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ع�سبة الرببرين تكافح �سرطان الرئة
الذهب  و خ��امت  ال��رب��ري��ن  اأن ع�شبة  اأظ��ه��ر بحث خم��ت��ري ج��دي��د 
حتتويان على مادة متنع تكاثر خاليا �شرطان الرئة، كما تقلل مادة 
ال�شليمة  الرئة  الهواء وتلف خاليا  التهاب جمرى  "الربرين" من 

املعر�شة للمواد الكيميائية الناجتة عن دخان ال�شجائر.
الربرين  "اأظهر  الرئي�شي:  الباحث  دوا  كمال  الروفي�شور  وق��ال 
الدموية.  والأوعية  القلب  واأمرا�ض  ال�شكري  ملر�ض  عالجية  فوائد 
الرئة وتقليل  اإمكاناته يف قمع �شرطان  ا�شتك�شاف  لقد حر�شنا على 
اللتهاب". واأجري البحث يف كلية ال�شيدلة بجامعة �شيدين مب�شاركة 
جملة  نتائجه  ون�����ش��رت  م��ال��ي��زي��ا،  يف  الطبية  اجل��ام��ع��ة  م��ن  باحثني 
"الربرين ُيظهر ن�شاطاً قوياً  اإن  "فارما�شيوتيك�ض"، وقالت النتائج 

م�شاداً لل�شرطان، وجنح يف تثبيط اخلاليا ال�شرطانية يف املختر".
التقليدي  ال�شيني  الطب  يف  طويلة  فرتة  منذ  الربرين  وي�شتخدم 
وال��ط��ب ال��ه��ن��دي ال��ق��دمي. م��ع ذل���ك، ف���اإن ف��وائ��ده ال��ع��الج��ي��ة كانت 
حمدودة ب�شبب نق�ض قابليته للذوبان يف املاء والمت�شا�ض يف القناة 

مية عند اجلرعات العالية. اله�شمية، ف�شاًل عن ال�شُّ
ا�شتخدام  دوا  ال��روف��ي�����ش��ور  ط���ور  ال��ت��ح��دي��ات،  ه���ذه  ع��ل��ى  وللتغلب 
لتو�شيل  متقدم  نظام  وه��و  ال�شائلة،  البلورية  النانوية  اجل�شيمات 
للذوبان  قابلة  �شغرية  بوليمر  ك���رات  يف  ال��رب��ري��ن  يغلف  الأدوي����ة 

والتحلل احليوي لتعزيز ال�شالمة والفعالية.

حتذير من اأ�سرار �سناعة التبغ على البيئة 
حذرت  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة  على  امل��ع��روف  ال�شلبي  ال��ت��اأث��ري  ج��ان��ب  اإىل 
منظمة ال�شحة العاملية من اأن �شناعة التبغ ت�شبب اأي�شا �شررا بيئيا 

كبريا نتيجة التلوث والنبعاثات التي ت�شاهم يف تغري املناخ.
وقال امل�شوؤول عن مبادرات تعزيز ال�شحة يف منظمة ال�شحة العاملية 
"اأحد  ت�شكل  التبغ  �شناعة  اإن  بر�ض  فران�ض  لوكالة  كريت�ض  روديغر 
اأكر م�شادر التلوث التي نعرفها"، مقدما تقريرا بنتائج "كارثية". 
وتتناول الوثيقة التي حتمل عنوان "التبغ، ال�شم لكوكبنا"، الب�شمة 
البيئية للقطاع ككل، من زراعة النباتات اإىل ت�شنيع منتجات التبغ، 
ت��ت��ح��م��ل ه���ذه ال�شناعة  ب��ال���ش��ت��ه��الك وامل��خ��ل��ف��ات. يف ح���ني  م�����رورا 
امل�شوؤولية عن خ�شارة 600 مليون �شجرة، فاإن زراعة التبغ ت�شتخدم 
عام،  كل  املياه  من  طن  مليار  و22  الأرا�شي  من  هكتار  األف   200
اأك�شيد  ث���اين  م��ن  م��ل��ي��ون ط��ن   84 م��ن  ت��ق��رب  ب��ان��ب��ع��اث��ات  وتت�شبب 
الكربون، وفق التقرير. واأ�شار روديغر كريت�ض اإىل اأن "منتجات التبغ، 
انت�شارا على كوكب  النفايات  اأن��واع  اأك��ر  اأح��د  ت�شكل خملفاتها  التي 
7000 م��رك��ب كيميائي، وال��ت��ي مبجرد  اأك���ر م��ن  الأر�����ض، حت��وي 

التخل�ض منها تنت�شر يف البيئة".

حديقة تزحلق.. متنف�س نادر لل�سباب يف ليبيا 
تزحلق  حديقة  اأول  برتكيب  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  متطوعون  ق��ام 
على الألواح يف ليبيا يف طرابل�ض، ما يثري حما�شا لدى ال�شباب املحلي 
املحروم من و�شائل الرتفيه. ويقول طالب املدر�شة الثانوية حممد عبد 
ا اأ�شود اللون بينما كان يحمل لوح التزحلق  الروؤوف الذي ارتدى قمي�شً
"اإنها فرحة ل تو�شف". وبداأ حممد البالغ  )�شكيتبورد( حتت ذراع��ه، 
وي�شيف  يوتيوب".  من�شة  على  النزحلق  "تعلُّم  عاًما   18 العمر  من 
"ا�شرتيت اأول لوحة يف العام 2020". ولكنه كان ميار�ض تلك الريا�شة 
فقط يف ال�شوارع. من الآن ف�شاعًدا، �شيكون قادًرا على "القدوم مرة اأو 
مرتني يف الأ�شبوع" اإىل ملعب التزحلق اجلديد يف مدينته والذي افتتح 
الريا�شة  لهذه  اأول م�شاحة خم�ش�شة  املا�شي، وهي  الأ�شبوع  نهاية  يف 
يف  املتدربون  املتحلقون  ويندفع   .2011 منذ  الفو�شى  ت�شوده  بلد  يف 
املكان باأق�شى �شرعة على منحدرات لأداء قفزات ودوائر، بينما يتحدث 
من  بتمويل  �شيلفي.  �شور  على  للح�شول  يتناف�شون  اأو  بفرح  اآخ��رون 
يف  املجانية  التزحلق  حديقة  بنيت  طرابل�ض،  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال�شفارة 
 Make( "الهواء الطلق بدعم من جمعية "ميك ليف �شكيت ليف
اإن�شاء  Life Skate Life(، وهي منظمة غري حكومية تعمل على 
اأنحاء العامل. �شارك ممار�شون لريا�شة  حدائق تزحلق جمانية يف كل 
بالأر�ض  طرابل�ض  بلدية  ترعت  بينما  ال��ور���ش��ة،  يف  ليبيون  التزحلق 
ت�شم  العا�شمة  و�شط  يف  ترفيهية  حديقة  داخ��ل  للملعب  املخ�ش�شة 
م�شاًرا للدراجات وم�شاحة لركوب اخليل ومالعب �شغرية لكرة القدم 

وم�شاحات خ�شراء... وتقع احلديقة قبالة �شاطئ البحر.
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كيف تر�سل ر�سالة وات�ساب 
ل�سخ�س دون حفظ رقمه ؟

وات�شاب هو اأحد اأكر تطبيقات املرا�شلة �شيوًعا، وعلى الرغم من اأنه �شهل 
عدم  مثل  به،  املتعلقة  ال�شعوبات  بع�ض  هناك  اأن  اإل  للغاية،  ال�شتخدام 
اأرق��ام غري حمفوظة يف �شجل  اإىل  وات�شاب  ر�شائل  اإر�شال  اإمكانية  وجود 

الهاتف.
هناك بع�ض تطبيقات اجلهات اخلارجية التي ت�شمح لك باإر�شال ر�شائل 
ب��ا���ش��ت��خ��دام هذه  ُين�شح  ات�����ش��ال، ول��ك��ن ل  اإ���ش��اف��ة ج��ه��ات  وات�����ش��اب دون 
التطبيقات لأنها قد تعر�ض اأمانك للخطر وقد توؤدي اإىل حظر ح�شاب 
دائًما جتنب مثل هذه  الأف�شل  نتيجة لذلك، من  وات�شاب اخلا�ض بك. 

التطبيقات.
يف  حمفوظة  غ��ري  اأرق���ام  اإىل  وات�����ش��اب  ر�شائل  اإر���ش��ال  طريقة  يلي  فيما 

جهازك، بح�شب ما اأورد موقع "غادجيت�ض ناو" الإلكرتوين:
1. افتح املت�شفح على هاتفك. قم بن�شخ هذا الرابط ول�شقه يف املت�شفح 

http://wa.me/91xxxxxxxxxx
2. قم بكتابة رقم الهاتف الذي تريد اإر�شال الر�شالة اإليه بالإ�شافة اإىل 

"xxxxxxxxxx" رمز البلد بدًل من
الرابط لفتح  اأدخل   .3

الأخ�شر  الر�شالة  زر  على  نقرت  اإذا  وات�شاب  اإىل  توجيهك  �شيتم   .4
وعندها �شتتمكن من اإر�شال ر�شائلك اإىل الرقم املطلوب. 

جينز البّحارة جنم 
مو�سة �سيف 2022

جينز  ب������اأن   "Elle" جم���ل���ة  اأف��������ادت 
ميثل   "Sailor Jeans" ال��ب��ّح��ارة 
جنم املو�شة الن�شائية يف �شيف 2022 

ليمنح املراأة اإطاللة اأنيقة ومريحة.
باملو�شة  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ج��ل��ة  واأو����ش���ح���ت 
واجلمال اأن جينز البّحارة ميتاز بق�شة 
ذات و�شط عال واأرجل ذات ق�شة وا�شعة 
وجيوب اأمامية، م�شرية اإىل اأنه يكت�شي 
املتو�شطة،  الأزرق  بدرجات  الغالب  يف 
باألوان  ت��ت��األ��ق  م���ودي���الت  ت��وج��د  ك��م��ا 

زاهية كالوردي.
البّحارة  جينز  اأن   ”Elle“ واأ�شافت 
حيث  التن�شيق؛  اإمكانيات  بتنوع  ميتاز 
مي��ك��ن ت���اأك���ي���د ال���ط���اب���ع ال���ب���ح���ري من 
تي �شريت خمطط  تن�شيقه مع  خالل 
وح����ذاء  والأب���ي�������ض  الأزرق  ب��ال��ل��ون��ني 

ريا�شي.
 كما ميكن احل�شول على اإطاللة اأنيقة 
وبليزر  ب��ل��وزة  م��ع  تن�شيقه  خ��الل  م��ن 

وحذاء ذي كعب عال.

 ن�سائح »م�ستندة اإىل العلم« قد 
حتفّزك ملمار�سة الريا�سة! �ص 23

عقار ثوري فعال حلل م�سكلة ال�سلع 
الناجمة عن الثعلبة البقعية

قد ي�شتفيد مئات الآلف من الأ�شخا�ض امل�شابني بالثعلبة البقعية يوًما ما من دواء ميكنه عالج 
ال�شلع يف �شهور. وجدت درا�شة اأجريت على عقار جديد يتم تناوله مرتني يف اليوم اأن اأربعة من 

يف  تقريًبا  كامل  ب�شكل  راأ�شهم  �شعر  منو  �شهدوا  البقعية  الثعلبة  من  يعانون  مر�شى   10 كل 
غ�شون ن�شف عام.

العالج اجلديد الذي �شنعته �شركة الأدوية الأمريكية "كون�شريت فارما�شيتيكال"، يعمل 
عن طريق تثبيط ال�شتجابة املناعية لنمو ال�شعر.

وقد خ�شع 706 اأ�شخا�ض بالغني م�شابني بالثعلبة ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 65 
عاماً يف الوليات املتحدة وكندا واأوروبا لتناول العقار على مدار 24 اأ�شبوعاً.

%16 من �شعرهم. ومع مرور الوقت �شهد  ا�شتعاد املر�شى  يف بداية التجربة 
�شعرهم. من   80% بن�شبة  منواً  املر�شى  % من   41،5

يتم  معينة  اإن���زمي���ات  تثبيط  ط��ري��ق  ع��ن  ال����دواء  يعمل  ال��ع��ل��م��اء،  وبح�شب 
تن�شيطها اأثناء ال�شتجابة املناعية تدعى JAK1 و JAK2. ت�شكل هذه 

الكثري  ي��وؤدي  اأن  وميكن  كينازات،  جانو�ض  ت�شمى  جمموعة  الإنزميات 
منها اإىل ا�شتجابات مناعية التهابية ت�شبب ت�شاقط ال�شعر.

وتتوقع ال�شركة امل�شنعة "كون�شريت فارما"، التقدم بطلب 
للح�شول على موافقة اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية 
التجارب  من  النتهاء  بعد  املقبل  العام  العقار  على 

عليه ب�شكل كامل.

ول���ك���ن حل�����ش��ن احل�����ظ، ي��ت��خ��ل�����ض م��ع��ظ��م الأط����ف����ال من 
احل�شا�شية الغذائية مع تقدمهم يف العمر.

احل�شا�شية  ت�شبب  التي  �شيوعاً  الأك��ر  الأطعمة  وت�شمل 
لدى الأطفال ال�شغار، احلليب، الفول ال�شوداين، البي�ض، 
اجلمري،  الكاجو،  ال��ل��وز،  اجلمل،  عني  القمح،  ال�شمك، 

وال�شتاكوزا.
هذه  م��ن  اأي  م��ع  يتفاعل  الطفل  اأن  مالحظة  ح��ال��ة  ويف 
الأطعمة، فقد يكون ذلك من ح�شا�شية جتاه الطعام لدى 

ال�شغري.
وهنا، من املهم ا�شت�شارة طبيب الأطفال ملعرفة ما اإذا كان 
طفلك يعاين من ح�شا�شية جتاه هذا الطعام، ثم المتناع 

عن اإعطاء هذا النوع من الأكل ل�شغريك.

كيفية التعرف على ح�سا�سية الطعام لدى الطفل؟
يدرك كل اأب واأم جيداً اأن الأطفال من ال�شعب اإر�شاءهم يف 
الأكل، خا�شة عندما يتعلق الأمر باخل�شروات والأطعمة 
النتقائية  ب��ني  اخل��ل��ط  ينبغي  ل  ذل���ك،  وم���ع  ال�شحية، 

واحل�شا�شية.
اأما فيما يخ�ض كيفية التمييز بني النتقائية واحل�شا�شية، 
فال يدرك معظم الآباء ما ي�شبب احل�شا�شية لأطفالهم ما 

مل يجربوا الطعام وتعر�شوا لرد فعل كبري.
ال���وال���دان دائ��م��اً يف ح��ال��ة تاأهب  اأن ي��ك��ون  ول��ذل��ك، يجب 
تناول  الطفل  ح��اول  كلما  احل�شا�شية  واأع��را���ض  لعالمات 

طعاماً جديداً لأول مرة.
ل�شتبعاد  ال�شباح  يف  جديدة  اأطعمة  ب��اإدخ��ال  ين�شح  كما 

احل�شا�شية.

عالمات واأعرا�ض احل�سا�سية الغذائية لدى الأطفال
ميكن اأن توؤثر ردود الفعل التح�ش�شية على جزء واحد اأو 

اأكر من ج�شم الطفل.
الطفل ح�شا�شية جتاه  ُيظهر  الطعام، قد  ومبجرد ه�شم 
التورم، احلكة،  اأعرا�ض م�شاكل جلدية مثل:  الطعام من 
نتوءات  ال��ل��ون،  حمراء  بقع  )الإك��زمي��ا(،  اجللدي  الطفح 
مثرية للحكة، �شيالن الأنف، ال�شعال، الدموع، والحمرار 

واحلكة حول العينني.
مبا�شر  ب�شكل  الغذائية  احل�شا�شية  اأن��واع  بع�ض  توؤثر  كما 
�شيق  يت�شبب يف  الطفل، مم��ا  ل��دى  ال��ه��واء  على جم��رى 
يجعل  مم��ا  ال�شدر،  و�شيق  ال�شفري،  العط�ض،  التنف�ض، 

التنف�ض �شعباً.
وبالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شمل بع�ض الأعرا�ض الأخرى اآلم 
البطن، فقدان الوعي، ال�شحوب، الغثيان، الدوخة، الدوار، 

وعدم انتظام �شربات القلب.

ح�سا�سية الفول ال�سوداين عند الأطفال
تو�شلت درا�شة جديدة لعالج مناعي يق�شي على ح�شا�شية 

الأطفال جتاه الفول ال�شوداين قبل �شن ال�3 �شنوات.
الذين  ال�شغار  الأطفال  معظم  اأن  جديدة  درا�شة  وج��دت 
بالعالج  وعوجلوا  ال�شوداين  الفول  ح�شا�شية  من  يعانون 
غ�شون  يف  احل�شا�شية  م��ن  تخل�شوا  ق��د  الفموي  املناعي 
اإنرتنا�شونال"  "يونايتد بر�ض  عامني ون�شف، وفقاً ملوقع 

الأمريكي.
وقال املوقع، يف تقرير ن�شره ال�شبت، اإن الباحثون يقولون 
3 �شنوات  اأطفال يف عمر   10 اأك��ر من �شبعة من كل  اإن 
نهاية  ال�����ش��وداين يف  ال��ف��ول  م��ن ح�شا�شية  تخل�شوا  واأق���ل 

الدرا�شة.
ك��م��ا اأظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج ال���درا����ش���ة، ال���ت���ي ن�����ش��رت يف جملة 
"لن�شيت"، اأن واحداً من كل خم�شة م�شاركني من الأطفال 
الذين تلقوا العالج املناعي مل يكن لديه رد فعل حت�ش�شي 

بعد 26 اأ�شبوعاً من انتهاء العالج.
ونقل املوقع عن املوؤلفة امل�شاركة يف الدرا�شة التي اأجريت يف 
�شتاي�شي  الدكتورة  املتحدة،  "اأركن�شا�ض" الوليات  جامعة 
اإم جونز قولها: "وجدنا اأن العالج ت�شبب يف التخل�ض من 
التح�ش�ض لدى غالبية الأطفال امل�شابني باحل�شا�شية من 
اآثار  واإطالة  لتح�شني  ونبحث عن طرق  ال�شوداين  الفول 

العالج املناعي الفموي هذا".
الفول  بح�شا�شية  امل�����ش��اب��ون  الأط���ف���ال  ُين�شح  م��ا  وع����ادة 
ال�شوداين بتجنب املك�شرات والأطعمة التي حتتوي عليها 
اأو الزيوت امل�شتقة منها، ولكن العالج املناعي يحتوي على 
كميات متزايدة تدريجياً من بروتني الفول ال�شوداين لبناء 

قدرة اجل�شم على حتمله، بهدف تقليل �شدة احل�شا�شية.
146 طفاًل ترتاوح  ويف الدرا�شة، قام الباحثون باإ�شراك 
جرعاتهم  متو�شط  وبلغت  �شنوات  و3   1 ب��ني  اأع��م��اره��م 
الأول��ي��ة م��ن ب��روت��ني ال��ف��ول ال�����ش��وداين 25 جم��م، فيما 
50 ط��ف��اًل ع��الج��اً وه��م��ي��اً ل ي��ق��دم اأي فائدة  اإع��ط��اء  مت 

�شريرية.

منظمة ال�سحة: ال 
خوف من حتّول جدري 

القردة اإىل جائحة 
العاملية  ال�شحة  منظمة  ط��م��اأن��ت 
اأّن ل داع��ي للخوف يف الوقت  اإىل 
انت�شار  ي��ت��ح��ّول  اأن  م���ن  ال���راه���ن 
ف����ريو�����ض ج������دري ال����ق����ردة خ����ارج 
القارة الأفريقية اإىل جائحة. ورّداً 
على �شوؤال خالل اإحاطة �شحافية 
ح��ول اإم��ك��ان��ي��ة حت���ّول ه��ذا املر�ض 
قالت  ع��امل��ي،  وب��اء  اإىل  الفريو�شي 
روزام���ون���د ل��وي�����ض، ك��ب��رية خراء 
جدري  جم��ال  يف  ال�شّحة  منظمة 
الراهن،  ال��وق��ت  "يف  اإّن���ه  ال��ق��رود، 
ل�����ش��ن��ا ق��ل��ق��ني ب�����ش��اأن ح����دوث وباء 

عاملي".
واأ�شافت "ل يزال ممكناً وقف هذا 

الوباء قبل اأن ينت�شر".
اأيار-  7 اأعلنت بريطانيا يف  ومنذ 

موؤّكدة  اإ�شابة  اأول  ت�شجيل  مايو 
اإب��الغ منظمة  مّت  القردة،  بجدري 
ال�����ش��ّح��ة ال��ع��امل��ي��ة مب���ا ي��ق��رب من 
دولة   20 اإ�شابة يف حوايل   400
ل يظهر فيها عادة هذا النوع من 

الأمرا�ض.
قلقة  اإّنها  ال�شحة  منظمة  وقالت 
املعتاد"  غ��ري  "الو�شع  ه��ذا  ب�شاأن 
اأّن��ه لي�ض هناك  اإىل  لكّنها طماأنت 

اأّي �شبب للذعر.
منظمة  بح�شب  ال���ق���ردة  وج����دري 
فريو�شي  مر�ض  العاملية  ال�شحة 
نادر حيواين املن�شاأ )ُينقل فريو�شه 
الإن���������ش����ان(،  اإىل  احل�����ي�����وان  م����ن 
الإن�شان  اإ���ش��اب��ة  اأع��را���ض  ومت��اث��ل 
به تلك التي يعاين منها امل�شابون 

باجلدري، ولكّنها اأقّل �شّدة.
بت�شّخم  امل��ر���ش��ى  بع�ض  وُي�����ش��اب 
يف ال��ع��ق��د ال��ل��م��ف��اوي��ة ق��ب��ل ظهور 
ط��ف��ح ج���ل���دي، وه����ي ���ش��م��ة متّيز 
جدري القردة عن �شائر الأمرا�ض 

املماثلة.
متاح  لقاح  اأو  ع��الج  اأّي  يوجد  ول 
الفريو�ض،  ه����ذا  مل��ك��اف��ح��ة  ح��ال��ي��اً 
اأثبت  اجل��دري  �شّد  التطعيم  لكّن 
ال���وق���اي���ة من  جن���اع���ة ع���ال���ي���ة يف 

جدري القردة.
ومّت اكت�شاف جدري القردة للمرة 
الكونغو  ج���م���ه���وري���ة  يف  الأوىل 
 ،1970 ع�����ام  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
واأُبِلغ منذ ذلك احلني عن معظم 
من  الريفية  امل��ن��اط��ق  يف  احل���الت 
ال��غ��اب��ات امل��اط��رة ال��واق��ع��ة بحو�ض 

نهر الكونغو وغرب اأفريقيا.

كيف تعرف اأن طفلك يعاين احل�سا�سية جتاه بع�س االأطعمة؟

من  الكثري  اجل��دد  الأم��ه��ات  ل��دى  يكون  اأن  الطبيعي  م��ن 
املخاوف ب�ساأن احل�سا�سية الغذائية عندما يبداأن يف اإطعام 

اأطفالهن الأطعمة ال�سلبة لأول مرة.
وتوؤثر احل�سا�سية الغذائية على جهاز املناعة لدى 

الأمر  للطعام،  اأج�سامًا م�سادة  الطفل وتخلق 
�سحية  م�ساعفات  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  الذي 

خطرية ومهددة حلياة ال�سغار.
لذلك، يجب على الآباء والأمهات معرفة الأطعمة 

التي يكون لدى اأطفالهم ح�سا�سية منها.
تكون  ما  غالبًا   ،"onlymyhealth" ملوقع  وفقًا 

واإذا  وراثية،  الغذائية  احل�سا�سية 
من  يعاين  الوالدين  اأح��د  ك��ان 
ح�سا�سية مو�سمية، فمن املحتمل 

اأن يعاين اأطفالهم منها اأي�سًا.
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�ش�ؤون حملية

تقنية حديثة يف جراحة ا�ستبدال الركبة مب�ساعدة ذراع روبوتية 

اجلراحات مب�ساعدة روبوتية هى االأوىل من نوعها يف دولة االإمارات ال�ستبدال الورك والركبة

جراحة رائدة ل�ستبدال ال�سمام التاجي عرب الق�سطرة بتقنية »�سمام داخل �سمام«

م�ست�سفى كليفالند كلينك اأبوظبي ينجز عملية جراحية ناجحة هي االأوىل من نوعها يف دولة االإمارات 

•• اأبوظبي- الفجر 

مبادلة  من  جزء  بوينت،  هيلث  م�شت�شفى  اأعلن 
ا�شتبدال  جراحة  اإج��راء  عن  ال�شحية،  للرعاية 
من  الروبوتية  "ماكو"  ذراع  م�شتخدماً  الركبة 
التقنيات يف  اأحدث  "�شرتايكر" والتي تعدد من 

هذا املجال.
اأكر  دق��ة  حتقيق  يف  اجل��دي��دة  التقنية  وت�شهم 
اإج��راءات اجلراحات، وبالتايل احل�شول على  يف 
تعمل  كما  اأ���ش��رع،  �شفاء  وم��ع��دلت  اأف�شل  نتائج 
بعمليات  مقارنة  الأمل  معدلت  من  احل��د  على 
با�شتخدام  تتم  التي  وال��رك��ب��ة  ال���ورك  ا�شتبدال 

التقنيات التقليدية. 
املدير  ال��ن��ق��ب��ي،  ع��م��ر  ق����ال  الإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ه��ي��ل��ث ب���وي���ن���ت: "نحن 
النتائج  ب��اأف�����ش��ل  م��ر���ش��ان��ا  ب��ت��زوي��د  م��ل��ت��زم��ون 
ال�شريرية، واإطالق جراحة راأب املف�شل يف هيلث 
بوينت عر ا�شتخدام هذه التقنية املبتكرة يكر�ض 

مكانة هيلث بوينت الرائدة يف جراحة العظام يف 
املنطقة". 

اجلراحة  تقنية  خ��الل  "ومن  النقبي:  واأ���ش��اف 
املتطّورة هذه، �شنتمّكن من توفري رعاية �شاملة 
لأولئك الذين كانوا ي�شطرون اإىل ال�شفر لتلقي 
العالج يف اخلارج. وي�شعدنا اأن نوؤّكد اأن اجلراحة 
"ماكو" اأجريت موؤخراً يف  التي ت�شتخدم تقنية 
الإمارات  دول��ة  يف  الأوىل  وللمرة  بوينت  هيلث 
ال�شفاء  ل��ل��م��ري�����ض  متمنني  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

العاجل ودوام ال�شحة". 
قد  اجل��دي��دة  التقنية  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در 
هيلث  م�شت�شفى  اإىل  ح�����ش��ري��اً  ا���ش��ت��ق��دام��ه��ا  مت 
بوينت على يد اأحد اأبرز جراحي تقومي العظام 
املقيم يف  الدكتور جوناثان كونروي،  الروبوتي، 
ا�شتبدال  بجراحة  واملتخ�ش�ض  املتحدة  اململكة 
ال�����ورك وال��رك��ب��ة مب�����ش��اع��دة ال����روب����وت، وال���ذي 
يحظى ب��خ��رة وا���ش��ع��ة وي��ج��ري ج��راح��ات مثل 
تبديل  وعمليات  ل��ل��ورك  التنظريية  اجل��راح��ة 

ال����ورك ال��ع��ادي��ة. وق���د ح���ّل ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا يف 
مرتبة طليعية يف اململكة املتحدة من حيث عدد 

ج��راح��ات ا���ش��ت��ب��دال ال���ورك وال��رك��ب��ة مب�شاعدة 
روبوتية التي اأجراها.  

ويف هذا ال�شياق، قال الدكتور كونروي: "اإن هذا 
روبوتية منت�شر  النوع من اجلراحات مب�شاعدة 
للمر�شى هنا  م��ت��اح��اً  الآن  ب��ات  وق��د  اخل���ارج  يف 
ومب�شاعدة  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
اأن يجري �شقوقاً  النظام  اجل��راح، ي�شتطيع هذا 
يوؤدي  اأن��ه  برهن  مم��ا  العظام،  يف  للغاية  دقيقة 
الطويل  امل���دى  ع��ل��ى  اأف�����ش��ل  ن��ت��ائ��ج  اإىل حتقيق 
لبع�ض  ميكن  حيث  التعايف،  �شرعة  ع��ن  ف�شاًل 
مب�شاعدة  للجراحة  يخ�شعون  ال��ذي��ن  املر�شى 
نف�شه.  ال��ي��وم  يف  منازلهم  اإىل  ال��ع��ودة  روب��وت��ي��ة 
عن  يتخّلون  مر�شى  ���ش��اه��دت  خ��رت��ي،  وبفعل 
عكازاتهم يف غ�شون اأ�شبوعني اإىل اأربعة اأ�شابيع، 
كما لحظنا اأن هذا النوع من اجلراحات يحدث 

معدلت ورم واأمل اأقل". 
اإن جراحة العظام الروبوتية، اأي مب�شاعدة الذراع 
ال��روب��وت��ي��ة، مت��ّك��ن اجل���راح���ني م��ن التخطيط 

بالأ�شعة  ال��ف��ح�����ض  ف��ب��ع��د  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة.  امل�����ش��ب��ق 
الأب��ع��اد من  اإن�شاء من��وذج ثالثي  يتم  املقطعية، 
با�شتخدام  ال���زواي���ا  ج��م��ي��ع  م���ن  روؤي���ت���ه  امل��م��ك��ن 
التكنولوجيا الرقمية و�شا�شة احلا�شوب، مما يعّد 
كيفية  ت�شور  للجراح  يتيح  بحيث  رائ��دة،  تقنية 
حتّرك الورك اأو الركبة وظيفياً. هذا وبالإمكان 
حدوثه،  قبل  الركبة  اأو  ال��ورك  ا�شتبدال  تقييم 
م��ن حت��دي��د منوذج  الطبي  ال��ف��ري��ق  يتمكن  ك��ي 
اجلراحة التي ينبغي اإجراوؤها، �شيء اأ�شبه باإجراء 
مترين وهمي، مما يعود بالفائدة ب�شكل اأ�شا�شي 
اجلديد  مف�شله  ���ش��ي��وؤدي  ال���ذي  امل��ري�����ض  ع��ل��ى 
الالمتناهية  للدقة  اأف�شل نظراً  ب�شكل  وظائفه 
وكذلك  مو�شعها،  وحت��دي��د  ال���زراع���ة  ح��ج��م  يف 
العظام،  اجل���راح���ة يف  زواي����ا  ال��دق��ة يف حت��دي��د 
ويوؤدي  الأمل  ح��دة  م��ن  النهاية  يف  يخفف  مم��ا 
اإىل تعزيز الأداء الوظيفي.  انطالقاً من ذلك، 
عّقب الدكتور كونروي احلائز اأي�شاً على �شهادة 
ماج�شتري يف الهند�شة والذي كان له باع طويل 

اجلراحات،  يف  امل�شتخدمة  الُطعوم  ت�شميم  يف 
اإ�����ش����راف ج���راح  "تتم اجل���راح���ة حت���ت  ق���ائ���اًل: 
متمر�ض مب�شاعدة روبوتية. ويعتمد اجلراحون 
يف خمتلف اأنحاء العامل اليوم على الروبوتات يف 
ال�شريرية، فالروبوت  النتائج  حماولة لتح�شني 
اجلراح  يبقى  لذلك،  اجل���راح.  مل�شاعدة  موجود 
توخي  الروبوت على  ي�شاعده  فيما  امل�شيطر  هو 
واإت��ق��ان اجل��راح��ة. وعلى م��دى م�شريتي  الدقة 
750 عملية جراحية  املهنية، اأجريت اأكر من 
مب�شاعدة روبوت".  ويف هيلث بوينت، �شي�شتخدم 
الدكتور كونروي التكنولوجيا الروبوتية لإجراء 
ج���راح���ات ا���ش��ت��ب��دال ال����ورك وا���ش��ت��ب��دال الركبة 
اأوروب��ي مدرب  ج��راح  وب�شفته  واجلزئي.  الكلي 
اأي�شاً  �شيقوم  التكنولوجيا،  ه��ذه  على  بالكامل 
بتدريب زمالئه اجلراحني على ا�شتخدام الذراع 
اأن دّرب ج��راح��ني يف عدد  ال��روب��وت��ي��ة، ه��ذا بعد 
م��ن ال��ب��ل��دان ح��ول ال��ع��امل مب��ا يف ذل��ك ال�شني، 

واليابان، واأوروبا، واأمريكا.

•• اأبوظبي- الفجر

كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  يف  الأط���ب���اء  جن��ح 
اأبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية ال�شحية، يف 
اإجراء جراحة رائدة ل�شتبدال ال�شمام التاجي 
�شمام"،  داخ��ل  "�شمام  بتقنية  الق�شطرة  ع��ر 
دولة  نوعها على م�شتوى  الأوىل من  ُتعد  التي 

الإمارات العربية املتحدة.
اإ�شكندر،  �شفري  حتويل  م��وؤخ��راً  مت  وتف�شياًل، 
البالغ من العمر 77 عاماً، اإىل الخت�شا�شيني 
يف م�شت�شفى كليفالند كلينك اأبوظبي مع ق�شور 
�شابقاً  خ�شع  قد  ك��ان  اأن  بعد  القلب،  يف  متكرر 
ولعملية  التاجي"  ال�شريان  "جمازة  جل��راح��ة 
ا�شتبدال ال�شريان التاجي، وقد تبنّي اأنه م�شاب 
بارجتاع �شديد يف ال�شمام التاجي وق�شور فيه. 
متعددة،  �شحية  م�شاكل  من  يعاين  كان  وكونه 
�شت اإ�شابته  وتعّر�ض �شابقاً ل�شكتة دماغية و�ُشخِّ
بف�شل كلوي، راحت حالته تتفاقم وتزداد �شوءاً. 
اأن  اأجمع الأطباء يف عدة م�شت�شفيات على  وقد 
عالية  خماطر  على  ينطوي  جراحي  تدخل  اأي 
على حياة اإ�شكندر واأنه لي�ض هناك الكثري ميكن 
كل  اأن  اإل  ال�شحي،  و�شعه  لتح�شني  به  القيام 
م�شت�شفى  اإىل  نقله  مّت  اأن  بعد  تغري  ق��د  ذل��ك 

كليفالند كلينك اأبوظبي.  

اإدري�ض،  اأحمد  الدكتور  اأو�شح  ال�شياق،  ويف هذا 
القلب  معهد  يف  التدخلي  القلب  طب  اأخ�شائي 
والأوعية الدموية واأمرا�ض ال�شدر يف م�شت�شفى 
نتائج  حققنا  "لقد  اأبوظبي:  كلينك  كليفالند 
الهيكلية،  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ض  ب��رن��ام��ج  م��ب��ه��رة يف 
ح��ي��ث مت��ّك��ن��ن��ا م���ن ع����الج ح�����الت م���ع���ّق���دة من 
تقنيات  تطبيق  ع��ر  القلب  �شمامات  اأم��را���ض 

تتطلب تدخاًل جراحياً طفيفاً". 
الأذينني  ال�شمام عر احلاجز بني  اإدخ��ال  ومت 
م��ن اجل��ان��ب الأمي���ن اإىل اجل��ان��ب الأي�����ش��ر من 
ال��ق��ل��ب ب��ع��د اإج������راء ث��ق��ب يف احل���اج���ز وج���رى 

اإي�شاله اإىل مو�شع ال�شمام. 
واأ�شاف: "يكمن جناح هذا الإجراء يف التخطيط 
اأ�شعر مبزيج من  تفا�شيله.  ب��اأدّق  والهتمام  له 
اأن��ن��ا ا�شتطعنا  اأف��ك��ر  الع���ت���زاز وال���ذه���ول ح��ني 
ا���ش��ت��ب��دال ���ش��م��ام ع���ر ث��ق��ب ���ش��غ��ري يف اجللد 
لل�شفاء  يتماثل  امل��ري�����ض  ج��ع��ل  مم��ا  وال���وري���د، 

ويغادر امل�شت�شفى يف غ�شون يومني".
امل�شارك  املدير  من�شب  اإدري�ض  الدكتور  ويتوىل 
يف برنامج اأمرا�ض القلب الهيكلية ويعمل جنباً 
اإىل ج��ن��ب م��ع ال��دك��ت��ور حم��م��ود ت��ري��ن��ا �شمن 
القلب لو�شع اخلطط العالجية  فريق جراحة 
املثلى جلميع املر�شى، فيما يقوم الدكتور اأحمد 
ال�شعاعي للقلب  الت�شوير  بافا�شل من برنامج 

والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ب��ت��ق��دمي ال��دع��م ال����الزم يف 
التخطيط واإجراء العملية من خالل الت�شوير 
املقطعي املحو�شب. ومت اإجراء العملية بالتعاون 
اأم���را����ض ال��ق��ل��ب الهيكلية يف  اأط��ب��اء ف��ري��ق  م��ع 
كليفالند كليك، يف الوليات املتحدة، من خالل 

تقنيات الت�شال املرئي عن ُبعد
ل تزال اأمرا�ض �شمام القلب من بني الأمرا�ض 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ���ش��ي��وع��اً  الأك������ر 

يف  بطيئاً  انخفا�شاً  الأعرا�ض  وت�شمل  املتحدة. 
وظائف اجل�شم و�شيقاً يف التنف�ض عند الإجهاد، 
الأمر الذي قد يت�شبب بعواقب وخيمة اإذا ما مّت 
 60% ن�شبة  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت��در  جتاهله. 
من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  من   70% اإىل 
الأبهري  ال�شمام  يف  ال�شديد  الت�شيق  اأع��را���ض 
ي��ب��ق��ون م��ن دون ع���الج ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن توّفر 

خيارات عالجية بتدخل جراحي طفيف. 
واأ�شار الدكتور اإدري�ض: "يتوجب على املر�شى اأو 
اإجراء  اأهمية  اأن يدركوا متاماً مدى  عائالتهم 
متهيداً  القلب  حالة  لتقييم  دوري���ة  فحو�شات 
يتم  ق��د  �شحية  م�شاكالت  لأي���ة  املبكر  للعالج 
مع  املر�شى،  ي�شلنا  ما  غالباً  حيث  ت�شخي�شها، 
الأ�شف، يف املراحل النهائية عندما يكون املر�ض 
اإذا  بالكامل  حياتهم  يهدد  واأ�شبح  ا�شتفحل  قد 

ما بقي دون عالج". 
على  "كنُت  اإ�شكندر:  �شفري  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
يقني تام باأنني اأحتاج اإىل من ميد يل يد العون، 
ولكنني حيثما توجهُت اإىل امل�شت�شفيات مل يكن 
القدرة  ميتلك  اأو  بعالجي  رغ��ب��ة  ي��ب��دي  اأح����داً 
بامل�شاعب.  معبداً  طريقي  ب��دا  فقد  ذل��ك،  على 
لهذا ال�شبب على وجه التحديد، �شعرت بارتياح 
كبري عندما مت حتويلي اإىل م�شت�شفى كليفالند 
اإدري�ض  ال��دك��ت��ور  اأظ��ه��ر  لقد  اأب��وظ��ب��ي.  كلينك 

الحرتافية  من  متميزاً  م�شتوى  عمله  وفريق 
بالراحة  رع��اي��ت��ه��م  و���ش��ع��رت يف ظ���ّل  وال��ك��ف��اءة 
غ�شون  يف  م���ن���زيل  اإىل  وع�����دت  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

يومني". 
اأبوظبي  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  وي��ع��ال��ج 
اأم���را����ض القلب  اأك���ر م��ن ثلثي ح���الت  ح��ال��ي��اً 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  يف  الهيكلية 
برامج  اأف�شل  ت�شاهي  عالجية  نتائج  ويحقق 

الرعاية ال�شحية حول العامل. 
العمل  "ي�شعدين  اإدري�ض:  الدكتور  اأّكد  وختاماً 
جنباً اإىل جنب مع فرق متميزة ومتعاونة حتظى 
والت�شوير  القلب  جراحة  يف  والكفاءة  باخلرة 
والتخدير  الدموية  والأوعية  للقلب  ال�شعاعي 
وال��ت��م��ري�����ض. ف��ل��م ن��ك��ن ل��ن��ح��ق��ق ه����ذا النجاح 
امل��ت��وا���ش��ل ل���ول ج��ه��ود ف��ري��ق اأم���را����ض القلب 

الهيكلية هنا يف كليفالند كلينك اأبوظبي". 

حديقة احليوانات بالعني تقدم جهودًا نوعية 
عاملية حلماية �سالحفها العمالقة

•• العني - الفجر

ت��ق��دم ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني ل���زواره���ا جمموعة 
الدبرا  �شالحف  اأ�شهرها  الزواحف  خمتلف  من  فريدة 
يف  ال�شالحف  اأن���واع  اأك��ر  ث��اين  تعتر  التي  العمالقة 
العامل، يق�شدها الزوار لال�شتمتاع مب�شاهدتها يف بيتها 

املخ�ش�ض تعي�ض حياتها اليومية بكل عفوية وحرية.
احليوانات  حديقة  يف  ال�شالحف  اأن���واع  اإج��م��ايل  ويبلغ 
بالعني �شبعة اأنواع موزعة على �شفاري العني ومعر�ض 
اأخ������رى؛ ق���ام���ت احلديقة  ال����زواح����ف وم���ع���ار����ض  ب��ي��ت 
حلفظها  ال��ن��وع��ي  اإك��ث��اره��ا  ب��رام��ج  وتطبيق  بحمايتها 
اجلهد  باأهمية  املجتمع  وتوعية  النقرا�ض،  خطر  من 
مهددات  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب  حلمايتها  الإن�����ش��اين  وال��ع��م��ل 

بقائها.
�شالحف  من  اثنتني  بالعني  احليوانات  حديقة  وت�شم 
الدبرا  ي�شل عمرهما اإىل اأكر من 50 �شنة كحد اأدنى، 
فيما ترتاوح اأوزانها بني  120 اإىل 140  كيلو جرام 

، حيث كثفت احلديقة جهودها يف رعاية هذه النوعية 
من احليوانات وحر�شت على توفري اأف�شل �شبل الرعاية 

البيطرية والغذائية والبيئية وال�شلوكية لها.
لل�شالحف م��ن حيث  ك��ب��رية  ع��ن��اي��ة  وت����ويل احل��دي��ق��ة 
والنباتات  الأ�شجار  ككثافة  الطبيعية  موائلها  حماكاة 
وال��رط��وب��ة ال��ع��ال��ي��ة، ح��ي��ث ي��ع��د ب��ي��ت ال���زواح���ف الذي 
ا�شتهرت به احلديقة لدى الزوار منذ اأكر من ثالثني 
املتوا�شلة على مدار ع�شرات  واح��داً من جهودها  عاماً 
ال�����ش��ن��ني يف ���ش��ون ال��ط��ب��ي��ع��ة وح��م��اي��ة احل���ي���اة الرية 
املعايري  اأع��ل��ى  ���ش��م��ن  واأ���ش��ك��ال��ه��ا  م��ك��ون��ات��ه��ا  مبختلف 

واأف�شل املمار�شات العاملية.
احليوانات  حديقة  تنفذ  امل�شتمرة؛  اجل��ه��ود  ذات  ويف 
بالعني م�شروعها الراأ�شمايل يف اإن�شاء متنزه الزواحف، 
تطويرها  يتم  الأو���ش��ط  بال�شرق  زواح��ف  اأك��ر حديقة 
11500 م��رت مربع،  ب��ن��ائ��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��اح��ة   واإع�����ادة 
اأنحاء  الزواحف من جميع  نوع من   100 وباأكر من 

العامل.

خدمة لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة... واأولياء اأمورهم

طالبات كليات التقنية العليا يتدربَن �سنويًا يف مدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية 
•• ال�شارقة-الفجر

يف اإطار تنمية التعاون وتر�شيخه مع املوؤ�ش�شات 
ودولياً،  وعربياً  حملياً  واجل��ام��ع��ات  وامل��راك��ز 
اليافعي  ال��ك��رمي  عبد  منى  �شعادة  ا�شتقبلت 
الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  مدير 
بال�شارقة  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات  م��ن  وف����داً 
تراأ�شه الروفي�شور جريجوري بالت�ض عميد 

العلوم ال�شحية. 
م��ن ف�شول  �شملت جم��م��وع��ة  وع��ق��َب ج��ول��ة 
ال�شيف خاللها  الوفُد  اطلَع  املدينة،  واأق�شام 
التي  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية  ال��رام��ج  ع��ل��ى 
ذوي  الأ���ش��خ��ا���ض  ت��ع��ل��ي��م  يف  امل��دي��ن��ة  تتبعها 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف���ق  وت��دري��ب��ه��م  الإع���اق���ة 
ال��ع��امل��ي��ة، اأك����َد ال��روف��ي�����ش��ور ج��ري��ج��وري اأن 

التعاون  عالقات  توطيد  الزيارة  من  الهدف 
12 ع���ام���اً بني  اأك����ر م���ن  اإىل  ت��رج��ع  ال��ت��ي 
اجلانبني، وتنميتها والعمل على ا�شتمراريتها، 

واأ�شاف: 
ت�شتقبل املدينة طالبات ق�شم العلوم ال�شحية 
�شنوياً وتقدُم لهّن الرامج التدريبية العملية 
التعامل  و"  احلالة"  "درا�شة  ي�����ش��م��ل  مب���ا 
واأولياء  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ض  مع  املبا�شر 
الفعاليات" حر�شاً  يف  اأمورهم" و" امل�شاركة 
العمل  ل�شوق  الأم��ث��ل  بال�شكل  تاأهيلهن  على 

م�شتقباًل. 
ب��ه��ذا التعاون  ال��ك��ب��رية  ���ش��ع��ادت��ه  َ ع���ن  وع�����ررَّ
واملجتمع،  الطرفني  ي�شّب يف م�شلحة  الذي 
مدينة  تبذله  ال��ذي  الكبري  باجلهد  م�شيداً 
عاماً   42 منذ  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة 

ومتكني  ومنا�شرة  لحتواء  ال��دوؤوب  و�شعيها 
الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة، يف املجالت كافة. 

    من جانبها ثّمنت �شعادة منى عبد الكرمي 
العليا  التقنية  كليات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اليافعي 
م�شرعة  املدينة  اأب��واب  اأن  موؤكدة  بال�شارقة، 
اأم���ام ط��الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ات، م��ن داخل 
وامتالك  العملي  للتدريب  وخارجها  الدولة 
مهارات التعامل مع الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة 
واأولياء اأمورهم، وفق النظم والأ�ش�ض املعتمدة 

للتدريب داخل املدينة. 
العديد  وّظ��ف��ت  اأن  للمدينة  ���ش��ب��ق  وق���ال���ت: 
وهذا  لديها،  ت��درب��َن  ال��ل��وات��ي  الطالبات  م��ن 
اإحدى  اأو  املدينة  يف  توظفن  �شواء  التدريب، 
يعود  الج��ت��م��اع��ي��ة،  اأو  ال�شحية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
فالتدريب  بالفائدة،  املجتمع  وعلى  عليهّن 

املطلوبة، وميكنهّن  املهارات  يك�شبهّن  العملي 
وتنفيذ  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  م���ن 

الإح�شائيات الهامة، بال�شكل الأمثل. 
       واأكدت حر�ض املدينة على تقدمي م�شتوى 
فهي  بها  للملتحقني  اخل��دم��ات  م��ن  متميز 
�شعياً  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ض  ق�شايا  تتبنى 
وا�شتقاللية،  بكرامة  العي�ض  من  لتمكينهم 
وتعمل دائماً على تنويع اأ�شاليب التعليم التي 
تنمية  على  بها  وحت��ر���ض  لطالبها،  توفرها 
حتدثت  كما  ق��درات��ه��م.   وتطوير  مهاراتهم 
لتمكني  و�شعيها  املدينة،  ري���ادة  ع��ن  اليافعي 
الأ���ش��خ��ا���ض ذوي الإع����اق����ة، واأه��م��ي��ة ال���دور 
ال�شورة  توؤديه بهدف تقدمي  الذي  التوعوي 
يف  دجم��ه��م  على  وال��ع��م��ل  عنهم،  ال�شحيحة 

املجتمع، وحت�شني جودة حياتهم.
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�سمع معظمنا مقولة: »اجلري مينحك قوة وطاقة« اأو »ممار�سة 
من  منا،  للكثريين  بالن�سبة  ولكن  الإدم��ان«،  ت�سبب  الريا�سة 
ال�سعب اأن نتقّبل اأو نحّب التمرين الريا�سي.وقد يقول البع�ض 
اأن التفكري يف الذهاب  اأو  اأو يخافون منه،  اإنهم يكرهون ذلك، 
يكره  القلق.ملاذا  لهم  ي�سبب  الريا�سية  الألعاب  �سالة  اإىل 
جلني  هذا  على  التغلب  ميكننا  وكيف  التمرين؟،  منا  البع�ض 

الفوائد املنقذة للحياة من حتريك اجل�سم؟.

- مل يتطور الب�سر اإىل »التمرين«
نادرا ومل يكن  الب�شرية، كان الطعام  طوال معظم تاريخ 
الن�شاط خيارا. ولآلف ال�شنني، كان على الب�شر التحرك 
ا�شرتاحوا  اإط��ع��ام��ه��م،  ال��ط��ع��ام، ومب���ج���رد  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ث��ور 
تاأتي  اأي��ن  م��ن  يعرفوا  لأن��ه��م مل  ال��ط��اق��ة،  على  للحفاظ 

وجبتهم التالية.
وم�شاهدة  اجل��ل��و���ض  يف  ال��رغ��ب��ة  ل��دي��ك  ك��ان��ت  اإذا  ل����ذا، 
»نيتفلك�ض« بدل من الذهاب اإىل �شالة الألعاب الريا�شية، 
فقد ت�شعر بالراحة يف اأن الراحة املعرفية هي نزعة ب�شرية 

طبيعية.
قول  وبعد 
ك��������������ارول 
م�������اه�������ر، 

اأ�������ش������ت������اذة 
ورائ�������������������������������دة 
����������ش���������ن���������دوق 

م�����������ش�����ت�����ق�����ب�����ل 
البحوث الطبية، 

زميل  �شينغ،  وب��ن 
جامعة  م����ن  ب����اح����ث، 

فاإن  ل��ه��ذا،  اأ�شرتاليا،  جنوب 
اأمن�����اط ح��ي��ات��ن��ا يف ال���ق���رن احل���ادي 

وال��ع�����ش��ري��ن ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
التكنولوجيا  ومع  والراحة.  اجللو�ض 
املوفرة  الأخ��رى  والأجهزة  وال�شيارات 
�شروريا  ال��ت��ن��ق��ل  ي��ع��د  مل  ل��ل��ع��م��ال��ة، 

للبقاء على قيد احلياة يوميا.
الن�شاط  ع�����دم  ف������اإن  ذل������ك،  وم�����ع 
البدين اأمر مروع ل�شحتنا. ووجد 

الطبية  امل���ج���ل���ة  يف  ُن�������ش���ر  حت��ل��ي��ل 
اخلمول  اأن   ،Lancet امل��رم��وق��ة 

البدين يرتبط بزيادة خطر الإ�شابة 
 ،40%-30 بن�شبة  القولون  ب�شرطان 

بن�شبة  الثدي  ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  وزي��ادة 
ال�شكري  الإ�شابة مبر�ض  وزيادة خطر   ،30%
و30-50٪   ،60% اإىل   20 بن�شبة   2 ال��ن��وع 

امل��ب��ك��رة، م��ق��ارن��ة بالن�شاط  ل��ل��وف��اة  اأع��ل��ى  خ��ط��ر 
البدين.

حتتاجه  ال��ذي  البدين  الن�ساط  مقدار  ما  اإذن   -
بالفعل؟

اأعمارهم  ت��رتاوح  )الذين  الأ�شرتاليون  البالغون  ُين�شح 
على  دقيقة   150 على  باحل�شول  عاما(  و65   18 بني 
الن�شاط  300( من  يف�شل  اأن��ه  من  الرغم  )على  الأق��ل 
التمارين  تكون  وق��د  اأ�شبوع.  كل  ال�شدة  املعتدل  البدين 
املعتدلة ال�شدة عبارة عن نزهة �شريعة اأو دورة خفيفة اأو 

جز الع�شب.
على  ك��ن��ت  واإذا 
ا��������ش�������ت�������ع�������داد 
ملمار�شة ن�شاط 
ب����������دين ق��������وي، 
ف��اأن��ت حت��ت��اج فقط 
ذل�����ك  ن���������ش����ف  اإىل 
)75-150 دقيقة يف 

الأ�شبوع(. 
جمموعة  ت�شجيع  وي��ت��م 
الأن�شطة  اأن��واع  من  متنوعة 
املختلفة  ال��ب��دن��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  لأن 
ت�شجيع  وي��ت��م  خمتلفة.  ف��وائ��د  ت�شتلزم 
متارين تقوية الع�شالت، مثل رفع الأثقال 
الأ�شبوع  يف  م��رت��ني  ال�شغط،  مت��اري��ن  اأو 

للحفاظ على قوة العظام والع�شالت.
واإذا كان كل هذا يبدو معقدا للغاية، 
فتاأكد من اأن اأي مترين مفيد لك. 
ول��ي�����ض ع��ل��ي��ك حت��ق��ي��ق اإر�����ش����ادات 
من  لال�شتفادة  ال��ب��دين  الن�شاط 

الن�شاط البدين.

الن�سائح  ب��ع�����ض  ه���ي  م���ا   -
للح�سول على  املدعومة علميا 

الدافع؟
نوعان  هناك  النف�ض،  لعلماء  وفقا 
الدافع  ال���دواف���ع:  م��ن  رئي�شيان 
ين�شاأ  وال����داخ����ل����ي.  اخل����ارج����ي 
 - الداخل  الداخلي من  الدافع 
املكافاأة  اأج��ل  من  ب�شيء  القيام 

ال�شخ�شية اأو التحدي. وياأتي الدافع اخلارجي من عوامل 
خارجية، مثل حماولة ك�شب مكافاأة اأو جتنب العقوبة.

ب��ك ع��ن طريق  ال��ذات��ي اخل��ا���ض  ال��داف��ع  وميكنك تعزيز 
حتديد �شبب اأهمية ممار�شة الريا�شة بالن�شبة لك.

»ملاذا«  حدد   .1
- ه��ل ت��ري��د مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة م��ن اأج���ل �شحتك؟، هل 
الريا�شة  ممار�شة  جتعلك  كيف  هو  هل  لأط��ف��ال��ك؟،  هو 
ت�شعر؟. للتمرين فوائد طويلة املدى لل�شحة والوظيفة، 
احلالة  على  فورية  وت��اأث��ريات  لأطفالك،  عديدة  وم��زاي��ا 

املزاجية واحليوية.
وميكن اأن ت�شاعدك املحفزات اخلارجية اأي�شا على البدء 

يف التمرين.
معا الريا�شة  ملمار�شة  �شديق  ملقابلة  رتب   .2

اأن تخذل  تريد  لن  لأن��ك  الأم���ر،  تتابع  اأن  املرجح  - من 
الأ�شخا�ض  اأن  اإىل  اأي�����ش��ا  الأب���ح���اث  وت�����ش��ري  ���ش��دي��ق��ك. 
ع��ن��دم��ا ميار�شون  اأط�����ول  ل���ف���رتة  ال��ري��ا���ش��ة  مي���ار����ش���ون 
ال��ري��ا���ش��ة م��ع اأف����راد ال��ع��ائ��ل��ة والأ����ش���دق���اء م��ق��ارن��ة مبن 

ميار�شون الريا�شة مبفردهم.
الأحذية  اأو  املالب�ض  نف�شك بقطعة جديدة من  3. كافئ 

التي �شت�شتمتع بها
-تاأكد من جعل املكافاأة م�شروطة مبمار�شة قدر معني من 

التمارين، لذلك عليك اأن تك�شبها.
الن�شاط تعقب  على  اح�شل   .4

- حتتوي اأجهزة تتبع اللياقة البدنية على جمموعة من 
واملراقبة  املطالبات  الدافع، مثل  لتعزيز  امل�شممة  امليزات 
الذاتية وحتديد الأهداف. وهناك عدد كبري من الأبحاث 
التي ت�شري اإىل اأن اأدوات تتبع الن�شاط تزيد من الن�شاط 

البدين.
عادة فت�شبح  يوم،  كل  الوقت  نف�ض  يف  مترن   .5

- ت�شري الأبحاث اإىل اأن ممار�شة الريا�شة يف ال�شباح توؤدي 
اإىل تكوين عادة اأ�شرع مقارنة بالتمارين امل�شائية.

به ت�شتمتع  بن�شاط  قم   .6
- اإن بدء ممار�شة متارين ريا�شية جديدة اأمر �شعب مبا 

فيه الكفاية.
 زد فر�شك يف اللتزام بها عن طريق القيام بن�شاط جتده 
ممتعا. واأي�شا، ميكنك ممار�شة الريا�شة بكثافة اأعلى دون 
اإذا كنت متار�ض نوعا من التمارين التي  ت��درك ذل��ك،  اأن 

اجلري،  تكره  كنت  واإذا  بها.  ت�شتمتع 
فال تفعل ذلك. اذهب يف نزهة طويلة 

يف الطبيعة.
�شغريا ابداأ   .7

- من غري املحتمل اأن ت�شعر بالأمل اأو 
الأذى بنف�شك.

8. ال�شتماع اإىل 
�شيقى  ملو ا
ي����ح���������ش����ن 
احل���������ال���������ة 

امل������زاج������ي������ة 
التمرين،  اأث��ن��اء 

وي�����ق�����ل�����ل م�������ن اجل����ه����د 
ي�����وؤدي اإىل زي����ادة  امل����ب����ذول، م���ا 

ال���ف���وائ���د فعالة  ه����ذه  ال���ع���م���ل.  اإن����ت����اج 
املنتظمة  التمارين  لأ�شكال  خا�ض  ب�شكل 

واملتكررة، مثل امل�شي واجلري.
الأقدام على  نزهة  يف  كلبك  خذ   .9

ولفرتة  كثريا  الكالب  اأ�شحاب  مي�شي   -
اأطول من الأ�شخا�ض الذين ل ميار�شون 
باأنهم  واأف��ادوا  امل�شي مع الكالب،  ريا�شة 
ي�شعرون باأنهم اأكر اأمانا واأكر ارتباطا 

اجتماعيا يف منطقتهم.
ت����درك  م�������ايل.  ال�����ت�����زام  ت����ق����دمي   .10
دافع  اأن  ال�شلوكية  القت�شادية  النظرية 
الب�شر هو النفور من اخل�شارة. و�شخرت 
اأجل  ال��ت��ج��اري��ة ه���ذا م��ن  امل���واق���ع  بع�ض 

اإبرام  على  النا�ض  ال�شحة من خالل حمل 
مالية  وديعة  مبوجبه  يدفعون  التزام«  »عقد 

يتم م�شادرتها اإذا مل يتم الوفاء بالتزام ال�شلوك 
ال�شحي. 

وثبت اأن هذا النهج يح�شن الن�شاط البدين واللتزام 
بالأدوية وفقدان الوزن.

 - الطويلة  اللعبة  وت��ذك��ر  نف�شك،  م��ع  ���ش��ب��ورا  وك��ن 
اأ�شهر  اأرب��ع��ة  اإىل  ثالثة  ح��وايل  الأم���ر  ي�شتغرق 

لتكوين عادة مترين. وبعد ذلك، تتوىل 
امل���ح���ف���زات اجل���وه���ري���ة زم�����ام الأم�����ور 

للحفاظ على روتني التمرين.

هل تكره التمرين حقا؟!..

 ن�سائح »م�ستندة اإىل العلم« قد حتفّزك 
ملمار�سة الريا�سة!

درا�سات ا�سارت اىل  اأنها لي�ست منا�سبة للجميع

االآثار ال�سلبية لتناول التوابل احلارة على اجل�سم
قد يعترب وجود القليل من التوابل احلارة يف الطعام عامال اإيجابية ي�ساهم يف احلفاظ على ال�سحة ح�سب الدرا�سات، ولكن يجب النتباه اإىل الكميات 

امل�سافة من هذه التوابل.
ت�سري الدرا�سات اإىل اأن الأطعمة الغنية بالتوابل احلارة  لي�ست منا�سبة للجميع، وتعتمد على ج�سم كل �سخ�ض، فقد يكون لتناول هذه التوابل اأثار 

�سلبية على اجل�سم ومنها:
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قد يكون لها تاأثري ملني لالأمعاء .
الأكر  الأ�شباب  اأح��د  بالتوابل  الغنية  الأطعمة  تناول  يعتر 
���ش��ي��وع��ا وراء ا����ش���ط���راب امل���ع���دة والإ����ش���ه���ال، ووف���ق���ا لإح����دى 
الكاب�شي�شني بكرة  تناول  ي��وؤدي  اأن  العلمية  ميكن  الدرا�شات 
الأعرا�ض  ت�شمل  وق���د  ت��ن��اول��ه،  ب��ع��د  امل��ع��دة  ب��ط��ان��ة  تهيج  اإىل 
ملعلومات  وفقا   ، الكاب�شي�شني  تناول  يف  الإف���راط  عن  الناجتة 
البطن«  »اآلم  و  »ال��ق��يء«  و  »الغثيان«   ،Healthline م��ن 

و »الإ�شهال«.

قد تت�سبب يف ظهور حب ال�سباب والأكزميا.
،«الأطعمة  ت���وجن  ري��ب��ي��ك��ا  اجل��ل��دي��ة  الأم���را����ض  طبيبة  ت��ق��ول 

احل�����ارة ق���د ت�����ش��ب��ب الإ����ش���اب���ة ب��ال��ط��ف��ح اجل���ل���دي ل���دى بع�ض 
حدوث  يف  احل��ار  الطعام  يت�شبب  »عندما  الأ�شخا�ض«وت�شيف 
ارتداد  اأو  املعدة  يف  ا�شطراب  من  اله�شمية،  القناة  يف  التهاب 
احلم�ض اأو اأعرا�ض اأخرى، ميكن اأحيانا روؤية هذا اللتهاب على 

اجللد مع احمرار اأو اندلع حب ال�شباب اأو حتى الإكزميا.

ميكن اأن ت�سبب الأرق.
احلارة  »الأط��ع��م��ة   :WebMD يف  ال�شحة  خ���راء  ي��ق��ول 
واحلم�شية ميكن اأن تقتل جهود النوم لأنها ت�شبب احلمو�شة 
املعوية«وي�شيف اخلراء »احلمو�شة املعوية هي م�شكلة خا�شة 
 ، املريئي  املعدي  اجلزر  يعانون من مر�ض  الذين  لالأ�شخا�ض 

املعروف اأي�شا با�شم ارتداد احلم�ض«، ووفقا للعديد من خراء 
بالتوابل  الغنية  الأطعمة  بتناول  ُين�شح  ل  البارزين،  ال�شحة 
مع اقرتاب موعد النوم لأن ال�شتلقاء ميكن اأن يوؤدي يف الواقع 

اإىل تفاقم النزعاج الذي ن�شعر به.

يف  ت��غ��ريات  اإىل  للتوابل  ال��دائ��م  ال��ت��ن��اول  ي���وؤدي  ق��د 
ال�سوت.

وفقا خلراء ال�شحة يف Mayo Clinic ، فاإن تناول الكثري 
اأن  التي ميكن  الأ�شياء  اأحد  هو  بالتوابل  الغنية  الأطعمة  من 
من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  ل��دى  وخ�شي�شا  احللق،  تهيج 

اأمر يحدث عادة ب�شبب تناول الأطعمة  ارجتاع املريء ،وهو 
الغنية بالتوابل، فقد يوؤدي ذلك لي�ض فقط اإىل القيء ولكن 

ا اإىل الأمل والتورم و »�شوت احل�شان مكتوم«. اأي�شً

قد توؤدي اإىل ظهور بثور وطفح جلدي.
وفًقا ل� الدكتور Barry Green ، من خمتر 

فاإن  هيفن،  نيو  يف   John B. Pierce
بالتوابل  الغنية  الأطعمة  جمرد مل�ض بع�ض 

ميكن اأن يكون له خماطر �شحية،  واأو�شح 
اأن »الأطعمة  اأمريكان  ملجلة �شاينتفيك 

امل��وج��ودة يف  امل�شتقبالت  تثري  احل���ارة 
اجللد التي ت�شتجيب عادة للحرارة«. 
الأمل،  األياف  هي  امل�شتقبالت  »ه��ذه 
م�شتقبالت  با�شم  تقنيا  وامل��ع��روف��ة 
وهي  ال���و����ش���ائ���ط،  م���ت���ع���ددة  الأمل 
احلرارة  درج��ات  لتقلبات  ت�شتجيب 

وللتحفيز امليكانيكي ال�شديد، مثل القر�ض 
والقطع ؛ كما اأنها ت�شتجيب لتاأثريات 
بني  اخللط  وميكن  معينة.  كيميائية 
خداعه  اأو  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از 
يتم حتفيز  الآلم  ه��ذه  ح��دوث  عند 
كيميائية،  م���ادة  بوا�شطة  الأل��ي��اف 
مثل تلك املوجودة يف الفلفل احلار 
ا�شتجابة ع�شبية  اإىل  ي��وؤدي  ، مما 

غام�شة ».
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العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة الحتاد 

العربي للنقليات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1122377 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد ح�شن علي القوع الزعابي ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ب�شرى علي �شعيد علي الرواحي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
جو  تو  :فلور  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتن�شيق الزهور
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2365328 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيخه علي ح�شن عبداهلل احلو�شني ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عائ�شه عو�ض ي�شلم ال�شرقي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
جمبا�ض  :علي  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاولت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1193935 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة من�شور علي جمبا�ض ادهيمان ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي جمبا�ض ادهيمان

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�ض  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم : CN 1959495 بال�شم التجاري:مرافز لتجارة 
الدوات الكهربائية والنارة ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�ض  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�شم التجاري:حمل كرمي  رقم : 1044541 
لالحذية وال�شنط ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ميدل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مان هب للو�شاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2537032 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

غامن �شعيد للحدادة والنجارة امل�شلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1117316 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عني ال�شباع لعمال اجلب�ض
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1191085 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/را�شد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جوهر كلفوت للت�شوير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3676295 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اأجدل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2838163 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزاوية 

الهند�شية للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1146137 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فا�شتو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهواتف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3930187 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلو اند 

رد للهواتف املتحركة واللكرتونيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4010036 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/موكا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موكا للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2584029 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
لن�شخ  كوبي  �شوفت  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اخلرائط رخ�شة رقم:1268994 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة في�شل عبيد عبيد ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد مبارك �شيف �شعيد الهاملى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز �شوفت كوبي لن�شخ اخلرائط
SOFT COPY MAPS CENTRE

اإىل/ مركز �شوفت كوبي لن�شخ اخلرائط - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
SOFT COPY MAPS CENTRE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لتيه كافية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1342461 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شامل حممد معن�ض �شامل العامرى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شامل حممد معن�ض �شامل العامرى من 50 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شلم حممد بالكعم �شعيد العامرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ لتيه كافية ذ.م.م

LATTE CAFE L.L.C

اإىل/ لتيه كافيه - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
LATTE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوكي متام للطباعة وال�شفريات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4337289 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالنعيم اكر ح�شني ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 نوره حممد �شعيد حممد الرا�شدى من مالك اإىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء / نوره حممد �شعيد حممد الرا�شدى من 100 ٪ اإىل ٪0

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شبالمي 

للو�شاطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2995360 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شراي هاو�ض
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3819646 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
 1 تي  ال�ش�����ادة/7  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4179769 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإمباور ترفع طاقة تربيد مناطق اخلليج التجاري اىل 185،000 طن
اأحمد بن �سعفار: حمطات اإمباور منوذج 

يحتذى به يف تربيد املناطق عامليًا 
•• دبي -الفجر: 

اأكر مزود  “اإمباور”،  املركزي  التريد  الإم��ارات لأنظمة  اأعلنت موؤ�ش�شة 
خلدمات تريد املناطق يف العامل عن انتهاء عمليات ت�شغيل رابع حمطاتها 
لتريد املناطق يف “اخلليج التجاري” بدبي. واأو�شحت املوؤ�ش�شة اأن حجم 
الإجمالية للمحطة و�شل  اإىل50،000  طن تريد،  الإنتاجية  الطاقة 
بها م�شاريع اخلليج  ت��ت��زود  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ت��ري��د  اإج��م��ايل ط��اق��ة  لريتفع 

التجاري من “اإمباور” اإىل اأكر من 185،000 طن تريد.
املوؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  �شمن  “اإمباور”  ل�   الرابعة  املحطة  ت�شغيل  وياأتي 
على  منها  وحر�شاً  املناطق،  تريد  خ��دم��ات  على  املتزايد  الطلب  لتلبية 
توفري خدمات تريد ذات جودة عالية و�شديقة للبيئة وخلدمة املتعاملني 
وتو�شعاً  مت�شاعداً  �شكانياً  حراكاً  ت�شهد  التي  التجاري  اخلليج  منطقة  يف 

ال��ت��ي تتخذ من  ال�����ش��رك��ات  اأع��م��ال  يف 
ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة احل��ي��وي��ة م��ق��رات لها 
ف�شاًل عن دخول عدة م�شاريع نوعية 
جديدة  اىل ال�شوق، من بينها، برجي 
كولك�شن  دورت�ش�شرت  رزيدن�شز  ذا   ”
�شخمة  وم�شاريع  لنا  وفندق  دبي” 
اإ���ض اإل  اأب��رزه��ا  فندق و�شقق  اأخ���رى 
اإ����ض دب��ي و ف��ن��دق ب��ارام��اون��ت دب��ي و 
غ���ريه���ا.  وق�����ال  اأح���م���د ب���ن �شعفار، 
 :“ “اإمباور  ل���  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
التجاري«  »اخلليج  بريد  حمطة  اأن 
الرابعة، متثل نخبة ما تو�شلت اإليه 
املوؤ�ش�شة من تطور واإبتكار  يف قطاع 
معايري  ت�شمن  اإذ  امل��ن��اط��ق،  ت��ري��د 
خف�ض  يف  ت�����ش��ه��م  رائ��������دة  ت�����ش��غ��ي��ل 

ا�شتهالك الطاقة لعمليات التريد واتباع منهجيات م�شتدامة يف ا�شتخدام 
ت�شمن خدمة  قيا�شية  توزيع  تكنولوجيا  وتطبيق  املعاجلة،  ال�شرف  مياه 
يف  ال��ري��ادة  معايري  مواكبة  يف  ريادتها  غ��ري  ه��ذا  اجل���ودة،  عالية  موثوقة 
الطاقة والت�شميم البيئي ملحطاتها. موؤكداً اأن املحطة منوذج عاملي يحتذى 
به يف �شناعة تريد املناطق، وت�شغيلها يعك�ض اللتزام العايل باتباع حلول 
ال�شتدامة البيئية، وتطبيق اأعلى معايري الكفاءة واملوثوقية. وتابع: »ن�شهم 
يف اإدخال تقنيات جديدة تنفيذاً لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، التي 
تهدف اإىل خف�ض معدلت ا�شتهالك الكهرباء واملياه، وجعل الإمارة مركزاً 
عاملياً لالقت�شاد الأخ�شر واملدينة الأقل يف الب�شمة الكربونية على م�شتوى 
العامل بحلول 2050، ومبا ين�شجم مع توجهات حكومة دبي يف ما يتعلق 

بال�شتدامة البيئية.
باقي  ك��م��ا يف  امل��ح��ط��ة  ه���ذه  امل��وؤ���ش�����ش��ة تطبق يف  اأن  اىل  �شعفار  ب��ن  واأ����ش���ار 
ت�شغيل  يف  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  توظف  جديدة  اأنظمة  حمطاتها، 
اأنظمة تخزين الطاقة احلرارية )TES( مما ي�شاهم يف توفري كم هائل 
 TSE من الطاقة الكهربائية، كما ت�شتخدم املوؤ�ش�شة تقنية املياه املعاجلة
املياه  ا�شتهالك  تقليل  يف  ت�شاهم  والتي  للمحطة،  الت�شغيلية  العمليات  يف 
ت�شتخدم  كما  القادمة.  لالأجيال  الطبيعية  امل��وارد  على  واحلفاظ  العذبة، 
الأح���وال  ت��ن��ب��وؤات  ب��ي��ان��ات  وحتليل  ال�شناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات  املوؤ�ش�شة 

اجلوية.

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
يدرج جي اإف اإت�س

•• اأبوظبي-الفجر: 

جي  ملجموعة  الثانوي  الإدراج  ام�ض  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  اأعلن 
�شوف يوؤدي  اإف اإت�ض املالية �ض.م.ب. )“جي اإف اإت�ض” اأو “املجموعة”(. 
هذا الإدراج اإىل تو�شيع قاعدة م�شتثمري جي اإف اإت�ض وتعزيز ال�شيولة يف 

اأ�شهمها و�شط زيادة امل�شاركة الإقليمية والدولية يف ال�شوق.
ل�شوق  التنفيذي  والرئي�ض  املنتدب  الع�شو  ق��رع  املنا�شبة،  بهذه  احتفاًل 
اأبوظبي لالأوراق املالية ال�شيد �شعيد حمد الظاهري وال�شيد ه�شام الري�ض، 
�شوق  يف  التداول  افتتاح  جر�ض  اإت�ض  اإف  جي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
بالتداول حتت رمز  املجموعة  اأ�شهم  ب��داأت  املالية، حيث  ل��الأوراق  اأبوظبي 
اإقليمي لأ�شهم جي  اإدراج  راب��ع  اأن ه��ذا هو  اإىل  الإ���ش��ارة  »GFH«. جت��در 
بور�شة  يف  بن�شاط  ومتداولة  بالفعل  مدرجة  اأ�شهمها  اأن  حيث  اإت�ض  اإف 
البحرين، بور�شة الكويت و�شوق دبي املايل. ياأتي الإدراج يف الوقت الذي 
موؤخرا  قامت  اأن  بعد  م�شتمرا  حتولياً  ومنوا  تو�شعا  املجموعة  فيه  ت�شهد 
بالدخول يف �شراكة مع �شركة ا�ض كيو لإدارة ال�شول يف الوليات وامتام 
دولر  مليار   2 قيمتها   تفوق  باأ�شول  لوج�شتية  خم��ازن  على  ال�شتحواذ 
اأكر  حاليا  املجموعة  متتلك  والعقارات.  التحتية  للبنية  اأ�شول  وحتويل 
من 15 مليار دولر اأمريكي من الأ�شول وال�شناديق املدارة، مبا يف ذلك 
حمفظة عاملية من ال�شتثمارات يف اخلدمات اللوج�شتية، الرعاية ال�شحية، 
اإفريقيا واأوروبا  التعليم والتكنولوجيا يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
واأمريكا ال�شمالية. وي�شمل ذلك ا�شتثمارات جديدة تزيد عن ملياري دولر 

اأمريكي خالل الثني ع�شر �شهرا املا�شية وحدها.
ومع اإدراج �شركة جي اإف اإت�ض، يرتفع عدد ال�شركات املدرجة اإدراجاً مزدوجاً 
يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية اإىل اأربعة. حيث يذكر اأي�شاً اأن اأ�شهم �شركة 
اوريدو وجمموعة ال�شودان لالت�شالت و�شركة عمان والإمارات لال�شتثمار 

القاب�شة لديها اإدراجات ثانوية يف ال�شوق.
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�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع ي�ست�سيف اأول ور�سة تدريبية على م�ستوى دويل يف زجنبار
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأقام �شندوق خليفة ر�شمياً لأول مرة برنامج خدمات 
بناء القدرات الدويل الذي �شيقام على مدى ثالثة 
الدويل  التدريبي  الرنامج  وافتتح  اأي��ام يف زجنبار. 
عبدالرحمن  )�شعادة خليفة  األقاه  ترحيبي  بخطاب 
�شيف  اإ���ش��الم  )�شعادة  األقاها  كلمة  ت��اله  امل��رزوق��ي(، 
بعد  ليبداأ   ) ال�شانعة  و  التجارة  وزارة  وكيل  �شليم 
التي  التدريبية  ال��ور���ش��ة  ال��ق��درات  ب��ن��اء  ق�شم  ذل��ك 
تاألفت من: تخطيط الأعمال، تطوير ريادة الأعمال، 
واملهارات  الأف��ك��ار،  ا�شت�شقاء  امل��ال��ي��ة،  ال��ن��م��اذج  و�شع 
وت��ع��د هذ  امل�����ش��روع،   ال�شخ�شية، وخم��ط��ط من���وذج 
الور�شة التدريبية اأوىل ور�شات �شندوق خليفة على 
بتوجيهات  اأقيمت  والتي  ال��دويل  الت�شال  م�شتوى 
الرئي�ض  امل���زروع���ي،  ع��ب��د اهلل  ع��ل��ي��اء  ���ش��ع��ادة  ق��ي��ادة 
التنفيذي  لقطاع التمكني يف �شندوق خليفة لتطوير 

امل�شاريع.
خليفة  �شعادة  اأ���ش��ار  ل��ل��دورة،  الفتتاحية  كلمته  ويف 

باأن هذا  املرزوقي - �شفري الدولة لدى دار ال�شالم، 
والتاريخية  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  يعك�ض  احل��دث 
�شعادته  اأ�شار  كما  البلدين،  بني  جتمع  التي  القوية 
اإىل م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة ب��ني ���ش��ن��دوق خليفة 
ووزارة املالية والتخطيط يف زجنبار يف عام 2019، 
بناء على توجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي،  ال��دول��ة ح��اك��م  رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
واأ�شار �شعادته اإىل اأن اعتماد هذه الدورة الأوىل من 
نوعها على الإط���الق خ��ارج دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة، يعك�ض العالقات الوثيقة التي ن�شاركها مع 

حكومة زجنبار املوقرة و�شعبها الطموح.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق��ال��ت ���ش��ع��ادة ع��ل��ي��اء امل���زروع���ي: 
الرئي�ض  مبن�شب  م��وؤخ��راً  تعييني  بعد  “ي�شرفني 
ال��ت��م��ك��ني يف �شندوق  ل��ق��ط��اع  اجل���دي���د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
القدرات  لبناء  دويل  برنامج  اأول  اأق���دم  اأن  خليفة، 
منذ تاأ�شي�ض �شندوق خليفة. ي�شكل ذلك اإجنازاً رائعاً 
اإىل  العامل، ونتطلع  الأعمال حول  ملوؤ�ش�شتنا ولرواد 
األ يكون هذا الرنامج �شوى البداية فقط ل�شل�شلة 

العاملية  امل�شاريع  من جهود �شندوق خليفة لتطوير 
التي يتيحها من خالل ق�شم اإدارة ال�شوؤون الدولية 

يف  الأعمال  ري��ادة  بيئة  “حتظى  �شعادتها:  واأ�شافت 
دول���ة الإم������ارات ب��اع��رتاف دويل، وه���ي الأف�����ش��ل يف 
لنقل  ن�شعى  لذا  العاملي،  الر�شد  ملوؤ�شر  وفقاً  العامل 
املعارف وم�شاركة منوذجنا الريادي الناجح مع بقية 
دول العامل، كما نتطلع اإىل تطوير املزيد من ور�ض 
العمل التدريبية وتوفريها ل�شالح املواهب الريادية 

يف ال� 23 دولة التي ين�شط �شندوق خليفة فيها«.
النت�شار  يف  ج��ه��وده  ب���داأ  خليفة  ���ش��ن��دوق  اأن  ي��ذك��ر 
����ش���راك���ات  خ���الل���ه���ا  ع���ق���د   2015 ع������ام  ال���������دويل 
القت�شاد  وتنمية  املعارف  نقل  لتعزيز  ا�شرتاتيجية 
23دول عن  ال���ع���امل يف  وح����ول  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
التو�شع  ه��ذا  وي��اأت��ي  ال���دويل.  الت�شال  ق�شم  طريق 
مع  لتتما�شى  الدولية  خليفة  �شندوق  جهود  �شمن 
ر�شمية  وبال�شراكة مع جهات  التوجيهات احلكومية 
يف الدول امل�شتفيدة يف جمالت تنمية املعرفة والنمو 

القت�شادي لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.

ت�ستهدف تطبيق ا�سرتاتيجية ا�ستقطاب ال�سركات العاملية وتن�سيق التعاون امل�سرتك لتعزيز النمو القت�سادي

غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع �سيتي بنك لتوفري حلول ومنتجات م�سرفية لقطاع االأعمال

بيئة اأبوظبي تعرف بالالئحة التنفيذية ب�ساأن تنظيم ا�ستخدام املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة

•• دبي-الفجر:

ت��ط��ب��ي��ق��اً ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة غ�����رف دبي 
وحتفيز  العاملية،  ال�شركات  با�شتقطاب 
جم��ت��م��ع الأع����م����ال، وق��ع��ت غ����رف دبي 
م���وؤخ���راً م��ذك��رة ت��ف��اه��م م�����ش��رتك��ة مع 
�شيتي بنك )فرع الإمارات( بهدف تعزيز 
الأهداف  يخدم  مبا  والتن�شيق  التعاون 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة جمتمع  امل�����ش��رتك��ة، وي���ع���زز 
والتطور،  النمو  على  وقدرته  الأعمال 
ال�شرتاتيجية  بال�شراكة  يرتقي  ومب��ا 
لدعم  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 
م�شرية التنمية القت�شادية امل�شتدامة.

ووقع املذكرة من جانب غرف دبي �شعادة 
حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف 
دب���ي، يف ح��ني وقعها م��ن ج��ان��ب �شيتي 
الرئي�ض  اأنطونيو�ض،  فرح  اإلي�شار  بنك 
امل�شرفية  �شيتي  ملجموعة  التنفيذي 
يف الإم���������ارات و رئ��ي�����ض امل��ج��م��وع��ة يف 
وذلك  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
الإدارات لدى  بح�شور عدد من مدراء 

اجلانبني.
وت��ن�����ض م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة على 

جمال  يف  امل�شرتك  للتعاون  اآلية  و�شع 
التي  والفر�ض  والفعاليات  الن�شاطات 
امل�������ش���رتك���ة، وبحث  الأه���������داف  حت���ق���ق 
الو�شائل ل�شتقطاب ال�شركات اإىل دولة 
لتوفري  الفر�ض  وا�شتك�شاف  الإم��ارات، 

وحلول  م�شرفية  وم��ن��ت��ج��ات  خ��دم��ات 
اإىل  بالإ�شافة  اخلا�ض،  للقطاع  مالية 
تنظيم فعاليات م�شرتكة تخدم امل�شالح 

املتبادلة.
املوقعة  امل��ذك��رة  ان  اإىل  بوعميم  واأ���ش��ار 

ت��ع��ك�����ض رغ���ب���ة اجل���ان���ب���ني ب���الرت���ق���اء 
بتعاونهما امل�شتقبلي مبا يوفر خدمات 
عالية اجلودة والكفاءة ملجتمع الأعمال، 
وح����ل����وًل م��ت��ن��وع��ة ت��ن�����ش��ج��م م���ع روؤي����ة 
عمل  بيئة  بتوفري  امل�شتقبلية  الإم����ارة 

�شعادته  ولفت  الأع��م��ال.  لنمو  حمفزة 
العاملية  ال�شركات  ا�شتقطاب  اأهمية  اإىل 
معتراً  دب���ي،  اإىل  اجلن�شيات  امل��ت��ع��ددة 
ا�شتقطاب  ع��ام��ل  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع  اأن 
املبا�شرة،  الأجنبية  لال�شتثمارات  ه��ام 
وع����ام����ل ث���ق���ة مب���ت���ان���ة ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال 

وتنوعها وتناف�شيتها ..
 م�شرياً اإىل ان ال�شراكة مع �شيتي بنك 
الإم�������ارات خ��ط��وة م��ت��ق��دم��ة ن��ح��و دعم 
جمتمع الأعمال وتوفري حلول متنوعة 

لنموه وتطوره.
وبدورها قالت اإلي�شار فرح اأنطونيو�ض، 
مل��ج��م��وع��ة �شيتي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
امل�شرفية يف الإمارات ورئي�ض املجموعة  
اأفريقيا:  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  ه���ذه  ت��ع��ت��ر 
كوجهة  لدبي  ال��رتوي��ج  ل��زي��ادة  فر�شة 
العاملية  ل��ل�����ش��رك��ات  وم��ق��ر  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة 
امل��ت��ع��ددة اجل��ن�����ش��ي��ات، وه���ي ب��ذل��ك تقع 
���ش��م��ن ال��ت��زام��ن��ا ب��امل�����ش��اه��م��ة يف حتول 
دولة الإمارات اإىل قوة اقت�شادية عاملية 
ويف تعزيز اجلاذبية ال�شتثمارية لإمارة 

دبي ودعم روؤيتها امل�شتقبلية 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت هيئة البيئة – اأبوظبي يوم اأم�ض 
الأول ور�شة عمل لتدريب املفت�شني من 
التنمية  ودائ��رة  اأبوظبي   - البيئة  هيئة 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
وال�شالمة الغذائية وتعريفهم بالالئحة 
املواد  ا�شتخدام  تنظيم  ب�شاأن  التنفيذية 
واحدة  مل���رة  امل�شتخدمة  البال�شتيكية 

وبدائلها يف اإمارة اأبوظبي.
ال�شيخ  ���ش��م��و  ق��ب��ل  م���ن  اع��ت��م��اده��ا  ومت 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
جمل�ض  رئ���ي�������ض  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
 2022 اأب���ري���ل  ���ش��ه��ر  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
للمواد  املتكاملة  ال�شيا�شة  اإىل  ا�شتناداً 
واحدة  مل���رة  امل�شتخدمة  البال�شتيكية 

التي اأطلقتها الهيئة يف �شنة 2020.
التدريبية  ال��ع��م��ل  ور����ش���ة  خ����الل  ومت 
حلظر  المتثال  �شمان  اأدوات  مناق�شة 
البال�شتيكية  الأك����ي����ا�����ض  ا����ش���ت���خ���دام 
امل�شتخدمة ملرة واحدة يف اإمارة اأبوظبي 
وكيفية   2022 يونيو   1 م��ن  اع��ت��ب��اًرا 
تنفيذ ب��ن��ود ال��الئ��ح��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 

ت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ح��ول م���ن ا���ش��ت��ه��الك امل���واد 
البال�شتيكية امل�شتخدمة ملرة واحدة اإىل 
ال�شتخدامات  متعددة  امل��واد  ا�شتهالك 
الأق�����ل خ���الل دورة  ال��ب��ي��ئ��ي  الأث�����ر  ذات 

حياتها حيث اأمكن.
وت����اأت����ي ه�����ذه ال���ور����ش���ة ال���ت���دري���ب���ي���ة يف 
وثيق  ب�شكل  للعمل  الهيئة  �شعى  اإط���ار 
امل��ع��ن��ي��ة بتطبيق  م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات 
من  الن��ت��ق��ال  ���ش��م��ان  ب��ه��دف  ال�شيا�شة 
البال�شتيكية  الأكيا�ض  ا�شتخدام  مرحلة 
امل�شتخدمة ملرة واحدة اإىل تنفيذ احلظر 

وتوافر البدائل.
و�شتتعاون هيئة البيئة - اأبوظبي ودائرة 
اأبوظبي  وه��ي��ئ��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
ل��ل��زراع��ة وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ل�شمان 
انتقال امل�شتهلكني نحو بدائل لالأكيا�ض 
امل�شتخدمة ملرة واحدة ف�شاًل عن تكثيف 
والتنفيذ  امل��راق��ب��ة  ج��ه��وده��م يف جم���ال 
الأكيا�ض  ا���ش��ت��ه��الك  ت������داول  ل�����ش��م��ان 

متعددة ال�شتخدام بطريقة م�شتدامة.
يونيو   1 م��ن  ب����دءاً  املفت�شون  و���ش��ي��ق��وم 
تداول  ح��ظ��ر  تنفيذ  مب��راق��ب��ة   2022

ملرة  امل�شتخدمة  البال�شتيكية  الأكيا�ض 
باأكيا�ض  ا���ش��ت��ب��دال��ه��ا  ي��ت��م  واح����دة ح��ي��ث 
فنية  معايري  ذات  ال���ش��ت��خ��دام  م��ت��ع��ددة 
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  م��ن  معتمدة 

واملطابقة.
وي�������ش���ت���ث���ن���ي ق�������رار احل����ظ����ر الأك����ي����ا�����ض 
ال�شيدليات  يف  ل����الأدوي����ة  امل��خ�����ش�����ش��ة 
اأك��ي��ا���ض اخل�����ش��روات واللحوم  ول��ف��ائ��ف 
والأ���ش��م��اك وال��دج��اج واحل��ب��وب واخلبز 
واأكيا�ض  ب��ال��ع��ق��دة/  ال���رب���ط  /اأك���ي���ا����ض 
اأو  ل��الأزي��اء  امل�شممة  ال��ك��ب��رية  الت�شوق 
واأكيا�ض  والألعاب  الإلكرتونية  الأدوات 
املختلفة  واأنواعها  بقيا�شاتها  النفايات 
الر�شائل  حلفظ  املخ�ش�شة  والأك��ي��ا���ض 
والطرود الريدية اأو املجالت واجلرائد 
النباتات  ل��ن��ق��ل  املخ�ش�شة  والأك���ي���ا����ض 
لتنظيف  املخ�ش�شة  والأكيا�ض  والزهور 

الألب�شة يف امل�شابغ.
البيع  م��ن��اف��ذ  م��ن  ع���دد  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الرئي�شية  بالتجزئة 
ق��د وق��ع��ت م���وؤخ���راً ع��ل��ى اإع����الن طوعي 
املواد  �شيا�شة  تنفيذ  بدعم  فيه  التزموا 
يف  واح��دة  ملرة  امل�شتخدمة  البال�شتيكية 

واملوارد  البدائل  وتاأمني  اأبوظبي  اإم��ارة 
وتقليل  البيئة،  حماية  لدعم  والتمويل 
امل�شتخدمة  البال�شتيكية  امل����واد  كمية 
ال���ت���اب���ع���ة لها  امل���ن���اف���ذ  مل�����رة واح�������دة يف 
يف اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي ف�����ش��اًل ع���ن زي����ادة 
التحول  ه��ذا  وت�شريع  لت�شجيع  ال��وع��ي 
باجتاه  امل�شتهلكني  �شلوك  يف  الإيجابي 
احلد من العتماد على ا�شتهالك املواد 

البال�شتيكية امل�شتخدمة ملرة واحدة.
ال��ت��زم��ت ه��ذه اجل��ه��ات بتطبيقهم  وق��د 
اأبوظبي بحظر الأكيا�ض  اإعالن حكومة 
واحدة،  مل��رة  امل�شتخدمة  البال�شتيكية 
وحت��م��ي��ل ع��م��الء م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع التابعة 
ل��ه��ا ر���ش��م��اً ع��ل��ى ك���ل ك��ي�����ض م���ن اأكيا�ض 
متعددة  البديلة  البال�شتيكية  الت�شوق 

ال�شتخدامات.
اجلهات  م��ع  بالتن�شيق  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ق��وم 
لتثقيف  ب��رام��ج  وتنفيذ  ب��اإع��داد  املعنية 
اأهمية  امل��ج��ت��م��ع ح����ول  اأف������راد  وت��وع��ي��ة 
التحول من ا�شتهالك املواد امل�شتخدمة 
مل�����رة واح�������دة مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع����ه����ا اإىل 
ومتعددة  م��ت��ي��ن��ة  ب����دائ����ل  ا����ش���ت���ه���الك 

ال�شتخدام حيثما اأمكن.

ال�سراكة ال�سناعية االإماراتية امل�سرية االأردنية ..انطالقة تنموية جديدة واآفاق م�ستقبلية يف القطاع ال�سناعي
•• اأبوظبي-وام:

ال�شراكة  29 م��اي��و الإع�����الن ع��ن  ي���وم  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ه��دت 
بني  م�شتدامة  اقت�شادية  لتنمية  التكاملية  ال�شناعية 
دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وج��م��ه��وري��ة م�شر 
حتقيق  اأج��ل  م��ن  الها�شمية،  الأردن��ي��ة  واململكة  العربية، 
5 جمالت �شناعية واعدة  اقت�شادية م�شتدامة يف  تنمية 
وموؤهلة للتكامل والتعاون. كما مت الإعالن بالتزامن مع 
تديره  ا�شتثماري  �شندوق  تخ�شي�ض  عن  ال�شراكة  توقيع 
مليارات   10 بقيمة   -  ADQ  - “القاب�شة«  ���ش��رك��ة 
دولر، لال�شتثمار يف امل�شاريع املنبثقة عن هذه ال�شراكة يف 
القطاعات املتفق عليها، مبا يعد بداية قوية لهذه ال�شراكة، 

وتعبرياً عن اخلطوات العملية التي تقودها الإمارات.
وت�شكل الدول الثالث %26 من عدد ال�شكان يف منطقة 
�شكانها  عدد  يزيد  حيث  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
%49 منهم يف مرحلة ال�شباب  122 مليون ن�شمة  على 
مما يعني وجود �شوق كبرية واأيدي عاملة فتية، كما تتميز 
بنية حتتية لوج�شتية متطورة ت�شمل  ال��دول بوجود  هذه 
يف  كما  ال�شرتاتيجية  النقل  ومم���رات  وامل��وان��ئ  امل��ط��ارات 
�شبكة النقل العاملية يف دولة الإمارات، ومثل قناة ال�شوي�ض 
يف م�شر، وميناء العقبة يف الأردن، اإ�شافة اإىل توفر حلول 
التمويل الذكي ووجود �شركات وطنية ذات قدرات متميزة 
ال�شراكة  وتفتح  لل�شراكة.  الأ�شا�شية  الرتكيز  جمالت  يف 
للتعاون  ب��واب��ة  الأردن��ي��ة  امل�شرية  الإم��ارات��ي��ة  ال�شناعية 
الق��ت�����ش��ادي، ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال�����ش��ن��اع��ي، ن��ح��و انطالقة 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  يف  م�شتقبلية  واآف����اق  ج��دي��دة  تنموية 
القدرة  ت�شكل  ح��ي��ث  امل��ت��ق��دم��ة،  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل���دع���وم 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   22% نحو  ال��ث��الث  ل��ل��دول  املجمعة 
الإجمايل ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، بحوايل 
765 مليار دولر ح�شب اإح�شائيات البنك الدويل يف عام 

من الناجت املحلي الإجمايل ملنطقة   ?22 2019، متثل 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، ومتثل %21من القطاع 

ال�شناعي ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.
 14 باملرتبة  الثالث  للدول  التجارية  الكتلة  حتظى  كما 
من حيث قيمة ال�شادرات مع العامل، بقيمة 419 مليار، 
والواردات بواقع 380 مليار دولر، وهو ما يحمل فر�ض 
الإمارات  دولة  تركيز  وياأتي  التكاملية.  لل�شناعات  كبرية 
الرامية  ال��دول��ة  �شيا�شات  �شمن  ال�شناعي،  القطاع  على 
اإىل زيادة م�شاركة القطاع ال�شناعي يف الإمارات يف احلياة 
الجمايل، خ�شو�شاً، على  املحلي  الناجت  القت�شادية، ويف 
ال�شناعات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  ال�����ش��ن��اع��ات  �شعيد 
�شناعات  اإىل  وال��دخ��ول  بالتكنولوجيا،  وربطها  القائمة 
حققت  حيث  وت��غ��ريات،  تقنيات  م��ن  تعنيه  مب��ا  امل�شتقبل، 
املا�شية،  القليلة  الأع��وام  الإم���ارات اجن��ازات كبرية خالل 
ال�شعيد  على  وال�شرتاتيجيات  وامل��ب��ادرات  اخلطط  ع��ر 
ال�شناعي. كما تركز دولة الإم��ارات يف روؤيتها على اأهمية 
وال�شتقرار  ال�شالم  لتعزيز  وال���دويل،  الإقليمي  التعاون 
لتنمية  التكاملية  ال�شناعية  ال�شراكة  وت��اأت��ي  والزده����ار، 
تعزيز  �شياق  يف  والأردن  م�شر  مع  م�شتدامة،  اقت�شادية 
القت�شادية،  التنمية  عملية  وتعزيز  العربية،  العالقات 
يف  ري���ادي���اً  ي�شكل من��وذج��اً  ال�����ش��ن��اع��ي، مب��ا  ال�شعيد  ع��ل��ى 
املنطقة، وي�شجع بقية ال�شركاء وال�شقاء على عقد املزيد 
من ال�شراكات مع الإمارات، خ�شو�شاً، اأن �شيا�شات الإمارات 

قائمة على عقد �شراكات ا�شرتاتيجية مع دول كثرية.
وتت�شم كل دولة مبزايا فريدة موؤهلة للتكامل مع الدول 
التحويلية،  الإن��ت��اج��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  خ���الل  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة، 
قائمة  توفر  اأ�شا�ض  على  التكاملية،  الأول��ي��ة  وال�شناعات 
املتكاملة، حيث  القيمة  �شل�شلة  م�شتوى  على  الفر�ض  من 
مت��ت��ل��ك الإم�������ارات م�����ش��ادر ط��اق��ة وم��ن��ت��ج��ات منخف�شة 
الكربون، وقدرات لوج�شتية، وبنية حتتية متطورة، ولديها 

اي�شاً جممعاً متكاماًل للبرتوكيماويات، وتعد �شمن اأكر 
خم�ض م�شدرين ومنتجني لالأملنيوم على م�شتوى العامل، 

اإ�شافة اإىل كونها اأبرز منتجي الكريت يف العامل.
كبرية،  �شناعية  وق��اع��دة  حملي  �شوق  فلديها  م�شر  اأم��ا 
وتت�شم بتوفر املعادن واملواد اخلام، والعمالة املاهرة، اإ�شافة 
دولة  م�شر  تعد  كما  للتجارة،  ال�شرتاتيجي  موقعها  اإىل 

منتجة لالأ�شمدة النيرتوجينية� ولالأمونيا، والفو�شفات.
والأردن فلديه �شناعة اأدوية متقدمة، وتتوفر فيه املعادن 
اتفاقيات  املاهرة، ولديه  العمالة  واملواد اخلام، كما تتوفر 
التجارة احلرة مع الدول الغربية، وهي منتجة للبوتا�ض، 
اأهداف   5 على  ال�شناعية  ال�شراكة  وت��ق��وم  والفو�شفات. 
والكتفاء  ال��ت��وري��د،  �شل�شلة  ت��اأم��ني  وه���ي  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
الذاتي، وتوطني ال�شناعة وتكامل �شال�شل القيمة، ودعم 
ودعم  امل�شافة،  القيمة  ذات  املتكاملة  ال�شناعات  وتعزيز 
فر�ض  وخلق  القت�شادي  والتنويع  القت�شادية  التنمية 
حتقيق  اأج��ل  من  امل�شتدامة،  القت�شادية  والتنمية  عمل، 

الغايات القت�شادية لهذه الدول نهاية املطاف.
وتت�شم الدول الثالث بوجود اإمكانات كبرية جداً، بح�شب 
البيانات  وق���اع���دة  ال������دويل،  ال��ب��ن��ك  ارق�����ام واح�����ش��ائ��ي��ات 
املتحدة،  ب����الأمم  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال�شلع  ل��ت��ج��ارة  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
القت�شادي  واملنتدى  املبا�شر،  الأجنبي  ال�شتثمار  واأ�شواق 
تبلغ  حيث  الأمريكية،  الطاقة  معلومات  واإدارة  العاملي، 
قيمة م�شاهمة القطاع ال�شناعي 85 مليار دولر يف الدول 
الثالث، فيما يبلغ اإجمايل ال�شادرات ال�شناعية 55 مليار 
دول  اإىل  ال��ث��الث  ال���دول  ���ش��ادرات  اإج��م��ايل  ويبلغ  دولر، 
العامل 419 مليار دولر، فيما تبلغ واردات الدول الثالث 
ال�شتثمار  بلغ قيمة  بينما  380 مليار دولر،  العامل  من 
الأجنبي املبا�شر يف امل�شاريع اجلديدة بني عامي 2016 و 
2020 من باقي دول العامل يف الإمارات وم�شر والأردن 
الدول  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  اإج��م��ايل  وي��ب��ل��غ  دولر،  148مليار 

الثالث 6 مليار دولر، كما تتميز ب�شبكة نقل متطورة جداً، 
حيث �شبكة املوانئ الإماراتية البحرية والرية واجلوية، 
من  عاملياً  الأول  علي  ميناء جبل  املثال  �شبيل  على  ومنها 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  التجارة  وتدفق  احلجم  حيث 
حاوية2.  مليون  ل19.3  مكافئة  ب�شعة  اإفريقيا  و�شمال 
التي  العقبة  هناك حمطة حاويات  الأردن  م�شتوى  وعلى 
تتمركز يف موقع ا�شرتاتيجي على مفرتق طرق 3 قارات و 
5 دول، وعلى م�شتوى م�شر ي�شار اإىل قناة ال�شوي�ض التي 

يتدفق عرها 13? من التجارة العاملية.
القيمة  �شل�شلة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ف��ر���ض  ق��ائ��م��ة  و���ش��م��ن 
جمال  يف  مهمة  م��زاي��ا  ال��ث��الث  ال���دول  متتلك  املتكاملة، 
ال�شتفادة من  والأ���ش��م��دة، حيث ميكن  وال��غ��ذاء  ال��زراع��ة 
الأرا�شي الزراعية املتاحة، واملواد اخلام الأولية، والزراعية 
الأغذية،  ت�شنيع  وم�شانع  لالأ�شمدة  الأ�شا�شية  وامل����واد 
املنتجات  اإنتاج  يف  للتو�شع  املبتكرة  احللول  اإىل  بالإ�شافة 
احلبوب،  اإن��ت��اج  �شعيد  على  امل�شنعة�  والأغ��ذي��ة  الزراعية 
 ، الأ�شمدة  اإنتاج  امل�شنعة،  الأغذية  اإنتاج  حيواين،  الإنتاج 
تغليف الأطعمة، والتطبيقات الزراعية “الأغ�شية الأر�شية، 
املتاحة على  الفر�ض  اأن قائمة  كما  الزراعية”،  والأغ�شية 
م�شتوى �شل�شلة القيمة املتكاملة، ت�شمل ال�شخور املعدنية، 
والتو�شع  والفو�شفات،  والبوتا�ض  والأم��ون��ي��ا  وال��ك��ري��ت، 
والتو�شع  ان��ت��اج احل��ب��وب،  والتو�شع يف  الأ���ش��م��دة،  اإن��ت��اج  يف 
يف  والتو�شع  املائية،  الأح��ي��اء  وتربية  احليواين  النتاج  يف 
املواد  ال�شتفادة من  خ��الل  الأغ��ذي��ة  من  ت�شنيع  اأن�شطة 
الأولية املحلية، وتعبئة الأغذية وتغليف التو�شع يف اأن�شطة 

تغليف الأغذية بال�شتفادة من املواد الأولية للبال�شتيك.
على  الفر�ض  وقائمة  ال���دول  ه��ذه  ب��ني  لل�شراكة  ووف��ق��اً 
ال�شتفادة  ميكن  فاإنه  املتكاملة،  القيمة  �شل�شلة  م�شتوى 
من املدخالت الكيميائية والقدرات الت�شنيعية واخلدمات 

اللوج�شتية احلديثة والعمالة املاهرة.
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الطلب الإجمايل على اأ�سهم الطرح بلغ حوايل 42 �سعف القيمة امل�ستهدفة

اأدنوك حتقق اإجنازا جديدا با�ستكمال االكتتاب العام االأويل االأكرب يف اأبوظبي حتى تاريخه
 طرح »بروج« يعزز دور اأدنوك الرائد كمحفز رئي�سي جلذب ال�ستثمارات 
الأجنبية املبا�سرة اإىل اأبوظبي ويدعم منّو وتطور اأ�سواق املال يف الإمارة 

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
ال�شرتاتيجي  و���ش��ري��ك��ه��ا  “اأدنوك” 
اأم�ض عن ا�شتكمال البناء  “بوريالي�ض”، 
ال�����ش��ع��ري ب��ن��ج��اح والن��ت��ه��اء م��ن عملية 
“بروج  اأ���ش��ه��م  م��ن  الك��ت��ت��اب على ح�شة 
للبرتوكيماويات،  امل�شرتك  “م�شروعهما 

يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية.
وح�������������ق�������������ق ال����������������ط����������������رح ال���������ب���������ال���������غ 
عاديا  ���ش��ه��م��ا   3،005،769،158
ال�شركة  م����ال  راأ������ض  م���ن   10% مت��ث��ل 
لل�شهم  دره�����م   2.45 ب�����ش��ع��ر  امل�������ش���در، 
الت�شوية  عند  اإجمالية  عائدات  ال��ع��ادي، 
اأمريكي  دولر  م���ل���ي���ار   2 ع���ل���ى  ت���زي���د 
و”بوريالي�ض”،  “اأدنوك”  ل�����ش��رك��ت��ي 
“امل�شاهمون  جمتمعني  عليهما  ويطلق 
الكتتاب عدة  تغطية  ومتت  البائعون”. 
اإق��ب��اًل قوياً مع طلب  م��رات، حيث �شهد 
دولة  يف  الأف����راد  امل�شتثمرين  م��ن  كبري 
وبلغ  امل��وؤه��ل��ني.  وامل�شتثمرين  الإم�����ارات 
اإج���م���ايل ال��ط��ل��ب ع��ل��ى الك���ت���ت���اب العام 
دولر  م��ل��ي��ار   83.4 م���ن  اأك����ر  الأويل 
الكتتاب  اأن م�شتوى  يعني  اأمريكي، مما 
42 م���رة �شعف  ب��ل��غ ح���وايل  يف امل��ج��م��ل 

القيمة امل�شتهدفة.
اأق��ل من  كما ومت��ت تغطية الك��ت��ت��اب يف 
���ش��اع��ة واح�����دة م���ن ب���دء ع��م��ل��ي��ة الطرح 
اأعلى م�شتويات طلب  �شهد  وال��ذي  العام 
من  الدولة  م�شتوى  على  عقدين  خالل 
الإم����ارات،  يف  الأف����راد  امل�شتثمرين  قبل 

17.9 مليار  ع��ن  ي��زي��د  ب��اإج��م��ايل طلب 
الكتتاب  ومي��ث��ل  ك��م��ا  اأم���ري���ك���ي.  دولر 
ل�شركة  اأويل  ع��ام  ط��رح  اأك��ر طلب على 

“اأدنوك” حتى الآن.
وتعد “بروج” ال�شركة الرابعة التي تطرح 
يف  للتداول  اأ�شهمها  من  جزء  “اأدنوك” 
ال�شوق منذ عام 2017 عقب الكتتابات 
الأولية الناجحة لكل من اأدنوك للتوزيع 

واأدنوك للحفر وفرتيجلوب.
ومتتلك “بروج” ملف مايل قوي، حيث 
بلغت عائداتها ال�شنوية 5.5 مليار دولر 
اإحدى  وحققت   2021 ع��ام  يف  اأمريكي 
�شركتيها “بروج ADP« اأرباحاً �شنوية 
اأمريكي،  دولر  مليار   1.5 بلغت  للعام 
ح���اف���ل يف حتقيق  ���ش��ج��ل  ك���م���ا مت��ت��ل��ك 
نقدية قوية تدعم قدرتها على  تدفقات 
امل�شتقبل.  اأ�شهم تناف�شية يف  اأرباح  توزيع 
وتتوقع ال�شركة توزيع اأرباح للم�شاهمني 
يف عام 2022، تبلغ 975 مليون دولر 
ت��دف��ع يف عام  اأن  ت��ت��وق��ع  ك��م��ا  اأم���ري���ك���ي، 
2023 ما ل يقل عن 1.3 مليار دولر 
ما  اأي  باأكمله،  ال��ع��ام  ف��رتة  ع��ن  اأمريكي 
يعادل عائد توزيعات اأرباح بن�شبة 6.5% 

بناًء على �شعر ال�شهم املعلن للطرح.
عام  تاأ�شي�شها  مت  التي  “بروج”  وجتمع 
1998 كم�شروع م�شرتك بني “اأدنوك” 
القوة  نقاط  بني  “بوريالي�ض”  و�شركة 
ال�شركتني،  كلتا  متتلكها  التي  واخل��رة 
هما  منف�شلتني  �شركتني  م��ن  وت��ت��ك��ون 
�شركة “بروج ADP« /بروج/ ومقرها 
اإنتاج  عمليات  تتوىل  والتي  اأبوظبي،  يف 

بي  “بروج  و���ش��رك��ة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
�شنغافورة  يف  وم��ق��ره��ا  ليمتد”  اإي  ت��ي 
الت�شويق  اأعمال  م�شوؤولية  تتوىل  والتي 
“بروج”  وتعد  ب��روج.  ملنتجات  واملبيعات 
اليوم اإحدى اأهم ال�شركات الرائدة عاملياً 
يف جمال توفري احللول املبتكرة واملتنوعة 
العالية  ال��ق��ي��م��ة  ذات  ال��ب��ول��ي��م��رات  م���ن 
والبناء  ال��زراع��ة  ت�شمل  ع���ّدة  لقطاعات 
والتعبئة  والتغليف،  والطاقة  والإن�����ش��اء 
لدى  ويعمل  وال�شحة.  والنقل  املتطورة 
3،100 م��وظ��ف يف  اأك���ر م��ن  “بروج” 
“بروج  و�شركة   »ADP “بروج  �شركة 
“بروج”  وت���وف���ر  ليمتد”،  اإي  ت���ي  ب���ي 
 50 م��ن  اأك����ر  يف  لعمالئها  منتجاتها 
دولة يف اآ�شيا وال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

وتتمثل املحاور الأ�شا�شية يف خطة النمو 
بتحقيق  “بروج”  ال�شرتاتيجية ل�شركة 
منتجاتها  حم��ف��ظ��ة  يف  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ن��م��و 
امل�شتدامة  احللول  وتوفري  البتكار  عر 
وتطوير املنتجات والو�شول اإىل الأ�شواق 
كما  اجل��غ��رايف.  والتو�شع  ال�شرتاتيجية 
جمموعة  ت��وف��ري  على  ال�شركة  ���ش��رتّك��ز 
ال�شناعية  وحلولها  املتنوعة  منتجاتها 
تقدم  ال��ت��ي  النهائية  ل��الأ���ش��واق  املبتكرة 
تقنية  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  متميزة،  اأ���ش��ع��اراً 
بوريالي�ض Borstar التي مّكنت �شركة 
“بروج” من ت�شميم حلول خا�شة تلبي 
كبري  ب�شكٍل  وت�شاهم  عمالئها  متطلبات 

يف ت�شهيل احلياة اليومية.
ا�شتثمار  م��ن  ك��ذل��ك  ب���روج  و�شت�شتفيد 
“اأدنوك” الناجح يف اأ�شهم “بوريالي�ض” 

الإع����الن عنه م���وؤخ���راً، والذي  ال���ذي مت 
�شي�شهم يف تعزيز ال�شراكة طويلة الأمد 
برنامج  اأه���داف  تنفيذ  وت�شريع  بينهما 
جمال  يف  وال��ت��و���ش��ع  ل��ل��ن��م��و  “اأدنوك” 
والعمليات  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  التكرير 
ال�شناعية. وتخطط “اأدنوك” لال�شتفادة 
الكيماويات  ق��ط��اع  يف  النمو  ف��ر���ض  م��ن 
ب���الع���ت���م���اد على  وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، 
والبرتوكيماويات عاملية  التكرير  مرافق 
الروي�ض  مدينة  يف  لها  التابعة  امل�شتوى 
ال�شناعية باأبوظبي، حيث بداأت ال�شركة 
بالفعل تنفيذ عدد من م�شاريع التو�شعة 
“بروج  م�شروع  ت�شمل  والتي  الرئي�شية 
ال�شناعية  ال��ك��ي��م��اوي��ات  ومنطقة   ،”4
مدار  وعلى  “تعزيز”.  منظومة  �شمن 
“اأدنوك”  نفذت  املا�شية،  ال�شتة  الأع��وام 
اأعمالها  حمفظة  لإدارة  فعاًل  برناجماً 
وروؤو������ض اأم��وال��ه��ا، ك��م��ا ط���ورت منوذجاً 

واأكر  مبتكرة  ا�شرتاتيجية  ل�����ش��راك��ات 
انفتاحاً ومرونة يف جميع جوانب �شل�شلة 
ال�شتك�شاف  جم��ال  يف  لأعمالها  القيمة 
والت�شنيع  والتكرير  والإنتاج،  والتطوير 
وتخطط  والبرتوكيماويات.  والت�شويق 
لال�شتثمارات  برنامج  لتنفيذ  “اأدنوك” 
دولر  مليار   122 بقيمة  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة 
447.7 م��ل��ي��ار دره���م يف  ي��ع��ادل  اأي م��ا 
بني  الفرتة  املجموعة خالل  �شركات  كل 
2021-2025 لتمكني ا�شرتاتيجيتها 
للنمو وخلق وتعزيز القيمة. ومن املتوقع 
اإدراج “بروج” يف �شوق اأبوظبي لالأوراق 
و�شتبقى   .2022 ي��ون��ي��و   3 يف  امل��ال��ي��ة 
الإدراج،  عملية  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  “اأدنوك” 
املالكة حل�شة الأغلبية يف “بروج” والتي 
 “ �شتحتفظ  فيما   ،54% ن�شبة  تبلغ 
بح�شتها  اإي�شت”  م��ي��دل  “بوريالي�ض 

البالغة %36 يف ال�شركة.

غرفة الفجرية : ال�سراكة ال�سناعية ت�سكل 
قاعدة �سلبة لتعزيز القطاعات اال�سرتاتيجية

•• الفجرية -وام:

اأكد ال�شيخ �شعيد بن �شرور ال�شرقي 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
ال�شراكة  اأن  ال���ف���ج���رية  و����ش���ن���اع���ة 
لتنمية  ال���ت���ك���ام���ل���ي���ة  ال�������ش���ن���اع���ي���ة 
الإم���ارات  ب��ني  م�شتدامة  اقت�شادية 
مكانة  م��ن  ت��ع��زز   ، والأردن  وم�����ش��ر 
ال�شناعة ، وتعد نواة ل�شراكات اأخرى 
ت�شتهدف النهو�ض بالقدرات العربية 
امل�����ش��ت��غ��ل��ة، ك��م��ا ت�����ش��ك��ل قاعدة  غ���ري 
القطاعات  تعزيز  �شعيد  على  �شلبة 
ال�شرتاتيجية كالغذاء والدواء عر 
ت�شخري املزايا والقدرات التي تتمتع 

بها الدول الثالث.
متتلك  الإم���������ارات  دول�����ة  اإن  وق�����ال 
ال�شناعية،  للنه�شة  العوامل  جميع 
القوية  التحتية  البنية  يف  متمثلة 
اإجن���ازات  حتقيق  يف  �شاهمت  ال��ت��ي   ،
ال�شتثمارات  م�شبوقة يف جذب  غري 
وال�����ش��ن��اع��ات امل���ت���ط���ورة، م���ن خالل 
ت��ع��زي��ز من���و الق��ت�����ش��اد الإب����داع����ي، 
ث��م��اره��ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا واقعاً  م���ا ج��ع��ل 
م��ل��م��و���ش��اً وم�������ش���ت���دام���اً ���ش��م��ن نهج 
تعتمده  ال�����ذي  وال���ب���ن���اء  ال��ت��ط��وي��ر 
القيادة الر�شيدة للدولة. من جانبة 
قال �شعادة �شلطان جميع الهندا�شي 
م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة ال��ف��ج��رية اإن هذه 

ال�شراكة متثل نقلة نوعيةعلى م�شتوى دعم ال�شناعات الوطنية يف الدول 
القطاع  ومنو  تطوير  يف  كبرية  اإيجابي  تاأثري  لها  �شيكون  والتي  الثالث، 
الإمكانات  على  والعتماد  الذاتي  لالكتفاء  ي�شعى  عامل  ظل  يف  ال�شناعي 

املحلية، م�شرياً اإىل اأهمية وجود تكامل عربي لتنمية م�شتدامة.
اأ�شا�شي ملواجهة اأية حتديات قد  واأكد اأن توحيد اجلهود بني الأ�شقاء اأمر 
تطراأ على امل�شتوى العاملي.. وقال اإن ال�شراكة ال�شناعية التكاملية �شتدعم 
يف  مبا�شرة  وغ��ري  مبا�شرة  عمل  ف��ر���ض  ت��وف��ري  ع��ر  الجتماعي  اجل��ان��ب 

الدول الثالث.

مليار درهم �سايف اأرباح دبي   10.1
لال�ستثمارات احلكومية خالل 2021

•• دبي - وام:

املالية  نتائجها  ع��ن  اأم�����ض  احلكومية  لال�شتثمارات  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمر 2021، وقد حققت اإيرادات بلغت 
درهم،  مليار   10.1 بقيمة  اأرب���اح  ���ش��ايف  و�شجلت  دره���م  مليار   169.4
ويعك�ض ذلك ارتفاعا كبريا عن العام املا�شي ودللة على اأن قطاع الأعمال 

�شارع يف التعايف.
يف   24.5 ن�شبته  بارتفاع  دره��م،  مليار   169.4 الإي����رادات  قيمة  وبلغت 
ال�شلع  اأ�شعار  بارتفاع  اأ�شا�شي  ب�شكٍل  مدفوعاً  املا�شي،  بالعام  مقارنًة  املائة 
الأ�شا�شية كالنفط والغاز، وت�شارع الن�شاط يف قطاع النقل، وكذلك الزخم 
القوي يف القطاعات الأخرى تزامناً مع التخفيف التدريجي لقيود ال�شفر 
العاملية. كما لعب اإك�شبو 2020 دبي دوراً جوهرياً يف التعايف الذي �شهده 

اقت�شاد دبي ب�شكل عام.
ي��دل على  ، ما  دره��م  10.1 مليار  اأرب��اح قدرها  املجموعة �شايف  و�شجلت 
القطاعات،  جميع  يف  حت�ّشن  يرافقه  الربحية  يف  كبري  اإيجابي  انعكا�ض 
ال�شارم  وال�شبط  الإي����رادات،  منو  هو  اأ�شا�شي  ب�شكٍل  �شاعد  ال��ذي  والأم��ر 
للتكاليف، وانخفا�ض املخ�ش�شات يف قطاعات البنوك والعقارات وال�شيافة. 
النتائج  ه��ذه  حتقيق  يف  فعلي  ب�شكٍل  الأملنيوم  اإن��ت��اج  عمليات  �شاهمت  كما 

5.مليار درهم . الإيجابية. وبلغ �شايف الأرباح العائدة حلاملي الأ�شهم 5 
وا�شتطاعت امليزانية العمومية اأن تبقى على م�شتوى اأعلى من 1 تريليون 
درهم ، مع انخفا�ض الأ�شول واملديونيات بن�شبة 1 يف املائة لكل منها اإىل 
ويرجع  ال��ت��وايل.  على  دره��م  مليار  و862.7   ، دره��م  مليار   1،101.1
اأ�شا�شي اإىل انخفا�ض الأر�شدة امل�شرفية مقابل منو الأر�شدة  ذلك ب�شكٍل 

الت�شغيلية غري امل�شرفية، واتباع نهج متحفظ يف الإنفاق الراأ�شمايل.
1 يف املائة لت�شل  وتراجعت ح�شة املجموعة من حقوق امل�شاهمني بن�شبة 

اإىل 190.6 مليار درهم.
دبي  ملوؤ�ش�شة  امل��ن��ت��دب  الع�شو  ال�����ش��ي��ب��اين،  اإب��راه��ي��م  م��ع��ايل حم��م��د  وق���ال 
لال�شتثمارات  دبي  موؤ�ش�شة  جمموعة  “�شهدت  احلكومية:  لال�شتثمارات 
اأعمالها  ن�����ش��اط  م��ل��ح��وظ��اً يف ح��ج��م  ارت��ف��اع��اً   2021 ع���ام  احل��ك��وم��ي��ة يف 
وا�شتعادة ربحيتها. يف حني مت اإحراز تقدم جيد يف مطلع العام على الرغم 
اجلزء  �شهد  كوفيد-19،  فريو�ض  متحور  عن  الناجمة  ال�شطرابات  من 
اأقوى بكثري بف�شل تخفيف قيود ال�شفر العاملية  الثاين من العام انتعا�شاً 

والأثر الإيجابي ل�شت�شافة معر�ض اإك�شبو 2020 دبي.” 

اجتماع تن�سيقي بني اأرا�سي عجمان واالحتاد 
للماء والكهرباء ملتابعة امل�ساريع العقارية

•• عجمان-وام:

عقدت دائرة الأرا�شي والتنظيم العقاري يف عجمان اجتماعاً تن�شيقياً مع 
�شبل  الإم��ارة وبحث  العقارية يف  امل�شاريع  ملتابعة  للماء والكهرباء  الحت��اد 
اإيجاد احللول الالزمة ب�شاأن ت�شريع عملية تو�شيل الكهرباء واملاء ملختلف 

امل�شاريع مبا يتوافق ويتما�شى مع اجلدول الزمني لالإجناز والت�شليم.
الأرا�شي  دائ��رة  ع��ام  مدير  املهريي  عمري  بن  عمر  املهند�ض  �شعادة  وق��ال 
والتنظيم العقاري اإن الدائرة عقدت اجتماعاً للتن�شيق مع جميع الأطراف 
املعنية لإيجاد احللول الناجعة و�شمان تو�شيل اخلدمات احليوية الالزمة 
امل�شاريع، موؤكداً حر�ض الدائرة على تنظيم زيارات ميدانية دورية  لكافة 
ومدى  تقدمها  ون�شبة  الأ�شغال  وت��رية  على  للوقوف  العقارية  للم�شاريع 
اإلتزام املطورين العقاريني باملعايري واملوا�شفات املحددة ومواعيد الت�شليم 
املتفق عليها ، ف�شاًل عن متابعة اأداء جمعيات املالك و�شركات الإدارة ورفع 

تقارير مف�شلة للجهات املخت�شة.

مدن يا�س �سمن قائمة بلولوب الأبرز 100 مدينة ترفيهية على م�ستوى العامل

ن�سر مادة فلمية عن جهوده يف اإعادة النتعا�ض لقطاع املعار�ض

اإك�سبو ال�سارقة يحتفل باليوم العاملي للمعار�س باإجنازات ا�ستثنائية رائدة يف دعم �سناعة املعار�س عامليًا 
•• ال�شارقة-الفجر:

ي�����ش��ارك م��رك��ز اإك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة دول 
ال�شابعة  ب��ال��ن�����ش��خ��ة  اح��ت��ف��ال��ه��ا  ال���ع���امل 
م���ن ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��م��ع��ار���ض ال���ذي 
مادة  باإنتاج  يونيو،  من  الأول  ي�شادف 
مواقع  يف  ح�شاباته  على  ن�شرها  فلمية 
التوا�شل الجتماعي، �شّلط فيها ال�شوء 
لإعادة  املركز  بذلها  التي  اجلهود  على 
واملوؤمترات،  املعار�ض  لقطاع  النتعا�ض 
اآليات  م���ن خ����الل ح��ر���ش��ه ع��ل��ى ت��ب��ن��ي 
بروتوكولت  وت��ط��ب��ي��ق  م��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل 

وممار�شات تنظيمية عاملية.
وت���اأت���ي ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ع��امل��ي��ة يف ظل 
�شل�شلة من الإجنازات ال�شتثنائية التي 
حققها مركز اإك�شبو ال�شارقة على مدار 
خم�شة واأربعني عاماً، والنمو املتزايد يف 
اأجندة فعالياته والتي جتاوزت اأكر من 
40 معر�شاً خالل عام واح��د، مر�شخاً 
اإقليمية  كجهة  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  مكانة 
واملوؤمترات،  للمعار�ض  رائ���دة  ودول��ي��ة 
ومعززاً م�شاهمات هذا القطاع احليوي 
والنمو  التنويع  ا�شرتاتيجية  دع��م  يف 
ال�شارقة  يف  امل�������ش���ت���دام  الق���ت�������ش���ادي 

والإمارات.
ومت���ك���ن م���رك���ز اإك�����ش��ب��و ال�������ش���ارق���ة من 
م�شتوى  ع���ل���ى  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  اإح��������داث 
ال�������ش���ارق���ة لكرى  اإم��������ارة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
املحلية  والأح��داث  واملوؤمترات  املعار�ض 
ال�شناعية  بني  تنوعت  والتي  والدولية 
والتجارية والثقافية والعقارية، فخالل 
�شهد   2021 ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 
املركز زيادة يف عدد املعار�ض واملوؤمترات 
بالفرتة  م���ق���ارن���ة   200% ب��ن�����ش��ب��ة 

•• اأبوظبي-وام:

�شنفت من�شة “بلولوب” - املتخ�ش�شة 
يف اأح����دث الأخ���ب���ار وال��ت��ط��ورات التي 
ت�شهدها �شناعة الرتفيه على م�شتوى 
ال�����ع�����امل - ك�����ال م�����ن ع������امل ف������رياري 
اأبوظبي  اأبوظبي وع��امل وارن��ر ب��راذرز 
�شمن قائمة اأبرز 100 مرفق ومعلم 

ترفيهي على م�شتوى العامل.
اإىل  “بلولوب”  ت�����ش��ن��ي��ف  وي�����ش��ت��ن��د 
تت�شمن  ال����ع����وام����ل  م����ن  جم���م���وع���ة 

الرتفيهية  واملرافق  امل��دن  هذه  اأهمية 
ترفيهية  جت����ارب  ب��ت��ق��دمي  و���ش��ه��رت��ه��ا 
ف�����رياري  “عامل  م���ث���ل  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
مدينة  اأول  ت��ع��ت��ر  ال��ت��ي  اأبوظبي”، 
ترفيهية حتمل عالمة فرياري، والتي 
م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  ت��ر���ش��ي��خ  جن��ح��ت يف 
الزوار  ت�شتقطب  ا�شتثنائية  ترفيهية 
لال�شتمتاع  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ك��اف��ة  م��ن 
التي  والتجارب  الأل��ع��اب  من  بالعديد 
و”عامل  عاملية،  قيا�شية  اأرق��ام  �شجلت 
تقدم  ال��ت��ي  اأبوظبي”  ب�����راذرز  وارن����ر 

 29 اأروع التجارب الغامرة من خالل 
مناطق  �شت  يف  ترفيهياً  ومرفقاً  لعبة 
�شخ�شيات  اأجمل  مع  غامرة  ترفيهية 
“دي �شي �شوبر هريوز” مثل بامتان، 
و�شخ�شيات  وم��ان،  وون��در  و�شوبرمان 
باين،  باغز  مثل  املحبوبة  الأنيمي�شن 
����ش���ك���وب���ي-دو، وت�����وم اآن�����د ج�����ريي، وذا 

فلين�شتونز.
ومتثل من�شة “بلولوب” الإلكرتونية 
ال���وج���ه���ة الأب�������رز ل��ل��م��ه��ن��ي��ني ورج����ال 
الأخبار  اأح��دث  على  للتعرف  الأعمال 

والتوجهات اخلا�شة ب�شناعة الرتفيه 
على م�شتوى العامل، بدايًة من املتاحف 
حدائق  اإىل  و�شوًل  الرتفيهية  وامل��دن 
احل��ي��وان��ات واأح��وا���ض الأح��ي��اء املائية 
وغريها من الوجهات الرتفيهية على 

م�شتوى العامل.
الرتفيهية  يا�ض  ومرافق  مدن  وتوفر 
اإك�شبريين�شز  ف��رح  �شركة  تتوىل  التي 
فيها،  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة 
الألعاب واملرافق  جمموعة وا�شعة من 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة ال���ع���ائ���ل���ي���ة وال����ع����رو�����ض 

ليوا�شل   ،2020 ع�����ام  م����ن  ن��ف�����ش��ه��ا 
ا�شتقطاب  نحو  التنموية  ا�شرتاتيجيته 
عام  خالل  متكن  كما  جديدة،  معار�ض 
3 معار�ض جديدة  اإ�شافة  2022 من 
والتي  ال�شنوية،  فعالياته  اأج��ن��دة  اإىل 
ال�شارقة  اإك�شبو  يف  الأوىل  للمرة  تنظم 
“اخلليج للطالء  ومن �شمنها معر�ض 
لالأثاث”  “هايف  ومعر�ض   ”2022
ن�شخته  يف  ل���ل���ورق  ال���ع���امل���ي  وامل���ع���ر����ض 

ال�شابعة.
رائدة  جهود  ال�شارقة”  “اإك�شبو  ولعب 
الإقليمية  امل���ع���ار����ض  ���ش��ن��اع��ة  دع����م  يف 
اأداء  ت��ط��وي��ر  وال��ع��امل��ي��ة، وامل�����ش��اه��م��ة يف 
مراكز املوؤمترات واملعار�ض حول العامل، 
حيث �شهد املركز منذ عام 2020 توقيع  
5 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع 
متخ�ش�شة  عاملية  وموؤ�ش�شات  �شركات 
ا�شتقبال  جانب  اإىل  امل��ع��ار���ض،  بتنظيم 

12 وفداً ر�شمياً من خمتلف  اأكر من 
دول العامل، وذلك يف اإطار م�شاعيه نحو 
امل�����ش��رتك م��ع الهيئات  ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
الدبلوما�شية  وال��ب��ع��ث��ات  املتخ�ش�شة 
وال����وف����ود ال��ر���ش��م��ي��ة، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
املتخ�ش�شة  العاملية  الفعاليات  ح�شور 
يف �شناعة املعار�ض  ومن اأبرزها القمة 
العاملية ل�شناعة املعار�ض، التي نظمتها 
الرابطة العاملية للمعار�ض التجارية يف 
روتردام بهولندا، وم�شاركة املركز كراٍع 
العاملية  “الرابطة  م��ل��ت��ق��ى  يف  ر���ش��م��ي 
ملنطقة   )UFI( امل��ع��ار���ض«  ل�����ش��ن��اع��ة 
ال�شرق الأو�شط واأفريقيا، الذي ُعقدت 

اأعماله يف “اإك�شبو 2020 دبي«.
واأكد �شعادة �شيف حممد املدفع، الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اإك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة، اأن 
ت��ع��زي��ز ���ش��ن��اع��ة امل��ع��ار���ض وامل���وؤمت���رات 
ال�شت�شرافية  ال����روؤي����ة  م���ن  ج����زء  ه���و 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�ض  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�شارقة، والنهج التنموي 
بتطبيقها  ال�����ش��ارق��ة،  اإم�����ارة  حل��ك��وم��ة 
القت�شادية  التنموية  للم�شرية  دع��م��اً 
اإذ  امل�شتدام،  النمو  وتعزيز  ال�شارقة  يف 
يف  ك��ب��رياً  دوراً  امل��ع��ار���ض  �شناعة  تلعب 
الناجت  من��و  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����ش��اد  تنمية 
ت�شري  حيث  ل��ل��دول،  الإج��م��ايل  املحلي 
�شناعة  ح��ج��م  اأن  اإىل  الإح���������ش����اءات 
اإىل  امل��ع��ار���ض وامل���وؤمت���رات ع��امل��ي��اً ت�شل 
موزعة  دولر  تريليوين  من  يقارب  ما 
عاملي  م��ع��ر���ض  اآلف   10 ع��ل��ى  ت��ق��ري��ب��اً 
فيما تنفق ال�شركات يف العامل نحو 32 
املوؤمترات  امل�شاركة يف  على  دولر  مليار 
مركز  اأن  اإىل  امل���دف���ع،  واأ����ش���ار  ���ش��ن��وي��اً. 
اإك�شبو ال�شارقة جنح على مدار ال�شنوات 
ال�شابقة يف تر�شيخ مكانة اإمارة ال�شارقة 
كواحدة من اأهم املدن التي تقود قطاع 
يف  وذل��ك  املنطقة،  يف  املعار�ض  �شناعة 
كبرية  ح�شة  على  املركز  ا�شتحواذ  ظل 
املنطقة،  يف  املعار�ض  �شناعة  حجم  من 
القت�شادية  الأه��م��ي��ة  م���ن  م�����ش��ت��ف��ي��داً 
امل�شتوى الإقليمي  ال�شارقة على  لإمارة 
وبنيتها  اجل���غ���رايف  وم��وق��ع��ه��ا  وال��ع��امل��ي 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة، ح��ي��ث غ���دا مركز 
للعديد  مهمة   من�شة  ال�شارقة  اإك�شبو 
“معر�ض  اأب����رزه����ا  م���ن  امل���ع���ار����ض  م���ن 
و”معر�ض  للكتاب”  ال���دويل  ال�شارقة 
ال�شرق الأو�شط لل�شاعات واملجوهرات” 
ومعر�ض  الدويل”،  التعليم  و”معر�ض 
ومعر�ض  “اإيكر�ض”،  العقاري  ال�شارقة 
اأه���م  م���ن  ت��ع��د  وال���ت���ي  فاب”  “�شتيل 
والدويل  املحلي  امل�شتوى  على  املعار�ض 

ك������ل  وت��وا���ش��ل   .. ل�شيوفه������ا  احل��ي��ة 
ويا�ض  اأب��وظ��ب��ي،  ف���رياري  عال�����م  م��ن 
وارنر  وعال��������م  اأبوظبي،  ووت��روورل��د 
اأبوظبي،  وك����المي  اأب���وظ���ب���ي،  ب�����راذرز 
التي تبعد عن بع�شها البع�ض م�شافة 
الإج���راءات  كافة  ات��خ��اذ  قليلة،  دق��ائ��ق 
الح����رتازي����ة ل�����ش��م��ان ت��وف��ري جتارب 
يتعني  حيث  للجميع،  اآم��ن��ة  ترفيهية 
ع����ل����ى ج���م���ي���ع ال���������ش����ي����وف ال�����دخ�����ول 
الأخ�شر”  “املرور  ن��ظ��ام  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

عر تطبيق “احل�شن«.

من  امل��ئ��ات  با�شتقطاب  ���ش��ن��وي��اً  وت��ن��ج��ح 
اجلهات امل�شاركة والآلف من الزوار.

واأو�شح املدفع، اأن مركز اإك�شبو ال�شارقة 
ا�شرتاتيجيته  ت���رج���م���ة  م����ن  مت���ك���ن 
 ،2022-2018 ل��الأع��وام  اخلم�شية 
وحت���ق���ي���ق م�����ش��ت��ه��دف��ات��ه��ا م����ن خ���الل 
املوؤهلة  الب�شرية  القدرات  الرتكيز على 
جانب  اإىل  احل��دي��ث  الت�شويق  وخ��ط��ط 
با�شتمرار  اخل��دم��ي��ة  امل���راف���ق  ت��ط��وي��ر 
وابتكار اأجندة م�شتمرة مليئة بالأحداث 
واملهرجانات  املتخ�ش�شة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
كافة  متطلبات  تلبي  التي  الت�شويقية، 
�شرائح املجتمع وحتقق م�شاهمة كبرية 
القطاعات القت�شادية  يف دعم خمتلف 
جتارة  قطاع  �شمنها  وم��ن  والتجارية، 
واملوؤمترات،  املعار�ض  و�شياحة  التجزئة 
تعزيز  يف  ك����ب����رياً  دوراً  ت��ل��ع��ب  وال����ت����ي 
ت�شتحوذ  كونها  ال�شياحة  انتعا�ض قطاع 
على ن�شب ترتاوح بني 20 و%40 من 

اإجمايل اأعمال القطاع الفندقي.
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االإمارات واإ�سرائيل توقعان اتفاقية �سراكة اقت�سادية �ساملة لتحفيز
 التجارة البينية و�سوال اإىل 10 مليارات دوالر �سنويا خالل 5 اأعوام 

•• دبي-وام:

اأب��رم��ت دول��ة الإم���ارات ودول��ة اإ�شرائيل 
�شاملة  اقت�شادية  �شراكة  اتفاقية  اأم�ض 
التجارية  ال���ع���الق���ات  ت��وط��ي��د  ب���ه���دف 
البينية  التجارة  وحتفيز  وال�شتثمارية 
مليارات   10 اإىل  و�شوًل  النفطية  غري 
دولر �شنوياً يف غ�شون الأعوام اخلم�شة 

املقبلة.
بن طوق  التفاقية معايل عبداهلل  وقع 
امل���ري وزي���ر الق��ت�����ش��اد ، وم��ع��ايل اأورن���ا 
وال�شناعة  القت�شاد  وزي���رة  باربيفاي 
اأقيمت  مرا�شم  يف  وذل��ك  الإ�شرائيلية، 
لتبداأ  دب��ي،  يف  القت�شاد  وزارة  مقر  يف 
ال���دول���ت���ان ب���ذل���ك ح��ق��ب��ة ج���دي���دة من 
ال���ت���ع���اون ال���ب���ن���اء ع���ل���ى ����ش���وء الت���ف���اق 
يف  بينهما  امل��وق��ع  لل�شالم  الإب��راه��ي��م��ي 

�شبتمر 2020.
القت�شادية  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  وت��ع��د 
ال�����ش��ام��ل��ة م���ع اإ���ش��رائ��ي��ل ال��ث��ان��ي��ة التي 
اتفاقية  ب��ع��د  الإم�������ارات  دول����ة  ت��رم��ه��ا 
جمهورية  م��ع  توقيعها  ج���رى  مم��اث��ل��ة 
امل��ا���ش��ي ودخ��ل��ت حيز  ف��راي��ر  الهند يف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ال��ف��ع��ل م��ط��ل��ع ���ش��ه��ر مايو 
لرنامج  ت���ن���ف���ي���ذاً  وذل�������ك  اجل����������اري، 
املعلن  العاملية  القت�شادية  التفاقيات 
“م�شاريع  ���ش��م��ن  امل��ا���ش��ي  �شبتمر  يف 
�شبكة  تو�شيع  اإىل  والهادف  اخلم�شني” 
ال��ع��امل��ني لدولة  ال��ت��ج��اري��ني  ال�����ش��رك��اء 
الإمارات عر اإبرام �شل�شلة من اتفاقيات 
ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة مع 8 دول 
ذات اأهمية ا�شرتاتيجية اإقليمياً وعاملياً.

القت�شادية  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  وت��وف��ر 
ال�����ش��ام��ل��ة ب���ني دول�����ة الإم��������ارات ودول����ة 
اإ���ش��رائ��ي��ل ال��ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا لقت�شاد 
الر�شوم اجلمركية  اإلغاء  الدولتني عر 
ال��ت��ي تدر  ال��ب�����ش��ائ��ع  %96 م���ن  ع��ل��ى 
نحو %99 من عائدات الت�شدير، كما 
الأ�شواق،  اإىل  امل�����ش��دري��ن  و���ش��ول  ت��ع��زز 
وتخلق  ال�شتثمارات  من  املزيد  وجتذب 
فر�شاً جديدة يف قطاعات رئي�شية مثل 
الإلكرتونية  والتجارة  والبيئة  الطاقة 

والقت�شاد الرقمي والتكنولوجيا.
كما حتفز التفاقية اأي�شاً منو القطاعات 
واخلدمات  ال�����ش��ي��اف��ة  م��ث��ل  اخل��دم��ي��ة 
توفر  كما  والت�شييد،  وال��ت��وزي��ع  املالية 
واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  من�شة 

يف الدولتني للتو�شع عاملياً.
ال�شراكة  اتفاقية  اأن حتفز  املتوقع  ومن 
القت�شادية ال�شاملة بني دولة الإمارات 
ودولة اإ�شرائيل التدفقات التجارية بني 
الدولتني و�شوًل اإىل 10 مليارات دولر 
�شنوياً يف غ�شون 5 اأعوام، كما �شت�شيف 
نحو 1.9 مليار دولر اإىل الناجت املحلي 
الإجمايل لدولة الإمارات خالل الفرتة 
نف�شها، و�شت�شب يف حتقيق زيادة �شنوية 
ال���������ش����ادرات غري  م��ل��م��و���ش��ة يف ق��ي��م��ة 

النفطية للدولة.
واأك��د معايل عبد اهلل بن طوق املري اأن 
ات��خ��اذ خطوات  توا�شل  الإم����ارات  دول���ة 
الوطني  ب��الق��ت�����ش��اد  ل��ل��ن��ه��و���ض  ث��اب��ت��ة 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال���دول���ة ك��م��رك��ز عاملي 
للتجارة وال�شتثمار و�شناعات امل�شتقبل، 
متا�شياً مع الروؤية ال�شت�شرافية للقيادة 

الر�شيدة، وتنفيذاً مل�شاريع اخلم�شني.
وقال : “اإن اتفاقية ال�شراكة القت�شادية 
ال�����ش��ام��ل��ة ب���ني دول�����ة الإم��������ارات ودول����ة 
اإ�شرائيل �شتخلق منوذجاً جديداً للتعاون 
اأن  البناء بني دول املنطقة، من منطلق 

النمو  وم�شتدامة  مرنة  اقت�شادات  بناء 
وال�شراكة  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون  يتطلب 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ظ����ل  يف  والن����ف����ت����اح 

ي�شهدها العامل حالياً«.
التفاقية  ه��ذه  “اأن  معاليه:  واأ���ش��اف 
واحل����وار هما  ال��ت��ع��اون  اأن  اأي�����ش��اً  تثبت 
اإىل  التحديات  لتحويل  ط��ري��ق  اأف�����ش��ل 
فر�ض، م�شرياً اإىل اأن العالقات التجارية 
وال�شتثمارية بني دولة الإمارات ودولة 
اإ���ش��رائ��ي��ل ���ش��ه��دت من���واً م��ت�����ش��ارع��اً منذ 
يف  لل�شالم  الإبراهيمي  الت��ف��اق  توقيع 
التجارة  �شجلت  اإذ   ،2020 �شبتمر 
مليار   2.5 نحو  النفطية  غري  البينية 
نهاية  وح��ت��ى  احل����ني  ذل����ك  م��ن��ذ  دولر 
 1.06 �شجلت  ف��ي��م��ا   ،2022 م��ار���ض 
مليار دولر خالل الربع الأول من العام 
اجل����اري، وه��و م��ا ي��ع��ادل 5 اأ���ش��ع��اف ما 

العام  م��ن  ذات��ه��ا  ال��ف��رتة  ت�شجيله يف  مت 
املا�شي«.

م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، اأك���������دت م����ع����ايل اأورن��������ا 
الإمارات  دولة  اإىل  زيارتها  اأن  باربيفاي 
للعالقات  ا�شرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  حت��م��ل 
بعدما  ال���دول���ت���ني،  ب���ني  الق���ت�������ش���ادي���ة 
لل�شراكة  ات���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع  ال����ي����وم  مت 
مت  ك��م��ا  بينهما،  ال�شاملة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ال�شراكات  م��ن  �شل�شلة  يف  ق��دم��اً  امل�شي 
“معاً  الق��ت�����ش��ادي��ة الأخ����رى. وق��ال��ت : 
���ش��ن��ت��خ��ط��ى ال��ت��ح��دي��ات و���ش��ن��ع��م��ل على 
والتقنيات  ال�����ش��ام��ل��ة،  ال��ت��ج��ارة  ت��ع��زي��ز 
اأ�شا�ض  مب��ث��اب��ة  �شتكون  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
ت�شهيل  يف  ي�شهم  مبا  امل�شرتك،  مل�شارنا 
امل�شرتكة  امل�����ش��ال��ح  وحت��ق��ي��ق  الأع���م���ال 

للبلدين«.
اتفاقية  اأول  “هذه  معاليها:  واأ�شافت 

�شراكة اقت�شادية �شاملة يتم اإبرامها مع 
اإجنازها بنجاح  دولة عربية، وقد جرى 
العالقات  اإق��ام��ة  عقب  ق�شري  وق��ت  يف 

الدبلوما�شية«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ثاين 
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة  اأحمد  بن 
ال�������ش���راك���ة  ات���ف���اق���ي���ة  اأن  اخل����ارج����ي����ة 
القت�شادية ال�شاملة بني دولة الإمارات 
ودول����ة اإ���ش��رائ��ي��ل مت��ه��د ال��ط��ري��ق اأم���ام 
التجارية  العالقات  م��ن  ج��دي��دة  حقبة 
الزخم  بعد  البلدين،  وال�شتثمارية بني 
ال������ذي ����ش���ه���ده ال���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا منذ 
عام  لل�شالم  الإبراهيمي  التفاق  توقيع 

.2020
حتفيز  الت��ف��اق��ي��ة  “ ت�شتهدف   : وق���ال 
املزيد  وخ���ل���ق  الق���ت�������ش���ادي  ال���ن�������ش���اط 
م����ن ال���ف���ر����ض مل��ج��ت��م��ع��ي الأع�����م�����ال يف 

مثل  واع��������دة  ق����ط����اع����ات  يف  ال���ب���ل���دي���ن 
التكنولوجيا الزراعية والطاقة املتجددة 
هذه  ب��اأن  علماً  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
امل�شتقبل  اقت�شاد  التي متثل  القطاعات 

ذات اأولوية م�شرتكة يف الدولتني«.
واأ�شاف معاليه: “تعك�ض هذه التفاقية 
التجارة  الإم��ارات ل�شتخدام  روؤية دولة 
للنمو  رئي�شيني  كمحركني  وال�شتثمار 
امل�����ش��ت��دام ل��الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي، و�شوف 
اأقوى عر  اأ�ش�شاً متينة لعالقات  تر�شي 
يف  الرئي�شية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�شادرات  تعزيز  عن  ف�شاًل  الدولتني، 
ال�شتثمارات  من  املزيد  تدفق  وت�شجيع 
الأجنبية املبا�شرة. كما �شتوفر التفاقية 
من�شة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف 
البلدين للتو�شع دولًيا من خالل منحها 
و�شبكات  عمالء  اإىل  الو�شول  اإمكانية 
التدفق  و�شتعزز  ج��دي��دة،  ت��ع��اون  و�شبل 
ال��ت��ج��اري امل��ت��ب��ادل، يف ���ش��وء م��ا ت�شهده 
الدولتان حالياً من منو �شنوي كبري يف 

التجارة البينية«.
ال�شراكة  ات���ف���اق���ي���ة  اأن  اإىل  وي�������ش���ار 
القت�شادية ال�شاملة بني دولة الإمارات 
�شل�شلة من  تاأتي �شمن  اإ�شرائيل  ودول��ة 
بهدف  دول   8 م��ع  املماثلة  الت��ف��اق��ي��ات 
امل�شاهمة يف م�شاعفة القت�شاد الوطني 
بحلول  دره��م  تريليونات   3 اإىل  و�شوًل 
القت�شادي  ال��ت��ع��ايف  وحتفيز   ،2030
كوفيد-19،  جائحة  بعد  ما  مرحلة  يف 
اخلم�شني  م�شاريع  مظلة  حت��ت  وذل���ك 
الداخلي  بالنمو  الرت��ق��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اخلم�شني  خ����الل  ل��ل��دول��ة  واخل����ارج����ي 

عاماً املقبلة.

بنك دبي التجاري يح�سد جائزتي اأف�سل ابتكار يف اخلدمات 
امل�سرفية اال�ستثمارية والريادة يف جمال التكنولوجيا امل�سرفية 

•• دبي- د.حممود علياء

 ح�شد بنك دبي التجاري، اأحد البنوك الوطنية الرائدة يف دولة الإمارات 
امل�شرفية  اخل���دم���ات  يف  اب��ت��ك��ار  “اأف�شل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
 .CBD Investr الآيل  ال�شتثماري  تطبيقه  عن  وذل��ك  ال�شتثمارية” 
كما ح�شل املدير العام ملجموعة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك دبي 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��ري��ادة  “جائزة  على  مالهوترا،  اأميت  التجاري، 
اأميت  اجل��وائ��ز  ت�شلم  وق���د  ل���الأف���راد«.  امل�شرفية  اخل��دم��ات   - امل�شرفية 
مالهوترا، املدير العام ملجموعة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، اإىل جانب مارك 
زانيلي، املدير العام ورئي�ض اإدارة اخلزينة واإدارة الأ�شول والأ�شواق العاملية، 

رئي�ض  احلمادي،  وخالد 
امل���ب���ي���ع���ات وال������ف������روع، 
وج��������م��������ال امل�������ط�������ري، 
رئ�����ي�����������ض اخل�������دم�������ات 
اخلا�شة،  امل�����ش��رف��ي��ة 
رئي�ض  ميهرا،  وديباك 
ح�����ل�����ول ال����ش���ت���ث���م���ار، 
حفل  خ��������الل  وذل���������ك 
 MEA ت��وزي��ع ج��وائ��ز
 Finance Banking
 T e c h n o l o g y
اأق���ي���م  ال��������ذي   2022
ف����ن����دق  يف  م���������وؤخ���������ًرا 
اأرم��اين، برج خليفة يف 
جوائز  وت�����ش��ع��ى  دب����ي. 
 MEA Finance
 B a n k i n g
اإىل   Technology
تكرمي الإجنازات التي 

لتقدمي  املنطقة  التقنياتفي  ومزودو  واملالية  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات  حققتها 
حلول م�شرفية اأكر ذكاًء وقدرتها على دفع منو حقيقي يف �شوق تتزايد 
الدكتور  البنك على هذه اجلوائز، قال  املناف�شة. تعليقاً على ح�شول  فيه 
بريند فان ليندر، الرئي�ض التنفيذي لبنك دبي التجاري: “اإنه من دواعي 
حت�شني  يف  امل�شتمرة  جهودنا  توؤكد  والتي  اجل��وائ��ز  بهذه  نفوز  اأن  فخرنا 
حلولنا الرقمية لدعم طموحات عمالئنا. ونحن اإذ نحتفي بهذا التكرمي، 
املنتجات واخلدمات لعمالئنا  اأف�شل  التزامنا بالبتكار وتقدمي  �شنوا�شل 

لتلبية احتياجاتهم امل�شرفية املتطورة«.

الوطني االحتادي يعقد جل�سته الثانية ع�سرة بتاريخ 
7 يونيو يناق�س خاللها م�سروع قانون الوكاالت التجارية

•• ابوظبي-الفجر:

يعقد املجل�ض الوطني الحتادي برئا�شة معايل �شقر غبا�ض رئي�ض املجل�ض، 
الت�شريعي  للف�شل  الثالث  العادي  انعقاده  دور  من  ع�شرة  الثانية  جل�شته 
2022م، يف قاعة زايد مبقر  ال�شابع ع�شر، يوم الثالثاء املوافق 7 يونيو 
تنظيم  ب�شاأن  احت��ادي  قانون  م�شروع  خاللها  يناق�ض  باأبوظبي،  املجل�ض 

الوكالت التجارية، ويوجه �شوؤال اإىل معايل وزير القت�شاد.
وح�شب جدول اأعمال اجلل�شة توجه �شعادة ناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب 
بن  عبداهلل  معايل  اإىل  �شوؤال  الحت��ادي،  الوطني  املجل�ض  لرئي�ض  الثاين 

طوق املري وزير القت�شاد، حول ترويج الباعة للعطور.
ويطلع املجل�ض على ر�شالة واردة من معايل عبدالرحمن حممد العوي�ض 
الوطني  املجل�ض  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزي���ر 
الوطني  املجل�ض  تو�شيات  ح��ول  ال����وزراء  جمل�ض  ق���رار  ب�����ش��اأن  الحت����ادي 
املتقدمة يف  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة  دور  �شاأن مو�شوع  الحت��ادي يف 
�شاأن تطوير ال�شناعة الوطنية . كما يطلع املجل�ض على ر�شالتني �شادرتني 
�شيا�شة  مو�شوعي:  مناق�شة  خالل  تبناها  التي  تو�شياته  ب�شاأن  للحكومة 
�شاأن  يف  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  و�شيا�شة  وال�شباب،  الثقافة  وزارة 
تعزيز ال�شحة النف�شية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ويف بند التقارير 
الواردة من اللجان يطلع املجل�ض على تقريرين واردين من جلنة ال�شوؤون 
الإ�شالمية والأوقاف واملرافق العامة ملناق�شة تو�شيات مو�شوعي: �شيا�شة 
لالإ�شكان،  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  و�شيا�شة  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة 

وذلك للموافقة عليها ورفعها للحكومة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل اأورنا باربيفاي، وزيرة القت�شاد وال�شناعة 
يف دولة اإ�شرائيل، اأن توقيع اتفاقية ال�شراكة القت�شادية 
�شت�شهم يف  واإ���ش��رائ��ي��ل،  الإم����ارات  دول��ت��ي  ب��ني  ال�شاملة 
ب�شعر  نوعية  خدمات  وتقدمي  اأف�شل  منتجات  ت�شنيع 

اأقل، و�شول مل�شتقبل اقت�شادي اأف�شل للبلدين.
اأن��ب��اء الإم����ارات  وق��ال��ت معاليها - يف ح���وار م��ع وك��ال��ة 
ال�شراكة القت�شادية  اتفاقية  )وام( على هام�ض توقيع 
ال�شاملة بني الإمارات واإ�شرائيل: “ تثمن حكومة دولة 
فالعالقة  الإم��ارات،  دولة  العالقات مع  عالياً  اإ�شرائيل 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة مت��ث��ل ���ش��راك��ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة الأم���د 
البلدين  ك��ال  يف  القت�شادي  للنمو  كمحرك  و�شتعمل 
واملنطقة، مقدمة ال�شكر لقيادة دولة الإم��ارات برئا�شة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
اأمنياتها  ل�شموه عن  ومعربة   .. “حفظه اهلل”  الدولة 
�شتعمل  واأ���ش��اف��ت  ال��ق��ادم��ة.  امل��رح��ل��ة  خ���الل  بالتوفيق 
التفاقية على تعزيز العالقات الثنائية و�شتكون مبثابة 
حمرك مهم للناجت املحلي الإجمايل، كما �شتوفر فر�شاً 

لل�شناعة الإ�شرائيلية للعمل مع دولة الإمارات لدخول 
اأ�شواق جديدة وت�شكيل �شراكات، و�شراء مواد خام عالية 
اجلودة، والتعرف على التقنيات اجلديدة، كما �شت�شهم يف 
 30% الناجت املحلي الإجمايل، حيث ت�شكل ال�شادرات 
من الناجت املحلي لإ�شرائيل. وتابعت دولة الإمارات تعد 
اتفاقية  �شتتيح  حيث  رئي�شياً،  اإقليمياً  جت��اري��اً  م��رك��زاً 
يف  وامل�شاهمة  اإ�شرائيل  واردات  تنويع  ت�شهيل  ال�شراكة 
املعي�شة  تكاليف  اإىل خف�ض  �شيوؤدي  املناف�شة، مبا  زيادة 
اإىل  واأ���ش��ارت  واخل��دم��ات.  ال�شلع  ج���ودة  ورف���ع م�شتوى 
الإمارات  دول��ة  بني  ال�شلعي  التجاري  التبادل  حجم  اأن 
وا�شرائيل، بلغ مليار دولر اأمريكي منذ توقيع املعاهدة 
الإبراهيمية وحتى نهاية العام املا�شي، بينما �شهد العام 
ال��ت��ج��ارة بني  اإ���ش��اف��ي��اً يف حجم  ك��ب��رياً  اجل���اري، تو�شعاً 
البلدين، ونعمل على �شمان اإي�شال العالقات التجارية 
القت�شاد  وزي�����رة  وت��وق��ع��ت  م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا.  اأق�����ش��ى  اإىل 
ال�شراكة  اتفاقية  ت�شهم  اأن  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  وال�شناعة 
البلدين،  بني  التجارة  حجم  م�شاعفة  يف  القت�شادية 
فاإنه  والإ�شرائيلي،  الإماراتي  القت�شادين  لقوة  ونظراً 
�شيعود  التجارة، مبا  اأرق���ام  يف  كبري  ارت��ف��اع  املتوقع  من 

التفاقية  اأن  واأو���ش��ح��ت  البلدين.  ك��ال  على  بالفائدة 
الت�شهيالت  وتقدمي  للتعاون  اآل��ي��ات  توفري  يف  �شت�شهم 
للتجارة، مبا يتيح الو�شول اإىل اأ�شواق اأكر يف خمتلف 
املهنية  واخل��دم��ات  التجارية  الأع��م��ال  ومنها  امل��ج��الت 
باحلا�شوب  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واخل���دم���ات  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ب��ح��ث 
الر�شوم اجلمركية  اإلغاء  اإىل  البيئية، لفتة  واخلدمات 

للعديد من ال�شلع.
ولفتت اإىل اأن عام 2020، �شهد توقيع دولتي الإمارات 
واإ�شرائيل لتفاقية ثنائية لتاأ�شي�ض بيئة اأعمال جاذبة، 
م��ن خ���الل ���ش��م��ان ال���ق���درة ع��ل��ى و���ش��ع اإط����ار قانوين، 
حيث  الأج���ان���ب،  امل�شتثمرين  جت���اه  الل��ت��زام��ات  ودع���م 
ت�شهيل  خ��الل  م��ن  ذل��ك،  على  ال�شراكة  اتفاقية  ت��وؤك��د 
وتاأمني املناخ ال�شتثماري ال�شروري لتحقيق الإمكانات 
وجود  م��ع  خا�شة  البلدين،  ب��ني  الكاملة  القت�شادية 
قوا�شم م�شرتكة باعتبارهما وجهة جاذبة لال�شتثمارات 
تاأثريا  ال�شراكة  لتفاقية  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  الأج��ن��ب��ي��ة. 
متعددا القطاعات، حيث �شيكون لها تاأثري كبري على عدد 
املياه  منها  ال�شرتاتيجي  الهتمام  ذات  القطاعات  من 
والتكنولوجيا،  والتعليم  ال�شحية  والرعاية  والطاقة 

كما �شتخلق اإطاراً للتعاون والذي �شيتم دعمه من خالل 
الذي  الإماراتي  ال�شرائيلي  والتطوير  البحث  �شندوق 
التجارية والندوات  الوفود  اإطالقه موؤخراً، وتعزيز  مت 
تعزيز  �شيتم  كما  واملعرفة،  اخل��رات  وت��ب��ادل  امل�شرتكة 
التعاون باجتاه القطاع اخلا�ض ورجال الأعمال من كال 
اجلانبني، اإ�شافة اإىل دعم ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
وتقوية  تطوير  ي�شتهدف  ال��ذي  للتعاون  اأ�شا�ض  وو�شع 

امل�شاهمة القت�شادية من هذه ال�شركات.

وزيرة االقت�ساد االإ�سرائيلية: اتفاقية ال�سراكة االقت�سادية
 ال�ساملة مع االإمارات �ست�سهم يف م�ساعفة حجم التجارة بني البلدين

- الثانية �سمن �سل�سلة من 8 اتفاقيات ت�ستهدف تعزيز مكانة الدولة مركزًا عامليًا للتجارة وال�ستثمار يف اإطار م�ساريع اخلم�سني
- ابن طوق: التفاقية تعك�ض الروؤية ال�ست�سرافية للدولة بتطوير اقت�ساد م�ستقبلي اأكرث 

مرونة وانفتاحًا وا�ستدامة.. و�ستخلق منوذجًا جديدًا للتعاون البناء بني دول املنطقة
- باربيفاي: ت�ساهم التفاقية يف تعزيز التجارة ال�ساملة بني البلدين ومتكني ال�سراكة 

يف التقنيات املتقدمة مبا ي�سهم يف ت�سهيل الأعمال وحتقيق امل�سالح امل�سرتكة
% من عائدات  % من الب�سائع التي تدر نحو 99  - اإلغاء الر�سوم اجلمركية على 96 

الت�سدير.. وتعزيز و�سول امل�سدرين 

جمل�ض اإدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعه الثاين للعام 2022

عبداهلل املويجعي: غرفة عجمان حري�سة على مواكبة توجهات الدولة يف جمال االبتكار
•• عجمان- الفجر:

تراأ�ض �شعادة املهند�ض عبداهلل املويجعي رئي�ض جمل�ض ادارة غرفة 
جتارة و�شناعة عجمان، اجتماع جمل�ض اإدارة غرفة عجمان الثاين  
ال�شيخ  النعيمي و�شعادة  را�شد  �شعادة حمد  2022، بح�شور  للعام 
واأع�شاء  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائبي  النعيمي  �شقر  بن  �شلطان 
والوقوف  العمل  �شري  ملناق�شة  وذلك مبقر غرفة عجمان  املجل�ض، 
القائمة  الغرفة  ومبادرات  م�شاريع  وتطورات  م�شتجدات  اأخر  على 

وامل�شتقبلية.
ويف بداية الجتماع اأعرب اأع�شاء جمل�ض الإدارة عن عميق احلزن 
العربي  وال��ع��امل  الإم�����ارات  دول���ة  ب�شعب  اأمّل  ال���ذي  الأ���ش��ى  وب��ال��غ 

وال�شالمي بوفاة املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه، �شائلني املوىل عز وجل ان يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه 
ف�شيح جناته. واأكد اأع�شاء جمل�ض الإدارة اأن بتويل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، رئا�شة 
دولة الإمارات، ُت�شتكمل م�شرية العطاء والزدهار والنمو لتوا�شل 
الإمارات نه�شتها ال�شاملة واإجنازاتها ومتيزها القليمي والعاملي يف 
كافة املياديني. وخالل الإجتماع اإطلع الأع�شاء على حم�شر اجتماع 
جمل�ض الدارة الأول للعام 2022 اإىل جانب نتائج اإجتماعات جلنة 
املوارد الب�شرية الأول لعام 2022 واإعتمادها، وكذلك املركز املايل 

للغرفة خالل من يناير اإىل ابريل 2022.
وتطوير  التميز  فريق  اجتماعات  نتائج  الجتماع  اأعمال  وتناولت 

العمال وجهود غرفة عجمان املبذولة يف توفري بيئة داعمة لنمو 
الأعمال وتعزيز تناف�شية اقت�شاد اإمارة عجمان وزيادة جاذبيته، كما 
باأع�شاء  اخلا�شة  اللجان  ومهام  اإخت�شا�شات  على  احل�شور  اإطلع 
جمل�ض اإدارة غرفة عجمان. واإطلع اأع�شاء جمل�ض الإدارة على اآخر 
تطورات �شري العمل على م�شروع مركز البتكار وما يوفره من دعم 
كبري لأ�شحاب امل�شاريع ورواد ورائدات الأعمال، حيث اأو�شح �شعادة 
عبداهلل املويجعي ان غرفة عجمان حري�شة على مواكبة توجهات 
لالأفراد  والدوات  ال��و���ش��ائ��ل  وت��وف��ري  الب��ت��ك��ار  جم���ال  يف  ال��دول��ة 
واملوؤ�ش�شات و�شرورة العتماد على النهج البتكاري باعتباره اأ�شا�ض 
لقت�شاد امل�شتقبل، معتراً اأن مركز البتكار التابع للغرفة �شيمثل 

نقلة نوعية يف دعم جمال البتكار ومكانته يف اإمارة عجمان.
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تغيري ا�سـم / �سامر �سعيد جمعه م�سعود الغليفقى 
الغليفقى(  م�شعود  �شعيد جمعه  )�شامر  املواطن  تقدم 
ا�شمه من  بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�شم  اىل  بطلب 

)�شامر( اىل)را�شد(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

العالن ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ايزي وورلد للتكنولوجيا )�ض.ذ.م.م( 
العنوان : مكتب رقم 108 ملك احمد حممد حممود الدلل - نايف - ديرة - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   532325  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
58677 مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/5/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كو�ست 
للمحا�سبة والتدقيق العنوان : مكتب رقم 503 ملك م�شطفى عبدالرحيم برهان 
م�شطفوى - بردبي - املنخول - هاتف : 3888438-04 فاك�ض : 04-3888439  
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : كو�ست للمحا�سبة والتدقيق
العنوان : مكتب رقم 503 ملك م�شطفى عبدالرحيم برهان م�شطفوى - بردبي 
- املنخول - هاتف : 3888438-04 فاك�ض : 3888439-04  مبوجب هذا 
تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
ايزي وورلد للتكنولوجيا )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/5/25 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/25
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

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

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

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

املطلوب اإعالنه : فوؤاد عبا�ض متيز - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - احلمرية - بردبي - دبي - مبنى احلبية اخلام�شة - �شقة الثمام - 
foadtamiz@yahoo.com  -  0504957949  -  45

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
 : العقار  نوع   : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  ع�شر 
وحدة عقارية - املنطقة : احلبية اخلام�شة - رقم الر�ض 43 - امل�شاحة : 139.46 مرت مربع - رقم املبنى : 27 - ا�شم املبنى : الثمام 

درهم.  724466.25  : التقييم   -  207  : الوحدة  رقم   -  45
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001880/ 

اإىل املحكوم عليه : رادهاكري�شنان كولراكاندى ميتال �شوى
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شهاب علي ابراهيم حممود املحمود - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 11374 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
بغداد لتجارة االقم�سة واملالب�س اجلاهزة رفيق اال�سالم عبدال�سالم   

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000263/ 
اإىل املحكوم عليه : بغداد لتجارة القم�شة واملالب�ض اجلاهزة رفيق ال�شالم عبدال�شالم - العنوان : اإمارة عجمان 

منطقة عجمان ال�شناعية اجلديدة مبنى بغداد مقابل �شوبر ماركت زهرة بغداد رقم مكاين 4500607426 
رفيق ال�شالم عبدال�شالم - العنوان : اإمارة عجمان منطقة عجمان ال�شناعية اجلديدة مبنى بغداد مقابل �شوبر 
�شدك  عنه  �شورة  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث    4500607426 مكاين  رقم  بغداد  زهرة  ماركت 

ل�شالح املدعي  املنفذ البنك العربي املتحد - �ض م ع   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 708896 درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك 
املذكورة. ويف حالة  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   - املوافق   - يوم  بح�شور جل�شة  )ين(  )م( مكلف  فاأنت  ذلك  )م( عن 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002568 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ميثيني كينجي  - جمهول حمل الإقامة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنبية 

قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب :
واربعمائة  الف  ب�شداد مبلغ وقدره )1454.17 درهم(  والت�شامم  بالت�شامن  املدعي عليهم  الزام   -
وخم�شون درهم و�شبعة ع�شرة فل�شا  - الزام املدعي عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ 
اإقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام.  - الزام املدعي عليهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت 
مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة 
ايام من تاريخ  امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة  جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/30 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
MOJAU_2022- 0067649 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�شية  احلو�شني،  حممد  دروي�ض  رم�شان  الرمي   : ال�شيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اإىل ال�شيد : موؤمن 
عبدالعزيز بركات الق�شري اجلن�شية م�شر يف الرخ�شة )الريادة لطباعه و ت�شوير امل�شتندات( 
والتي تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم)553662( ال�شادرة من دائرة التنمية 

القت�شادية تعديالت اأخرى : خروج �شريك / �شركاء ، و دخول اآخر / اآخرين
 2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
MOJAU_2022- 0067605 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اماراتي اجلن�شية   ، الكعبي  �شامل مطر  �شعيد مبارك  ال�شيد/  انا  باأنني  للجميع  ليكن معلوما 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ،784197539747929 رقم  هوية  لبطاقة  واحمل 
هندي   ، مويدوتي  بانداراتيل  كاكاتاراييل  امري  حممد  ال�شيد/  100% اإىل  البالغة  ح�شتي 
اجلن�شية ، ويحمل بطاقة هوية رقم 784197651371862 يف الرخ�شة امل�شماه)�شيدلية 
الجيال(، والتي تاأ�ش�شت يف امارة ال�شارقة )خورفكان( حتت رقم 768707  ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بحكومة ال�شارقة - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
MOJAU_2022- 0068011 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/حممد مزمل حق على كر ، اجلن�شية بنغالدي�ض يرغب 
فاروق  حممد  ال�شيد:  اىل  ذلك  100% و  البالغه  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الطاف مياه - اجلن�شية بنغالدي�ض ، يف الرخ�شة امل�شماة )�شوبر ماركت دار ال�شالم( والتي 
دائرة  من  ال�شادرة   )771084( رقم  امل�شماة  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

التنمية القت�شادية بال�شارقة
تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر ، تغري وكيل خدمات. 

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

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
MOJAU_2022- 0068102 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : عائ�شة را�شد عبيد حممد املهريي- اجلن�شية المارات العربية املتحدة 
والتنازل عن كامل ح�شتها  البيع  ويحمل بطاقة هوية رقم )784199732826161( ترغب يف 
البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد : حممد يعقوب مول كاريالت - اجلن�شية الهند ويحمل بطاقة هوية 
باأمارة  تاأ�ش�شت  امل�شماة )�شفر املدينة للتجارة( والتي  رقم )784197695032868( يف الرخ�شة 
موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري   : اأخرى  تعديالت   ، ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )571606( 
فردية اىل وكيل خدمات تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر، وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. واطلب من 

ال�شيد الكاتب العدل الت�شديق على هذا الإعالن. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

00000 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2022/121243(
مقدم من : املنذرة : دار التمويل. ذ.م.م - )حاليا(

)دار التمويل الإ�شالمي �ض. م. خ )�شابقاً( )اجلن�شية المارات(
املنذر اإليها الأوىل : الراء للنقل العام �ض.ذ.م.م )�شابقاً(

اأورينت جيت للتكنولوجيا �ض.ذ.م.م )حاليا( اجلن�شية : المارات
املنذر اإليها الثانية : اأمينه حممد عادل العربيني - اجلن�شية : �شوريا

املو�شوع
باملبالغ  بالوفاء  الإنذار وتكلفكما  املنذرة تنبه عليكما مبوجب هذا  فاإن  بالوفاء  الإنذار والتكليف  مبوجب هذا 
املرت�شدة يف ذمتكما ل�شاحلها والبالغ قدرها 282،578،25 درهم )مائتان واثنان وثمانون األفاً وخم�شمائة 
لهذا  ا�شتالمكم  تاريخ  من  اأيام  وثمانية و�شبعون درهما وخم�شة وع�شرون فل�شا( على اأن يكون ذلك خالل 7 
اأن تكفل  �شاأنها  القانونية والتحفظية �شدكم والتي من  الإجراءات  املنذرة لتخاذ كافة  واإل �شت�شطر  النذار، 
حقها يف احل�شول على املبلغ املرت�شد يف ذمتكم، بالإ�شافة اىل �شنوياً من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد، مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى جتاه املنذر اإليهما.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/120031(
املنذر : بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع 
ورد وليام  انتوين   -1 املنذر اإليهم : 

2- او�شا موكي�ض جو�شي  
- ينذر املنذر املنذر اليهم ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره ٤٢0،٢٩٢،5٣ درهم ) فقط اربعمائة وع�شرين األف 
ومائتان واثنني وت�شعني درهم وثالثة وخم�شني فل�شا لغري( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم 
 4 رقم  بالطابق   414 رقم  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بنمتكم  املرت�شدة  املديونية  بت�شوية  للزامكم 
B-67 على قطعة الأر���ض رقم  988،23 قدم مربع واملواقف  2 البالغ م�شاحته  مببنى �شتارز تاور 
القانون  للمنذر طبقا لحكام  واملرهون  لكم  اململوك  دبي  باإمارة  الوىل  على  جبل  مبنطقة   2596
واملادتني )٢5( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي مع 

حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/120012(
املنذر : البنك العربي املتحد

املنذر اإليه : على احمد �شريفى
)فقط  دره��م   2،394،318،17 وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليهم  املنذر  املنذر  ينذر 
ع�شر  و�شبعة  درهم  ع�شر  وثمانية  وثالثمائة  الف  وت�شعني  واربعة  وثالثمائة  مليونان 
ال�شداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وح��ال  فل�شا لغ��ري( خالل ثالثني يوما من 
بت�شوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  ل��ه  يحق  امل��ن��ذر  ف��ان  املهلة 
املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )ار�ض( رقم 624 البالغ م�شاحته 
4،121،50 قدم مربع مبنطقة معي�شم الول باإمارة دبي باملزاد العلني ا�شتنادا لحكام 
ل�شنة   14 رقم  التاأميني  الرهن  قانون  من  بعدها  وما  و)٢٦(   )٢5( واملادتني  القانون 

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

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 70021
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/120018(
املنذر : بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع - ب�شفته امل�شتحوذ على/�شركة ابوظبي للتمويل �ض م خ

املنذر اإليه : بابك احمد �شيخ احلرم م�شهدى
مليونان  )فقط  درهم   2،100،000،00 وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر 
ال�شداد خالل  ومائة الف درهما لغري( خالل ثالثني يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن 
هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية 
املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 3203 بالطابق رقم 32 مببنى مارينا تاور 
على   p12-240  ،  p12-241 واملواقف  مربع  قدم   1،977،44 م�شاحته  البالغ   1 رقم 
قطعة الر�ض رقم 156 مبنطقة مر�شى دبي باإمارة دبي باملزاد العلني ا�شتنادا لحكام القانون 
واملادتني )٢5( و)٢٦( وما بعدها من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبى 

مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/120026(
املنذر : بنك ابوظبي الول �ض.م.ع )حاليا( ) بنك اخلليج الول - �شابقا(

املنذر اإليه : انيل امتار ام فالنى
ثمامنائة  )فقط  درهم   866،618،81 وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر   -
فل�شا لغري( خالل ثالثني  وثمانني  وواحد  درهم  ع�شر  وثمانية  و�شتمائة  الف  و�شتني  و�شتة 
يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان املنذر بحق له اتخاذ كافة 
القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع  الجراءات 
العقار رقم 201 بالطابق رقم 2 مببنى mog207 رقم 1 البالغ م�شاحته 947،22 قدم 
ا�شتنادا  العلني  باملزاد  دبي  باإمارة  على  جبل  مبنطقة   4873 رقم  الأر�ض  قطعة  على  مربع 
ل�شنة   14 رقم  التاميني  الرهن  قانون  بعدها من  وما  و)٢٦(   )٢5( واملادتني  القانون  لحكام 

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

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002495 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مو�شى موزي كيزيرا - جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم اأن املدعية �شركة اجرة الإمارات )ذ م م( 

قد اقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها بالتي : 
عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   -1

وخم�شة  درهم  واربعون  وثمانية  ومائتان  الف  )ع�شرون  درهم   20248.95 وقدره  ب�شداد  عليه  املدعي  الزام   -2
وت�شعون فل�ض( مع �شمول احلكم بفائدة قانونية وقدرها )12%( من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. 

املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  الزام   -3
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  وتقدمي مذكرة جوابية   ، وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى(  رقم )مكتب مدير 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات 

بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/31 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  ، 2 - رخ�سنده �ساهني حممد عمران 
جويا  1- واحة املها لتجارة املواد الغذائية �س ذ م م   

)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2019/ M0001744 اإخطار دفع يف الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : 2- رخ�شنده �شاهني حممد عمران جويا - العنوان : عجمان - الرو�شة 3 - �شارع 113 الزهراء - �شارع 

دم�شق - خلف مطعم ومطبخ الماين ال�شعبي - بناية رقم 12 - بيت رقم 1 - هاتف رقم  0525541313 
1- واحة املها لتجارة املواد الغذائية �ض ذ م م - العنوان : دبي - ديرة - نايف - حمل رقم )5( ملك ابوبكر حممد علي 

حممد حاجي - هاتف رقم 042628228  حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ احمد جان كل فراز خان ، اجلن�شية افغاين - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه 
كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 388000  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي 
امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن اجتماع خربة 

يف الدعوى رقم 2021/1405 عقاري جزئي
�شد املدعى عليه 1/ ناري�ض لخمي�شاند ا�شراين 
�شد املدعى عليه 2/ هيكتور للو�شاطة العقارية 

�شد املدعى عليه 3/ بيتري ماتهيو ايلي�ض 
�شد املدعى عليه 4/ جي كيه تي هولدجنز ليمتد )حاليا( و جلوبال كينج تكنولوجيز ليمتد )�شابقا(

املقامة من املدعى/ ح�شة بنت قا�شم بن عثمان الق�شبي، مبا اأن هناك د دعوى مقامه �شدكم اأمام حماكم 
فاإننا  الدعوى،  يف  حما�شبيا  خبريا  ندبنا  مت  اأنه  وحيث   ، جزئي  عقاري   2021/1405 رقم  حتت  دبي 
وعمال باأحكام قانون الإثبات رقم 10 ل�شنة 1992، ندعوكم حل�شور اجتماع خرة اأو من ميثلكم قانونا 
والذي �شوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 09/06/2022 يف متام 
ال�شاعة 01 ظهرا. بناية الفجر - بردبي - منطقة عود ميثاء - �شارع اأم هرير ، اأ�شفل البناية مفرو�شات هوم 

ار ا�ض / مول زعبيل ، مكتب رقم 207 الدور الثاين - هاتف 043350095
اخلبري املحا�سبي
حممد �سعيد الظنحاين

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن مبوعد اجتماع خربة

يف الدعوى رقم 2022/1677 منازعات اإيجارية ال�سارقة
املقامة من / يونيكوم لال�شتثمارات ذ.م.م  - هاتف: 9101021 050

�ش�د / علي عبد الوهاب عبد املجيد - هاتف: 6400063 050 
رقم  الدعوى  يف  اخلراء  �ش�وؤون  اإدارة  قبل  من  ح�شابياً  خبرياً  ندينا  قرار  اىل  بالإ�شارة 
1677/2022 منازعات اإيجارية ال�شارقة، نفيدكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلرة الأول 
يوم اخلمي�ض املوافق 2022/06/09 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهراً وذلك مبقر مكتبنا 
وكالة  خلف   - ال�شارقة  باإمارة  في�شل  امللك  �شارع   2 الفي�شل  بناية  الثاين  الطابق  يف  الكائن 
ال�شوزوكي م�شطحبني معكم كافة الأوراق وامل�شتندات التي ترونها منا�شبة لتمكيننا من بدء 

مهمتنا. اخلبري احل�شابي/ يعقوب حممد ال�شالمات - هاتف : 5505338 050
yakoub@namc.co.ae : اإمييل

اخلبري احل�سابي / يعقوب حممد ال�سالمات 
رقم القيد الذي وزارة العدل 645

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/115652(
املنذر املوؤجر : جورج جرج�ض - بوكالة املحامني : اإجني نبيل حممود وعبداهلل �شويكت الهاجري وحممد الري�شي

ال�شخ�ش�ية  ب�ش�فته   - اجلن�ش�ية  دومينيك��ان   - مرت�ش�ى  ع�ل�ي  ح��ش�ي�ن   ))-2  ، ذ.م.م  لال�شتثمار  تيا   ))-1  : اليهما  املنذر 
وب�ش�ف�ته م�دير و�شريك يف �شركة تيا لالإ�شتثمار )�ض.ذ.م.م(

املو�شوع : - تن�ذركم املن�ذرة ب�شرورة املب�ادرة ل�ش�داد املبالغ امل�شتحقة ف�ي ذم�تك�م ل�ق�اء ب�دلت اليج�ار ع�ن الع�ي�ن امل�وؤجرة 
م�ن ت�اريخ 2020/6/15 حت�ى ت�اريخ الإخ�الء ال�ف�ع�ل�ي ف�ي 2021/2/23 وقيمت�ه )1400000( مليون واأربع مائة 
ع�ل�ى  الك��هرب�اء  ف�واتري  قيم�ة  لق�اء  ذم�تكم  ف�ي  امل�شتحقة  املبالغ  ل�ش�داد  املبادرة  ب�شرورة  املن�ذرة  تن�ذركم   )2 درهم.   األف 
امل�اأجور لغاي�ة ت�اريخ الإخ�الء وقيمته�ا الإجمالي�ة مبل�غ )584526،19( خم��ض مائه واأربع وثمانون األف وخم�ض مائة 
و�شتة وع�شرون درهما وت�شعة ع�شر فل�ض. 3( تن�ذركم املن�ذرة ب�ش�رورة املبادرة ل�ش�داد املبالغ امل�شتحقة ف�ي ذم�تكم لق�اء قيم�ة 
وثم���انون  واأرب�ع  األف  وثالث�ة  م�ائ�ة  �ش����بع  ف�واتري املي�اه وال�ش�رف ال�ش�حي وقيمته�ا الإجمالي�ة مبل�غ )703084،43( 
دره�م وثالث�ة واأربع�ون ف�ل��ض. بالإ�ش�اف�ة ال�ى التع�وي��ض والفائ�دة القانوني�ة 12% م�ن ت�اريخ ال�شتحقاق حت�ى ال�ش�داد 
ال�ق��ش�اء  ال�ى  اللج�وء  ال�ى  ا�ش�������ني  �ش���نظطر  واإل   ، الن�ذار  ل�ه�ذا  اإ�ش����تالمكم  ت�اريخ  م�ن  اأي�ام  خم�ش�ة  خ�الل  وذل�ك  الت�ام، 
ملقا�شاتكم واملطالب�ة بال�دفعات امل�شتحقة عل��يكم بالإ�ش�افة ال�ى الغ�رام���ات التاأخريي�ة والتع��وي�ض وحتم��يلكم كاف�ة ال�ر�ش�وم 

وامل�شاريف ومقابل الأتعاب املرتتبة على ذلك من تاريخ اإ�شتحقاق املبلغ.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإخطار بورود تقرير التثمني )ن�سرا( 
يف الق�سية رقم 2017/1828 تنفيذ 

اإىل املنفذ �شده / �شركة املنقذ ملقاولت البناء ملالكها / احمد نا�شر يو�شف النعيمي 
ل�شالح املنفذ له / �شركة العمارة احلديثة للمقاولت - ذ م م 

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( بتاريخ 2022/5/16 اإعالمكم بورود تقرير التثمني 
على العقار )رقم �شند 102070061 مبنطقة الرميلة 3 باإمارة عجمان( 

لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية ق�شم احلجوزات 
والبيوع خالل �شبعة اأيام من تاريخ الإعالن لالإطالع على التقرير 

ويف حالة تخلفكم عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر اإجراءات 
البيع يف غيابكم 

عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
مبحكمة ال�سارقة االإبتدائية االإحتادية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا( 
يف الق�سية رقم 1828 ل�سنة 2017 

اإىل املنفذ �شده / �شركة املنقذ ملقاولت البناء ملالكها / احمد نا�شر يو�شف النعيمي 
ل�شالح املنفذ له / �شركة العمارة احلديثة للمقاولت - ذ م م 

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�شية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم بانه مت توقيع احلجز 
التنفيذي على العقار العائد ملالك ال�شركة املنفذ �شدها )عقار رقم �شند 102070061 
ال�شارقة  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك   ، عجمان(  باإمارة   3 الرميلة  مبنطقة 
الإبتدائية الإحتادية ق�شم احلجوزات والبيوع خالل �شبعة اأيام من تاريخ الإعالن يف حال 
وجود اي اإعرتا�ض. ويف حالة تخلفكم عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة 

�شتبا�شر اإجراءات البيع يف غيابكم 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
مبحكمة ال�سارقة االإبتدائية االإحتادية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0063391
املخطر : عامر �شيجرى، اجلن�شية تركيا واحمل بطاقة هوية رقم 784198318503095

العنوان : ال�شارقه - التعاون - ه�اتف رقم : )0502723910(
رقم  هويه  يحمل  و  اجلن�شيه  اماراتي   - املطرو�شي  حتري�ض  احمد  حممد  احمد   : اليه  املخطر 

 784197759187418
العنوان/ دبي - مردف - رقم مكاين 4208891297 - هاتف : 0504571207 - 0503977788

مو�شوع الإخطار : ا�شرتجاع ال�شيكات
 -  500041( كالتايل  هم  و   6 عدد  ا�شليه  �شيكات  املخطر  من  ا�شتلم  اليه  املخطر  ان  حيث   : الوق�ائ�ع 
بحل  اليه  املخطر  ليقوم  وذلك   )500048  -  500040  -  500039  -  500038  -  500037
الق�شيه التي بني املخطر و ال�شيد / احمد ال�شيد و لكن دون جدوى و عندما طلب املخطر من املخطر اليه 
بارجاع ال�شيكات ال�شليه ال انه رف�ض بالرغم من كرة املحاولت و بذلك يرغب املخطر يف انذار املخطر اليه 
�شده.  القانونية  الجراءات  لتخاذ  ا�شفا  ي�شطر  �شوف  وال  ايام  خم�شة  خالل  ال�شليه  ال�شيكات  با�شرتجاع 

وعليه يلتم�ض املخطر من �شعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�شمياً. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533
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العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

ال�سخ�سية    االأحوال   AJCFISHPAF2021 /0000001 يف  الدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه : عبدالرحمن عبداحلق حبيب الرحمن - بنغالدي�شي اجلن�شية

عنوانه : عجمان - منطقة الرا�شدية/3 - م�كاين رقم )4315509832( - حاليا : خارج الدولة - ت : 0507290023
نبلغك اأنه قد �شدر �شدك احلكم AJCFISHPAF2021/0000001 الغيابي املبني اأدناه ولك احلق يف الإعرتا�ض على هذا احلكم اأمام 
اإبتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك هذه املذكرة ، ويف حالة عدم تقدميك الإعرتا�ض خالل املدة  30 يوما  حمكمة عجمان ال�شرعية خالل 

املذكورة فاإن احلكم �شي�شبح قطعيا بحقك ، و�شتتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
احلكم : حكمت املحكمة حكما مبثابة احل�شوري للمدعية نور ال�شباح �شيد الرحمن )على( املدعى عليه عبد الرحمن عبد احلق حبيب الرحمن 

اأول : بتطليق املدعية من املدعى عليه طلقة بائنة للهجر وعلى املدعية اإح�شاء عدتها من هذا التطليق من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا. 
ثانيا : اإثبات ح�شانة املدعية لأولدها من املدعى عليه خلود و�شعود ونوح ومهند وعنود وو�شحه.

ثالثا : اإلزام املدعى عليه با�شتخراج �شهادات ميالد لأولد املدعية نوح املولود يف م�شت�شفى ثومبي بعجمان بتاريخ 2008/8/1 م ومهند املولود 
يف مركز خا�ض بال�شارقة بتاريخ 2010/6/20 م وعنود املولودة يف مركز خا�ض بال�شارقة بتاريخ 2012/5/26م وو�شحه املولودة م�شت�شفى 
ثومبي بعجمان بتاريخ 2016/9/24 والزامه با�شتخراج جوازات �شفر وبطاقات هوية جلميع اأولد املدعية خلود وحممد و�شعود ونوح ومهند 
اأولدها  هويات  وبطاقات  �شفر  وجوازات  ميالد  �شهادات  با�شتخراج  للمدعية  والإذن  قانونا  املقررة  والإجراءات  الأو�شاع  ح�شب  وو�شحه  وعنود 
اأوراقهم الثبوتية لدى اجلهات املخت�شة. �شدر احلكم مبثابة احل�شوري وتلي علنا يف يوم الأربعاء �شعبان 1442ه� املوافق  �شالفي الذكر وبقية 

املتحدة. يعلن املدعى عليه باحلكم بالن�شر. العربية  الإمارات  دولة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب  با�شم  2021/3/17م 
و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه و�شلم. 

القا�سي / ال�سديق جابر الطاهر  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001046 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : باب الكرم ملقاولت ال�شيانة العامة  
جمهول حمل الإقامة  

مكتب  اأمام  �شباحا   8.30 ال�شاعة    2022/6/14 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )4 رقم  الدعوى 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/30 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001328 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شعيد احمد ل�شيانة املباين - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة  

مكتب  اأمام  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2022/6/14 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )4 رقم  الدعوى 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/30 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/121714(
املنذر : ديباك جاجيفان جاجيفان ران�شهود ، هندي اجلن�شية.

املنذر اليه : ح�شام حممد تاج الدين ، �شوري اجلن�شية.
لذلك ، ومبوجب هذا الإنذار العديل فان املنذر ينذر املنذر اليه ب�ش�رورة اإخالئه للعني املذكوره 
و�ش��داد القيمة اليجارية امل�شتحقة على �شغله للعني وت�شليمها للمنذر خالية من ال�شواغل باحلالة 
التي اإ�شتلمها ، مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من تلف وت�ش�وية ح�ش�اب املاء والكهرباء والتريد 
واي ا�شتهالكات اخري عن مدة �شغله للعني حتي تاريخ الخالء التام وذلك يف خالل مدة اق�شاها 
تنظيم  قانون  يف  عليها  املن�شو�ض  للمهلة  طبقا  وذلك  النذار،  هذا  ن�ش�ر  تاريخ  من  يوما(   30(
العالقة بني املوؤجرين وامل�شتاجرين باإمارة دبي، وال �شوف ي�شطر املنذر اآ�شفا لتخاذ الجراءات 
ر�شوم  كافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  وما  ذكر  ملا  الالزمة  الق�شائية 

وم�شاريف الدعوي والتقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/117513(
املنذر : املطرقة امللكية للتجارة )�ض.ذ.م.م(

املنذر اإليه : منت لالنتاج البداعي ذ.م.م )جمهول حمل الإقامة(
ننذركم ب�شرورة �شداد املديونية املرت�شدة بذمتكم مبلغ )234،617،57( 
و�شبعة  درهم  ع�شر  و�شبعة  و�شتمائة  الف  وثالثون  واربعة  مائتان  درهم 
لإتخاذ  اأ�شفني  �شن�شطر  فاإننا  واإل  ايام  خم�شة  خالل  فل�شا  وخم�شون 
اللجوء للق�شاء واملطالبة  القانونية �شدكم من خالل  جميع الإجراءات 
بالر�شوم  الزامكم  مع  القانونية  والفائدة  املرت�شده  املبالغ  كامل  ب�شداد 

وامل�شاريف كاملة ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
 : اجلن�شية   - املرزوقي  ح�شن  عبداهلل  يو�شف  مبارك   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الإمارات العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%100( 
امل�شماه  الرخ�شة  يف  ال�شودان،   : اجلن�شية   - املاحي  على  حممد  عماد   : ال�شيد  اإىل  وذلك 
 )747590( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  لغ�شيل  )امل�شوار 
ال�شكل  تغيري   .1 اخرى:  تعديالت  بال�شارقة،  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 

القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
MOJAU_2022- 0068134 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، المارات اجلن�شية  ابراهيم �شابر المريي  ال�شيد/ احمد على  بانني  ليكن معلوما للجميع 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ،784197149035970 رقم  هوية  بطاقة  واحمل 
وال�شباغ(  ال�شحية  لالعمال  )�شريجنت  امل�شماه  الرخ�شة  يف   ،100% البالغة  ح�شتي 
والتي تا�ش�شت بامارة ال�شارقة حتت رقم 214132 ايل ال�شيد/ حممد نظيم مقبول احمد، 
ال�شكل  تغيري   -  784196790794935 رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  اجلن�شية  بنغالدي�ض 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات، تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
 2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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يف  الدعوى 2022/898 جتاري جزئي - دبي

املدعي / تي �شي ال للمنظفات - �ض ذ م م  
املعلن اليه / املدعي عليها / فود تو جو لتعهدات التزويد بالوجبات  )ذ م م(  
يف الدعوى رقم 2022/898 جتاري جزئي - دبي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
الإثنني املوافق 2022/6/6 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد الإجتماع الأول للخرة 

 Email : عن بعد وميكنكم التوا�شل معنا لتزويدكم برابط الجتماع على العناوين التالية
 expert@alsharid.com

تليفون : 042555155 
امل�شتندات  كافة  اإح�شار  مع  املذكور  الجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يطلب  لذا 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / عبيد حممد ال�سارد 
رقم القيد مبحاكم دبي 152                 
رقم القيد بوزارة العدل 492 

دعوة حل�سور 
االجتماع االأول للخربة

70392

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/961 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  حممد اعجاز خان بن حممد ا�شلم خان

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

امريكان اك�شر�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )�شابقا( 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
خلزينة  ر�شوم  مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٢٤851(
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/6935 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  وليد جورج ال�شيخاين

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

امريكان اك�شر�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )�شابقا( 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )٣٦8٣1(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن بالن�سر 

 207/2020/960 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  �شونينا �شابالنى �شونيل �شابالنى

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )م( المارات 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٦٤٢٤5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اعالن بالن�سر 
 207/2022/1500 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �شده/1-  الفا للب�شريات �ض.ذ.م.م - فرع دبي 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني - فرع دبي 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد 
او خزينة املحكمة. وعليه فان  التنفيذ  به وق��دره )1٦٩08٦.1٦( درهم اىل طالب 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  638/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم ٢٢8

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢0٢1/٢818 مدين جزئي ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )٢0٦0٩( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : علي عبداهلل علي علي قا�شم
عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلبي�شي - ديره - دبي - �شارع اخلبي�شي - مبنى بنايه 
م��ع��ر���ض هيونداي  خ��ل��ف   -  11  ،  10 رق���م  الول  �شقة   -  5٣5 رق���م   - وامل���زروع���ي  ال��ب��ح��رى 

لل�شيارات
املطلوب اإعالنه : 1- العطار لتوريد العمالة - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٢0٦0٩( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3490/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٤1٦7/٢0٢0 جتاري جزئي ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1.٣٢٦.٢7٩.05( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ
مبنى   - �شارع حمدان   - ابوظبي   - ال�شياحي  النادي   - ابوظبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

الوقف - �شقة الول - مقابل مها ارجان
 -٢ ���ض.ذ.م.م  الثقيلة  بال�شاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  املدينة  : 1- جبل  اإعالنهما  املطلوب 

عتيق نواز راجا جول نواز - �شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.٣٢٦.٢7٩.05( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1542/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم ٢٣0
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة ارقام )٢٣٩-٢٤0-٢٤٢-٢٤٣-٢٦٢-٢50-٢٦٦( وال�شادر 

عن/جي.اتي.ات�ض جلوبال تريد هاو�ض �ض.ذ.م.م بقيمة )٣٦٦7٩٣5( درهم .
طالب التنفيذ : النخيل الذهبي التجارية �ض.ذ.م.م

اآل مكتوم - ميدان بني يا�ض - برج ديره - الطابق الثالث - مكتب رقم  عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع 
٣0٩ - هاتف:0٤٢٢٣٤17٢ - فاك�ض:0٤٢٢٢5٣7٤ - �ض.ب:18٤٩دبي
alnakhidubai@outlook.com:الريد اللكرتوين

املطلوب اإعالنهما : 1-كور�ض �شيد مو�شى منتظر ٢- جي.تي.ات�ض. جلوبال تريد هاو�ض �ض.ذ.م.م - �شفتهما 
: منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٣٦7٣870.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1393/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم ٣1

مو�شوع الدعوى : طلب احلكم بالزام املدعي عليهما بالغاء وحذف ا�شم و�شفة املدعو/عمار علي عبود العلوان من 
وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  املدعي عليهما  وال��زام  بدبي   DMCC وال�شادرة من   jlt-65994 الرخ�شة رقم 

اتعاب املحاماة . 
املدعي:عمار علي عبود العلوان

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع �شارع البراج - مبنى اوبال تاور - �شقة 1٩05 
املطلوب اإعالنهما :  1- جوي جوزف غ�شوب ٢- ماتريك�ض فينت�شورز م.د.م.�ض  -  �شفتهما : مدعي عليهما 

مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:٢0٢1/٩/٢٩ مبثابة ح�شوري بالزام املدعي 
 jlt-65994 عليهما بحذف وازالة ا�شم املدعي من من�شب مدير ال�شركة املدعي عليها برخ�شتها التجارية رقم
وال�شادرة من DMCC  بدبي وباإخطار ال�شلطة املخت�شة بذلك والزمت املدعي عليها الوىل بامل�شاريف ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2512/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم ٢0

مو�شوع الدعوى : احالة الطلب من ا�شتئناف مدين:٣00/٢0٢1/11٦0 اىل مدين جزئي . 
املدعي:امل�شت�شفى المريكي دبي �ض.ذ.م.م

 - املوفمبيك  فندق  وين�ش�شرت مقابل  بجانب مدر�شة جيم�ض  ميثا  - عود  بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
منطقة رقم ٣1٩ - �شارع 15 اأ - مكاين:٣00٩5٩٢077 - هاتف:05055٢٢50٢ 

 امييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�ض 0٤٣٣٦00٦8 
املطلوب اإعالنه :  1- رئيفة بديع العظم  -  �شفته : اخل�شم املدخل 

الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:٢7/5/٢0٢٢  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�شوع 
قابال  ، حكما مبثابة احل�شوري  بي�شرح  ���ض.ذ.م.م  دبي  المريكي  امل�شت�شفى  ل�شالح/  اعاله  املذكورة 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1090/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 1٩7

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢٦٩.5٩0( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 1٢٪ من املطالبة وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
رقم  مكتب   - امل��ي��زان��ني   - الع��م��ال  نقطة  بناية   - بور�شعيد  - منطقة  امل��ط��ار  ���ش��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
 -  ٣٢٤٤5٩٤8٢٦ م��ك��اين   -  INFO3@OMALCE.AE:الكرتوين ب��ري��د   - ه������ات������ف:050٦7٦7٦1٦   -  ٩

IBAN:AE090500000000020106942  - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب اإعالنه :  1- عبدال�شالم رم�شان �شريف  -  �شفته : مدعي عليه 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ:٢0٢1/٩/٢٩ يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�شوع 
ت�شعة  درهم   )٦٩.5٩0( مبلغ مقداره  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  عقار  موؤ�ش�شة  ل�شالح/  اعاله 
�شتون الف خم�شمائة وت�شعون درهم والفائدة بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ املطالبة احلا�شل يف:٣0/٢0٢1/8 
وحتى ال�شداد التام والزمته امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات 
، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70530

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:450/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية الثالثة رقم ٢57

بعد  واحلكم  بها  عليه  املدعي  واع��الن  اق��رب جل�شة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ض من عدالة   : الدعوى  مو�شوع 
الف  وث��م��ان��ون  واث��ن��ان  مائتان  دره��م��ا   )٢8٢.٩0٩/1٤( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي  للم�شرف  ي���وؤدي  ب��ان  ب��ال��زام��ه  الثبوت 
وت�شعمائة وت�شعة دراهم واربعة ع�شر فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:م�شرف المارات ال�شالمي �ض.م.ع

- موبايل  رق�������م:0٤٣8٣٤587  ه��ات��ف   - ال��ث��ال��ث  ال��ط��اب��ق   - رق��م 1٦  - مبنى  الطبيه  دب��ي  - مدينة  ع��ن��وان��ه:ب��ردب��ي 
رقم:055701٦55٢ - امييل:maliklaw@emirates.net.ae - مكاين رقم:٣1٣5٢٩18٣5 

املطلوب اإعالنه:  1- احمد ايوب ا�شحاق حممد املازمي  -  �شفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:٢0٢٢/٤/٢5 مبثابة احل�شوري يف مادة  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�شوع 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )٢8٢.٩0٩.1٤( درهم مائتان واثنان  بان  املدعي عليه  ال��زام  جتارية مهنية للخ�شومة 
وثمانون الف وت�شعمائة وت�شعة دراهم واربعة ع�شر فل�ض ، والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية 
 ، املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة  وبالر�شوم  التام  ال�شداد  احلا�شل يف ٢0٢٢/٣/10 وحتى 
التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:458/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية الثانية رقم ٢5٦

بعد  واحلكم  بها  عليه  املدعي  واع��الن  اق��رب جل�شة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ض من عدالة   : الدعوى  مو�شوع 
الثبوت بالزامه بان يوؤدي للم�شرف املدعي مبلغ وقدره )٣٢٩.0٤٤/5٢( درهما ثالثمائة وت�شعة وع�شرون الف واربعة 
مع  ال�شداد  وحتى متام  املطالبة  تاريخ  5٪ من  بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�ض  وخم�شون  واثنان  دره��م  واربعون 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:م�شرف المارات ال�شالمي م�شاهمة عامة

عنوانه:دبي - بردبي - مدينة دبي الطبيه - مبنى رقم 1٦ - الطابق الثالث - هاتف رق���م:0٤٣8٣٤587 - موبايل 
رقم:055701٦55٢ - امييل:info@abdulmalikaw.ae - مكاين رقم:٣1٣5٢٩18٣5 

املطلوب اإعالنه:  1- عي�شى يو�شف حممد يو�شف الزاهدي  -  �شفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:٢0٢٢/٤/18 مبثابة احل�شوري يف مادة  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�شوع 
جتارية مهنية للخ�شومة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٣٢٩.0٤٤/5٢( درهم ثالثمائة وت�شعة 
املطالبة  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�ض  وخم�شون  واث��ن��ان  دره��م  وارب��ع��ون  وارب��ع��ة  ال��ف  وع�شرون 
الق�شائية احلا�شل يف ٢0٢٢/٣/٢1 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة، 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:53/2021/323 ا�ستئناف تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة املواد ال�شتعجلة والتنفيذ - ا�شتئناف  رقم 8٩

ب��ت��اري��خ:٢0٢1/1٢/11 يف  ال�شادر   11٢ رقم  التنفيذ  قا�شي  قرار  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
التنفيذ رقم 7٩٦/٢011 مدين 

امل�شتاأنف:�شركة دوكالند العقارات وميثلها ال�شيد/�شلمان خان
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي  

امل�شتاأنفة �شدها الوىل   اإعالنه :  1- ليلى �شامل �شالح ف�شل الريكي ب�شفتها مالكة  املطلوب 
-  �شفته : م�شتاأنف �شده

اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رق���م:٢011/7٩٦ تنفيذ مدين  مو�شوع الإع��الن :  قد 
بتاريخ:٢0٢1/1٢/٢0. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  ٢0٢٢/7/٢0  ال�شاعة 05.٣0 م�شاءا 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�شي  بقاعة 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70021

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:915/2022/460 نزاع مدين 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757

مو�شوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )107.٢07( ريال �شعودي او مايعادل بالدرهم الماراتي 
مبلغ وقدره )105.000( درهم مع التعوي�ض مبلغ )٢5.000( درهم بال�شافة اىل الفائدة القانونية التاخريية بواقع 
1٢٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢٪ من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املتنازع:ح�شني بن نبيل بن حبيب اخلواهر

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع الحتاد - مبنى ان جي اي - بالقرب من حمطة مرتو 
ديرة �شيتي �شنرت - وميثله:عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي

املطلوب اإعالنه :  1- حممد بن طاهر بن عي�شى البناوى  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )107.٢07( ريال 
�شعودي او مايعادل بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره )105.000( درهم مع التعوي�ض مبلغ )٢5.000( درهم بال�شافة 
والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   ٪1٢ بواقع  التاخريية  القانونية  الفائدة  اىل 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  ٢0٢٢/٦/8  ال�شاعة 0٩.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6783/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم ٢٢8

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 1٦85/٢01٦ عمايل جزئي 
ب�شداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )7٩708( درهم ل�شالح العامل.

طالب التنفيذ : حممد وقا�ض حممد حنيف
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - ديرة - الراحة 1 - بناية البحري 1 - �شقة رقم 110٢ - 

بجانب ي�ض بيزن�ض �شنرت
املطلوب اإعالنه : 1- فيجن ان�شتتيوت اوف بروفي�شيونال اديوكي�شن - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )81٤٣0.00( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اعالن بالن�سر 
 2304/2022/207 تنفيذ جتاري 

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

اي�شت  )اي��رو ميدل  ���ض.ذ.م.م )حاليا(  البناء  �شيل ملقاولت  املنفذ �شده/1-  بريفكت  اىل 
ملقاولت اخلدمات الفنية �ض.ذ.م.م( )�شابقا( ٢- �شوين كي�شان جامبافاديكار كي�شان �شيقرام 

جامبافاديكار - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة م�شك ميدل اي�شت م.م.ح 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )٢٦8٦٤8(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197



ثقافة وفن�ن

30
الدكتور  م��ع��ايل  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  م��را���ش��م  ح�شر 
يف  والآث����ار  وال�شياحة  الثقافة  وزي���ر  ن��اظ��م  ح�شن 
بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  ج��ان��ب  م��ن  ووق��ع��ه��ا  ال��ع��راق، 
الها�شمي  اإبراهيم  الأ�شتاذ  الثقافية  العوي�ض  علي 
املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة ومن جانب دار ال�شوؤون 

الثقافية العامة الدكتور عارف ال�شاعدي مدير عام 
الدار. وذلك على هام�ض فعاليات معر�ض اأبوظبي 

الدويل للكتاب. 
ال��ّت��ع��اون يف ك�����ل ما  وق���د ا�شتملت الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى 
الآراء  وتبادل  الت�شاور  اأهدافهما من خالل  يخدم 

وال���زي���ارات وال���درا����ش���ات امل�����ش��رتك��ة وور�����ض العمل 
العلمّية  واملعلومات  وال��دوري��ات  والكتب  والندوات 
تن�شجم  م�شرتكة  م�شروعات  وتنفيذ  والثقافية، 
َمَع اأهدافهما وتكون حمل اتفاقيات اأو برتوكولت، 
ك��ل ح��ال��ة على ح���دة، وي��ت��ب��ادل ال��ط��رف��ان بانتظام 

املعلومات والوثائق ب�شاأن املو�شوعات ذات الهتمام 
امل�����ش��رتك، وك���ذل���ك ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإق���ام���ة ع���دد من 
الفكرّية  الق�شايا  تخدم  التي  امل�شرتكة  الفعاليات 
والعلمّية والثقافية. كما ن�شت التفاقية اأن يتبادل 
الثقافية  ال�شخ�شيات  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  ال��ط��رف��ان 

بيانات  قاعدة  تو�شيع  يخدم  مبا  والعاملية  العربية 
َنة فنية م�شرتكة جتتمع وفًقا  كل طرف، واإن�شاء جَلْ
بني  امل�شرتكة  الطباعة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للحاجة، 
اجلهتني.وكانت موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ض 
التفاهم  قد وقعت عدداً من التفاقيات ومذكرات 

احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  مثل  م�شابهة  موؤ�ش�شات  مع 
�شومان يف الأردن، وموؤ�ش�شة الفكر العربي يف لبنان 
الفكر  ومنتدى  للثقافة يف م�شر  الأعلى  واملجل�ض 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  من  وغريها  لبنان  يف  العربي 

الفاعلة يف الوطن العربي.

موؤ�س�سة العوي�س الثقافية تربم اتفاقية تعاون مع دار ال�سوؤون الثقافية العامة يف العراق

•• دبي – الفجر:

الربحي لأ�شحاب  غ��ري  الفني  ال���ش��ت��ودي��و  م��واه��ب،  اأع��ل��ن   
الهمم من 18 عاماً فما فوق يف دبي، عن اختتام م�شاركته 

يف معر�ض »Let Live or Let Die« الذي مت تنظيمه 
 ،The Giving Movement ل�شهر واحد من قبل
الريا�شية  بالألعاب  املتخ�ش�شة  الأوىل  التجارية  العالمة 
امل�شتدامة على م�شتوى املنطقة، والتي انطلقت  الرتفيهية 

من دولة الإمارات العربية املتحدة.
تقدمي  خ��الل  م��ن  الأر����ض  بيوم  املعر�ض لالحتفال  واأق��ي��م 
روؤية بيئية للعامل، حيث دعم ا�شتوديو مواهب املعر�ض بت�شع 

لوحات لفنانني من اأ�شحاب الهمم.
و���ش��ه��د امل���ع���ر����ض م�����ش��ارك��ة م���واه���ب اإىل ج���ان���ب ع����دد من 
�شامل  وال�شاعر  ل��ل��زه��ور،  جو�شا  مثل  الآخ��ري��ن،  امل�شاركني 
اإ�شماعيل.  وم��رمي  للفنون،  املمزر  بيت  وغالريي  العطا�ض، 
واأقيم املعر�ض على مرحلتني، ومتت ا�شت�شافته يف معر�ض 

بيت املمزر يف ديرة دبي.
اإىل   8 الفرتة من  التي نظمت يف  الأوىل  املرحلة  وعر�شت 
جمال  لإب����راز  ل��ل��زه��ور  مذهلة  تن�شيق  اأع��م��ال  اأب��ري��ل،   24
العنا�شر الطبيعية، بينما اأقيمت املرحلة الثانية يف الفرتة 
فنية  تركيبات  وت�شمنت   ، م��اي��و   10 اإىل  اأب��ري��ل   26 م��ن 

تفاعلية عر�ض فيها طالب مواهب اأعمالهم الفنية.
وكان الهدف من هذه املبادرة تعزيز التعاون لبذل املزيد من 
حقيقة  ال�شتدامة  جلعل  والعامل،  املجتمع  ل�شالح  اجلهود 
 Let Live or Let« يعي�شها اجلميع. ومن خالل حركة
ت��ع��اون��ت يف هذا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  Die«، عملت 
التعليم  اأهمية  على  للتاأكيد  اجلميع،  اإ���ش��راك  على  احل��دث 
هذه  لتحقيق  الأ�شا�شية  العوامل  من  باعتبارهما  والتوعية 
اآرائهم جتاه هذا  الأه��داف، وت�شجيع الآخرين للتعبري عن 

املو�شوع.

“مكتبة”، ال��ت��اب��ع��ة ل��دائ��رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة -  اأث����رت 
اأب��وظ��ب��ي، ال����دورة ال���� 31 م��ن م��ع��ر���ض اأب��وظ��ب��ي الدويل 
بباقة  الأول،  قبل  اأم�ض  فعالياته  اختتمت  ال��ذي  للكتاب، 
رواد  اأخ��ذت  والإبداعية،  الثقافية  الفعاليات  من  متنوعة 
ث��ري��ة يف عوامل  امل��ع��ر���ض م��ن خمتلف الأع���م���ار يف رح��ل��ة 
من  ب��اق��ة  “مكتبة”  ب��رن��ام��ج  وت�شمن  وال��ث��ق��اف��ة.  الأدب 
مع  النقا�شية  واجل��ل�����ش��ات  وال���ن���دوات  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال���ور����ض 
ر�شامني  مب�شاركة  الإبداعية  واملعار�ض  واملوؤلفني،  الكتاب 

وخطاطني وفنانني يف خمتلف املجالت الإبداعية.
وركزت اأجندة “مكتبة” خالل املعر�ض ب�شكل خا�ض على 
الثقايف  للنمو  الأ�شا�ض  باعتبارها  واليافعني  الأطفال  فئة 
اأتيحت  ع���ام، حيث  ب�شكل  وال��دول��ة  اأب��وظ��ب��ي  امل�����ش��ت��دام يف 

الفر�شة لالأطفال من زوار املعر�ض للم�شاركة يف برنامج 
تعليمي ترفيهي �شّم عدداً من الأن�شطة والور�ض الثقافية 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة، م��ث��ل ال��ك��ت��اب��ة وال��ر���ش��م وال��ت��ج��ارب العلمية 
م�شابقة  كتاب  توقيع  مت  كما  وج���واب،  ���ش��وؤال  وم�شابقات 
“الكاتب ال�شغري يف الكتاب الكبري”، الرامي اإىل ت�شجيع 
خالل  الأدب��ي��ة  مهاراتهم  وتنمية  الكتابة  على  الأط��ف��ال 

املعر�ض.
وقالت �شيخة املهريي، مدير اإدارة املكتبات يف دائرة الثقافة 
وال�����ش��ي��اح��ة - اأب��وظ��ب��ي: ي��ق��دم م��ع��ر���ض اأب��وظ��ب��ي الدويل 
للكتاب من�شة عاملية رائدة تر�شخ مكانة الإم��ارة بو�شفها 
حا�شنة للمعرفة والإبداع بكافة اأ�شكاله، وباعتبارها ت�شكل 
ج�شراً للتوا�شل الثقايف والأدبي بني املبدعني والكتاب من 

جميع اأنحاء العامل .. وانطالقاً من ر�شالتها الرامية اإىل 
الثقافة واملعرفة بني خمتلف فئات املجتمع وخا�شة  ن�شر 
اأن  على  “مكتبة”  حر�شت  واليافعني،  الأط��ف��ال  �شريحة 
توفر لرواد املعر�ض باقة متنوعة من الرامج والفعاليات 

التي تلبي تطلعاتهم الثقافية وتبني ذخريتهم املعرفية.
“الكاتب  اخلا�ض مب�شابقة  الكتاب  توقيع  اإىل  وبالإ�شافة 
ال�شغري يف الكتاب الكبري” بح�شور اأولياء اأمور الفائزين 
معر�ض  خ���الل  “مكتبة”  اأج���ن���دة  ت�����ش��م��ن��ت  ب��امل�����ش��اب��ق��ة، 
مبتكرة  درام���ا ومتثيل  ع��رو���ض  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
�شمن فعالية “ياهلل نحكي”، كما مت تنظيم ور�ض تفاعلية 
لالأطفال على غرار ور�شة “علبتي لعبتي” التي متكن من 
الفارغة  الكرتونية  العلب  حتويل  م��ن  الأط��ف��ال  خاللها 

البطاقات  ���ش��ن��اع��ة  وور����ش���ة  ت�شميمهم،  م��ن  األ���ع���اب  اإىل 
الأطفال كيفية  الريدية، وور�شة عمل خم�ش�شة لتعليم 
وور�شة  العربي،  اخلط  وور�شة  الق�ش�ض،  �شخ�شيات  بناء 
للكتابة  الأم��ل  م�شبار  بجائزة  “الفائزة  بعنوان  اإبداعية 

الإبداعية«.
نظمتها  ال��ت��ي  واحل��واري��ة  القرائية  احللقات  �شملت  كما 
قطن”  “غيمة  ق�شة  ق���راءة  املعر�ض،  �شمن  “مكتبة” 
والتي ُت�شهم يف حتفيز قدرة الأطفال على ن�شج احلكايات 
وتخيل اأحداث الق�ش�ض، ومناق�شة رواية “عرمي” للكاتب 
الأدبي،  اجلاحظ  �شالون  فعاليات  �شمن  الزعابي  تركي 
وجل�شة حوارية بعنوان “املوهبة الأدبية من التكوين اإىل 
املواهب  رعاية  كيفية  خاللها  احل�شور  ناق�ض  التمكني” 

وتنميتها لتكون قادرة على الإبداع الأدبي، وجل�شة حوارية 
الدور  يف  الإبداع” بحثت  تنمية  يف  ال��ق��راءة  “اأثر  بعنوان 
الإبداعية  امللكات  تعزيز  يف  املطالعة  تلعبه  ال��ذي  احليوي 
لدى الكتاب، واأخرياً ور�شة لتعريف زوار املعر�ض باملكتبة 
الرقمية وقواعد بيانات “مكتبة” ودورها يف دعم الو�شط 
اأبوظبي  ال�31 ملعر�ض  الثقايف يف الإمارة.و�شلطت الدورة 
الدويل للكتاب، التي اأقيمت خالل الفرتة من 23 وحتى 
للمعار�ض،  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اجل��اري  مايو   29
الأدبية  لالأعمال  حمفزة  ثقافية  بيئة  بناء  على  ال�شوء 
للعار�شني  رائ�����دة  م��ن�����ش��ة  امل��ع��ر���ض  والإب���داع���ي���ة، ووف����ر 
واملبدعني ودور الن�شر للتفاعل مع القّراء وداعمي احلركة 

الإبداعية يف جميع اأنحاء املنطقة.

طالب ا�ستوديو »مواهب« يدعمون معر�سًا 
فنيًا ليوم االأر�س بت�سع لوحات

مكتبة ترثي اأبوظبي للكتاب بباقة متنوعة من الفعاليات الثقافية واالإبداعية

احتفت دائرة الثقافة يف ال�شارقة بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة “ اليوني�شكو” م�شاء اأم�ض الأول بالفائزين بالن�شخة ال� 18 
من جائزة ال�شارقة للثقافة العربية وهما دنيا ميخائيل من العراق وهيلني 

اجلنابي من ال�شويد.
العوي�ض  باري�ض - �شعادة عبداهلل بن حممد  ال��ذي عقد يف  ح�شر احلفل - 

القا�شمي  ع��ب��داهلل  خ��ال��د  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة  ال�شارقة  يف  الثقافة  دائ���رة  رئي�ض 
املندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
يف  للثقافة  امل�شاعد  العام  املدير  رامرييز  اوت��وين  وارن�شتو  “اليون�شكو”، 
الثقافية  ال�شوؤون  اإدارة  الق�شري مدير  اإبراهيم  اليون�شكو و حممد  منظمة 
اإىل كبار ال�شخ�شيات والأدب��اء واملثقفني  اإ�شافة  الثقافة بال�شارقة  يف دائرة 

واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي املعتمدين لدى املنظمة الأممية.
اوت���وين رام��ريي��ز - يف كلمته خ��الل احل��ف��ل - ع��ن �شكره  ارن�شتو  اأع���رب  و 
وتقديره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
على  والإن�شاين  الثقايف  النه�شوي  ول��دوره  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض 

ال�شعيد املحلي والإقليمي والعاملي .
اليوم  العربية كرمت  للثقافة  اليون�شكو  ال�شارقة  اإن جائزة  رامرييز  قال  و 
م�شرحية  خم��رج��ة  اأي�شا  ك��رم��ت  و  عراقية  �شحافية  و  مرتجمة  و  كاتبة 
من ال�شويد وهذا يحمل الكثري من املعاين يف مقدمتها تكرمي جهود ن�شر 
الثقافة العربية وحوار احل�شارات والتنوع والتعاي�ض بني الثقافات وال�شالم 
وتعزيز القيم العاملية والإن�شانية .. موؤكدا اأن هذه اجلائزة منا�شبة لتكرمي 

الطاقات الفاعلة يف جمال ن�شر الثقافة العربية يف العامل.
من جهته قال �شعادة عبداهلل بن حممد العوي�ض - يف كلمته - : “ تغمرنا 
اليون�شكو   – ال�شارقة  جائزة  دورات  با�شتمرار  والع��ت��زاز  ال�شعادة  م�شاعر 
ة الّتكرمي عاًما بعد عام  للثقافة العربية واعتالء املبدعني واملفكرين من�شّ
اإدارة اجلائزة ورعايتها  اليون�شكو يف  الّدور الذي تقوم به منظمة  مقّدرين 
للعديد من الرامج الثقافية وها هي اجلائزة مت�شي نحو عامها اخلام�ض 
للثقافة  عا�شمة  ال�شارقة  تتويج  مبنا�شبة  عنها  الإع���الن  منذ  والع�شرين 
الإمارات  دول��ة  يف  التنمية  مراحل  من  مرحلة  يف   1998 ع��ام  يف  العربية 
العربية املتحدة حيث �شهدت نه�شًة ثقافيًة �شاملًة متّثلت يف تاأ�شي�ض واإن�شاء 
م�شفوفة املتاحف املتخ�ش�شة واملراكز الثقافية التي انت�شرت يف كافة املدن 
و املناطق وتنّوعت الأن�شطة الثقافية بزخٍم م�شهوٍد بف�شل الرعاية ال�ّشامية 

التي توليها القيادة احلكيمة للدولة«.
يرعاه  ن��ه��ٍج  وف��ق  الثقافية  م�شريتها  يف  ال�����ش��ارق��ة  ا�شتمرت  لقد  اأ���ش��اف  و 
ويوليه كل العناية ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة حتى اأ�شبحت ال�شارقة تعمر 
الأن�شطة  بلغت  حيث  والإب��داع  الفكر  اأ�شحاب  يرتادها  الثقافية  بالأن�شطة 
ال�شارقة  حاكم  ال�ّشمو  �شاحب  حر�ض  اإىل  لفتا  قيا�شيًة..  اأرقاًما  الثقافية 

على ا�شتمرار التعاون الثقايف مع املحيط العربي متثل يف �شل�شلة املبادرات 
الأخوة  ع��ن  ي��ع��ّر  م�شهٍد  يف  الأدب����ي  وال�����ّش��رد  وامل�����ش��رح  ال�شعر  يف  الثقافية 

العربية.
الّتعاون مع دول العامل  وق��ال العوي�ض حتر�ض دول��ة الإم��ارات على مدِّ يِد 
امل�شهد  نقل  على  حر�شها  يف  ذل��ك  ويتجلى  الدولية  املحافل  يف  وال��ّت��واج��د 
الثقايف الإماراتي اإىل دول العامل من خالل برنامج “ اأيام ال�شارقة الثقافية 
تلك  �شهدت  الدولية فقد  الكتب  الفاعل يف معار�ض  العامل” واحل�شور  يف 
املعار�ض ح�شور �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة و اإلتقائه بدور الن�شر العربية 

والعاملية مقّدًما الّدعم الكامل لتعزيز مكانة الثقافة العربية.
من ناحيته قال �شعادة �شامل خالد عبداهلل القا�شمي - يف كلمته - اإن اجلائزة 
منذ  العامل  دول  خمتلف  من  ثقافية  �شخ�شية  وثالثني  ل�شتة  وبتكرميها 
اأداء ر�شالتها حتقيقا لروؤية �شاحب  اأهميتها وجناحها يف  توؤّكد  انطالقتها 
الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
حاكم ال�شارقة الرامية اإىل دعم الثقافة العربية وتعزيز مكانتها .. م�شيداً 

بالتعاون الوثيق مع اليون�شكو عر دورات اجلائزة.
من جانبهم عر الفائزون باجلائزة ن تقديرهم و امتنانهم ل�شاحب ال�شمو 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
يف  خا�شاً  جهداً  وتتطلب  ا�شتثنائية  اأهمية  اجلائزة  تكت�شب  حيث  ال�شارقة 
انت�شار  يف  ت�شهم  اجل��ائ��زة  اأن  كما  واحل�شارات  الثقافات  بني  احل��وار  اإث���راء 
الدبية  مكانتهم  والكتاب  والأدب���اء  املفكرين  متنح  لكي  الإن�شانية  الثقافة 

لدورهم الفاعل يف بناء املجتمعات.
العربية  للثقافة  ال�شارقة  جائزة  بتقدمي  رامرييز  ارن�شتو  و  العوي�ض  وقام 
18 لكل من دنيا ميخائيل و هيلني اجلنابي بالإ�شافة اإىل تكرمي  ال��دورة 
الفائزين يف الدورة 17 �شليمان من�شور من فل�شطني و كر�شت �شيلفيا الي�ض 
من الرازيل تلى ذلك عر�شا فنيا للفائزين و قراءة �شعرية لدنيا ميخائيل 
برفقة مو�شقيني �شباب و مونولوج هيلني اجلنابي عن اإنتاجها امل�شرحي، و 

اختتم التكرمي بحفل مو�شيقي.

جائزة ال�سارقة للثقافة العربية حتتفي بفائزيها يف باري�س

•• دبي -د.حممود علياء

الثقافية  ال�سوؤون  ودار  العوي�ض  علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  اأبرمت 
العامة يف العراق، اتفاقية تعاون م�سرتك بني اجلهتني الثقافيتني 
الفكر  ق�سايا  يخدم  مبا  والت�ساور  الّتعاون  لأهّمّية  منهما  اإدراًك��ا 
بني  للّتعاون  اإطار  وجود  باأن  منهما  واقتناًعا  عام،  ب�سكل  العربّي 
الطرفني من �ساأنه تطوير وتوثيق عرى الرتابط الفكرّي، والعلمّي، 
العربّي  الفكر  ق�سايا  تواجه  التي  التحديات  ملواجهة  والبحثي 

وا�ست�سراف فكرّي عربّي زاهر.
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البطولة املطلقة "حقي"

رانيا حممود يا�سني: 
ا�ستعنت باأطباء نف�سيني 

يف "انحراف"

• بداية .. حدثينا عن م�شاركتك 
على  "انحراف"  مب�����ش��ل�����ش��ل 
ال��دور لي�ض بحجم  اأن  الرغم 

رانيا حممود يا�شني؟
اإذا حتدثنا بحجم رانيا   -
ي���ا����ش���ني، فمن  حم���م���ود 
اأع���م���ل  اأن  امل����ف����رت�����ض 
لي�ض  بهوليوود، وهذا 
غروًرا ولكن ثقة باهلل 
ثم  اإم���ك���ان���ي���ات���ي،  ويف 
لأنني  باأحالمي  ثقة 
اأحلم بالعاملية، ولكن 
يف نهاية الأمر اأعمل 
باملتاح اأمامي بدليل 
م�شاركتي  حجم  اأن 
م���������ش����ل���������ش����ل  يف 
مل  "انحراف" 
ت������ك������ن ك������ب������رية، 
من  وب������ال������رغ������م 
ذل���������ك اأح������دث������ت 
قوية  اأفعال  ردود 
وما  اهلل،  بف�شل 
ح���م�������ش���ن���ي ل���ه���ذا 
ال������دور ه���و وج���ود 
عبد  روؤوف  امل��خ��رج 
ال��ع��زي��ز وال����ذى اأوج���ه 
ل�����ه ك����ام����ل ال�������ش���ك���ر، لأن�����ه 
بعملني  قدمني  ع��ام��ني  م���دار  على 
م�شل�شل  ك��ان  املا�شي  ال��ع��ام  ففي  خمتلفني، 
الكامريا  اأم��ام  مذيعة  �شخ�شية  "الطاوو�ض" 

مبت�شمة وخلفها تدبر املوؤمرات،
 وكنت والدة ل�شاب وحقق �شجة وجناًحا كبرًيا، 
اأف��ن��ت عمرها  اأم  ال��ع��ام احل���ايل م��ن خ���الل  ويف 
وفاة  بعد  ال���زواج  ورف�ض  ابنها  �شعادة  �شبيل  يف 

زوجها، وفجاأة تتعر�ض للخيانة وي�شيع منها طفلها، فال�شخ�شيتني 
ب�شكل  ابنها  على  املقهورة  الأم  �شخ�شية  يف  وقدمني  مت�شادتني، 
يراين  العزيز  عبد  روؤوف  املخرج  اأن  اأعجبني  وم��ا  متاًما،  خمتلف 
واأكون  بامكانياتي،  ويثق  خمتلفة  اأفكار  ويف  ال�شندوق"،  "خارج 

�شعيدة بالتعاون معه.
ب�شكل  �شني  ما�شرت  م�شهد  من  اأكر  "�شناء" ت�شمنت  • �شخ�شية 

موؤثر.. فماذا عن كوالي�ض ت�شويره؟
-دعيني اأخرك، قد تعودت عندما يكون لدى م�شاهد �شعبة، اأقوم 
ال��ه��دوء قبلها، وعدم  ال��دخ��ول يف م��ود  بالتح�شري لها م��ن خ��الل 
كله  وه��ذا  امل�شهد،  خ��ارج  طاقتي  �شياع  اأو  الآخ��ري��ن  م��ع  التحدث 
واأكون يف طبيعتي ولي�ض يف حالة حزن اأو كاآبة، مع �شماع مو�شيقى 

هادئة، وهذا التاأهيل النف�شي،
اأم���ام ال��ك��ام��ريا، فهو لأن��ن��ي در�شت  اأم���ا ع��ن ظ��ه��وره ب��ه��ذا ال�شكل   
ال�شخ�شية ب�شكل قوي، وركزت على اأنها اأم فقدت ابنها، وما حتدثت 
به يف هذا امل�شهد مل يكن مكتوًبا بال�شيناريو، لأنه كان م�شهد حركي، 

وما ظهر للجمهور كان نابعا من م�شاعري.
فهل  طفلها..  فقد  بعد  الإن��ك��ار  حالة  �شناء  �شخ�شية  واجهت   •

ا�شتعنِت باأطباء نف�شيني لهذا الأمر؟
-بالطبع، ا�شتعنت باأطباء نف�شيني لأنني اأردت فهم حالتها عندما 
اأنها  اأم  اإليها،  اأنه طفلها وعاد  واعتقادها  اآخر  قامت بخطف طفل 
ابنها  ت��راه  اأن��ه��ا  اأم  الفقد،  على  نف�شها  لت�شر  لها  دفاعية  حيلة 

بالفعل، 
وهو ما اأكده ىل الأطباء اأن الأم يف هذه اللحظة ترى الطفل ابنها 
ولي�ض لديها �شك بن�شبة 1 % اأنه ابن �شيدة اآخرى، واحلقيقة اأن 
هذه التف�شيلة كانت هامة للغاية بالن�شبة ىل كممثلة، حتى تظهر 

الطبيبة املعاجلة لها وهي الفنانة روجينا.
الت�شوير؟ اأثناء  له  تعر�شِت  الذي  احلادث  عن  • وماذا 

-تفاجاأت ب�شقوط "جنفة" اأمامي، وكان ق�شاء وقدر، واأنقذين اهلل 
بف�شله وكرمه، ومل يكن تق�شرًيا من اأحد من العاملني اأو التاأمني 
وهذا  �شيتى،  ج��اردن  حي  يف  فيال  كانت  لأنها  الت�شوير،  ديكور  يف 
عمرها الفرتا�شي، ومل اأ�شتغرق وقًتا للراحة اأو متالك اأع�شابي، 
وكنت يف حالة �شغط كبرية، لأنها �شقطت يف ال�شاعة الواحدة والربع 
الت�شوير يف  لإنهاء  �شاعة  ن�شف  يتبقى  وك��ان  الليل،  منت�شف  بعد 

ذلك اليوم من اأجل ال�شحور.

عبد  روؤوف  وامل��خ��رج  روجينا  مع  التعاون  كوالي�ض  عن  وم��اذا   •
العزيز وروجينا؟

-روجينا �شديقة وع�شرة عمر منذ �شنوات طويلة، والتقيت بها على 
امل�شتوى الإن�شاين عدة مرات، وجتمعنا عالقة حب وود قوية دون 
اأي م�شالح، و�شعدت بالتعاون معها فنًيا هذا العام، وهذا من اأ�شباب 
املخرج  اأم��ا  النف�شية،  بالراحة  اأ�شعر  كنت  لأنني  للم�شل�شل  قبويل 

روؤوف عبد العزيز،
بل  م�����ش��ت��م��ر؛  ب�شكل  �شخ�شية  ك��ل  ع��ل��ى  وي��ج��ت��ه��د  ل��ل��غ��اي��ة  م��ه��ن��ي   
ويدعم املمثل الذي ي�شيف للدور تفا�شيل جديدة تكون يف �شالح 

ال�شخ�شية، فهو دميقراطي للغاية.
البحر"..  قر�ض  "رامز  يف  قبل  م��ن  ج��الل  رام��ز  م��ع  ظ��ه��رِت   •

ولكنه اأ�شبح يتعر�ض لبع�ض الهجوم حالًيا؟
- بالفعل، ظهرت معه يف عام 2014، وا�شتمتعت باحللقة ومل يكن 

لدي اأي غ�شا�شة، 
ورامز جالل ناحج ويحقق الن�شب الأعلى بالعالنات وامل�شاهدات 
والأرقام على مدار �شنوات طويلة، ولو مل يكن يحقق النجاح الكبري 

ملا ا�شتمر كل هذه ال�شنوات، 
الأم��ر كان  باأنه مقلب لرامز، لأن  اأعلم  اأكن  ا�شت�شافتي مل  ووقت 
اأي  لديه  وم��ن  امل��وؤ���ش��رات،  م��ن  الكثري  فهناك  حالًيا  اأم��ا  ا،  غام�شً
تعليقات فهي حمل الدرا�شة ول يوجد اأحد دون �شلبيات، ول ميكن 

اأن نهمل الأرقام.
البطولة  يف  ي��ا���ش��ني  حم���م���ود  ران���ي���ا  ����ش���رى  م��ت��ى  خ���ت���اًم���ا..   •

املطلقة؟
مبا  الر�شا  متام  را�شية  ولكنّى  طويلة  ل�شنوات  وتاأخر  حقي،  هذا 

يراه اهلل الأن�شب يل، 
ولكن اأحالمي لن تتوقف، واأ�شتمر بال�شعي، فلدي حالة من الر�شا 

املليئة بالتفاوؤل، 
واأرى اأنني اأ�شتحق من ذلك بكثري،

 وت��ع��ال��ت الكثري م��ن الأ����ش���وات م��ن اجل��م��ه��ور وال��ن��ق��اد ه��ذا العام 
املطلقة  بالبطولة  حلقوقهم  املواهب  من  العديد  اعطاء  ب�شرورة 

وكنت من بينهم، 
وهذا اأ�شعدين لأنني مل اأقدم هذا العام �شوى حلقتني فقط، ولكنهم 

كانوا مب�شاهد ما�شرت �شني، واأمتنى اأن يلتفت ال�شناع لذلك.

يعود النجم حمادة هالل اإىل ال�شينما بعد غياب حواىل 5 �شنوات منذ اآخر 
تاأليف كرمي  لفيلم جديد من  يح�شر  "�شنطة حمزة" حيث  فيلم  اأعماله 
فهمى، ومن املقرر الإعالن عن تفا�شيله خالل الفرتة املقبلة، كما اأكد فى 

ت�شريحات ل�"اليوم ال�شابع".
واأ�شاف حمادة هالل اأنه كان يبحث عن �شيناريو جيد يعود من خالله اإىل 
ال�شينما مرة اأخرى، خا�شة مع انتظار اجلمهور له واأنه كان خالل الفرتة 

املا�شية يركز على الأعمال الدرامية.
2017 و�شارك يف بطولته  "�شنطة حمزة" ع��ام  اأف��الم حمادة ه��الل  اآخ��ر 
ي�شرا اللوزى، اأحمد فتحى، حممد ثروت، �شامية الطرابل�شى، بيومى فوؤاد، 
طاهر اأبو ليلة، �شياء املريغنى، �شامى مغاورى، حممد متوىل، اينا�ض على 

وتاأليف اأحمد عبد اهلل واإخراج اأكرم فاروق.
وقدم النجم حمادة هالل، يف ال�شباق الرم�شاين 2022، م�شل�شل "املداح - 
اأ�شطورة الوادي" من بطوله اأحمد عبد العزيز، هبة جمدي، �شهر ال�شايغ، 
خالد �شرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان �شليمان، كمال اأبورية، ولء ال�شريف، 
بدير،  اأح��م��د  ال�شرف  و�شيف  ال�شعيد،  ه��ال  ر���ش��اد،  عفاف  �شليمان،  حنان 
واإخراج  ي�شري،  و�شريف  املجد  اأب��و  ووليد  اأم��ني جمال  تاأليف  واآخرين من 
ال�شابع" بعد عودته  اليوم  ل�  ق��ال  قد  ه��الل  ف��رج.ك��ان حمادة  �شمري  اأحمد 
اإنه �شعيد بردود الأفعال  اأداء منا�شك العمرة،  من الأرا�شى املقد�شة، عقب 
الإيجابية حول م�شل�شل" املداح - اأ�شطورة الوادى"، م�شيفاً اأن هذا النجاح 

القوى للعمل فاق كل توقعاته.

ال�شافعى عن  ن�شال  الفنان  اأع��رب 
م�شل�شلني  ف��ى  بامل�شاركة  �شعادته 
العام، هما  درام��ا رم�شان هذا  فى 
عامر"،  و"داميا  �شرى"  "ملف 
م�شل�شل   يف  دوره  اأن  اإىل  م�����ش��رًيا 
جدا؛  �شعبا  ك���ان  �شرى"  "ملف 
النجم  �شقيق  �شاكر  �شخ�شية  لأَن 
العديد  وبه  مرّكبة،  �شالمة  هانى 
حممود  وال��ك��ات��ب  التفا�شيل،  م��ن 
حر�ض  ال�������ش���ي���ن���اري�������ش���ت  ح����ج����اج 
بحرفية  ال�شخ�شيات  كتابة  على 
اأمام جنم  �شديدة، واأي�شا الوقوف 
ك��ب��ري وه���و ال��ف��ن��ان ه��ان��ى �شالمة 
الأ�شتاذ ح�شن  وه��و  وخم��رج قدير 
النجوم  م���ن  وك��وك��ب��ة  ال��ب��ال���ش��ي، 

�شعدت بالعمل معهم. 
ال�شافعى خالل لقائه مع  واأ�شاف 
الإعالمى عمرو الليثى برناجمه 
�شا�شة  ع���ل���ى  ال���ن���ا����ض  م����ن  واح������د 
يحمل  ك���ان  امل�شل�شل  اأن  احل���ي���اة، 
ر���ش��ال��ة م��ه��م��ة ج����دا، وه���ى تقدمي 
امل�شرى  للق�شاء  والتقدير  ال�شكر 
ع��ل��ى م��ا ت��ع��ر���ض ل��ه ف��ى ال�شنوات 
حتت  والعمل  اأزم���ات  م��ن  املا�شية 
�شاخماً  و�شيظل  ظل  لكنه  �شغط، 
لتقدمي  ما حم�شنى  وهذا  كعادته، 

هذا العمل. 
يج�شد  امل�شل�شل  اأن  ن�شال  وت��اب��ع   
�����ش����ورة مل����ا ي��ع��ان��ي��ه ال���ق���ا����ش���ي فى 
ان هذه  لدرجة  مهنته من �شعاب 
ال�����ش��غ��وط ت�����ش��ل لأ���ش��رت��ه، وعلى 
امل�����ش��ت��وى ال��ف��ن��ى ك���ل ح��ل��ق��ة كانت 
حت���ت���وى ع��ل��ى ك���م م���ن الأح������داث 
عند  �شخ�شيا  اأن��ا  جذبتنى  امل��ث��رية 
قراءة ال�شيناريو، واحلمد هلل ردود 
اأك��ر من  كانت  العمل  الفعل على 

رائعة.
 وعلى اجل��ان��ب الآخ���ر ق��ال ن�شال 
م�شل�شل  ف��ى  دوره  اإن  ال�����ش��اف��ع��ى: 
ر�شالة  ب��ي��ن��اق�����ض  عامر"  "داميا 
م��ه��م��ة م����وج����ودة داخ������ل ك����ل بيت 
وه������ى ال���ت���ع���ل���ي���م وال����ع����الق����ة بني 
�شعيدا  وكنت  والطلبة،  املدر�شني 
ل���ل���دور كظهور  ب��رت���ش��ي��ح��ى  ج����دا 
خا�ض فى امل�شل�شل مع اأخى النجم 
الكبري  وامل��خ��رج  �شعبان  م�شطفى 
وال�شيناري�شت  ال���ه���وارى  جم���دى 
"داميا  وم�شل�شل  بغدادى،  حم�شن 
جداً  وط��ن��ي��ة  فنية  ر���ش��ال��ة  عامر" 
وم�������ش���اح���ة ال��ق�����ش��ي��ة ك���ب���رية مما 
جعلنا نقدمها ب�شكل كوميدى نال 

اإعجاب امل�شاهدين.

ن�سال ال�سافعي:  "ملف �سري" يحمل ر�سالة حمادة هالل يعود لل�سينما بعد غياب 5 �سنوات
�سكر وتقدير اإىل الق�ساء امل�سري 

هي واحدة من اأهم فنانات جيلها، متتلك كاريزما وموهبة فنية جعلت ظهورها على ال�سا�سة 
مب�سهد واحد مبثابة عمل كامل، وهى معادلة �سعبة متكنت من حتقيقها بكل عمل ت�سارك 
به، هى الفنانة رانيا حممود يا�سني، والتى �ساركت باملو�سم الرم�سانى مب�سل�سل "انحراف"، 
وجذبت الأنظار بقوة على الرغم من ظهورها بحلقتني فقط، يف هذا احلوار، ك�سفت رانيا 
عن كوالي�ض ال�سخ�سية و�سبب ا�ستعانتها باأطباء نف�سيني، وكوالي�ض تعر�سها حلادث 
اأثناء الت�سوير، وتعاونها مع روجينا واملخرج روؤوف عبد العزيز وعن جتربتها مع 

رامز جالل، وحلمها بالعاملية والكثري من الأ�سرار والتفا�سيل داخل احلوار. 
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كيف ميكن ل�سكل اجل�سم 
اأن يزيد من خطر االإ�سابة 

ب�ستة �سرطانات خمتلفة؟
ك�شفت درا�شة جديدة اأن دهون البطن ت�شاعف خطر اإ�شابة الن�شاء ببع�ض 

اأنواع ال�شرطان.
ووجدت النتائج اأن �شكل التفاحة، املتميز بخ�شر وبطن كبريين، زاد ب�شكل 

كبري من احتمال الإ�شابة ب�شتة اأ�شكال �شائعة من مر�ض ال�شرطان.
لكت�شاف  بالغ  �شخ�ض  األ��ف   385 بيانات  غال�شكو  جامعة  باحثو  وحلل 

ال�شلة بني ال�شمنة وال�شرطان.
ووجدوا اأن حمل دهون احتياطية حول احلجاب احلاجز زاد من املخاطر 

الإجمالية بن�شبة %5 لكال اجلن�شني.
حول  ده��ون  لديهن  كانت  اإذا  الرحم  ب�شرطان  الن�شاء  اإ�شابة  فر�ض  لكن 

اخل�شر زادت بن�شبة 109%.
وُيعرف اأي�شا با�شم �شرطان بطانة الرحم ويوؤثر على ما يقارب 10 اآلف 

امراأة �شنويا وي�شبب ما يقارب 2500 حالة وفاة.
ويف حديثه يف املوؤمتر الأوروبي حول ال�شمنة يف ما�شرتيخت، قال الباحث 
من  امل��ح��دد  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  "نعلم  مورالي�ض:  �شيلي�ض  ال��دك��ت��ور  الرئي�شي 
اإنها  خ��ا���ض.  ب�شكل  �شيء  بطنك  ح��ول  اللتفاف  اإىل  متيل  التي  ال��ده��ون 
تاأثريا  اأن لها  الداخلية. وهذا يعني  اأع�شائك  التي ترتاكم حول  الدهون 
اللتهاب  التهابية وهذا  الدهون تولد عالمات  اإجهادا عليها. وهذه  اأكر 

ي�شاهم يف الت�شبب يف الإ�شابة بال�شرطان على املدى الطويل".
ونظرت الدرا�شة يف "موؤ�شر ال�شمنة احل�شوية" يف امل�شاركني - وهو مقيا�ض 

ي�شتخدم لتقييم م�شتويات الدهون يف البطن.
اأنها مميتة ب�شكل خا�ض، ب�شبب الطريقة التي توؤثر  اإىل  وت�شري الأبحاث 
بها على الأع�شاء الرئي�شية وتغري م�شتويات الهرمون التي ميكن اأن توؤثر 

على ال�شرطان.
ووجد الفريق اأن اأولئك الذين لديهم الكثري من الدهون يف البطن زادوا 
%83، و�شرطان الكلى بن�شبة  من خطر الإ�شابة ب�شرطان املرارة بن�شبة 
 14% بن�شبة  الأمعاء  و�شرطان   ،25% بن�شبة  الكبد  و�شرطان   ،39%

و�شرطان الثدي بن�شبة 11%.
وقال تام فراي، من املنتدى الوطني لل�شمنة: "الر�شالة ل ميكن اأن تكون 
بروز  يف  تت�شبب  ال��ت��ي  ال��ده��ون  وه��ي   - احل�شوية  للدهون  ميكن  اأو���ش��ح. 

معدتك - اأن ت�شيب بال�شرطان على اأي م�شتوى".
وقال الروفي�شور توم �شاندرز من كينغز كوليدج لندن: "من املعروف منذ 
فرتة طويلة اأن خماطر الإ�شابة ب�شرطان بطانة الرحم تزداد مع ال�شمنة 
اأن  الإ�شرتوجني يزيد من هذا اخلطر. دهون اجل�شم ميكن  واأن هرمون 

تزيد من تعر�ض الأن�شجة لالإ�شرتوجني".

العنكبوت؟ اأرجل  عدد  تبلغ  • كم 
اأرجل.  8

الكهربائي؟ امل�سباح  اخرتع  الذي  • من 
توما�ض اأدي�شون.

الدموية؟ الدورة  اكت�سف  الذي  • من 
وليام هاريف.

بلوتو؟ كوكب  ُيلقب  • مَب 
الكوكب القزم.

احلمار؟ �سغري  ي�سمى  • مباذا 
اجلح�ض.

الكلب؟ �سغري  ُي�سمى  • مَب 
جرو.

دقيقة.  مائة  الوقت  من  الكيلو(  ون�شف  كيلو  )تزن  النعامة  بي�شة  �شلق  • يتطلب 
بالكامل.  غ�شرويف  لالأ�شماك  العظمي  • الهيكل 

 . الطعم  نف�ض  له  لي�ض  اأنه  مع   ، العادي  ال�شكر  مميزات  نف�ض  له  اخل�شب  • �شكر 
ميوعة.  اأكر  الأبي�ض  الزلل  من  حمتواه  ي�شبح  البي�ض  يتعفن  • عندما 

بقوائمها.  اجلندب  اأنثى  • ت�شمع 
اإىل  احللزون  اأ�شنان  ت�شل  اأن  وميكن  الل�شان،  بوا�شطة  جر�شها  طريق  عن  ال�شجر  اأوراق  احللزون  • ياأكل 

�شن   25.000
التقيوؤ.  ت�شتطيع  ل  • الفئران 

الكريتيك حام�ض  ال�شيارة  بطارية  اىل  • ي�شاف 
عيون.  لها  لي�ض  الأر�ض  • دودة 

دائري.  ب�شكل  راأ�شها  تدير  اأن  البومة  • ت�شتطيع 
ج�شمها.  يف  ع�شلة   1.300 لها   ) الفرا�شة  يرقانة   ( • الري�شوع 

الت�شو�ض ت�شبب  ل  و  الفراولة  و  التني  من  ت�شتخرج  �شكرية  مادة  )الزايتول(  • اإن 
للتعفن  م�شادة  مادة  به  لأن  الزمن  به  طال  مهما  يتعفن  ل  )الع�شل(  • منتج 

22% الطبيعي  الع�شل  يف  املاء  ن�شبة  • تبلغ 
لها.  اأ�شرا�ض  ل  • الأفعى 
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التفاح 

يحتوي املائة غرام من التفاح على %85 من وزنها ماء - %12 �شكر و90 
وحدة من فيتامني اأ - 40 وحدة من فيتامني ب1 - 20 وحدة من فيتامني 
�شي - 4 غرامات من اللياف والكثري من المالح املعدنية مثل البوتا�شيوم 
والكال�شيوم والفو�شفور واحلديد - يوجد يف التفاح مادة ت�شمى )البكتني( 
التي ت�شاعد على التخل�ض من احلمو�شة والغازات باملعدة وكذلك يحد من 
ارتفاع الكولي�شرتول يف الدم ويوقف ارتفاعة كما انه ي�شاعد على ا�شتقرارا 

يف �شكر الدم.
يعالج التفاح الم�شاك وال�شهال وذلك لقدرتة على تنظيم عملية اله�شم 

باملعدة والمعاء حمو�شة املعدة وي�شاعد على تفتيت ح�شى املرارة. 
ومن  ال��ي��وم.  يف  تفاحتني  ي��وؤك��ل  ال�شرايني  بت�شلب  ال�شابة  م��ن  للوقاية 
فوائد التفاح انه يزيل حم�ض البول وين�شط الكبد ويهديء ال�شعال ويزيل 

ال�شعور بالتعب.

اعتاد اأحد الل�شو�ض ان ي�شرق الدجاج فقط ..وبالطبع هذا ل�ض عجيب لكن ل ت�شتعجبوا .. انه ي�شرق الدجاج 
ويربيه ويبيعه ..وقد ا�شتكى النا�ض كثريا اإىل القا�شي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�شي انه يئ�ض من هذا 
الل�ض لكنه �شيقدمه لهم �شباح يوم اجلمعة القادمة قبل ال�شالة .. جاء القا�شي وطلب من زوجته ان حت�شر 
له بع�ض الدجاجات من ح�شريتها فلما ت�شاءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا �شرقها ل�شا 
و�شلنا اليه و�شبطناه متلب�شا ففكرت الزوجة الذكية قليال ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�شد ودع المر يل .. 
الزوجة  اخرجت  اخلمي�ض  يوم  م�شاء  ويف  البيت  داخ��ل  وجعلتها  دجاجاتها من احل�شرية  كل  الزوجة  جمعت 
الدجاج اإىل احلظرية وقد �شبغت حتت اجنحته بلون احمر قانىء ثم نرت هذا اللون خارج احلظرية اي�شا 
واختباأت خلف باب بيتها تراقب ح�شريتها حتى انت�شف الليل وجاء الل�ض وجمع بع�ض الدجاجات يف قف�ض 
وذهب م�شرعا ويف ال�شباح املبكر �شار القا�شي وحرا�ض ال�شرطة خلف خطوات الل�ض الذي تلون حذاوؤه باللون 
الحمر وعندما و�شلوا لبيته دق القا�شي الباب و�شاأل �شاحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال الرجل 
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�شي امل ياأت احد بعد ، بل مل ياأت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال القا�شي 
ح�شنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�شك باحدى دجاجات 
زوجته ثم قال والل�ض ينتعل حذاء �شبغ اأ�شفله بالحمر مثل هذا ومد يده وام�شك بحذاء الل�ض وقال ول�شا 
يداه ملونتان باللون الحمر مثل يديك ..ده�ض الل�ض الذي مل ينتبه للون الحمر يف يده فقد دخل فرا�شه 
بعد ان انتهى من �شرقاته ف�شحك القا�شي وقال هيا ايها امل�شكني فاأنا يف عجلة من امري اأريد ان ا�شكر زوجتي 

وافكارها ذات اللون الحمر.

اأنثى منر كورية من الأنواع ال�سيبريية املهددة بالنقرا�ض من الفئة 1 حتميها احلكومة، تقف بالقرب من 
�سبلني من اأ�سبالها اخلم�سة املولودة يف حديقة حيوانات متنزه ايفرلند. ا ف ب

مر�ض ال�شكري دون اأن يدركوا ذلك، نظرا لأنه ل ميكن 
مالحظة الأعرا�ض املبكرة للحالة يف الغالب.

فاح�شة على  نظرة  باإلقاء  اخل��راء  يو�شي  ذل��ك،  ورغ��م 
القدمني كل يوم لكت�شاف اأي تغيريات ب�شرعة.

وي�شري اخلراء اإىل اأن مراقبة القدمني قد تكون غالبا 
م�شدرا لعالمات التحذير الأوىل للمر�ض، يف حال كان 

ال�شخ�ض ل يتحكم يف م�شتويات ال�شكر ب�شكل �شحيح.
ب�شعور  ت�شعر  اأو  خمتلفا  ي��ب��دو  ���ش��يء  اأي  لح��ظ��ت  واإذا 

خمتلف، فمن املفيد دائما فح�شه من قبل طبيب عام.
وه��ن��اك ث���الث ع��الم��ات ي��ج��ب الن��ت��ب��اه اإل��ي��ه��ا ق��د تعني 
العالمات  ه���ذه  وت��ت��م��ث��ل  الأع�������ش���اب.  ت��ل��ف��ا يف  ه��ن��اك  اأن 
الوطني  للمعهد  وف��ق��ا  وال���ت���ورم،  وال����دفء  الح��م��رار  يف 

لل�شكري واأمرا�ض اجلهاز اله�شمي والكلى.
ال��دم غري  ال�شكر يف  ارتفاع م�شتويات  ال�شرر من  وياأتي 
حالة  ه���ذا  ي�شبب  اأن  ومي��ك��ن  ط��وي��ل��ة.  ل��ف��رتة  املن�شبط 

ت�شمى قدم �شاركو، والتي توؤدي اإىل نتوءات هائلة.
وميكن اأن يقلل من القدرة على ال�شعور باحلرارة والأمل، 

ما يعني عدم مالحظة اجلروح والقروح.
وهذا يجعل القدمني عر�شة للعدوى، حيث يقلل مر�ض 
ال�شكري من تدفق الدم اإىل الأطراف وياأخذ وقتا اأطول 

لل�شفاء.
ويجب على مر�شى ال�شكري النتباه اإىل اجلروح اأو البقع 
احلمراء اأو التورم اأو البثور اململوءة بال�شوائل والأظافر 
الإ�شابة  اإىل  ي��وؤدي  ذل��ك قد  امل��غ��روزة يف اجللد، لأن كل 

ال�شكري، ميكن  بالعدوى. وعندما تكون م�شابا مبر�ض 
اأن يعاين ج�شمك من اإنتاج ما يكفي من الإن�شولني اأو اأن 

الإن�شولني غري فعال.
بنكريا�ض  ينتج  الأول، ل  النوع  ال�شكري من  ومع مر�ض 
خاليا  ت�شبح  ال��ث��اين،  ال��ن��وع  ويف  الإن�����ش��ول��ني.  ال�شخ�ض 
اجل�شم مقاومة لالإن�شولني، لذلك هناك حاجة اإىل كمية 
يف  ال�شكر  م�شتويات  على  للحفاظ  الإن�شولني  من  اأك��ر 

الدم �شمن املعدل الطبيعي. ولكن اإذا مل حتافظ على 
ن�شبة ال�شكر يف الدم حتت ال�شيطرة، 

خطريا  ذل������ك  ي����ك����ون  ف���ق���د 
م�شاكل  اإىل  وي��������وؤدي 

ح�شية.

ثالث عالمات منبهة على القدم ملر�س ال�سكري يجب اأال نتجاهلها اأبدا


