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خل�صت درا�سة جديدة �أن انعدام القدرة على الوقوف على قدم واحدة
ملدة  10ث��وان ،ملن هم يف منت�صف العمر �أو �أكرث �إ�شارة تظهر زيادة
خطر املوت من �أي �سبب كان خالل عقد مبقدار ال�ضعفني.
وذكرت الدرا�سة �أنه من اجليد �إ�ضافة االختبار الب�سيط للمحافظة
ع�ل��ى ال �ت��وازن �إىل ق��ائ�م��ة ال�ت�م��اري��ن اجل���س��دي��ة ل�ل��ذي��ن يعي�شون يف
منت�صف العمر �أو �أكرب.
ون�شرت الدرا�سة يف دورية "املجلة الربيطانية للطب الريا�ضي" ،وفق
ما �أوردت �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية.
وي�ق��ود ال�ت�ق��دم يف العمر �إىل انخفا�ض يف اللياقة اجل�سدية وقوة
الع�ضالت واملرونة ،ويظل الإن�سان قادرا ن�سبيا على ممار�سة مترين
التوازن حتى اخلم�سينيات من عمره ،عندما تبد�أ يف الرتاجع ال�سريع.
وكانت الدرا�سات ال�سابقة ربطت بني عدم القدرة على الوقوف على
قدم واحدة ،وتزايد خطر ال�سقوط وتراجع التدهور املعريف ،لكن هذه
الدرا�سة ذهبت �إىل حد الربط مع زيادة خطر املوت.
وتناولت الدرا�سة  1702حالة ترتاوح �أعمارهم بني  75 51-عاما
يعي�شون يف الربازيل ،حيث طلبوا من امل�شاركني الوقوف على قدم
واحدة يف الفح�ص الأويل.

طالء ير�ش على الطعام حلفظه طازجا
ن�ظ��را ل�ل�م�خ��اوف املتعلقة ب��ا��س�ت�خ��دام �أغ�ل�ف��ة ال�ط�ع��ام البال�ستيكية
و�أ� �ض��راره��ا ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ،ط ��ور ب��اح�ث��ون يف ج��ام�ع�ت��ي "هارفارد" و
"روجترز" ،طالء نباتيا جديدا م�ضادا للميكروبات ميكن ر�شه على
الطعام لإبقائه طازجا.
والطالء اجلديد مزود مبواد مقاومة للميكروبات ،كحم�ض ال�سرتيك
ومادة الني�سني امل�ضادة للجراثيم.
وحت��ارب ه��ذه امل��واد ميكروبات متعددة ،مثل الإ�شريكية القولونية
واللي�سترييا ،مما مينع تلف الطعام وتلوثه.
ووج��د اخل�براء ،يف البحث ال��ذي ن�شر يف �صحيفة "نات�شر فود"� ،أن
الطالء ميكن �أن يطيل العمر االفرتا�ضي ل�ل�أف��وك��ادو بن�سبة 50
باملئة ،الفتني �إىل �أنه �صديق للبيئة ويتحلل يف �أقل من � 3أيام.
وه��ذه لي�ست امل��رة الأوىل التي يطور فيها العلماء ط�لاءات غذائية
�صديقة للبيئة لتحل حمل البال�ستيك.
حيث تناولت درا�سات �أخ��رى �إمكانية جتريب �أغ�شية م�صنوعة من
ق�شور اجلمربي �أو حرير العنكبوت� ،أو عبوات م�صنوعة من بروتينات
احلليب� ،أو �أغلفة �صاحلة للأكل م�صنوعة من البكتني ،وهو نوع من
الأل�ي��اف امل��وج��ودة يف ج��دران اخلاليا النباتية ،املكونة لبع�ض �أنواع
الفواكه واخل�ضار والبذور.

ل�صاقات ثورية تخربك متى يجب و�ضع الواقي ال�شم�سي
ابتكرت �شركة ُتدعى �سبوت م��اي يو يف ،بع�ض الل�صاقات الثورية،
امل�صممة خ�صي�صاً لإبالغك عندما يحني وقت �إ�ضافة عامل احلماية
من ال�شم�س اخلا�ص بك.
تقول �شركة �سبوت ماي يو يف� ،إن الل�صاقات هي الأوىل من نوعها
التي تك�شف عن الأ�شعة فوق البنف�سجية ،والتي تخرب امل�ستخدم �إذا
كان كرمي ال�شم�س اخلا�ص به ،مل يعد يعمل.
عندما تقوم بتطبيق الل�صاقة ،يكون لونها �أرجوانياً ،وعندما ت�ضيف
كرمي ال�شم�س فوقها �سيتحول �إىل اللون ال�شفاف عندما يندمج مع
الب�شرة .وعندما يتحول لون الل�صاقة �إىل اللون الأرج��واين ثانية
يحني وقت �إعادة و�ضع الواقي ال�شم�سي.
وت�ق��ول ال�شركة “ :تتحول ل�صاقتنا الآم�ن��ة �إىل ال�ل��ون الأرج ��واين
يف �ضوء الأ�شعة ف��وق البنف�سجية ،عند و�ضع واقٍ �شم�سي ول�صاقة
�سبوت ،يتعرف ح�بر اال�ست�شعار امل��وج��ود يف الل�صاقة على الأ�شعة
فوق البنف�سجية ،وعندها نعلم ب�أننا بحاجة لو�ضع املزيد من الواقي
ال�شم�سي ”.وقد ظهرت �إح��دى امل�ستخدمات يف مقطع فيديو وهي
ت�ضع الل�صاقة على وجهها قبل �إ�ضافة الواقي ال�شم�سي ،وتقول �إن
النتيجة كانت مذهلة حيث تغري لون الل�صاقة �إىل اللون الأرجواين
بعد انتهاء مفعول الواقي ال�شم�سي.

هكذا تعتني بالأثاث
امل�صنوع من اخل�شب
ق��ال��ت م �ب��ادرة ب��رو ما�سيفهولت�س �إنه
ميكن االحتفاظ برونق الأثاث امل�صنوع
من اخل�شب امل�صمت من خالل العناية
اجل� �ي ��دة ب� ��ه ،م �� �ش�يرة �إىل �أن طريقة
العناية ال�صحيحة تتوقف على طريقة
معاجلة ال�سطح.
و�أو�ضحت امل�ب��ادرة الأملانية �أن الأ�سطح
امل �ع��اجل��ة ب��ال��زي��ت ي�ن�ب�غ��ي ال �ع �ن��اي��ة بها
ب��وا� �س �ط��ة زي� ��ت الأخ� ��� �ش ��اب ،ح �ي��ث يتم
تطبيق الزيت بوا�سطة قطعة قما�شية
قطنية.
و�أ�شارت الرابطة �إىل �أن الأ�سطح املعاجلة
بال�شمع ينبغي العناية بها بوا�سطة �شمع
كرنوبا املمزوج ب�شمع الع�سل �أو زيت بذر
الكتان.
�أم� ��ا الأ� �س �ط��ح امل �ع��اجل��ة ب��ال �ط�لاء ،فال
حتتاج غالباً �إىل العناية الالحقة بها،
ال �سيما ال �ط�ل�اءات امل�ع��اجل��ة بالأ�شعة
ف��وق البنف�سجية �أو ذات الأ�سا�س املائي
واملذيبات.
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الوقوف على رجل واحدة ..عالمة خطرية جدا

عادات غذائية ت�ساهم يف
�إ�صابتنا بـ«ال�سكري»

جدول رجيم للنباتيني ،ي�ضمن ِلك عد َم خ�سارة املعادن والفيتامينات

عمالقة التكنولوجيا
ي�شكلون منتدى ملعايري
عامل امليتافري�س

النباتيون هم الأ�شخا�ص الذين
ال ي ��أك��ل��ون ال��ل��ح��وم؛ فتنق�ص

من �أج�سامهم العديد من املعادن
والفيتامينات الأ�سا�سية؛ لذلك من
ال�����ض��روري ات��ب��اع نظام غ��ذائ��ي �صحي،
وي�ضم املغذيات التي يحتاجها اجل�سم.
ّ
اخت�صا�صية التغذية عبري �أبو رجيلي،
ت��ق��دم يف امل��ق��ال الآت���ي ،ج� َ
��دول رجيم
للنباتيني ي�ضمن ع��دم خ�سارة املعادن
والفيتامينات من اجل�سم:
 توفري احلديد من م�صادر غري حيوانية�إنّ ال �� �ص��وم ع��ن ت �ن��اول ال �ل �ح��وم وال ��دواج ��ن وال�سمك،
وخ�صو�صاً �إذا ك��ان ال�شخ�ص ي�شكو من فقر ال��دم ،يجب
احل��ر���ص ع �ل��ى ت��وف�ير احل��دي��د م��ن م �� �ص��ادره النباتية
الأخرى ،وحتديداً الورقيات اخل�ضراء مبختلف �أنواعها،
والبقوليات كالعد�س والفا�صولياء واحل ّم�ص والبازالء..
ول�ضمان امت�صا�ص اجل�سم ملعدن احلديد بن�سبة عالية،
ال ب ّد من مزجه مع امل�أكوالت الغن ّية بالفيتامني �سي ،C
كتناول البازالء مع َ�سلطة حتتوي على ع�صري احلام�ض،
�أو العد�س باحلام�ض .ومن جهة �أخ��رى ،ت�شتهر اللحوم
ب��اح�ت��وائ�ه��ا ع�ل��ى ب��روت�ي�ن��ات ع��ال�ي��ة اجل ��ودة ،وال�ضرورية
لوظائف اجل�سم ولإمداده بالطاقة ،وحل�سن احلظ ،ميكن
�أي�ضاً �إيجاد هذه املغذيات يف م�صادر �أخ��رى نباتية مثل:
الكينوا ،والبقوليات ،مع احلر�ص على طبخها مع الأرز
الأ�سمر؛ لت�أمني كافة الأحما�ض الأمينية الأ�سا�سية.
 م�صادر �أخ��رى للكال�سيوم والفيتامني دي ،غريمنتجات الألبان والبي�ض
عند جت ّنب منتجات الألبان والبي�ض ،من املُحتمل جداً
لنق�ص يف الكال�سيوم؛ لذلك
يف مثل هذه احلال ،التع ّر�ض ٍ
ي�ج��ب ال�ب�ح��ث ع�ن��ه يف م���ص��ادر �أخ� ��رى م �ث��ل :ال�سردين،
وال�سم�سم ،واخل�ضروات الورقية اخل�ضراء ،والربوكلي،
والأطعمة املدعّمة به.
�أمّا ال�صوم عن البي�ض فيع ّزز احتمال افتقار اجل�سم �إىل
الفيتامني دي  Dامل�ه� ّم ج��داً ملحاربة الأم��را���ض ،بعدما
وجدتْ الأبحاث العلمية �أنّ نق�صه يرتبط ب�ضعف املناعة،
غري �أن��ه ميكن تعوي�ضه من خ�لال الرتكيز على الفطر
والأطعمة املدعّمة بالفيتامني  Dمثل رقائق الفطور.
 الرتكيز على الفواكه واخل�ضرواتح�ص�ص ج ّيدة من اخل�ضروات
من ال�ضروري احل�صول على
ٍ
والفواكه؛ لغناها مب�ضادات الأك�سدة والفيتامينات واملعادن،
التي تنعك�س �إيجاباً على �صحة اجلهاز املناعي؛ خ�صو�صاً
الأن� ��واع الغنية بالفيتامني ��س��ي  Cم�ث��ل :احلم�ضيات،
والفريز ،والكيوي ،والفلفل ،وال�بروك�ل��ي ..كذلك يجب

ع��دم جتاهل الفيتامني �إي  Eاملتوافر ك�ث�يراً يف
اللوز والبندق ،وال�صويا ،والأفوكادو ..جنباً �إىل
جنب مع ال�سيلينيوم املخ ّب�أ يف امل�أكوالت البحرية
واملك�سرات عموماً ،والزنك املوجود يف ثمار
واجل��وز
ّ
البحر ،والقمح الكامل ،واحلبوب،
والبقوليات على �أنواعها.
ج� ّ�رب��ي ري��ج��ي��م خم�سة
الأيام النباتي
 اليوم الأولالفطور :دقيق ال�شوفان مع حليب
اللوز والع�سل والزبيب.
وجبة خفيفة :خم�س ع�شرة حبة لوز.
ال�غ��داء :ك��وب من الأرز البني مع التوفو ،و�سلطة
الطماطم والب�صل وال�سبانخ.
وجبة خفيفة :كوب من التوت الأزرق.
الع�شاء� :شوربة فطر وع�صري طماطم.
 اليوم الثاينالفطور :ع�صري �أنانا�س وبرتقال.
وج �ب��ة خ �ف �ي �ف��ة :ي �ق �ط�ين خمبوز
بالكراميل.
الغداء :جزء من الزانيا اخل�ضار.
وجبة خفيفة :زبادي عادي وخوخ.
الع�شاء :طماطم ،بروكلي وب�صل �سوتيه.
 اليوم الثالثالفطور :فطائر مع التفاح واحلنطة ال�سوداء وجوز الهند
والع�سل.
وجبة خفيفة :تفاحة خ�ضراء.
الغداء� :أرز بني بالفطر والكاري.
وجبة خفيفة :حبة رمان.
الع�شاء :عجة بالب�صل واحلم�ص.
 اليوم الرابعالفطور� :شطريتان من القمح الكامل مغطاة بالأفوكادو
والطماطم والتوفو والثوم.

وجبة خفيفة :حبتا كليمنتني.
الغداء :خ�س متبل بخل الليمون.
وجبة خفيفة :حفنة من املك�سرات النيئة.
الع�شاء :ك�سك�س ع�ضوي مع اخل�ضار.
 اليوم اخلام�سالفطور :دقيق ال�شوفان مع حليب ج��وز الهند و�شرائح
املاجنو وبذور الكتان.
وجبة خفيفة :جريب فروت.
الغداء :قرنبيط مهرو�س مغطى بالأفوكادو.
وجبة خفيفة :كوب من حليب اللوز.
الع�شاء :بطاطا حلوة وهليون ،وبع�ض اخل�ضروات املخبوزة
يف الفرن.

ن�صائح ملواجهة
حرارة ال�صيف
قال �أندريا�س ماتزراكي�س �إن ح��رارة الطق�س خالل ف�صل ال�صيف
تت�سبب يف ف �ق��دان اجل�سم لل�سوائل ع�بر ال�ت�ع��رق ،وه��و م��ا ميكن
مواجهته من خالل �شرب ال�سوائل على نحو كاف مبعدل ي�صل �إىل
 3لرتات يومياً.
و�أ�ضاف اخلبري لدى هيئة الأر�صاد اجلوية الأملانية �أن امل�شروبات
املثالية تتمثل يف املياه املعدنية والع�صائر املخففة باملاء وال�شاي ،كما
�أن��ه من املفيد تناول اخل�ضروات والفواكه ،التي متتاز مبحتواها
العايل من املاء مثل اخليار والبطيخ.
ً
و�أ�شار ماتزراكي�س �إىل �أن اجل�سم يفقد �أي�ضا الأمالح بفعل التعرق،
مما ي��ؤدي �إىل ال�شعور بالتعب ،وهو ما ميكن مواجهته من خالل
�شرب امل�ي��اه املعدنية الغنية بال�صوديوم ،وك��ذل��ك ح�ساء اللحم �أو
ح�ساء اخل�ضروات.
وب�شكل عام ،ينبغي جتنب التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س بقدر امل�ستطاع؛
حيث ينبغي مث ً
ال ممار�سة الريا�ضة يف ال�ه��واء الطلق يف ال�صباح
الباكر �أو يف امل�ساء ،مع مراعاة حماية الأجزاء املعر�ضة لل�شم�س مثل
الوجه وال��ذراع�ين والقدمني بوا�سطة ك��رمي واق من ال�شم�س ذي
مُعامل حماية “ ”SPFعال ال يقل عن .50

�شكلت �شركتا ميتا ومايكرو�سوفت
وغ� �ي ��ره� � � �م � � ��ا م � � � ��ن ع � �م� ��ال � �ق� ��ة
التكنولوجيا ال��ذي��ن يت�سابقون
لبناء مفهوم امليتافري�س الوليد
م�ن�ت��دى لتعزيز ت�ط��وي��ر معايري
ه� ��ذا امل� �ج ��ال مب ��ا م ��ن � �ش ��أن��ه �أن
يجعل العوامل الرقمية النا�شئة
ل�ل���ش��رك��ات م�ت��واف�ق��ة م��ع بع�ضها
البع�ض.
وت �� �ض��م جم �م��وع��ة امل �� �ش��ارك�ين يف
م �ن �ت ��دى م �ع ��اي�ي�ر امليتافري�س
ال �ع ��دي ��د م ��ن ك�ب��رى ال�شركات
ال�ت��ي تعمل يف ه��ذا امل �ج��ال ،بدءا
من �صانعي الرقائق �إىل �شركات
�أل �ع��اب ال�ف�ي��دي��و ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ه �ي �ئ��ات �أخ � � ��رى ،ح���س�ب�م��ا ذك ��رت
املجموعة يف بيان �أعلنت فيه عن
�إن�شائها يوم الثالثاء.
لكن الالفت للنظر �أن �شركة �آبل
لي�ست �ضمن امل�شاركني يف الوقت
احل� � ��ايل ،خ��ا� �ص��ة و�أن املحللني
يتوقعون �أن ت�صبح العبا مهيمنا
يف � �س �ب��اق امل �ي �ت��اف�ي�ر���س حينما
تعر�ض �سماعة الواقع املعزز العام
احلايل �أو املقبل.
ك�م��ا مل ت�شمل ق��ائ�م��ة امل�شاركني
يف امل � �ن � �ت� ��دى �أي � �� � �ض� ��ا �شركتي
الأل� �ع ��اب روب �ل��وك ����س ونيانتيك،
وال ك��ذل��ك م�ن���ص��ات ميتافري�س
ن��ا��ش�ئ��ة ت�ستلهم ع ��امل العمالت
امل���ش�ف��رة م�ث��ل ذا ��س��ان��دب��وك����س �أو
دي�سنرتاالند .ومل تعرتف �شركة
�آب ��ل ع�ل�ن��ا ب�ع��د ب�خ�ط��ط لتطوير
��س�م��اع��ة ر�أ� � ��س ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
�أنها قدمت ملحة عن املنتج ،وفقا
ل�شركة ب�ل��وم�برج .ومل ت��رد بعد
على طلب للتعليق ب�ش�أن منتدى
امليتافري�س اجلديد.
وم� ��ن �� �ش� ��أن ت �ق��دمي �آب � ��ل جهازا
ك� �ه ��ذا �أن ي �� �ض �ع �ه��ا يف مناف�سة
م �ب��ا� �ش��رة م��ع � �ش��رك��ة م�ي�ت��ا التي
و�ضعت م�ستقبلها رهن منو عامل
امليتافري�س ،وا�ستثمرت على نحو
م�ك�ث��ف يف �أج �ه��زة جت�ع��ل ر�ؤيتها
ل�ل�ع��وامل االف�ترا��ض�ي��ة املرتابطة
حقيقة.

عيادة متنقلة �صديقة للبيئة
للك�شف عن ال�سكري

�شهدت اجل��زائ��ر يف جت��رب��ة �أوىل� ،إط�ل�اق ع�ي��ادة متنقلة للك�شف ع��ن داء
ال�سكري تعمل بنظام الطاقة ال�شم�سية ،مب�ب��ادرة ت�ه��دف �إىل ا�ستغالل
الطاقات املتجددة يف امليدان الطبي ،خا�صة �أن املر�ض املزمن يعرف ارتفاع
معدالت الإ�صابة به �سنويا.
ويف �إط��ار جت�سيد االنتقال التدريجي للطاقة النظيفة ال��ذي تتجه �إليه
اجلزائر ،عملت وزارة ال�صحة بدعم من العيادة املتنقلة "قافلة ال�سكري
 "Driving Diabetesعلى جتهيز و�إطالق عيادة متنقلة خا�صة
بالك�شف عن ال�سكري تعمل بنظام الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بغية
التقليل من انبعاث الكربون.
ومن املنتظر �أن تتبع هذه القافلة الطبية "ال�صديقة للبيئة" ذات التجربة
الفريدة من نوعها يف اجلزائر قوافل �أخرى للك�شف عن خمتلف الأمرا�ض
غري املتنقلة.
ومن مميزات هذه العيادة املكلفة بالك�شف والت�شخي�ص عن ال�سكري� ،أنها
م��زودة ب�ألواح �شم�سية كهرو�ضوئية مما ي�سمح بتقليل انبعاثات الغازات
الدفيئة ،وي�سمح لها بالتنقل والعمل يف املناطق املعزولة ،كما �أنها جمهزة
ب�أحدث التقنيات الطبية الع�صرية للك�شف عن داء ال�سكري� ،إ�ضافة �إىل
�أجهزة �إلكرتونية حديثة .وثمن رئي�س جمعية مر�ضى ال�سكري واملر�شد
ال�صحي في�صل �أوح ��ادة ه��ذه القافلة التي اعتربها "خطوة ممتازة" يف
ميدان ن�شر الثقافة العالجية حول داء ال�سكري يف البالد ،يف ظل ارتفاع
�أعداد امل�صابني باملر�ض �سنويا ،بح�سب ر�أيه.
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ي�ستمر حتى  10يوليو يف منطقة �سيح �صربة
من �أجل التنمية امل�ستدامة

 3000طالب من  18مدر�سة يف الإمارات
ي�شاركون بربنامج تعليمي عرب الإنرتنت
•• دبي – الفجر

يف �إط��ار الذكرى الـ  20لت�أ�سي�سها ،حتتفل امل�ؤ�س�سة االجتماعية العاملية
 Camps Internationalهذا العام بهذه املنا�سبة من خالل
م�ضاعفة جهودها لتوفري تعليم فعال وم��ؤث��ر للطالب يف جميع �أنحاء
العامل من خالل الرحالت اال�ستك�شافية الدولية احل�ضورية بعد �إعادة
فتح ال�سفر العاملي ،ومن خالل برناجمها التعليمي عرب الإنرتنت "درا�سات
العامل احلقيقي"  - Real World Studies-احلائز على جوائز.
ونظرا ملا ت�سببت فيه جائحة كوفيد -19من تداعيات على التنقل وال�سفر
على م�ستوى ال �ع��امل ،مل يعد ب��إم�ك��ان ال�ط�لاب جت��رب��ة ال�ت�ح��دي��ات التي
يواجهها ال�ع��امل وم��واط�ن��وه ب�شكل مبا�شر .عمال منها على جت��اوز هذه
العقبة والتعاي�ش مع الظروف التي فر�ضتها اجلائحة يف جمال ال�سفر،
�أوج��دت امل�ؤ�س�سة ال��رائ��دة يف جم��ال املغامرات وال��رح�لات اال�ستك�شافية "
 "Camps Internationalبديال عرب تطوير و�إطالق برناجمها
التعليمي عرب الإنرتنت" ،درا�سات العامل احلقيقي" ( ،)RWSيف العام
 2020ل�ضمان ا�ستمرار قدرتها على توفري التوا�صل بني الطالب
وخميماتهم يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل وم��وا��ص�ل��ة م���س��اع��دة املعلمني على
�إلهام ومتكني اجليل القادم من املواطنني العامليني.
يتكون برنامج "درا�سات العامل احلقيقي" Real World Studies -
من برامج درا�سة ميدانية تتما�شى مع جماالت املواد الأ�سا�سية ومرتبطة
باملناهج العاملية مبا يف ذل��ك مناهج اململكة املتحدة والبكالوريا الدولية
ومناهج كل من الواليات املتحدة و�أ�سرتاليا .ومنذ �إن�شائه يف العام ،2020
ربط برنامج "درا�سات العامل احلقيقي"Real World Studies -
�أك�ثر من  4700طالب يف  66مدر�سة باملوظفني الدائمني لـم�ؤ�س�سة
" ،"Camps Internationalيف املخيمات يف كينيا ،تنزانيا ،بورنيو،
كمبوديا ،كو�ستاريكا ،الإكوادور وبريو من خالل جل�سات تفاعلية مبا�شرة
عرب الإنرتنت.
ت�شمل املو�ضوعات التي يتم تناولها يف الربنامج كل من التنمية امل�ستدامة،
الأم��ن الغذائي واملائي وال�صحة وال�صرف ال�صحي ،مب�شاركة طالب من
دولة الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة� ،أ�سرتاليا ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،جنوب �إفريقيا ،ماليزيا ،املك�سيك وغريها .يف الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة� ،شاركت  18مدر�سة يف برنامج "درا�سات ال�ع��امل احلقيقي" -
 ،Real World Studiesحيث ي�ستخدم �أكرث من  3000طالب
موارد التعلم بن�شاط.
هذا ،ومن �أجل �سد الفجوة بني املعلمني والطالب عرب برنامج "درا�سات
العامل احلقيقي"  ،Real World Studies -اتخذت م�ؤ�س�سة "
 "Camps Internationalخطوة كبرية �إىل الأمام حيث �أ�س�ست
جمموعات تفكري خا�صة بدرا�سات العامل احلقيقي .تقدم هذه الفعاليات،
على غرار امل�ؤمترات ،للمعلمني فر�صة ثمينة للتعاون والنقا�ش حول �أف�ضل
الطرق لإثارة اهتمام و�شغف الطالب مب�ستقبل ال�سفر التعليمي امل�ستدام.
يذكر �أن اللقاء املقبل للمجموعة �سيقام يف كينيا يف الفرتة ما بني 24
و� 28أكتوبر  .2022فعرب خربتها التي متتد على مدى  20عامًا ،تقدم
م�ؤ�س�سة "  "Camps Internationalرح�لات ا�ستك�شافية تغري
احلياة يف خميماتها الدائمة عرب �سبعة بلدان ،مبا يف ذلك كينيا وكمبوديا.
ومنذ �إن�شائها� ،شارك � 30أل��ف طالب ومعلم يف رح�لات ا�ستك�شافية عرب
 400م�شروع ،مما �أثر على حياة �أكرث من � 120ألف �شخ�ص يف جميع
�أنحاء العامل .من خالل امل�شاركة يف هذه البعثات ،يطور الطالب واملعلمون
مهارات احلياة الواقعية الأ�سا�سية مثل التعاون و�صنع القرار والتحليل
وامل�س�ؤولية الأخالقية والثقافية مع تطوير �شعور �أق��وى باالنتماء �إىل
ق�ضية م�ستدامة تخ�ص م�ستقبلهم .يف معر�ض حديثه عن الإجناز الذي
حققته امل�ؤ�س�سة ،قال �ستيوارت ري�س جونز ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
ل�شركة " " :"Camps Internationalعلى م ��دار الع�شرين
عامًا املا�ضية ،قمنا بتح�سني �أنف�سنا ومتيزنا يف جعل م�ستقبل جمتمعنا
و�أطفالنا �أقرب �إىل الق�ضايا وامل�شاكل التي يواجهها النا�س حول العامل من
خالل امل�شاركة الن�شطة يف العمل مع �شركائنا املجتمعيني .وعندما حلت
اجلائحة� ،سمح لنا برناجمنا "درا�سات العامل الواقعي" مبوا�صلة تزويد
الطالب واملعلمني مبعرفة ا�ستثنائية حول العامل احلقيقي وت�أ�سي�سهم
كمواطنني عامليني م�س�ؤولني مبا يتما�شى مع الهدفني ال��راب��ع والثالث
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة .و�سيكون هدفنا الدائم
يف " ،"Camps Internationalه��و ��ض�م��ان �أن ت �ك��ون املعرفة
واخلربات الدولية متاحة للجميع".

مركز العني ال�شبابي يطلق برنامج مقي�ض ال�صقور
•• العني  -الفجر

�أط �ل��ق م��رك��ز ال �ع�ين ال���ش�ب��اب��ي ال �ت��اب��ع ل �ن��ادي تراث
الإمارات برنامج مقي�ض الطيور لطالبه املنت�سبني،
وي�ستمر ح�ت��ى  10ي��ول�ي��و ال �ق��ادم يف منطقة �سيح
�صربة مبدينة العني.
ويقدم الربنامج معلومات عن ال�صقور وتربيتها،

وع��ن اال� �س �ت �ع��دادات ل�ف�ترة املقي�ض �أو م��ا ي�سمى بـ
"الربط" ،والتي متتد لأكرث من �سبعة �أ�شهر؛ وهي
الفرتة التي يقوم خاللها ال�صقر با�ستبدال ري�شه
القدمي لينمو حمله ري�ش جديد..ويحتاج ال�صقر
يف هذه الفرتة لعناية خا�صة وعوامل مهمة تتعلق
بجودة و�صحة الغذاء وحمايته من الأم��را���ض ،كما
يحتاج �إىل �أج ��واء خا�صة يجب �أن تتوفر يف غرف

املقي�ض.
وق��ال خليفة بطي ال�شام�سي مدير مركز العني �إن
ريا�ضة ال�صيد بال�صقور هي �إح��دى ركائز الرتاث
الإم��ارات��ي ال��ذي ورث�ن��اه عن الآب��اء والأج ��داد ،وتعد
من �أهم الريا�ضات التقليدية يف الدولة .م�ضيفا �أن
الربنامج يهدف �إىل زي��ادة الوعي بقيمة ال�صقارة،
ون�شر �أخالقيات ريا�ضة ال�صيد بال�صقور والتعريف

ب�صفات ال�صقور وعاداتها و�أط��وار حياتها و�أنواعها،
وغر�س املبادئ واملمار�سات ال�صحيحة لهذا الإرث يف
النا�شئني.
و�أ�شار ال�شام�سي �أن الربنامج ينفذه عدد من املدربني
املتخ�ص�صني يف ه��ذا املجال لتعليم الطالب كيفية
رعاية ال�صقور ومبادئ ممار�سة ال�صقارة والأدوات
التي حتتاجها ال�صقور وال�صقارين.

ير�سخون نهج املري�ض �أو ًال
الأطباء يف م�ست�شفى كليفالند كلينك �أبوظبي ِّ

�إدارية �إماراتية يف �إحدى مدار�س الدولة ِّ
حتقق حلمها بال�سري مبفردها بعد �صراع مع الت� ّصلب الع�صبي املتعدد دام ع�شر �سنوات دون ت�شخي�ص
•• �أبوظبي -الفجر

جنح الأطباء يف م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي"
بتمكني ام ��ر�أة �إم��ارات�ي��ة م�صابة بالت�صلب الع�صبي
املتعدد من ا�ستعادة عافيتها� ،إثر عالج فعال .كان ذلك
نتيجة �إ�صرار �أخت املري�ضة ب�أخذ م�شورة طبية �أخرى
ب�ش�أن حالتها ال�صحية الآخ ��ذة بالتدهور وفقدانها
لتوازنها اجل�سدي على مدى عقد من الزمن.
ع��ا��ش��ت �أم�ي�ن��ة م��ع م��ر���ض الت�ص ّلب الع�صبي املتعدد
ل�سنوات ،دون ت�شخي�ص حالتها ،فيما راح��ت متار�س
عملها ك�إدارية يف مدر�سة بحيث كانت مت�ضي يومها
يف �أداء عملها املكتبي التنظيمي .وعلى الرغم من �أنها
حت ّملت ف�ق��دان ت��وازن�ه��ا اجل���س��دي وا��ض�ط��رت �إىل �أن
ت�ستعني بع�صا خالل امل�شي� ،إال �أنها مع م�ضي الوقت
ا�ست�سلمت متاماً حلالتها.
ويف ه��ذا الإط��ار ،قالت �أمينة " :م�ضت ع�شر �سنوات
على مالحظتي ت�غ�ي�يرات يف حركتي ال�ي��وم�ي��ة .وقد
حاولت �أن �أ�شغل نف�سي بالرتكيز على عملي ك�إدارية
يف مدر�سة ،وكنت كلما انغم�ست يف العمل �أ�شعر �أنني
بخري".
�إال �أن حالتها تدهورت �إىل ح ِّد �أنها مل تعد قادرة على
امل�شي مل�سافة ق�صرية قد ال تتجاوز الـ 200مرت دون
وحتى بعد التدخّ ل
�أن تطلب امل�ساعدة من زمالئها.
ّ
ال�ط�ب��ي ،مل تكن حالتها ت�شهد �أي حت��� ّ�س��ن .وعندما
اقرتحت عليها �أختها �أن تق�صد م�ست�شفى "كليفالند
كلينك �أبوظبي" ،جزء من مبادلة للرعاية ال�صحية،
�أخذت حالتها على حممل اجلدّ.
�أو� �ض��ح ال��دك �ت��ور �آن ��و ج��اك��وب ،م��دي��ر ق���س��م الت�صلب
الع�صبي املتعدد و�أم��را���ض املناعة ال��ذات�ي��ة الع�صبية
يف م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" قائ ً
ال" :مل
�أفاج�أ ب�أنه مل يتم ت�شخي�ص حالة �أمينة على الرغم
من �أنها كانت تعاين من �أع��را���ض الت�صلب الع�صبي
املتعدد على مدى � 10سنوات .و�أود هنا �أن �أن ّبه �إىل �أن
الأعرا�ض قد تختلف من �شخ�ص لآخر ،وقد ال يعاين

بع�ض الأ��ش�خ��ا���ص يف بع�ض احل ��االت م��ن الأعرا�ض
املتعارف عليها .بحيث يواجه البع�ض يف حاالت الت�صلب
الع�صبي امل�ت�ع��دد م�شكالت �صحية غريبة ق��د حتيرّ
الأطباء .ف�ض ً
ال عن �أن بع�ض املر�ضى قد ال يتمكنون
من �شرح الأعرا�ض التي يعانون منها ب�صورة دقيقة
للأطباء .فيما قد يتجاهل البع�ض الآخر من املر�ضى
ذلك دون �أن يطلبوا امل�ساعدة ،فت�صبح ال�صعوبات هذه
جزءاً ال يتجز�أ من يومياتهم� .إال �أن التدقيق يف تاريخ
�أمينة الطبي واالهتمام ب�أدق التفا�صيل قد مكننا من
اال�ستنتاج ب�أنها قد تعاين من الت�صلب الع�صبي املتعدد
يف حبلها ال�شوكي ب�صورة خا�صة".
وجت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن م��ر���ض ال�ت���ص�ل��ب الع�صبي
امل�ت�ع��دد مي � ّر مب��رح�ل�ت�ين ،الأوىل انتكا�سية والثانية
تدريجية .ويف ح�ين ت�ستم ّر االنتكا�سة ل�سنوات عدة
وحتظى بخيارات عالجية فعالة� ،إال �أن��ه ويف املرحلة
التدريجية ،تتدهور حالة املري�ض ،وخا�صة حركته،
�شيئاً ف�شيئاً وي�صبح عالجه �أكرث �صعوبة.

قادرة على امل�شي دون �أي دعم �أو �أية م�ساعدة .وما كان
ذل��ك ممكناً ل��وال جهود طاقم ال��رع��اي��ة يف م�ست�شفى
كليفالند كلينك �أبوظبي".
ويف اخلتام قال الدكتور جاكوب" :حالة �أمينة لي�ست
ا��س�ت�ث�ن��اءً ،فنحن ن�ع��اي��ن ال�ع��دي��د م��ن امل��ر��ض��ى الذين
يعانون من ت�شخي�ص مت�أخر حلاالت الت�صلب الع�صبي
امل �ت �ع��دد .ع�ل��ى ال �ن��ا���س �أن ي�ت�ن�ب�ه��وا ل�ف��ر���ض الإ�صابة
بالت�صلب الع�صبي املتعدد ،كما وعلينا �أن ن��درك �أنه
مر�ض قابل للعالج ولي�س م�ستع�صياً".
�إال �أن الدكتور جاكوب يعود وين ّبه قائ ً
ال" :يف الأحيان
الأخ ��رى ق��د يحدث العك�س ،بحيث �أن��ه ق��د ال يعاين
امل��ر��ض��ى �أح�ي��ان�اً م��ن ت�ص ّلب الع�صبي امل�ت�ع��دد� ،إال �أن
الت�شخي�ص يكون خط�أ ،وبالتايل تو�صف لهم �أدوية
خاطئة .فمن ال�ضروري لنا ك�أطباء �أن ن�ستمع بدقة
�إىل املري�ض ،و نمُ ِّح�ص يف الأع��را���ض ،ونعاينها بت� ٍّأن
قبل �أن ن�شخّ �ص املر�ض .بحيث �أن ك ّل مري�ض ي�ستحق
عالجاً م�ص ّمماً خ�صي�صاً له".
ويف هذا ال�سياق قال الدكتور جاكوب" :تاريخ �أمينة ث��م يختم بالقول" :من املمكن �أن يعي�ش امل��رء حياة
ال�ط��وي��ل ومعاناتها م��ع الأع��را���ض ،وت��ده��ور حالتها ط�ب�ي�ع�ي��ة� ،أو ��ش�ب��ه ط�ب�ي�ع�ي��ة ،م��ع ال�ت���ص�ل��ب الع�صبي
�رج��ح ف��ر��ض�ي��ة �أن �ه��ا يف املتعدد� .أ�شعر ب�سعادة غامرة عندما يخربين مر�ضاي
ب �� �ص��ورة ت��دري�ج�ي��ة ،يجعلنا ن� ّ
ً
املرحلة التدريجية� .إال �أنني ارت�أيت ،ونظرا لتاريخها ب�أنهم كادوا ين�سون مر�ضهم �إىل �أن ذكرهم امل�ست�شفى
مبوعدهم معي".
الطبي الغام�ض� ،أن نقدّم لها �أف�ضل عالجاتنا".
مت بذل الكثري من اجلهد كي تقتنع �أمينة ب��أن تغيرّ اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه �أظ �ه��رت درا� �س��ة علمية �أجريت
عالجها� .إال �أن حتذير الطبيب لها قائ ً
ال" :ميكنك يف الإم ��ارات العربية املتحدة ت��زاي��داً يف ع��دد مر�ضى
رف����ض ال�ع�لاج (اجل��دي��د) وعندها �سي�صبح الكر�سي الت�صلب الع�صبي املتعدد يف املنطقة .وهو من �أمرا�ض
املتحرك مالزماً لك� ،أما �إن اخرتت العالج ،ويف حال املناعة الذاتية التي ت�ؤثر على الدماغ واحلبل ال�شوكي.
حالفكِ احلظ ،ف�ستتمكنني من اجلري"� ،أقنعها ببدء يعتمد ب��رن��ام��ج الت�صلب الع�صبي امل�ت�ع��دد يف معهد
ال�ع�لاج اجل��دي��د .بحيث �أج��اب��ت �أم�ي�ن��ة" :ال �أري ��د �أن الأع�صاب يف م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي"
نهج "املري�ض �أو ًال" ،ويعترب �أح��د �أك�ب�ر ال�برام��ج يف
�أرك�ض� ،أريد �أن �أطري!"
ولتحقيق ه��ذه ال�غ��اي��ة ،وك��ذل��ك جلعل حلمها بزيارة املنطقة و�أكرثها �شمولية .تتمثل مهمة فريق العمل
�إك�سبو  2020يف دب��ي وارت �ي��اد ك��اف��ة �أجنحته �سرياً يف �إح��اط��ة املري�ض وعائلته بالرعاية واحل��ر���ص على
على الأق��دام حقيقة واق�ع��ة ،التزمت �أمينة بعالجها الت�شخي�ص الدقيق حلالته ويف الوقت املنا�سب .على
اجلديد .واليوم وبعد مرور الوقت ،تفتخر �أمينة ب�أنها �أن يتم توفري خطة عالجية متط ّورة وتخ�صي�ص دعم
حققت حلمها" :لقد بدا الأمر �أ�شبه باحللم� ،أن �أكون �إداري على املدى الطويل لكل مري�ض.

طالب مركز م�سارات يناق�شون الإعالميني ويتحدثون عن املهارات والإجنازات
ُ
•• ال�شارقة-الفجر:

يف اللقاء الإع�لام��ي ال��ذي نظمه مركز م�سارات
ل�ل�ت�ط��وي��ر وال �ت �م �ك�ين ال �ت��اب��ع مل��دي �ن��ة ال�شارقة
ل�ل�خ��دم��ات الإن���س��ان�ي��ة ،حت � َ
�دث ع ��د ٌد م��ن طالب
امل��رك��ز احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى ��ش�ه��ادات �إمت ��ام برنامج
التعليم امل�ستمر " � ،"BTECأمام ال�صحافيني
وممثلي و�سائل الإعالم ،عن جتاربهم ودرا�ستهم
�ضمن الربنامج والإجن ��ازات التي حققوها من
خ�لال التطوير امل�ستمر مل�ه��ارات�ه��م ال�شخ�صية
واملهنية حتت �إ�شراف معلميهم ومدربيهم.
ال �ط��ال��ب ي��و� �س��ف امل �ل�ا حت� ��دث ع ��ن برنامج
الدرا�سات املهنية ال��ذي تفوق فيه متعلماً �إدارة
ال��وق��ت وتخ�صي�ص م��واع�ي��د منا�سبة للريا�ضة
واخل � ��روج واجل �ل��و���س م��ع الأ�� �س ��رة ،ك�م��ا حتدث
عن �إجن��ازات��ه يف حفظ ال�ق��ر�آن الكرمي وجمايل
ال��روب��وت وال��ري��ا� �ض��ة� ،إذ �سبق ل��ه �أن � �ش��ارك يف
العديد من امل�سابقات الريا�ضية و�أح��رز املراكز
امل�ت�ق��دم��ة� .أم��ا الطالبان ح�سن ع�ل��ي ،و�صالح
عمر ،ف�أو�ضحا من خ�لال جتربتهما الدرا�سية
كيف امتلكا مهارات الزراعة واالعتناء بالنباتات
يف امل�شتل ،مع الإمل��ام ب�أنواعها ومواقيت زراعتها
و�أع �م��اره��ا وم��واع�ي��د �سقايتها ،مقرتحني على
امل�ه�ت�م�ين ب��اق�ت�ن��اء ال �ن �ب��ات��ات امل�ن��زل�ي��ة �أن يولوا
اهتمامهم لها ويحر�صوا على و�ضعها يف الظل
�إن كانت �أ�شعة ال�شم�س ال تنا�سبها ،والعك�س ،و�أال
يفرطوا يف �إروائها واالكتفاء بذلك مرة يف اليوم
كي ال تت�أثر الرتبة.
من جانبها حتدثت الطالبة بردي�س حمدي عن
مهارات برنامج الدرا�سات املهنية وتعلم اللغات
والأرق� ��ام و�أع �م��ال ال�ف��رز والت�صنيف بالإ�ضافة

�إىل الأع �م��ال املكتبية وب��رن��ام��ج تطوير الذات،
كما حتدثت عن �إجن��ازات�ه��ا يف " جتويد القر�آن
الكرمي" حيث �سيتم ت�سجيل �صوتها يف �إذاعة
القر�آن الكرمي وهي تقوم بالتجويد.
الطالب �سلطان �أحمد مبارك حتدث عن درا�سته
�ضمن الربنامج لنمط احلياة ال�صحي و�أهمية
ممار�سة التمارين الريا�ضية ب�أنواعها املختلفة
م ��ؤك��داً �أه�م�ي��ة ال��ري��ا��ض��ة بالن�سبة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وكبار ال�سن وجميع �أبناء املجتمع،
يف حني ا�ستعر�ض الطالب يزن با�سل ديب �أهمية
احل�ي��اة وف��ق من��ط �صحي واحل�ف��اظ على الوزن
املنا�سب ،م��ؤك��داً قدرته على ا�ستخدام احلا�سب
الآيل والبحث عرب الإنرتنت من خالل القراءة
والكتابة .ب��دوره قال الطالب �سعود ع�سكر �إن
برنامج الدرا�سات املهنية �أت��اح له تعلم الأعداد

والأرق��ام والقيام بالعمليات احل�سابية مو�ضحاً
�أهمية ذلك يف احلياة اليومية والقيام بعمليات
البيع وال���ش��راء والأع �م��ال املكتبية كالت�صنيف
واحل�سابات ،وحت��دث��ت الطالبة ره��ف يا�سر عن
مهاراتها �ضمن خمبز دان��ات للحلويات و�صنع
امل��أك��والت وامتالك مهارات ال�صحة وال�سالمة،
يف حني �أكدت الطالبة ميثاء �صالح كيف امتلكت
عرب الدرا�سات املهنية مهارة التعامل مع الألوان
و�إبداع اللوحات الفنية حيث تعمل مع زمالئها يف
ر�سم اللوحات اجلماعية .وقالت الطالبة مرمي
�آل علي �إن برنامج ال��درا��س��ات املهنية �ساهم يف
تعليمها منط احلياة ال�صحي من خالل التغذية
ال�صحية و�شرب املاء وممار�سة الريا�ضة بانتظام،
وق��د �سبق ل�ه��ا �أن ��ش��ارك��ت م��ن خ�ل�ال اللوحات
الفنية التي تبدعها بالعديد من املعار�ض.

ال ت�شلون هم ..دامكم يف دار زايد

مبادرة اجتماعية و�إن�سانية يف ر�أ�س اخليمة

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

�أطلقت جمعية الإمارات لل�سرطان فرع �إمارة ر�أ�س اخليمة مبادرة �إن�سانية
بعنوان " ال ت�شلون هم ..دامكم يف دار زايد" تت�ضمن زيارات خا�صة يقوم بها
�أع�ضاء اجلمعية �إىل منازل �أ�سر املتوفني نتيجة الإ�صابة مبر�ض ال�سرطان
وهم من الأخوة املقيمني يف الإمارة من خمتلف اجلن�سيات ،و�شملت الزيارات
يف مرحلتها الأوىل مناطق اجلوالن وال�شري�شة وكورني�ش القوا�سم يف مدينة
ر�أ�س اخليمة ،وتخللها تقدمي الدعم املادي واملعنوي لهذه الأ�سر �إىل جانب
تقدمي امل�ساعدات االن�سانية .وت�أتي هذه املبادرة �ضمن م�شاريع اجلمعية
و�أه��داف�ه��ا كجزء م��ن امل�س�ؤولية املجتمعية وحتقيق التوا�صل والتما�سك
االجتماعي ،وقد �أ�شرفت مهره حممد بن �صراي مديرة فرع اجلمعية يف
ر�أ�س اخليمة على �إجراءات تنظيم و�إجناح هذه املبادرة.
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يطلق على مر�ض ال�سكري ا�سم "املر�ض ال�صامت" لأنه يت�سلل
بخفة �إىل �أج�سامنا ،وارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ،مقدمة
للإ�صابة مبقدمات ال�سكري ومر�ض ال�سكري من النوع .2
ميكن �أن تت�سبب بع�ض ال��ع��ادات الغذائية اخلاطئة يف
�إحداث فو�ضى يف ن�سبة ال�سكر يف الدم ،كتناول احللويات
عالية الكربوهيدرات وال�سكر واملخبوزات واخلبز الأبي�ض
والأرز ومنتجات احلبوب امل�صنعة الأخرى.

23

Thursday

23

"املر�ض ال�صامت يت�سلل بخفة �إىل �أج�سامنا

عادات غذائية ت�ساهم يف �إ�صابتنا بـ«ال�سكري»
حت ��ذر �أخ �� �ص��ائ �ي��ة ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ملر�ضى
ال �� �س �ك��ري م ��ويل واج� �م ��ان م��ن �أن امل�شروبات
امل �ح�ل�اة ب��ال���س�ك��ر �أك �ث�ر خ �ط��ورة م��ن الطعام،
وت�ق��ول واج�م��ان "يف ب�ضع ر��ش�ف��ات ،ميكنك �أن
ت�ستهلك ال �ك��رب��وه �ي��درات وال���س�ك��ر املعادل
لوجبة كاملة".
م �ع��رف��ة ك �ي��ف مي �ك��ن ل � �ع� ��ادات �شرب
معينة �أن ترفع ن�سبة ال�سكر يف الدم
�إىل م�ستويات غري �صحية وت�سبب
م�شاكل مبرور الوقت قد ت�ساعدك
على ا��س�ت�ب��دال ع ��ادات امل�شروبات
ال�سيئة تلك ب�أخرى �صحية ،ومن
امل�شروبات التي ترفع ن�سبة ال�سكر
يف الدم ويجب الإمتناع عنها

�شرب ال�صودا �أو ال�شاي احللو
وجدت درا�سة �أجريت على �أكرث من � 300ألف
�شخ�ص يف جم�ل��ة رع��اي��ة م��ر��ض��ى ال���س�ك��ري �أن
الأ�شخا�ص الذين ي�شربون ح�صة �إىل ح�صتني
م� ��ن امل� ��� �ش ��روب ��ات املحالة
بال�سكر يوميا لديهم
خطر �أك�بر بن�سبة
 26٪للإ�صابة
مبر�ض ال�سكري
م� � ��ن ال � � �ن� � ��وع 2
م � � �ق� � ��ارن� � ��ة مب ��ن
ي���ش��رب��ون �أق ��ل من
م � � � ��رة واح � � � � � ��دة يف
ال �� �ش �ه��ر،ب �ي �ن �م��ا من
الوا�ضح �أن امل�شروبات
الغازية وال�شاي احللو

مليئة بال�سكر ،فقد ال ت��درك ع��دد ال�سكريات من املحتمل �أن ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف
امل�ضافة التي تدخل يف امل�شروبات التجارية.
الدم".
ت �ق��ول ك�ي�م�بريل ب�ي�رب��ون��ت،يف م��رك��ز ويك�سرن
الطبي بجامعة والي��ة �أوه��اي��و ":اقر�أ مل�صق امل�شروبات املجمدة
حقائق التغذية ع��ن الكربوهيدرات وغرامات يعتقد بع�ض النا�س �أن القهوة احللوة واملثلجة
ال �� �س �ك��ر امل � �� � �ض ��اف� ،أي �� �ش ��يء ي� �ح� �ت ��وي على �أو م�شروب ال�سال�ش يف يوم حار �أمر ال ب�أ�س به
الكربوهيدرات ميكن �أن يرفع ن�سبة ال�سكر يف حتى عند القلق ب�ش�أن ارت�ف��اع ن�سبة ال�سكر يف
الدم".
الدم.
تقول بريبونت�" :إن �إقران امل�شروبات ال�سكرية ي �ق��ول امل� ��درب ال���ش�خ���ص��ي امل�ع�ت�م��د وال �ك��ات��ب "
ب��وج �ب��ة حت� �ت ��وي ع �ل��ى ال�ب��روت�ي��ن وال� ��ده� ��ون �ستيف ثوني�سن " :م�شروب �سال�ش � 20أون�صة
ال�صحية ميكن �أن يقلل من ارتفاع ن�سبة ال�سكر من��وذج�ي��ا ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ح ��وايل  83ج ��رام من
يف الدم".
ال�سكر� ،ستتعر�ض ل�ضغوط �شديدة للعثور على
م�شروب �سال�ش جتاري يحتوي على كمية �أقل
�شرب القهوة املحالة
من ال�سكر ،ولكن ميكنك �صنع ن�سخة �صحية يف
تعتربالقهوة ال �� �س��وداء م���ش��روب �صحي مليئ املنزل با�ستخدام الفاكهة ،الو�صفات هي جمرد
بالبوليفينول ال�صحي ،ولكن �إ��ض��اف��ة للقهوة بحث �سريع على الإنرتنت".
املق�شدات املحالة يحول فنجان قهوتك �إىل ما ي��و� �ص��ي ث��ون �ي �� �س��ن ب �ت �ج �ن��ب ال� �ق� �ه ��وة املثلجة
يعادل علبة ال�صودا.
وامل�شروبات الريا�ضية �أي�ضا ،والتي حتتوي عادة
ت �ق��ول الأخ �� �ص��ائ �ي��ة ت��ري���س�ت��ا ب�ي���س��ت "�إن على  74و 34جراما من ال�سكر على التوايل
�إ� �ض��اف��ة امل�ح�ل�ي��ات �أو ال �ك��رمي��ات عالية لكل � 20أون�صة.
ال�سعرات احلرارية والدهون يزيد من
احتمالية ت�سبب م�شروب القهوة املعتاد �شرب الكحول
يف زيادة الوزن ،واحدة من �أ�سو�أ عادات ي�سري اخل�ب�راء �إىل �أن بع�ض �أن ��واع امل�شروبات
ال�شرب لأولئك الذين يريدون الكحولية القوية ال حتتوي على �سكر كالو�سكي،
ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر ول�ك��ن ال�ع��دي��د م��ن اخل�لاط��ات ال�ت��ي ت��دخ��ل يف
يف الدم هو تناول القهوة ال�ك��وك�ت�ي�لات حت�ت��وي ع�ل��ى ال���س�ك��ري��ات ،النبيذ
املتخ�ص�صة عالية ال�سكر يحتوي على ال�سكر وال�ك��رب��وه�ي��درات والبرية
والدهون".
حتتوي على الكربوهيدرات.
لذا ،ف�إن ال�شرب املنتظم "قد ي�ؤدي �إىل ارتفاع يف
م�شروبات �صناعية خادعة م�ستويات ال�سكر يف الدم بالإ�ضافة �إىل احتمال
تت�ضمن بع�ض ه��ذه املل�صقات زيادة الوزن" ،كما يقول ديفيد بريندان ،مدرب
"م�شروب ط� ��اق� ��ة طبيعي �شخ�صي
بالكامل" و"ع�صري حقيقي يقول بريندان" :يغري الكحول الطريقة التي
 "100٪و"م�صنوع من فواكه ي �ف��رز ب�ه��ا ال�ك�ب��د اجل �ل��وك��وز ،وال� ��ذي مي�ك��ن �أن
ع�ضوية" ل �ك��ن ت �ل��ك "الأقنعة ي�سبب انخفا�ضا مفاجئا يف ن�سبة ال�سكر يف الدم
ال�صحية" كما ت�سميها واجمان ،لن ي�سمى نق�ص ال�سكر يف الدم" .يجب �أن ينتبه
تخدع ج�سدك.
م�ستخدمو الأن�سولني �إىل ت�أثريات ال�شرب على
تقول واج�م��ان" :م�شروبات الطاقة ال�شهرية ،م�ستويات ال�سكر يف الدم.
وامل �� �ش��روب��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،وم �� �ش��روب��ات ال�شاي ت �� �ش�ير واج � �م� ��ان �إىل ح �ق �ي �ق��ة �أخ � � ��رى تتعلق
امل�صنوعة من الأع���ش��اب ،ت�صنع دائ� ًم��ا بالكثري با�ستهالك امل�شروبات للبالغني والتي ميكن �أن
من ال�سكريات امل�ضافة جلعلها حلوة" .وت�ضيف ت��ؤث��ر على م�ستويات ال�سكر يف ال ��دم :الطعام
واجمان ":حتى ع�صري الربتقال النقي  100٪الذي تتناوله �أثناء ال�شرب وبعده.

تعني احتواءها مكونات "مرتبطة بالنوبات القلبية"

حتذير ب�ش�أن «كلمتني» على مل�صقات مكمالت غذائية
�أ�صدر م�س�ؤولون �صحيون حتذيرات ب�ش�أن مكمالت غذائية حتتوي على مكونات معينة مت ربطها بالنوبات القلبية.
وجل�أ الكثريون �إىل املكمالت الغذائية لتعزيز مناعتهم و�صحتهم ب�شكل عام ،خا�صة منذ بداية وباء "كوفيد ،"19-لكن �إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجدت �أن
بع�ض البائعني ي�ستخدمون مكونات غري مدرجة ،والتي ميكن �أن ت�سبب القرحة وارتفاع �ضغط الدم ،وال ت�أتي مع حتذيرات للم�ستخدمني.
م��ؤخ��را� ،أ��ص��درت �إدارة ال�غ��ذاء وال ��دواء الأمريكية �إ�شعارا ويتم ت�سويق املكمالت التي حتتوي على هذه العنا�صر لعالج يحتمل �أن تكون خطرة ،ولكن ال ُت��درج ،وفقًا لإدارة الغذاء
عاجال يقول �إن املكمالت التي حتتوي على �أ�شكال خمتلفة التهاب املفا�صل و�آالم الع�ضالت وه�شا�شة العظام و�أعرا�ض والدواء ،مبا يف ذلك:
دي�ك�ل��وف�ي�ن��اك :دواء م���ض��اد ل�لال�ت�ه��اب غ�ير �ستريويديمن اال�سم "� "Artriأو " "Ortigaحتتوي على مكونات �سرطان العظام.
وحتتوي بع�ض منتجات  Artriو Ortigaعلى مكونات (� )NSAIDشبيه بالإيبوبروفني والأ��س�بري��ن .وميكن
ن�شطة خمفية وخطرية ولي�ست على مل�صق املنتج.
�أن ي� ��ؤدي �إىل م�شاكل يف اجل �ه��از اله�ضمي ،م�ث��ل التقرح
واالنثقاب.
ديكلوفيناك ال�صوديوم :ميكن �أن يزيد من خطر الإ�صابةب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية مثل ال�سكتة الدماغية
وال�ن��وب��ات القلبية ،وق��د ي ��ؤدي �إىل تقرح �أو ثقب مميت يف
املعدة والأمعاء.
ديك�ساميثازون :ه��و كورتيكو�ستريويد ي�ستخدم لعالجم��ر��ض��ى "كوفيد "-19امل���ص��اب�ين ب ��أم��را���ض خ�ط�يرة على
�أج �ه��زة التنف�س ال���ص�ن��اع��ي .ومي�ك��ن �أن ي�غ�ير �ضغط الدم
وي�سبب االلتهابات ويتلف العظام.
ميثوكاربامول :مرخي للع�ضالت ي�ستخدم لعالج الإ�صابات�أو الأمل ،ولكن ميكن �أن ي�سبب الدوخة �أو التخدير.
وميكن ملكونات الأدوي��ة هذه ،غري املدرجة يف مل�صق املنتج،
�أن تتفاعل �أي�ضا مع الأدوي��ة الأخ��رى التي رمب��ا يتناولها
امل�ستهلك.
وتلقت �إدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية تقارير عن �أحداث
�سلبية ،مبا يف ذلك ت�سمم الكبد والوفاة املرتبطة با�ستخدام
منتجات  ،Artri Kingمنذ �أن �أ� �ص��درت ال��وك��ال��ة �أول
حتذير لها ب�ش�أن منتج  Artri Ajo Kingيف  5يناير
.2022

وميكن �أن ي ��ؤدي �إي�ق��اف الكورتيكو�ستريويدات فج�أة بعد
اال�ستخدام طويل الأمد �أو اجلرعات العالية �إىل متالزمة
ان�سحاب خطرية ت�شمل التعب والغثيان وانخفا�ض �ضغط
الدم وانخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم واحلمى والدوخة

و�آالم الع�ضالت واملفا�صل و�ضيق التنف�س.
وتعتمد هذه املخاطر على عدة عوامل يجب على �أخ�صائي
ال��رع��اي��ة ال�صحية تقييمها .وق��د ي�ك��ون ال�ت��دخ��ل الطبي
�ضروريا.
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فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /ف��رح�ي��ه ح�سني
حم� � �م � ��د ر� � � �ش� � ��د  ،اث � �ي� ��وب � �ي� ��ا
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )EP04888556يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة االث�ي��وب�ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /اب ��راه� �ي ��م
احمد عامر حممد  ،اليمن
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )06076588يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة اليمنية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /ع �ب��داهلل على
ع �ب��داهلل ال��رو� �ض��ان  ،االردن
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )O660992يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االردن �ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /زي� � ��د على
ع �ب��داهلل ال��رو� �ض��ان  ،االردن
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )O660994يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االردن �ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ف� ��اي� ��ز اهلل
ا�� � �س �ل��ام خ � � ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )AJ2744284يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد املدعو  /ن��ور هانديانى
ب � ��ت رو� � �س � �ن� ��ى اب � ��راه� � �ي � ��م ،
اندوني�سيا اجلن�سية  -جواز
�سفرهرقم()C8304343
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0555425667

24
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70555

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /خالد حممد احمد عبداهلل االن�صاري ,اجلن�سية  :االمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن  %50من ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /وليم
بارامبيل اكرب ن�سم الدين ,اجلن�سية  :الهند بالرخ�صة امل�سماه (احلومة لطباعة وت�صوير
امل�ستندات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )537668ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت �أخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من (وكيل خدمات)
اىل (�شركة اعمال مهنية)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

فقد املدعو  /حممد ن�ضال قا�سم ماناكاتو ثيكى بورايل
 ،الهند اجلن�سية  -جواز �سفره رقم ()0776312R
واملدعوة /فاطمة عانيه عدنان ماناكاتو ثيكى بورايل ،
الهند اجلن�سية جواز �سفره رقم ( )5542580Nمن
يجده عليه االت�صال بتليفون رقم 0568229862

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل��دع��و  /اع� �ج ��از على
ق � ��رب � ��ان ع� �ل ��ى  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )1796552يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف � �ق ��د امل � ��دع � ��و � /سوتينو
ح� �ي� �ل ��و ب � � � � � ��ادادا  ،اث� �ي ��وب� �ي ��ا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )EP4926490يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0073051
اعالن بالن�شر

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1170/2022/16:جتاري جزئي

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة :م�صنع دي جريد
العادة التدوير ذ.م.م رخ�صة رقم  IN 2004030 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /دي جريد منطقة حرة ذ م م
 DGrade FZ-LLCمن �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /دي جريد منطقة حرة ذ م م
 DGrade FZ-LLCمن � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد خلفان مطر �سعيد الرميثى
قانوين تعديل نوع  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صنع دي جريد العادة التدوير ذ.م.م
DGRADE RECYCLING FACTORY L.L.C

�إىل /م�صنع دي جريد العادة التدوير � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

DGRADE RECYCLING FACTORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
 مكتب تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إنالدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد�/سارا�سواتی بارامی�سوارم بيالي فات�شاال ,اجلن�سية
 :الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
برا�ساد كومار �شاكینغال ثودی اناندان  ,اجلن�سية  :الهند بالرخ�صة امل�سماه (ال�سيف
ملكافحة احل�شرات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )733167ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تواجد
للخياطة
رخ�صة رقم CN 3025952:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل زينات
للخياطة رخ�صة رقم  CN 1105042 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل مطر غميل عبيد النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي را�شد غريب اجلهوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تغيري ا�سـم  /جنوى عبدال�صمد جالل البلو�شي

تقدمت املواطنة (جنوى عبدال�صمد جالل البلو�شي)
بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمها من
(جنوى) اىل جنود)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -النهرين انرتنا�شيونال م م ذ وميثلها
بالتوقيع �ضياء اهلل بوت عنايت اهلل بوت باك�ستاين اجلن�سية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0002809أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  :النهرين انرتنا�شيونال م م ذ وميثلها بالتوقيع �ضياء اهلل بوت عنايت اهلل بوت
باك�ستاين اجلن�سية  -حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ هاري كري�شنان �شومنوجا ريدي  -اجلن�سية هندي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 69464
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

70021

ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة  /حنان عبداهلل را�شد حممد  -اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة  ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك لل�سيد /عبيد
اهلل ب�شري  -اجلن�سية �أفغان�ستان  ،وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية (اما�سي لغ�سيل ال�سيارات)
املرخ�صة برقم ( )615814ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بحكومة ال�شارقة.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
تعديالت اخرى  :مت حتويل ال�شكل القانوين للرخ�صة من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة
فردية بوكيل خدمات.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة
:م�صنع �سيح الن�شا�ش لتقنية وتعبئة املياه
رخ�صة رقم  IN 1002447 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حارب هادف حارب مغري اخلييلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هادف حارب مغري اخلييلي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

70555

رئي�س ق�سم التوثيق العام

فقدان جواز �سفر

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

فقدان جواز �سفر

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

�إعــــــــــالن

�إىل /عيادة كاريزما لال�سنان ذ.م.م

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
اعالن حكم بالن�شر
 18/2021/1079عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حممد بن �سعد بن حممد حميد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقار
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/27يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره
( )384.456دره��م والفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
كما الزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
70530

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اجلمال العربي
للأزياء العربية
رخ�صة رقم  CN 2387431 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة اميان طالب عامر عمر العمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمه احمد مبارك عمرو
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

CHARISMA MEDICAL CENTER L.L.C

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اجلودة الف�ضية
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 1151072 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خمي�س عزيز �سامل حممد ال�سويدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سعيد حبان �سعيد الكثريي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز كاريزما الطبي ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2458427 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز كاريزما الطبي ذ.م.م

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

CHARISMA DENTAL CLINIC L.L.C

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ماجيك بورد النتاج الهدايا االعالنية
رخ�صة رقم  CN 2671052 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ريا�ض بركات %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد ريا�ض بركات
تعديل وكيل خدمات  /حذف احمد �صالح احمد �صالح امل�شجرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ماجيك بورد النتاج الهدايا االعالنية

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة عالج وجراحة الأ�سنان 8620003
تعديل ن�شاط  /حذف جممع طبي 8620021
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

MAGIC BOARD ARTS & GIFTS

�إىل /ماجيك بورد النتاج الهدايا االعالنية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MAGIC BOARD ARTS & GIFTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

رئي�س الق�سم

70021

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ( )500.000درهم اماراتي للمدعية االوىل خم�سمائة الف درهم
باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2020/11/16تاريخ حتويل املبلغ وحتى تاريخ ال�سداد و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل والزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ( )116.791.74درهم للمدعية الثانية مائة و�ستة ع�شر الف
و�سبعمائة وواحد وت�سعون واربعة و�سبعون فل�س باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ 2020/10/6
تاريخ حتويل املبلغ وحتى تاريخ ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل والزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ()164.076.91
درهم للمدعية الثالثه مائة واربعة و�ستون الف و�ستة و�سبعون درهم وواحد وت�سعون فل�س  -باال�ضافة اىل الفائدة
القانونيه بواقع  %5من تاريخ  2020/10/6تاريخ حتويل املبلغ وحتى تاريخ ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
وبالزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:سهام بنت عليان بن كرمي املحياوي  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -احل�ضيبه  -بردبي  -دبي � -شارع الثاين من دي�سمرب  -مبنى مباين احل�ضيبة للجوائز
 �شقة بلوك بي  -مكتب M10املطلوب �إعالنهما  -1 :زيد الرحمن خان اليق الرحمن  -2الق�صر لت�أجري بيوت العطالت ���ش.ذ.م.م � -صفتهما :
مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ( )500.000درهم اماراتي
للمدعية االوىل خم�سمائة ال��ف دره��م باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2020/11/16تاريخ
حتويل املبلغ وحتى تاريخ ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وال��زام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ()116.791.74
درهم للمدعية الثانية مائة و�ستة ع�شر الف و�سبعمائة وواحد وت�سعون واربعة و�سبعون فل�س باال�ضافة اىل الفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ  2020/10/6تاريخ حتويل املبلغ وحتى تاريخ ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل والزام
املدعي عليهما ب�سداد مبلغ ( )164.076.91درهم للمدعية الثالثه مائة واربعة و�ستون الف و�ستة و�سبعون درهم وواحد
وت�سعون فل�س  -باال�ضافة اىل الفائدة القانونيه بواقع  %5من تاريخ  2020/10/6تاريخ حتويل املبلغ وحتى تاريخ
ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبالزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/6/27ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة زهرة �سيناء لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم  CN 1153110 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد ا�سماعيل حممد املرزوقى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سماعيل حممد املرزوقي
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة زهرة �سيناء لل�صيانة العامة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :رويال جري�س اوفي�س �سبلي�س
رخ�صة رقم  CN 2872821 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مينى �شاكو فارجي�س%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبري حممد عباد القميحه
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /رويال جري�س اوفي�س �سبلي�س

�إعــــــــــالن

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1158/2022/16:جتاري جزئي

70197

مو�ضوع الدعوى :
طالب االعالن:احمد ف�ضل اهلل ع�سقالين خطيب ف�ضل اهلل ليبي نظم الدين عليم � -صفته
بالق�ضية:مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ناظم حمبوب �شريف حمبوب �شريف الرحمن � -صفته  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها براءة ذمة ومطالبة برد وبطالن ال�شيك
رقم ( )05امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري فرع الرقه مببلغ ( )9.000.000.00درهم مع
الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2022/6/29ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

SINA FLOWER GENERL MAINTANANCE EST

�إىل /كه بي �آي ايه للمقاوالت العامة

K B I A GENERAL CONTRACTING

تعديل عنوان  /من العني العني  -ال�صناعية  -بناية  -احمد حممود حممد البلو�شي
�إىل العني املنطقة ال�صناعية �شعبة ال�سلم 1502 RCS 1139892 1502 RCS
 -1139892خليفة حممد خليفة �ضاحي و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف �صيانة املباين 4329901
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ROYAL GRACE OFFICE SUPPLIES

�إىل /رويال جري�س اوفي�س �سبلي�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ROYAL GRACE OFFICE SUPPLIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اخلميس  23يونيو  2022م  -العـدد 13577

املال والأعمال

2022 - Issue No 13577

بح�ضور وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ..بيور هيلث تن�ضم لربنامج القيمة الوطنية امل�ضافة
•• �أبوظبي-وام:

وق �ع��ت وزارة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة مذكرة تفاهم مع “بيور هيلث”
اح ��دى �أك�ب�ر م� ��ز ّودي خ��دم��ات الرعاية
ال�صحية يف دول��ة الإم ��ارات ،لالن�ضمام
�إىل برنامج القيمة الوطنية امل�ضافة على
اع�ت�ب��اره��ا �إح ��دى رك��ائ��ز اال�سرتاتيجية
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة.
ومب��وج��ب م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ال�ت��ي جاءت
�ضمن جدول �أعمال اليوم الثاين ملنتدى
“ا�صنع يف �إم��ارات :ا�ستثمار� ..شراكة..
منو” ،املنعقد يف �أبوظبي..
� ،ستخ�ص�ص “بيور هيلث”  10مليارات
درهم على مدى ال�سنوات الع�شر املقبلة
لدعم امل�شرتيات املحلية مبا يتما�شى مع
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة التي
تدعم توطني �سال�سل التوريد من خالل
�إع ��ادة ت��وج�ي��ه �أج ��زاء �أك�ب�ر م��ن الإنفاق
العام �إىل االقت�صاد املحلي.

ح�ضر مرا�سم توقيع االتفاقية معايل
ال��دك �ت��ور � �س �ل �ط��ان ب ��ن �أح� �م ��د اجلابر،
وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
ومعايل �سارة بنت يو�سف االمريي ،وزيرة
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا
املتقدمة ،ووقعها �سعادة عمر ال�سويدي،
وك �ي��ل وزارة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة ،وف��رح��ان م��ال��ك ،امل��دي��ر العام
ملجموعة “بيور هيلث” ،وبح�ضور عدد
من امل�س�ؤولني وممثلي و�سائل الإعالم
املحلية والعربية والدولية.
وق ��ال ��س�ع��ادة ع�م��ر ��ص��وي�ن��ع ال�سويدي،
وك �ي��ل وزارة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة �إن توقيع مذكرة التفاهم مع
بيور هيلث ي�شكل دفعة كبرية لربنامج
“القيمة ال��وط�ن�ي��ة امل�ضافة” الهادف
�إىل �إع� ��ادة ت��وج�ي��ه �أك�ب�ر ق��در م��ن قيمة
م�شرتيات ال�شركات ال�ك�برى واجلهات
احل�ك��وم�ي��ة �إىل االق�ت���ص��اد امل �ح �ل��ي ،من
خ�لال �إع�ط��اء �أول��وي��ة للموردين الذين
ي�ستثمرون وي�صنعون منتجات ويقدمون

خ��دم��ات حملية ،حيث يطبق الربنامج
يف ال��وق��ت احل� ��ايل م��ن ق �ب��ل  45جهة
ح �ك��وم �ي��ة و� � 6ش��رك��ات وط �ن �ي��ة رائ � ��دة،
وت �� �ش��ارك ف�ي��ه �� 5500ش��رك��ة �صناعية
حم�ل�ي��ة ،وجن��ح خ�ل�ال ال �ع��ام الأول من
تطبيقه على امل�ستوى االحت��ادي ،ب�إعادة
ت��وج�ي��ه �أك�ث�ر م��ن  40م�ل�ي��ار دره ��م �إىل
االقت�صاد الوطني».
و�أ�ضاف �سعادته �أن ر�ؤية القيادة الر�شيدة،
�شكلت منطلقاً ال�سرتاتيجية ال�صناعة
الوطنية وخطط اال�ستعداد للم�ستقبل،
وامل�ساهمة يف تنويع وا�ستدامة االقت�صاد
واال�ستفادة من املزايا التناف�سية للدولة
يف بناء قطاع �صناعي ق��وي ،و�صو ًال �إىل
زي ��ادة االع�ت�م��اد على امل ُ�ن�ت��ج امل�ح�ل��ي ،من
�أج ��ل ��ض�م��ان ا� �س �ت �م��راري��ة ومن ��و �أعمال
ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة ،وم��ن بينها قطاع
الرعاية ال�صحية الذي اثبتت لنا الدرو�س
امل�ستفادة من جائحة كوفيد � 19-أهمية
امل ��رون ��ة يف ب �ن��اء ��س�لا��س��ل �إم � ��داد طبية
وغ��ذائ�ي��ة م��رن��ة» .و�أك ��د ف��رح��ان مالك،

امل��دي��ر ال �ع��ام يف ��ش��رك��ة “بيور هيلث”،
على التزام ال�شركة باالرتقاء مب�ستويات
الرعاية ال�صحية يف الإم��ارات واملنطقة
قائ ً
ال“ :نهدف من خالل ان�ضمامنا �إىل
برنامج القيمة الوطنية امل�ضافة ،دعم
املنظومة ال�صناعية يف دول��ة الإم ��ارات
ب�ن�م��وذج مبتكر لتحقيق ر�ؤي ��ة قيادتنا
ال��ر� �ش �ي��دة ،و� �ض �م��ان م��واك �ب��ة متطلبات
وتوجهات ال�صناعة امل�ستقبلية.
و�أ�ضاف مالك �أن توقيع مذكرة التفاهم
م ��ع وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة خ�ط��وة مهمة نحو” خططنا
ال��رام �ي��ة ل�ت�ع��زي��ز االك �ت �ف��اء ال��ذات��ي من
امل�ن�ت�ج��ات ال��وط�ن�ي��ة ودع� ��م �إن �� �ش��اء بنية
حت �ت �ي��ة م� �ت� �ط ��ورة م� ��ن خ �ل��ال اعتماد
التقنيات املتقدمة وامل�شاركة يف متكني
ري ��ادة ال��دول��ة يف ال�صناعات امل�ستقبلية
واالرت�ق��اء بقدراتها التناف�سية العاملية،
و�صو ًال �إىل تر�سيخ مكانة دولة الإمارات
كعا�صمة لل�صحة يف العامل.
جدير بالذكر �أن منتدى يهدف �إىل تعزيز

من��و ال�صناعات الوطنية وب�ح��ث فر�ص
ال�شراكة والتعاون يف القطاع ال�صناعي،
�إ� � �ض ��اف ��ة �إىل ع ��ر� ��ض ف ��ر� ��ص توطني
املنتجات ،و�إعادة تدوير قيمة امل�شرتيات
يف االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ،واال��س�ت�ف��ادة من
ال�ق��وة ال�شرائية املحلية لتطوير قطاع
ال �� �ص �ن��اع��ة ،م��ع اال� �س �ت �ف��ادة م��ن خطط
ال�شركات الوطنية الرائدة للإنفاق على
امل�شرتيات و�إن�ت��اج ه��ذه املنتجات حملياً،
ومبا ي�ؤدي �إىل تعزيز ال�صناعة وحتويل
الإمارات �إىل مركز لل�صناعات.
كما يهدف املنتدى �إىل عر�ض جمموعة
من فر�ص ال�شراء والت�صنيع امل�ستقبلية يف
قطاعات �صناعية حيوية ،لتحقيق النمو
امل�ستهدف ك�صناعات ذات �أولوية ،وت�شمل
هذه القطاعات املعادن ،والبرتوكيماويات
وال���ص�ن��اع��ات ال�ك�ي�م��اوي��ة ،والبال�ستيك،
والآالت واملعدات ،وال�صناعات الدفاعية،
وال���ص�ن��اع��ات ال��دوائ �ي��ة ،والتكنولوجيا
وامل � � �ع � � ��دات ال� �ط� �ب� �ي ��ة ،واالت� � ��� � �ص � ��االت،
والتكنولوجيا الزراعية.

عمر ال�سويدي لـ «وام» 300 :منتج جديد ت�ضيف  6مليارات درهم �سنويا للناجت الوطني

•• �أبوظبي -وام:

ق��ال ��س�ع��ادة ع�م��ر ��ص��وي�ن��ع ال���س��وي��دي وك�ي��ل وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة �إن الإمارات تتطلع
خ�لال الـ�� 10س�ن��وات ال�ق��ادم��ة مل�ضاعفة م�ساهمة
القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي �إىل  300مليار
درهم ،وهناك جهد كبري للعمل على تنمية ال�صناعة
وتطويرها والرتكيز على منتجات فيها التزام من
ال�شركات الوطنية لل�صناعة الوطنية.
و�أ�� �ض ��اف ال���س��وي��دي يف ت���ص��ري�ح��ات ل��وك��ال��ة �أنباء
الإم� � ��ارات “وام” ع�ل��ى ه��ام����ش ف�ع��ال�ي��ات منتدى
“ا�صنع يف الإمارات” ال ��ذي ت�خ�ت�ت��م �أع �م��ال��ه يف
�أبوظبي اليوم �أنه مت تقدمي �أكرث من  300منتج
جديد ت�سهم بنحو  6مليارات درهم �سنويا يف الناجت
املحلي الإج �م��ايل ل�ل��دول��ة وال�ت��ي ميكن ت�صنيعها
حمليا ب�أ�سعار تناف�سية �ضمن متطلبات ال�شركات
الوطنية التي ت�شمل  11قطاعا م�ستهدفا للنمو.
و�أ�شار �إىل �أن منتدى “ا�صنع يف الإم��ارات “ يطرح
للمرة الأوىل فر�صا ا�ستثمارية �صناعية متطورة
ووا�ضحة اعتماداً على متطلبات ال�شركات الوطنية

الرائدة من منتجاتها وم�شرتياتها بقيمة �إجمالية
تبلغ  110مليارات درهم ومت الرتكيز على توطني
ال�صناعات املحلية وتطوير املنتج املحلي واال�ستفادة
من وجود �سال�سل �إمداد حملية ال�ستمرارية �أعمال
ال�شركات.
و�أو�ضح وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
�أن القطاع ال�صناعي ي�ستفيد من املزايا التناف�سية
الكثرية للدولة ومنها “ :البيئة الت�شريعية اجلاذبة
وامل��وث��وق��ة لال�ستمرار ووج��ود التمويل التناف�سي
وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وال�ل��وج���س�ت�ي��ة امل �ت �ق��دم��ة جدا،
وم��ن ناحية ال�صناعة خا�صة هناك توفر الطاقة
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وغ�ي�ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وامل � ��واد اخل ��ام التي
تدخل يف معظم املنتجات ال�صناعية وقطاع �صناعي
متقدم ،مع وو�ضوح يف ا�سرتاتيجيتنا ال�صناعية من
�أولويات و�صناعات ومنتجات م�ستهدفة».
وذك��ر �أن ال ��وزارة �ضاعفت جهودها خ�لال املرحلة
املا�ضية لتهيئة ال �ظ��روف ال��داع�م��ة لنمو القطاع
ال�صناعي يف دول��ة الإم� ��ارات وق��دم��ت ال�ع��دي��د من
امل�ب��ادرات والتي �شملت توحيد الإج ��راءات وتوفري
بيئة جتريبية وتطويرية لرواد الأعمال وال�شركات

ال�صغرية وخف�ض الر�سوم للقطاع ال�صناعي وفتح
�أ�سواق جديدة للم�صنعني يف الدولة بالتعاون مع
ال�شركاء يف وزارة االقت�صاد والدوائر االقت�صادية
املحلية.
ول �ف��ت �إىل �أن ال � ��وزارة تعمل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز القدرة
التناف�سية وال�ت���ص��دي��ري��ة للمنتجات الإماراتية
وت�سهيل دخ��ول �أ� �س��واق ج��دي��دة يف ال�ع��امل وتنويع
ال � �ق� ��درات ال��وط �ن �ي��ة يف ال �ق �ط��اع��ات ال�صناعية
والتكنولوجية ومت حتديد قطاعات �صناعية ذات
�أولوية ت�شمل الأغذية والأدوي��ة والبرتوكيماويات
وال �� �ص �ن��اع��ات ال�ث�ق�ي�ل��ة م �ث��ل الأمل ��ون �ي ��وم واحلديد
وال�صناعات الدفاعية والزراعية واملعدات والأجهزة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة �إ� �ض ��اف��ة �إىل � �ص �ن��اع��ات م�ستقبلية
يف جم � ��االت ال �ف �� �ض��اء وال� �ط ��اق ��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة مثل
الهيدروجني.
و�أف��اد ب�أن ال��وزارة ركزت على جمموعة من املحاور
اال�سرتاتيجية ويف مقدمتها تهيئة بيئة �أعمال
جاذبة للم�ستثمرين املحليني والدوليني يف القطاع
ال�صناعي ودع��م من��و ال�صناعات الوطنية وتعزيز
تناف�سيتها وحتفيز االب�ت�ك��ار وتبنّي التكنولوجيا

وق�ع��ت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
�ضمن �أع �م��ال ال �ي��وم ال �ث��اين مل�ن�ت��دى “ا�صنع يف
الإم� ��ارات :ا�ستثمار�� ..ش��راك��ة ..منو” ،واملنعقد
يف العا�صمة �أبوظبي ،مذكرة تفاهم مع “دوبال
القاب�ضة” ،ال��ذراع اال�ستثمارية حلكومة دبي يف
قطاعات ال�سلع والتعدين وال�ك�ه��رب��اء والطاقة
وال���ص�ن��اع��ة ،ل��دع��م ال �ت �ع��اون ال���ص�ن��اع��ي يف دولة
الإم � � ��ارات ع�ب�ر ت �ع��زي��ز ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة
وتبادل املعرفة وخلق الوظائف ،وتقدمي احلوافز
املطلوبة لدفع عجلة النمو ال�صناعي قدماً .ح�ضر
مرا�سم التوقيع معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر ،وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
وم �ع ��ايل � �س ��ارة ب �ن��ت ي��و� �س��ف الأم� �ي ��ري ،وزي ��رة
ال��دول��ة للتعليم ال�ع��ام والتكنولوجيا املتقدمة،
ووق�ع�ه��ا ��س�ع��ادة ع�م��ر ��ص��وي�ن��ع ال���س��وي��دي ،وكيل
ال��وزارة ،و�أحمد حمد بن فهد املهريي ،الرئي�س

•• �أبوظبي :الفجر

�أعلنت “امل�سعود لل�سيارات” ،التابعة
ملجموعة “امل�سعود” وامل��وزع احل�صري
ل�سيارات “ني�سان” يف �أبوظبي والعني
واملنطقة الغربية ،ع��ن و��ص��ول �سيارة
ال ��دف ��ع ال ��رب ��اع ��ي “ني�سان ب ��ات ��رول
� ،”2022إىل جميع �صاالت عر�ضه،
حتديداً طراز ني�سان باترول بالتينيوم
�سيتي وني�سان باترول �سفاري.
وي�ت�م�ت��ع ال �ع �م�لاء ال��راغ �ب�ين يف �شراء
طراز “ني�سان باترول  ”2022بكافة
املزايا التي يوفرها برنامج “الثقة
م��ن امل�سعود” ،وال ��ذي

•• �أبوظبي -وام:

اجتمع معايل خالد حممد بالعمى ،حمافظ م�صرف الإم��ارات العربية
املتحدة املركزي� ،أم�س ،مع الر�ؤ�ساء التنفيذيني للبنوك العاملة يف دولة
الإمارات ،ملناق�شة التعايف امل�ستمر الذي ي�شهده القطاع امل�صريف يف الدولة،
والدور املتزايد للرقمنة يف تعزيز مرونة القطاع املايل ،ومبادرات التوطني
يف القطاع.
وق��ال معايل خالد حممد بالعمى ،حمافظ امل�صرف امل��رك��زي �إن تعايف،
وا�ستقرار ومرونة القطاع امل�صريف التي تعك�سها امل�ؤ�شرات املالية احلالية
مدعاة لالطمئنان .وقد حر�ص امل�صرف املركزي على اال�ستجابة للتطورات
املت�سارعة التي فر�ضتها اجلائحة ،عرب ممار�سة دور قيادي يف تنفيذ تدابري
دعم وا�سعة النطاق ،وغري م�سبوقة يف ظروف بالغة ال�صعوبة ،ما �أدى �إىل
تي�سري تعايف القطاع امل�صريف .وبذلك تكون خطة امل�صرف املركزي للدعم
االقت�صادي ال�شاملة املوجهة قد حققت �أهدافها الرئي�سية .و�سيوا�صل
امل���ص��رف امل��رك��زي م��راق�ب��ة ال��و��ض��ع امل ��ايل ،و�سيبقي ع�ل��ى ت��داب�ير الدعم
االحرتازي خالل عام .»2022
و�أ� �ض��اف معاليه “ :ي�ه��دف امل�صرف امل��رك��زي �إىل ت�سريع وت�ي�رة تطوير
القطاع املايل يف الدولة ،من خالل برنامج حتول رقمي �شامل ،ومزيد من
التح�سني لنظم الدفع الوطنية ،والتي �ستت�ضمن من�صة الدفع الفوري.
و�سنعمل جن ًبا �إىل جنب مع الر�ؤ�ساء التنفيذيني للبنوك لتقوية القطاع
امل�صريف يف ال��دول��ة ،وتطوير بنية حتتية مالية عاملية امل�ستوى ،وتنفيذ
املبادرات التي تهدف �إىل تعزيز التوطني وزيادة م�شاركة الكوادر الوطنية
يف القطاع امل�صريف وقطاع الت�أمني ”.وت�ؤ ّكد امل�ؤ�شرات الأخرية تعايف القطاع
امل�صريف وعودته �إىل م�ستويات ما قبل جائحة كوفيد ،19-مبا يف ذلك
كاف من
انتعا�ش يف االئتمان ب�شكل عام ،ومنو قوي للودائع امل�صرفية وقد ٍر ٍ
احتياطي ال�سيولة والتمويل .و�أ�سهمت خطة الدعم ،التي �أطلقها امل�صرف
املركزي ،يف دعم النظام امل�صريف الإماراتي ،خالل هذه الفرتة ،الأمر الذي
�أتاح �إمكانية �إنهاء املرحلة الثانية من اخلطة بنهاية �شهر يونيو 2022
احلايل .وتت�ضمن املرحلة الثانية املذكورة تدابري ب�ش�أن متطلبات احتياطي
ر�أ�س املال ،وال�سيولة ومتطلبات م�صادر التمويل امل�ستقرة للبنوك .وك�إجراء
احرتازي ،قرر امل�صرف املركزي �إبقاء املرحلة الثالثة والأخرية من خطة
الدعم حتى نهاية الن�صف الثاين من عام  ،2022مبا يف ذلك متطلبات
االحتياطي الإلزامي املخف�ضة.

•• ال�شارقة-الفجر:

املتقدمة يف الأنظمة واحل�ل��ول ال�صناعية وتعزيز
مكانة دولة الإم��ارات وجهة عاملية لريادة �صناعات
امل�ستقبل.

«امل�سعود لل�سيارات» تطرح «ني�سان باترول  »2022يف �صاالت عر�ضها
يتيح �إمكانية �إع��ادة ا�ستبدال ال�سيارة
اجل ��دي ��دة يف غ �� �ض��ون  15ي ��وم� �اً من
تاريخ �شراء.
ك �م��ا ي��وف��ر ال�ب�رن��ام��ج ل�ل�ع�م�لاء خيار
احل�صول على �ضمان ي�صل �إىل خم�س
�� �س� �ن ��وات ع �ل��ى � �س �ي��ارات �ه��م امل� ��� �ش�ت�راة،
وخدمات “امل�سعود لل�سيارات” ،وميزة
احل�صول على امل�ساعدة على الطريق،
بالإ�ضافة �إىل دفعات ممييزة تبد�أ من
 4299دره ��م �شهرياً ل�ط��راز ني�سان
باترول بالتينيوم �سيتي و 2499درهم
�شهراً ل�ط��راز ني�سان ب��ات��رول �سفاري،
ح�ي��ث تعك�س ه��ذه املزايا
ال � �ت� ��زام

للدعم االقت�صادي حققت �أهدافها الرئي�سية

ال�شارقة لإدارة الأ�صول تطلق املرحلة
الثانية من �سوق احلراج لل�سيارات

ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل��دوب��ال ال�ق��اب���ض��ة .ف��ر���ص �صناعية
واعدة وقال �سعادة عمر �صوينع ال�سويدي ،وكيل
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة“ :ي�سعدنا
توقيع م��ذك��رة التفاهم م��ع “دوبال القاب�ضة”،
حتقيقاً لأه��داف وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة الرامية لرت�سيخ ا�س�س النمو ال�صناعي
يف دول ��ة الإمارات” ،م �� �ش�يراً �أن دوب� ��ال تعترب
اح��دى �أه��م ال�شركات ال�صناعية املحركة للنمو
ال�صناعي وال��داع�م��ة لتطوير املنتجات القائمة
على التكنولوجيا املتقدمة» .و�أ��ض��اف �سعادته:
“ ل�ق��د مت الإع �ل�ان ع��ن جم�م��وع��ة م��ن الفر�ص
واحلوافز واملزايا واملمكنات خالل املنتدى ،وذلك
بف�ضل ال�سيا�سات التي تنفذها اجلهات احلكومية
وال�شركات ال�صناعية وامل�ؤ�س�سات التمويلية من
�أج��ل تعزيز دور ال���ش��رك��ات ودع�م�ه��ا على �صعيد
تبني التكنولوجيا املتقدمة لالرتقاء ب�أعمالها
الإنتاجية وزيادة الكفاءة وحت�سني اجلودة ،و رفع
م�ستوى التناف�سية ال�صناعية لدولة الإمارات».

“امل�سعود لل�سيارات” الرا�سخ لالرتقاء
مب�ستوى جتربة ور�ضا العمالء.
وق��ال ب�شري جم ّيل ،مدير عام مبيعات
“ني�سان” يف “امل�سعود لل�سيارات”:
“يعك�س ط��رح �سيارة “ني�سان باترول
 ”2022يف � �ص��االت ع��ر��ض�ن��ا املكانة
املرموقة وال�شعبية الكبرية التي يتمتع
بها هذا الطراز يف �إمارة �أبوظبي .وقد
ا�ستطاعت “ني�سان باترول” ،بت�صميمها
ال� �ف ��ري ��د ،وق ��وت� �ه ��ا ع �ل��ى ال� �ط ��رق ��ات،
وخ�صائ�صها التكنولوجية� ،أن ت�صبح
م��ن الطرز

25
حمافظ امل�صرف املركزي :خطة امل�صرف

ت�ضم ً 121
معر�ضا على م�ساحة � 245ألف مرت مربع

ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة توقع مذكرة تفاهم مع دوبال القاب�ضة

•• �أبوظبي-وام:
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املف�ضلة واجل��اذب��ة للعديد م��ن ع�شاق
فتج�سد
ال�سيارات الريا�ضية يف الإمارة.
ّ
ق� ��درات ال �� �س �ي��ارة ال��ري��ا��ض�ي��ة متعددة
اال�ستخدامات التقدم املميز يف م�ستوى
فخامة وخ�صائ�ص االت�صال يف الإ�صدار
اجلديد لعام  2022مما يقدم جتربة
قيادة ا�ستثنائية».
و�أ�ضاف جم ّيل“ :ويتما�شى طرح طراز
“ني�سان باترول” م��ع تنامي الطلب
على �أف�ضل ال�سيارات الريا�ضية متعددة
اال��س�ت�خ��دام��ات يف فئتها ،حيث تعك�س
ه� � � � � � ��ذه

اخل�ط��وة ج�ه��ود “امل�سعود لل�سيارات”
امل�ستمرة لتلبية االحتياجات املتطورة
لعمالئها».
وت�ت�ب�ن��ى “ني�سان ب ��ات ��رول ”2022
ح��زم��ة وا�سعة م��ن �أح ��دث اخل�صائ�ص
واالب �ت �ك��ارات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،ح�ي��ث ّ
مت
تزويدها ب�أحدث تقنيات نظام التنقّل
ال��ذك��ي م��ن “ني�سان” ،وغ�ي�ره��ا من
احل � �ل� ��ول ال�ت�رف �ي �ه �ي��ة واملعلوماتية
املتقدمة الرامية لالرتقاء مب�ستويات
ال � � � ��راح � � � ��ة وال �ت��رف� � �ي � ��ه

�أطلقت �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،الذراع اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة،
املرحلة الثانية من تو�سعة �سوق احلراج� ،أحد م�شاريع �شركة ال�شارقة لإدارة
الأ�صول ،والتي تتميز بتوفري �إ�ضافات نوعية وخدمات مبتكرة ومعار�ض
تخدم جت��ار ال�سيارات وت�ضيف م�ساحات �أك�بر للبنية التحتية يف �سوق
احل��راج ،مبا يعزز مبادئ التناف�سية العاملية ويحقق خطوات ا�ستباقية يف
�شتى القطاعات واملجاالت ،وبالتايل ي�سهم يف ا�ستقطاب املزيد من التجار
والعمالء وامل�ستثمرين يف بيئة ا�ستثمارية جاذبة ومميزة لتجارة ال�سيارات
من داخل الدولة وخارجها.
وق��ال �سعيد مطر ال�سويدي مدير �سوق احلراج� ”:أن �إط�ل�اق التو�سعة
الثانية من �سوق احلراج ،ت�أتي �ضمن �أجندة وا�سرتاتيجية ال�شارقة لإدارة
الأ�صول املتعلقة بتطوير البنية التحتية وامل�شاريع واخلدمات والآليات
والإجراءات املقدمة ،التي �ست�شكل �إ�ضافة نوعية لإمارة ال�شارقة ،وت�سهم يف
تلبية احتياجات امل�ستثمرين وتو�سيع وتطوير �أعمالهم ،مبا يخدم القطاع
العقاري والتجاري يف �إمارة ال�شارقة ودولة الإمارات ،يدعم خطط التنمية
امل�ستدامة التي �ستحقق ت�أثري �إيجابي ملمو�س على االقت�صاد املحلي».
املهند�سة �شهد ب��ن خ��ادم :ي�ضم �سوق احل��راج يف مرحلته الثانية 121
معر�ضاً جديداً وقالت املهند�سة �شهد بن خادم ،مدير �أول م�شاريع � -إدارة
الأ�صول ”:ي�ضم �سوق احلراج يف مرحلته الثانية  121معر�ضاً جديداً ،ذات
ت�صاميم ع�صرية مميزة وجاذبة �ست�سهم يف حتقيق نقالت نوعية� ،ضمن
 39مبنى فيها � 2320ألف موقف �سيارة و�صالة عر�ض ،وحمطة ملعاجلة
مياه �صرف �صحي ،وف��ق �أنظمة ال�صرف ال�صحي احلديثة واملتطورة،
و�شبكة طرق متطورة على م�ساحة  2.4كيلو مرت.
و�أ�ضافت بن خادم اعتمدت تو�سعة املرحلة الثانية من ال�سوق التي ا�ستمرت
 300يوم عمل متوا�صل ،على طريقة بناء �أكرث حداثة وتطور ،حيث مت
ا�ستخدام نوعاً مبتكرا يف هيكل البناء وه��و الهيكل ال�ف��والذي يف البناء،
نظراً خل�صائ�صه املتميزة عن البناء التقليدي و�سهولة �صيانته ومقاومته
الأف�ضل للعوامل اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ ت�صميم معماري مميز
للواجهة اخلارجية مبا يعزز املظهر العام لل�سوق.

الأ�سهم الأوروبية ترتاجع بعد
قفزة كبرية للت�ضخم يف بريطانيا

•• �أبوظبي-وام:

هبطت الأ�سهم الأوروبية خالل تداوالت ام�س ،وذلك بعدما �أثارت بيانات
ع��ن قفزة كبرية يف م�ع��دالت الت�ضخم يف بريطانيا امل�خ��اوف م��ن الركود
االقت�صادي.
و�أعلن مكتب الإح�صاء الوطني الربيطاين ارتفاع معدالت الت�ضخم يف
بريطانيا على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة  9.1%خالل �شهر مايو املا�ضي لي�صل
�إىل �أعلى م�ستوياته يف  40عاماً.
وبحلول ال�ساعة  12:50م�ساء بتوقيت الإمارات انخف�ض م�ؤ�شر “داك�س”
الأمل��اين بن�سبة  2.35%تعادل  312.2نقطة لي�صل �إىل 12980.2
نقطة ،بينما هبط م�ؤ�شر “�ستوك�س  ”600الأوروب��ي بن�سبة 1.66%
ليبلغ م�ستوي  401.78نقطة منهياً مكا�سب دامت لثالث جل�سات متتالية.
ون��زل م�ؤ�شر “فوت�سي  ”100الربيطاين بن�سبة  1.27%ت��وازي 91
نقطة لي�صل �إىل م�ستوي  7061.05نقطة ،يف حني خ�سر م�ؤ�شر “كاك”
الفرن�سي  119.5نقطة �أو ما ن�سبته  2%لي�صل �إىل  5844.87نقطة.
وت�أثرت �أ�سهم النفط والغاز الأوروبية جراء االنخفا�ض احلاد يف �أ�سواق
النفط العاملية مع هبوط خام برنت ب�أكرث من  5%دون م�ستوى 110
دوالرات للربميل.
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برئا�سة من�صور بن زايد

جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي يطلع على م�ستجدات خطة التوطني يف القطاع امل�صريف والت�أمني
•• �أبوظبي-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س جمل�س �إدارة
م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي� ،أم�س يف ق�صر
الوطن ،اجتماع جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي.
وح�ضر االجتمـــاع معالــي جا�سم حممــد الزعابـي نائب
رئي�س ،وم�ع��ايل خالـــد حممـد بالعمى حمافظ امل�صرف
املركزي ،و�أ�صحاب ال�ســـعادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يونــ�س
حاجي اخلوري ،و�ســامي �ضاعـــن القمــزي ،و د .علـي حممد
الرميثي ،وم�ساعد املحافظ ـ ال�سيا�سة النقد ّية واال�ستقرار
املايل ،وم�ساعد املحافظ ـ الرقابة على البنوك والت�أمني.
واطلع �سموه على جمريات تنفيذ خطط املرحلة املقبلة
وال�ت��ي تتما�شى م��ع التطلعات االقت�صاد ّية وامل�ســـتقبل ّية
ل�ل��دول��ة .كما اط�ل��ع جمل�س �إدارة امل���ص��رف امل��رك��زي على
م�ســــــتجدات خطة التوطني يف القطاع امل�صريف والت�أمني
بالتعاون مع معهد الإمارات للدرا�سات امل�صرف ّية واملال ّية،
وذلك وفقاً ملقرتحات امل�صرف املركزي و�ضمن �إطار تفعيل
مبادراته اخلا�صة بالتوطني.
وا�ستعر�ض االجتماع تقرير الهيئة العليا ال�شرعية لعام
 ،2021وال� ��ذي ا��ش�ـ�ت�م��ل ع�ل��ى م�ل�خ��� ٍ�ص لأه ��م قراراتها
وامل�شاريع القائمة وامل�ســتقبل ّية للهيئة ،واخلطــوات التي
اتخذتها للإ�شـراف والرقابــة على اللجان� ،إ��ض��اف� ًة �إىل
م�ستوى االل �ت��زام ب��أح�ك��ام ال�شريعة الإ��س�لام� ّي��ة و�أثرها
على منو املال ّية الإ�سالم ّية .كما مت االط�لاع على تقرير
جلنة الف�صل يف التظلمات والطعون وال�ت��ي ّ
مت �إن�شا�ؤها
مبوجب املر�سوم بقانون احتادي رقم  /14/ل�سنة 2018
ب�ش�أن امل�صرف املركزي وتنظيم املن�ش�آت والأن�شطة املال ّية
وت�ع��دي�لات��ه .وخ�ل�ال االج�ت�م��اع ،ناق�ش املجل�س املوا�ضيع
املطروحة املتعلقة بقطـاع الرقابة على البنوك والت�أميـــن
يف امل�صرف املركزي واتخذ القرارات الالزمة ب�شــ�أنها ،كما
اطلع على تقرير متابعة تنفيذ القــرارات والتوجيهــات
ال�صـادرة عن املجلـ�س يف اجتماعاته الـ�سـابقة.
و�شمل ج��دول �أع�م��ال االجتماع كذلك مناق�شة موا�ضيع
�إدار ّية وت�شغيل ّية ،ومت اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
و�أ� �ش��اد �ســـــمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان بجهود
جمل�س �إدارة امل���ص��رف امل��رك��زي وخ�ط�ط��ه ال�ه��ادف�ـ�ـ��ة �إىل
�ضمان اال�ستقرار النقدي وامل��ايل يف الدولة ،داعياً �سموه
�إىل موا�صلة العمل مبا يحقق اخلطط املر�سومة تطويراً
للقطاع املايل.
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 11.35مليار درهم الإنفاق احلكومي
يف الإمارات خالل الربع الأول

•• �أبوظبي-وام:

ك�شفت وزارة امل��ال�ي��ة ع��ن حت�صيل �إي � ��رادات فعلية للجهات االحت��ادي��ة بقيمة
 11.339مليار درهم خالل الربع الأول من العام اجلاري ،بينما بلغت النفقات
الفعلية نحو  11.354مليار درهم خالل الفرتة نف�سها .و�أو�ضحت الوزارة ،يف
تقرير الأداء املايل لنتائج تنفيذ امليزانية العامة لالحتاد للربع الأول من العام
اجلاري� ،أن االنفاق على قطاع اخلدمات العمومية العامة جاء يف املرتبة الأويل
ب�إجمايل  2.433مليار درهم بن�سبة  21.43%من �إجمايل االنفاق يف الربع
الأول من العام اجلاري .وحل قطاع النظام العام و�ش�ؤون ال�سالمة العامة املرتبة
الثانية ب�إجمايل �إنفاق  2.12مليار درهم مبا يعادل  18.69%من الإجمايل،
وثالثاً قطاع احلماية االجتماعية بنحو  2.017مليار درهم بن�سبة ،17.77%
ورابعاً الدفاع بنحو  1.679مليار درهم بن�سبة  .14.79%وجاء قطاع التعليم
يف املركز اخلام�س ب�إنفاق  1.4مليار درهم بن�سبة  ،12.34%و�ساد�ساً ال�صحة
بنحو  987.92مليون درهم بن�سبة  ،8.7%و�سابعاً الرتفيه والثقافة والدين
بنحو  227.52مليون دره��م بن�سبة  ،2%وثامناً ال�ش�ؤون االقت�صادية بنحو
 224.26مليون دره��م بن�سبة  ،% 1.98وتا�سعاً الإ�سكان وم��راف��ق املجتمع
بنحو  213.09مليون درهم بن�سبة  1.88%وعا�شراً قطاع حماية البيئة بنحو
 48.06مليون درهم بن�سبة  .0.42%و�أكدت وزارة املالية حر�صها على توفري
التقارير والبيانات املالية التحليلية لأداء اجلهات االحتادية وفق �أف�ضل املمار�سات
العاملية ،انطالقاً من التزامها بتحقيق �أعلى معايري ال�شفافية ،وا�ستناداً لأحكام
املادة  6من املر�سوم بقانون احتادي رقم  26ل�سنة  ،2019يف �ش�أن املالية العامة
والذي ي�شمل القواعد املنظمة ل�صرف النفقات وحت�صيل الإيرادات ورفع التقارير
الدورية ملجل�س الوزراء حول تنفيذ امليزانية.
•• �أبوظبي-وام:

الإمارات  ..بيئة ت�شريعية فريدة تعزز القدرة الكف�ؤة لال�ستثمارات ال�صناعية

ت�سعى دول��ة الإم��ارات خ�لال الأعوام
امل�ق�ب�ل��ة �إىل ا��س�ت�ق�ط��اب م�شروعات
�� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ع� ��امل � �ي� ��ة ذات ج� � ��دوى
اقت�صادية ،وم�شروعات مدعومة بالتكنولوجيا املتقدمة وحلول الثورة
ال�صناعية الرابعة �ضمن �صناعات امل�ستقبل ،معتمدة يف ذلك على ما تتمتع
به من بيئة ت�شريعية وقانونية فريدة تعد الأكرث تقدماً يف املنطقة ،والتي
حتفز اال�ستثمارات ال�صناعية ذات اجلدوى وكذلك تعزز “القدرة الكف�ؤة”
للقطاع ال�صناعي الإماراتي ،من بني عوامل جذب كثرية �أخرى ،وان�سجاماً
مع اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،الهادفة �إىل
التحول بدولة الإمارات �إىل وجهة عاملية رائدة يف �صناعات امل�ستقبل.
وتعد البيئة الت�شريعية الإماراتية �أحد ممكنات النمو والتناف�سية ال�صناعية
يف دولة الإمارات ،وهي بيئة ذات معايري تناف�سية عالية من حيث ال�شفافية،
و�سيادة القانون ،وقدرة االقت�صاد الإماراتي على تعزيز النمو واالزدهار ،يف
ظل الأم��ن والأم��ان واال�ستقرار ،فيما �أتاحت الدولة للم�ستثمر الأجنبي
ملكية كاملة بن�سبة  100%لل�شركات يف معظم القطاعات ،و�أبرزها قطاع
ال�صناعة ،وه��و توجه حمفز للمزيد من اال�ستثمارات ال�صناعية املحلية
والدولية ،ب�صورة تن�سجم مع �ضمان الأمن ال�صناعي اال�سرتاتيجي للدولة،
وتعزيزه باملزيد من مواطن القوة ،مثل التكنولوجيا املتقدمة ،وتطبيقات
وح �ل��ول ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب �ع��ة .وي�شكل ه��ذا ال��دع��م امل �ق��دم للقطاع
ال�صناعي ،عام ً
ال م�شجعاً للم�ستثمرين املحليني والأج��ان��ب ،خ�صو�صا يف
�صناعات ذات �أولوية و�صناعات م�ستقبلية ،تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي،
و�صو ًال �إىل ال�صناعات الف�ضائية ،والطبية ،والطاقة النظيفة واملتجددة،
�إ��ض��اف��ة �إىل ال�ع��دي��د م��ن احل��واف��ز امل�ق��دم��ة �ضمن “منوذج فريد” وبيئة
حا�ضنة لال�ستثمارات احلالية ،وجاذبة لال�ستثمارات اجلديدة.
 موقع ا�سرتاتيجي.ويعد املوقع اجلغرايف اال�سرتاتيجي للدولة� ،أحد املمكنات التي جعلت منها

  7م�ؤ�س�سات متويلية كربى ت�ستعر�ض �أبرز حلول التمويل لل�شركاتوامل�ستثمرين خالل منتدى ا�صنع يف الإمارات
البيئة الت�شريعية الإماراتية �أحد ممكنات النمو والتناف�سية ال�صناعية الإمارات حمور الو�صول �إىل �أ�سواق عاملية ت�ضم  5مليارات �شخ�ص منخالل رحالت جوية ال تزيد على � 8ساعات
همزة و�صل عاملية� ،إذ ميكن انطالقا من الإمارات الو�صول �إىل �أ�سواق عاملية
ت�ضم  5مليارات �شخ�ص من خالل رح�لات جوية ال تزيد على � 8ساعات
كحد �أق�صى ،وتعمل ال��دول��ة من خ�لال الأح��داث والفعاليات ال�صناعية،
و�آخ��ره��ا “منتدى ا�صنع يف الإم� ��ارات :ا�ستثمار �� ..ش��راك��ة ..منو” الذي
يختتم �أعماله اليوم يف �أبوظبي ،بتنظيم من وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ،ودائ��رة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي ،على ا�ستقطاب م�شاريع
�صناعية عاملية ،م�ستندة يف ذلك �إىل البيئة الت�شريعية الفريدة ،واملمكنات
غري امل�سبوقة التي تقدمها دولة الإم��ارات ،مثل الدعم املايل واال�ست�شاري
والفني �إىل جانب خيارات وفرية من م�صادر الطاقة ب�أ�سعار فعالة من حيث
التكلفة.
كما تت�صدر البنية التحتية املتطورة يف الدولة امل�ؤ�شرات الإقليمية والعاملية
يف جمال اللوج�ستيات والنقل واالت�صاالت ،ما يتيح لرواد ال�صناعة ت�أ�سي�س

وتطوير �أعمالهم ب�سهولة وحتقيق اجلدوى منها.
 مبادرات وزارية.ومنذ ت�أ�سي�س وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة� ،ضاعفت جهودها
لتهيئة الظروف الداعمة لنمو القطاع ال�صناعي ،وتعزيزه بالتكنولوجيا
املتقدمة ،وحلول الثورة ال�صناعية الرابعة ،وا�ستمرت يف تقدمي املزيد من
امل �ب��ادرات ،والتي �شملت توحيد الإج ��راءات ،وتقليل االزدواج �ي��ة ،وخف�ض
الر�سوم للقطاع ال�صناعي ،وتوفري بيئة جتريبية وتطويرية لرواد الأعمال
وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،وفتح �أ�سواق جديدة للم�صنعني الإماراتيني
بالتعاون مع وزارة االقت�صاد والدوائر االقت�صادية املحلية يف كل �إمارة.
ك�م��ا �شجعت ال� ��وزارة امل��ؤ��س���س��ات امل��ال�ي��ة ع�ل��ى ت�ق��دمي ال�ت�م��وي��ل التناف�سي
واخلدمات الإداري��ة ب�أعلى معايري اجل��ودة والكفاءة وال�شفافية ،و�ساهمت

يف و�ضع الت�شريعات والقوانني التي
ت�ساعد يف دع��م منتجاتنا الوطنية
وحمايتها.

 «ا�صنع يف الإمارات».وت�ضمن “منتدى ا�صنع يف الإمارات” على مدى يومني جل�سات احلوارية،
ومعر�ضا متخ�ص�صاً يف عر�ض �أبرز فر�ص النمو يف قطاع ال�صناعة ،يف وجود
كربى ال�شركات املحلية والعاملية ،من خالل تعزيز ا�ستفادة ال�شركات من
توفر طلباتها حملياً من خالل “برنامج القيمة الوطنية امل�ضافة” ،ومنح
الفر�صة لل�شركات ال�صناعية لال�ستفادة من تطوير �أعمالها من خالل
عملها يف �سال�سل ال�ت��وري��د ،وك��ذل��ك الأم��ر بالن�سبة لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،و�صو ًال �إىل امل�ستثمرين الذين �سي�ستفيدوا من حتقيق عوائد
اقت�صادية جمدية ،وخلق فر�ص وظيفية جمدية ونوعية للمواطنني يف
القطاع ال�صناعي ،وزي��ادة االعتماد على حلول التكنولوجيا املتقدمة يف
ال�صناعة .وت�شمل القطاعات ذات الأولوية خالل الفرتة املقبلة ،ان�سجاماً
مع اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،قطاعات
الأغذية ،والأدوية،والبرتوكيماويات ،وال�صناعات الثقيلة مثل الأملونيوم
واحلديد ،وال�صناعات الدفاعية ،والتكنولوجيا الزراعية ،واملعدات والأجهزة
الكهربائية� ،إ�ضافة �إىل �صناعات م�ستقبلية يف جم��االت الف�ضاء والطاقة
النظيفة مثل الهيدروجني ،وهو ما تعمل عليه ال��وزارة يف �ضوء توجيهات
ال�ق�ي��ادة ،لتحفيز ومت�ك�ين ال�ق�ط��اع ال�صناعي ،وا�ستقطاب اال�ستثمارات
املحلية والدولية ،وتطوير البنية التحتية للجودة ،وزيادة املزايا واحلوافز
واملمكنات ،بهدف تعزيز تناف�سية املنتجات امل�صنعة حملياً يف الأ�سواق املحلية
والدولية.
وت�ستعر�ض  7م�ؤ�س�سات متويلية ك�برى �أب��رز حلول التمويل لل�شركات
وامل�ستثمرين خ�ل�ال م�ن�ت��دى “ا�صنع يف الإمارات” مب���ش��ارك��ة م�صرف
الإم��ارات للتنمية وبنك �أبوظبي الأول وبنك �أبوظبي التجاري واالحتاد
الئتمان ال�صادرات و�صندوق �أبوظبي للتنمية وم�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
وبنك ات�ش ا�س بي �سي و�ستاندرد ت�شارترد.

لدعم القدرة التناف�سية للقطاع ال�صناعي

وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة توقع مذكرة تفاهم مع جمموعة موانئ �أبوظبي
•• �أبوظبي  -الفجر:

� �ض �م��ن �أع � �م � ��ال م �ن �ت ��دى “ا�صنع يف
الإم� ��ارات :ا�ستثمار�� ..ش��راك��ة ..منو”،
امل�ن�ع�ق��د ال �ي��وم يف ال�ع��ا��ص�م��ة �أبوظبي،
وق�ع��ت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة مذكرة تفاهم مع “جمموعة
موانئ �أبوظبي” املحرك الرائد للتجارة
وال�صناعة واخل��دم��ات اللوج�ستية يف
املنطقة ،بهدف دعم القدرة التناف�سية
للقطاع ال�صناعي ،والإ�سهام يف تعزيز
من��و ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي يف الإم � ��ارات

مب ��ا ي �ح �ق��ق ر�ؤي� � ��ة ال �ق �ي ��ادة الر�شيدة
وح �ك��وم��ة دول � ��ة الإم� � � ��ارات وخططها
اال�سرتاتيجية.
ح�ضر مرا�سم توقيع االتفاقية معايل
ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجلابر،
وم �ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت ي��و��س��ف االم�ي�ري،
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا
املتقدمة ،ووقعها �سعادة عمر �صوينع
ال� ��� �س ��وي ��دي ،وك� �ي ��ل وزارة ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة والكابنت
حممد جمعة ال�شام�سي ،الع�ضو املنتدب
وال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة موانئ

�أب��وظ �ب��ي .ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن منتدى
ي� �ه ��دف �إىل ت �ع��زي��ز من ��و ال�صناعات
ال ��وط �ن �ي ��ة وب� �ح ��ث ف ��ر� ��ص ال�شراكة
والتعاون يف القطاع ال�صناعي� ،إ�ضافة
�إىل ع��ر���ض ف��ر���ص ت��وط�ين املنتجات،
و�إع� � � ��ادة ت ��دوي ��ر ق �ي �م��ة امل �� �ش�ت�ري��ات يف
االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي ،واال� �س �ت �ف��ادة من
القوة ال�شرائية املحلية لتطوير قطاع
ال���ص�ن��اع��ة ،م��ع اال� �س �ت �ف��ادة م��ن خطط
ال���ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة ال��رائ��دة للإنفاق
ع�ل��ى امل���ش�تري��ات و�إن �ت��اج ه��ذه املنتجات
حملياً ،ومبا ي�ؤدي �إىل تعزيز ال�صناعة

وحتويل الإمارات �إىل مركز لل�صناعات.
ك� �م ��ا ي � �ه� ��دف امل � �ن � �ت� ��دى �إىل ع ��ر� ��ض
جمموعة من فر�ص ال�شراء والت�صنيع
امل�ستقبلية يف قطاعات �صناعية حيوية،
لتحقيق ال�ن�م��و امل���س�ت�ه��دف ك�صناعات
ذات �أول��وي��ة ،وت�شمل ه��ذه القطاعات
املعادن ،والبرتوكيماويات وال�صناعات
ال �ك �ي �م��اوي��ة ،وال �ب�لا� �س �ت �ي��ك ،والآالت
وامل� � �ع � ��دات ،وال �� �ص �ن��اع��ات الدفاعية،
وال�صناعات ال��دوائ �ي��ة ،والتكنولوجيا
وامل � � �ع� � ��دات ال� �ط� �ب� �ي ��ة ،واالت � �� � �ص� ��االت،
والتكنولوجيا الزراعية.

بيئة �أبوظبي تطلع على ممار�سات الإمارات للأملنيوم البيئية امل�ستدامة
•• �أبوظبي-وام:

اطلع فريق من هيئة البيئة ب�أبوظبي
خ�ل��ال زي� ��ارت� ��ه ل �� �ش��رك��ة الإم � � ��ارات
العاملية للأملنيوم على اال�سرتاتيجية
واملمار�سات البيئية اخلا�صة بعملياتها
الت�شغيلية التي ت�ضمن حماية البيئة
وخ�ف����ض االن�ب�ع��اث��ات ون �ظ��ام الإدارة
البيئية لل�شركة وال��ذي مت تطويره
وف �ق �اً ل�ل�ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح البيئية
النافذة يف �إم��ارة �أبوظبي مع �أف�ضل
املمار�سات واملعايري العاملية.
كما اطلع فريق الهيئة بقيادة �سعادة
ال��دك �ت��ورة ��ش�ي�خ��ة � �س��امل الظاهري
الأم�ين العام لهيئة البيئة ب�أبوظبي
وبح�ضور �أع�ضاء الإدارة التنفيذية
يف الهيئة على �سري عمليات �شركة
الإمارات العاملية للأملنيوم الت�صنيعية

ومم��ار� �س��ات �ه��ا ال �ب �ي �ئ �ي��ة امل�ستدامة
والإجراءات التي تتخذها للتقليل من
انبعاثات الغازات الدفيئة واملخلفات
ال �ن��اجت��ة ع��ن الأن �� �ش �ط��ة ال�صناعية
 .وق��ال��ت � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ورة �شيخة
الظاهري”:منذ �إن���ش��ائ�ه��ا حر�صت
الهيئة على التعاون وبناء ال�شراكات
م��ع ال�ق�ط��اع��ات ال�صناعية للحفاظ
على البيئة من خالل تعزيز وتفعيل
دورها يف تنفيذ القوانني والت�شريعات
البيئية االحت��ادي��ة واملحلية و�ضمان
قيام امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت ال�صناعية
ب��ال��رق��اب��ة ال��ذات �ي��ة ع �ل��ى عملياتها
ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج بيئية
�أف �� �ض��ل ف�ن�ح��ن ن�ع��ي � �ض��رورة النمو
االق�ت���ص��ادي املت�سارع ل��ذا نعمل يدا
بيد مع املن�ش�آت ال�صناعية وامل�شاريع
ال�ت�ط��وي��ري��ة ل�ت�ق�ل�ي��ل الأث� ��ر البيئي

مل���ش��اري�ع�ه��م م��ن م��رح�ل��ة التخطيط
�إىل مرحلة التنفيذ فهدفنا هو منع
الآث � ��ار ال���س�ل�ب�ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وحتقيق
االلتزام البيئي ولن يتحقق ذلك �إال
م��ن خ�لال ال�ت�ع��اون القائم لتحقيق
الأه��داف التنموية يف املحافظة على
تراثنا الطبيعي».
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال امل �ه �ن��د���س في�صل
احل�م��ادي امل��دي��ر التنفيذي بالإنابة
ل�ق�ط��اع اجل ��ودة البيئية يف الهيئة:
“ �إن ال �ه �ي �ئ��ة حت ��دد م ��دى التزام
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية باال�شرتاطات
ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال ال� � ��زي� � ��ارات
التفتي�شية الدورية وتقارير املراقبة
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ت��ي ت�شمل ن�ت��ائ��ج خف�ض
االن�ب�ع��اث��ات الكربونية والإج� ��راءات
التي اتخذتها لتطوير �أدائها البيئي
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات الإداري ��ة

وال �� �ض��واب��ط ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة واحللول
املبتكرة يف اال�ستخدام الأمثل للموارد
�إ�ضافة �إىل تقدمي �أفكار وحلول لرفع
كفاءة الإنتاج لتقليل النفايات ومنع
التلوث ل�ضمان حماية البيئة باتباع
�أف�ضل املمار�سات العاملية والبحوث
العلمية واالبتكار».
و�أ�� �ش ��ار احل �م ��ادي �إىل �أن التحدي
ال� ��ذي ي��واج��ه ال �ع��دي��د م��ن م�صايف
الأل��وم �ي �ن��ا يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء العامل
يتمثل يف كيفية �إدارة امل��واد الأولية
الأ�سا�سية والنفايات وخ�صو�صاً بقايا
م��ادة البوك�سايت �إال �أن��ه ومن خالل
تعاوننا مع �شركة الإم ��ارات العاملية
لل��أمل �ن �ي��وم يف م ��راح ��ل التخطيط
مل �� �ص �ف��اة “الطويلة للألومينا”
جن�ح��ت ال���ش��رك��ة يف ت�صميم من�ش�أة
ت�خ��زي��ن تتميز مب�ع��اي�يره��ا العاملية

وا�ستدامتها حلماية البيئة �إ�ضافة
�إىل درا�سة احللول املبتكرة لتحويل
خم �ل �ف��ات ال �ب��وك �� �س��اي��ت مل � ��واد ميكن
اال�ستفادة منها «.
ب ��دوره ق��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ب��ن كلبان
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم  “ :نلتزم يف �شركة
الإم��ارات العاملية للأملنيوم مبراعاة
�أ�س�س اال�ستدامة يف جميع �أن�شطتنا
و�أع�م��ال�ن��ا ون�ت�ع��اون ب�شكل وث�ي��ق مع
هيئة البيئة ب�أبوظبي لتح�سني �أدائنا
البيئي با�ستمرار كما تعترب ال�شركة
م ��ن �أب� � ��رز �أع �� �ض ��اء م � �ب ��ادرة رعاية
الأملنيوم التي تعزز �أف�ضل ممار�سات
اال��س�ت��دام��ة يف ال�ق�ط��اع وعملنا على
م��واءم��ة ا�سرتاتيجيتنا لال�ستدامة
م ��ع م �ع��اي�ي�ر الأداء امل� �ح ��دد وفقاً
للمبادرة».
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م�س�ؤولة �أممية لـ «وام» :نثق يف ر�ؤية الإمارات للحياد الكربوين 2050

نثمن املبادرات الإماراتية ومنها حظر
البال�ستيك يف �أبوظبي وخطة دبي احل�ضرية

�ضرورة ا�ستفادة املنطقة العربية من مواردها وثرواتها الطبيعية
•• دبي-وام:

ثمنت ال��دك �ت��ورة دي�ن��ا ع���س��اف املن�سقة
املقيمة للأمم املتحدة يف دولة الإمارات،
امل �ب��ادرات ال�ت��ي تنتهجها حكومة دولة
الإمارات من �أجل حماية البيئة وحتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
و�أ�� �ش ��ادت ب�ت�ط�ب�ي��ق ق� ��رار ه�ي�ئ��ة البيئة
ب ��أب��وظ �ب��ي ح �ظ��ر ا� �س �ت �خ��دام الأكيا�س
البال�ستكية اعتبارا من يونيو اجلاري
ك�أول مدينة يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
ف�ضال عن خطة دبي احل�ضرية وغريها
من املبادرات و�صوال �إىل ر�ؤية الإمارات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ح �ي��اد الكربوين
. 2050
وقالت ع�ساف يف ت�صريحات لوكالة �أنباء
الإمارات “وام” على هام�ش م�شاركتها
يف “القمة العربية اخل�ضراء 2022
بدبي”� ،إن الإم��ارات ب��د�أت يف �إ�شراكها

ك��ل القطاعات ا�ستعدادا ال�ست�ضافتها
امل�ؤمتر الـ  28التفاقية الأمم املتحدة
لتغري املناخ  COP 28املزمع عقده
ال�ع��ام املقبل يف �أب��وظ�ب��ي ،الفتة �إىل �أن
القمم واالجتماعات التح�ضريية التي
ت�ع�ق��د يف الإم � � ��ارات ت �ه��دف بالأ�سا�س
للبحث ع��ن احل �ل��ول ال�ب��دي�ل��ة للوقود
الأحفوري.
و� �ش ��ددت امل �� �س ��ؤول��ة الأمم� �ي ��ة ،ع�ل��ى �أن
ت�ط��وي��ر االق�ت���ص��اد ال��دائ��ري م��ن �أجل
م�ستقبل م�ستدام هو م�س�ؤولية اجلميع،
لي�س فقط احلكومة �أو القطاع اخلا�ص،
وذلك من خالل ت�شارك الأفكار واحللول
للعمل �سويا ،م�ؤكدة �أنها ت�شعر بالفخر
لتمثيل الأمم املتحدة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة والتي �أظهرت ريادتها
باملنطقة ،ون�أمل �أن يتبعها اجلميع «.
و�أثنت على جهود الإم��ارات حيث كانت
من �أوائ��ل ال��دول التي �أعلنت لر�ؤيتها

ل �ل �ح �ي��اد ال �ك ��رب ��وين “زيرو كربون”
بحلول ع��ام  ،2050وق��ال��ت  “ :نحن
كمنظمة الأمم امل�ت�ح��دة واث �ق��ون جدا
من �أن دولة الإمارات �ست�صل �إىل هدفها
رمب��ا ح�ت��ى ق�ب��ل امل��وع��د ،الأم� ��ل ه��و �أن
االب �ت �ك��ارات ال �ت��ي ��س�ي�ت��م ت�ط��وي��ره��ا يف
الإم��ارات ميكن �أن تدعم بقية املنطقة
والعامل �أي�ضا».
ودع � ��ت �إىل � � �ض� ��رورة اال� �س �ت �ف ��ادة من
امل ��واه ��ب الإب ��داع� �ي ��ة م ��ن ال �� �ش �ب��اب يف
املجتمعات العربية ،للتو�صل �إىل حلول
اب �ت �ك��اري��ة مي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ب�شكل
�أف���ض��ل م��ن �أج��ل م�ستقبل م�ستدام يف
املنطقة وهو هدف �أ�سا�سي ميكن العمل
عليه ،م�ؤكدة �أن التغري املناخي وم�س�ألة
اال�ستدامة لي�ست ق�ضية بلد لوحده،
و�إمنا يجب علي املنطقة العربية العمل
على االهتمام بها كونها ق�ضية حا�سمة
للمنطقة ب�أ�سرها».
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 34مليار درهم توزيعات �أرباح نقدية
�أقرتها ال�شركات امل�ساهمة العامة يف 2021

•• �أبوظبي-وام:

واخ �ت �ت �م��ت امل�ن���س�ق��ة الأمم� �ي ��ة بالقول
“ �إن املنطقة ال�ع��رب�ي��ة متتلك موارد
وفرية للطاقة املتجددة �أهمها ال�شم�س،
م�ؤكدة على �ضرورة تعظيم تلك املوارد

واال�ستفادة الق�صوى منها وغريها من
ال�ثروات الطبيعية التي تعترب مفتاحا
ل��دول �ن��ا وجل �م �ي��ع ال �ب �ل��دان وم ��ن �أجل
الأجيال القادمة».

غرفة عجمان تبحث التعاون مع غرفة التجارة وال�صناعة واخلدمات للدار البي�ضاء

•• الدار البي�ضاء -الفجر :

ق� ��ام وف� ��د م ��ن غ ��رف ��ة جت � ��ارة و�صناعة
عجمان بزيارة غرفة التجارة وال�صناعة
واخلدمات للدار البي�ضاء ـ اململكة املغربية،
ل�ب�ح��ث ��س�ب��ل ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك وتبادل
اخلربات واالطالع على �أف�ضل املمار�سات
الداعمة لتنمية البيئة االقت�صادية ،حيث
ت�أتي الزيارة �ضمن جهود غرفة عجمان
لتكثيف قنوات تعاونها اخلارجي بهدف
ا�ست�شراف و�صناعة م�ستقبل االعمال و
تعزيز ا�ستدامة ومن��و جمتمع االعمال
يف ع�ج�م��ان .ج��اءت ال��زي��ارة على هام�ش
م�شاركة غرفة عجمان وعدد من م�صانع
الإم� ��ارة يف ف�ع��ال�ي��ات امل�ع��ر���ض التجاري
«& Cosmetista Expo North
 »West Africaخالل الفرتة من 18
�إىل  21يونيو اجلاري يف الدار البي�ضاء ـ
اململكة املغربية.
ح �� �ض��ر ال� �ق ��اء امل �� �ش�ت�رك يف م �ق��ر غرفة
ال �ت �ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة واخل ��دم ��ات للدار
ال �ب �ي �� �ض��اء زك ��ري ��ا � �س �ه �ي��ل امل ��دي ��ر العام
وح�ك�ي�م��ة ال �ك �ن��اين رئ�ي����س ال �ت��دري��ب يف
غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة واخلدمات
ل� �ل ��دار ال �ب �ي �� �ض��اء ،وم� ��ن ج ��ان ��ب غرفة
ع�ج�م��ان ع �ب��داهلل عبداملح�سن النعيمي

م��دي��ر �إدارة ع�ل�اق��ات ودع ��م الأع�ضاء.
وخ�لال اللقاء رح��ب زكريا �سهيل مدير
عام غرفة التجارة وال�صناعة واخلدمات
للدار البي�ضاء بوفد غرفة عجمان ،و�أكد
على متانة وعمق العالقات املتجذرة بني
البلدين ،م�شيداً بتنوع املقومات والفر�ص
االقت�صادية ال��واع��دة التي متتلكها ك ً
ال
من الدار البي�ضاء و�إم��ارة عجمان الأمر
ال ��ذي ي �ع��زز ق �ن��وات ال �ت �ع��اون وال�شراكة

م���س�ت�ق�ب� ً
لا .و�أو�� �ص ��ى احل �� �ض��ور ب�أهمية
ال�ت��وا��ص��ل ال��دائ��م ب�ين الغرفتني لبحث
فر�ص امل�شاركة يف الفعاليات واملعار�ض
التي ينظمها كل طرف ،و�ضرورة التن�سيق
لعقد اجتماعات وملتقيات م�شرتكة ت�ضم
�أ�صحاب االعمال من البلدين بهدف فتح
�أف � ��اق ل �ل �ت �ع��اون وت� �ب ��ادل ال���ص�ف�ق��ات بني
م �ن �� �ش ��آت ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص .م��ن جانبه
�أك��د عبداهلل النعيمي� ،أن غرفة عجمان

حري�صة على تعزيز تعاونها م��ع غرف
ال �ت �ج��ارة م��ن ك��اف��ة ال ��دول ب�ه��دف ر�صد
اف�ضل املمار�سات وتطوير خدماتها مبا
يواكب تطلعات �أ�صحاب االع�م��ال ،وقدم
نبذة ح��ول مقومات البيئة االقت�صادية
وف��ر���ص اال�ستثمار يف �إم ��ارة عجمان يف
كافة القطاعات ،وما توفره الإم��ارة من
م��زاي��ا ت�ن��اف���س�ي��ة وت���س�ه�ي�لات لأ�صحاب
االع �م��ال وامل���س�ت�ث�م��ري��ن اجل ��دد ل�ضمان

الأ�سواق املحلية حققت �أف�ضل �أداء على ال�صعيد العاملي

�سهولة ممار�سة الأع �م��ال .ووج��ه مدير
�إدارة ع�لاق��ات ودع��م االع���ض��اء يف غرفة
عجمان الدعوة �إىل غرفة الدار البي�ضاء
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل للم�شاركة
يف م �ع��ر���ض ع �ج �م��ان ال� � ��دويل للتعليم
وال �ت��دري��ب  ،2023ك�م��ا وج ��ه الدعوة
لزيارة �إم��ارة عجمان والتعرف عن كثب
ح��ول ال�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة امل�ت��اح��ة يف
خمتلف القطاعات ب�إمارة عجمان.

هيئة الأوراق املالية وال�سلع :نقلة نوعية �شهدها القطاع العام املا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

�أك ��د م �ع��ايل حم�م��د ع�ل��ي ال �� �ش��رف��اء ،رئ�ي����س جمل�س
�إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع �أن قطاع الأوراق
املالية وال�سلع يف الدولة �شهد نقلة نوعية متثلت يف
حزمة من امل�ب��ادرات وال�ت�ط��ورات املهمة خ�لال العام
املا�ضي ك��ان لها �أث��ره��ا الإي�ج��اب��ي م��ن خ�لال الزخم
والن�شاط والنمو علي �صعيد القطاع املايل خ�صو�صاً
واالقت�صادي عموماً منوها بجهود الهيئة املتوا�صلة
علي �صعيد االرتقاء بالقطاع .
و�أ�ضاف معاليه ،يف التقرير ال�سنوي لهيئة الأوراق
امل��ال �ي��ة وال���س�ل��ع ل �ع��ام � ،2021أن ال�ه�ي�ئ��ة متكنت

بالتعاون م��ن الأ� �س��واق املالية واجل�ه��ات املعنية من
جت ��اوز ت��داع �ي��ات ج��ائ�ح��ة “كوفيد  ”19-بف�ضل
ال�سيا�سات االقت�صادية احلكيمة للقيادة الر�شيدة
التي مت �إطالقها يف حينها وت�ضمنت عدداً من احلزم
التحفيزية ال�ت��ي جن�ح��ت جن��اح �اً ك �ب�يراً يف ت�سريع
وترية النمو ودفع عجلة االقت�صاد و�أ�سهمت يف زيادة
عمق الأ��س��واق ،وحت�سني كفاءتها ،وتعزيز جاذبيتها
اال�ستثمارية �أمام امل�ستثمرين يف الداخل واخلارج.
و�أو�ضح معاليه �أن التعديالت التي جرت على قانون
ال�شركات التجارية يف الإمارات التي �سمحت للأجانب
بت�أ�سي�س ال�شركات ومتلكها بن�سبة  ،100%كان لها
�أثر �إيجابي يف زيادة اجلاذبية اال�ستثمارية للأ�سواق

املحلية وتر�سيخ ثقة امل�ستثمرين بال�شركات املدرجة
وتنويع ال�سيولة ما بني حملية ،و�أجنبية ،و�سيولة
م�ؤ�س�سات ،و�أفراد .وذكر معاليه �أن كل هذه العوامل
كان لها �أثرها يف حتقيق ال�سوق املايل بالدولة مكا�سب
قيا�سية للأ�سهم وارت �ف��اع ملحوظ يف ال�سيولة ،ما
جعلها يف ��ص��دارة الأ� �س��واق التي حققت �أف�ضل �أداء
على ال�صعيد العاملي يف العام املا�ضي.
وق��ال �إن الآم��ال معقودة على ا�ستمرار الأداء بهذه
الوترية خا�صة �أن التقديرات وامل�ؤ�شرات كافة تدعو
للتفا�ؤل يف الفرتة املقبلة ب�أداء مب�شر لقطاع الأوراق
املالية بالدولة عموما ا�ستناداً �إىل خطط التطوير
ال�ه��ادف��ة �إىل حتقيق نقلة ن��وع�ي��ة يف �أداء الأ�سواق

وانطالقاً من حقيقة �أن االقت�صاد الوطني للدولة
يتميز ب��ال�ق��وة وال���ص�لاب��ة بف�ضل ال��ر�ؤي��ة ال�سديدة
للقيادة الر�شيدة».
من جانبها ،قالت الدكتورة م��رمي بطي ال�سويدي،
الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع �إن
البيئة اال�ستثمارية امل�ت�ط��ورة ،والإط ��ار الت�شريعي
امل��رن يف دول��ة الإم ��ارات ،وامل �ب��ادرات الرامية لإر�ساء
ث�ق��اف��ة االب �ت �ك��ار ،وت�ب�ن��ي التقنيات احل��دي�ث��ة ،عززت
م�ستويات التفا�ؤل والثقة لدي امل�ستثمرين املحليني
وال�ع��امل�ي�ين يف ال�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال�ت��ي تتيحها
ال�شركات املدرجة يف الأ�سواق املالية املحلية مبختلف
قطاعاتها.

ُ
ويز �إير �أبوظبي تو�سع �شبكتها املتنامية من الوجهات برحالت جديدة �إىل اململكة العربية ال�سعودية

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة وي ��ز �إي ��ر �أب��وظ �ب��ي� ،شركة
ال �ط�يران الوطنية منخف�ضة التكلفة يف
دول��ة الإم ��ارات ،ع��ن �إط�ل�اق رحلة جديدة
من �أبوظبي �إىل الدمام يف اململكة العربية
ال�سعودية .و ُتوفر الرحلة اجلديدة ،التي
تنطلق اع �ت �ب��اراً م��ن  1ن��وف�م�بر ،2022
جت��رب��ة �سفر مريحة وب��أ��س�ع��ار منخف�ضة
جلميع ال�سياح واملقيمني يف ُك� ٍّل من دولة
الإم � � ��ارات وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية،
و�ستتوفر الرحالت �أيام االثنني والأربعاء
واجلمعة والأح��د .وتتوفر التذاكر حالياً
ع�ب�ر امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت��روين wizzair.
 comوعلى تطبيق ال�شركة امل�ت��اح على
الهواتف املحمولة ،ب�أ�سعار ت�ب��د�أ م��ن 99
درهم �إماراتي *.
ويت�سنى ل��زوار ال��د ّم��ام ،املدينة الع�صرية
الواقعة على �شواطئ اخلليج ،اال�ستمتاع
ب��امل�ن�ت��زه��ات اخل���ض��راء وال��واج �ه��ات املائية

الف�سيحة وال���ش��واط��ئ ال��رم�ل�ي��ة الرائعة،
ف���ض� ً
لا ع��ن ال�ك�ث�ير م��ن امل���ش��اه��د الفنية
ُ
وال��ري��ا��ض�ي��ة والرتفيهية امل�ت�ن��وع��ة .وتعد
ال��د ّم��ام ،عا�صمة املنطقة ال�شرقية ،وجهة
ذات �شعبية وا�سعة يف �أو� �س��اط امل�سافرين
من حمبي املغامرة وع�شاق �صيد الأ�سماك
والغو�ص وال�سباحة.
وتن�سجم ال��رح�ل��ة اجل��دي��دة م��ن وي��ز �أير
�أب ��وظ �ب ��ي م ��ع م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م املوقعة
ب�ين وي��ز �إي��ر القاب�ضة ووزارة اال�ستثمار
ال�سعودية ،وبالتعاون مع الربنامج الوطني
للربط اجلوي يف ال�سعودية ،لدعم م�ساعي
تنمية قطاع ال�سياحة يف اململكة .وتعك�س
االتفاقية ال��ر�ؤي��ة امل�شرتكة بني الطرفني
ب�ش�أن ُق��درة وي��ز �إي��ر على حتفيز معدالت
الطلب على ال�سياحة يف اململكة ،والإ�سهام
ب��دو ٍر رئي�سي يف حتقيق النمو املن�شود يف
اململكة.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ه��ذا امل��و� �ض��وع ،ق��ال روبرت
ك��اري ،رئي�س جمموعة وي��ز �إي��ر“ :ي�سرنا

�إ��ض��اف��ة ال��رح�لات املميزة �إىل ال��دم��ام �إىل
�شبكتنا .ونتوجه بال�شكر �إىل �شركائنا على
ما قدموه من دع� ٍ�م خالل عملية التو�سع،
ال �سيما الربنامج الوطني للربط اجلوي
ووزارة اال�ستثمار وهيئة ال�ط�يران املدين
وم �ط��ار ال ��دم ��ام واحل �ك��وم��ة ال�سعودية.
وتلتزم ويز �إير بتزويد اجلميع يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط مب��زي��ج رائ ��ع م��ن فر�ص
ال�سفر ب�أ�سعار منخف�ضة للغاية وخدمات
عالية اجلودة على منت الطائرات .وت�ؤكد
مذكرة التفاهم اجلديدة والرحالت التي
ُنطلقها ت�ب��اع�اً ال�ت��زام�ن��ا ب��دع��م من��و قطاع
ال�سياحة ال�سعودي وتعزيز الربط اجلوي
ب�ين دول��ة الإم� ��ارات وال���س�ع��ودي��ة .ويتطلع
فريق وي��ز �إي��ر ال�ستقبال امل�سافرين على
منت طائراتنا احلديثة وال�صديقة للبيئة
يف �أقرب فر�صة».
وبهذا ال�صدد ،قال خليل املرابط الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل�ب�رن��ام��ج ال��وط �ن��ي للربط
اجل��وي “ :ي�سعدنا العمل م��ع �شركة ويز
�إي��ر لتو�سيع �شبكتها �إىل اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث تدل هذه اخلطوة على قوة
احلركة اجلوية التي تتمتع بها اململكة .كما
�سيوفر تو�سيع ويز �إير �شبكتها �إىل اململكة
املزيد من خيارات ال�سفر ل�ضيوفنا من دولة
الإمارات وخارجها .ونتطلع �إىل الرتحيب
ب� �ه ��ذه ال� ��رح�ل��ات اجل� ��دي� ��دة يف �شبكتنا
املتنامية والعمل م��ع وي��ز �إي��ر ال�ستك�شاف
فر�ص تو�سعية �أخرى يف اململكة».
وب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ق ��ال ف �ه��د ب��ن �سليمان
احلربي الرئي�س التنفيذي ل�شركة مطارات
ال��دم��ام“ :ي�سرنا الرتحيب ب��رح�لات ويز

�إي ��ر يف م �ط��ار امل �ل��ك ف�ه��د ال � ��دويل .ويعد
تعزيز الربط العاملي للمملكة �أم � ًرا مهمًا
ل �ل �غ��اي��ة ،ح �ي��ث ت��وا� �ص��ل � �ش��رك��ة مطارات
ال��دم��ام ( )DACOيف تطوير وجهات
ج��دي��دة خل��دم��ة امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين يف
امل�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق �ي��ة .ون�ت�ط�ل��ع للرتحيب
ب��ال���س�ي��اح وال �� �ض �ي��وف لإب �ه��اره��م بجمال
مدينة الدمام».
وحتر�ص �شركة ويز �إير �أبوظبي ،مبوقعها
اال� �س�ترات �ي �ج��ي يف دول� ��ة الإم� � � ��ارات ،على

توفري جتارب �سفر مريحة وعالية اجلودة
وم �ن �خ �ف �� �ض��ة ال �ت �ك �ل �ف��ة �إىل ال �ع��دي��د من
الوجهات ،مبا فيها الإ�سكندرية و�سوهاج
(م�صر) وع� ّم��ان والعقبة (الأردن) و�أثينا
و�سانتوريني (اليونان) وباكو (�أذربيجان)
وبلغراد (�صربيا) وكوتاي�سي (جورجيا)
وامل �ن��ام��ة (ال�ب�ح��ري��ن) وم���س�ق��ط و�صاللة
(عُمان) و�ساراييفو (البو�سنة) وتل �أبيب
(�إ� �س��رائ �ي��ل) وت�ي�ران��ا (�أل �ب��ان �ي��ا) ويريفان
(�أرمينيا) وغريها من الوجهات.

ك�شف هيئة الأوراق املالية وال�سلع عن �إن �إجمايل قيمة التوزيعات النقدية
و�أ�سهم املنحة التي �أقرتها اجلمعيات العمومية املنعقدة لل�شركات امل�ساهمة
العامة خالل العام املا�ضي بلغت نحو  34.4مليار دره��م ،منها توزيعات
نقدية بقيمة  34مليار درهم وتوزيعات منحة بقيمة  396مليون درهم.
و�أ�ضافت الهيئة يف تقريرها ال�سنوي لعام  ،2021قطاع البنوك ت�صدر
املرتبة الأويل علي �صعيد قيمة التوزيعات النقدية بنحو  15.79مليار
درهم ،يليه قطاع االت�صاالت بقيمة  11.7مليار درهم ،ثم قطاع العقارات
بقيمة  1.85مليار درهم ،كما ت�صدر قطاع البنوك املركز الأول علي �صعيد
توزيعات املنحة بواقع  316مليون درهم ،يليه قطاع اخلدمات بقيمة 61
مليون درهم ،ثم قطاع الت�أمني بقيمة  10ماليني درهم.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن الهيئة تلقت خالل العام املا�ضي العديد من طلبات
�إ�صدار الأوراق املالية وطلبات الت�سجيل حيث جرت املوافقة على ت�سجيل 4
�شركات حكومية وهي “�أدنوك للحفر” و”االحتاد للمدفوعات الرقمية”
و”الياه لالت�صاالت الف�ضائية” و”�ألفا ظبي القاب�ضة”� ،إ�ضافة �إيل زيادة
ر�ؤو�س �أموال � 10شركات م�ساهمة عامة ،و�إدراج � 9شركات م�ساهمة لدي
�أ�سواق املال املحلية� ،إ�ضافة �إىل طرح �شركة م�ؤ�س�سة باملنطقة احلرة �أ�سهمها
لالكتتاب العام يف �أ�سواق املال بالدولة.
ولفت التقرير �إىل ت�سجيل  5من العقود امل�ستقبلية املنظمة لإدراجها لدي
�سوق �أبوظبي ،ف�ضال عن املوافقة املبدئية علي �إ�صدار �سندات و�صكوك
لعدد � 15شركة م�ساهمة عامة ،كما ج��رت املوافقة علي �إدراج ع��دد 10
��ش��رائ��ح م��ن ال���س�ن��دات  /ال�صكوك �إدراج � �اً م�شرتكاً ل��دي ��س��وق �أبوظبي
للأوراق املالية.
وبني التقرير �أن الهيئة تلقت عدة طلبات من بور�صة دبي للذهب وال�سلع
تتعلق بعقود مدرجة بالبور�صة منها طلب �إدراج  26من عقود م�ستقبلية
جديدة ،وطلب تعديل موا�صفات  2من العقود امل��درج��ة .وذك��رت الهيئة
ان��ه خ�لال ال�ع��ام امل��ا��ض��ي تلقي ق�سم االن��دم��اج واال��س�ت�ح��واذ ال�ع��دي��د من
الطلبات االن��دم��اج واال�ستحواذ وطلبات دخ��ول ال�شريك اال�سرتاتيجي،
و�صدر املوافقات على العديد من ال�صفقات وج��ار درا�سة �صفقتني وهي
قيد ا�ستيفاء املتطلبات الالزمة للح�صول على موافقة الهيئة على العام
اجلاري  .2022وبح�سب التقرير ،وافقت الهيئة على ت�سجيل � 5شركات
م�ساهمة عامة حكومية بلغ �إجمايل ر�ؤو�س �أموالها  16مليار درهم ،ومتت
املوافقة على �إدراج � 9شركات لدي �سوق �أبوظبي للأوراق املالية بلغ جمموع
ر�ؤو�س �أموالهم  21مليار درهم.
و�أ�شار التقرير �إىل موافقة الهيئة علي زي��ادة ر�ؤو���س �أم��وال � 10شركات
م�ساهمة عامة بقيمة  64مليار دره��م ،فيما متت املوافقة على تخفي�ض
ر�ؤو���س �أم��وال �شركتي م�ساهمة عامة بقيمة  327.2مليون دره��م وهي
“اخلزنة للت�أمني” و”دار التمويل» .و�أو�ضح التقرير �أن عدد ال�شركات
امل�ساهمة العامة املحلية امل�سجلة بالهيئة و�صل �إىل � 180شركة بنهاية
العام املا�ضي ،منها � 113شركة مُدرجة � 66شركة يف �سوق �أبوظبي و47
�شركة يف �سوق دبي �إ�ضافة �إيل � 67شركة غري مُدرجة.

خ�سائر حادة يف �أ�سواق النفط
العاملية وبرنت دون  110دوالرات

•• �أبوظبي -وام:

هبطت �أ�سعار النفط عاملياً يف تعامالت �أم�س ،وهو ما دفع خام برنت القيا�سي
لالنخفا�ض دون حاجز  110دوالرات .وبحلول ال�ساعة “ 12:15م�ساء
بتوقيت الإمارات” ،انخف�ضت العقود الآجلة خلام برنت القيا�سي ت�سليم
�أغ�سط�س بن�سبة � 4.79%أو ما يعادل  5.49دوالر لت�صل �إىل 109.16
دوالر للربميل .وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي ناميك�س ت�سليم
�أغ�سط�س بنحو  5.68دوالر �أو ما ن�سبته  5.19%لت�صل �إىل 103.84
دوالر للربميل .وتهيمن املخاوف على الأ��س��واق العاملية ب�ش�أن احتمالية
اجت��اه اقت�صاد ال��والي��ات املتحدة نحو ال��رك��ود ج��راء ت��أث�يرات رف��ع �أ�سعار
الفائدة يف حم��اوالت لكبح جماح الت�ضخم .و�سيديل ج�يروم ب��اول رئي�س
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي ب�شهادته �أم��ام الكوجنر�س عن جهوده
لل�سيطرة على الت�ضخم ملرتفع ب�أ�سرع وترية منذ عقود.

الأ�سهم الآ�سيوية ترتاجع متجاهلة
مكا�سب وول �سرتيت الأمريكية

•• �أبوظبي-وام:

هبطت غالبية الأ�سهم الآ�سيوية يف نهاية ت��داوالت ام�س ،متجاهلة املكا�سب
القوية يف بور�صة وول �سرتيت الأمريكية اجلل�سة املا�ضية .و�أغلق م�ؤ�شر نيكاي
الياباين يف بور�صة طوكيو ل�ل�أوراق املالية مرتاجعاً بعد تخليه عن مكا�سبه
يف التعامالت املبكرة ،ليرتاجع بن�سبة � 0.37%أو ما يعادل  96.76نقطة
ليغلق عند  26149.55نقطة .وتراجع م�ؤ�شر توبك�س الأو�سع نطاقاً بن�سبة
 0.19%ت��وازي  3.55555نقطة ليغلق عند  1852.65نقطة .ونزل
م�ؤ�شر “�إي �إ���س �آي” املركب يف بور�صة �شنغهاي بنحو  39.52نقطة �أو ما
ن�سبته  1.2%ليقفل عند  3267.2نقطة .ومل يغلق م�ؤ�شر “هاجن �سينج”
ال�صيني حتى الآن ،لكنه تراجع بنحو  2.38%تعادل  508.44نقطة لي�صل
�إىل م�ستوي  21051.15نقطة .وترتقب الأ��س��واق العاملية �شهادة جريوم
باول رئي�س جمل�س االحتياطي االحتادي �أمام الكوجنر�س الأمريكي.

�إيدج توقع مذكرة تفاهم مع ترو�سميل

•• �أبوظبي-وام:

وقعت �إي��دج ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة وال��رائ��دة عامليا يف قطاع الدفاع
وغ�يره ،ام�س مذكرة تفاهم مع �شركة “ترو�سميل للتجارة” ترو�سميل التي
تتخذ م��ن �أب��وظ�ب��ي م�ق��را ل�ه��ا ،وذل��ك ب�ه��دف ب��دء ت�ع��اون ط��وي��ل الأم ��د لتوريد
املنتجات املعاجلة للذخائر وغريها من املنتجات املتخ�ص�صة وامل�صنوعة حمليا
 .وقع االتفاقية �أحمد اخل��وري ،نائب الرئي�س الأول لال�سرتاتيجية والتميز
يف �إي��دج ،وعلي الكثريي ،ال�شريك يف �شركة “ترو�سميل” خالل ال��دورة الأوىل
من منتدى “ا�صنع يف الإمارات” الذي يقام بني  22 – 21يونيو  2022يف
العا�صمة �أبوظبي .وت�سعى االتفاقية اال�سرتاتيجية �إىل حتديد �آفاق التعاون بني
ال�شركتني والتوافق مع خطط الت�صنيع الإماراتية بهدف تعزيز بيئة الأعمال
للم�ستثمرين املحليني والدوليني وتر�سيخ �سمعة املنتجات املحلية من خالل
الرتويج لل�صادرات �إىل الأ�سواق العاملية.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
واحة الإمارات لنقل املواد العامة بال�شاحنات (�ش ذ م م) وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/6/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/6/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :واحة الإمارات لنقل املواد العامة بال�شاحنات (�ش ذ م م)
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  2ملك م�ؤ�س�سة دب��ي العقارية  -دي��رة  -ام ال��رم��ول  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  616176 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1034737 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/6/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/6/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س
 04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  844ل�سنة 2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده  -1 /خالد م�صطفى جمال الدين ال�سويفي  -م�صري اجلن�سية
 -2دينا خريي ناجي ر�ضوان  -م�صرية اجلن�سية
ل�صالح املنفذ له  /بنك ابوظبي التجاري
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  2022/6/29وذلك لبيع العقار
العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقارات على النحو التايل  :قطعة رقم (/1233ي )355/ملك مبنطقة اخلان
ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني  290.000 :درهم (مائتان وت�سعون الف درهم)
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين
للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2022/145التنفيذ املدين
بناء على طلب  /املحكوم له � /سليمان احمد حممد ال�سمت ال�شميلي اجلن�سية  /الإمارات
العربية املتحدة
اىل املحكوم عليه  /حمتاب عامل عبدالر�شيد ان�صاري اجلن�سية  /الهند
ل�ي�ك��ن م�ع�ل��وم��ا ل��دي��ك ب ��ان حم�ك�م��ة را� ��س اخل�ي�م��ة ق��د ا� �ص��درت ب�ح�ق��ك ح�ك�م��ا بتاريخ
 2022/1/31يف الق�ضية ( )259/2021مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره
 8575.00درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف  ،ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب
لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�شار اعاله  ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15
ي��وم التايل للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك ف��ان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات
القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة عليك.
املالحظات :
ق�سم التنفيذ

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أعاله
لت�صفية ايه اف ايه كابيتال للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/6/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/6/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :ايه اف ايه كابيتال للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  OF0902Bملك ال�شيخ حممد بن بطى ال حامد  -بردبي
 املركز التجاري االول  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة : 759956رقم القيد بال�سجل التجاري  1232226 :مبوجب هذا تعلن دائرة
الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/6/14واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/6/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب
رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد -
هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

تغيري ا�سـم  /هاجر ح�سن علي املازمي

تغيري ا�سـم  /نور عقيل ن�صر القا�ضي

تقدمت املواطنة (هاجر ح�سن حممد علي املازمي)
بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمها من
(هاجر) اىل(�شما)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

تقدمت املواطنة (نور عقيل ن�صر القا�ضي) بطلب
اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمها من (نور)
اىل(نوره)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

رئي�س ق�سم التوثيق العام

رئي�س ق�سم التوثيق العام

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70533

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70197

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2022 /0002104جتاري (جزئي)

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0000962ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه  :حممد بن عبدالهادي بن حممد االجامي
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ امل�ستقبل لت�أجري ال�سيارات واحلافالت م�ؤ�س�سة فردية
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 11069.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ميكوم انرتت�شنال للمقاوالت ذ م م
�شياز بولين�شوفاليل جمال جمال
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ تك رميك�س ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 187831.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/148792

70197

املنذر  :بيور اينريجي لالن�شاءات (�ش.ذ.م.م)  -بوكالة املحامي /حممد عبدامللك
املنذر اليهما  -1 :النجم االزرق للمقاوالت ( ذ.م.م)
 -2تريماالي راغافان �سرینیفا�سان �سرینیفا�سان  -جمهويل حمل االقامة
املو�ضـوع :
 -1املخطـرة تـداين املخطـر اليـهـا االول�ـ��ى مببلغ وق��دره  73,500درهـم وقـد الزمـت نف�سـها ب�سـداد هـذه
املديونيـة مبوجـب ال�شـيك رقـم ( )801مببلـغ  73,500دره بتــاريخ  2021/11/24وامل�سحوب على بنـك
ابــوظبي التجاري.
 -2وبتقدمي ال�شيك اىل البنك امل�سحوب عليه  ،ارجتع من دون �صرف.
 -3ومبا ان املخطـر اليـه الثـانـي هـو الـذي حرر ووقع علـى ال�شـيك املرجتـع فانه يكون ملزم مع املخطر اليها
االوىل باملديونية حمل املطالبة.
لذلك  ،فاننـا نـخطـركم ب�سرعة املبادرة ب�سداد املديونيـة املرت�صـدة فـي ذمتكم وقـدرها  73,500درهم (فقط
ثالثـة و�سبعون الف وخم�سمائة درهـم) وذلـك خـالل خم�سـة ايـام مـن تـاريخ ا�ستالمكم لهـذا االخطـار واال �سن�ضـطـر
الـى اللجـ�ؤ للمحكمة اللزامكم باملديونية حمل املطالبة مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف.

الكاتب العدل

وزارة العدل
70533

�إعالن بالن�شر
�صادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية
يف الدعوى رقم  48/2022تنفيذ �شرعي

اىل املنفذ �ضده � /ضياء الدين م�صباح عبدالعزيز ح�سني  -اردين اجلن�سية
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املنفذة  /هبه حممود عواد ال�شريف  -اردنية اجلن�سية
قد اقامت عليك الدعوى ال�شرعية املذكورة بالرقم �أعاله امام هذه املحكمة للمطالبة
 -1الزامه بدفع م�ؤخر مهر � 5آالف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالدرهم االماراتي.
 200 -2درهم اتعاب حماماة.
وقد حددت املحكمة جل�سة االثنني  18/7/2022ال�ساعة � 9:30صباحاً للنظر يف الدعوى,
ف�أنت مكلف باحل�ضور �شخ�صيا او من ينوب عنك امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على
الدعوى و يف حال تخلفك عن احل�ضور ف�إن املحكمة �ستنظر يف الدعوی و ت�صدر قرارها.
حتريرا يف يوم الثالثاء 21/6/2022

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
�إخطار عديل بالن�شر
رقم ()2022/14875

70197

املنذر /بنك دبي الإ�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة  -بوكالة املحامي /حممد عبدامللك
املنذر اليه  :افغان اهلل غفران اهلل  -جمهول العنوان
املو�ضوع � :إعالن ب�إخطار عديل
حيث �أنه بتاريخ  2014/10/26مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر �إليه على عقد متويل ل�صالح املنذر
�إليه مببلغ  75.000دره��م  -قر�ض متويل �سيارة نوع (بي ام دبليو  )316موديل �سنة ( )2012رقم
اللوحة ( )18973رمز ( )Dخ�صو�صي دبي  -اللون ابي�ض على �أن يتم ال�سداد وفقاً ل�شروط و�أحكام
عقد التمويل امل��ذك��ور - .وحيث �أخ��ل املنذر �إليه بالتزاماته ومل يقم ب�سداد �أق�ساط التمويل يف املواعيد
املتفق عليها فقد تر�صـد فـي ذمتـه مبلغ وقدره  27,202/58درهم  ،وذلك بخالف ما ي�ستجد من �أرباح
وغرامات وم�صاريف قانونية وتعاقدية .وعليه  ،فان املنذر يخطر املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد
يف ذمته وقدره  27,202/58درهم وذلك خالل مدة �سبعة �أيام من تاريخه ،و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ
كافة االج��راءات القانونية �ضد املنذر �إليه ،مبا يف ذلك �إج��راءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي
وكافة �إجراءات التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون املعامالت املدنية والتجارية.

الكاتب العدل

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0073001
تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

70533

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0072825
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :خالد عبدالعزيز عبيد النابوده ال�شام�سي ,اجلن�سية
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته و البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد
�:سيد مظهر الدين احمد �سيد زهري الدين احمد اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�صة (االختيار
لال�ست�شارات الهند�سيه) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()217989
ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية .تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صه الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70535

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

وزارة العدل
70197

املو�ضوع /دعوة �إجتماع اخلربة عن بعد
يف الدعوى رقم  873/2022جتاري جزئي

املرفوعة من ميكروهيت تكنولوجيز (�ش .ذ.م.م)
�ضد � /سبيكون ( �ش.ذ.م.م)
بالإ�شارة اىل حكم حمكمة دب��ي بجل�سة  31/05/2022بندبي خبريا يف الدعوى �أع�لاه ,فقد تقرر عقد اجتماع
اخلربة عن بعد يف يوم الأربعاء املوافق  29/06/2022ويف متام ال�ساعة  1.00بعد الظهر عن طريق برنامج زووم
( )Zoomوفق التفا�صيل التالية و تقدمي امل�ستندات املطلوبة
Meeting Pass Word : 7aXRNm
Meeting ID : 218 990 2782

Link: https://us04web.zoom.us/j/2189902782?pwd=TIRydGJMN2t0S2NkUERuR01ZeWd4UT09

� -1صورة من التوكيل ال�صادر من املوكل اىل الوكيل و �صورة من التفوي�ض ال�صادر من الوكيل اىل ال�شخ�ص احلا�ضر
على �أن يكون ملما بتفا�صيل الدعوى و تقدميها قبل اجلل�سة مبدة منا�سبة -2 .على كل طرف تقدمي م�ستنداته التي
قدمت اىل املحكمة باال�ضافة اىل ما تريدون تقدميه من م�ستندات جديدة يف �سبيل تو�ضيح موقفكم من الدعوى
اىل اخلربة و جميع الأط��راف يف نف�س الوقت و بعك�سه لن يعترب امل�ستند مقدما -3 .على �أط��راف النزاع تقدمي كل
ما لديهم من م�ستندات �أثناء جل�سة اخلربة الأوىل على �أن تكون كافة امل�ستندات مرتجمة قانونا بن�سخة الكرتونية
ب�صيغة ()pdf
مع التقدير,,,,
اخلبري الهند�سي املنتدب
�سواره عبدالقادر الطالباين

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70197

�سامل را�شد �سامل اخل�ضر ال�شام�سي
اخلبري املحا�سبي يف الدعوى

املنذر  :البنك العربي املتحد
املنذر �إليه  :ن�صار بن غرم اهلل بن على الزهراين
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  406,697.20درهم (فقط اربعمائة و�ستة �آالف
و�ستمائة و�سبعة وت�سعني دره��م وع�شرين فل�سا الغ�ير) وما ي�ستجد عليها من فائدة للمنذر خالل
ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة
االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار
رقم  1305بالطابق رقم  13مببنى مارينا دياموند  2رقم )marina diamond 2/1( 1
البالغ م�ساحته  417,96قدم مربع واملواقف  1g.fعلى قطعة االر�ض رقم  132مبنطقة مر�سى
دبي ب�إمارة دبی طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن التاميني
رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
الكاتب العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002890مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :م�ؤ�س�سة الق�صور امللكية للمقاوالت الفنية وميثلها  /ح�سام حممود �أحمد � -سوري
اجلن�سية  -جمهول حمل الإقامة
نعلمكم �أن املدعي عبدالعزيز احمد احمد غريب البلو�شي � -إماراتي اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي :
 .1الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره  10,000درهما
 .2الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
 .3اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة الإدعاء.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/6/30أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/6/22م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/148922

70197

املنذرة  :نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق
وعنوانها املختار � :إمارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد مبنى قرية الأعمال ( - )Bالطابق ال�سابع  -مكتب رقم - 706
هاتف رقم  042566800مكاين رقم  - 3149594523بوكالة املحامي  /حممد �إبراهيم احلمادي
املنذر �إليه  /مروان را�شد عمران ترمي ال�شام�سي � -إماراتي اجلن�سية (جمهول العنوان)
بالإ�شارة �إىل �إتفاقية �إيواء خيل املربمة بينكم وبني املنذرة بتاريخ  ، 2012/8/29والتي مبوجبها مت الإتفاق على
�أن تقوم املنذرة ب�إيواء اجلواد اململوك لكم مع توفري �إ�سطبل دائم للجواد مع مراعاة توفري الفرا�ش املنا�سب وتوفري
الرعاية البيطرية وكافة اخلدمات املن�صو�ص عليها يف العقد املحرر ،وحيث مبوجبه قد تر�صد يف ذمتكم مبلغ
قدره  520,658,25درهم خم�سمائة وع�شرون �ألف و�ستمائة وثمانية وخم�سون درهم وخم�سة وع�شرون فل�س
نظري الإيواء وكافة اخلدمات املقدمة للجواد من املنذرة ف�إن املنذرة تنذركم بوجوب �سداد �إجمايل املبلغ املرت�صد
يف ذمتكم للمنذرة مبلغ قدره  520,658,25درهم خم�سمائة وع�شرون �ألف و�ستمائة وثمانية وخم�سون درهم
وخم�سة وع�شرون فل�س نظري �إيواء اجلواد وكافة اخلدمات املقدمة له من املنذرة القانونية بواقع  %5من تاريخ
من املطالبة وحتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف والأتعاب.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70021

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70535

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إىل املدعي عليها يف الدعوى املذكورة �أعاله
املدعي عليها  /كيو بي جي للخدمات
كما هو ثابت مبوجب احلكم ال�صادرة من حماكم دبي ب�ش�أن انتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى
املذكورة �أعاله  ،وحيث مت البدء يف �أعمال اخلربة احل�سابية ،وعليه يتوجب عليكم احل�ضور
�إيل مقر مكتب  /اخل�ضر وم�شاركوه حما�سبون قانونيون  -الكائن يف (دبي  -منطقة املمزر -
بناية �أبراج املمزر  -مكتب رقم  - 506هاتف  - 04-2578853:فاك�س -2578854 :
��� 04ص ب  48239 :دب��ي  -ب��ري��د �إل �ك�تروين Alkhader_co@yahoo. :
 )comوبرفقتكم كافة امل�ستندات التي تتعلق مبو�ضوع الدعوي املقامة عليكم من املدعية
 /بروبريتي فايندرز للعقارات  ،وذلك يوم االربعاء املوافق  29/06/2022يف متام ال�ساعة
 12:00ظهرا.

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/149110

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

دعوة حل�ضور اجتماع خربة
رقم  1125/2022جتاري جزئي

الكاتب العدل

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/149115

�إىل  :املحكوم عليه  /احللقة اال منة للمقوالت الفنية  -ذ م م
العنوان 9517420 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /لونار اكليب�س للمقاوالت العامة  -بالتايل :
احلكم  -انه بتاريخ 2022/5/14
بعد االطالع على االوراق  -ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغا
وقدره ( 20000درهم) والزمتها بامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل  :املحكوم عليه  /حممد خوكون مياه ف�ضل احلق
العنوان 9465320 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/5/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد ب�شري دو�ست حممد بالتايل :
احلكم
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ
وقدره  18220درهم وبالر�سوم وامل�صاريف.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إعالن �إجتماع خربة

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :انور ح�سني عبدامللك  -بنغالدي�ش اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة التجارية
(النور�س لذبح وبيع الطيور والدواجن) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب
رخ�صة رقم ( )769832حيث ان ال�سيد  :انور ح�سني عبدامللك  -بنغالدي�ش  -اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((النور�س لذبح وبيع الطيور
والدواجن)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :حممد كرمي ليت ا�سماعيل  -بنغالدي�ش اجلن�سية
تنازل ا�صحاب الرخ�صة ال�سابقني ال�صحابها احلاليني
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانونية حيال ذلك.

القا�ضي

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2022 /0003457أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0001157مدين (جزئي)

�إعالن �إجتماع خربة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70535

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70535
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املنذر  :بنك ابوظبى االول �ش.م.ع (حاليا) ( -بنك اخلليج االول � -سابقا)
املنذر �إليها  :نور ريا�ض عبد الكرمي
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  256,215,29درهم (فقط مائتان و�ستة
وخم�سني ال��ف وم��ائ�ت��ان وخم�سة ع�شر دره��م وت�سعة وع�شرين فل�سا الغ�ي�ر) خ�لال ثالثني
يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة
االج��راءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع
العقار (حم��ل) رقم  g02بالطابق رقم  gمببنى الغزالن رقم  1البالغ م�ساحته 101,02
مرت مربع على قطعة االر�ض رقم  25مبنطقة الثنية الثالثة ب�إمارة دبي باملزاد العلني ا�ستنادا
الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدها من قانون الرهن التاميني رقم  14ل�سنة
 2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
الكاتب العدل

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0072963
تنازل /بيع

70535

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة :ملكه عو�ض بن باكاربا ,اجلن�سية الهند وحتمل بطاقة هوية رقم
 ,784197459040214ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100و ذلك اىل
ال�سيد ميزان باكو مياه واجلن�سية بنغالدي�ش  .ويحمل بطاقة هوية رقم 784197606921365
الرخ�صة امل�سماه ((االروقة الوا�سعة لتجارة مواد البناء)) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )609714ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب
الرخ�صة لآخر  .تغيري ال�شكل القانوين �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ،م،م  .ا�ضافة ن�شاط  .حذف ن�شاط.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل
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حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
اعالن بالن�شر
 287/2022/486تعيني خربة

70197

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70021

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 223/2021/295انابات جتارية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :خالد ا�سماعيل حممد بور  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع �:شركة اخلط االمامي الدارة اال�ستثمار �ش.ذ.م.م
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:ب�ن��دب اح��د اخل�براء احل�سابني �صاحب ال��دور يف اجل��دول تكون
مهمته بعد االط�لاع على اوراق الدعوى وما بها من م�ستندات وعقد البيع �سند العالقة التعاقدية بني
االطراف وبيان ثمن االر�ض املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن وبيان مدة الت�أخري
يف �سداد �أق�ساط الثمن التي حل موعد ا�ستحقاقها واح�ستاب غرامة الت�أخري وفقا للن�سبة املتفق عليها
بالعقد وبالنتيجة ت�صفية احل�ساب بني الطرفني وبيان اجمايل املبالغ امل�ستحقة للمتنازعة بدمة املتنازع
�ضدهما وفقا للعقد حتى تاريخ اع��داد التقرير  -ثانيا:الزام املتنازع �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة  .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/8/29ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/علي حممد �صادق البلو�شي مالك م�ؤ�س�سة غنتوت للنقل واملقالوات العامة  -واخرون
 االمارات  -جمهول حمل االقامةمبا ان الطالب التنفيذ�/شركة ايكوثريم للمقاوالت ذ.م.م  -االمارات
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/6/16:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ()5297910638
دره ��م خ�ل�ال 15ي ��وم م��ن ت��اري��خ التبليغ واال ب�ي��ع ال��وح��دات ال�ع�ق��اري��ة ال�ك��ائ�ن��ة مبنبى AL BATEEN
 RESIDENCES AT JBRوارقامها كالتايل-2404-2603-2604-2702-2802-2903-2904-3002-3003:
1302-2301-2303واالرا�ضي مبنطقة الرب�شاء االوىل ارقامها كالتايل 350-335-333:واالرا�ضي مبنطقة ام
�سقيم الثانية رقمها  632والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من قانون االجراءات
املدنية  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2427/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام ( )386015-385858-385554وال�صادر عن املنفذ
�ضدهما بقيمة ( )580166.50درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :اال�صفران ل�صهر احلديد وال�صلب واالملنيوم ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -بجوار م�صرف ال�شارقة
اال�سالمي  -بناية ا�سا�س � -شقة 504
املطلوب �إعالنهما  -1 :راجي�ش كومار كري�شنا � -2شركة االحتاد االفالم امللونة ذ.م.م  -فرع دبي � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )580166.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2428/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتعة رقم ( )367970-409465وال�صادر عن املنفذ �ضدهما
بقيمة ( )116668.14درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ال�صخره للمقاوالت الكهربائية وال�صحية
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -بجوار م�صرف ال�شارقة
اال�سالمي  -بناية ا�سا�س � -شقة 504
املطلوب �إعالنهما  -1 :راجي�ش كومار كري�شنا  -2بيفر جلف للخر�سانه اجلاهزه م.م.ح � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن :بتاريخ 2022/6/14:قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )116668.14دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 705/2022/320:ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث

املنظورة يف:دائرة االحوال ال�شخ�صية الثانية ا�ستئناف رقم 100
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م 205/2022:اح��وال نف�س م�سلمني والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف:خليل ابراهيم عطايا
عنوانه:امارة دبي  -املركز املايل � -شارع ال�شيخ زايد  -ابراج االمارات  -الطابق  - 15مكتب االمارات للمحاماة
 هاتف - 043304343:رقم مكايناملطلوب �إعالنهما -1 :ابراهيم خليل ابراهيم عطايا  -2امنية حممد حامد الباجوري � -صفتهما  :م�ست�أنف
�ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق ��م 2022/205:اح��وال نف�س م�سلمني.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/6/28ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد يف مبنى
االحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3038/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  90/2022نزاع جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )35162درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :الزرار لنقل الركاب باحلافالت �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة ور�سان االوىل  -احلي الفرن�سي � -شارع فرن�سا �آر  -بناية فرن�سا
�آر  - 04الطابق االر�ضي  -املحل رقم  - 6بالقرب من دبلومات فون  -رقم مكاين3870983826:
وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
املطلوب �إعالنه  -1 :ذا ب�ص كونك�شن �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )35162درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1445/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )244635درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار  -منطقة ب��ور��س�ع�ي��د  -ب�ن��اي��ة نقطة االع �م��ال  -امل �ي��زان�ين  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0506335560:بريد الكرتوين - ALMATROOSHI@OMALC.AE:مكاين 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :م�صباح احلق قري�شي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/29:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ( )44.635درهم والفائدة بواقع %5
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4074/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2965جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )59.466.69درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :سرفيو �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -اخلليج ال�ت�ج��اري �� -ش��ارع ب��رج خليفة  -ب��رامي ت��اور  -الطابق العا�شر  -هاتف
رقم - 043352200:فاك�س - 043342200:رقم مكاين2583686879:
املطلوب �إعالنه  -1 :او�شن فري�ش انرتنا�شيونال �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )59466.69درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

وزارة العدل
70392

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  994/2022جتاري جزئي دبي

اىل املدعى عليها � /شوبا للهند�سة واملقاوالت �ش ذ.م.م
مبا �أن املدعية  /ايه ام �سي للحماية �ش ذ.م.م
قد �أقامت عليك الدعوى رقم  994/2022جتاري جزئي دبي  ،وقد مت ندب
اخلربة بناءاً على احلكم التمهيدي ال�صادر من عدالة املحكمة  ،لذا ف�أنتم
مكلفني باحل�ضور �أو من ميثلكم قانوناً  ،وعليكم تقدمي كل ما لديكم من
مذكرات �أو م�ستندات للخربة وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ االعالن ملكتب
اخلبري  ،والتوا�صل عرب الهاتف رقم 0505522082
اخلبري الهند�سي  /زهري بن ر�ضا

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70021

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0003012جتاري (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /يوجينا كوتوفان  ،العنوان 9498348 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
 بالتايل  :ن�ص احلكمحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  24749درهم (اربعة وع�شرون الفا
و�سبعمائة وت�سعة واربعون درهما) والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى متام ال�سداد على �أال تتجاوز الفائدة املبلغ املق�ضى به  ،والزامها بالر�سوم
وامل�صاريف و  500مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3427/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4768/2021النوع /جتاري جزئي  ,بعد ان ا�صبح
احلكم قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �ضده .
طالب التنفيذ  :بالتينيوم لي�س لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الق�صي�ص االوىل  -دبي � -شارع �شارع الدوحة  -مبنى بالتينوم لي�س
لنقل الركاب  -بجوار مول بن �شييب
املطلوب �إعالنه  -1 :الفا لل�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )462227.40درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  446/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1547/2021مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )3196020درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :رويال يونايتد للنوافذ واملعادن �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:امي��ان ال��رف��اع��ي للمحاماة واال��س�ت���ش��ارات القانونية االم ��ارات  -ام ��ارة دب��ي  -مدينة دب��ي -
امل��رك��ز ال�ت�ج��اري االوىل �� -ش��ارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى ب��رج ال���س�لام � -شقة ال�ط��اب��ق  - 1106/11رقم
مكاين - 2743291474:اميي
املطلوب �إعالنهم  -1 :حممد وق��ار ح�سني نور ح�سني  -2وق��ار ارف قان  -3جريي�ش كومار �شاجنوت
 -4في�ضان احمد �شودهري حممد عظيم � -صفتهم  :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )3196020درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 318/2022/11:مدين جزئي

70533

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :ال��زام املدعي عليها ب��اداء مبلغ ( )120000دره��م للمدعية اجمايل قيمة اخل�سائر ومبلغ وقدره
( )130000درهم على �سبيل التعوي�ض وجرب ال�ضرر والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
متام ال�سداد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات .
املدعي�:شركة برج الهدايا للتجارة العامة ذ.م.م  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع الفهيدي  -بناية برج الهدايا  -الطابق االر�ضي  -بالقرب من �صيدلية
البلد  -وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبداهلل �شري حممد �شيخ � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها باداء مبلغ ( )120000درهم للمدعية اجمايل
قيمة اخل�سائر ومبلغ وقدره ( )130000درهم على �سبيل التعوي�ض وجرب ال�ضرر والفائدة القانونية بواقع  %9من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد مع ال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات  -وح��ددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2022/7/4ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,علما بانه
مت تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي.
رئي�س الق�سم

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2424/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )001648وال�صادر عن املنفذ �ضدهما وامل�سحوب
على البنك التجاري الدويل بقيمة ( )30145.50درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :اال�صفران ل�صهر احلديد وال�صلب واالملنيوم ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -بجوار م�صرف ال�شارقة
اال�سالمي  -بناية ا�سا�س � -شقة 504
املطلوب �إعالنه  -1 :راجي�ش كومار كري�شنا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )30145.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70533

اعالن بالن�شر
 3665/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/راجي�ش كومار كري�شنا  -2بيفر جلف للمقاوالت ذ.م.م -
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني �ش.م.ع
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )15284551.25درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0072970
تنازل /بيع

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 667/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70533

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�ضوع الدعوى  :دعوى الزام برد والغاء خطابي ال�ضمان امل�صرفيني رقمي ( )ENBDOG18008369مببلغ ()495.000
اربعمائة وخم�سة وت�سعون الف درهم ( )ENBDOG18008366مببلغ ( )247.500مائتان و�سبعة واربعون الف وخم�سمائة
درهم وال�صادرين عن املدعي عليه الثاين بنك االم��ارات دبي الوطني ب�ت��اري��خ 2018/12/26:ومطالبة بالزام املدعي عليها االوىل
باداء مبلغ ( )247.500.03درهم مائتني و�سبعة واربعني الف وخم�سمائة درهم وثالثة فل�س والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد .
املدعي:العربية االمن وال�سالمة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع مراك�ش  -مبنى جمعة املاجد لالعمال الكهروميكانيكية  -بجوار املقر الرئي�سي لطريان
االمارات  -مكاين3565792571:
املطلوب �إعالنه  -1 :بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
م��و� �ض��وع الإع �ل��ان  :ق��د �أق � ��ام ع�ل�ي��ك ال ��دع ��وى وم��و� �ض��وع �ه��ا دع� ��وى ال � ��زام ب ��رد وال� �غ ��اء خ �ط��اب��ي ال �� �ض �م��ان امل���ص��رف�ي�ين رقمي
( )ENBDOG18008369مببلغ ( )495.000اربعمائة وخم�سة وت�سعون ال��ف دره��م ()ENBDOG18008366
مببلغ ( )247.500مائتان و�سبعة واربعون الف وخم�سمائة درهم وال�صادرين عن املدعي عليه الثاين بنك االم��ارات دبي الوطني
بتاريخ 2018/12/26:ومطالبة بالزام املدعي عليها االوىل باداء مبلغ ( )247.500.03درهم مائتني و�سبعة واربعني الف وخم�سمائة
درهم وثالثة فل�س والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2022/6/27ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70626

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :وجهه علي عبا�س �شری باز  -اجلن�سية  :باك�ستان ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :وقا�ص
على عبا�س �شری باز  -اجلن�سية  :باك�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (نزوة لهدم املباين) ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )611969ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0072811
تنازل /بيع

70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :زكريا خالد عبداهلل دميا�س ال�سويدي ,اجلن�سية االمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته بن�سبه (  )%10و البالغه  %75و ذلك
اىل ال�سيد � :سيد حيدر احلاجي اجلن�سية  :ا�سرتاليا يف الرخ�صة (احلزام االخ�ضر
لل�صناعات) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )782988ال�صادرة من
دائرة التنميه االقت�صادية .تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سه فرديه
اىل ذ م م ,ا�ضافه �شريك � /شركاء
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد � /سيد نواب �آغا �سید �شريين اغا  -اجلن�سية
افغان�ستان  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف
الرخ�صة امل�سماه (خمبز جنمة وا�سط) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)769466إىل ال�سيد  /عبداهلل حاجی خیال
حممد  -اجلن�سية افغان�سان  ،تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف
يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :ابراهيم ال�سيد عبدال�سالم النمر اجلن�سية  :م�صر ،يرغب
يف البيع والتنازل عن جزء  %50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :
ر�شيد حممـد ابـو الفتوح العمريي  -اجلن�سية  :م�صر ،يف الرخ�صة امل�سماه (ابراهيم النمر
ل�صيانة ل�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )800056ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت �أخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /فیباندیب كاور �شاترات مو هيندر �سينغ  -اجلن�سية
باك�ستان  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50يف الرخ�صة امل�سماه
(�صالون توليب لل�سيدات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم (� ،)707330إىل ال�سيد � /شواتی باندی  -اجلن�سية ا�سرتاليا  ،تعديالت
اخرى :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2022/754امر �أداء  ,بالزام املنفذ �ضدها بان
ت�ؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به وقدره ( )53.750.05درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :الزيات للتجارة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -را�س اخلور � -سوق اخل�ضار والفاكهة  -حمل رقم  - 6ملك ال�شيخ
حممد بن ثاين ال مكتوم
املطلوب �إعالنه  -1 :مطعم ومقهى كابات�شيني ايتالياين (فرع) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )53750.05درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4011/2022/207تنفيذ جتاري

حمكمة دبي االبتدائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70197

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

رئي�س الق�سم

�إعالن �إجتماع خربة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70530

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف االمر على عري�ضة رقم  30/2022امر على عري�ضة مدين ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )12765درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :عادل �سامل الغافري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -دوار الربيد � -شارع الزهراء بنايه داما�س الطابق  14مكتب رقم
1448
املطلوب �إعالنه  -1 :عمران ريا�ض احمد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )12765.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  377/2022/208تنفيذ مدين

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70021

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

70197

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /نواف حممد عبداهلل على  -اجلن�سية االمارات  -يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (قهوة نواف املخت�صة
كافيه) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (،)779031
�إىل ال�سيد /ح�صه عبداهلل عبدالرحمن الوهني  -اجلن�سية االمارات  ،تعديالت اخرى:
تغيري اال�سم التجاري من قهوة نواف املخت�صة كافيه �إىل قهوة ركن البقعة املخت�صة كافيه.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل
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ثقافة وفنون

Thursday

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن
ا�ست�ضافة عر�ض مو�سيقي لفرقة �سيتي باند حتت قيادة
العازف ال�سوري العاملي كنان العظمة على خ�شبة امل�سرح
الأحمر ،يوم الأربعاء املوافق  29يونيو عند ال�ساعة 8
م�ساء .وي�سعى عازف الكالرينيت املوهوب مع فرقته ،التي
ً
ت�أ�س�ست يف مدينة نيويورك عام � ،2006إىل تقدمي مزيج
�إبداعي يجمع مو�سيقا اجل��از والإيقاعات الكال�سيكية
الغربية مع النغمات ال�سورية الأ�صيلة.

30

مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي ي�ست�ضيف �أول حفل لفرقة �سيتي باند بقيادة كنان العظمة يف دولة الإمارات

وي �ق��دم ال�ع��ر���ض جت��رب � ًة مو�سيقية م�شوقة تعبرّ
عن اخللفيات الثقافية املتنوعة لأع�ضاء الفرقة،
حيث يقدمون ح��واراً مو�سيقياً مذه ً
ال يتناغم فيه
��ص��وت الكالرينيت ل�ل�ع��ازف ال���س��وري م��ع النغمات
الريفية ال�ت��ي يبدعها ع��ازف اجل�ي�ت��ار ك��اي��ل �سا ّنا،
�إ��ض��اف��ة �إىل �إي�ق��اع��ات ع��ازف الطبل ب��ودي��ك يانكه
ومو�سيقا بيرتو�س كالمباني�س على �آل��ة الكاونرت
با�س .وحظيت الفرقة ب�إ�شادة النقاد واجلمهور بعد
�أدائها املميز على م�سارح الواليات املتحدة وفرن�سا
و�إجنلرتا و�أملانيا وهولندا ،وم�صر ولبنان وتركيا.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال بيل براغني ،املدير
الفني التنفيذي ملركز الفنون بجامعة نيويورك
�أبوظبي“ :يُع ّد كنان العظمة من �أب��رز املو�سيقيني
يف العامل ،فهو يتميز بر�ؤية �إبداعية توحّ د الأمناط
املو�سيقية املختلفة .و�شارك كنان يف تدريباتٍ وور�ش
عمل يف جامعة نيويورك �أبوظبي �ضمن فعاليات
م�ه��رج��ان �أب��وظ �ب��ي ،ح�ي��ث ت ��أل��ق �إىل ج��ان��ب عازف
الت�شيلو يو يو ما وفرقة طريق احلرير عام ،2017
مما دفعنا ال�ست�ضافته من جديد لتقدمي �أعماله
ال�شاعرية م��ع فرقته اخل��ا��ص��ة .ونت�شوق لتقدمي
عر�ض فرقة �سيتي باند املميز لع�شاق املو�سيقا يف
دولة الإمارات ،ونختتم به مو�سم 2022- 2021
ب�أف�ضل �صورة ممكنة».
ومن جهته ،قال كنان العظمة“ :ت�ستوحي املو�سيقا
ال�ت��ي نقدمها م��ن �أمن ��اط فنية خمتلفة ال تر ّكز
على ثقافة بعينها .لذلك �سي�شهد عر�ضنا املرتقب
�أداء �أع�م��الٍ مو�سيقية قمت بت�أليفها وف��ق �أ�سلوب
ي�ضمن لأع���ض��اء ال�ف��رق��ة التعبري ع��ن منظورهم
اخلا�ص .وتر�سم ه��ذه التوليفة الإبداعية مالمح
م�شهد جديد يجمع املو�سيقا العربية والعاملية مع
�إيقاعات اجلاز .و�أنا متحم�س للعودة �إىل العا�صمة
الإماراتية بعد م�شاركتي الناجحة مع فرقة طريق
احلرير والفنان يو يو ما �ضمن فعاليات مهرجان
�أبوظبي».
الفعالية :كنان العظمة وفرقة �سيتي باند
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معلومات احلجز :ينبغي �إظهار احلالة اخل�ضراء
على تطبيق احل�صن.

ال�سرية الذاتية
اكت�سب امللحن وع��ازف الكالرينيت كنان العظمة
�شهرة عاملية وا�سعة بعد �أن ح�صل على لقب ال�ساحر
املبدع من �صحيفة نيويورك واملت�ألق من �صحيفة ذا
نيويوركر ،بالإ�ضافة �إىل �إ�شادة �سي بي �سي مبواهبه
الغنية التي تغطي �أنواعاً مو�سيقية متنوعة.
يقدم الفنان دم�شقي الأ��ص��ل مو�سيقاه �إىل جميع
�أنحاء العامل كعازف منفرد وملحن وفنان ارجتايل،
حيث ق��دم عرو�ضاً يف دار �أوب��را با�ستيل يف باري�س،
وق��اع��ة ت�شايكوف�سكي ال�ك�برى يف مو�سكو ،وقاعة
ك��ارن �ي �ج��ي واجل �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة يف
ن�ي��وي��ورك ،وق��اع��ة �أل�ب�رت امللكية يف ل�ن��دن وم�سرح
كولون يف بوين�س �آير�س ،و�أورك�سرتا برلني ،ومكتبة
ال �ك��ون �غ��ر���س يف م��رك��ز ج ��ون ك�ي�ن�ي��دي بوا�شنطن
ال �ع��ا� �ص �م��ة ،وج��ام �ع��ة م ��وزارت� �ي ��وم يف �سالزبورغ
و�أورك�سرتا هامبورغ؛ بالإ�ضافة �إىل حفل افتتاح دار
الأوبرا بدم�شق يف وطنه الأم �سوريا.
وظ �ه��ر ك �ع��ازف م �ن �ف��رد م��ع �أورك �� �س�ت�را نيويورك
ال�ف�ل�ه��ارم��ون�ي��ة و�أورك �� �س�ت�را ��س�ي��ات��ل ال�سيمفونية
و�أورك���س�ترا رادي��و بافاريا و�أورك���س�ترا دو�سلدورف
ال�سيمفونية و�أورك�سرتا الديوان الغربي ال�شرقي
و�أورك�سرتا قطر الفلهارمونية والفرقة ال�سيمفونية
الوطنية ال�سورية وغريها الكثري ،كما تعاون على
امل�سرح مع �شخ�صيات مو�سيقية بارزة مثل يويو ما
ودانييل بارينبومي ومر�سيل خليفة وجون ماكلولني
وفران�سوا راباث عينور وجيفان جا�سباريان.
وبالإ�ضافة �إىل فرقة �سيتي باند الرباعية واملخت�صة
مبو�سيقى اجلاز العربية وفرقة حوار الثالثية ،كان
كنان ع�ضواً يف فرقة �سكيل رود �أن�سيمبل منذ عام
 ،2012والتي �شارك كنان يف �ألبومها احلائز على

جائزة جرامي بعنوان
�سينج مي هوم كملحن
وعازف كالرينت.
ُي��ذك��ر �أن ك�ن��ان خريج
ك �ل �ي ��ة ج ��وي � �ل � �ي ��ارد يف
ن� �ي ��وي ��ورك ح �ي��ث كان
م� ��ن ط �ل��اب ت�شارلز
نيدت�ش ،بالإ�ضافة �إىل
م�ع�ه��د دم �� �ش��ق العايل
للمو�سيقى حيث در�س
م � ��ع �� �ش� �ك ��ري �شوقي
ون�ي�ك��والي فيوفانوف
و�أن � ��ات � ��ويل م ��ورات ��وف
وك � �ل � �ي � ��ة ال� �ه� �ن ��د�� �س ��ة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة بجامعة
دم �� �ش��ق .ح �� �ص��ل كنان
ال �ع �ظ �م��ة ع �ل��ى درج ��ة
الدكتوراة يف املو�سيقى من جامعة مدينة نيويورك
يف عام .2013
ويعمل حالياً على عر�ضه الأوب ��رايل الأول الذي
�سينطلق يف مدينة �أو�سنابروك الأملانية يف يونيو
.2022يُعد ب��ودي��ك يانكه واح ��داً م��ن �أب��رز عازيف
الطبل والإي�ق��اع يف عامل مو�سيقى اجل��از� ،إذ يتميز
ب�أ�سلوبه الفريد يف ال�ق��رع على الطبول والطبلة
الهندية وخمتلف الآالت الإي�ق��اع�ي��ة ،مم��ا �أت��اح له
فر�صة التعاون مع نخبة من الفنانني مثل يو يو
ما ،والر�س دانيل�سن ،وبيل �إيفانز ،وبوبو �ستين�سن،
ولي�سيك موزدير ،وجلعاد هيك�سلمان ،ونوريا ريال،
و�أورك���س�ترا دبليو دي �آر ال�سيمفونية ،وفرقتي �إن
دي �آر و�إت�ش �آر راديو ،وجا�سرب فان تي هوف ،وكنان
عظمة ،وكري�ستيان راندالو ،وبيرتو�س كالمباني�س،
وطارق ميني ،وفرقتي تريتل �آيالند و�أتوم �سرتينج
الرباعيتني وغ�يره��م الكثري .و�أط�ل��ق ج��ون رايلي،
�أ� �س �ط��ورة ال �ع��زف ع�ل��ى ال�ط�ب��ل يف ن �ي��وي��ورك ،لقب
�سيد اللهجات امل�ت�ع��ددة على ب��ودي��ك ي��ان�ك��ه ،الذي
�سجل �أكرث من � 200ألبوم م�شرتك ،بالإ�ضافة �إىل

� 10أل �ب��وم��ات خا�صة.
والقت رباعيته احلالية
بعنوان �سونغ ،ال�ت��ي مت
�إط�لاق �ه��ا لأول م��رة يف
ع ��ام � ،2019أ�� �ص ��دا ًء
حما�سية بني اجلماهري
م � ��ن خم� �ت� �ل ��ف �أن � �ح� ��اء
ال�ع��امل .و�سيتم �إطالق
الأل �ب��وم ال�ث��اين بعنوان
�� �س ��ون ��غ  2يف ف�ب�راي ��ر
 .2020وي � �ج � �م� ��ع
الأل�ب��وم ك� ً
لا من املغنية
ال �ن��ام �ي �ب �ي��ة �شي�شاين
فرانك�س ،وعازف البيانو
الإ� �س �ت��وين كري�ستيان
ران��دال��و ،وع��ازف البا�س
ال �ب��ري� � �ط � ��اين فيليب
دونكني ،وفرقة �أتوم �سرتينج الرباعية البولندية،
م ��ع م �� �ش��ارك��ة خ��ا� �ص��ة ل� �ع ��ازف ال �� �س��اك �� �س �ف��ون بيل
�إيفانز ،وع��ازف اجليتار جلعاد هيك�سلمان ،وعازف
الرتومبيت �سيبا�ستيان �ستودنيتزكي.وبالإ�ضافة
�إىل عمله كمو�سيقي واجلوالت التي يقوم بها ،ي�ؤلف
ب��ودي��ك الأحل� ��ان امل��و��س�ي�ق�ي��ة مل�ج�م��وع� ٍة م��ن الفرق
املو�سيقية وف��رق الأورك �� �س�ترا ال�ضخمة ،حيث مت
�إطالق العر�ض الأول ملقتطف من عمله ال�سيمفوين
الأول ب �ع �ن��وان ذا م��ان�ت�را ��س��وي��ت يف ��ش�ه��ر مار�س
 2019يف مدينة �أملاتي الكازاخ�ستانية.
ن�ش�أ بيرتو�س كالمباني�س يف ال�ي��ون��ان وه��و عازف
ب��ا���س وم ��ؤل��ف مو�سيقي ومن�سق وم�ن�ت��ج ،و�أطلقت
عليه جملة با�س بالير لقب �أ�ستاذ البا�س .وقدّم
كالمباني�س جم�م��وع� ًة م��ن ال�ع��رو���ض يف الواليات
املتحدة (ق��اع��ة كارنيجي وم��رك��ز لينكولن ومركز
كينيدي) ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف مهرجان جاز
�أهيد يف مدينة برمين ومهرجان �إك�س جاز يف برلني
وغ�يره��ا ال�ك�ث�ير .وح���ص��د �أل�ب��وم��ه ال�ث��ال��ث بعنوان
ك��روم��ا ،وال��ذي �أطلقته ت�سجيالت موتيما ،جائزة

•• ال��ف��ع��ال��ي��ة تتيح
للجمهور اال�ستمتاع
ب����أم�������س���ي���ة رائ����ع����ة
جت����م����ع امل���و����س���ي���ق���ا
ال�سورية والإيقاعات
الكال�سيكية الغربية
مع مو�سيقا اجلاز

�أف�ضل �أل�ب��وم مبا�شر لعام  ،2017والتي متنحها
ج��وائ��ز امل��و��س�ي�ق��ى امل�ستقلة ،ومت ب�ث��ه يف الإذاع� ��ات
العاملية والو�سائل الإعالمية .و�سجل كالمباني�س
يف عام  2011خم�سة �ألبومات مو�سيقية بقيادته،
ح �ي��ث ت��ول��ت � �ش��رك��ة �إن� ��ر � �س�يرك��ل م �ي��وزك �إط�ل�اق
�ألبومه الأول بعنوان كونتيك�ست�شوال ،يف حني وقع
اختيار �إذاع��ة نا�شيونال بابليك رادي��و على �ألبومه
ال �ث��اين ب �ع �ن��وان م��اي �ن��ور دي���س�ب�ي��وت ك ��أح��د �أف�ضل
ت���س�ج�ي�لات اجل� ��از يف ع ��ام  ،2015ب�ي�ن�م��ا تولت
�إي�ن�ج��ا �إط�ل�اق �أل�ب��وم��ه ال��راب��ع يف �أك�ت��وب��ر 2019
بعنوان �إرا�شوناليتيز ،وال��ذي حظي ب�إ�شادة جملة
ج��از ت��امي ال�ت��ي و�صفته ب ��أن��ه قطعة فنية مذهلة
ومتعددة الأوجه تنب�ض باجلمال ،كما ح�صد ثالثاً
من جوائز املو�سيقى امل�ستقلة يف عام  ،2020حيث
ن��ال��ت م�ق�ط��وع��ة “�إيزي ك��ام �إي ��زي جو” جائزتي
“جاز �إن�سرتومنتال” و”فوك�س بوب” ،بينما �أحرز
بيرتو�س جائزة “منتج اجلاز».
يتميز كايل �سا ّنا مبوهبة ا�ستثنائية ت�ض ّم الت�أليف
املو�سيقي واالرجت��ال وت�سجيل الأ�سطوانات وابتكار
امل�ؤثرات ال�سمعية والب�صرية الرقمية� ،إ�ضافة �إىل
تقدمي املو�سيقا الأيرلندية التقليدية .وقد و�صفته
جم�ل��ة ذا ن�ي��وي��ورك��ر الأم�يرك � ّي��ة ب ��أن��ه ف�ن��ان �شامل
من الطراز الرفيع.و�سجّ ل �سا ّنا ح�ضوراً ملفتاً يف
العديد م��ن امل���س��ارح العاملية ،ت�ض ّمنت على �سبيل
املثال �أورك�سرتا هامبورغ ودار الأوب��را ال�سلطانية
العريقة يف عُمان� ،إ�ضافة �إىل ا�ستوديوهات �إي��ه بي
�سي يف مدينة �سيدين الأ�سرتالية وقاعة احلفالت
الوطنية يف مدينة تايبيه يف تايوان ،وقاعة كارنيجي
يف مدينة نيويورك .كما �أب��دى جون �شايفر ،مقدم
ب��رن��ام��ج ��س��اون��د ت�شيك الأم�ي�رك��ي وم�ن�ت��ج �سل�سلة
نيو �ساوند�س على �إذاع��ة نيويورك العامة� ،إعجابه
ال�شديد مب�ؤلفات �سا ّنا وو�صفها ب�أنها “ا�ستثنائية
بكل املقايي�س».
بينما �شملت قائمة امل�شاريع التعاونية للفنان �سا ّنا
العمل مع العديد من الفرق ،منها فرقة بروكلني
رايدر الرباعية و�أورك�سرتا ذا نايت�س وفرقة باالفر

ال��وت��ري��ة� ،إىل ج��ان��ب ف��رق��ة ب�ي�ت��ا ك��والي��د ومغنية
ال�سوبرانو دانييل برييتيال ،وعازفة الفلوت �أليك�س
�سوب .وتلقى الفنان دع��واتٍ متعدد ًة للم�شاركة يف
فعاليات ب��ارزة ،مثل الندوة الدولية ّ
للفن الرقمي
ومهرجان �أوريغون باخ ،ومعر�ض �آرت بازل ميامي
بيت�ش .كما ف��از عمله ال��ذي حمل عنوان �سيكون�س
ف��ور ماينور واي��ت� ،أح��د �أج��زاء الرباعية الوترية،
ب��اجل��ائ��زة الأوىل يف م���س��اب�ق��ة م �ه��رج��ان �شارلوت
ل�ت��أل�ي��ف امل��و��س�ي�ق��ى امل�ع��ا��ص��رة ل�ع��ام  ،2018حيث
و�صفته جريدة �سان فران�سي�سكو كرونيكل ب�أنه عمل
عميق ير�سي منطاً جديداً من املو�سيقا.
وق ��ام ��س��ا ّن��ا ب�ت��وزي��ع ال�ع��دي��د م��ن الأع �م��ال لفنانني
بارزين �أمثال بيال فليك ويان فوجلر و�آن �صويف فون
�أوتر ومارتن هيز ،و�ساهم يف توزيع �ألبومني للمبدع
يو يو ما حمال عنوان �سوجنز �أوف جوي �آند بي�س؛
و�سينج مي هوم مع فرقة طريق احلرير ،واللذين
ح�صدا ج��ائ��زت��ي ج��رام��ي ع��ام��ي  2010و2016
على الرتتيب .و�سجّ لت �أعماله يف التوزيع املو�سيقي
ح�ضوراً ملفتاً يف برنامج كولبريت ريبورت املتلفز
وبرنامج بريفورمان�س ت��وداي الإذاع��ي ،ف�ض ً
ال عن
�شركات ت�سجيل الأ�سطوانات مثل �سوين كال�سيك
و�سوين ما�سرتوورك�س و�إن �إيه �سايكل وناييف.
كما �سطع جنم �سا ّنا كعازف جيتار متفرد مع فرقة
كنان العظمة �سيتي باند وفرقة جراوند باترول.
و�شارك �أي�ضاً يف �أعمال خا�صة باملو�سيقا الأيرلندية
التقليدية م��ع �سيمو�س �إي�ج��ان بروجيكت ،وفرقة
م��ارت��ن ه��اي��ز؛ ك��وم��ن ج��راون��د �أن���س��ام�ب��ل ،وعازفة
الكمان دانا لني.
وال تختلف روع��ة الأع�م��ال التي قدّمها �سا ّنا على
خ�شبات امل�سارح عن تلك التي �سجّ لها يف ا�ستوديو
الأغاين اخلا�ص به ،كما �أنتج ت�سعة �ألبومات طويلة
ل�صالح فنانني خمتلفني.
ودر� ��س ��س��ا ّن��ا مو�سيقا اجل ��از يف ج��ام�ع��ة �أوريغون،
وت ّلقى تعليمه الأك��ادمي��ي يف الت�أليف املو�سيقي يف
جامعة لوميري ليون الثانية يف فرن�سا .وهو مقيم
حالياً يف بروكلني مبدينة نيويورك

افتتاح �أول عر�ض عاملي ملهرجان ال�صني للأفالم الوثائقية يف بكني
اف�ت�ت��ح �أم ����س الأول يف العا�صمة “ ب�ك�ين “ �أول عر�ض
عاملي ملهرجان ال�صني للأفالم الوثائقية ال��ذي تنظمه
جمموعة ال�صني للإعالم باال�شرتاك مع وزارة الثقافة
وال�سياحة ال�صينية.
و�سي�شهد املهرجان عر�ض �أك�ثر من  50فيلما وثائقيا
وروائ �ي��ا ب��ال�ل�غ��ات الإجن �ل �ي��زي��ة والإ��س�ب��ان�ي��ة والفرن�سية

والعربية والرو�سية من �إنتاج “�سي جي تي �إن “ التابعة
ملجموعة ال�صني ل�ل�إع�لام� ،إىل ج��ان��ب ع��ر���ض ع��دد من
الأعمال احلائزة على جوائز من �أكرث من  100و�سيلة
�إعالم ومن�صة حول العامل.
وذك� ��رت جم�م��وع��ة ال���ص�ين لل��إع�ل�ام �أن ح�ف��ل االفتتاح
االفرتا�ضي �شهد ح�ضور وم�شاركة مئات ال�ضيوف من

�أك�ث�ر م��ن  60دول��ة ومنطقة م��ن بينها �أمل��ان�ي��ا وفرن�سا
ورو��س�ي��ا و�إ�سبانيا وبلجيكا والإم� ��ارات العربية املتحدة
ونيوزيلندا و�إ��س��رائ�ي��ل واملك�سيك وت�شيلي والأرجنتني
وتايالند ومنغوليا والو�س ونيجرييا ،وتنزانيا.
وق ��ال وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة ال�صيني ،ه��و خ��ه بينغ
يف كلمته خ�لال حفل االف�ت�ت��اح �إن ال�ع��ر���ض ال�ع��امل��ي ل�ـ “
مهرجان ال�صني للأفالم الوثائقية “ يهدف �إىل تعزيز
ال�ت�ب��ادل امل���ش�ترك وم���س��اع��دة ال�ن��ا���س على ال�ت��وا��ص��ل مع
بع�ضهم البع�ض وتعميق ال�صداقة .
و�أ�ضاف “ �ستنتهز وزارة الثقافة وال�سياحة هذا املهرجان
كفر�صة لتكثيف تعاوننا الثقايف وال�سياحي م��ع الدول
الأخ ��رى م��ن �أج��ل تعزيز التفاهم امل�ت�ب��ادل وال�صداقة؛
وامل�ساهمة يف �سرد وقائع ال�صني كدولة جديرة بالثقة
وحمبوبة وبناء جمتمع امل�صري امل�شرتك للب�شرية».
م��ن جهته ق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام ورئ�ي����س التحرير ملجموعة
ال�صني للإعالم� ،شني هاي �شيونغ يف كلمته �إن الأفالم
ال��روائ �ي��ة ت�ع��ر���ض للجمهور ال�ع��امل��ي ق�ص�ص ال�صينيني
العاديني يف مطاردة وحتقيق �أحالمهم ،وتنقل م�شاعرهم
�إىل ال �ع��امل م��ن خ�ل�ال احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ل �ـ  1.4مليار
�صيني.
و�أ�ضاف “ �ستوا�صل جمموعة ال�صني للإعالم اال�ضطالع
مبهمتها ك�إعالم م�س�ؤول يف ه��ذا الع�صر وال�سعي لك�سر

احلواجز وتعزيز التفاهم ،و�إنتاج وبث �أعمال كال�سيكية
مف�ضلة لدى مناطق ودول وجمموعات خمتلفة ،لإظهار
احل�ضارة ال�صينية الوا�سعة والعميقة وتاريخها الطويل،
ف�ضال عن عظمة وروع��ة احل�ضارات املختلفة يف العامل
« .بدورهم �أعرب احل�ضور عن تقديرهم للأفالم عالية
اجلودة التي قدمها “مهرجان ال�صني للأفالم الوثائقية”

�إىل العامل والتي تعك�س ب�صمة الع�صر ال�صيني ،م�ؤكدين
على �أهمية املهرجان يف دفع تقارب �شعوب العامل وتعزيز
التبادالت ،وتقوية التعاون العميق بني و�سائل الإعالم.
ي��ذك��ر �أن ال �ع��ر���ض ال �ع��امل��ي مل �ه��رج��ان ال �� �ص�ين للأفالم
الوثائقية الأف�ل�ام الوثائقية ال�صينية �سي�ستمر حتى
نهاية عام .2022

�أم�سية يف النادي الثقايف العربي حول «ال�سلم اخلما�سي بني الكلمة والنغم»
•• ال�شارقة-الفجر:

نظم النادي الثقايف العربي يف ال�شارقة م�ساء �أم�س
الأول حما�ضرة ثقافية بعنوان “ال�سلم اخلما�سي
ب�ي�ن ال�ك�ل�م��ة والنغم” �أل �ق��اه��ا ال �ن��اق��د املو�سيقي
ال��دك�ت��ور ن��زار غ��امن و�أداره ��ا خبري امل�سرح حممد

�سيد �أحمد ،ال��ذي ع��رف د .ن��زار غ��امن ب�أنه مثقف
و��ش��اع��ر ومو�سيقي مي�ن��ي ،وه��و ج�سر م��ن ج�سور
التالقي والأخ ��وة ب�ين اليمن وال���س��ودان رم��ز من
رموز املحبة بينهما ،من خالل كتاباته التي يحتفي
فيها ب��ال��رواب��ط ال�ث�ق��اف�ي��ة ب�ين ال���ش�ع�ب�ين ،و�أوج ��ه
الت�شابه والت�أثر والت�أثري بينهما.

و�أ�� �ض ��اف ��س�ي��د �أح �م��د �أن امل��و��س�ي�ق��ا �إح � ��دى �أكرث
املجاالت التي تالقى فيها اليمن وال�سودان ،ولذلك
فاحلديث عن ال�سلم اخلما�سي عنده ال بد �أن مير
بهذه العالقة ،ومير بالروافد الأفريقية للمو�سيقا
ال �ع��رب �ي��ة ،ب��اع�ت�ب��ار ال���س�ل��م اخل�م��ا��س��ي ه��و النمط
املو�سيقي ال�سائد يف ال���س��ودان وجم��ال��ه اجلغرايف
الثقايف.
د .نزار غامن ا�ستهل حما�ضرته بالقول �أنه يف ع�صر
التخ�ص�ص العلمي ال��دق�ي��ق ال ��ذي يقطع ال�صلة
ب�ين الأف ��راد واملجتمعات ال ب��د للب�شرية م��ن قدر
التثاقف الذي يحفظ لها التوا�صل الطبيعي بينها،
حتى تظل الإن�سانية بخري ،وهذا هو �سر اهتمامي
باملو�سيقا وبالتوا�صل ال�سوداين اليمني ،ومن هذه
الزاوية ف�إن ال�سلم اخلما�سي يف املو�سيقا هو فاحتة
ملعرفة الأفق الثقايف وطرق التوا�صل والت�أثري بني
عدة جمتمعات ب�شرية ،لأنه يحتل جغرافيا الن�صف
اجلنوبي من الكرة الأر�ضية تقريبا.
و�أ�ضاف د .غامن �أن ال�سلم املو�سيقي الذي �ساد العامل
احلديث هو ال�سلم املو�سيقي الغربي الذي يت�ألف من
�سبع نغمات ،لكن ال�سلم اخلما�سي يختلف عنه يف �أن
نغماته خم�س فقط ،ونظرا لل�سيطرة الغربيةعلى
العامل فقد حاول الغرب الق�ضاء على كل الأ�شكال

املو�سيقية غري ال�سباعية ،واعتربوا كل ما ال يتالءم
معها ال قيمة له ،ويف املنطقة العربية �سادت تلك
النظرة الغربية ون�ش�أ عنها حتول املو�سيقيني نحو
ال�سلم الغربي ،وكاد الإرث املو�سيقي العربي يندثر،
رغ��م �أن��ه ت��راث مو�سيقي عريق متنوع غني يتكئ
على جمموعة م��ن املقامات التي ت�شهد بعبقرية
املو�سقيني العرب ،وكانت احلوا�ضر العريية العربية
ال �ق��دمي��ة م�ث��ل ب �غ��داد دم���ش��ق وال �ق��اه��رة وتون�س
وغريها جماال لإنتاج مو�سيقي رائع ،و�أنتجت فيها
كتب عن املو�سيقا ،وهو ما ت�ؤكد �أن الفكر املو�سيقي
العربي ك��ان حا�ضرا يف نه�ضة احل�ضارة العربية،
و�شكل وجها من �أوجه التثاقف بني العرب وغريهم
م��ن الأمم ال �ت��ي ان �� �ض��وت حت��ت �سلطة احل�ضارة
العربية الإ�سالمية.
و�أ�شار د .غامن �إىل �أن �أول �إ�شارة �إىل ال�سلم اخلما�سي
جاءت على ل�سان �إ�سماعيل بن جامع مغني الر�شيد
وه��و �أح��د الثالثة الذين جمعوا املائة �صوت التي
دونها �أبو الفرج الأ�صفهاين يف كتابه الأغاين ،وهو
رجل من قري�ش �أم��ه مينية ،وي�شري ذلك �إىل قدم
وج��ود ه��ذا ال�سلم يف املجال العربي ،واعتمادها يف
بع�ض جماالتها اجلغرافية عليه.
�أم��ا عن االهتمام احلديث بال�سلم اخلما�سي فقال

املحا�ضر �إن��ه ن�ش�أ بعد ال�ف�ترة اال��س�ت�ع�م��اري��ة ،مع
باحثني �أملان من بينهم الأملاين هانز هولفريتز،
�صاحب كتاب اليمن من الباب اخللفي ،الذي كتب
عن املو�سيقى العربية و�أن لها نظرية غري مكتملة
فيها مقامات و�سلم خما�سي ،ث��م تطور ذل��ك �إىل
بحوث حول هذا ال�سلم يف م�ؤمترات عاملية،
ث��م ك��ان ث��م ج��اء الت�أثري للمو�سيقا الأفريقية يف
املو�سيقا الأمريكية يف ال�سبعينات ،دافعا للتزايد
االهتمام بهذا ال�سلم ،باعتبار املو�سيقا الإفريقية
قائمة يف �أغ�ل��ب جتلياتها على ه��ذا ال�سلم ،و�شيئا
ف�شيئا اك�ت���ش��ف ال �ع��امل �أن ال���س�ل��م اخل�م��ا��س��ي هو
نظرية مو�سيقية قائمة بذاته تختلف عن النظرية
املو�سيقية الغربية ،و�أن النظرية الأحادية الغربية
التي بنيت عليها �أ�س�س املو�سيقا احلديثة لي�ست
�صحيحة ففي ال�ع��امل ن�ظ��ري��ات مو�سيقية �أخرى
وتنوع و�إب��داع لي�س بال�ضرورة تابعا للمجال الفني
الغربي.
وعن املجال اجلغرايف الثقايف لل�سلم اخلما�سي قال
املحا�ضر �إن��ه ينت�شر يف ال���س��ودان و��ش��رق �إفريقيا
وو��س�ط�ه��ا وامل �غ��رب ال�ع��رب��ي وال�ي�م��ن ،ول��ه جتليات
عديدة يف م�صر واخلليج واملنطقة العربية ب�شكل
ع��ام ،كما �أن ل��ه وج��ودا يف �أوروب ��ا ال�شرقية و�آ�سيا

الو�سطى وال���ص�ين و�آ��س�ي��ا ال�شرقية ،ويف �أ�سبانيا
وبع�ض اجليوب الأوروبية الأخرى ،مما ي�ؤكد �سعة
انت�شاره ،وعراقة وجوده يف املجتمعات ،و�أنه انت�شر
يف هذه املجاالت بفعل الهجرات الب�شرية ،والتبادل
الثقايف بني الأمم منذ �آماد طويلة.
وقال �إن بع�ض النظريات ترجح �أن ال�سلم اخلما�سي
ن�ش�أ يف �أفريقيا باعتبارها مهد الإن�سان ،وانت�شر يف
احلزام ال�سوداين الذي متثله املنطقة املمتدة �أفقيا
من املحيط الأطلنطي غربا �إىل وادي النيل والبحر
الأحمر حتى ه�ضاب احلب�شة �شرقا ،ب�شكل خا�ص،
ومن هناك انتقل مع الهجرات الب�شرية عن طريق
بوابة اليمن �إىل اجلزيرة العربية التي انت�شر منها
�إىل �أنحاء عديدة من العامل.
وخ�ت��م د .ن��زار غ��امن حديثه ب ��أن ال��درا� �س��ات حول
ال �� �س �ل��م اخل �م��ا� �س��ي وجم ��ال ��ه اجل� �غ ��رايف والثقايف
وتنقالته وجتلياته و�أ�شكال التلوين الثقايف التي
ي�أخذها يف مناطقه املختلفة ،ال ت��زال يف بداياتها،
ويف فيما يخ�ص احلزام ال�سوداين واملنطقة العربية
ف ��إن ه�ن��اك ��ض��رورة ملحة ل��درا��س��ات معمقة حول
هذا ال�سلم ،ميكن �أن تك�شف عن قوة ت�أثري الثقافة
وال�ف�ن��ون ال�ع��رب�ي��ة وم ��دى ان�ت���ش��اره��ا وت ��أث�يره��ا يف
العامل.
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تعد الفنانة نرمني الفقى من الفنانات الالتي يتمتعن
بجمال و�أناقة جتذب �أنظار اجلمهور ومتابعيها
على ال�سو�شيال ميديا ،الذين يت�ساءلون
عن �سر احتفاظها بجمالها ور�شاقتها
رغن بلوغها  50عام ًا ،وك�شفت نرمني يف
�أك�ثر من لقاء �أنها تتبع عدة �أ�ساليب للحفاظ
على الب�شرة وال�شعر واجل�سم بو�صفات طبيعية وطرق
�صحية قدر الإمكان.
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احتفلت بعيد ميالدها الـ50

نرمني الفقي ..بد�أت يف
الإعالنات و�أ�صبحت واحدة
من جنمات الدراما
اح�ت�ف�ل��ت ال�ف�ن��ان��ة ن��رم�ين ال �ف �ق��ى ،يوم
اليوم الثالثاء املا�ضي 21يونيو بعيد
ميالدها اخلم�سني ،حيث �إنها من
م��وال�ي��د ع ��ام  ،1972مبحافظة
الإ� �س �ك �ن��دري��ة ،وت�ل�ق��ت درا��س�ت�ه��ا يف
م��دار���س ع��رو���س البحر ،وتخرجت
فى كلية فيكتوريا التي تعترب واحدة
م��ن �أع� ��رق امل ��دار� ��س الإجن �ل �ي��زي��ة يف
م�صر ،ثم �أكملت م�شوارها الأكادميي
يف جامعة الإ�سكندرية ونالت �شهادة
البكالوريو�س يف التجارة من جامعة
الإ�سكندرية.
ع��ا� �ش��ت ن��رم�ي�ن ال �ف �ق��ى ط�ف��ول�ت�ه��ا يف
�أح� ��� �ض ��ان وال ��دت� �ه ��ا ب �ع��د انف�صالها
ع��ن وال ��ده ��ا ،ب�ع��د ت �خ��رج ن��رم�ين من
اجلامعة تفرغت للعمل و�أخذت م�سا ًرا
خمتلفًا ك�ل� ًي��ا ،ح�ي��ث ب ��د�أت م�سريتها
ال�ف�ن�ي��ة يف �أوائ� � ��ل ت���س�ع�ي�ن�ي��ات القرن
املا�ضي ،بعد �أن اكت�شفها املخرج طلعت
يوحنا �أثناء ق�ضائها لعطلة عائلية يف
العجمي ،وق��دم لها فر�صة امل�شاركة يف
متثيل العديد من الإعالنات ،وكان �أول
ظهور �إع�لاين للمثلة نِرمني ملنتجات
�أط�ب��اق و�أ��ش��واك ال��ذي حمل �شعار
"ال تخ�سر وال ت�ستخ�سر".
ت �ل �ق��ت درا� �س �ت �ه��ا يف م ��دار� ��س
ع��رو���س ال �ب �ح��ر ،وت �خ��رج��ت من
ك�ل�ي��ة ف �ي �ك �ت��وري��ا ال �ت��ي ت�ع�ت�بر واح ��دة
من �أع��رق املدار�س الإجنليزية يف م�صر ،ثم
�أكملت م�شوارها الأكادميي يف جامعة الإ�سكندرية
ون��ال��ت � �ش �ه��ادة ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف ال �ت �ج��ارة م��ن جامعة

الإ�سكندرية ،بعد تخرج نرمني من اجلامعة تفرغت للعمل وبد�أت
م�سريتها الفنية يف �أوائل الت�سعينيات.
اكت�شفها املخرج طلعت يوحنا وق��دم لها فر�صة امل�شاركة يف متثيل
العديد من الإعالنات ،وانتقلت بعد ذلك �إىل جمال التمثيل� ،أواخر
الت�سعينات حيث �شاركت يف �أكرث من عمل ب��أدوار ثانوية �إال �أنها مل
ت�ستغرق وقتاً طوي ً
ال وانطلقت يف عامل ال�شهرة والنجومية يف عام
 1997والذي يعد نقطة حتول يف م�سريتها الفنية ،اذ �شهد هذا
العام م�شاركتها يف م�سل�سالت�" :أبناء ده�شان ،وال�سرية الهاللية
اجلزء الأول ،وحياة اجلوهري ،وطريق ال�سراب ،واحل�صيدة ،وبحار
ال�غ��رب��ة ،وامل��ا��ض��ي ي�ع��ود الآن" �إ��ض��اف��ة �إىل فيلم "من ال�ق��اه��رة �إىل
الزقازيق" ،وفوازير "الن�ص احللو".
انتقلت نرمني الفقى بعد ذلك �إىل جمال التمثيل� ،أواخر الت�سعينات
حيث �شاركت يف �أكرث من عمل ب�أدوار ثانوية �إال �أنها مل ت�ستغرق وقتاً
طوي ً
ال وانطلقت يف عامل ال�شهرة والنجومية يف عام  1997والذي
يعد نقطة حتول يف م�سريتها الفنية ،اذ �شهد هذا العام م�شاركتها
يف م�سل�سالت�" :أبناء ده�شان ،وال�سرية الهاللية اجلزء الأول ،وحياة
اجلوهري ،وطريق ال�سراب ،واحل�صيدة ،وبحار الغربة ،واملا�ضي يعود
الآن" �إ�ضافة �إىل فيلم "من القاهرة �إىل الزقازيق" ،وفوازير "الن�ص
احللو".
�أ�صبحت نرمني الفقى واح��دة من جنمات ال��درام��ا يف الت�سعينيات
و�أوائ ��ل الأل�ف�ي�ن��ات ،وق��دم��ت دور البطولة يف العديد م��ن الأعمال
الناجحة �أبرزها" :رد قلبي ،وخلف الأبواب املغلقة ،والبحار مندي،
والأ� �ص��دق��اء ،والليل و�آخ ��ره ،ول�ل�ثروة ح�سابات �أخ ��رى ،وعاي�ش يف
الغيبوبة ،والعنكبوت" ،الليل و�آخره" "جبل احلالل" "�أبو العرو�سة"،
كما �شاركت �سمري غ��امن يف م�سرحية "�أنا ومراتي ومونيكا" التي
عر�ضت عام  1998ويعد �أبرز �أعمالها على خ�شبة امل�سرح.
وغابت نرمني الفقى عن ال�ساحة الفنية عدة �سنوات ،وك�شفت يف
اكرث من لقاء لها �أن فرتة غيابها ،مل يكن ب�إرادتها ،وامنا لأكرث من
�سبب �أولها مر�ض والدتها ،وتزامن مع ذلك اقرتاب �أحداث الثورة
وتف�ضيلها لالنتقال م��ن منزلها لتكون �أق ��رب لعائلتها ف��ى ذلك
الوقت ،بالإ�ضافة لعدم عر�ض �أعمال قوية عليها فى تلك الفرتة.

زياد برجي يعلن �إطالق
�أغنيته اجلديدة
"�إجت ال�صيفية"
ت��زام�ن�اً م��ع ال�ي��وم العاملي للمو�سيقى ،وحتى بعد تع ّر�ضه حل��ادث خالل
ت�صوير الفيديو كليب وجناته من اخلطر ،قرر النجم اللبناين زياد برجي
الإ�ستمرار ب�إطالق عمله اجلديد "�إجت ال�صيفية" بكل طاقة �إيجابية.
وخا�صة من بلده
و�أعلن برجي عن �إنطالق �صيفية واع��دة ،باعثاً الأم��ل
ّ
لبنان حيث �س ّلط ال�ضوء على جمال �شط لبنان.
"�إجت ال�صيفية" هي �أغنية �صادقة ،رومان�سية بامتياز ،قريبة من القلب
وهي من كلمات و�أحلان زياد برجي الذي ع ّودنا على منط البوب ال�شعبي
اخلا�ص به.
الفيديو كليب حمل توقيع املخرج جان كلود ديب ،الذي ج�سد ال�سهل املمتنع
للأغنية مع ب�سمة زياد التي تعبرّ عن �شخ�صيته القريبة من القلب.
الأغنية طرحت على موقع اليوتيوب وكا ّفة املتاجر الرقمية العاملية.

هند �صربي� :أ�شتاق لأيام الت�صوير
خالد ال�صاوي زوج �صابرين يف "�أعمل �إيه"
وفريق عمل «البحث عن عال»
امل�سل�سل يناق�ش امل�شاكل الأ�سرية

ي�ستعد الفنان خالد ال�صاوي لبدء
ت�صوير م�سل�سله اجل��دي��د "�أعمل
�إيه" خالل الأيام املقبلة ،وت�شاركه
فى البطولة الفنانة �صابرين التى
جتيد خ�لال الأح��داث دور زوجته،
وي �ن ��اق �� ��ش ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل�شاكل
االجتماعية والأ�سرية ،وذل��ك على
طريقة م�سل�سل �أبو العرو�سة ،فيما
وت��وا� �ص��ل ال���ش��رك��ة امل�ن�ت�ج��ة حال ًيا
ال �ت �ع��اق��د م��ع ب��اق��ي �أب �ط ��ال العمل

ال��ذى يخرجه �أح�م��د عبد احلميد
وي�ك�ت�ب��ه حم�م��د احل �ن��اوي وتنتجه
�شركة �سيرنجي.
وك� � ��ان ال� �ث�ل�اث ��ى خ ��ال ��د ال�صاوى
وحم� �م ��د احل � �ن� ��اوى و�أح � �م� ��د عبد
احلميد ،قد قدموا �سويا م�سل�سل
"خامت �سليمان" يف ع��ام ،2011
وح� �ق ��ق امل �� �س �ل �� �س��ل جن ��اح ��ا كبريا،
ك��ذل��ك ت �ع��اون خ��ال��د ال �� �ص��اوى مع
ال�سيناري�ست حم�م��د احل �ن��اوى يف

م�سل�سل "تفاحة �آدم"
ي��ذك��ر خ��ال��د ال �� �ص��اوي ق��د ك�شف
تفا�صيل جت�سيده ل�شخ�صية خريت
ال �� �ش��اط��ر ،ن��ائ��ب م��ر� �ش��د الإخ � ��وان
امل�ح�ظ��ورة يف م�سل�سل االخ�ت�ي��ار ،3
من منطلق �إن�ساين ووطني ،وذلك
من خالل ر�صد انفعاالته ومميزاته
ول �ي ����س ف �ق��ط ع �ي��وب��ه ،م���ض�ي�ف�اً �أن
الفنان عندما يج�سد �شخ�صية ما،
ف�ه��و ي�ج�م��ع م�ع�ل��وم��ات ع��ن �صفات

ومم��ار� �س��ات ه��ذه ال�شخ�صية ومن
ثم يُكون انطباعا عنها ،ويلي ذلك
جت�سيد هذا االنطباع يف الدراما.
و�أو� �ض��ح ال���ص��اوى �أث�ن��اء ح��واره مع
الإع�ل�ام �ي ��ة �إجن� ��ي �أن� � ��ور ،مقدمة
برنامج "م�صر جديدة" ،الذي يبث
عرب �شا�شة  ،"etcم�ساء الأربعاء،
�أنّ خ�ي��رت ال �� �ش��اط��ر ك� ��ان �شديد
ال��ذك��اء لكنه وظ�ف��ه ب�شكل خاطئ،
م��و� �ض� ً�ح��ا �أن � ��ه ام �ت �ل��ك ق � ��درة على
حتقيق �أه��داف��ه قبل �أن يقع يف �شر
�أعماله ،و�شخ�صيته غري عادية لأنه
كان يدير  3وزارات.
و�أ�� �ض ��اف" :ا�ستنبطت م��ن ده �إن
(خ �ي��رت ال �� �ش��اط��ر) �أك� �ي ��د مكن�ش
بينام وكان عنده ع�سر ه�ضم ،وكان
�شخ�صية ع�صبية".
وت��اب��ع ال���ص��اوي" :خريت ال�شاطر
ك ��ان ي��دي��ر ث�ل�اث وزارات يف وقت
واحد ،وهي املاليات واجلناح امل�سلح
والعالقات اخلارجية ،مبا يعني �أنه
كان يتوىل ثالث حقائب وزارية ،كل
منهما �أخطر من الأخرى.
و�أثنى الفنان خالد ال�صاوي ،على
ال�ت��أل��ق الكبري ل��دور ال�ف�ن��ان يا�سر
جالل بتج�سيده ل�شخ�صية الرئي�س
ع�ب��دال�ف�ت��اح ال���س�ي���س��ي يف م�سل�سل
االختيار.

�أعربت النجمة هند �صربي عن ا�شتياقها لفريق
عمل م�سل�سلها "البحث عن عال" و�أيام الت�صوير
به.
وطرحت النجمة عرب �صفحاتها الر�سمية مبوقع
�إن�ستجرام فيديو احتفاءي يجمع �صناع العمل
جميعهم وذل ��ك ب��ال�ت��زام��ن م��ع م ��رور ع��ام على
انتهاء ت�صوير امل�سل�سل ال��ذي عر�ض على �شبكة
"نتفليك�س" فرباير املا�ضي.
وك ��ان ��ت ��ش�ب�ك��ة ن�ت�ف�ل�ي�ك����س ق ��د �أع �ل �ن��ت ع ��ن ب ��د�أ
التح�ضري ملو�سم ج��دي��د م��ن العمل وذل��ك بعد
حت�ق�ي�ق��ه جن��اح��ا واح �ت �ف��اءا ج �م��اه�يري��ا خا�صا
بعد عر�ضه .م�سل�سل البحث ع��ن ع�لا " ناق�ش
مو�ضوعات مهمة ومتنوعة مثل عالقات الآباء
والأب�ن��اء ،وال�صداقات ،والفر�ص الثانية ورحلة
البحث عن ال��ذات� ،ضم امل�سل�سل نخبة من كبار
الفنانني مثل� :سو�سن بدر ،وهاين عادل ،وندى
مو�سى ،وحممود الليثي ولطيفة فهمي ،وداليا
�شوقي ،و يا�سمينا العبد ،و�أي�سل رم��زي ،وعمر
�شريف .وكذلك قائمة من �ضيوف ال�شرف ت�ضم
نخبة من النجوم الكبار والأ�سماء الالمعة من
��ض�م�ن�ه��م خ��ال��د ال �ن �ب��وي وف�ت�ح��ي ع �ب��دال��وه��اب.
وعر�ض م�سل�سل "البحث عن عال" يف  ١٩٠دولة
ح��ول ال�ع��امل ،وترجم �إىل �أك�ثر من  ٣٢لغة ومت
دبلجته �إيل  ٤لغات.

اخلميس  23يونيو  2022م  -العـدد 13577
2022 - Issue No 13577

June

23

Thursday

بروتني ي�ساعدك يف احلفاظ على القوة اجل�سدية مع التقدم يف ال�سن
ت�شري ال��درا��س��ات �إىل �أهمية وج��ود ال�بروت�ين يف النظام
الغذائي لدعم ع�ضالت اجل�سم ولكن �إذا كنت ترغب يف
احلفاظ على �صحة ج�سمك مع التقدم يف ال�سن عليك
اختيار نوع معني من الربوتني ح�سب الأبحاث.
و�أل� �ق ��ت درا�� �س ��ة ج��دي��دة ُن �� �ش��رت يف جملة
 CachexiaوSarcopenia
و Muscleن �ظ��رة ع �ل��ى بيانات
�أك�ثر من  85000ام��ر�أة جتاوزن
ال�ستني عاما من العمر ،والحظت
�أن بع�ضهن ي��واج�ه��ن "�ضعف القوة
اجل�سدية " ،وكانت النتيجة مرتبطة على
ما يبدو بالربوتني.
ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون �أن ت �ن��اول الربوتني
النباتي على عك�س الربوتني احليواين

�أو منتجات الألبان كان له نتائج �أف�ضل عندما يتعلق الأمر
بتقليل خماطر �ضعف القوة اجل�سدية.
وق��ال��ت �أخ�صائية التغذية تري�ستا بي�ست" :بني عامة
ال�ن��ا���س ،غالبا م��ا ُتقابل الأن�ظ�م��ة الغذائية ال�ت��ي تفتقر
�إىل الربوتني احليواين ب�شكوك ال �أ�سا�س لها" .و�أ�ضافت
بي�ست" :تعلم �أن النظام الغذائي النباتي �سيكون له نتائج
�صحية �أف�ضل من النظام الغذائي القائم على احليوانات
يف املقام الأول ،ف�إن هذه النتائج املتعلقة بال�ضعف ال تزال
مثرية لالهتمام لال�ستماع �إليها".
ويرجع االختالف بني الربوتينات احليوانية والنباتية �إىل
الأحما�ض الأمينية التي يحتويها معظمها ،ووفقا ملكتبة
الطب الوطنية " ،MedlinePlusعندما يتم ه�ضم
الربوتينات �أو تك�سريهاُ ،ترتك الأحما�ض الأمينية".
وت�ستخدم �أج�سامنا الأحما�ض الأمينية ل�صنع الربوتينات

�أوميغا  3ميكن �أن يعزز قوة
العالج املناعي ملكافحة ال�سرطان

اخلل
�أو�� � �ض � ��ح ال� ��دك � �ت� ��ور حممد
امل �ن �ي �� �س��ي� ،أ� �س �ت ��اذ �أم ��را� ��ض
اجل �ه ��از ال�ه���ض�م��ي والكبد
مب�ست�شفى ق���ص��ر العيني،
اجلامعي بالقاهرة ،وع�ضو
ج �م �ع �ي��ة �أ� � �ص� ��دق� ��اء الكبد
بلندن� ،أن الكثري من اخلل
� �ض��ار ،يف ح�ين ال�ق�ل�ي��ل منه
م�ف�ي��د �إذا م��ا �أ� �ض �ي��ف على
ال���س�ل�ط��ات� ،أو ع�ل��ى الطعام
الطهي ،وب�شكل دقيق ،على �أال تتخطى احل�صة خالل الأ�سبوع  4مالعق
�صغرية ،وملعقة �صغرية يف اليوم الواحد ،يجعل من الطعام �أكرث فائدة
ويزيد �إليه وظيفة تقوية الأمعاء.
وتابع �أ�ستاذ اجلهاز اله�ضمي ،م�ؤكدا على �أن القليل من اخلل ي�ساعد على
التخل�ص جديا من ال�شعور بحرقة املعدة ،ما مل يتناوله ال�شخ�ص مبا�شرة
لت�صطدم به الأم�ع��اء ،الفتا �إىل �أن��ه ي�ساعد على التخل�ص من حمو�ضة
الأمعاء ،وال�شعور باحلرقة وعدم الراحة التي ت�صيب البع�ض بعد تناول
الطعام.
فاخلل ي�ع��ادل حمو�ضة امل�ع��دة ويجعلها يف امل�ع��دل الطبيعي ،فينهى على
ال�شعور بالأمل واحلمو�ضة بداخلها لفرتة طويلة ما دامت اجلرعات التي
تدخل �إليها منه ب�سيطة وخمتلطة بطعام �صحي.

• متى ميكن �أن نطلق على ال�شعر �شعرا؟
 -اذا كان موزون ويزيد على � 10أبيات.

• ما معنى �أم كلثوم؟
 -املر�أه املمتلئة اجل�سم.

• ماذا تعني كلمة العراق؟
� -شاطئ املاء.

• من هو قي�س ليلى؟
 -قي�س بن امللوح العامري

• من �صاحب كتاب �ألفية ابن مالك؟
 -حم ّمد بن مالك.

• من هو ال�شاعر رهني املحب�سني؟ ومن ال�شاعر رهني
املحاب�س الثالثة؟

�-أبو العالء املعري

مل�ساعدة اجل�سم على القيام ب�أ�شياء خمتلفة مثل �إ�صالح
�أن�سجة اجل�سم ،و�أن�سجة الع�ضالت من بني الأنواع الأربعة
الرئي�سية للأن�سجة يف �أج�سامنا والتي ت�ستفيد بالت�أكيد
بهذه الطريقة .تقول بي�ست" :يتكون الربوتني من 20
حم�ضا �أمينيا ،ت�سعة منها يجب �أن يتم تناولها من خالل
م�صادر خارجية لأن اجل�سم ال ي�ستطيع �صنعها مبفرده"
وت�ضيف بي�ست "حتتوي الربوتينات احليوانية على جميع
الأحما�ض الأمينية الأ�سا�سية الت�سعة بينما ال حتتويها
معظم الربوتينات النباتية ،على الرغم من وجود القليل
منها" .وت��و��ض��ح ال��درا� �س��ة �أن الأط�ع�م��ة النباتية ميكن
�أن ت�صنع بروتينا ك��ام�لا (ب��روت�ين يحتوي على جميع
الأحما�ض الأمينية الأ�سا�سية الت�سعة) وللح�صول على
ب��روت�ين نباتي ك��ام��ل ميكن اجل�م��ع ب�ين رق��ائ��ق احلم�ص
والبيتا والفا�صوليا والأرز.

رئي�س الوزراء الهندي ميار�س اليوجا مع �آخرين لالحتفال باليوم العاملي لليوغا �أمام ق�صر مي�سور يف كارناتاكا – ا ف ب

ت�شري نتائج درا�سة جديدة �أجريت على الفئران �إىل �أن �أحما�ض �أوميغا
 3الدهنية ميكن �أن ت�ساعد العالج املناعي والعالجات الأخرى يف القيام
بعمل �أف�ضل يف مكافحة ال�سرطان.
وتعترب العالجات املناعية ،التي حتفز جهاز املناعة يف اجل�سم على مهاجمة
ال�سرطان� ،إح��دى �أه��م العالجات التي �أحدثت ث��ورة يف ع�لاج ال�سرطان،
لكنها ال تعمل مع كل مري�ض.
ويقول م�ساعد باحث يف مركز  Beth Israel Deaconessالطبي
التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد يف بو�سطن �أبيجيل كيلي" :ميكن �أن
تكون التدخالت الغذائية �أدوات قوية لأنها ب�سيطة ن�سبيا وغري مكلفة
يف التنفيذ" .واقرتحت الأبحاث �أن �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية ميكن �أن
ت�ساعد يف تقليل خماطر الإ�صابة بال�سرطان ،يف حني �أن ا�ستهالك الكثري
من �أحما�ض �أوميغا  6الدهنية ميكن �أن يحفز ال�سرطان ،وت�شمل م�صادر
�أوميغا  3الأ�سماك واملك�سرات والبذور بينما توجد �أوميغا  6يف اللحوم
والبي�ض والأطعمة الأخرى.
يف ال��درا��س��ات اجل��دي��دة� ،أراد كيلي والباحث امل��ؤل��ف "ديباك بانيغراهي"
اكت�شاف كيف �أثرت النظم الغذائية املكملة بهذه الأحما�ض الدهنية على
الن�شاط امل�ضاد للورم يف العالج املناعي بنقاط التفتي�ش املناعي والعالج
امل�ضاد لاللتهابات ال��ذي يثبط الإن ��زمي ه �ي��دروالز الإيبوك�سيد القابل
للذوبان ( .)sEHويح�صل العالج املناعي على موافقة اجلهات التنظيمية
ويتم ا�ستخدامه �سريريا بينما يخ�ضع العالج امل�ضاد لاللتهابات للتطوير
ال�سريري.
وا�ستخدم الباحثون من��اذج الفئران احلديثة ل�ل��أورام الأول�ي��ة والنقيلة
للدرا�سة اجل��دي��دة ،ب ��د�أوا ب�إطعام الفئران �إم��ا بنظام غ��ذائ��ي قيا�سي �أو
نظام غذائي غني بالأوميغا � 3أو  6ملدة � 10أيام قبل حقن الورم وطوال
مدة الدرا�سات ،بعد �أ�سبوع واح��د من حقن الأورام ،ب��د�أت الفئران يف كل
جمموعة نظام غذائي يف العالج املناعي �أو العالج امل�ضاد لاللتهابات �أو كال
العالجني معا �أو بدون عالج.
ووجد الباحثون �أن مكمالت الأحما�ض الدهنية �أوميغا  3الغذائية منعت
منو ال��ورم يف الفئران التي عوجلت بالعالج املناعي �أو مثبطات الإنزمي
� SEHأو كال العالجني امل�ستخدمني معا ،يف املقابل� ،شهدت الفئران التي
تتبع نظاما غذائيا عايل الأوميغا  6وتعطى العالج املناعي منوا �سريعا
للورم يف �أنواع معينة من الأورام.
و�أظهرت النتائج �أن الفئران التي تلقت نظاما غذائيا عايل الأوميغا 3
وعالجات ال�سرطان ،انخف�ض منو ال��ورم �إىل  67يف املئة لديها مقارنة
بالفئران التي مل تتلق �أي عالج واتباع نظام غذائي طبيعي،وي�شري هذا �إىل
ن�شاط ت�آزري حمتمل �ضد الورم ،مما يعني �أن الت�أثري امل�شرتك قد يكون
�أكرب من جمموع �أجزائه.
وقال كيلي" :لقد �أظهرنا ،لأول مرة� ،أن اجلمع بني العالج املناعي والعالج
امل�ضاد لاللتهابات ( )sEHiكان �أكرث فعالية عندما مت تغذية الفئران
بنظام غذائي غني ب�أحما�ض �أوميغا  3الدهنية" و�أ�ضاف كيلي "هذا واعد
للغاية لأن املكمالت الغذائية �سهلة التنفيذ ملر�ضى ال�سرطان وميكن
�إ�ضافتها للمر�ضى الذين يخ�ضعون بالفعل للعالج املناعي".

• تتجدد رمو�ش عني االن�سان با�ستمرار ،ويبلغ متو�سط عمر الرم�ش الواحد حوايل  150يوما
• الب�صل احللو ،كان الفاكهة املف�ضلة عند قدماء الرومان
• الزيت واملاء ميكن �أن يختلطا..اذا و�ضعت قطعة من ال�صابون معهما
• عنق الزرافة يحتوي على عدد من الفقرات ي�ساوي العدد املوجود يف عنق االن�سان
•�إن جمموع ما ت�ضعه �أنثى الذباب من بي�ض طوال حياتها �أكرث من  500بي�ضة
•�إن ارتفاع ن�سبة امللوحة يف البحار يجعل االن�سان ال�سباحة دون خ�شية الغرق
• �أن �أول الأ�صوات التي ي�ستطيع الطفل متييزها ،هو �صوت الأم
• �أن مقدرة احل�صان والهر والأرنب على ال�سمع�..أكرب من مقدرة االن�سان ،وهي ت�ستطيع حتريك �آذانها
اللتقاط �أ�ضعف
•العقرب اذا �أُحيط بالنار يل�سع نف�سه،وميوت
•الأفيال تبكي عندما تكون حزينة
• الفيل ميوت..اذا دخلت يف �أذنه منلة
•الطفل ال ميكنه البكاء حقيقة قبل مرور خم�سة �أ�سابيع على الأقل بعد الوالدة � . .إذ تبد�أ حينئذٍ فقط
القنوات الدمعية يف عملها .

االنتقام
هناك يف احدى القالع ال�ضخمة كان يعي�ش رجل �شرير قا�سي القلب يعي�ش على ال�سرقة والنهب ..نزل يوما
�إىل بلدتنا ال�ساحلية وخطف احدى الفتيات اجلميالت يطلق عليها ا�سم �سال�سل الذهب ن�سبة جلمالها وجمال
�شعرها الذي ي�شبه �سال�سل الذهب وقد هدد والدها بانه ان مل يعطه كل قواربه وامواله ليفتدي بها ابنته
ف�سيذبحها وير�سلها له� ،صدم االب مبا حدث واجتمع حوله اهل البلدة وقالوا ادفع له حتى تفتدي ابنتك
فقالوا لو كل منا دفع ما عنده لي�سكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف اعي�ش واوالدي وزوجتي انا
عندي ت�سعة من االوالد غري �سال�سل الذهب هل ميوت ع�شرة مقابل واحدة ،ال �سال�سل الذهب لي�ست بفتاة
عادية و�ستعرف ماذا تفعل ولو كانت و�سطنا االن لقالت ال تدفع يا ابي و�سي�أتي اليوم الذي تعرفون فيه معنى
كالمي .ولأن �سال�سل الذهب لي�ست بفتاة عادية اال ان ال�شرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها
يف احدى الغرف املغلقة واكتفى باالنتظار يف الوقت الذي مل تنتظر فيه هي ،واخذت تفح�ص الغرفة وتتن�صت
عليهم حتى عرفت كل ما تريد وجاء الوقت املنا�سب وخرج اجلميع ل�سرقة جديدة ،ومل يبق احد للحرا�سة،
فاالبواب مغلقة ولي�س هناك من خوف ،ارتدت �سال�سل الذهب بع�ض مالب�س الرجال وجدتها يف الغرفة ثم
اخذت حتفر االر�ض الرملية للغرفة بيديها اجلميلتني القويتني وباحدى قطع االخ�شاب التي ا�ستطاعت ان
حتدث فتحة كبرية يف تلك االر�ضية الرميلة ر�أت منه �ضوء ال�شم�س واكملت لت�ستطيع اخل��روج ثم ا�سرعت
باجلري يف اجتاه البلدة ،وعندما وجدت نف�سها بالقرب من ال�شاطىء ور�أت احد مراكب والدها تبحر قريبة
�صرخت عليهم ،فاتوا اليها م�سرعني منده�شني ملا ترتديه ،لكنهم فرحوا بها وا�سرعوا �إىل والدها الذي قال
لهم :لقد حققت ابنتي ن�صرا كنت انتظره ،وجمع والدها رجاله ثم نزل �إىل البلدة ليجمع منها كل من اراد ان
ينتقم مثله وقال لهم �آن االوان الذي كنتم تنظرونه ،فقالت �سال�سل الذهب :نعم �سيعودون يا ابي بعد قليل
�إىل البيت اخل�شبي ون�ستطيع ان نختبىء يف االحرا�ش يف انتظارهم ،وبعد دخولهم ت�ستطيعون ا�ضرام النار يف
البيت فهم مل يرحموا حتى نرحمهم ،وبعد فرتة كانت هناك نار حاميه تلتهم احد البيوت اخل�شبية البعيدة
على ال�شاطىء مبن فيها.

