ال��ت��ربع��ات 
اف���ت���ت���ح���ت ال����ع����ي����ادة اجل�����دي�����دة يف 
وقالت  اجلامعي.  فقيه  م�شت�شفى 
تعليقها  يف  �شنعا  ال�شيخة  ���ش��م��و 

با�شت�شافة  "�شررت  ال��زي��ارة:  على 
الأطفال من  جمموعة مميزة من 
بالتعاون  الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية 
فقد  ب�����الن�����ي�����ت،  ج�����ري�����ن  ذا  م������ع 
رائًعا  �شعوًرا  الزيارة  تلك  منحتني 
البهجة واحلما�س يف  راأي��ت  عندما 
اأق�شام  على  تعرفوا  بينما  اأعينهم 
وتفاعلوا  اجلميلة  احليوية  القبة 
فيها.  وال���ط���ي���ور  احل���ي���وان���ات  م���ع 
القاب�شة  دب��ي  �شركة  اأ�شكر  اأن  اأوّد 
للرتفيه على ما قامت به من عمل 
مده�س يف ابتكار واإدارة هذه البيئة 
واأنا  لالأطفال،  املتميزة  التعليمية 
واث��ق��ة م��ن اأن��ه��م ���ش��ي��ذك��رون تلك 

التجربة طوال حياتهم."  

�شرطة اأبوظبي تنفذ ور�شة 
ملنتخباتها »لأ�شحاب الهمم«

•• اأبوظبي-الفجر

نظم مركز الرتبية الريا�شية ال�شرطية وفرع دعم ومتكني اأ�شحاب الهمم 
بقطاع  املوارد الب�شرية يف  �شرطة اأبوظبي ور�شة  عمل تعريفية حول تفعيل 
منتخبات اأ�شحاب الهمم من املنت�شبني ، وذلك دعماً ل�شرتاتيجية اأ�شحاب 

الهمم يف اإمارة اأبوظبي  2020 2024-
اأ�شحاب  دعم ومتكني  فرع  املطريي مدير  علي  وج��دان  الرائد  واأو�شحت 
الهمم بالإنابة ، اأن الور�شة  تندرج �شمن جمموعة من الور�س يف اأبوظبي 
والعني والظفرة بهدف  ت�شجيع اأ�شحاب الهمم  من املنت�شبني لاللتحاق 
مبنتخباتهم وامل�شاركة يف البطولت الريا�شية ، وتعريفهم بربامج وخطط 

التحفيز والتمكني والتدريب ، للم�شاركة يف الأن�شطة الريا�شية املختلفة.
واأكدت حر�س القيادة ال�شرطية  على تعزير املهارات والقدرات الريا�شية 
وامل�شابقات  البطولت  يف  للم�شاركة  وتاأهيلهم  وتدريبهم  الهمم  لأ�شحاب 
الريا�شية، تعزيزاً للدمج الجتماعي لأ�شحاب الهمم، ومتكنهم من حتقيق 
الإجنازات والتميز يف خمتلف املجالت الريا�شية، وتاأهيلهم للم�شاركة يف 

البطولت املحلية و القليمية والعاملية.
اأ�شحاب الهمم  اأهداف الن�شاط الريا�شي و منتخب  واطلع احل�شور على 
دي�شمرب  الهمم يف  العاملي لأ�شحاب  اليوم  بالتزامن مع  اإطالقه  الذي مت 
على  الرتكيز   تت�شمن  التي  العمل  خطة  الور�شة  وا�شتعر�شت  املا�شي،  
اجللة   ورم��ي  وامل��ب��ارزة  الرماية  مثل  الأوىل  املرحلة  يف   الفردية  الأل��ع��اب 
الثانية  املرحلة  تركز  فيما  الث��ق��ال،  وحمل  وال�شباقات  والقو�س  وال�شهم 
على  الألعاب اجلماعية  وذلك بالتعاون مع خربات مدربي اللياقة البدنية 
مبركز الرتبية الريا�شية ال�شرطية وموؤ�ش�شة زايد العليا لرعاية اأ�شحاب 

الهمم ل�شمان اخلروج باأف�شل النتائج وحتقيق الأهداف املرجوة.

جامعة اأك�شفورد تن�ُشر اإ�شدارًا خا�شًا 
باملمار�شات الرائدة ل�شرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر

ن�شرت �شرطة اأبوظبي بالتعاون مع اأكادميية ربدان اأول اإ�شدار من نوعه 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة �شمن املجلة العاملية "العمل ال�شرطي.. 

ال�شيا�شة واملمار�شة" التي ُت�شدرها مطبعة جامعة اأك�شفورد.
 واأ���ش��ه��م��ت  كلمة م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خلف امل���زروع���ي، قائد 
املجتمع  املرموقة يف  العاملية  املجلة  افتتاحية  اأبوظبي، �شمن  �شرطة  عام  
ال�شوء  وت�شليط  اأبوظبي،  �شرطة  ور�شالة  روؤي��ة  اإب��راز  العاملي يف  ال�شرطي 
على م�شريتها التطويرية والريادية وجهودها يف ا�شتحداث اأرقى الأنظمة 
واخلدمات الذكية واملبتكرة وممار�شاتها الرائدة يف اإدارة الأزمات و�شمان 
�شالمة املجتمع، اإذ اأكد معاليه  اإلتزام �شرطة اأبوظبي بتعزيز روؤية حكومة 
�شيا�شتها  وموا�شلة   2051 اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ومئوية   2030 اأب��وظ��ب��ي 
البتكار  م�شتقبل  ا�شت�شراف  نوعية من خالل  نقالت  اإح��داث  يف  جهودها 
العمل وخمتلف  بيئة  ج���ودة  الإجن����ازات يف  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  والإب����داع 

جمالت العمل يف �شرطة اأبوظبي.
تتبعه  الذي  الريادي  النهج  الإ�شدار اخلا�س  ال��واردة يف  املقالت  وتناولت 
اأب��وظ��ب��ي يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة يف جمتمع متعدد  ���ش��رط��ة 
املوؤ�شرات  الإم����ارة  ت��ق��دم  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  املبتكرة  وامل��م��ار���ش��ات  الثقافات 
الأكر  "املدينة  التوايل  على  ال�شاد�س  للعام  واعتبارها  العاملية  التناف�شية 

اأماًنا يف العامل" يف موؤ�شر الأمان )Numbeo's( لعام 2022. 
وا�شتعر�شت جمموعة املقالت التي �شارك يف كتابتها باحثني من اأكادميية 
ربدان و�شرطة اأبوظبي العديد من التحديات والتميز ال�شرطي اإذ ناق�شت 
يف  املعرفة  اإدارة  اأم��ام  والعقبات  التمكني  عوامل  البحثية  الأوراق  اإح��دى 
املجتمعية  العالقات  "اأهمية  اآخ��ر  مقال  اأو�شح  فيما  ال�شرطية  املوؤ�ش�شات 
"كلنا �شرطة" اإىل جانب  �شة ملو�شوعات  ال�شرطية" �شمن املقالت املُخ�شّ
املرتبطة  ال�شرطية  "العمليات  مثل  املجلة  تناولتها  اأخ���رى  مو�شوعات 

بكوفيد-19-نهج القوة الناعمة للعالقات بني ال�شرطة واملجتمع".
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�شمات  هناك  اأن  واإدنربه  ونورثوي�شرتن  فيكتوريا  جامعات  من  باحثون  اأجراها  درا�شة  ك�شفت 
�شخ�شية ميكنها التنباأ بخطر االإ�شابة باخلرف.

وبحثت الدرا�شة يف ما اإذا كان اأولئك الذين يعانون من بطء العقل اأو اخلرف يت�شاركون اخل�شائ�ص 
لكل  وكان  اإلينوي.  من  ال�شن  كبار  من   2000 يقارب  ما  بيانات  الباحثون  ال�شخ�شية.وا�شتخدم 

م�شارك تقييمات �شنوية الإدراكه كجزء من درا�شة اأخرى حتى وفاته.
وحل  العر�شية  الذاكرة  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  جماالت  خم�شة  عرب  اختبارا   19 نحو  و�شاعد 

امل�شكالت وال�شرعة، يف حتديد الرموز اأو االأمناط.

وخ�����الل ف����رتة ال���درا����ش���ة، ب��ح��ث ال���ف���ري���ق عن 
ال���ذي���ن ط�����وروا اخ���ت���الل معرفيا  الأ���ش��خ��ا���س 

معتدل )MCI(، اأو اخلرف، اأو ماتوا.
وي��ع��اين امل�����ش��اب��ون ب��الخ��ت��الل امل��ع��ريف املعتدل 
اأعلى  اأع��را���س ف��ق��دان ال��ذاك��رة  )MCI( م��ن 
ل  ولكن  لأع��م��اره��م،  بالن�شبة  طبيعي  ه��و  مم��ا 
على  كاملعتاد،  حياتهم  ممار�شة  باإمكانهم  ي��زال 

عك�س امل�شابني باخلرف.
ومع ذلك، فاإن امل�شاب بالختالل املعريف املعتدل 

)MCI( اأكر عر�شة لالإ�شابة باخلرف.
وت�شري التقديرات اإىل اأن ما بني 5 اإىل 20% 

 65 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  الأ�شخا�س  من 
عاما يعانون من الختالل املعريف املعتدل، وفقا 

جلمعية األزهامير.
وا�شتخدم الباحثون اختبار ال�شخ�شية لت�شجيل 
الأ���ش��خ��ا���س ع��ل��ى ال�����ش��م��ات اخل��م�����س الكربى 

التالية املاألوفة بني خرباء ال�شحة العقلية:
ال�شمري: ي�شف هذا ال�شخ�س امل�شوؤول، واحلذر، 
والذي ميلك هدفا، ولديه �شيطرة عالية على 

الندفاع ومييل اإىل التنظيم والن�شباط.
ال����وف����اق: ه����ذا ي�����ش��ف ال�����ش��خ�����س ال�����ذي يكون 
ويحاول  ومت�شاحما  وواث��ق��ا  ورحيما  حمرتما 

جتنب امل�شاكل. ومييل اإىل اأن يكون اأكر تعاونا 
ومفيدا.

- الع�شابية: ي�شف هذا ال�شخ�س الذي ينجذب 
والكتئاب،  ال��ق��ل��ق  م��ث��ل  مقلقة،  م�شاعر  ن��ح��و 

وينزعج ب�شهولة.
على  املنفتح  ال�شخ�س  ه��ذا  ي�شف  الن��ف��ت��اح:   -
العامل.  ملعرفة  والف�شويل  اجل��دي��دة  التجارب 

اإنه مبدع و�شعيد للحديث عن الأفكار املجردة.
- النب�شاط: ي�شف هذا ال�شخ�س الذي يبحث 
الإث��ارة ويكون ن�شطا وموؤن�شا للغاية. وهو  عن 
ث��رث��ار ول��دي��ه ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ع��ب��ري العاطفي 

ويتمتع بالطاقة حول الآخرين
الذين ح�شلوا  ال�شن  اأن كبار  الدرا�شة  ووجدت 
على درجة عالية من ال�شمري انخف�س لديهم 
خطر الإ�شابة بالختالل املعريف املعتدل بن�شبة 
%22، وخطر الإ�شابة باخلرف بن�شبة 4%.
كما اأنهم كانوا اأقل عر�شة للوفاة يف وقت لحق 

من املر�س.
الذين  امل�شاركني  ف��اإن  ذل��ك،  من  العك�س  وعلى 
ي��ع��ان��ون م���ن ع�����ش��اب��ي��ة اأع���ل���ى ل��دي��ه��م خماطر 
بالختالل  لالإ�شابة   12% بن�شبة  م��ت��زاي��دة 

املعريف املعتدل واخلرف.
قللوا من  ال��ع��ايل  الن��ب�����ش��اط  ذوو  وامل�����ش��ارك��ون 
ط����وروا  واإذا  جم������الت.  ع����دة  يف  اح��ت��م��الت��ه��م 
الخ��ت��الل امل��ع��ريف امل��ع��ت��دل، ف���اإن لديهم خطرا 

متزايدا بن�شبة %12 لتطوير احلالة.
يف  الأع��ل��ى  "الأفراد  البحثية:  ال��ورق��ة  وق��ال��ت 
الع�شابية،  يف  والأق����ل  والن��ب�����ش��اط،  ال�شمري 

املعرفية،  ال�����ش��ح��ة  م���ن  اأك����ر  ���ش��ن��وات  ل��دي��ه��م 
وخا�شة امل�شاركات الإناث".

امل�شارك  املوؤلف  يونيدا،  توميكو  الدكتور  وقال 
 Medical News مل���وق���ع  ال���درا����ش���ة،  يف 
 80 العمر  من  البالغ  ال�شخ�س  اإن   Today

عاما، 
وال��ذي يتمتع ب�شمري كبري، قد يك�شب عامني 

اإ�شافيني دون اإعاقة معرفية.
ولذلك، قال الدكتور يونيدا اإن زيادة م�شتويات 
املحتملة  الإ�شرتاتيجيات  اإح���دى  "هي  ال��وع��ي 

لتعزيز ال�شيخوخة الإدراكية ال�شحية".
الأوج����ه، فهي جتمع  واأ���ش��ب��اب اخل��رف متعددة 
بني خيارات منط احلياة والنظام الغذائي وعلم 

الوراثة وبيئتنا.
الدكتور ديفيد مرييل، وهو طبيب  وكان لدى 
يف  ي�����ش��ارك  مل  ال�����ش��ن،  وك��ب��ار  للبالغني  نف�شي 
الإجهاد  اأن  واق��رتح  للنتائج.  نظرية  الدرا�شة، 
امل�����ش��ت��م��ر ال����ذي ق���د ي��ك��ون اأك����ر ���ش��ي��وع��ا لدى 
ارتفاع  اإىل  ي�����وؤدي  ق���د  ب��ال��ُع�����ش��اب��ي��ة  امل�����ش��اب��ني 

م�شتويات الكورتيزول.
وت�شبب م�شتويات الكورتيزول املرتفعة انكما�شا 
�شريعا للدماغ، مرتبطا بخطر الإ�شابة مبر�س 

األزهامير - ال�شكل الأكر �شيوعا للخرف.
ال��ن��ف�����ش��ي هي  ال���ع���الج  امل�����ش��ارك��ة يف  "اإن  ق����ال: 
اإىل  النظر  ال�شغوطات وحماولة  الرتاجع عن 
ل��زي��ادة مرونتك  م��ن منظور خمتلف  الأ���ش��ي��اء 
املعرفية  امل��رون��ة  زي���ادة  اأن  ثبت  لقد  املعرفية. 
اأف�شل وقد تكون طريقة  ترتبط ب�شحة عامة 

ت�شارع  للم�شاعدة يف حماية ج�شمك من  فعالة 
�شيخوخة الدماغ".

التي يربط فيها  الأوىل  امل��رة  ولي�شت هذه هي 
الإ�شابة  واح��ت��م��الت  الع�شابية  ب��ني  ال��ع��ل��م��اء 

باخلرف.
وم��ن امل��رج��ح اأن ي��ك��ون ل��دى ه��ذه الأن����واع من 
الأ�شخا�س تراكم للربوتينات يف الدماغ والتي 
الذاكرة مبرور  وفقدان  ترتبط مبوت اخلاليا 

الوقت.
كلية  من  فريق  اأظهر  ذل��ك،  من  العك�س  وعلى 
الطب بجامعة ولية فلوريدا عالمات اأقل على 

هذه الربوتينات يف ت�شوير الدماغ.
���ش��ي��ك�����ش��ت��ون، مديرة  ال���دك���ت���ورة ك��ل��ري  وق���ال���ت 
الربامج العلمية والتوعية يف جمعية األزهامير، 

والتي مل ت�شارك يف الدرا�شة،
يتمتعون ب�شمري عال ثبت  الذين  الأف��راد  اإن   
ومييلون  �شحية  حياة  باأمناط  يتمتعون  اأنهم 
اأف�شل،  ب�شكل  وال��ن��وم  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  اإىل 

بينما هم اأقل عر�شة لالكتئاب اأو التدخني.
و�شرحت الدكتورة �شيك�شتون: "هناك جمموعة 
الأبحاث تربط منط احلياة، وخطر  قوية من 

الإ�شابة باخلرف، واملوؤ�شرات احليوية".

يعانون من اأعرا�ص فقدان الذاكرة اأعلى مما هو طبيعي بالن�شبة الأعمارهم

�شمات �شخ�شية ميكن اأن تتنباأ مبن هم الأكرث عر�شة للإ�شابة باخلرف

�شائعة اال�شتخدام ال تتطلب و�شفة طبية 

اأدوية ميكن اأن توؤدي اإىل تفاقم ال�شداع

اأ�شخا�س من  ووفقا لدرا�شة نرويجية حديثة، يعاين واحد من كل �شتة 
 The دوري��ة  ن�شرت يف  التي  البيانات،  واأظ��ه��رت  ي��وم.  اأي  �شداع يف 
 52% اأن   ،Journal of Headache and Pain
ت�شتخدم  ما  وغالبا  بانتظام.  ال�شداع  يعانون من  النا�س  من 
يقول  ذل��ك،  وم��ع  ال�شداع.  تخفيف  يف  للم�شاعدة  امل�شكنات 

الكثريون اإن �شداعهم ناجت عن م�شكنات الأمل.
اإىل �شيء  ي��رج��ع  اإن ه��ذا  ب��ورت��ر  ال��دك��ت��ور م���ارك  ويو�شح 
الأدوية"  ا���ش��ت��خ��دام  يف  الإف�����راط  "�شداع  ب��ا���ش��م  ي��ع��رف 

)MOH(
اأنه  ا�شتخدام الأدوي���ة على  الإف���راط يف  ف ���ش��داع  وُي��ع��َرّ
اأدوية  ا�شتخدام  يف  الإف��راط  عن  ينتج  مزمن  "�شداع 

ال�شداع احلاد اأو امل�شحوب باأعرا�س، وي�شتمر ب�شببه".
واأ�شاف الدكتور بورتر:

ا�شتخدام  يف  الإف���راط  �شداع  يوؤثر  اأن  "ميكن   
�شائع  ول��ك��ن��ه  ���ش��خ�����س،  اأي  ع��ل��ى  الأدوي�������ة 
ب�شكل خا�س عند الن�شاء يف الثالثينات 
والأرب���ع���ي���ن���ات م���ن ال��ع��م��ر، ومي��ي��ل اإىل 
امل�شكنات  يتناولون  ال��ذي��ن  على  التاأثري 
ال��ع��ادي��ة ل��ل�����ش��داع ف��ق��ط، ول��ي�����س حلالت 

اأخرى مثل التهاب املفا�شل".
كيمياء  يف  ت��غ��ريات  ه��و  ال�شبب  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
الدماغ توؤدي اإىل فرط احل�شا�شية. وعالوة 
على ذلك، ترتبط احلالة اأي�شا بالكتئاب 

والقلق.
ل�شطرابات  ال����دويل  الت�شنيف  وي��ن�����س 
�شداع  ت�شخي�س  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��داع 
الأدوي�������ة يف حالة  ا���ش��ت��خ��دام  الإف�������راط يف 
اأك��ر �شهريا  اأو  15 يوما  ح��دوث �شداع ملدة 
اأدوية  ا�شتخ��دام  يف  املنتظم  الإف���راط  نتيجة 

ال�شداع.

واإدارة  ت�شخي�س  ح��ول  اإر���ش��ادات  اأح���دث  على  العثور  وميكن 
���ش��داع الإف�����راط يف ا���ش��ت��خ��دام الأدوي�����ة ع��ل��ى م��وق��ع ويب 

.NICE
ويف الوقت نف�شه، بالإ�شافة اإىل الت�شبب يف الإ�شابة 

اأن  ميكن  الأدوي����ة،  ا�شتخدام  يف  الإف���راط  ب�شداع 
اآثار  ح����دوث  يف  اأي�����ش��ا  ال��ب��ارا���ش��ي��ت��ام��ول  يت�شبب 

جانبية.
فعل  رد  وه��ي  امل��ف��رط��ة،  احل�شا�شية  ي�شمل  وه���ذا 

حت�ش�شي خطري يتطلب عالجا فوريا.
اأ�شارت  كما  املفرطة،  احل�شا�شية  اأع��را���س  وت�شمل 

ما   ،)NHS( الوطنية ال�شحة  هيئة اخلدمات 
يلي:

- طفح جلدي قد ي�شمل حكة، احمرار، تورم، 
بثور، اأو تق�شر اجللد

- ال�شفري
- �شيق يف ال�شدر اأو احللق

اأو  ال��ت��ن��ف�����س  يف  ���ش��ع��وب��ة   -
ان��ت��ف��اخ الفم  ال��ت��ح��دث- 
اأو الوجه اأو ال�شفتني اأو 
احللقومع  اأو  الل�شان 
هيئة  ت����ق����ول  ذل��������ك، 
ال�شحية  اخل���دم���ات 
ال���وط���ن���ي���ة اإن������ه من 
امل��ه��م م��الح��ظ��ة اأن 
املفرطة  احل�شا�شية 
ال����������ت����������ي حت��������دث 
ل�شتخدام  نتيجة 
الأمل  م�����ش��ك��ن��ات 
اأم����������������������ر ن�������������ادر 

احلدوث.

ت�شتخدم م�شكنات االأمل لعدد من االأمرا�ص وامل�شاكل الطبية. من االإ�شابات الطفيفة اإىل ال�شداع، وهي مفيدة لكثري من النا�ص.
ورغم اأن هذا الدواء ال�شائع ي�شاعد يف كثري من االأحيان على التخفيف من ال�شداع، اإال اأنه يف بع�ص احلاالت ميكن اأن يت�شبب يف جعله اأ�شواأ.
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العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
 اعالن بالن�سر باللغة العربية 

للم�ستاأنف �سدها للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/663  

بناء علي طلب امل�شتاأنف : ان�س فوؤاد دب�شي 
اىل امل�شتاأنف �شدهما : 

اجلن�شية اإماراتي   - النعيمي  القطي  على  عبيد  خليفة   -1
العقاري   لال�شتثمار  ال�شعيد  احللم   -2

ا�شتئناف  رق��م )3(  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  ام��ام مكتب  باحل�شور  ان��ت مكلف 
على  ج��واب��ي��ة  م��ذك��رة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - ال�����ش��ارق��ة 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/8م 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

اداء    امر   SHCFICICPL2022 /0002840 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / ظل الرحمن عبدالرحمن ، العنوان : 9503544  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�شالح / ابراهيم احمد خلفان ابورنقني ال علي ، بالتايل :

احلكم 
انه بتاريخ 2022/4/13 

بعد الإطالع على الوراق 
17500 درهم )�شبعة ع�شر  ناأمر بالزام املقدم �شده بان يوؤدي للطالب مبلغ مبلغ 

الف وخم�شمائة درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأم القيوين الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�سعود حممد �سعيد حممد حممد عبداهلل علي را�سد  

)جزئي(  مدين   UAQCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000227/ 
اإىل املحكوم عليه :  -1 �شعود حممد �شعيد حممد - العنوان : اإمارة اأم القيوين ، ال�شعبية البي�شاء - �شارع املريث - 

منزل رقم )1( �س ب 1645 ، هاتف املنزل 971503659040 / 971067646670 
متحرك  هاتف   -  7 رقم  منزل   - اجلرف  منطقة   - عجمان  اإمارة   : العنوان   - را�شد  علي  عبداهلل  حممد   -  2

رقم 971503908880/971506969119 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ في�شل علي �شيف را�شد ، اجلن�شية اإماراتي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  266453.0.  لذلك  وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  الكلي  املجموع   : تنفيذه كالآتي 
ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - النجيب ملقاولت الفنية ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003116/ 

اإىل املحكوم عليه : النجيب ملقاولت الفنية - ذ م م 
العنوان : ال�شارقة الغوير خلف �شارع الزهراء �شقة رقم 106 بناية البوابة 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ عبداحلكيم ايات اهلل - اجلن�شية بنجالدي�شي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 15734.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ت�سيبوزي �سوملون نوافور   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001318/ 

اإىل املحكوم عليه : ت�شيبوزي �شوملون نوافور
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�شارقة - ذ م م - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 8152   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة عرمان ملقاولت البناء )ذ م م( - 
رخ�سة جتارية رقم 112829 نبيل �سامل اأبو احل�سن ه�سام نبيل اأبو احل�سن   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000034/ 
اإىل املحكوم عليه : �شركة عرمان ملقاولت البناء )ذ م م( رخ�شة جتارية رقم 112829

نبيل �شامل ابو احل�شن  - ه�شام نبيل اأبو احل�شن 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بنك الإ�شتثمار - �س م ع  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

  2.6778879E7 املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رامي �سمري عبدالرحمن غنام   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002683/ 

اإىل املحكوم عليه : رامي �شمري عبدالرحمن غنام 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شرف ال�شارقة ال�شالمي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 577350  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001048/ 

اإىل املحكوم عليه :  جنمة كابول ملقاولت التك�شية والر�شيات 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ منور �شاحلي للخدمات الفنية �س ذ م م  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 38090.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإ�ستئنافية املدنية الحتادية
مدين     SHCAPCICIVS2022 /0000684 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 1 - حممد عديل ب�شري احمد  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإ�شتئنافية  املحكمة  الإحتادية  ال�شارقة 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام 
بو�شفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/31 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 1491/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/4609 جتاري جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )870086 درهم( 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:فرهاد حممود حق بر�شت وائي
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي  - منطقة اخلليج التجاري - �شارع الأعمال - فندق الوبروي - مكتب �شات وم�شاركون وال�شت�شارات القانونية  

املطلوب اإعالنه : بريتوين للتطوير العقاري - ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج ا�شبني التجاري - مكتب رقم 3203 - 0568741144 - 041234567 

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http://www. بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
الثنية   : املنطقة   - : وحدة عقارية  العقار  بيانات   : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل 
اخلام�شة - رقم الر�س 40 - رقم البلدية : 978-393 - امل�شاحة : 68.23 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : دبي �شتار - رقم 

الوحدة 3612 - القيمة 618،462.12 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  859/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/4062 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )156190.62 درهم( 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري )فرع( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع الكفاف مكتب ملك بنك ابوظبي التجاري  

وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعالنه : عائ�شة �شعيد جمعه مبارك ال�شويدي  

0503523239 مكاين رقم  رق��م  ، موبايل   27 رق��م  ، فيال  ند احلمر  - بجوار عيادة  ند احلمرا  �شارع   - ند احلمراء   - دب��ي  اإم��ارة   : عنوانه 
 ayesha.1984@gmail.com  -  0503523239  -  3687888261

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/6/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ح�شة يف اأر�س وما عليها من بناء - املنطقة : الطوار الوىل - رقم الر�س 36 - م�شاحة احل�شة 

: 44.53 مرت مربع - قيمة احل�شة 106471.23 درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم 3754/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

املبلغ املنفذ به وقدره )4،836،968.43 درهم(  ، ب�شداد  2020/281 جتاري كلي  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف والأتعاب

طالب التنفيذ: اأت�س. كيه. ا�س. انك فرع دبي )�شابقا ات�س.كيه.  ا�س. اركيتكت�س انك اأبوظبي(  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مر�شى دبي - مارينا 
بالزا - الطابق 27 مكتب رقم 2706 ملك بروج العقارية - �س ب 112229 - هاتف رقم 044245000 بوكالة املحامي / عبدالعزيز الهنائي 

وميثله : عبدالعزيز خليفة م�شعود �شيخان الهنائي      IBAN:AE630260001014644251201
املطلوب اإعالنه : بن حيدر هيلث كري �شيتي - �س ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة القرهود البناية رقم 2 بجانب حمطة مرتو جيجيكو �س ب 

3283693641 رقم  مكاين   04-2825115 فاك�س   04-2821191  : هاتف   3555
info@mobhgroup.com  -  042825115  -  0506254844

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/6/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
2296 - رقم البلدية :  اأو�شاف املمتلكات : بيانات العقار : ار�س ف�شاء املنطقة : معي�شم الول - رقم الر�س  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 

درهم.   )15،580.777( التقييم  مربع  مرت   4825.01  : امل�شاحة   -  685-1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 70197

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  69/2019/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�شوع الدعوى : طلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن قطعة ار�س رقم 680 منطقة نايف رقم البلدية : 292 - 118 م�شاحتها 303.61 

مرت مربع وبيعها باملزاد العلني وفقا لالإجراءات املتبعة لدائرة الرا�شي والأمالك وكافة الر�شوم وامل�شروفات. 
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مقابل دائرة الرا�شي والأمالك  
وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  

املطلوب اإعالنه : فاطمة حجي نا�شر عبداهلل  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - منطقة نايف - قطعة ار�س رقم 680 - رقم البلدية 
0@0 - 0506281400 - 118-292 :

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : اأحمد عبداهلل احمد املال 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : موا�شفات العقار : ار�س ف�شاء فقط - ديرة - نايف - رقم الر�س 680 - رقم البلدية : 292 - 118 - امل�شاحة : 303.61 

مرت مربع - املبلغ : 10،500،000 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 859/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/4062 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )156190.62 درهم( 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري )فرع( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع الكفاف مكتب ملك بنك ابوظبي التجاري  
وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  

املطلوب اإعالنه : عائ�شة �شعيد جمعه مبارك ال�شويدي  
0503523239 مكاين رقم  رق��م  ، موبايل   27 رق��م  ، فيال  ند احلمر  - بجوار عيادة  ند احلمرا  �شارع   - ند احلمراء   - دب��ي  اإم��ارة   : عنوانه 

 ayesha.1984@gmail.com  -  0503523239  -  3687888261
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/6/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ح�شة يف اأر�س وما عليها من بناء - املنطقة : الطوار الوىل - رقم الر�س 36 - م�شاحة احل�شة 

: 44.53 مرت مربع - قيمة احل�شة 106471.23 درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم 3754/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

املبلغ املنفذ به وقدره )4،836،968.43 درهم(  ، ب�شداد  2020/281 جتاري كلي  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف والأتعاب

طالب التنفيذ: اأت�س. كيه. ا�س. انك فرع دبي )�شابقا ات�س.كيه.  ا�س. اركيتكت�س انك اأبوظبي(   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مر�شى دبي - مارينا 
بالزا - الطابق 27 مكتب رقم 2706 ملك بروج العقارية - �س ب 112229 - هاتف رقم 044245000 بوكالة املحامي / عبدالعزيز الهنائي 

وميثله : عبدالعزيز خليفة م�شعود �شيخان الهنائي    -  IBAN:AE630260001014644251201
املطلوب اإعالنه : بن حيدر هيلث كري �شيتي - �س ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة القرهود البناية رقم 2 بجانب حمطة مرتو جيجيكو �س ب 

3283693641 رقم  مكاين   04-2825115 فاك�س   04-2821191  : هاتف   3555
info@mobhgroup.com  -  042825115  -  0506254844

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/6/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
2296 - رقم البلدية :  اأو�شاف املمتلكات : بيانات العقار : ار�س ف�شاء املنطقة : معي�شم الول - رقم الر�س  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 

درهم.   )15،580.777( التقييم  مربع  مرت   4825.01  : امل�شاحة   -  685-1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 70197

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  69/2019/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�شوع الدعوى : طلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن قطعة ار�س رقم 680 منطقة نايف رقم البلدية : 292 - 118 م�شاحتها 303.61 

مرت مربع وبيعها باملزاد العلني وفقا لالإجراءات املتبعة لدائرة الرا�شي والأمالك وكافة الر�شوم وامل�شروفات. 
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مقابل دائرة الرا�شي والأمالك  
وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  

املطلوب اإعالنه : فاطمة حجي نا�شر عبداهلل  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - منطقة نايف - قطعة ار�س رقم 680 - رقم البلدية 
0@0 - 0506281400 - 118-292 :

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : اأحمد عبداهلل احمد املال 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : موا�شفات العقار : ار�س ف�شاء فقط - ديرة - نايف - رقم الر�س 680 - رقم البلدية : 292 - 118 - امل�شاحة : 303.61 

مرت مربع - املبلغ : 10،500،000 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(    جتاري   SHCFICICOM2022 /0002922 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : ليزر ريل اإ�شتيت )م.م.ح( - جمهول حمل الإقامة 
و املدعى عليه : برادات ال�شارقة - موؤ�ش�شة فردية

و املدعى عليه : حممد على �شعيد عبد اهلل - اماراتي اجلن�شية
مو�شوع الدعوى :- احلكم باإلزام املدعى عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ قدره 36،976،858 )�شتة وثالثون 
ال�شنوية  الفائدة  اىل  اإ�شافة  اماراتي  درهم  وخم�شون(  وثمانية  وثمامنائة  األفا  و�شبعون  و�شتة  وت�شعمائة  مليونا 
بن�شبة 9% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�شداد. - الزام املدعى عليهم بر�شوم وم�شاريف الدعوى واتعاب املحاماة. 
- �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كقالة عمال ً باأحكام املادة 229 من قانون الإجراءات املدنية التي تن�س على 
جواز ذلك يف فقرتها الأوىل كون احلكم ال�شادر �شيكون من “الأحكام ال�شادرة يف املواد التجارية” ووفق فقرتها 

الثانية “اإذا كان املحكوم عليه قد اأقر بن�شاأة اللتزام ولو نازع يف نطاقه اأو ادعى انق�شاءه”
املحكمة  الإحت��ادي��ة  ال�شارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2022/06/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  اأن��ت 
البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 1( �شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001025 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعى عليه : ديباك �شا�شيدهاران �شا�شيدهاران جوفيندان - جمهول حمل الإقامة
اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة البتدائية  اأمام مكتب   2022/06/13 اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 
على  وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  �شخ�شيا” اأو   )6 رق��م  الدعوى  )مكتب مدير  رق��م  - مكتب  املدنية 
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  اأي��ام من تاريخ  امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة  الدعوى مرفقا بها كافة 

املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه. 
وبناء عليه تلتم�س املدعية من حمكمتكم املوقرة اأول املوقرة

اأق��رب جل�شة  ر�شمها وحتديد  ب�شداد  والت�شريح  الدعوى  2022/18 جتاري قيد �شحيفة  النزاع رقم  : �شم ملف  اأول   
لنظرها واإعالن املدعى عليهما بها ا�شول”، ثانيا - ويف املو�شوع الق�شاء مبا يلي : 1- اإلزام املدعى عليها الأوىل باأن توؤدي 
اىل املدعية كامل قيمة الفواتري مو�شوع التعامل البالغ مبلغ )156،294.25 درهم( مئة و�شتة وخم�شون األفا ومائتان 
واأربعة وت�شعون درهما وخم�شة وع�شرون فل�شا ، واإل��زام املدعي عليه الثاين بالت�شامن مع املدعى عليها الأوىل باأن يوؤديا 
قيمة  )لقاء  درهما  الف  مئة  دره��م(   100،000( ق��دره  مبلغا  التعامل(  املديونية مو�شوع  قيمة  اأ�شل  املدعية )من  اإىل 
ال�شيكني املرجتعني(، والفائدة التاأخريية عن كامل قيمة املديونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية ولتمام 
ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل التعاب. 2- اإلزام املدعى عليهما )الأوىل والثاين( بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة. مع فائق الحرتام ...

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70459

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/1/126004(
املنذرة / هريا بوليمرز م م ح

املنذر اإليها ا�شبي�شالي�شت لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م
ب�شفتنا وكالء عن املنذرة وحيث اأن املنذر اإليها مدينان ل�شالح املنذر مببلغ وقدره 56،995.35 درهم درهم، بناء 
على فواتري و�شندات ت�شليم و اوامر �شراء بني الطرفني طبقا ملعامالت جتارية بناء على توريد املنذرة للمنذر اليها 
مواد البناء طالبت املنذرة املنذر اليها مرارا وتكرارا وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمتها ولكن دون جدوي وحيث 
ان املنذر اليها ممتنعة عن �شداد املبلغ املرت�شد بذمتها دون مربربالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما اأ�شر باملنذر 
ووفق ن�س املادة /338/ من قانون املعامالت املدنية يجب وفاء احلق متى ا�شتويف �شروط ا�شتحقاقه القانونية فاأن 
تخلف املدين وجب تنفيذه جربا عليه تنفيذا عينيا اأو تعوي�شا طبقا للن�شو�س القانونية وبناءا عليه اأن املنذرة ينذر 
املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتها وامل�شتحق للمنذرة باجمايل مبلغ وقدره 56،995،35 درهم اماراتي 
وذلك يف موعد اق�شاه /5/ ايام من تاريخ تبلغكم هذا الن��ذار وال �شوف ت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية للمطالبة باملبلغ امل�شتحق له مع الفائدة مع حفظ باقي احلقوق لذلك فاملنذرة تنذركم بهذا النذار للعمل 

مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�شريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/1/126009(
املنذرة  : روف كري �س.ذ.م.م

املنذر اإليها : طائف املدينة للمقاولت �س ذ م م
ونتيجة  اإليها.  املنذر  ل�شالح  م��ق��اولت  اأع��م��ال  بتنفيذ  امل��ن��ذرة  قامت  الباطن،  من  مقاولة  عقود  مبوجب 
1،104،527 درهم  اإجمايل مبلغ وقدره  اإليها  املنذر  التجاري فقد تر�شد للمنذرة بذمة  التعامل  لهذا 
)مليون ومائة واأربعة اآلف وخم�شمائة و�شبعة وع�شرون درهما( وبالرغم من ايفاء املنذرة بكافة التزاماتها 
التعاقدية، اإل اأن املنذر اإليها ف�شلت ب�شداد املبلغ املرت�شد للمنذرة بدون وجه حق بالرغم من كافة املحاولت 
املنذرة  ف��اإن  املدنية،  الج��راءات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  رقم )63(  امل��ادة  بن�س  لذلك وعمال  الودية. 
اأيام اعتباراً من تاريخ تبلغها بهذا الإنذار للوفاء باملبلغ املرت�شد  تخطر املنذر اإليها ومتهلها مدة خم�شة 
املذكور بعاليه وقدره 1،104،527 درهم )مليون ومائة واأربعة اآلف وخم�شمائة و�شبعة وع�شرون درهما(، 
وبخالف ذلك فان املنذرة �شتكون م�شطرة اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �شبيل اإلزام 

املنذر اإليها باملبلغ املذكور بالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70519

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/127446(
املنذر: بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اإليه : �شالح ح�شني حممد مو�شى احلميقاين
ينذر املنذراملنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 1،312،588،16 درهم ) مليون وثالثمائة 
الفا وخم�شمائة وثمانية وثمانني درهم و�شتة ع�شر فل�شا( وما ي�شتجد عليها من  واثنا ع�شر 
فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه 
املديونية  بت�شوية  القانونية قبلكم للزامكم  اتخاذ كافة الج��راءات  املنذر يحق له  املهلة فان 
املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )ار�س( رقم 2009 البالغ م�شاحته 2،723،27 
للمنذر طبقا لحكام  وامل��ره��ون  لكم  اململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة  الثالثة  احلبية  ق��دم مربع مبنطقة 
ل�شنة   14 رق��م  التاميني  ال��ره��ن  ق��ان��ون  م��ن  بعدهما  وم��ا  و)26(   )25( وامل��ادت��ني  القانون 

مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى. دبي  بامارة   2008
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن بالن�سر

رقم املحرر 2022/1/92378 
رقم )2022/127758( 

مقدمة 
املخطرة : جيتا �شاندول - بوكالة املحامي /احمد ح�شن املازمي

�شد - املخطر اإليها : نيو �شوليو�شنز املحدودة
بالتزاماتها  الوفاء  ب�شرورة  اإليها  املخطر  املنذر  فيه  ننذر  الإن��ذار  جئنا مبوجب هذا 
رقم  ت�شليم  و  مدين   2015/987 رقم  الدعوى  يف  ال�شادرة  بالأحكام  و  التعاقدية 
312 جيوفاين باوتيق �شويتز بدينة دبي الريا�شية وذلك خالل خم�شة اأيام عمل من 
تاريخ اإعالنها قانوناً بهذا الإنذار، واإل �شوف ن�شطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
�شد املنذر اإليها، ف�شاًل عن املطالبة بالتعوي�س عما حلقها من خ�شارة و ما فاتها من 

مك�شب نتيجة عدم تنفيذ املنذر اإليها لنود التفاق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعـالن بالن�سـر باجلريدة اليوميـة

اعمـال اخلبـرة احل�سابيـة يف الدعـوى 908/2021 جتاري جزئي
املدعى عليها / بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م،

 908/2021 الدع�وى  يف  ح�شابي�اً  خبي���راً  تعيي�ني  ع�لى  وعطف�ا  اع�اله  للمو�ش�وع  بالإ�ش�ارة 
بت�اريخ  امل��وق�����رة  دب��ي  حمكم�ة  م�ق�ام  ع�ن  ال�ش�ادر  التمهي�دي  احلك�م  مبوج�ب  جزئ�ي  جت�����اري 
09/05/2022، يقت��شي ح�شورك�م او م�ن ميثلك�م قانون�اً ملراجع�ة اخلبري احل�شابي / م�شعب 
القرهود   - دبي  قانوني�ون.  حما�شبون  امانة   / املكتب   : التالي�ة  التوا�شل  و�شائل  ع�ب�ر  من�ش�ور 
الكت�روين  بريد  عنوان   04-2868836  / رق�م  هاتف   301 - مكتب  ال�شارق�ة  بن�ك  بناي�ة   -
وذل�ك ي�وم الربع�اء املواف�ق 08/06/2022 و بخ�الف ذل�ك   court@amanacac.ae
مراجع�ة اخلبي�ر احل�ش�ابي يف موع�د اق��ش�اه 7 اي�ام م�ن ت�اريخ ن�ش�ر ه�ذا الإع�الن وذلك لتق�دمي 

كاف�ة جميع امل�شتن�دات بخ�ش�و�س مو�ش�وع الدع�وى.
اخلبري احل�سابي 
م�سعب من�سور      

اإعالن اإجتماع خربة 

70519

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن حكم بالن�سر

رقم الدعوى 2022/99 جتاري جزئي
بناء علي طلب / مدعي / النمر لتجارة احلديد املحدودة ذ م م - اجلن�شية

اىل مدعى عليه / فينكاتي�شان بادمانابان - اجلن�شية / الهند
مدعى عليه / نا�شيونال تانك�س مانيوفاكت�شرنغ / اجلن�شية

يرجي الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 25-05-2022 ا�شدرت بحقك احلكم التايل :
حكمت املحكمة يف مادة جتارية

96403 درهم )�شتة وت�شعون  باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره  باإلزام املدعى عليهما بالت�شامن 
األفاً واأربعمائة وثالثة دراهم(، والفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ 
ال�شداد التام، واألزمتهما بامل�شروفات ومائة درهم مقابل اأتعاب حماماة.  حكما قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثون يوما اإعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وباإنق�شاء هذا امليعاد دون الطعن علي 

احلكم امل�شار اليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه
 اإداري �سعادة متعاملني 
علياء احمد النعيمي 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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املال والأعمال

اأبوظبي العاملي ي�شدر اأنظمة جديدة لعمليات 
البيع على املخطط مل�شاريع التطوير العقاري

•• اأبوظبي- وام: 

اأ�شدر �شوق اأبوظبي العاملي املركز املايل الدويل يف اأبوظبي اأنظمة جديدة 
والر�شوم  العقاري  التطوير  مل�شاريع  املخطط  على  البيع  عمليات  لتنظيم 
امل�شتثمرين  ثقة  رف��ع  اإىل  اجل��دي��دة  الأنظمة  ه��ذه  وتهدف  بها.  اخلا�شة 
جزيرة  يف  العقاري  التطوير  م�شاريع  يف  العاملي  اأبوظبي  �شوق  ومتعاملي 
املارية من خالل اإن�شاء �شجل خا�س باتفاقيات احلجز التي يربمها املطور 
امل�شرتين  اأو  الفرعيني  امل��ط��وري��ن  م��ن  اأي  م��ع  امل��اري��ة  جل��زي��رة  الرئي�شي 
يربمها  ال��ت��ي  احل��ج��ز  اتفاقيات  على  اأي�����ش��اً  اجل��دي��دة  ال��ل��وائ��ح  ..وتنطبق 
امل���ط���ورون ال��ف��رع��ي��ون م��ع امل�����ش��رتي��ن. ك��م��ا اأج����رى ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي العاملي 
تعديالت على الأنظمة احلالية اخلا�شة بامللكية العقارية للعام 2015 من 
خالل تعزيز اللتزام بت�شجيل حقوق عقارية كعقود الإيجار واأي جتديد 
لتلك العقود لدى ال�شجل العقاري احلايل يف �شوق اأبوظبي العاملي واأي�شا 
تو�شيح الفرتة الزمنية التي يتوجب من خاللها الت�شجيل بالإ�شافة اإىل 
العقوبات على املخالفات التي يتم ارتكابها. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن جمل�س 
العقارية  للر�شوم  بتعديل اجلدول احلايل  قام  العاملي  اأبوظبي  �شوق  اإدارة 
وقال   .2022 للعام  العقارية  امللكية  باأنظمة  اخلا�شة  القواعد  واإ���ش��دار 
�شوق  يف  الت�شجيل  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ه��ريي  ظاهر  ب��ن  ظاهر 
اأبوظبي العاملي: “يعد ال�شجل املُنظم لعمليات البيع على املخطط اجلديد 
خطوة اأوىل لتنظيم اتفاقيات البيع على املخطط يف جزيرة املارية ..لقد 
اإطار  لو�شع  الت�شجيل  �شلطة  يف  ثقته  امل��اري��ة  ج��زي��رة  يف  املجتمع  و���ش��ع 
ت�شريعي قوي وهذا هو بالتحديد ما نعمل عليه حاليا وهو ما �شنعمل على 
الذي  الكامل  الت�شريعي  الإطار  اإىل تنفيذ  ..ونتطلع  امل�شتقبل  حتقيقه يف 
�شيوفر ل�شوق اأبوظبي العاملي قدراً اأكرب من الإ�شراف والرقابة على العديد 

من جوانب عملية التطوير العقاري يف اجلزيرة«.

ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع �شركة اإماراتية ..احلكومة 
الأردنية توقع مذكرة تفاهم ل�شتك�شاف الذهب والنحا�ص

•• عمان-وام: 

املعدنية مذكرة  وقعت احلكومة الأردنية ممثلة يف وزارة الطاقة والروة 
�شوليف�شت  �شركة  م��ع  خ�شيبة  اأب��و  منطقة  يف  ال��ذه��ب  ل�شتك�شاف  تفاهم 
�شياق  يف  وذلك  الإماراتية،  جلوبال  اإي��رث  �شركة  ال�شرتاتيجي  وال�شريك 
القت�شاد  ودع��م  الباطنية  ال��روات  ل�شتك�شاف  الأردن��ي��ة  احلكومة  توجه 
ال��وط��ن��ي. ووق���ع م��ع��ايل وزي���ر ال��ط��اق��ة وال����روة املعدنية ال��دك��ت��ور �شالح 
بال�شيد  مم��ث��ل��ًة  �شوليف�شت  ���ش��رك��ة  م��ع  الأردين  اجل��ان��ب  ع��ن  اخل��راب�����ش��ة 
اندريه بوري�شوف وبح�شور مدير ال�شركة ال�شيد هاين ال�شمر وال�شريك 
جمل�س  رئي�س  يف  ممثلًة  الإم��ارات��ي��ة  جلوبال  اإي���رث  �شركة  ال�شرتاتيجي 
اإدارت���ه���ا ���ش��ع��ادة ع��ب��داجل��ل��ي��ل ال��ب��ل��وك��ي ال����ذي اع����رب ب����دوره ع��ن اعتزازه 
الها�شمية  الردن��ي��ة  اململكة  ال�شقيقني  البلدين  ب��ني  الخ��وي��ة  بالعالقات 
ودولة الإمارات العربية املتحدة. يذكر ان ال�شراكة ال�شرتاتيجية القائمة 
بني �شركتي ايرث جلوبال الماراتية و�شولفي�شت ت�شمل العمل والتعاون يف 

قطاع التعدين يف البلدين ال�شقيقني الأردن ودولة الإمارات.

»كهرباء ال�شارقة« تفوز بامل�شتوى الذهبي 
جلائزة جمل�ص هارفرد للأعمال الدولية

•• ال�شارقة -وام:

فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة بامل�شتوى الذهبي يف جائزة جمل�س 
املتحدة  الوليات  يف  نيويورك  ومقره   2022 الدولية  لالأعمال  هارفرد 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  الطبيعي  ال��غ��از  ت��وزي��ع  �شبكات  م�شروع  ع��ن  الأمريكية 

كاأف�شل م�شروع له تاأثري اإيجابي على البيئة واملجتمع.
وتعد هذه اجلائزة التي مينحها جمل�س هارفرد لالأعمال كل عام لالأفراد 
الإيجابي على  التاأثري  التي �شاهمت بجهودها وم�شروعاتها يف  واملنظمات 
مفهوم  على  تركز  التي  امل��رم��وق��ة  العاملية  اجل��وائ��ز  م��ن  واملجتمع  البيئة 
القطاعات  املوؤ�ش�شات يف خمتلف  اإىل تقييم  ال�شاملة وتهدف  اإدارة اجلودة 
تقدميها  اإىل  اإ�شافة  املمار�شات  لأف�شل  واعتمادها  التميز  م�شتوى  وف��ق 
خلدمات ومنتجات عالية اجلودة حيث مت اختيار جميع الفائزين باجلوائز 
اإجراء  اإدارة اجلودة ال�شاملة ملجل�س هارفارد لالأعمال ومت  اإطار  بناًء على 
واأكد �شعادة عبداهلل  التقييم من قبل مقيمني حمرتفني دوليني.  عملية 
عبدالرحمن ال�شام�شي املدير التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة 
اأن ا�شرتاتيجية الهيئة تهدف اإىل تطوير جمالت العمل وتوفري خدمات 
تكون من اجلهات احلكومية  واأن  املعايري  اأعلى  وفق  وراح��ة  �شهولة  اأك��ر 
وامل�شروعات  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  واإط����الق  تبني  يف  وال���رائ���دة  ال�شباقة 
لالأجيال  م�شتدام  م�شتقبل  وحتقق  البيئة  على  حتافظ  التي  اخلدمية 
القادمة كما حتر�س الهيئة على متابعة اأحدث املمار�شات العاملية لالإ�شتفادة 
منها يف تدعيم الإدارات املختلفة واإن�شاء بنية حتتية حديثة واملحافظة على 
البيئة. واأ�شار اإىل اأن فوز الهيئة بهذه اجلائزة العاملية ياأتي تتويجاً جلهودها 
وحر�شها على تقدمي اأف�شل اخلدمات للم�شرتكني وتنفيذ امل�شروع الرائد 
�شاحب  بتوجيهات  املوا�شفات  اأف�شل  وف��ق  الطبيعي  الغاز  توزيع  ل�شبكة 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
حاكم ال�شارقة ومتابعة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س 
املجل�س التنفيذي . واأكد اأن م�شروع 
الغاز الطبيعي يعد الأول من نوعه يف 
املنطقة وميثل جتربة رائدة وانفراد 
امل�شروع ..لفتا  ال�شارقة بهذا  ملدينة 
اأن وجود �شبكة متكاملة لتوزيع  اإىل 
الغاز الطبيعي وحمطات لل�شخ وفق 
اأف�شل املوا�شفات الفنية مع مراعاة 
اأعلى نظم الأمان وال�شالمة العاملية 
يف تنفيذ امل�شروع يوفر بنية اأ�شا�شية 
اإ�شتمرار  يف  ت�شاهم  ومتطورة  قوية 
اإمارة  يف  والزده����ار  التطور  م�شرية 

ال�شارقة.

9 فئات تتناف�ص عليها املن�شاآت االقت�شادية املحلية واخلليجية

»غرفة ال�شارقة« تفتح باب الت�شجيل للم�شاركة يف الن�شخة اجلديدة جلائزة ال�شارقة للتميز 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اأطلقت 
ال�شارقة  ج��ائ��زة  م��ن  اجل��دي��دة  الن�شخة 
تنظمها  ال���ت���ي   ،2022 ل���ع���ام  ل��ل��ت��م��ي��ز 
ال��غ��رف��ة �شنويا حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان القا�شمي ويل العهد ونائب حاكم 
املناخ  تهيئة  يف  جهودها  �شمن  ال�شارقة، 
وتعزيز  ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  ال�شتثماري 
الأعمال  مل��ج��ت��م��ع  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ال���ق���درات 
الإم�����ارات�����ي واخل��ل��ي��ج��ي، ومت��ك��ي��ن��ه من 
والريادة،  ق��ي��م اجل����ودة،  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 

والبتكار.
ال�شارقة  ج��ائ��زة  اأم���ن���اء  واأع���ل���ن جم��ل�����س 
الت�شجيل  ب��������اب  ف����ت����ح  ع������ن  ل���ل���ت���م���ي���ز 
وذلك  اجل��دي��دة،  بالن�شخة  للم�شاركني 
م��ن خ��الل امل��وق��ع الإل��ك��رتوين للجائزة 
هي  فئات  لت�شعة   ،www.shjseen.ae
اخلليجية،  للتوطني  ال�شارقة  “جائزة 
اخلليجية،  ل��ل��ت��م��ي��ز  ال�����ش��ارق��ة  وج���ائ���زة 
وجائزة ال�شارقة للتميز، وجائزة ال�شارقة 
وجائزة  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للم�شاريع 
ال�شارقة لرواد الأعمال، وجائزة ال�شارقة 
للم�شوؤولية  ال�شارقة  وجائزة  اخل�شراء، 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وج����ائ����زة ال�������ش���ارق���ة ل����رواد 
ال�شارقة  وجائزة  الإعاقة،  ذوي  الأعمال 
للمعايري  م��ط��اب��ق��ة  م���ن�������ش���اأة  لأف�������ش���ل 
اجلاري  ال�شهر  خالل  و�شيتم  الأمنية”، 
ال�شوء  لت�شليط  تعريفية  ن��دوة  تنظيم 
امل�شاركة  واآل���ي���ات  ال��ف��ئ��ات  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى 
ت��ن��ظ��ي��م ج���ولت  ب���اجل���ائ���زة، اإىل ج���ان���ب 
للتعريف  وخ��ل��ي��ج��ي��ة  حم��ل��ي��ة  م��ي��دان��ي��ة 

والرتويج باجلائزة.

دعم قطاع االأعمال
العوي�س،  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  واأك���د 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
ال�����ش��ارق��ة، ح��ر���س ال��غ��رف��ة ع��ل��ى تنظيم 
جائزة ال�شارقة للتميز �شنويا، التي تندرج 
ال�شرتاتيجية  امل����ب����ادرات  خ��ط��ة  ���ش��م��ن 

ل����غ����رف����ة ال�������ش���ارق���ة 
وبراجمها الرئي�شية 
دعم  اإىل  ال���رام���ي���ة 
ق������ط������اع الأع�������م�������ال 
ممار�شاته  وت��ع��زي��ز 
منو  نحو  الإيجابية 
م�شتدام،  اق��ت�����ش��اد 
وذل��������ك م�����ن خ����الل 
اإب�������������������راز وت������ك������رمي 
الناجحة  ال���ن���م���اذج 
و�شركات  مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س 
ع�����ل�����ى امل�������ش���ت���وي���ني 
واخلليجي،  امل��ح��ل��ي 
مبا ي�شهم يف تو�شيع 

خمتلف  يف  والتجارب  املمار�شات  اأف�شل 
وحتفز  اجل���ائ���زة،  تغطيها  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات 
املزيد من  وب��ذل  امل�شاركة  نحو  الآخرين 

اجلهد والتميز يف عملهم.

تطوير اجلائزة 
ال��غ��رف��ة حتر�س  اأن  ال��ع��وي�����س،  واأو����ش���ح 
م���ع���اي���ري وفئات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ���ش��ن��وي��ا 
بني  الإيجابي  التناف�س  لإث���راء  اجل��ائ��زة 
املن�شاآت القت�شادية امل�شاركة، وخلق بيئة 
ق����ادرة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الإن��ت��اج��ي��ة والإب����داع 
توجيهات  م���ع  ين�شجم  مب���ا  والب���ت���ك���ار، 
اأف�شل  ن�شر  يف  املتمثلة  ال�شارقة  حكومة 
اأن  م��وؤك��دا  امل��وؤ���ش�����ش��ي،  التميز  مم��ار���ش��ات 
منذ  ا�شتطاعت  للتميز  ال�شارقة  ج��ائ��زة 
اأن ت�شتاأثر على اهتمام العديد  تاأ�شي�شها 
من املن�شاآت القت�شادية التي راأت يف هذه 
التجربة منوذجا ملهما يلبي طموحاتها 
وتعزيز  التميز  وبناء قدراتها يف  دعم  يف 
منو الأعمال التجارية وال�شناعية، وبناء 

اقت�شاد م�شتدام..
 كما جنحت اجلائزة يف ا�شتك�شاف ق�ش�س 
ملهمة  وخليجية  حملية  ومن���اذج  جن��اح 
ا���ش��ت��ح��ق��ت ال��ت��ك��رمي وال��ت�����ش��ج��ي��ع، حيث 
اإىل  1990 بفئة واح��دة  العام  ب��داأت يف 
اأن و�شلت اليوم اإىل ت�شعة فئات متنوعة، 

كما �شهدت يف دورتها الأوىل 20 م�شاركة 
يف حني و�شلت اليوم اإىل 599 م�شارك، 
وبلغ عدد املقيمني الذي �شاركوا باجلائزة 
متخ�ش�شا،  حمكما  و70  مقيم   509
وور�س  ف��ع��ال��ي��ة   59 تنظيم  ع��ن  ف�شال 

عمل.

ن�شر ثقافة التميز
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ���ش��ع��ادة حم��م��د اأحمد 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  العو�شي،  اأم��ني 
و�شناعة ال�شارقة، اأن اجلائزة ا�شتطاعت 
لن�شر  رئي�س  كحافز  مكانتها  تر�شخ  اأن 
اجلودة  واإدارة  املوؤ�ش�شي  التميز  ثقافة 

�شمن جمتمع اأعمال 
وحت�شني  ال�������ش���ارق���ة 
املن�شاآت  اأداء  م�شتوى 
لدعم  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وتطلعات  اأه���������داف 
املحلية  احل����ك����وم����ة 
والحتادية يف تعزيز 
م����ك����ان����ة الإم������������ارات 
رئي�شية  ك����وج����ه����ة 
لال�شتثمار والنمو يف 
امل��ن��ط��ق��ة، وذل���ك من 
خ��الل روؤي��ة اجلائزة 
القائمة على حتقيق 
النفع على القت�شاد 
امل����ح����ل����ي وال����وط����ن����ي 
تعزيز  خ�����الل  م����ن  ال���ق���ط���اع���ات  ب���ك���اف���ة 
والعرتاف  امل�شتدام  القت�شادي  النمو 
داعيا  التجارية،  الأعمال  يف  ب��الإجن��ازات 
املن�شاآت القت�شادية يف ال�شارقة والإمارات 
اإىل  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 
ان���ت���ه���از ف��ر���ش��ة امل�������ش���ارك���ة يف اجل���ائ���زة، 
التطويرية  م��زاي��اه��ا  م���ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
اجلوائز  اأه��م  اإح��دى  باعتبارها  العديدة 

من نوعها على م�شتوى املنطقة.

بطاقة اإلكرتونية 
املن�شق  ال����ه����اج����ري،  ن�����دى  واأو�����ش����ح����ت 
باب  اأن  للتميز،  ال�شارقة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام 
خالل  من  مفتوح  اجل��ائ��زة  يف  الت�شجيل 
ال���ب���ط���اق���ة الإل����ك����رتون����ي����ة ع����رب امل���وق���ع 
املن�شاآت  جل���م���ي���ع  ب����اجل����ائ����زة  اخل����ا�����س 
الت�شعة  اجل���ائ���زة  ف��ئ��ات  يف  وال�����ش��رك��ات 
اخلليجية  للتميز  ال�شارقة  جائزة  وه��ي 
واملن�شاآت  ال��ك��ب��رية  للمن�شاآت  خم�ش�شة 
قطاعات  كافة  من  واملتو�شطة  ال�شغرية 
جمل�س  دول  يف  اخل���ا����ش���ة  ال�������ش���رك���ات 
ال�شارقة  وج���ائ���زة  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون 
خم�ش�شة  وه����ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل��ل��ت��وط��ني 
ال�شغرية  وامل��ن�����ش��اآت  ال��ك��ب��رية  للمن�شاآت 
للمواطنني  توظيفا  الأك���ر  واملتو�شطة 
للتميز،  ال�شارقة  وج��ائ��زة  واخلليجيني، 

ال�شغرية  للم�شاريع  ال�����ش��ارق��ة  وج��ائ��زة 
حديثة  للم�شاريع  مقدمة  واملتو�شطة  
النمو يف دولة الإمارات التي تق�شم ح�شب 
ال�شنوية، ويتم  والعائدات  العمالة  حجم 
تخطيط  وج����ود  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  تقييمها 
ا�شرتاتيجي، وخطة الت�شويق، والبتكار، 
الأع���م���ال. ومن  ون��ت��ائ��ج  امل��خ��اط��ر  واإدارة 
ال�شارقة  ج���ائ���زة  اجل���ائ���زة  ف��ئ��ات  ���ش��م��ن 
لرواد الأعمال وهي مقدمة اإىل اأبرز رواد 
الأعمال يف دولة الإمارات الذين و�شعوا 
ب�شمة يف عامل الأعمال مما كان له تاأثري 
ملحوظ على ال�شعيد ال�شخ�شي واملهني. 
ال�شارقة اخل�شراء وهي مقدمة  وجائزة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
تظهر  التي  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  واخل��ا���س 
الإم�����ارة،  يف  البيئية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
املجتمعية  للم�شوؤولية  ال�شارقة  وجائزة 
القطاعني  م��ن  للمن�شاآت  مقدمة  وه��ي 
ال�شارقة  اإم����ارة  يف  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي 
امل�شوؤولية  ممار�شات  بتقدمي  املتفوقني 

املجتمعية ويف حتقيق ال�شتدامة.
ال�شارقة  ج��ائ��زة  الغرفة  ا�شتحدثت  كما 
لأف�شل من�شاأة مطابقة للمعايري الأمنية 
ب��ال�����ش��راك��ة م��ع ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
بتطبيق  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  ُت��ع��ن��ى  ال�������ش���ارق���ة، 

معايري ال�شالمة الأمنية..
ال�شارقة  ج��ائ��زة  ا���ش��ت��ح��داث  ع��ن   ف�شال 
التي تهدف  الإعاقة  الأعمال ذوي  لرواد 
امل��ت��ن��ام��ي��ة يف ق���درات  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الإعاقة  ذوي  الأع���م���ال  رواد  واإم��ك��ان��ات 
مل�شاريعهم  اإ�شايف  وزخم  دفع  واإعطاءهم 
وف��ت��ح جم����الت ال���ش��ت��ث��م��ار اأم����ام جميع 
ولفتت  ال�شارقة.  اإم��ارة  يف  الأعمال  رواد 
الهاجري، اإىل اأن جائزة ال�شارقة للتميز 
ال��ت��م��ي��ز اخلا�س  ع���ل���ى من������وذج  ت��ع��ت��م��د 
اجل����ودة  لإدارة  الأوروب�����ي�����ة  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اإداري������ا  اإط�������ارا  ُي��ع��ت��رب  ال�����ذي   EFQM
األف   30 م��ن  اأك���ر  ي�شتخدمه  ���ش��ام��ال 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  ك��ربى  �شركة 
معايريها  ف��ئ��ة  ل��ك��ل  اأن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ومنهجية تقييم خا�شة بها.

يف ترجمة �شريعة التفاقية ال�شراكة االقت�شادية ال�شاملة بني االإمارات واإ�شرائيل

غرفة دبي العاملية تك�شف خطتها لفتتاح مكتب متثيلي لها يف تل اأبيب 
•• دبي-الفجر: 

ال�شراكة  لتفاقية  �شريعة  ترجمة  يف 
وقعتها  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ل��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
موؤخراً دولة الإمارات واإ�شرائيل، اأعلنت 
اإح������دى الغرف  ال���ع���امل���ي���ة،  دب����ي  غ���رف���ة 
الثالث املن�شوية حتت مظلة غرف دبي، 
عن خططها لفتتاح مكتب متثيلي لها 
يف العا�شمة الإ�شرائيلية تل اأبيب ليكون 
امل�شرتكة  املبا�شرة  لال�شتثمارات  بوابة 

والتجارة البينية بني اجلانبني.
وج��اء الإع��الن عن ذل��ك خ��الل اجتماع 
ع��ق��د م���وؤخ���راً يف م��ق��ر ال��غ��رف��ة ح�شره 
���ش��ع��ادة ح��م��د م���ب���ارك ب��وع��م��ي��م، مدير 
عام غرف دبي، ومعايل اأورنا باربيفاي، 
وزيرة القت�شاد وال�شناعة الإ�شرائيلية، 
اإ�شرائيل  �شفري  ح��اي��ك،  اأم���ري  و���ش��ع��ادة 
امل�شوؤولني  م��ن  وع���دد  الإم������ارات،  ل���دى 
ومدراء الإدارات املعنية لدى الطرفني، 
وال�شراكات  التعاون  اآف��اق  لبحث  وذل��ك 

القت�شادية.
التمثيلي  امل��ك��ت��ب  اإن  ب��وع��م��ي��م  وك�����ش��ف 
اجل���دي���د ل��ل��غ��رف��ة امل���زم���ع اف��ت��ت��اح��ه يف 
ت����ل اأب����ي����ب ي�����ش��ك��ل خ���ط���وة ه���ام���ة نحو 
وال�شتثماري  التجاري  التبادل  تعزيز 
اتفاقية  اأه����داف  يحقق  مب��ا  امل�����ش��رتك، 
بتوطيد  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
العالقات ال�شتثمارية، وحتفيز التجارة 
10 مليارات  اإىل  غري النفطية و�شوًل 
دولر �شنوياً يف غ�شون الأعوام اخلم�شة 
املقبلة، لفتاً اإىل اأن املكتب �شيلعب دوراً 
ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  يف  كذلك  مهماً 
القطاعات  يف  ال��ن��وع��ي��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
امل�شتقبلية  احل���ي���وي���ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
املعلومات  وتقنية  الرقمي  كالقت�شاد 
والذكاء ال�شطناعي واخلدمات الذكية 
وعلوم  والغذائية  الزراعية  والتقنيات 

الف�شاء.
ت�شكل  ال��ت��ج��ارة  ان  اإىل  بوعميم  واأ���ش��ار 
كذلك ركيزة اأ�شا�شية من ركائز التعاون 
القت�شادي بني دبي واإ�شرائيل، متوقعاً 
اأهم  قائمة  �شمن  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت�شبح  ان 
غ�شون  يف  لدبي  جت��اري��ني  �شركاء   10
وان غرفة دبي  �شنوات قليلة، خ�شو�شاً 
العاملية �شمن ا�شرتاتيجيتها قد حددت 
ال�شوق الإ�شرائيلية �شمن ال� 30 �شوقاً 
ذات اأولوية جتارية لدبي، و�شتعمل من 
خ����الل م��ك��ت��ب��ه��ا اجل���دي���د ع��ل��ى حتقيق 
اخلارجية  للتجارة  دب��ي  خطة  اأه���داف 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمدها  ال��ت��ي 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

“رعاه اهلل«.
اإلتزام  يج�شد  املكتب  اإن  �شعادته  واأك���د 
ا�شتثمارية  فر�س  با�شتك�شاف  الغرفة 
الإم�����ارة،  يف  الأع���م���ال  ملجتمع  جم��زي��ة 
ويعزز ح�شورها يف ال�شوق الإ�شرائيلية، 
ال�شتثمارات  ت�شجيع  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
امل��ت��ب��ادل��ة ب���ني ال���ط���رف���ني، م�����ش��ي��ف��اً ان 
جمتمع  انفتاح  �شيعزز  اجل��دي��د  املكتب 
اإ�شرائيلية  �شوق  على  دب��ي  يف  الأع��م��ال 
م���ت���ط���ورة وق�������ادرة ع��ل��ى ت���وف���ري قيمة 
العاملة  وال�شركات  دبي  لتجار  م�شافة 

بالإمارة.
ال�شراكة  ب��ات��ف��اق��ي��ة  ب��وع��م��ي��م  واأ�����ش����اد 
الق����ت���������ش����ادي����ة ال�������ش���ام���ل���ة ب�����ني دول�����ة 
وانعكا�شاتها  واإ����ش���رائ���ي���ل،  الإم��������ارات 
م�شتقبل  ع��ل��ى  ال���ع���دي���دة  الإي���ج���اب���ي���ة 

ال�شراكات  واآف����اق  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية 
القت�شادية، وتاأثريات ذلك على النمو 
الرغبة  م��ب��دي��اً  باملنطقة،  الق��ت�����ش��ادي 
بالتعاون مع املناطق احلرة يف اإ�شرائيل 
ال��ت��و���ش��ع اخلارجي  ي��خ��دم خ��ط��ط  مب���ا 

لل�شركات العاملة يف دبي.
وب���������دوره���������ا ق������ال������ت م������ع������ايل اأورن�����������ا 
وال�شناعة  القت�شاد  وزي��رة  باربيفاي، 
املا�شي  الأ�شبوع  وقعت  الإ�شرائيلية:” 
اتفاقية  اإ�شرائيل،  حكومة  عن  بالنيابة 
ال�����ش��راك��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ال�����ش��ام��ل��ة بني 
اإ����ش���رائ���ي���ل ودول������ة الإم���������ارات. وخ���الل 
اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه ب��ع��د ذل���ك م���ع �شعادة 
ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غ���رف دبي، 
امل�شرتكة  اأه���داف���ن���ا  ف��ي��ه  ب��وع��م��ي��م  اأك����د 
بالرتويج ال�شريع للتعاون القت�شادي، 
معلناً افتتاح مكتب للغرفة يف اإ�شرائيل. 
ه�����ذا الإع��������الن ي��ع��ت��رب رك����ي����زة اأخ�����رى 
يف اإل����ت����زام ال��ب��ل��دي��ن ت��ع��زي��ز ال���رواب���ط 

جديدة  ف���ر����س  وخ���ل���ق  الق���ت�������ش���ادي���ة 
ل��ل�����ش��رك��ات والأع�����م�����ال.« وب������دوره قال 
اإ�شرائيل  ���ش��ف��ري  ح��اي��ك،  اأم����ري  ���ش��ع��ادة 
اتفاقية  الإمارات:” يعترب توقيع  لدى 
اآفاقاً  تفتح  ت��اري��خ��ي��ة  خ��ط��وة  ال��ت��ج��ارة 
وفر�شاً جديدة لالأعمال للبلدين. كما 
اف��ت��ت��اح مكتب  ق���رار غ��رف��ة دب���ي  يعترب 
هامة  خ��ط��وة  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف  لها  متثيلي 
جتاه دعم التعاون امل�شرتك بني البلدين 
وجمتمعات اأعمالهما.« و�شي�شكل املكتب 
تل  يف  افتتاحه  عند  اجل��دي��د  التمثيلي 
بني  التعاون  ج�شور  لبناء  من�شة  اأبيب 
ال��ب��ل��دي��ن، حيث  جم��ت��م��ع الأع����م����ال يف 
���ش��ي��وف��ر  مل��ج��ت��م��ع الأع���م���ال يف الإم�����ارة 
اأهم  على  اأك��رب  ب�شكل  التعرف  اإمكانية 
الفر�س ال�شتثمارية الواعدة يف ال�شوق 
تو�شيع  على  وم�شاعدتهم  الإ�شرائيلية 
و�شيقدم  فيها،  ال�شتثمارية  ن�شاطاتهم 
كافة  اإ����ش���رائ���ي���ل  يف  الع����م����ال  مل��ج��ت��م��ع 

معرفة  م��ن  متكنها  ال��ت��ي  الت�شهيالت 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  امل���زاي���ا 
املتطورة والت�شريعات املحفزة لالأعمال 
جاذبية  ت���ع���زز  وال���ت���ي  دب�����ي،  اإم�������ارة  يف 
لأ�شواق  منها  التو�شع  وتتيح  اأ�شواقها، 
دبي  اإدارة غرفة  وكان جمل�س  املنطقة. 
العاملية قد اعتمد موؤخراً ا�شرتاتيجيته 
القادمة  ال���ث���الث  ل��ل�����ش��ن��وات  اجل���دي���دة 
على  تركز  والتي   ”2024-2022“
ك��ع��ا���ش��م��ة للتجارة  دب���ي  ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 
العاملية، ومركز ا�شرتاتيجي ل�شتقطاب 
ال�����ش��رك��ات م��ت��ع��ددة اجل��ن�����ش��ي��ات، وذلك 
اخلارجية  للتجارة  دبي  خلطة  حتقيقاً 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمدها  ال��ت��ي 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” موؤخراً لرفع حجم التجارة 
اخلارجية اإىل 2 تريليون درهم بحلول 

العام 2026.

- بوعميم: املكتب اجلديد �شي�شكل بوابة لال�شتثمارات البينية يف قطاعات االقت�شاد 
الرقمي والتقنيات الزراعية والغذائية وعلوم الف�شاء والتجارة

- وزيرة االقت�شاد وال�شناعة االإ�شرائيلية: االإعالن عن املكتب يعترب ركيزة اأخرى يف 
التزام البلدين تعزيز الروابط االقت�شادية وخلق فر�ص جديدة لل�شركات واالأعمال
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املال والأعمال

»�شريت« يطلق برناجما تدريبيا لتنمية القدرات ال�شريبية حمليا واإقليميا 
•• اأبوظبي -وام:

والتدريب  التطبيقية  ل��الأب��ح��اث  ال��ت��ف��وق  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
اإطالقه  ع��ن  العليا،  التقنية  لكليات  ال��ت��اب��ع  “�شريت” 
ب��الإدارة ال�شريبية وفق  برنامج »TADATx« اخلا�س 
املعايري العاملية وذلك بالتعاون مع »TADAT » اجلهة 
واملعتمدة  ال�شرائب  لإدارة  الت�شخي�شي  بالتقييم  املعنية 

يف وا�شنطن بالوليات املتحدة الأمريكية.
وي�شبح مركز “�شريت” وفق هذا التعاون املزود الوحيد 
باملهارات  املتعلقة   »TADAT« تدريب  برامج  لتقدمي 
وذلك  اخلليج،  ومنطقة  ال��دول��ة  يف  وامل��ال��ي��ة  ال�شريبية 
بهدف تعزيز قدرات املوارد الب�شرية العاملة يف الإدارات 
ال�شريبية ومتكينهم وفق املهارات املهنية العاملية املطلوبة 

للعاملني يف املجال ال�شريبي واملايل ب�شكل عام.
الربنامج  ب��ه��ذا  امل��ل��ت��ح��ق��ني  م��ن  الأوىل  ال��دف��ع��ة  وت���ب���داأ 

التدريبي املتخ�ش�س تدريبهم يف 27 يونيو اجلاري.
وقال الدكتور حممد بكه، الرئي�س التنفيذي ملركز التفوق 
�شعداء بهذا  لالأبحاث التطبيقية والتدريب “�شريت” : 

التعاون مع TADAT املعنية مبعايري التقييم العاملية 
يف  العاملة  ك��وادرن��ا  متكني  يدعم  مبا  ال�شرائب،  لإدارة 
هذا املجال املايل من الطالع على امل�شتجدات يف املهارات 
واملعايري يف جمالهم مبا ي�شاعدهم يف اأداء اأدوراهم بنجاح 

ومتيز، واأن يكونوا اإ�شافة نوعية يف مواقع عملهم.
واأو�شح اأن توفري هذا الربنامج التدريبي مبعايري عاملية 
“�شريت” بدوره املنوط به بتطوير املوارد  يعك�س التزام 
املهني  التطوير  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز  الب�شرية 
مع  التعامل  من  لتمكينهم  املعايري  اأعلى  وفق  ملوظفيها 
الربنامج  وه���ذا  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق  يف  الوظيفية  امل��ت��غ��ريات 
وال���ق���درات يف  امل��واه��ب  تنمية  ا���ش��ت��دام��ة  ك��ذل��ك  �شيدعم 

الإدارة ال�شريبية والتخطيط املايل حمليا واإقليميا.
مواكبة  على  دائ��م��ا  “�شريت”  يف  حري�شون   : واأ���ش��اف 
متطلبات �شوق العمل، من خالل ت�شميم وتقدمي برامج 
من  وامل�شاهمة  العاملة  القوى  لتطوير  امل�شتوى  عاملية 
خالل ذلك يف تعزيز التميز احلكومي والقدرة التناف�شية 
لل�شناعة، منوها اأنه يف العام 2018 ومع تطبيق �شريبة 
اأول  بتد�شني  “�شريت”  ق��ام  ال��دول��ة  يف  امل�شافة  القيمة 

امل�شافة  القيمة  �شريبة  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  اأكادميية 
بالتعاون مع وزارة املالية، لت�شبح الأكادميية جهة ر�شمية 
معتمدة ملنح املوؤهالت املهنية واإعداد املخت�شني يف املجال 
والتوعية  ال��ت��دري��ب  يف  دوره���ا  اىل  بالإ�شافة  ال�شريبي 
“�شريت”  يوا�شل  واليوم  ال�شريبي،  بالنظام  املجتمعية 
 »TADATx  « ب��رن��ام��ج  ب��ط��رح��ه  امل��ج��ال  ه���ذا  عمله يف 
دورات  يف  اجلهتني  من  ال�شرائب  اإدارة  خرباء  مب�شاركة 
الأكادميية،  من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بقيادة  اأ�شبوعية 
يونيو   27 يف  الأوىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  و���ش��ت��ب��داأ 
خريف  ملجموعة  الت�شجيل  ط��ل��ب��ات  و�شتفتح   ،2022
ب��اي��ر، ن��ائ��ب مدير  2022 يف ي��ول��ي��و. واأك����دت ك��اث��ري��ن 
دائرة �شوؤون املالية العامة يف TADAT اأن التعاون مع 
“�شريت” ي�شاعد يف بناء القدرات املوؤ�ش�شية للعاملني يف 
املجال ال�شريبي على م�شتوى المارات و منطقة اخلليج، 
فهذا التعاون يعك�س اهتمام امل�شوؤولني يف املجال ال�شريبي 
املمار�شات وفق  اأف�شل  واملهارات وتطبيق  املعارف  بتعزيز 
ال�شريبية  الإدارة  مبمار�شات  املتعلقة  العاملية  املعايري 

.TADAT اجليدة من خالل �شراكة مع

حممد بن هادي احل�شيني يرتاأ�ص وفد الدولة امل�شارك يف الجتماع ال�شنوي ملجل�ص حمافظي البنك الإ�شلمي للتنمية
•• اأبوظبي-الفجر: 

تراأ�س معايل حممد بن هادي احل�شيني 
وزي���ر دول���ة ل��ل�����ش��وؤون امل��ال��ي��ة وف���د دولة 
امل�����ش��ارك يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات 
البنك  ملجموعة  ال�شنوية  الجتماعات 
خالل  عقدت  والتي  للتنمية  الإ�شالمي 
2022 يف  يونيو   5 اإىل   1 الفرتة من 
م�شر  بجمهورية  ال�شيخ  ���ش��رم  مدينة 
التعايف  “بعد  ���ش��ع��ار  حت���ت  ال���ع���رب���ي���ة، 
وال�شتدامة”  ال�شمود  اجلائحة-  م��ن 
مل��ن��اق�����ش��ة جم��م��وع��ة م���ن امل��وا���ش��ي��ع من 
للمجموعة  امل���ايل  الأداء  نتائج  اأب��رزه��ا 
والتي حققت اأرباحاً اجمالية عن ال�شنة 
مليون   197.5 بلغت   2021 امل��ال��ي��ة 

دولر.
وعن هذه الجتماعات �شدد معاليه على 
اأهمية امل�شاركة يف الجتماعات ال�شنوية 
للتنمية،  الإ���ش��الم��ي  ال��ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة 
كافة  ت�شتعر�س  رائ��دة  من�شة  ت�شكل  اإذ 
���ش��ب��ل توطيد  وت�����ش��ت�����ش��رف  ال���ت���ط���ورات 
ال���ع���الق���ات الق���ت�������ش���ادي���ة ب����ني ال�����دول 
املتغريات  وم��واج��ه��ة  ملواكبة  الع�����ش��اء، 
ا�شتفادة  وت��ع��ظ��ي��م  ال���راه���ن���ة،  ال��دول��ي��ة 
الدول الأع�شاء من اخلدمات والتمويل 

املقدم عرب موؤ�ش�شات جمموعة البنك.
الإم����ارات  دول���ة  “تثمن  معاليه:  وق���ال 
و�شراكتها  ت��ع��اون��ه��ا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
البنك  م���ع جم��م��وع��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
دعم  اإىل  ال��رام��ي��ة  للتنمية  الإ���ش��الم��ي 
يف  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
الدول الأع�شاء، وخا�شة واأن الدولة هي 
مال  راأ����س  يف  الرئي�شني  املوؤ�ش�شني  م��ن 
امل�شاريع  حتفيز  على  وحت��ر���س  البنك 
وتوفري  الأع�����ش��اء  ال����دول  يف  التنموية 

الجتماعات  هام�س  على  معاليه  وعقد 
الإ�شالمي  ال��ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة  ال�����ش��ن��وي��ة 
الجتماعات  م���ن  جم��م��وع��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ك���ل م���ن م��ع��ايل الدكتور 

التمويل الالزم لها لتحقيق ال�شتدامة 
القت�شادية والجتماعية لل�شعوب.« 

امل�شتديرة  امل��ائ��دة  اجتماع  خ��الل  و�شدد 
مل��ع��ايل امل��ح��اف��ظ��ني ع��ل��ى اأه��م��ي��ة توفري 
ملواجهة  ال����الزم����ة  وامل��������وارد  ال��ت��م��وي��ل 
املتزايدة  املتطلبات  وتلبية  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�شروعات  تنفيذ  يف  الأع�����ش��اء  ل��ل��دول 
البنك  ال��ت��ن��م��وي��ة، وحت��ف��ي��ز جم��م��وع��ة 
من  املزيد  عقد  اإىل  التابعة  وموؤ�ش�شاته 
مع  وخا�شة  ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات 
والدولية،  الإقليمية  التمويل  موؤ�ش�شات 
والآليات  الربامج  تقدمي  بهدف  وذل��ك 
املعززة  الفعالة  احللول  وط��رح  املبتكرة 
امل�شاريع  تنفيذ  يف  وامل�شاهمة  للتنمية، 
ال�������ش���م���ود وذات  ع���ل���ى  ق�������درة  الأك��������ر 
الأول����وي����ة، مب��ا ي��ح��ق��ق ال��ف��ائ��دة للدول 

الأع�شاء الأقل منواً.

بجمهورية  املالية  وزي���ر  معيط  حممد 
م�شر العربية، ومعايل ال�شيد نور الدين 
نباتي وزير اخلزانة واملالية باجلمهورية 
ال���رتك���ي���ة، وم���ع���ايل اأم������ادو ه����وت وزي���ر 
الدويل  القت�شاد والتخطيط والتعاون 
اآ�شني  وم���ع���ايل  ال�����ش��ن��غ��ال،  ب��ج��م��ه��وري��ة 
غويانا  جمهورية  يف  املالية  وزي��ر  �شينغ 
التعاونية، حيث مت التطرق خالل هذه 
العالقات  تعزيز  �شبل  اإىل  الجتماعات 
ذات  امل�شتجدات  وا���ش��ت��ع��را���س  الثنائية 

العالقة.
للتنمية يف  الإ���ش��الم��ي  ال��ب��ن��ك  ت��اأ���ش�����س 
متعدد  امن���ائ���ي  ك��ب��ن��ك  1973م  ع����ام 
الأط������راف ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز جمالت 
والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�شريعة  لأحكام  طبقا  الفقر  وحماربة 
الإ�شالمية، وي�شم يف جمموعته خم�س 

من  كل  البنك  جانب  اإىل  وه��ي  كيانات، 
القطاع  لتنمية  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
لتاأمني  الإ�شالمية  واملوؤ�ش�شة  اخلا�س، 
ال�شتثمار وائتمان ال�شادرات، واملوؤ�ش�شة 
التجارة،  لتمويل  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
والتدريب.  للبحوث  الإ�شالمي  واملعهد 
وت�����ش��ك��ل دول����ة الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة اأحد 
ان�شمت  اإذ  للبنك،  الرئي�شني  املوؤ�ش�شني 
ومتتلك   1974 ع��ام  يف  ع�شويته  اإىل 
من   7.52% بن�شبة  م�شاهمة  ح�شة 
راأ�س ماله املكتتب والبالغ 55.5 مليار 
77.2 مليار  يعادل  اإ�شالمي )ما  دينار 
الدولة  ت�شت�شيف  كما  اأمريكي(،  دولر 
الإ�شالمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ك��ت��ب  م���ن  ك���ل 
ال�شادرات  وائ��ت��م��ان  ال�شتثمار  لتاأمني 
الإ�شالمية  ال���دول���ي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وف����رع 

لتمويل التجارة. 

مليار درهم مكا�شب �شهم   22.2
»بروج« يف جل�شتي تداول

•• اأبوظبي-وام: 

امل�شروع امل�شرتك للبرتوكيماويات بني �شركة  اأ�شاف �شهم �شركة “بروج”، 
برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” و�شريكها ال�شرتاتيجي “بوريالي�س”، 
ام�س،  جل�شة  نهاية  يف  ال�شوقي  راأ���ش��م��ال��ه  اإىل  دره���م  م��ل��ي��ارات   5.7 نحو 
موا�شال مكا�شبه للجل�شة الثانية علي التوايل بعد الإدراج يف �شوق اأبوظبي 
القيمة  و�شلت  “وام”،  الإم��ارات  اأنباء  املالية. ووفق ر�شد وكالة  ل��الأوراق 
ال�شوقية ل�شركة “بروج” عند الإدراج نحو 20.05 مليار دولر  73.64 
ت��داولت اجلمعة  90.17 مليار دره��م بنهاية  اإىل  ، لرتتفع  مليار دره��م 
ام�س  جل�شة  نهاية  يف  دره��م  مليار   95.8 من  اأك��ر  اإىل  و�شول  املا�شية، 

الثنني، ما يعني مكا�شب باأكر من 22.2 مليار درهم يف جل�شتني.
واأغلق �شهم “بروج” ام�س الثنني مرتفعاً بن�شبة %6.33 عند م�شتوى 
3.19 درهم بعد تداول 185.36 مليون �شهم بقيمة ت�شل اإىل 585.3 

مليون درهم، عرب تنفيذ 4954 �شفقة.
اأبوظبي لالأوراق املالية اجلمعة املا�شية  يف �شوق  “بروج”،  اأ�شهم  واأدرجت 
الإط��الق يف  اأويل على  ع��ام  اأك��رب ط��رح  ا�شتكمال عملية الكتتاب يف  عقب 

اأبوظبي، والأكرب ل�شركة برتوكيماويات يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
اأ�شهمها  من  ج��زءا  “اأدنوك”  تطرح  التي  الرابعة  ال�شركة  “بروج”  وتعد 
للتداول يف ال�شوق منذ عام 2017 عقب الكتتابات الأولية الناجحة لكل 

من “اأدنوك للتوزيع” و”اأدنوك للحفر” و”فرتيجلوب«.

طريان الإمارات و»اإيرلينك« اجلنوب 
اأفريقية تفعلن �شراكة الرمز

•• دبي-وام:

اأعلنت طريان الإمارات اأكرب ناقلة جوية دولية يف العامل والناقلة اجلنوب 
اأفريقية “اإيرلينك” عن تفعيل �شراكة الرمز بينهما ر�شميا.

وت�شهل ال�شراكة بني الناقلتني على العمالء اإن�شاء خطوط �شفرهم املثالية 
وال�شتفادة من رحالت ربط �شل�شة ومرجع حجز واحد عرب ثماين مدن 
الدولة  ال��ث��الث يف تلك  الإم����ارات  ب��واب��ات ط��ريان  اإفريقيا ع��رب  يف جنوب 
الإمارات  ط��ريان  عمالء  اأم��ام  ويتوفر  ودرب���ان.  ت��اون  وكيب  جوهان�شربغ 
ذلك  الإ�شافية مبا يف  الرحالت  وا�شعة من  اإمكانية حجز جمموعة  الآن 
ونقطة  ت��اون  كيب  م��ن  وج��ه��ات  م��ن جوهان�شربغ وخم�س  وج��ه��ات  ثماين 
بلومفونتني وهويد�شربوت وبورت  الوجهات  .. وت�شمل  درب��ان  واح��دة من 
اإليزابيث وكيمربيل وجورج واإي�شت لندن وغريها. وت�شري طريان الإمارات 
حاليا رحلتني يوميا بني دبي وجوهان�شربغ ورحلة يومية بني دبي وكيب 
تاون وخم�س رحالت اأ�شبوعياً بني دبي ودربان. وتتيح الناقلة اأي�شا مزيدا 
من خيارات الت�شال التي توفر اأف�شل جتربة �شفر لعمالئها. كما و�شعت 
من انت�شارها اإىل 79 نقطة اإقليمية يف جنوب القارة الأفريقية مع تفعيل 
ال�شراكة مع اخلطوط اجلوية جلنوب اإفريقيا واتفاقية الرمز امل�شرتك مع 

اإيرلينك واتفاقيتي الإنرتلين مع “�شيمري” و”فالي �شيف«.

جمموعة »ملتيبلي« تن�شم اإىل �شل�شلة 
موؤ�شرات فوت�شي للأ�شهم العاملية

•• اأبوظبي-وام:

ذات  ال�شركات  موؤ�شر  اإىل  ان�شمامها  عن  “ملتيبالي”  جمموعة  اأعلنت 
 FTSE« راأ�س املال املتو�شط �شمن �شل�شلة موؤ�شرات فوت�شي لالأ�شهم العاملية
GEIS« وذلك عقب اختتام املراجعة ربع ال�شنوية ملوؤ�شرات “فوت�شي را�شل” 
يوم  من  ابتداًء  �شارياً  التغيري  هذا  و�شي�شبح  اجل��اري.  يونيو  �شهر  خالل 

الثنني املوافق 20 يونيو 2022.
وتن�شوي �شل�شلة موؤ�شرات فوت�شي لالأ�شهم العاملية /FTSE GEIS/ حتت 
الذي يقدم معايري مبتكرة  البارز  العاملي  املوؤ�شر  “فوت�شي را�شل”،  مظّلة 
العامل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  للم�شتثمرين  ثاقبة  وبيانات  �شاملة  وحتليالت 
العاملية  الأ���ش��ه��م  م��وؤ���ش��رات  ق��وي يحكم  اإط���ار عمل  ال�شل�شلة  ه��ذه  وت��وف��ر 
وتندرج حتتها اأكر من 16 األف �شركة كبرية و�شغرية ومتو�شطة احلجم 
ومتناهية ال�شغر يف 48 �شوقاً متطورة ونا�شئة عاملياً، كما تدعمها جمموعة 

من املوؤ�شرات املعيارية املتاحة ل�شتهداف اأ�شواق وقطاعات حمددة.
و ق��ال��ت ���ش��ام��ي��ة ب���وع���زة، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل���دي���رة ال��ع��ام��ة ملجموعة 
فوت�شي  م��وؤ���ش��رات  �شل�شلة  اإىل  ’ملتيبالي’  ان�شمام  “ميّثل  ملتيبالي: 
اأبوظبي  ���ش��وق  يف  اإدراج��ه��ا  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شهر  �شتة  عقب  العاملية  لالأ�شهم 
اأدائها القوي  ل��الأوراق املالية اإجن��ازاً فارقاً يف تاريخ املجموعة، كما يعك�س 
وعالقتنا املتينة مع جمتمع امل�شتثمرين. و�شتعزز هذه اخلطوة من ح�شورنا 
و�شتجذب املزيد من امل�شاهمني كما �شت�شاهم يف تر�شيخ مكانة �شوق اأبوظبي 
املايل كاأحد اأف�شل الأ�شواق املالية الدولية«. جدير بالذكر اأنه خالل �شهر 
مار�س املا�شي مت اإدراج جمموعة “ملتيبالي” يف املوؤ�شر املرجعي اجلديد 
ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية - موؤ�شر فوت�شي �شوق اأبوظبي 15 /فاداك�س 
15/، وهو ُيعد اأول موؤ�شر يتم تطويره مبوجب ال�شراكة املربمة بني �شوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية و�شركة “فوت�شي را�شل” للموؤ�شرات العاملية والتي 
من �شاأنها اأن ت�شيف خربات قّيمة يف جمال املوؤ�شرات الدولية داخل منطقة 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

»الدار« تطلق الدورة الثالثة من 
برنامج ريادة الأعمال “من�شة«

•• اأبوظبي-وام:

برنامج  م��ن  الثالثة  ال���دورة  اإط���الق  ع��ن  “الدار”  العقارية  ال���دار  اأعلنت 
اأ�شهر بهدف  �شتة  ُيقام ملدة  الذي  ة”  “من�شّ الأعمال اخلا�ّس بها  حا�شنة 
مفاهيم  تنمية  بجانب  امل�شاريع،  واأ���ش��ح��اب  الأع��م��ال  رّواد  ودع��م  ت�شجيع 
التابعة  املزدهرة  التجزئة  حمفظة  من  ج��زءاً  لت�شبح  الدولة  يف  التجزئة 

ل�شركة الدار.
ويتم تنظيم الدورة الثالثة من برنامج “من�شة” بالتعاون مع “�شتارت اإيه 
دي” من�شة البتكار وريادة الأعمال العاملية التي حتظى بدعم من �شركة 

“متكني” وتتخذ من جامعة نيويورك اأبوظبي مقراً لها.
يف  النا�شئة  وال�شركات  الأع��م��ال  رّواد  دع��م  يف  املتمّثل  دوره  من  وانطالقاً 
م�شرية  الثالثة  دورت��ه  يف  ة”  “من�شّ برنامج  يوا�شل  العامل،  اأنحاء  جميع 

النجاح التي حققها خالل الدورات ال�شابقة.

»الطاقة والبنية التحتية« و»الرتبية والتعليم« تتعاونان لتاأهيل الكفاءات املواطنة

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�����ش����الم����ي، جمموعة  اأب���وظ���ب���ي  اأع���ل���ن م�����ش��رف 
اأم�س، ح�شوله  الرائدة  الإ�شالمية  املالية  اخلدمات 
املتعاملني«  لتجربة  العاملية  “املوا�شفة  �شهادة  على 
من  لأك�����ر  و���ش��ل��ت  ب��ن��ت��ي��ج��ة  و    ICXS 2019
امل�شرف  يكون  النتيجة،  ه��ذه  وبتحقيقه    .90%
قد حقق  اإجنازاً متميزاً يف جمال خدمة املتعاملني 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  م�شرف  اأول  لي�شبح  
“من  ال�شهادة  ه��ذه  على  يح�شل  اأفريقيا  و���ش��م��ال 
ت�شنيفه   ويتم   BSI للمعايري  ال��ربي��ط��اين  املعهد 
اأعلى  وه��ي  عاملياً”  املتميزة  “اخلدمات  فئة  �شمن 
فئة من فئات هذه ال�شهادة. وُتعد ICXS املوا�شفة 
واملتخ�ش�شة  ع��امل��ي��ا  امل��ع��ت��م��دة  وال���وح���ي���دة  الأوىل 
بتح�شني جتربة املتعاملني من منظور �شامل وعلى 
م�شتوى جميع نقاط التفاعل، وتهدف اإىل م�شاعدة 
وحت�شينها،  املتعاملني،  جتربة  اإدارة  على  املوؤ�ش�شات 

والرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة.
وكان قد قام فريق متخ�ش�س من املقّيمني من املعهد 
الربيطاين للمعايري باجراء زيارات ميدانية للمقر 
الرئي�شي مل�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يف اأبوظبي وفرع 

�شارع ال�شيخ زايد يف اأبوظبي لالطالع على الأنظمة 
التي  النتائج  وعلى  امل�شرف  يف  املطبقة  واملنهجيات 

مت حتقيقها يف جمال خدمة املتعاملني.
الرئي�س  اهلل،  عو�س  �شامح  ق��ال  املنا�شبة  ه��ذه  ويف 
امل�����ش��رف��ي��ة لالأفراد  ل��ق��ط��اع اخل���دم���ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ح�شول  ع���ن  ب���الإع���الن  ال���ي���وم  “نفخر   : ب���الإن���اب���ة 
ال�شهادة  اأب��وظ��ب��ي الإ���ش��الم��ي ع��ل��ى ه���ذه  م�����ش��رف 
جتاه  امل�شرف  التزام  تعك�س  التي  املرموقة،  العاملية 
اخلدمات.  ج��ودة  م�شتويات  اأعلى  بتقدمي  عمالئه 
وح�شولنا على هذه ال�شهادة جاء نتيجة عمل فريق 
اإدارات امل�شرف والتي �شاهمت يف  متكامل من كافة 

حتقيق هذه النتيجة املتميزة.
ال���رز الرئي�س العام  ، ق��ال م��اه��ر  اآخ���ر  وم��ن ج��ان��ب 
اأبوظبي  التميز للمتعاملني لدى م�شرف  ملجموعة 
 ICXS الإ����ش���الم���ي: ي��اأت��ي ح�����ش��ول��ن��ا ع��ل��ى ���ش��ه��ادة
امل�������ش���رف يف خدمة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع  ان�����ش��ج��ام��اً 
املتعاملني والتي تركز على عدة حماور اأهمها ثقافة 
املتعاملني،  ل�شوت  ال�شتماع  اخل��دم��ات،  يف  التميز 
تقدمي  قنوات  جميع  يف  املتعاملني  جتربة  حت�شني 
اخلدمة، وحت�شني املنتجات واخلدمات التي يقدمها  
اإج��راء مراجعات �شهرية  امل�شرف، وذلك من خالل 

اخلدمات  مب�شتوى  الرتقاء  على  والرتكيز  ل��الأداء 
اإدارة  فريق  اأداء  ورف��ع  الرقمية  اخل��دم��ات  وخا�شة 

متيز املتعاملني
واأو������ش�����ح ال��ت��ق��ي��ي��م ال������ذي ق�����ام ب����ه خ������رباء املعهد 
ال��ربي��ط��اين ل��ل��م��ع��اي��ري، جن���اح امل�����ش��رف يف حت�شني 

وقد  الرقمية.  القنوات  خ��الل  من  التعامل  جتربة 
رك���ز ال��ت��ق��ي��ي��م ع��ل��ى ���ش��ب��ع��ة جم����الت رئ��ي�����ش��ي��ة هي: 
قيا�س  واإج���راءات  العمل  وبيئة  وال��ك��وادر  ال�شيا�شات 
الأداء واملنتجات واخلدمات ونتائج اإجراءات التقييم 

والعمليات وم�شارات جتربة العمالء.

•• دبي-وام:

التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  وق��ع��ت 
مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية والتعليم 
تهدف اإىل التعاون يف بناء كفاءات مواطنة 
يف خمتلف القطاعات احليوية يف الدولة 
وابتعاث  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  يف  �شيما  ل 
التخ�ش�شات  لدرا�شة  املواطنني  الطلبة 
العايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  امل��ط��ل��وب��ة 

ال�شيا�شات  وتطوير  الدولة  وخارج  داخل 
املواطنني  الطلبة  ل�شتقطاب  ال��الزم��ة 
وتطوير قدراتهم واإعدادهم لتويل قيادة 

قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
الروؤية  اإط�����ار  امل���ذك���رة يف  ت��وق��ي��ع  ي���اأت���ي 
اإىل بناء  ال��ه��ادف��ة  ل��ل��وزارت��ني  امل�����ش��رتك��ة 
خمتلف  ت��دع��م  متميزة  وطنية  ك��ف��اءات 

القطاعات الوطنية.
من  ك��ُل  افرتا�شياً  التفاهم  مذكرة  وق��ع 

���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ح�����ش��ن حم��م��د جمعة 
والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل  املن�شوري 
التحتية  البنية  ���ش��وؤون  لقطاع  التحتية 
وال���ن���ق���ل و����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور حم��م��د بن 
الرتبية  وزارة  وك���ي���ل  امل���ع���ال  اإب���راه���ي���م 
بح�شور  الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  والتعليم 

عدد من امل�شوؤولني من اجلانبني.
وق������ال امل���ه���ن���د����س ح�����ش��ن حم���م���د جمعة 
والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل  املن�شوري 

التحتية  البنية  ���ش��وؤون  لقطاع  التحتية 
والنقل: متتلك دولة الإمارات بنية حتتية 
متطورة ت�شاهي اأكر الدول تقدًما على 
م�شتوى العامل.. كما تعد الدولة مركًزا 
حيث  العامل  م�شتوى  على  رائ���داً  بحرياً 
�شمن  عاملياً  اخلام�شة  املرتبة  يف  ج��اءت 

اأهم املراكز البحرية الدولية .
الإماراتي  البحري  القطاع  اأن  واأ���ش��اف 
يف  �شنوياً  دره��م  مليار   91 بنحو  ي�شهم 
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ل��دول��ة الإم������ارات، ونحن 
يف  املقبلة  ع��اًم��ا  اخلم�شني  ن��ح��و  نخطو 
م�شرية الدولة ويف اإطار روؤية وتوجيهات 
القيادة الر�شيدة لأن تكون دولة الإمارات 
امل���وؤ����ش���رات  خم��ت��ل��ف  يف  ع���امل���ي���اً  الأوىل 
القت�شادية والب�شرية ن�شعى اإىل التعاون 
الكفاءات  لإع��داد  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع 
القطاعات  قيادة  �شتتوىل  التي  املواطنة 

احليوية يف الدولة.
واأعرب املن�شوري عن الفخر بالتعاون مع 
على  لالإ�شراف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
اأرقى  يف  املواطنة  الكوادر  وتاأهيل  اإع��داد 
وخارج  داخ��ل  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
ال��دول��ة ن��ظ��را مل��ا تتمتع ب��ه م��ن ال����وزارة 
خربات وا�شعة يف هذا الإطار وذلك متا�شياً 
باأهمية  امل�����ش��رتك��ة  ال��ط��رف��ني  روؤي����ة  م��ع 
احتياجات  لتلبية  املواطن  ال�شباب  اإعداد 

�شوق العمل امل�شتقبلية وفق اأعلى املعايري 
الر�شيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  وت��ويل  العاملية. 
املقبل من  لإع��داد اجليل  كبرياً  اهتماماً 
احليوية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ال��ق��ادة 
يف ال���دول���ة ح��ي��ث حت��ر���س اجل��ه��ت��ان من 
التعليم  توفري  على  التعاون  ه��ذا  خ��الل 
امل�شتمر  املهني والفني والتقني والتعليم 
و�شوًل ملجتمع معريف ذي تناف�شية عاملية 
ف�شال  العمرية  امل��راح��ل  خمتلف  ي�شمل 
التعليم واحتياجات  تلبية خمرجات  عن 
قطاعات الدولة. ويف اإطار هذه ال�شراكة 
ال�شرتاتيجية �شيتم بناء كفاءات وطنية 
مبا  عليها  التفاق  مت  التي  الآليات  وفق 
امل�شرتكة  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م 
خمتلف  يف  ال����دول����ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  وي����ع����زز 
البحري  القطاع  يف  وخا�شة  القطاعات 
والبنية التحتية البحرية وذلك بالتعاون 
املعتمدة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  م��ع 
اأف�شل  توفر  التي  ال��دول��ة  وخ���ارج  داخ��ل 
برامج التعليم والتدريب البحري املتميز 
العاملية  املنظمات  الذي يحظى باعرتاف 
ال��ت��ع��اون يف الإ����ش���راف على  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
البعثات الدرا�شية للح�شول على الدرجة 
للتخ�ش�س  العليا  والدرا�شات  اجلامعية 
اأي تخ�ش�شات يتم  اأو  يف املجال البحري 

حتديدها لحقاً.

 ICXSاأبوظبي الإ�شلمي اأول م�شرف يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يح�شل على �شهادة املوا�شفة العاملية لتجربة املتعاملني
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املال والأعمال

% ن�شبة الإجناز يف املحطة الكهرومائية يف حتا بقدرة 250 ميجاوات  44

بالتعاون مع هيئة تنظيم االت�شاالت واحلكومة الرقمية وجمل�ص ال�ّشارقة لل�ّشباب 

»�شراع« يكرم الفائزين يف هاكاثون رواد امل�شتقبل 
•• ال�شارقة-الفجر:

كرم مركز ال�شارقة لريادة الأعمال )�شراع( 
ال��ف��رق ال��ث��الث ال��ف��ائ��زة ب��ه��اك��اث��ون “رواد 
هيئة  م��ع  بالتعاون  ُن��ِظ��م  ال��ذي  امل�شتقبل” 
الرقمية  واحل���ك���وم���ة  الت�������ش���الت  ت��ن��ظ��ي��م 
 5-3 الفرتة  يف  ال�شارقة  �شباب  وجمال�س 
مت�شابق،   500 من  اأك��ر  مب�شاركة  يونيو، 
جنح 100 منهم يف الو�شول اإىل املناف�شات 
م�شروع  ف��وز  ال��ه��اك��اث��ون  و�شهد  النهائية. 
عن  عبارة  وه��و  الأول،  باملركز   »Targo«
بتقنيات  مدعوم  اإل��ك��رتوين  موقع  م�شروع 
ي�شمح  ال�شطناعي،  والذكاء  املعزز  الواقع 
لل�شركات ال�شغرية باحل�شول على م�شاحات 
ال�شراء  عمليات  واإج���راء  الدولية،  ال�شحن 

والتخلي�س ب�شكل اإلكرتوين مبتكر. 
 Revo« مل�شروع  الثاين، فذهب  املركز  اأما 
بعد  ال�شور  دم��ج  اإىل  ال��ذي يهدف   ،»IoT
الواردة  الأ�شهم  م�شح  خ��الل  من  املعاجلة، 
ي�شاعد  ح��ني  الرقمية، يف  ال��ك��ام��ريات  ع��رب 

بالطلب  التنبوؤ  على  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
عرب  مت�شل  نظام  طريق  ع��ن  ال�شلع،  على 

 .)IoT( اإنرتنت الأ�شياء
يف حني كان املركز الثالث من ن�شيب م�شروع 
» Suppliaza«، وهو تطبيق يهدف اإىل 
ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  من  ال�شتفادة 
داخل  الفجوة  ل�شد   )ML( الآيل  والتعلم 
ال�شركات  ب��ني  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ت��وري��د  �شل�شلة 
امل�شوؤولية  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م���ع   )B2B(
امل�شاريع  ج��م��ي��ع  وت���ه���دف  وال����ش���ت���دام���ة. 
الفائزة اإىل دمج ممار�شات ال�شتدامة عرب 
واحلفاظ  املرونة  ل�شمان  القيمة  �شال�شل 
الثالث  ال����ف����رق  ال���ب���ي���ئ���ة. ومت���ك���ن���ت  ع���ل���ى 
الفائزة من الو�شول اإىل من�شة التتويج يف 
قوية  بعد مناف�شة  امل�شتقبل،  رواد  هاكاثون 
مع نخبة من املبدعني الذين قدموا اأفكاراً 
التكنولوجيا  ا�شتخدام  على  تقوم  ابتكارية 
عملية  بحلول  للخروج  واملتطورة  احلديثة 
الفرق  اإمداد مرنة. ومتيزت  لبناء �شال�شل 
“التفكري  نهج  با�شتخدام  بتقدمي  الفائزة 

مناذج  اإىل  الأف��ك��ار  لتحويل  الت�شميمي” 
لتلبية  بحلول عملية  واخل��روج  اأولية  عمل 
املتعلقة  احل����دي����ث  ال���ع�������ش���ر  اح���ت���ي���اج���ات 
ب�شال�شل التوريد. و�شتحظى الفرق الفائزة 
مبجموع جوائز يبلغ 50،000 درهم لدعم 
م�شاريعها وامل�شاهمة يف تطبيقها على اأر�س 
جنالء  �شعادة  قالت  جانبها،  م��ن  ال��واق��ع.  
ال�شارقة  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  امل���دف���ع، 
لريادة الأعمال )�شراع(: “من خالل اإيجاد 
ح��ل��ول ج���دي���دة ل��ل��ق�����ش��اي��ا ال��ه��ام��ة، يعك�س 
“هاكاثون رواد امل�شتقبل” حجم الإمكانات 
املواطنني  ل���دى  الب��ت��ك��ار  وروح  ال���ري���ادي���ة 
م�شتقبل  لبناء  القيادية  وقدراتهم  ال�شباب 
واع�����د. وب��ال�����ش��راك��ة م���ع ���ش��ن��دوق تطوير 
قطاع الت�شالت وتقنية املعلومات وجمل�س 
ال�شارقة لل�شباب، تلتزم )�شراع( با�شتك�شاف 
امل����واه����ب وال����ش���ت���ث���م���ار ف���ي���ه���ا، م����ن خالل 
توفري حوا�شن الإبداع التي تدعم مواهب 
اإيجاد حلول  الطالب وال�شباب، وت�شاهم يف 
مبتكرة وم�شتدامة قائمة على التكنولوجيا 

احلديثة، وت�شاعد يف بناء اقت�شادات قوية.«
واأ�شارت املدفع اإىل اأن الهاكاثون وفر من�شة 
اإبداعية  حلول  لتطوير  الإم��ارات��ي  لل�شباب 
الإن�شان.  على  يرتكز  فريد  نهج  من خالل 
واأكرب  اأه��م  بع�س  ب��اأن  تفاوؤلها  ع��ن  معربة 
ر اإىل العامل  الأفكار يف العامل �شتولد وت�شدَّ
ال���ش��ت��م��رار يف  على  م��وؤك��دة  م��ن منطقتنا، 
لتعزيز  املطلوبة  الإمكانات  جميع  ت�شخري 
ق��درات اجليل اجلديد يف تطوير وت�شميم 
لتح�شني  عملية  واآليات  وخدمات  منتجات 
ب���دوره قال  ك��ل م��ك��ان.  ح��ي��اة املجتمعات يف 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��م��ود،  امل��ه��ن��د���س ع��م��ر 
وتقنية  الت�شالت  قطاع  تطوير  ل�شندوق 
الت�شالت  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  يف  امل���ع���ل���وم���ات 
بالنتائج  “�شعداء  ال��رق��م��ي��ة:  واحل��ك��وم��ة 
“رواد  ه��اك��اث��ون  م��ن خ���الل  ال��ت��ي حتققت 
ميثل  ال������ذي  امل�������ش���روع  ه�����ذا  امل�شتقبل”، 
قطاع  تطوير  �شندوق  بني  م�شرتكاً  جهداً 
الت�شالت وتقنية املعلومات وبني )�شراع(. 
لقد برهنت تلك النتائج اأن اجليل اجلديد 

•• دبي-وام:

و�شلت ن�شبة الإجن��از يف م�شروع املحطة 
املائية  ال��ط��اق��ة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  امل���خ���زن���ة 
 44% اإىل  حتا  يف  “ديوا”  دب��ي  وم��ي��اه 
اإىل  للمحطة  الإنتاجية  القدرة  و�شت�شل 
250 ميجاوات ب�شعة تخزينية 1،500 
ي�شل  افرتا�شي  وبعمر  �شاعة  ميجاوات 

اإىل 80 عاما.
وقام معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
العمل يف  �شري  ت��ق��دم  بتفقد  دب��ي  وم��ي��اه 
م�����ش��روع امل��ح��ط��ة ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة يف حتا 
نوعها يف منطقة  الأوىل من  تعد  والتي 
اخلليج العربي وت�شل ا�شتثمارات امل�شروع 

اإىل مليار و421 مليون درهم.
الكهرومائية  امل��ح��ط��ة  م�����ش��روع  وي���اأت���ي 
�شّد  يف  امل��خ��زن��ة  امل��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  بتقنية 
روؤية  لتحقيق  الهيئة  جهود  �شمن  حتا 
وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شاملة  التنموية  اإط��ار اخلطة  ويف  اهلل 
لتطوير منطقة حتا التي اأطلقها �شموه.

م�شروع  التنموية  حتا  خطة  وتت�شمن 
اأعلى  اإىل  5.4 كم ي�شل  تلفريك بطول 
1300 مرت  ق��م��ة يف دب���ي ع��ل��ى ارت���ف���اع 
�شاللت  وم�����ش��روع  الن�شور  اأم  جبل  قمة 
امل�شتدامة لتلبية احتياجات منطقة  حتا 
حتا التنموية والجتماعية والقت�شادية 
مبتكرة  ع��م��ل  ف��ر���س  وت��وف��ري  والبيئية 
و���ش��ت�����ش��ك��ل هذه   .. ح��ت��ا  ل��ل��م��واط��ن��ني يف 

جديدة  �شياحي  ج��ذب  منطقة  امل�شاريع 
العديدة  اجل����ذب  م��ق��وم��ات  اإىل  ت�����ش��اف 

التي تتمتع بها دولة الإمارات.
الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي  امل�شاريع  و�شتوفر 
املجالت  200 وظ��ي��ف��ة يف  ن��ح��و  ح��ت��ا  يف 
واأك��ر من  الفنية والإداري��ة والت�شغيلية 
300 وظيفة يف مركز الزوار والأن�شطة 
املرتبطة  ال�شياحية  وامل��راف��ق  اخلارجية 

بامل�شروع.
راف����ق م��ع��ايل ���ش��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر يف 
جولته من جانب الهيئة كل من املهند�س 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  لوتاه  نا�شر 
من�شور  وامل���ه���ن���د����س  الإن�����ت�����اج  ل���ق���ط���اع 
امل�شاريع   - ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�����ش��وي��دي 
خليفة  واملهند�س  /الإن��ت��اج/  والهند�شة 
البدواوي مدير امل�شروع وفريق امل�شروع.

واط�����ّل�����ع ال���ط���اي���ر خ�����الل ج���ول���ت���ه على 
املحطة  الإن�����ش��ائ��ي��ة يف  الأع���م���ال  م��وق��ع 
اإىل �شرح تف�شيلي  الكهرومائية وا�شتمع 
امل�شروع حيث  العمل يف  �شري  تقدم  حول 
الإن�شائية  الأعمال  تفقد  الزيارة  �شملت 
وال�شد  ال���ط���اق���ة  م����ول����دات  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اإن�شاء  اكتمال  ومت  امل�شروع.  من  العلوي 
بارتفاع  العلوي  لل�شد  اجلانبي  اجل���دار 
امل�شغوطة  اخل��ر���ش��ان��ة  م���ن  م����رتاً   37
ال�شد  ج���دار  على  ح��ال��ي��اً  العمل  وج���اري 
.. و�شتعتمد  70 مرتاً  الرئي�شي بارتفاع 
الكهرباء  اإن��ت��اج  يف  الكهرومائية  املحطة 
�شد  يف  املخزنة  املياه  من  ال�شتفادة  على 
حتا و���ش��د اآخ���ر ع��ل��وي ج���اري اإن�����ش��اوؤه يف 
املنطقة اجلبلية كما اطلع معاليه خالل 
الزيارة على �شري الأعمال املتعلقة بالنفق 
املائي البالغ طوله 1.2 كيلومرت والذي 

يربط بني ال�شّدين.
على  تعتمد  متطورة  توربينات  و�شتقوم 
الطاقة النظيفة املنتجة يف جممع حممد 
ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
من  املياه  ل�شخ  عك�شية  بطريقة  بالعمل 
�شد حتا اإىل ال�شد العلوي وذلك لتخزين 
الطاقة وعند احلاجة �شيتم ت�شغيل هذه 
التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد �شبكة 
الهيئة بها من خالل ال�شتفادة من القوة 
احلركية لندفاع املياه من ال�شد العلوي 
اإىل �شد حتا عرب نفق مائي حتت الأر�س 
1.2 كيلومرت و�شت�شل  اإىل  ي�شل طوله 
كفاءة دورة عملية اإنتاج وتخزين الكهرباء 
اإىل %78.9 مع ا�شتجابة فورية للطلب 

على الطاقة خالل 90 ثانية.
الطاير  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د  م���ع���ايل  وق������ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ش��و 
م�شروع  ياأتي  دب��ي:  ومياه  كهرباء  لهيئة 
الطاقة  بتقنية  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة  امل��ح��ط��ة 
املائية املخزنة يف حتا �شمن جهود الهيئة 
لتحقيق روؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل لتحقيق تنمية �شاملة 
دبي  اإم����ارة  اأن��ح��اء  جميع  يف  وم�شتدامة 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  ن�شبة  وزيادة 
�شمن مزيج الطاقة يف دبي حيث ن�شعى 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه��������داف ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
وا�شرتاتيجية   2050 النظيفة  للطاقة 
احل��ي��اد ال��ك��رب��وين لإم����ارة دب���ي 2050 
الإنتاجية  القدرة  من   100% لتوفري 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  م��ن  للطاقة 
بحلول العام 2050 اإ�شافة اإىل تطوير 

منطقة حتا وتلبية احتياجاتها التنموية 
والبيئية  والق��ت�����ش��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
للمواطنني  مبتكرة  عمل  فر�س  وتوفري 

يف حتا.
م�شروع  اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  واأ����ش���ار 
املحطة الكهرومائية يف منطقة حتا ياأتي 
�شمن امل�شروعات واملبادرات التي اأطلقتها 
م�شادر  لتنويع  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
دبي  والنظيفة يف  املتجددة  الطاقة  اإنتاج 
والتي ت�شمل خمتلف التقنيات املتاحة مبا 
والطاقة  الكهرو�شوئية  الأل��واح  ذلك  يف 
الهيدروجني  واإن��ت��اج  امل��رك��زة  ال�شم�شية 

الأخ�شر با�شتخدام الطاقة املتجددة.
املحطة  يف  الإن�شائية  الأعمال  وتت�شمن 
الطرق  اأح���دث  ا���ش��ت��خ��دام  الكهرومائية 
املبتكرة يف تقنيات احلفر واأكرها تطوراً 
اجليولوجية  ال��ظ��روف  ل��ت��الئ��م  واأم���ان���اً 
املعايري  اأع��ل��ى  م���راع���اة  م��ع  ح��ت��ا  ملنطقة 
حممية  على  للحفاظ  العاملية  البيئية 

حتا اجلبلية.
الطاير  معايل  ا�شتمع   .. زيارته  وخ��الل 
اإىل �شرح مف�شل من قبل مدير امل�شروع 
مب�شروعي  املتعلقة  امل�شتجدات  اآخ��ر  عن 
حتا  و”�شاللت  اجلبلية”  دب���ي  “قمة 
مناق�شاتها  ط��رح  مت  ال��ت��ي  امل�شتدامة” 
للتنفيذ  ال��زم��ن��ي��ة  ع��ل��ى اخل��ط��ة  واط��ل��ع 
وكيفية  املوقع  يف  املتواجدة  والتحديات 
التغلب عليها .. وقد مت تعيني ا�شت�شاريني 
املجال  ه�����ذا  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ني  ع���امل���ي���ني 
ل�شمان اإجناز امل�شروع وفق اأعلى املعايري 
والأم���ان  وال�����ش��الم��ة  اجل���ودة  العاملية يف 
حيث حتر�س الهيئة يف تنفيذ م�شروعي 
حتا  و”�شاللت  اجلبلية”  دب���ي  “قمة 

اأح�����دث  ا����ش���ت���خ���دام  ع���ل���ى  امل�شتدامة” 
لتالئم  واأماناً  تطوراً  واأكرها  التقنيات 
ال���ع���وام���ل اجل��ي��ول��وج��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة مع 
العاملية  البيئية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  م��راع��اة 
اجلبلية  ح���ت���ا  حم��م��ي��ة  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ويقدم  حميطه  م��ع  امل�����ش��روع  وليتناغم 
واإظهار  لل�شائح  وف��ري��دة  نوعية  جتربة 
جمال املناطق اجلبلية يف دولة الإمارات.

تنمية  حت��ق��ي��ق  يف  امل�����ش��اري��ع  و���ش��ت�����ش��ه��م 
�شاملة يف هذه املنطقة خ�شو�شاً م�شروع 
يت�شمن  ال����ذي  اجلبلية”  دب����ي  “قمة 
كيلومرتات   5.4 بطول  تلفريك  اإن�شاء 
اإىل  حتا  �شد  منطقة  م��ن  ال�شياح  لنقل 
قمة اأم الن�شور يف منطقة حتا اأعلى قمة 
اإىل  بارتفاع ي�شل  دبي  اإم��ارة  طبيعية يف 
1300 مرت عن م�شتوى �شطح البحر .. 
و�شيمر م�شار التلفريك اأعلى بحرية �شد 
حتا وبحرية ال�شد العلوي مل�شروع املحطة 
كهرباء  هيئة  تنفذها  التي  الكهرومائية 
بال�شل�شلة  م������روراً  ح��ت��ا  يف  دب����ي  وم���ي���اه 
اجلبلية اإىل اأن ي�شل اإىل قمة اأم الن�شور.
كما اطّلع معايل الطاير على �شري العمل 
ويعد  امل�شتدامة  �شاللت حتا  يف م�شروع 
اأحد امل�شاريع البارزة التي �شيتم تنفيذها 
خالل الفرتة املقبلة من خالل ا�شتثمار 
م��ن��ح��در ���ش��د ح��ت��ا وا���ش��ت��خ��دام��ه ك�شالل 
طبيعي وا�شتحداث جمرى مياه مبحاذاة 
م��واق��ف ال�����ش��ي��ارات اأ���ش��ف��ل ال�����ش��د بحيث 
املجرى  بنهاية  املياه  تلك  جتميع  ميكن 
اجلزء  اإىل  و���ش��خ��ه��ا  ت��دوي��ره��ا  واإع������ادة 
ال��ع��ل��وي ل��ل��م��ن��ح��در ف�����ش��اًل ع���ن تطوير 
ترفيهية  م�����ش��اح��ات  لتت�شمن  امل��ن��ط��ق��ة 

ومطاعم.

ميتلك القدرة على حتليل الواقع وحتديد 
ما  اأح���دث  ا�شتيعاب  وي�شتطيع  امل�����ش��ك��الت، 
تو�شل اإليه العلم، والتعامل معه وت�شخريه 
التي  للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف 
تواجه جمتمعنا يف خمتلف املجالت، ونحن 
يف ال�����ش��ن��دوق ح��ري�����ش��ون ع��ل��ى دع���م كافة 
تطوير  �شاأنها  من  التي  وامل�شاريع  املبادرات 
عملية  �شياق  يف  ومتكينهم  ال�شباب  كفاءات 
الدولة  روؤى  وحت��ق��ي��ق  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول 

واأهداف التنمية امل�شتدامة.«
التجمعات  ه��ذه  مثل  اأهمية  املحمود  واأك���د 
لتحفيز روح البتكار والإب��داع لدى الن�سء 
اجلديد، واأ�شاف بالقول: “يزخر جمتمعنا 
بالطاقات ال�شابة املبدعة، ويقع على عاتقنا 
خلدمة  وتوجيهها  ال��ط��اق��ات  ه���ذه  حتفيز 
و�شنعمل على  الإم��ارات��ي،  املجتمع  م�شلحة 
)�شراع(،  م���ع  وال�����ش��راك��ة  ال��ت��ع��اون  ت��وث��ي��ق 
التي  وامل�شاريع  املبادرات  من  املزيد  لتفعيل 
ي�شكلون  الذين  ال�شباب،  ا�شتثمارنا يف  تعزز 

الروة احلقيقية لدولتنا«.
الزرعوين،  فهد  املهند�س  ق��ال  جهته،  م��ن 
وهو ع�شو جمل�س ال�شارقة لل�شباب واملدير 
»يتما�شى   :  Xdrone ل�شركة  التنفيذي 
الإمارات  دولة  ا�شرتاتيجية  مع  الهاكاثون 
من  جيل  لبناء  ال��ه��ادف��ة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
الفعالية  ال�شباب، حيث تركز  الأعمال  رواد 
العمل  وروح  الإب���داع���ي  الفكر  تعزيز  على 
امل�����ش��ارك��ني، مم��ا ي�شهم يف  وال��ت��ح��دي ب��ني 
ت��ط��وي��ر امل����ه����ارات واخل�������ربات ال���ت���ي تلعب 
قابلة  عملية  حلول  ت�شميم  يف  مهماً  دوراً 

للتطبيق على اأر�س الواقع«.

دائرة القت�شاد وال�شياحة تعالج �شكاوى امل�شتهلكني 
ب�شاأن املل�شقات والن�شرات الرتويجية غري املرغوب فيها

•• دبي-الفجر: 

وال�شياحة  القت�شاد  دائرة  امل�شتهلك يف  التجارية وحماية  الرقابة  اأعلن قطاع 
الرتويجية  والن�شرات  املل�شقات  ب�شاأن  امل�شتهلكني  �شكاوى  معاجلة  عن  بدبي 
ال��ت��ي ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��ن��ازل وامل���راف���ق ال�شكنية وذل���ك م��ن خ���الل تطبيق 
وياأتي   .ea.sthgirremusnoc الإلكرتوين  املوقع  دبي” اأو  “م�شتهلك 
القطاع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط������ار  يف  ذل����ك 
من  امل�شتهلكني  ح��م��اي��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
املرغوب  غ���ري  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال��ع��رو���س 
ل�شكاويهم  فورية  حلول  وتوفري  فيها 
اأعلى معايري جودة  اإىل �شمان  و�شوًل 
احلياة وال�شعادة للمواطنني واملقيمني 

يف اإمارة دبي.
ح�شن  اأح��م��د  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
امل�شتهلك  حماية  اإدارة  مدير  الزعابي، 
ال��ت��ج��اري��ة وحماية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  يف 
املل�شقات  و���ش��ع  ي��ع��د  “ل  امل�شتهلك: 
املباين  اأم�����ام  ال��رتوي��ج��ي��ة  وال��ن�����ش��رات 
واملنازل اأمراً مزعجاً فح�شب، بل ميكن 
اأن يكون له تاأثرياً �شلبياً على النظافة 
العامة وبيئة املعي�شة. ون�شعى با�شتمرار 
اإىل الرد على �شكاوى امل�شتهلكني ب�شكل فوري للو�شول اإىل �شعادتهم ور�شاهم 
باخلدمات املقدمة لهم، حيث تلتزم دائرة القت�شاد وال�شياحة يف دبي برت�شيخ 
املواطنني واملقيمني وال��زوار على حد  منوذج لل�شعادة والتميز ل�شمان رفاهية 
�شواء وتعزيز مكانة اإمارة دبي كاأف�شل مدينة يف العامل ووجهة مف�شلة للعي�س 
اأنه باإمكان امل�شتهلك تقدمي �شكوى حول  والعمل وال�شتثمار«. واأ�شار الزعابي 
املرافق  اأو  امل��ن��زل  اأم���ام  وامل��زع��ج��ة  امل��رتاك��م��ة  الرتويجية  واملل�شقات  الن�شرات 
“مالحظة” عند الدخول على تطبيق  ال�شكنية من خالل ال�شغط على خيار 
“م�شتهلك دبي” املتوفر على متاجر اآبل وجوجل وهواوي اأو املوقع الإلكرتوين 
www.consumerrights.ae واإرفاق �شورة عن الإعالن/ املل�شق، بالإ�شافة 
ودعا  املعني.  التاجر  مع  ال�شكوى  حل  ليتم  ال�شاكي،  مع  التوا�شل  اأرق���ام  اإىل 
الزعابي التجار اإىل عدم الت�شويق خلدماتهم اأو منتجاتهم عن طريق املل�شقات 
املكاملات  جانب  اإىل  �شريحة،  خمالفة  ذل��ك  يعترب  حيث  الورقية،  واملن�شورات 
لالأك�شاك  الت�شويقية  واحل��م��الت  فيها  امل��رغ��وب  غ��ري  الع�شوائية  الرتويجية 
امل�شتهلكني  باإزعاج  الت�شبب  الت�شوق واحلر�س على عدم  داخل مراكز  املوجودة 

واحرتام خ�شو�شيتهم لتفادي احل�شول على اأية غرامات يف حال التكرار.

مالية الوطني الحتادي توا�شل مناق�شة 
م�شروع قانون احتادي يف �شاأن التعاونيات

•• دبي-وام: 

وا�شلت جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية وال�شناعية يف املجل�س الوطني 
العامة  الأم��ان��ة  اأم�����س، يف مقر  ال��ذي عقدته  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي 
للمجل�س بدبي، برئا�شة �شعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�س اللجنة، 

مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �شاأن التعاونيات.
ال�شويدي  �شلطان  م��رية  م��ن:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر 
وعائ�شة  العابدي،  را�شد  و�شعيد  ال�شعفار،  اأحمد  واأ�شامة  اللجنة،  مقررة 

را�شد ليتيم، ومروان عبيد املهريي، اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي.
يتكون من  الذي  التعاونيات  ب�شاأن  احت��ادي  قانون  اللجنة م�شروع  ناق�شت 
32 مادة، ويهدف اإىل تعزيز دور التعاونيات يف حتقيق التنمية امل�شتدامة، 
والفائدة لأع�شائها وحتقيق توازن ال�شوق، وتنظيم ترخي�س وعمل قطاع 
العتماد  على  التعاونيات  ق��درة  وتعزيز  بالدولة،  واأن�شطتها  التعاونيات 
التعاونيات،  اإن�شاء  م��ن  املختلفة  وفئاته  املجتمع  اأف���راد  ومتكني  ال��ذات��ي، 
وت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات واأن�����ش��ط��ة ت��ع��اون��ي��ة غ��ري ت��ق��ل��ي��دي��ة، وح��وك��م��ة اأنظمة 

التعاونيات وتنظيم اأعمالها، وحتقيق مبادئ التعاونيات.

مليار درهم �شايف ا�شتثمارات الأجانب   13.7
يف الأ�شهم املحلية منذ بداية 2022

•• اأبوظبي-وام:

اأكر  اإىل  املحلية  الأ�شهم  العرب يف  الأجانب غري  ا�شتثمارات  ارتفع �شايف 
من 13.7 مليار درهم منذ بداية العام اجلاري 2022، يف ظل جاذبيتها 
ال�شتثمارية والأداء القوي لل�شركات املُدرجة، بدعم رئي�شي من قوة ومتانة 
“وام”،  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  ر�شد  واأظهر  للدولة.  القت�شادية  الأ�ش�س 
اأن امل�شتثمرين الأجانب  اأبوظبي ودبي املاليني،  اإىل بيانات �شوقي  ا�شتنادا 
غري العرب حققواً م�شرتيات يف اأ�شواق الأ�شهم املحلية بقيمة 51.1 مليار 
درهم خالل اخلم�شة اأ�شهر الأوىل من العام اجلاري مقابل مبيعات بنحو 
درهم  مليار   13.7 ا�شتثمار  ب�شايف  نف�شها  الفرتة  درهم يف  مليار   37.7
كمح�شلة �شراء. وبح�شب الر�شد، و�شلت م�شرتيات امل�شتثمرين الأجانب 
36.9 مليار درهم  اأبوظبي ل��الأوراق املالية اإىل نحو  غري العرب يف �شوق 
25.1 مليار درهم ب�شايف  العام اجل��اري مقابل مبيعات بنحو  منذ بداية 
ا�شتثمار 11.8 مليار درهم كمح�شلة �شراء. وبلغت م�شرتيات امل�شتثمرين 
الأجانب غري العرب يف �شوق دبي املايل نحو 14.2 مليار درهم منذ بداية 
العام اجلاري مقابل مبيعات بنحو 12.3 مليار درهم ب�شايف ا�شتثمار جاوز 

1.88 مليار درهم كمح�شلة �شراء.    

•• اأبوظبي-الفجر: 

وت�شُع  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق  من  وفد  يلتقي 
املوؤ�ش�شات  كربيات  من  عدد  مع  فيه  مدرجة  �شركات 
يونيو  و10   9 ي��وم��ي  خ��الل  ل��ن��دن  يف  ال�شتثمارية 
اأبوظبي  اجل��اري، وذلك �شمن متثيٍل قوي من �شوق 
يهدف اإىل ا�شتقطاب مزيد من ال�شتثمارات الأجنبية 
امل��ال��ي��ة الإم���ارات���ي���ة م��ن ك��ب��ار مديري  اإىل الأ����ش���واق 

املحافظ ال�شتثمارية.
اإبراز  اإىل  الجتماعات  هذه  خالل  من  ال�شوق  ي�شعى 
ا�شرتاتيجيته  اأح��رزه يف حتقيق  الذي  الكبري  التقدم 
من  جمموعة  عرب  ال�شوقية  وقيمته  �شيولته  لتعزيز 
املبادرات الرائدة. فمن �شمن الإجنازات التي حققها 

للم�شتقات  �شوق  اإط��الق  املا�شي  العام  خ��الل  ال�شوق 
بالإ�شافة  متداولة،  ا�شتثمار  �شناديق  واإدراج  املالية، 
اإىل اعتماد اإطار تنظيمي لل�شركات املوؤ�ش�شة لأغرا�س 
لالأوراق  اأبوظبي  �شوق  و�شهد  والندماج.  ال�شتحواذ 
 25% ب��واق��ع  ال�����ش��وق��ي��ة  ارت��ف��اع��اً يف قيمته  امل��ال��ي��ة 
ال�  ق��راب��ة  اإىل  لت�شل  تاريخه  حتى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 
هذا  وج��اء  دولر”.  مليار   545“ دره��م  تريليون   2
العام  الطرح  عمليات  من  ب�شل�شلة  مدفوعاً  الرت��ف��اع 
الأويل والإدراج������ات ال��ك��ربى ال��ت��ي مت اإجن��ازه��ا على 
مدار العام املا�شي بقيمة اإجمالية جتاوزت 5 مليارات 
واأدنوك  وفريتيغلوب  اأبوظبي  موانئ  و�شملت  دولر 
للحفر واألفا ظبي وجمموعة ملتيبالي. كما جنحت 
دولر  مليار   2 بجمع  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ب���روج  �شركة 

بعد اإج��راء طرٍح عاٍم اأويل ُكلِّل ب��اإدراج اأ�شهمها بنجاح 
الطرح  و�شهد هذا  املالية.  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف 
الطروحات  اأك��رب  من  واح��داً  و�شكل  ا�شتثنائياً  اإق��ب��اًل 

الأولية يف تاريخ ال�شوق حتى اليوم.  
وقال �شعيد حمد الظاهري، الع�شو املنتدب والرئي�س 
“حتظى  املالية:  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  التنفيذي 
�شركات  من  كبري  باهتمام  الإماراتية  املالية  الأ�شواق 
الأ�ش�س القت�شادية  الدولية بف�شل متانة  ال�شتثمار 
فيها،  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  ال���ق���وي  والأداء  ل��ل��دول��ة، 
ويوؤدي  املالية.  اأ�شواقها  ن�شاط  يف  الالفت  والت�شارع 
اأ�شا�شياً يف التحول  �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية دوراً 
اقت�شادات  ب��ن��اء  نحو  املنطقة  ت�شهده  ال���ذي  الكبري 
ا�شتقطاب  وطنية حيوية ومتنوعة وم�شتدامة. ويعد 

املزيد من ال�شتثمارات العاملية واملتنوعة اأمراً جوهرياً 
نوا�شل  اأن  ال�شروري  من  ل��ذا  الهدف،  ه��ذا  لتحقيق 
تعزيز العالقات مع امل�شتثمرين الدوليني وتعريفهم 
ب��ق�����ش�����س جن��اح��ن��ا واحل���ف���اظ ع��ل��ى ق���ن���وات توا�شل 
اأبوظبي لالأوراق  مفتوحة معهم«. يرتاأ�س وفد �شوق 
املالية �شعيد حمد الظاهري، الع�شو املنتدب والرئي�س 
التنفيذي ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية؛ ويرافقه ما 
يزيد عن 25 رئي�شاً تنفيذياً ومديراً مالياً وم�شوؤوًل 
تنفيذياً من �شركات مدرجة يف ال�شوق مبا فيها اأدنوك 
للتوزيع واأدنوك للحفر وم�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
وجمموعة اأغذية و�شركة الدار العقارية و�شركة الياه 
و”جمموعة  �شات”  “الياه  الف�شائية  ل��الت�����ش��الت 

ات�شالت” وبنك اأبوظبي الأول وفريتيغلوب.

لت�شليط ال�شوء على اأدائه القوي وتعزيز ح�شوره الدويل 

وفٌد من �شوق اأبوظبي للأوراق املالية و9 من �شركاته املدرجة يلتقي كربيات ال�شركات ال�شتثمارية يف لندن

الثالثاء   7  يونيو    2022  م   -    العـدد   13563  
Tuesday    7    June    2022   -  Issue No   13563



28

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6642/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى 2021/4076 امر اداء ب�شداد املبلغ املنف1 
به وقدره )310995( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ : �شعود عبدالعزيز عبداهلل احمد الغرير
عنوانه:المارات - امارة دبي القوز ال�شناعية الثالثة - دبي - �شارع �شارع اخليل الول - 

A مبنى م�شتودع رقم:563-368 - �شقة رقم 9 - بناية م�شايف بارك - بلوك
املطلوب اإعالنه : 1- عبدالرحمن احمد عبيد �شقر بن غبا�س  - �شفته : منفذ �شده

ب�شداد  ب��ت��اري��خ:2022/5/26 اخطاركم  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )310995( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيعت ا�شهم يف 
)�شركة الفردو�س القاب�شة �س.م.ع( عدد ال�شهم 24 - �شركة اعمار العقارية عدد ال�شهم 
6767 والعائدة لكم باملزايدة العلنية وفقا ملقت�شيات ن�س املادة 152 من الالئحة التنظيمية 

لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�شنة 2018 وتعديالته.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1939/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 990/2021 مدين جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )501647.81( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : حممد عبدالرحيم �شعيد املري
عنوانه:امارة دبي - الطوار 3 -�شارع 11 منزل رقم 14 متحرك 0506442022 - رقم مكاين:3865094041 

marri515@gmail.com:الربيد اللكرتوين -
املطلوب اإعالنهم : 1- علياء احمد علي حممد املري 2- هبة احمد علي حممد املري 3- علي احمد علي 

حممد املري 4- �شلطان احمد علي حممد املري - �شفتهم : منفذ �شدهم
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على العقار الكائن مبنطقة املزهر قطعة ار�س رقم 675 ب 

.&S-DATE:شابقا 379 الطوار الثالثة بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ�
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1749/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )000046( وال�شادر عن بنك المارات دبي الوطني 
بقيمة )155000( درهم املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )000047( وال�شادر عن بنك المارات دبي 

الوطني بقيمة )155000( درهم .
طالب التنفيذ : حممد نبيل عبداجلواد حممد

عنوانه:خالد كلند للمحاماه وال�شت�شارات القانونية - امارة دبي - ديره �شارع بور�شعيد - خلف معر�س 
ني�شان - بزن�س افنيو الطابق 7 - هاتف رقم:042942616

املطلوب اإعالنه : 1-تيمور حممد ي�شلم مبارك امل�شجري - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)315195( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1569/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )204.210( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
امل��ي��زان��ني - مكتب رق���م 9 -  ب��ن��اي��ة نقطة الع���م���ال -  ب��ور���ش��ع��ي��د -  امل��ط��ار - منطقة  ���ش��ارع  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826
 IBAN:AE090500000000020106942 

املطلوب اإعالنه :  1- وليد ح�شن حممود م�شطفى علي  -  �شفته : مدعي عليه
املذكورة اعاله  ب��ت��اري��خ:2022/2/28 يف الدعوى  املنعقدة  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مو�شوع الإع��الن 
ل�شالح/موؤ�ش�شة عقار  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )104.210( درهم مائة واربعة الف ومائتان 
ب��ت��اري��خ:2021/12/4 وحتى  الدعوى( احلا�شل  رفع  )تاريخ  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  والفائدة %12  درهم  وع�شرة 
ال�شداد التام والزمته الر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات، حكما 
با�شم  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

 اعالن بالن�سر
124/2022/361 ا�ستئناف اأمر اأداء  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل امل�شتاأنف �شده /1- �شركة  تقنية الب��راج للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي - جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / فواز عماد الدين عبداحل�شني- وميثله:فهد عبداهلل 
قمرب حممد - نبلغكم  بقيد امل�شتاأنف بقيد الق�شية  املذكورة اعاله ل�شتئناف احلكم 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شه  ، وح���ددت  م��ن قبلكم  امل��ق��ي��د   الداء  ام��ر  ال�����ش��ادر يف 
2022/6/20 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
 اعالن بالن�سر

1008/2022/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شدهم /1- الدار العقارية �س.م.ع 2- ادارة ق�شايا الدولة بوزارة العدل 
حم�شن  في�شل   -3 احت��ادي��ة(  حكومية  )جهة  وال�شلع  املالية  الوراق  عن/هيئة  نائبة 
امل��ه��ريي -  ���ش��امل م�شبح حميد  ال��زرع��وين 5- خ��ال��د  ع���ادل حممد �شالح  ب��رك��ات 4- 
- وميثله:علي  الكمده  علي  / خالد حممد  امل�شتاأنف  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  ا�شتاأنف  قد   - النعيمي  احمد  حممد  عبداهلل 
 2022/6/23 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  لها جل�شه  وح���ددت   ، اف��ال���س  اج���راءات   2019/14
ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70533

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1209/2022/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�شتئنافية العا�شرة  رقم 848

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3614 جتاري جزئي والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب 

امل�شتاأنف:�شوري�س كومار ديارام
ب��اي - مكتب  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - منطقة اخلليج التجاري - دب��ي - مبنى ايري�س 

رقم 2304  
املطلوب اإعالنه :  1- بايوراييل ف�شل برومبوليباتت  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/3614 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/6/9  ال�شاعة 09.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن 
حماكمتكم  �شتجري  تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه   ، بعد 

غيابيا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70021

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:339/2022/460 نزاع مدين 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761

مو�شوع املنازعة : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�شة واعالن املتنازع �شدها بها واحلكم بعد 
الثبوت بالزامها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )56.043/29( درهم �شتة وخم�شون الف وثالثة واربعون درهم 
وت�شعة وع�شرون فل�شا - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�شركة عمان للتاأمني �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك امل�شرق - الطابق اخلام�س هاتف رقم:042227008 - 
موبايل رقم:0507247008 - امييل:info@abdulmaiklaw.ae - رقم مكاين:3046495727

املطلوب اإعالنه :  1- جنمة الق�شي�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 
توؤدي  ب��ان  �شدها  املتنازع  ال��زام  احل�شوري  مبثابة  قررنا  للخ�شومة  املنهي  بالقرار  نعلنكم    : الإع���الن  مو�شوع 
 %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا  وع�شرون  وت�شعة  درهم  واربعون  وثالثة  الف  وخم�شون  �شتة  مبلغ  للمتنازعة 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2022/2/14 وحتى متام ال�شداد وبالزامها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بالن�سر 

 207/2022/692 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  حممد جعفر كرامت كو�ش�س

جمهول حمل القامة
���س.م.ب )م( الم��ارات )حاليا( �شركة  التنفيذ/اميك�س )ال�شرق الو�شط(  ان الطالب  مبا 

امريكان اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )�شابقا( 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26973.10(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/8983 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1-  ميلو فودز م.م.ح 2- معني حممد غ�شان كوجو ب�شفته كفيل 

�شامن ملديونية ميلو فودز م.م.ح - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�شرف الهالل 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليكم  ق��د 
وقدره )1791788.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن بالن�سر 
 207/2022/2018 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  في�شل بابو كونات - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)313204.9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  185/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 585/2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.304.215( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

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

املطلوب اإعالنه : 1- حممد عرفان حممد زكريا  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1304215( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1441/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )279.999( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:موؤ�ش�شة عقار

امل��ي��زان��ني - مكتب رق���م 9 -  ب��ن��اي��ة نقطة الع���م���ال -  ب��ور���ش��ع��ي��د -  امل��ط��ار - منطقة  ���ش��ارع  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826

 IBAN:AE090500000000020106942 
املطلوب اإعالنه :  1- زينب جميد نوخا�س   -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/24 يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )79.999( درهم والفائدة بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام كما الزمتها امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات، 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1439/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )194.547( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
امل��ي��زان��ني - مكتب رق���م 9 -  ب��ن��اي��ة نقطة الع���م���ال -  ب��ور���ش��ع��ي��د -  امل��ط��ار - منطقة  ���ش��ارع  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826
 IBAN:AE090500000000020106942 

املطلوب اإعالنه :  1- دامري فايزولني   -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/24 يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )94.547( درهم والفائدة بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام كما الزمتهما امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات، 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:6/2022/382 ا�ستئناف تظلم عقاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�شتعجلة والتنفيذ - ا�شتئناف  رقم 89
وامل�شاريف  والر�شوم  عقاري  تظلم   2022/7 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

والتعاب 
امل�شتاأنف:العوي�س واملطرو�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

 -  9 رق��م  مكتب   - امليزانني   - العمال  نقطة  بناية   - بور�شعيد  - منطقة  املطار  �شارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 
هاتف:0506335560 - بريد الكرتوين:ALMATROOSHI@OMALC.AE - مكاين 3244594826

 IBAN:AE090500000000020106942  - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب اإعالنه :  1- وا�شيني جيفري  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2022/7 تظل عقاري بتاريخ:2022/4/7. 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/6/15  ال�شاعة 05.30 م�شاءا بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70472 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن بالن�سر        
 1340/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- رامز من�شور 2- حممد وايل  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :م�شعود نعمة اهلل رافائيان
وميثله:ح�شن عبداهلل حممد العبدويل 

ب��رد مبلغ وقدره  وال���زام  بيع  دع��وى ف�شخ عقد  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د 
)539600( درهم مع فائدة قانونية 12% من تاريخ الت�شليم حتى متام ال�شداد والر�شوم 

وامل�شاريف .
قاعة  يف  �شباحا   10:00 ال�شاعة   2022/6/13 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بالن�سر 

 3691/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  التطوير للمقاولت �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/راك فيك�س ذ.م.م 

املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد 
او خزينة املحكمة. وعليه فان  التنفيذ  به وق��دره )107418.76( درهم اىل طالب 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن بالن�سر 
 3696/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شركة زهياجن كوميونيكي�شنز كون�شرتاك�شنز جروب ليمتد . 
فرع دبي - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/راك فيك�س ذ.م.م 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )456939( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن بالن�سر 
 3692/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شيفكو للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/طائر النور�س )ات�س يف ايه �شي( لل�شناعة �س.ذ.م.م 

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )54410.08( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:688/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

مو�شوع املنازعة : املطالبة مببلغ )4637.04( بال�شافة للفوائد القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد  . 
ال�شيارات  لتاأجري  الو�شط  ال�شرق  دولر  م�شوؤولية حمدودة(  ذات  )�شركة  ال�شيارات  لتاجري  املتنازع:زعبيل 

- �شركة ال�شخ�س الواحد
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة الثالث - ثريفتي 

لتاجري ال�شيارات
املطلوب اإعالنه :  1- معاذ بن عبد اهلل بن �شالح املح�شن  -  �شفته : متنازع �شده 

للفوائد  بال�شافة   )4637.04( مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
املادة 54  ، قررت املحكمة ا�شدار قرار منهي للخ�شومة وفقا لن�س  ال�شداد  القانونية بواقع 9% حتى متام 
مبلغ  �شده  املتنازع  بالزام  احل�شوري  مبثابة  وق��ررت  املدنية  الج���راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  من 

)4.634.04( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمته الر�شوم وامل�شاريف .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:1078/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات التا�شعة رقم 758
متام  حتى   %9 بواقع  القانونية  للفوائد  بال�شافة  دره��م   )2478( مببلغ  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 

ال�شداد . 
املتنازع:جلوبال دايركت لتاجري ال�شيارات �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م/ثريفتي لتاجري ال�شيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة الثالث 
- زعبيل لتاجري ال�شيارات

املطلوب اإعالنه :  1- ليندا ماركي�س  -  �شفته : متنازع �شده 
بال�شافة  دره��م   )2478( مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
للفوائد القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/6/23  
ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:334/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة ع�شر رقم 762
مو�شوع املنازعة : طلب ت�شجيل نزاع جتاري . 

لتاجري  الو���ش��ط  ال�شرق  دول��ر  حم���دودة(  م�شوؤولية  ذات  )�شركة  ال�شيارات  لتاأجري  املتنازع:زعبيل 
ال�شيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة الطابق 
الثالث - ثريفتي لتاجري ال�شيارات

املطلوب اإعالنه :  1- موكر ت�شكاي فيا�شي�شلفا  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها طلب ت�شجيل نزاع جتاري - وحددت لها جل�شة 
يوم  املوافق    ال�شاعة  �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 70392

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:688/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
متام  حتى   %9 بواقع  القانونية  للفوائد  بال�شافة  دره��م   )4637.04( مببلغ  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 

ال�شداد
ال�شيارات  لتاأجري  ال�شرق الو�شط  ال�شيارات )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(/دولر  لتاأجري  املتنازع:زعبيل 

- �شركة ال�شخ�س الواحد
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �شارع الكرامة - مبنى ارنكو - �شقة الثالث - ثريفتي 

لتاجري ال�شيارات
املطلوب اإعالنه :  1- معاذ بن عبد اهلل بن �شالح املح�شن  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ )4637.04( درهم بال�شافة للفوائد 
املادة 54  املحكمة ا�شدار قرار منهي للخ�شومة وفقا لن�س  ال�شداد- قررت  القانونية بواقع 9% حتى متام 
مبلغ  �شده  املتنازع  بالزام  احل�شوري  مبثابة  وق��ررت  املدنية  الج���راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  من 

)4.637.04( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمته الر�شو وامل�شاريف.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بالن�سر        
 22/2022/71 مدين كلي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- ب�شري احمد �شوادري  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جنيب اآمان اهلل 
الدعوى  بقبول  له وبحق  الق�شاء  املوقرة  املحكمة  املدعي من  يلتم�س  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد 
والق�شاء بتقرير �شحة ماجاء به تقرير اخلبري املعني يف النزاع رقم 115 ل�شنة 2021 نزاع تعني خربة تقني 
واعالن تزوير امل�شتندات التي قدمها املدعي عليه يف الدعوى رقم 126 ل�شنة 2019 وانه قد مت التالعب بها 
حيث ذكر اخلبري التقني يف تقريره ان �شياغة الربيد اللكرتوين املوؤرخ 2013/10/27 قد مت تعديلها من 
قبل املدعي عليه با�شافة عبارات معينة مل تكن موجودة يف اأ�شل الربيد اللكرتوين والتقرير بان الر�شالة 
اللكرتونية املوؤرخة يف 2008/3/8 والتي كانت قد قدمت من املدعي عليه يف الدعوى رقم 126/2019 مزورة 
اذ مل تت�شمن امللخ�س املايل املزيف الذي مت تقدميه كمرفق من قبل املدعي عليه كدليل كاذب على طلبه 

ملبلغ )1.621.755( درهم وذلك على خالف احلقيقة - ثانيا:الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف
التقا�شي عن بعد لذا  ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة  املوافق 2022/6/13  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197
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العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:607/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية رقم 18

املدعي  وال��زام  املدين رقم 3501/2021 و�شمه للدعوى  للنزاع  التابعة  الدعوى  بقيد  الت�شريح   : الدعوى  مو�شوع 
عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�شوع املطالبة مببلغ اجمايل وقدره )24.425.45( درهم اربعة وع�شرون 
الفا واربعمائة وخم�شه وع�شرون درهم وخم�شه واربعون فل�شا والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة . 
املدعي:�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س.م.ع

�شبن�شر -  ات�شالت - بجانب مارك�س  ال�شيخ حمدان بن حممد - مبنى  �شارع  ابوظبي -  ام��ارة  عنوانه:المارات - 
وميثله:عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي 

املطلوب اإعالنه :  1- فايز امتياز عثماين امتياز احلق  -  �شفته : مدعي عليه
املذكورة اعاله  ب��ت��اري��خ:2022/5/25 يف الدعوى  املنعقدة  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مو�شوع الإع��الن 
ل�شالح/�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س.م.ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )24.425.45( درهم والزمته بر�شوم الدعوى وم�شاريفها ومبلغ الف درهم 
اتعاب حماماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540 العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1003/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4336/2021  النوع/امر اداء دبي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )264.820( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ :مزارع العني لالنتاج احليواين �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - مدينة العني �شارع دبي - العني منطقة التويليعه
املطلوب اإعالنهما : 1- ا�شامة احمد عمران احمد 2- �شركة ا�شامة احمد لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م 

- �شفتهما : منفذ �شدهما
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )264820( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70540

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2364/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

واملعدل  رقم 9964/2021 عمايل جزئي  العمالية  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
بال�شتئناف رقم 3209/2021 ا�شتئناف عمايل ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )55566.5( درهم ل�شالح 

العامل .
طالب التنفيذ :�شريجيت كيزاكى فيدو

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - �شارع كورني�س اخلان - بجوار sib - نف�س بناية 
مطعم ام ح�شن - بناية ا�شا�س - �شقة 504

املطلوب اإعالنه : 1- مين�شرتمي للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )55566.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2512/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

ابوظبي  بنك  وال�شادر عن  و 148  رقم 136  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
الوطني بقيمة )350000( درهم .

طالب التنفيذ : بي ام اف ان لال�شت�شارات امل�شرفية واملالية
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - اوب��ال تاور -  الطابق 20 - مكتب 

2006
املطلوب اإعالنه : 1-�شلوى بلبكري - �شفتهما: منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )350000( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإخطار عديل بالن�سر

رقم )2022/127084(
املخطر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�شية

املخط�ر اإليهما :
ملالكها ووتهيكراى �شون�شاى  / فردية  موؤ�ش�شة   - لوجن  بي  اي  يف   8 ايه  ايه   -1

الإقامة( حمل  )جمهويل   - اجلن�شية  �شيني   - بينج  2-انتاى 
مبوجب هذا الخطار يخطر املخطر - املخطر اإليهما ويكلفهما ب�شرورة الوفاء مببلغ وقدره 
70،000 �شبعون األف درهم مع التنبيه على املخطر اإليهما باأنه يف حال عدم اللتزام بتنفيذ ما 
ورد بالإخطار الراهن خالل مدة اأق�شاها )30( يوم من تاريخ هذا الإعالن ، �شي�شطر املخطر 
العني  من  واإخالئهما  اإليهما  املخطر  جت��اه  والق�شائية  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اإىل 
املوؤجرة واإلزامهما باملرت�شد يف ذمتهما حتى تاريخ الإخالء التام وكذا كافة امل�شتحقات املرتتبة 
على العني املوؤجرة ل�شالح هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقاً لن�س املادة )25( الفقرة )1( البند 

)اأ( من القانون رقم )26( ل�شنة 2007 ب�شاأن ايجار الأماكن يف امارة دبي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
MOJAU_2022- 0068892 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : تاز ال�شالم عبدالقادر - اجلن�شية : بنغالدي�س، يرغب 
ال�شيد: حممد املو�س  اإىل  البالغة )%100( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�شتها  يف 
الدين حممد غياث الدين - اجلن�شية : بنغالدي�س ، يف الرخ�شة امل�شماه )مطعم الق�شر 
الخ�شر( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )550978( ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70626
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MOJAU_2022- 0069031 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغالدي�س  اهلل  مبارك  �شوبوج  اهلل  اح�شن  ال�شيد/حممد  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية واحمل بطاقة هوية رقم 784198798325399، ارغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شتي البالغة %100، يف الرخ�شة امل�شماه )مطعم ق�ش�ر ال�رتحيب( والتي 
بنغالدي�س   ، ابراهيم  اليا�س  ال�شيد/  ايل   506579 رقم  حتت  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

اجلن�شية ويحمل بطاقة هوي�ة رقم 784197225275748
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد فكري ب�شام حاج ح�شني اجلن�شية : �شوري ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : عالم وا�شف ابراهيم زيد 
امل�شماه )مطعم لوري�س( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب  الرخ�شة  يف  فل�شطني   : – اجلن�شية 
بال�شارقة، تعديالت اخرى  التنمية القت�شادية  دائرة  ال�شادرة من  رخ�شة رقم )604626( 
: تغيري ال�شكل القانوين من )وكيل خدمات ( اىل )�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م( تغيري ال�شم 

التجاري من )مطعم لوري�س ( اىل )مطعم لوري�س ذ م م - �شركة ال�شخ�س الواحد( 
2013 يف  ل�شنة  القانون الحت��ادي رقم )4(  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 70555
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0064221 
 املخط�ر/ احمد حممد خمي�س اجلافله احلمريي - اجلن�شيه المارات - احمل هويه رقم 784197615854839

وميثله بالوكالة / على �شهريار ناروين مبوجب وكالة م�شدقة لدى كاتب العدل رقم 2017/1/283649
العن�وان / ال�شارقه - اخلان - هاتف رقم / 0523312212

املخطر اإليه / مرمي رحمن طيب رحمن - اجلن�شيه باك�شتان - يحمل هويه رقم 784199331032989
0588584646/ رقم  هاتف   - العن�وان/ ال�شارقه - النهدة - بنايه بناء ال�شم�س �شقه رقم 905 

درهم املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 1750 
ايجار وحيث  �شيك  اماراتي(  درهم  وخم�شون  و�شبعمائة  )الف  درهم  املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 1750 
انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتد دون �شرف لعدم كفايه الر�شيد وبيانه كالتايل:

ال�شيك 000011 مببلغ 1750 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/10/01 وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري
وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون 
جدوى. لذلك ، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد املبلغ املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية،  واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  3111/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

درهم(   785966.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  2020/3802 جت��اري جزئي،  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة - واآخرون  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �شيتي افنيو - �شقة ال�شابع  

وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  
 - 45 اإم��ارة دبي - احلمرية - بردبي - دبي - مبنى احلبية اخلام�شة - �شقة الثمام  املطلوب اإعالنه : ف��وؤاد عبا�س متيز - عنوانه : الإم��ارات - 

foadtamiz@yahoo.com  -  0504957949
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2022/6/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�شوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية اخلام�شة - رقم الر�س 43  - امل�شاحة : 139.46 

مرت مربع - رقم املبنى : 27 - ا�شم املبنى : الثمام 45 - رقم الوحدة : 207 - التقييم : 724466.25 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سهراب �سادق فاين   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002817/ 

اإىل املحكوم عليه :  �شهراب �شادق فاين - العنوان : اإمارة ال�شارقة - �شركة فاين التجارية ذ م م ، 
�شارع امللك في�شل بالقرب من بنك الإمارات دبي الوطني 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بنك دبي ال�شالمي  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 141092.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور 
جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، كلي  جت��اري   2018/2388 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)32،172،529.38 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ : بنك اخلليج الدويل - �س.م.ب - مكتب متثيل - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اجتاه 
اإمارة ابوظبي - برج املو�شى 2 ، بجانب مطعم �شدف ، بالقرب من �شوبر ماركت ليفكو ، الطابق التا�شع ، مكتب رقم 901 

، رقم مكاين 2646090014  وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي  
املطلوب اإعالنه : دريك اآند �شكل انرتنا�شيونال )�شركة م�شاهمة عامة(  

عنوانه : اإمارة دبي ، �شارع ال�شيخ حممد بن زايد ، جممع دبي لالإ�شتثمار ، م�شتودع رقم )4( ملك جممع دبي لالإ�شتثمار ، 
na@na.com - 045514854 - 0505500891 - 1498763234 رقم مكاين

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
احل�شة  قيمة   - مربع  مرت   2308.28  : احل�شة  م�شاحة   -  2  - �شعيب  �شيح   : املنطقة   )144( رق��م  ار���س   -1
 : 2 - م�شاحة احل�شة   - �شيح �شعيب   : املنطقة  ار���س رقم )146(   -2  - )6،209،273/2( دره��م يباع لعلى عطاء  
1272.08 مرت مربع - قيمة احل�شة )1،779،569/97( درهم يباع لعلى عطاء  - 3- ار�س رقم )149( املنطقة : 
�شيح �شعيب - 2 - م�شاحة احل�شة : 1847.15 مرت مربع - قيمة احل�شة )2،584،162/85( درهم يباع لعلى عطاء  
4- ار�س رقم )150( املنطقة : �شيح �شعيب - 2 - م�شاحة احل�شة : 1874 مرت مربع - قيمة احل�شة )2،621،726( 

درهم يباع لعلى عطاء  
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70498

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
رقم الإعالن : 2022/86846                      رقم املهمة : 2022/141346 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  8/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
 ،419-2  ،  415-1( الت��ي��ة  الرق���ام  وح���دات حتمل  ث��الث  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ره��ون  م��ال  بيع  اأذن  : طلب  التنفيذ  مو�شوع 

 )705-3
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب م- عيال نا�شر - مبنى 

الغرير �شنرت - مكاين رقم 3046495727  
املطلوب اإعالنه : فيوا�شفات كومار �شا�شرتي  - عنوانه :الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - اأم ال�شيف - فيال رقم 305 - 

viwasv@yahoo.com - 0565287451 - 2160784779 منطقة 367 - مكاين
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )638.319/76( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   99.83  : امل�شاحة   -  705
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )341،511/00( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   46.48  : امل�شاحة   -  415
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )368.883/79( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   50.12  : امل�شاحة   -  419
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
رقم الإعالن : 2022/86848                      رقم املهمة : 2022/141348 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  8/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
 ،419-2  ،  415-1( الت��ي��ة  الرق���ام  وح���دات حتمل  ث��الث  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ره��ون  م��ال  بيع  اأذن  : طلب  التنفيذ  مو�شوع 

 )705-3
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب م- عيال نا�شر - مبنى 

الغرير �شنرت - مكاين رقم 3046495727  
املطلوب اإعالنه : فيوا�شفات كومار �شا�شرتي  - عنوانه :الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - اأم ال�شيف - فيال رقم 305 - 

viwasv@yahoo.com - 0565287451 - 2160784779 منطقة 367 - مكاين
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )638.319/76( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   99.83  : امل�شاحة   -  705
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )341،511/00( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   46.48  : امل�شاحة   -  415
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )368.883/79( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   50.12  : امل�شاحة   -  419
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
رقم الإعالن : 2022/87289                      رقم املهمة : 2022/142227 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  9/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع التنفيذ : طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن ثالث وحدات اأرقام )1604-2409-2410( باملبنى رقم 1 ار�س 

رقم 62 - مبنى �شيتادل تاور - اخلليج التجاري.  
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب م- عيال نا�شر - مبنى 

الغرير �شنرت  - وميثله : ماأمون عي�شى اخلويل 
املطلوب اإعالنه : مولد�س وميتال�س م م ح 

الإم��ارات - اإم��ارة الفجرية - املنطقة احلرة بالفجرية - الفجرية - �س ب 50687 الفجرية - هاتف : 2282978 - 
info@moulds.com  -  05622895458

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -1

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )953،470/44( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   111.32  : امل�شاحة   -  1604
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -2

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )870،518/63( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   101.87  : امل�شاحة   -  2410
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -1

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )704،144/87( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   82.48  : امل�شاحة   -  2409
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف التنفيذ رقم  160/2018/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/409 مدين كلي، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )2695235 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: نا�شر عبدالعزيز نا�شر ال�شام�شي  
 64B 31 - فيال رقمD عنوانه : دبي - مردف - �شارع

املطلوب اإعالنه : تا�س يابي لن�شاءات التعهدات ال�شناعية والتجارة )�شركة م�شاهمة( فرع دبي / وميثلها 
مديرها / امر اهلل طور انلي ، تركي اجلن�شية  - عنوانه :اإمارة دبي فيال - �شارع الو�شل مقابل حمطة تقوية 

A@GMAIL.COM - 0000000000 - الر�شال قبل اكادميية �شرطة دبي
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2022/6/22 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�شوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�س ف�شاء - املنطقة 
: الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم الر�س 1921 - امل�شاحة : 1371.40 درهم - التقييم : 8856967 

درهم ويباع لعلى عطاء علي ال يقل عن 50% للتقييم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
رقم الإعالن : 2022/87291                      رقم املهمة : 2022/142229 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  9/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع التنفيذ : طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن ثالث وحدات اأرقام )1604-2409-2410( باملبنى رقم 1 ار�س 

رقم 62 - مبنى �شيتادل تاور - اخلليج التجاري.  
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب م- عيال نا�شر - مبنى 

الغرير �شنرت  - وميثله : ماأمون عي�شى اخلويل 
املطلوب اإعالنه : مولد�س وميتال�س م م ح 

الإم��ارات - اإم��ارة الفجرية - املنطقة احلرة بالفجرية - الفجرية - �س ب 50687 الفجرية - هاتف : 2282978 - 
info@moulds.com  -  05622895458

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -1

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )953،470/44( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   111.32  : امل�شاحة   -  1604
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -2

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )870،518/63( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   101.87  : امل�شاحة   -  2410
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -1

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )704،144/87( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   82.48  : امل�شاحة   -  2409
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
رقم الإعالن : 2022/86847                      رقم املهمة : 2022/141347 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  8/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
 ،419-2  ،  415-1( الت��ي��ة  الرق���ام  وح���دات حتمل  ث��الث  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ره��ون  م��ال  بيع  اأذن  : طلب  التنفيذ  مو�شوع 

 )705-3
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب م- عيال نا�شر - مبنى 

الغرير �شنرت - مكاين رقم 3046495727  
املطلوب اإعالنه : فيوا�شفات كومار �شا�شرتي  - عنوانه :الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - اأم ال�شيف - فيال رقم 305 - 

viwasv@yahoo.com - 0565287451 - 2160784779 منطقة 367 - مكاين
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )638.319/76( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   99.83  : امل�شاحة   -  705
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )341،511/00( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   46.48  : امل�شاحة   -  415
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 169 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زين 020/2 - رقم العقار 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   )368.883/79( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   50.12  : امل�شاحة   -  419
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
رقم الإعالن : 2022/87290                      رقم املهمة : 2022/142228 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  9/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�شوع التنفيذ : طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن ثالث وحدات اأرقام )1604-2409-2410( باملبنى رقم 1 ار�س 

رقم 62 - مبنى �شيتادل تاور - اخلليج التجاري.  
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب م- عيال نا�شر - مبنى 

الغرير �شنرت  - وميثله : ماأمون عي�شى اخلويل 
املطلوب اإعالنه : مولد�س وميتال�س م م ح 

الإم��ارات - اإم��ارة الفجرية - املنطقة احلرة بالفجرية - الفجرية - �س ب 50687 الفجرية - هاتف : 2282978 - 
info@moulds.com  -  05622895458

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -1

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )953،470/44( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   111.32  : امل�شاحة   -  1604
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -2

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )870،518/63( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   101.87  : امل�شاحة   -  2410
العقار  رقم   - تاور  �شيتادل   : املبنى  ا�شم   -1  : املبنى  رقم   -  62 الر�س  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - مكتب   -1

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )704،144/87( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   82.48  : امل�شاحة   -  2409
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13563 بتاريخ 2022/6/7 
اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2022/122097    
املنذر : بنك الفجرية الوطني - بوكالة املحامي / د. على اإ�شماعيل اجلرمن

املنذر اإليهم :
املنذر اليهاالأوىل 1-ق�شر امللوك لتجارة مواد البناء  
املنذر اليه الثاين دبي اجلن�شية : الدومينيكا  2-حممد 

املنذر اليها الثالثة �س.ذ.م.م  للنقليات  اللوان  3-وادي 
املنذر اليها الرابعة ر�شيم البكري - اجلن�شية : �شوريا  حممد  4-فاتن 

اإنذار عن طريق الكاتب العدل
بالوفاء  لتكليفهم  ال��راب��ع��ة  اىل  الأوىل  م��ن  جميعا  اإل��ي��ه��م  امل��ن��ذر  ع��ل��ى  بالتنبيه  ان����ذار   : امل��و���ش��وع 
وقدره  مببلغ  اع��اله  اليه  امل�شار  ال�شيكات  مبوجب  امل�شتحقة  املديونية  بقيمة  والت�شامن  بالتكافل 
وت�شعة  دره��م  وثالثون  وثمانية  ومائتني  ال��ف  وخم�شون  واثنان  ثمامنائة  دره��م   852،238،79
بتاريخ  تاريخ ال�شتحقاق  12% �شنوياً من  بواقع  املبلغ  القانونية عن هذا  والفائدة  و�شبعون فل�س 

التام ال�شداد  وحتى   2022/1/13
والأنظمة  للقوانني  وفقا  التجارية  امل�شرفية  اخلدمات  بتقدمي  له  مرخ�س  جت��اري  م�شرف  املنذر 

املعمول فيها يف دولة الإمارات العربية املتحدة وحتت مظلة البنك املركزي الإماراتي 
قام املنذر اإليهم الأوىل والثاين بتظهري ال�شيكات امل�شحوبة على ح�شاب املنذر اليها الثالثة واملوقعة من 

املنذر اليها الرابعة حمل املطالبة ل�شالح املنذر ا�شتيفاء ملديونيتها لدى البنك املنذر.
عند تقدمي ال�شيكات لل�شرف يف موعد ا�شتحقاقها لدى البنك امل�شحوب عليه ارتدت دون �شرف لغلق 

احل�شاب.
رقم #

ال�شيك
امل�شتفيد - املظهر له ل�شالح ح�شابم�شحوب من ح�شابقيمة ال�شيكتاريخ ال�شيك

درهم10004472021/12/20 وادي االألوان 310،897،56 
للنقليات �ص ذ م م

ق�شر امللوك لتجارة 
مواد البناء 

بنك الفجرية 
الوطني 

درهم20004502022/01/09 وادي االألوان 201،374،23 
للنقليات �ص ذ م م

ق�شر امللوك لتجارة 
مواد البناء 

بنك الفجرية 
الوطني 

درهم30003522022/01/13 وادي االألوان 339،967،00 
للنقليات �ص ذ م م

ق�شر امللوك لتجارة 
مواد البناء

بنك الفجرية 
الوطني 

درهماملجموع  ثمامنائة واثنان وخم�شون الف ومائتني وثمانية وثالثون درهم 852،238،79 
وت�شعة و�شبعون فل�ص

852،238،79 درهم ثمامنائة  وق��دره  نتيجة لذلك مبلغا  اإليهم  املنذر  للمنذر بذمة  وقد تر�شد 
واثنان وخم�شون الف ومائتني وثمانية وثالثون درهم وت�شعة و�شبعون فل�س

وحيث ن�شت املادة 599 من قانون املعامالت التجارية فاإنه
1- ل يجوز ا�شدار �شيك ما مل يكن لل�شاحب لدى امل�شحوب عليه وقت ا�شدار ال�شيك نقود ي�شتطيع 

الت�شرف فيها مبوجب �شيك طبقا لتفاق �شريح او �شمني. 
�شحب ال�شيك او امر غريه ب�شحبه حل�شابه اداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون ال�شاحب  وعلى من   -2

حل�شاب غريه م�شوؤول �شخ�شيا قبل املظهرين واحلامل دون غريهم عن اإيجاد مقابل الوفاء. 
مل ي�شرتط غري ذلك.  ما  ال�شيك  وفاء  ي�شمن  املظهر  اأن  القانون  نف�س  من  كما ن�شت املادة 609 

وحيث اأن املنذر اليهم الأوىل و الثاين تداولوا ال�شيكات �شالفة الذكر امل�شحوبة على ح�شاب املنذر اليها 
الثالثة واملوقعة من قبل ممثلها القانوين واملخول بالتوقيع املنذر اليها الرابعة لدي بنك الفجرية 
الوطني وذلك بتظهريها ل�شالح البنك املنذر لقاء ت�شهيالت بنكية، ومن ثم يلتزم ال�شاحب واملظهر 

بالوفاء بقيمة ال�شيكات �شالف الذكر. 
الورقة  امل�شرف ملكية  البنك يكت�شب  التجارية فاإن  املعامالت  442 من قانون  املادة  وطبقا لن�شت 
التجارية املخ�شومة وبكون له ان ي�شتعمل كل حقوق احلامل كما يكون له حق الرجوع على املوقعني 

على الورقة.
بالوفاء  لتكليفهم  الرابعة  اىل  الأوىل  م��ن  جميعا  اإليهم  للمنذر  الإن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذر  يوجه  ل��ذل��ك، 
وقدره  مببلغ  اع��اله  اليه  امل�شار  ال�شيكات  مبوجب  امل�شتحقة  املديونية  بقيمة  والت�شامن  بالتكافل 
وت�شعة  دره��م  وثالثون  وثمانية  ومائتني  الف  وخم�شون  واثنان  ثمامنائة  دره��م   852،238،79
بتاريخ  تاريخ ال�شتحقاق  12% �شنويا من  بواقع  املبلغ  القانونية عن هذا  و�شبعون فل�س والفائدة 
2022/1/13 وحتى ال�شداد التام خالل خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الإنذار حتت طائلة 

اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392

ال���ف���ل���ني   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، �شانتو�س  انريكويز 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P3571127A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0589792890

فقدان �سهادة اأ�سهم تفقدان جواز �شفر
 ف�����ق�����دت �����ش����ه����ادة ال����ش���ه���م

با�شم   10202337 رق��م 
ح�شن  م������ب������ارك  ح�����ن�����ان   /
من  �������ش������ادرة   ، ال����ربي����ك����ي 
الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف 
وعلى  �شهما   151 وعددها 
من يجدها الت�شال بالرقم 

 0507047770



ثقافة وفن�ن
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•• ابوظبي-الفجر:

الرقمي  لالأر�شيف  ر�شمياً  ح�شاباً  الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  اأط��ل��ق 
اجلمهور  من  ن�شبة  اأك��رب  وتعريف  له،  الرتويج  بهدف  العربي  للخليج 
يقدم  �شخم  رقمي  اأر�شيف  على  تنفتح  التي  الإلكرتونية  البوابة  على 
لالهتمام،  واملثري  الغني،  التاريخ  من  متنوعة  وثقافية  تاريخية  م��واد 

والدقيق للخليج العربي.
ح�شاباً  عليها  ليفتح  “تويرت”  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  اختار  وق��د 
ر�شمياً لالأر�شيف الرقمي للخليج العربي انطالقاً من كونه و�شيلة جيدة 
لعر�س املعلومات، واأحد مواقع التوا�شل التفاعلية الأكر �شهرة، واأحد 
للمعلومات  وعر�شها  ا�شتخدامها،  ب�شهولة  متتاز  التي  املعرفة  بوابات 

التي ت�شل اإىل اجلمهور املتزايد واملتجدد ب�شكل �شريع ومبا�شر.
للخليج  الرقمي  الأر���ش��ي��ف  ح�شاب  الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  وي��ب��داأ 
عن  الأ�شلية  للوثائق  رئي�شي  كم�شدر  بتعريفه  ت��وي��رت  على  ال��ع��رب��ي 
ب�شورة  تبداأ  التي  التاريخية  ال�شور  بعر�س  يبداأ  ثم  العربي،  اخلليج 
لل�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه- وهو يتابع ال�شباق 
العربية  للهجن  ع�شر  ال��ث��اين  ال�����ش��ن��وي  للمهرجان  ال��ك��ب��ري  اخل��ت��ام��ي 
الأ�شيلة مبيدان ال�شباق بالوثبة بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل- يف اأبريل 1991م، ومن 
ثم �شورة لل�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واأخيه ال�شيخ را�شد بن �شعيد 
1971م، وتتواىل ال�شور التي توثق  اأبوظبي يف �شبتمرب  اآل مكتوم يف 
حمطات مهمة يف تاريخ الإمارات، وقائدها الباين واملوؤ�ش�س ال�شيخ زايد 
الذي ا�شتطاع بالتعاون مع اإخوانه حكام الإمارات ت�شييد �شرح الحتاد 

وبناء دولة ع�شرية، وتر�شيخ عالقات خارجية مثالية.
املوقع  اإىل  للو�شول  ت��وي��رت  مت�شفحي  اأم���ام  امل��ج��ال  احل�����ش��اب  ويف�شح 
الر�شمي لالأر�شيف الرقمي للخليج العربي، وهو يوا�شل عر�س ال�شور 
التي توثق اأي�شاً لذكريات ومواقف خالدة يف �شجل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
�شاحب  ونائبه  اهلل-  -حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم -رعاه اهلل- ويعر�س احل�شاب 
ال�شور  بع�س  تويرت  على  العربي  للخليج  الرقمي  لالأر�شيف  الر�شمي 
لقائد مرحلة التمكني ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، طيب اهلل ثراه. 

الأر�شيف  يقدمه  م��ا  ت��وي��رت  على  اجل��دي��د  الر�شمي  احل�����ش��اب  وي��و���ش��ح 
الرقمي للخليج العربي من خدمات للباحثني، وكيفية ال�شتفادة منها، 
وو�شائط  تاريخية  وثائق  تقدمي  �شعيد  على  املوقع  هذا  اأهمية  وم��دى 
متعددة اأ�شلية عن تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة 

اخلليج.
وبالتزامن مع اإن�شاء املوقع الر�شمي لالأر�شيف الرقمي للخليج العربي، 
نظراً  امل�شروع  هذا  من  الثانية  املرحلة  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  ب��داأ 
والطلبة  والأكادمييني  الباحثني  قبل  من  لقيه  ال��ذي  الكبري  لالإقبال 
املرحلة  وت�شمنت  اخلليج،  ومنطقة  الإم���ارات  بتاريخ  املهتمني  وجميع 
ذات  التاريخية  الوثائق  م��ن  ال�شفحات  ب���اآلف  امل��وق��ع  اإث���راء  اجل��دي��دة 
اخلليج  وب��دول  ب�شكل خا�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة  العالقة 
العربي ب�شكل عام، اإىل جانب التطوير التقني للموقع، واإ�شافة خا�شيات 
تتعلق بعمليات معاجلة املقتنيات الأر�شيفية ليكون هذا املوقع يف امل�شتقبل 
من�شة الإتاحة الكربى للمواد الأر�شيفية التاريخية يف الأر�شيف واملكتبة 
من  زواره���ا  ومت��ّك��ن  عليها  املتزايد  الإق��ب��ال  ت�شتقطب  ولكي  الوطنية، 

ال�شتفادة من حمتواها الري والفريد واملتميز.
 )AGDA( وقد زود الأر�شيف واملكتبة الوطنية لدولة الإمارات من�شة 
مبئات اآلف ال�شفحات من الوثائق ذات القيمة التاريخية امل�شتمدة من 

الأر�شيف الوطني للمملكة املتحدة. 
متقدمة  تقنيات  اإ�شافة  الثانية  مرحلته  يف  الإلكرتوين  املوقع  وي�شهد 
العامل  خريطة  خا�شية  واإ�شافة  ال�شور،  بجانب  امل��واد  بيانات  ل��ق��راءة 

البحث  طريق  -ع��ن  ت�شّهل  وال��ت��ي  البحث،  لعملية  مكّملة  تعترب  التي 
والقيادات  التاريخية  لل�شخ�شيات  وال�����ش��ور  ال��وث��ائ��ق  معرفة  امل��رئ��ي- 
تتعلق  بخا�شيات  املن�شة  اإث����راء  و�شيتم  ال��ع��امل،  دول  جميع  يف  املهمة 
املعار�س  خا�شية  اإليها  وت�شاف  الأر�شيفية،  املقتنيات  معاجلة  بعمليات 

الفرتا�شية، وتت�شمن املعار�س �شوراً واأفالماً.
ويركز الأر�شيف واملكتبة الوطنية يف تطوير املوقع الإلكرتوين للخليج 
العربي على تقنيات متقدمة ت�شاعد يف التعرف ال�شوئي على احلروف 
والكلمات املفتاحية لكل ملف، وهذا ميكن زائر املوقع من اإح�شاء تكرار 
اأي كلمة اأو تاريخ اأو ا�شم للمكان يف كل وثيقة على حدة، وهذا ي�شتدعي 

توحيد تهجية اأ�شماء الأماكن وال�شخ�شيات.
https:// ال��ع��رب��ي    للخليج  الرقمي  الأر���ش��ي��ف  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

www.agda.ae
 اأُن�شئ على �شبكة الإنرتنت لعر�س املواد التاريخية والثقافية التي حتكي 
العربي، وهو يوفر مواد  املوثق واملثري لالهتمام للخليج  التاريخ  ق�شة 
الزمان،  ت�شمل حقبة قرنني من  العربية والإجنليزية  باللغتني  رقمية 
واملذكرات،  ال�شخ�شيات،  وت��راج��م  التاريخية،  الأح����داث  فيها  ��ق  وُت��وثَّ

واملخطوطات، وال�شور، واملرا�شالت الر�شمية.

الإدارة الثقافية
املوؤ�ش�شة  يف 
ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة 
ق��������ط��������اع��������ان 
ق�����������������ط�����������������اع 
اخل���������دم���������ات 
ال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
وت�������������ش������م������ل: 
ال���������ش����ح����اف����ة 
الن�شر  ودور 
وامل�����ك�����ت�����ب�����ات 
وامل�������ج�������ام�������ع 
 ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة 
وال�����ل�����غ�����وي�����ة 
وم�������������راك�������������ز 
ال��������ب��������ح��������وث 
وال���درا����ش���ات، 
وك�������������ذل�������������ك 

املتاحف وامل�شارح والقاعات الفنية والفرق  امل�شرحية واملو�شيقية 
وفرق الفنون ال�شعبية وُدور الأوبرا ومدار�س املو�شيقى، وهدفها 
اخلدمات  قطاع  هو  الثاين  والقطاع  يف  املجتمع،  الثقافة  ن�شر 
امل�شاندة مثل املوارد الب�شرية واملالية والتخطيط ال�شرتاتيجي 
لأداء  الرئي�شية  اخل��دم��ات  م�شاندة  القطاع  ه��ذا  م��ن   والهدف 

دورها على اأكمل وجه. 
العامة من  الإدارة  الثقافية فهي جزء ل يتجزاأ من  الإدارة  اأما 
والرقابة،  وال��ت��وظ��ي��ف  والتوجيه  والتنظيم  التخطيط  حيث 
الإدارة  املختلف من حيث  التنفيذي  لكل �شفة منظورها  ولكن 
املوؤ�ش�شية فاإدارة الرتاث  والفنون يختلف منط قيادتها عن اإدارة 

املوارد الب�شرية. 
املوظفني  من  العديد  الثقافية  للموؤ�ش�شة  الوظيفي  الهيكل  يف 
الكاتب واملمثل واملخرج والفنان  ال�شعبي والفنان  املبدعني مثل 

الت�شكيلي واملو�شيقي وال�شاعر وغريهم من املبدعني. 
عن  تختلف  الثقافية  للجهات  معايري  وج��ود  م��ن  ب��د  ل  وعليه 
ت�شكيلي  الأداء فعندما يقوم  فنان  الأخ��رى مثل تقييم  اجلهات 
الت�شكيلية،  للفنون  عاملي  معر�س  يف  ال��دول��ة  لتمثيل  بال�شفر 
فهل تقييمه ال�شنوي يكون بناءا  على املعر�س الذي �شارك فيه 
واحل�شور  املوؤ�ش�شي  اأداءه  على  اأم  الفنية  لوحاته  جمالية  وعلى 
والن�شراف  والتقارير الوظيفية، وقي�س على ذلك كل مبدع يف 

حقله. 
عمل  طبيعة  ع��ن  تختلف  الثقافية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��م��ل  فطبيعة 
املوؤ�ش�شات الأخرى بناءا على روؤية وهدف  ور�شالة كل موؤ�ش�شة. 
وعليه نتمنى وجود دليل موحد للموؤ�ش�شات الثقافية والإعالمية 
مبعايري وجوائز اأداء  تخدم روؤية املوؤ�ش�شة الثقافية وتنمي قدرات 

مبدعيها.  
بقلم: �شعيد الزعابي

بالتزامن مع تطويره واإ�شافة تقنيات جديدة يف املرحلة الثانية 

الأر�شيف واملكتبة الوطنية يطلق ح�شابًا ر�شميًا على تويرت للأر�شيف الرقمي للخليج العربي

•• مدريد، الفجرية-الفجر: 

ال�شداقة  م��ل��ت��ق��ى  الأح������د،  م�����ش��اء  اخ��ت��ت��م، 
الإ�شبانية  العا�شمة  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  الثقايف 
م���دري���د ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات الأ����ش���ب���وع الثقايف 
املك�شيكي بالتعاون مع مبادرة “�شفراء زايد” 
الإماراتية الدولية، وذلك يف قاعة “فينت�شي 
ج�شر  الثقايف  “احلوار  �شعار  حتت  �شوهو” 
مثقفني  مب�شاركة  ال�شعوب”  بني  الت�شامح 
واأك��ادمي��ي��ني م��ن دول���ة الإم�����ارات واملك�شيك 

واإ�شبانيا.
الثقايف  ال�����ش��اع��ر واخل���ب���ري  امل��ل��ت��ق��ى  ح�����ش��ر 
موؤ�ش�شة  رئي�س  الظنحاين  خالد  الإم��ارات��ي 

زايد  “�شفراء  م��ب��ادرة  رئ��ي�����س  للن�شر  ال����ّرخ 
جورجينا  وال���ربوف���ي�������ش���ورة  الدولية”، 
اجلامعات  احت���اد  هيئة  رئي�شة  ب��ال���ش��ي��و���س 
ماريا  الإ����ش���ب���ان���ي���ة  والأدي�����ب�����ة  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة، 
املدريدي  امل��ن��ت��دى  رئ��ي�����ش��ة  ك����ارو  ف��ي��ك��ت��وري��ا 

لالأدب والفنون.
وناق�س امللتقى عدًدا من املحاور التي ت�شب 
الآراء  وت���ب���ادل  ال��ث��ق��ايف  ال���ت���ع���اون  اإط�����ار  يف 
واملعريف  الثقايف  التقارب  وتر�شيخ  والأفكار، 
وت��ف��ع��ي��ل ال�����ش��راك��ة وال�����ش��داق��ة يف جمالت 
الثقافة والفنون واملعارف، ف�شاًل عن تعزيز 
ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س وال�����ش��الم وبناء 
ج�����ش��ور ال��ت��وا���ش��ل ال��ث��ق��ايف والإن�������ش���اين بني 

مثقفي الدول الثالث امل�شاركة.
“اإن امللتقى  وقال ال�شاعر خالد الظنحاين: 
ميثل انفتاًحا على ثقافات ال�شعوب املختلفة، 
وذل����ك م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل الثقايف 
الأط����راف  ب��ني  الثقافية  ال���زي���ارات  وت��ب��ادل 
الت�شامن  روح  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  امل�����ش��ارك��ة، 
اأن  م����وؤك����ًدا  ال����ع����امل،  دول  ب���ني  الإن�������ش���اين 
اأهم عوامل  ال�شعوب تعد من  ال�شداقة بني 

ن�شر ال�شالم بني الب�شر«.
الر�شيدة  القيادة  “اإن  الظنحاين:  واأ���ش��اف 
تعزيز  ع���ل���ى  حت���ر����س  الإم����������ارات  دول������ة  يف 
والأمل  والأخ��وة  والتعاي�س  الت�شامح  مبادئ 
وال��ع��م��ل امل�����ش��رتك يف ال��دول��ة وال���ع���امل، كما 

نعتز بتجربتنا الوطنية، يف اأن يعم الت�شامح 
فملتقى  الأر����������س،  ب���ق���اع  ك���اف���ة  وال�������ش���الم 
ج�شور  تعزيز  ب��دور  يقوم  الثقايف،  ال�شداقة 

التفاهم والتوا�شل واحلوار بني ال�شعوب«.
جورجينا  الربوفي�شورة  قالت  جانبها،  من 
بال�شيو�س: “اإن امللتقى ميثل ج�شر للتعاون 
امل�����ش��ارك��ني، ويعك�س  ب���ني  ال��ث��ق��ايف وامل���ع���ريف 
اأهمية التعاون بني الدول ودورها يف خدمة 
امل��ج��ت��م��ع والإن�������ش���ان م���ن اأج����ل ن�����ش��ر اخلري 
وال�����ش��الم يف ال���ع���امل ك��ل��ه، وذل����ك مب���ا يعزز 

الت�شامح والتعاي�س بني ال�شعوب«.
فيكتوريا  م��اري��ا  الإ�شبانية  الأدي��ب��ة  واأك���دت 
ك����ارو اأه��م��ي��ة م��ل��ت��ق��ى ال�����ش��داق��ة ب����اأن يكون 

من  ال��ع��دي��د  لتنظيم  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  م��ن�����ش��ة 
الدول  ب��ني  الثقافية  والفعاليات  امل��ب��ادرات 
اأن دول���ة الإم�����ارات،  اإىل  امل�����ش��ارك��ة، م�����ش��ريًة 
التعاي�س  ت��ع��زي��ز  يف  رائ�����ًدا  من���وذًج���ا  ت�شكل 
ال�شلمي بني ال�شعوب من خالل ا�شتقطابها 
خمتلف اجلن�شيات التي تتعاي�س على اأر�شها 
اأو  اأديانهم  عن  النظر  بغ�س  و�شالم  مبحبة 

اأعراقهم اأو لغتهم.

اختتام ملتقى ال�شداقة الثقايف
 يف مدريد مب�شاركة اإماراتية متميزة 
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تقدم برناجما على )تيك توك( لت�شجيع املواهب اجلديدة

نادين �شعب: اأتوىل اإنتاج اأغنياتي 
على ح�شابي اخلا�ص 

عملني  ل�����ط�����رح  ���ري���ن  ت���ت���ح�������شّ  •
عنهما،  ت��ت��ح��دث��ني  ك��ي��ف  ج��دي��دي��ن، 
اإىل ح���د ما  غ���ب���ِت  اأن�����ك  خ�����ش��و���ش��اً 
رة  امل�شوَّ اأع��م��ال��ك  اآخ���ر  ق��ّدم��ِت  بعدما 

حتت عنوان »يا �شبي«؟
اإنتاج  يف  معها  اأت��ع��ام��ل  �شركة  ت��وج��د  ل   -
اأعمايل، بل اأنا اأتوىل اإنتاج اأغنياتي وكليباتي 
يجعلني  الأم���ر  وه���ذا  اخل��ا���س،  ح�شابي  على 
اأت���اأخ���ر بع�س ال��وق��ت ب��ني ط���رح ع��م��ل واآَخ����ر، 
اأعمال  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  اأح��ر���س  اأن��ن��ي  خ�شو�شاً 

�شخمة من الناحية الإنتاجية.
اإىل ذلك، فاإن كل القطاعات عانت كثرياً خالل 
العامني املا�شيني ب�شبب اأزمة كورونا وبينها 

القطاع الغنائي.
وم���ع ذل���ك، ق��ّدم��ُت خ���الل ت��ل��ك الأزم���ة 
اأغ��ن��ي��ة »ي���ا ���ش��ب��ي« ال��ت��ي ك��ان��ت جديدة 
م�شتوى  على  كما  بفكرتها  وخمتلفة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ و»ال����ل����وك« ال�����ذي ظ���ه���رُت فيه 
خ��الل��ه��ا وال��ك��ل��ي��ب اخل���ا����س ب��ه��ا وال�����ذي مت 
قديح.  رن���دىل  امل��خ��رج��ة  اإدارة  حت��ت  ت�����ش��وي��ره 
اأغنيات  ل��ث��الث  ال��ت��ح�����ش��ري  ب�����ش��دد  اأن����ا  وح��ال��ي��اً 
�شهر  ويف  وال��ب��دوي��ة،  امل�شرية  باللهجات  ج��دي��دة 
لبنان،  يف  مهرجانات  جمموعة  �شاأحيي  اأغ�شط�س 

كما �شاأقوم بجولة فنية يف عدد من املدن املغربية.
ك��ن��ت قد  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ود  بتنفيذ  ���ش��اأق��وم  ذل����ك،  اإىل 
ارتبطُت بها مع دار الأوبرا العمانية، والتي كانت 

قد تاأجلت ب�شبب اأزمة كورونا.
الفني  ال���ربن���ام���ج  م�������ش���روع  اأ����ش���ب���ح  اأي������ن   •
ال����ذي ك����ان م���ن امل��ف��رت���س اأن ت��ق��دم��ي��ه عرب 

»ال�شو�شيال ميديا«؟
- قدمته م��ن خ��الل ظ��ه��وري مبا�شرة عرب 

ح�شابي على تطبيق »اإن�شتغرام« وكنت اأ�شت�شيف ليلتْي اجلمعة وال�شبت 
لكل  اأخ�ش�س  وكنت  لبنان ومن اخلارج،  داخل  فنانني موهوبني من   6
التي  الفر�شة  ي��ن��ال  اأن  اأرغ���ب يف  لأن��ن��ي كنت  دق��ائ��ق،   10 واح���د منهم 
ي�شتحقها، انطالقاً من جتربتي اخلا�شة لأنني تعذبت كثرياً يف بداياتي 
الفنية.بداأْت الفكرة من قبيل الت�شلية، ولكنها حققت الكثري من النجاح، 
توك« من خالل  و»تيك  »يوتيوب«  تطبيقْي  اإىل  لنقلها  اأخطط  ولذلك 
برنامج موؤلف من 14 حلقة ولكنه �شيكون اأكر احرتافاً لأنه لن يكون 
راً على اأن نقوم بالدعاية الالزمة له قبل اأيام عدة من  مبا�شراً، بل م�شوَّ

بّثه على »يوتيوب« على اأن يتم البث مبا�شرة عرب تطبيق »تيك توك«.
امل�شاركة؟ هذه  خالل  من  امل�شرتكني  على  تعود  التي  الفائدة  • وما 

ا�شمها معروفاً.  اأي موهبة جديدة يهّمها الظهور كي تنت�شر وي�شبح   -
»تيك  تطبيق  اأن  امل��ع��روف  فمن  امل��ادي��ة  الناحية  م��ن  اأم���ا  معنوياً،  ه��ذا 
توك« طغى بنجاحه على كل املن�شات الأخرى، لأنه فتح املجال مِلا يعرف 
ب�»الإهداء الكا�س«، وباإمكان اأي �شخ�س ميلك عدداً وفرياً من املتابعني 
هدايا  املتابعون  له  ير�شل  واأن  مبا�شر  ببث  يقوم  اأن  التطبيق  ه��ذا  عرب 
خمتلفة كالورود اأو قلوب اأو جواهر، وكل هدية من هذه الهدايا تتحول 
عرب  ت��وك«  »التيك  لتطبيق  �شلفاً  مدفوعا  يكون  ثمنها  لأن  �شنتات  اإىل 
دولرات،   10 هو  وردة  ال�1000  ثمن  اأن  لنفرت�س  ك���ارد«.  »الكريدت 
وردة من   200 ي�شلني  اأن  »لي��ف« ميكن  خ��الل ظهوري  فاإنني  لذلك 

املتابعني يبلغ ثمنها دولران، يكون يل منها دولر واحد.
ديو  الربنامج بتقدمي  الفائز يف  ال�شوت  تت�شاركي مع  اأن  • وهل ميكن 

غنائي يجمع بينكما؟
اأحد  مع  بالتعاون  الأم��ر  ه��ذا  ويتم  اأي�شاً.  له  نخطط  ما  وه��ذا  نعم،   -
مقابل  معهم،  اأتعامل  الذين  واملُْخِرجني  وال�شعراء  وامللحنني  املوّزعني 
جديدة  الفكرة  وه��ذه  الربنامج،  بث  خ��الل  منا�شبة  بطريقة  ال��رتوي��ج 

متاماً ومل ي�شبقني اأي فنان اإليها ومل ُيقّدم مثلها اأبداً.
لها؟ رين  حت�شّ اأخرى  م�شاريع  من  • هل 

رم�شانية  مل�شل�شالت  �شارات  غنائي  بينها  من  م�شروع،  من  اأك��ر  هناك 
فيها هذه  اأخ��و���س  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ذه  املقبل،  باملو�شم  ع��دة خا�شة 
الفنية، خ�شو�شاً  اإىل جتربتي  الكثري  �شت�شيف  التي  التجربة اجلميلة 

على م�شتوى النت�شار عربياً.

البداية..  • يف 
الأف����ع����ال  ردود  ع����ن  ح���دث���ن���ا 
املو�شم  يف  ت��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
على  ال�����رم�����������ش�����اين 
حربي"  امل  "فاتن 

و"املداح"؟
- �شعيد جًدا بردود 
اجلمهور  اأف����ع����ال 
عن ال�شخ�شيتني، 
خمتلفني  لأنهما 
بع�شهما،  ع�����ن 
اأن��ن��ي بذلت  ك��م��ا 
ج�����ه�����ًدا ك����ب����رًيا، 
على  هلل  فاحلمد 

هذا النجاح.
ع����ن  م�������������������اذا   •
"ح�شن"  �شخ�شية 

يف "املداح2"؟
دور   -

النا�س،  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي�����ش��ب��ه  "ح�شن" 
ف�شتجده ي�شبه قريب اأو �شديق نعرفه،

اأن��ه الأذك��ى ولكن هو   هو �شخ�س يعتقد 
عك�س ذلك متاًما، 

يت�شرف  ال��ت��ي  الأ���ش��ي��اء  معظم  فيف�شد 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ب�شكل  ف��ي��ه��ا، وان�����ا ق���دم���ت 

كوميدي.
اجلن  ع���امل  ح���ول  ي����دور  ك���ان  • امل����داح 
تلك  م�����ن  ت����ت����خ����وف  اأمل  وال��������رع��������ب.. 

التجربة؟
ك��ان يحارب  اأن��ه  امل�شل�شل  اأج��م��ل م��ا يف   -
ه��ذا الأم���ر ب��ال��ق��راآن ال��ك��رمي، ف�شاًل عن 
الفكرة  �شدقنا  الوىل  اللحظة  من  اأننا 

منذ اأن كانت جمرد �شيناريو، 
�شهر  دوره��ا  لعبت  "مليكة" التي  اأن  كما 

ال�شايغ،
 موجودة يف حياتنا �شواء كانت عدو اأو ما 

�شابه.
عن  حقيقية  ق�شه  ب��ه  ك��ان  امل�شل�شل   •
اجل����ن.. ه��ل ح���دث م��ع��ك م��وق��ف م�شابه 

يف احلقيقة؟
- ل اأحب اأن اأحتدث يف 
الأمور،  هذه  مثل 
ال�شحر  ول��ك��ن 
م������ذك������ور يف 
ال�������ق�������راآن 
الكرمي، 

م�شابهة  اأ�شياء  احلقيقة  يف  يوجد  واكيد 
ملا عر�شت بامل�شل�شل يف احلقيقة.

حماده  م����ع  ت���ع���اون���ك  ع����ن  ح���دث���ن���ا   •
هالل؟

�شخ�شية  و���ش��ب��ه  م��ت��دي��ن  �شخ�س  ه��و   -
"املداح"

فاأنا  رائ��ع��ة  اأك���ر م��ن  الكوالي�س  وك��ان��ت   
�شديقي  وم��ع  معه  بالتعاون  ج��ًدا  �شعيد 

املخرج اأحمد �شمري فرج.
"املداح"؟ من  ثالث  جزء  هناك  • هل 

م�شل�شل  ثالث من  ج��زء  تقدمي  اأمتنى   -
امل����داح ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ���ش��ع��وب��ة تقدمي 
جزء جديد بنف�س القوه، ولكن باإذن اهلل 

يتحقق. 
• قدمت دور قا�شي مب�شل�شل "فاتن اأمل 
ا�شتعدادك  ك��وال��ي�����س  ع��ن  م���اذا  حرب".. 

لل�شخ�شية؟
- فى البداية دخلت يف مع�شكر مغلق مع 

نف�شي 
ومن ثم ذهبت اإىل حمكمة الأ�شرة متنكر 

لكي اأ�شاهد ماذا يحدث.
اأكر  م��ا  للمحكمة  ذه��ب��ت  اإن���ك  مب��ا   •

ق�شية لفتت اإنتباهك؟
- هناك جل�شة كان يرف�س الأب الأعرتاف 

بابنه، 
فهذه اأكر ما لفت انتباهي لق�شوة الأب.

على  اإعجابك  نال  فعل  رد  اأك��ر  وما   •
دور القا�شي؟

الق�شاه  م��ن  يل  ج��اء  التعليقات  اأك���ر   -
باأنني قدمت الدور بال�شكل ال�شح.

عرب  �شعب  نادين  اللبنانية  الفنانة  تخو�شها  جديدة  فنية  جتربة 
الهدف  بالهواة  خا�ص  فني  برنامج  خالل  من  ت��وك«  »تيك  تطبيق 
منه ت�شجيع املواهب اجلديدة، وتنطلق فيه من خلفية �شخ�شية، 

خ�شو�شااً اأنها واجهت الكثري من امل�شاعب يف بداية م�شوارها الفني.
�شعب حتدثت يف هذا احلوار عن م�شروعها اجلديد الذي مل ي�شبقها اإليه فنان اآَخر، كما عن اأغنياتها اجلديدة 
بعد جناح اآخر اأعمالها »يا �شبي«، باالإ�شافة اإىل م�شاريعها الفنية االأخرى كالغناء يف دار االأوبرا العمانية 

وعدد كبري من احلفالت واملهرجانات يف لبنان وغنائها �شارات خا�شة باأعمال رم�شانية عدة.

ي�شم �شجله الفني ع�شرات االأعمال املميزة

خالد �شرحان: �شعيد مب�شاركتي يف "املداح 2" و"فاتن اأمل حربي"
ا يف تغيري جلده من دور الآخر كل عام، بال�شكل الذي يبهر جمهوره مبوهبته الفطرية  ا ما يبحث عن االختالف يف اأعماله، فلم يتوان يوماً دائماً
ع�شرات  الفني  �شجله  ي�شم  الذي  �شرحان،  خالد  الفنان  هو  يقدمها،  �شخ�شية  كل  لتفا�شيل  اجليدة  باملذاكرة  ا  دائماً تنميتها  على  يعمل  التي 
ا،  يف هذا احلوار يك�شف الفنان خالد �شرحان عن كوالي�ص حت�شرياته ل�شخ�شيته يف م�شل�شل "املداح"،  االأعمال املميزة التي يعرفها اجلمهور جيداً

ا حت�شريه ل�شخ�شية القا�شي يف  "فاتن امل حربي" والكثري من االأ�شرار.. واأي�شاً
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كيف تكون اللثة متغرية اللون دليل 
على حالة �شحية اأكرث خطورة؟

التغريات  مثل  اللثة،  لون  تغري  اإىل  ت��وؤدي  اأن  اأ�شباب عديدة ميكن  توجد 
الهرمونية اأو اللتهابات. ويف غالب الأحيان قد ل يكون هناك داع للقلق.

ولكن، اإذا حتول لون اللثة اإىل اللون الأبي�س، فقد يكون هذا عالمة على 
وجود حالة اأكر خطرا. ويف اإحدى احلالت التي مت الإبالغ عنها يف جملة 
"نيو اإجنالند" الطبية، قدمت امراأة اإىل الأطباء مع لثة بي�شاء بالكامل 
على اأ�شنانها ال�شفلية. وكانت املراأة البالغة من العمر 48، ت�شكو من التعب 
واأمل اللثة وتورمها. وقالت اإنها عانت من هذه الأعرا�س ملدة اأ�شبوع تقريبا 
قبل جميئها اإىل امل�شت�شفى. وفح�شها امل�شعفون ووجدوا اأن عدد خالياها 
عدد  ي���رتاوح  وللمقارنة،  مكعب.  مليمرت  لكل  األ��ف��ا   225 ك��ان  البي�شاء 

اخلاليا البي�شاء الطبيعي لكل ملليمرت مكعب بني 3300 اإىل 8700.
ووجد الأطباء اأنها كانت يف الواقع تعاين من ت�شلل اللوكيميا يف اللثة.

وقد يكون الت�شلل بوا�شطة خاليا �شرطان الدم عالمة على �شرطان الدم 
النخاعي احلاد، خا�شة يف املر�شى الذين يعانون من النوع الفرعي اأحادي 

اخللية، وهذا يعني اخلاليا التي ت�شبه خاليا الدم البي�شاء.
والعالج  ي��وري��ا  بهيدروك�شي  ال��ع��الج  يف  املري�شة  ب���داأت  احل���ظ،  وحل�شن 

الكيميائي. وحت�شن تورم اللثة لديها، ومتاثل �شرطان الدم اإىل ال�شفاء.
وي�شار اإىل اأن اللوكيميا، هي نوع من �شرطان الدم الذي يوؤثر على خاليا 

نخاع العظام ويهاجم جهاز املناعة.
وغالبا ما ُي�شنف املر�س بح�شب نوع اخللية امل�شابة )النخاعي اأو اللمفاوي( 

وكيف يتطور )حاد اأو مزمن(.
الدم احلاد عندما يتقدم بقوة ويتطلب عالجا فوريا.  ابي�شا�س  ويحدث 
ويزداد خطر الإ�شابة بابي�شا�س الدم النقوي احلاد )AML( مع تقدم 

العمر، ويكون ال�شرطان اأكر �شيوعا عند البالغني فوق 65 عاما.
اأك��ر حدة  ال��دم النقوي احل��اد  اأع��را���س ابي�شا�س  اأن ت�شبح  وع��ادة ميكن 
 )NHS( الوطنية  ال�شحية  هيئة اخلدمات  ملوقع  ووفقا  الوقت.  مبرور 

الإلكرتوين، ت�شمل العالمات التي يجب البحث عنها ما يلي:
- اجللد ال�شاحب

- التعب
- �شيق التنف�س

- اللتهابات املتكررة
- نزيف غري عادي ومتكرر، مثل نزيف اللثة اأو نزيف يف الأنف

ويعود �شبب التهاب اللثة يف معظم الأحيان اإىل اأمرا�س اللثة. وكثري من 
لأنه قد ل تظهر عليهم  اللثة  باأمرا�س  اأنهم م�شابون  يدركون  النا�س ل 

اأعرا�س، ما يربز اأهمية القيام بزيارات منتظمة لطبيب الأ�شنان.

الأعرا�س املبكرة هي:
- احمرار وتورم اللثة

- نزيف اللثة
واإذا مل يتم عالج اأمرا�س اللثة، فقد يوؤدي ذلك اإىل التهاب دواعم ال�شن، 
والذي ي�شبب رائحة الفم الكريهة وطعما كريها يف الفم، وارتخاء الأ�شنان 

ما يجعل الأكل �شعبا، وجتمعات القيح حتت اللثة اأو الأ�شنان.
وميكن منع هذه احلالت عن طريق زيارة طبيب الأ�شنان واحلفاظ على 

نظافة الفم اجليدة.

ا عن الذهب؟ ما هو اال�شم الذي كان ُيطلق قدمياً
الأ�شفر الرنان.

ماذا تعرف عن قوة ن�شيج العنكبوت ؟
اإن اخليط الذي ين�شجه العنكبوت اأقوي بكثري من �شلك م�شنوع من 

الفولذ له �شمك خيط العنكبوت نف�شه .
كم هي �شرعة النظام ال�شم�شي ؟

الف�شاء  يف  يجري  الأر����س  ه��ذه  اليه  تنتمي  ال��ذي  ال�شم�شي  النظام 
ب�شرعة 400 كيلو مرت يف الثانية الواحدة 

متى ظهر اأول قط على وجه الب�شيطة ؟
يقدر العلماء ان اأول قط ظهر على وجه الر�س قبل 40 مليون عام 

يف الع�شر ال�شخري الدنى. 

اأقل  يف  نف�شه  ي��وؤذي  اأن  بدون  حاد  �شكني  حافة  طول  على  يزحف  اأن  ي�شتطيع  احللزون  اأن  تعلم  هل   •
�شيء. يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ل ي�شيع، فلديه فطرة تر�شده بالعودة اإىل 
خمبئه مهما جتول بعيداً، ومع اأن احللزون قد يزن اأقل من 15 غ، فهو ي�شتطيع اأن يجر خلفه وزناً قد ي�شل 
450 غ. واحللزون الذي يعي�س يف ال�شدفة له ج�شم يتالءم مع لفة ال�شدفة، وله ع�شالت  اإىل اأكر من 
اإ�شافية عندما يكون  قوية متكنه من جر ج�شمه بكامله داخل ال�شدفة عندما يحيق به اخلطر. وكوقاية 

اجل�شم يف ال�شدفة، هناك قر�س قرين عند الطرف يغلق الفتحة باإحكام. 
خالل  ين�شط  اأنه  فمعلوم  الفاأر،  هو  اأ�شهر  �شتة  وي�شتيقظ  اأ�شهر  �شتة  ينام  الذي  احليوان  اأن  تعلم  • هل 
الأر���س حيث يرقد فيه  اإىل خمبئه حتت  ي��اأوي  ال�شتاء فاإنه  ال�شيف لياًل نهاراً. وعند جميء ف�شل  ف�شل 

حتى انق�شاء ف�شل ال�شتاء. 
�شرعته  تبلغ  حيث  ال�شقر  هو  املخلوقات  واأ�شرع  الفهد  هو  الأر�س  على  احليوانات  اأ�شرع  اأن  تعلم  • هل 

اأثناء انق�شا�شه على فري�شته من اجلو حوايل 360 كلم يف ال�شاعة. 
 21 اإىل  واأن منها من ي�شل طولها  الأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 اأكر من  العامل  اأن يف  تعلم  • هل 
مرتاً وت�شمى هذه الأفعى )الأناكندة( وهي تعي�س يف اأمريكا اجلنوبية، وهناك حية هي الأق��وى يف العامل 
اأمتار، وهي تعي�س يف اأمريكا الو�شطى واجلنوبية،   5 اأن طولها ل يتجاوز  اأفعى )البوا املفرت�شة( مع  وهي 
وكذلك هناك اأفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات الأجرا�س املا�شية الظهر التي تعترب اأثقل الأفاعي ال�شامة 

املت�سول
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اليو�شفي

فاكهة اليو�شفي اأحد اأنواع الفاكهة اّللذيذة التي تعود على اجل�شم بالعديد 
الفواكه  م��ن  وه��ي  وفيتامينات جمة  م��ع��ادن  ال��ف��وائ��د، وحت��ت��وي على  م��ن 

املف�شلة خالل ال�شتاء.
وفى هذا ال�شياق، ك�شف املوقع الطبي الأمريكي )Health Line(عن 

الآتي: وت�شتمل  لليو�شفي،  مذهلة  فوائد   5
بال�شرطان. الإ�شابة  خطر  يقلل   -  1

.)C( بفيتامني  غنى   -  2
الكولي�شرتول. يقلل   -  3

الدم. �شغط  من  يقلل   -  4
الوزن. خف�س  على  ي�شاعد   -  5

 اعتاد احد املت�شولني اأن مير على حينا كل يوم ليت�شول من اجلال�شني على املقاهي او املحال اوحتى العابرين 
مما يجودون به وبالطبع كان مير على اأماكن اخرى لندري عنها �شيئا لكنني يف يوم ما ملحته يف احد الحياء 
املعروفه يت�شول بجانب امل�شجد هنا، ويف جل�شة على احد املقاهي بني ثالثة �شبان قال احدهم ان هذا الرجل 
يت�شول يف اليوم ما يقب�شه احدنا يف ن�شف �شهر وانا واثق انه مليونري فقال �شديقاه لكنه يف النهاية مت�شول، 
لكن احدهم ا�شرع وقال رمبا يت�شنع الت�شول ويف اخر الليل يذهب لي�شرف كل ذلك على هواه .. ملاذا ل نراقبه 
انده�س اجلميع من هذه الفكرة املجنونة التي طراأت فجاأة، فقال احدهم نعم، مل ل .. رمبا عرفنا ما يفعله بكل 

ما يت�شوله طوال النهار واعتقد ان الن الوقت متاأخر وبعد ان مير من هنا علينا ان ن�شري وراءه .
وكان لهم ما ارادوه فقد �شاروا يراقبونه بدون ان يدري حتى تعبت ارجلهم من ال�شري فقد اخذ مي�شي قرابة 
ي�شكنها  خ�شبية  واك��واخ  ع�ش�س  وكلها  الفقراء  مب��اأوى  معروفه  منطقة  اإىل  و�شل  حتى  ويزيد  �شاعة  الن�شف 
انا�س قاحطون .. وعندما و�شل املت�شول فعل �شيئا غريبا وعجيبا .. فقد اخذ مير على تلك الكواخ اخل�شبية 
والع�ش�س ويخبط عليها او ينادي او ي�شفق بيده فتخرج امراأة لتمد يدها وتاأخذ بع�س املال وت�شكره وتدعو 
له بطول العمر .. هكذا �شار احلال حتى نهاية ذلك احلي فلم مير بباب اإل ونادى على من فيه ليعطيهم ما 
فيه الن�شيب والكل يدعون له وعندما انتهى من التوزيع دخل احد الكواخ اخل�شبية ليغيب داخلها رمبا 10 
دقائق وملا هممنا بالن�شراف راأيناه يخرج علي دقات احد الطبول التي كان يقرعها �شبي �شغري مليح الوجه .. 
وخرج اجلميع اي�شا اندجموا يف غناء �شعبي جميل وبع�س املو�شحات ثم اقاموا ما ي�شبه حلقات الذكر يف املولد 
..فان�شرفنا من هناك ونحن منده�شني من ذلك املت�شول وكلنا ت�شاوؤلت عما راأيناه لذا كررنا ما قمنا به لعدة 
اأو رجال م�شنون ومقعدون وينتهي  الفقراء ومعظمهم �شيدات  ايام وكلها مت�شابهة يت�شول ليعطي اهل حيه 

يومه ب�شهرة و�شط ذلك اجلمع الذي يعتربه ابا روحيا لهم .

جمدفون ي�شلون اإىل قناة كاناريجيو كجزء من مهرجان فوغالوجنا ريجاتا يف البندقية، اإيطاليا.رويرتز

ال��ن��وم، ولكن بع�س  اأج��ل  الأف���راد م��ن  يكافح بع�س 
الن�شائح ميكن اتباعها للم�شاعدة على النوم اجليد 

ليال.
ومي��ك��ن ال��ق��ول اإن اأح���د الإج�����راءات ال��ت��ي ق��د تبدو 
جذرية، ولكن ميكن اأن يكون لها تاأثري عميق، هي 
اأو الفر�س. ول توؤدي املراتب البالية  تغيري املراتب 
اأو القدمية اإىل �شعوبة النوم فح�شب، بل ميكن اأن 

ت�شبب اأي�شا اآلما يف الظهر واملفا�شل.
دعم  يف  حديثة  بتقنية  امل��رات��ب  ت�شاعد  اأن  ومي��ك��ن 
املناطق  ج��م��ي��ع  يف  ال�����ش��غ��ط  وت��خ��ف��ي��ف  اجل�������ش���م 

ال�شحيحة.
اأزرق،  �شوء  ذات  ب�شا�شات  امل���زودة  الأج��ه��زة  اأن  كما 
ال�شعب  ال��ذك��ي��ة، جتعل م��ن  ال��ه��وات��ف  وه��ي معظم 

على الدماغ اإيقاف الت�شغيل.

اأثناء  ال�شا�شات  اإىل  النظر  بعدم  اخل��رباء  ويو�شي 
على  ال�شهل  من  يجعل  ما  ال�شرير،  على  ال�شتلقاء 

الدماغ اأن يدخل مرحلة ال�شرتخاء.
ول تعد التمارين و�شيلة رائعة للح�شول على لياقة 
اأي�����ش��ا حت�����ش��ني جودة  ب��ل ميكنها  ف��ح�����ش��ب،  ب��دن��ي��ة 

النوم.
اجل�شم  �شعور  اإىل  الريا�شية  التمارين  ت���وؤدي  ول 
اإىل  الطويل  امل��دى  على  ت��وؤدي  بل  بالتعب فح�شب، 

حت�شني نوعية النوم.
اأن ال�شتقرار يف روتني نوم حمدد يهيئ العقل  كما 
وب��ال��ت��ايل اجل�شد اأي�����ش��ا ل��وج��ود خ��ط��ة؛ ه��ذا يريح 

العقل اأكر، وهو جزء من عملية التهدئة.
وتقول NHS اإنه من املهم حماولة ال�شتيقاظ يف 

الوقت نف�شه كل يوم اأي�شا.

 ،NHS وتت�شمن التو�شيات الأخرى املقدمة من 
كتابة قوائم املهام لليوم التايل. والغر�س من ذلك 

هو تنظيم العقل وتنظيفه من اأي م�شتتات.
متارين  ت�����ش��اع��د  اأن  مي���ك���ن  ذل������ك،  ع���ل���ى  وع�������الوة 
ا�شرتخاء  ع��ل��ى  ال�شوتية  والأ���ش��رط��ة  ال���ش��رتخ��اء 

العقل واجل�شم قبل النوم.
اأو ال���ش��ت��م��اع اإىل  ت�����ش��اع��د ق����راءة ك��ت��اب  اأن  ومي��ك��ن 

الراديو، يف النوم اأي�شا.
اأن  ميكن  النوم  قلة  لأن  مهمة  الن�شائح  ه��ذه  وك��ل 
يكون لها تاأثري �شار على ج�شم الإن�شان، وميكن اأن 
جتعل ال�شخ�س اأكر ع�شبية. واإذا ا�شتمرت م�شاكل 
اأك��ر خطورة. وميكن  النف�شية  الآث��ار  النوم ت�شبح 
العقلية  ال�شحة  و�شعف  ال��دم��اغ  �شباب  يحدث  اأن 

اأي�شا.

اأربع طرق للح�شول على نوم اأف�شل!


