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متجر للأغذية ال�صحية 
ملر�صى ال�صكري يف غزة 

ميكن ملر�صى ال�صكري ومن يتبعون نظاما غذائيا �صحيا اأن يعرثوا 
على �صالتهم املن�صودة من االأ�صناف اللذيذة واملتنوعة من املاأكوالت 
يف اأول متجر للأطعمة ال�صحية يف غزة حيث يتم اإعداد الب�صكويت 

واحللويات واملخبوزات االأخرى با�صتخدام بدائل ال�صكر.
افتتحت هناء الوكيل متجر )البيت ال�صحي( منذ �صهرين بعد اأن 
حولت اخ�صائية الب�صريات البالغة من العمر 32 عاما اهتمامها 
املنتجات  يف  نق�صا  مل�صت  بعدما  الطهي  اإىل  بالعيون  العناية  من 
عن  يبحثون  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك  ال�صكري  ملر�صى  ال��لزم��ة  الغذائية 

اأطعمة �صحية منخف�صة ال�صعرات احلرارية.
م�صتق من  لي  ال�صتيفيا وهو محُ هناء  ت�صتخدم  ال�صكر  وب��دال من 
اأوراق نبات ال�صتيفيا واأحد بدائل ال�صكر املعتمدة من اإدارة الغذاء 

والدواء االأمريكية ال�صتخدام مر�صى ال�صكري.
وقالت هناء لرويرتز يف املتجر ال�صغري الواقع يف مدينة غزة "اأول 
فئة )من زبائني( اللي بيعمل دايت، تاين فئة اللي معاه ال�صكري، 
ثالثا النا�س اللي قاطعة ال�صكر، يف نا�س بتحب تاكل اأ�صياء بطريقة 

�صحية وما بتحب�س الدهون وبتحب�س الزيوت".
وذكرت اإميي معتز التي كانت ت�صرتي الكعك والب�صكويت من املتجر 
"يل فرتة متبعة نظام �صحي واأخريا لقيت مكان بيعمل ال�صغلت 
هاي  ال�صغلت  واآخ��د  اآجي  داميا  و�صرت  الفر�صة  فا�صتغليت  هاي 

من عندهم". 
وتقول هناء اإن من بني اأهم زبائنها االآباء واالأمهات الذين يعاين 

اأطفالهم من ال�صكري.

حتذير من تدابري اخل�صو�صية 
لإخفاء هوية م�صتخدمي الهواتف

هويات  اإخ��ف��اء  اإىل  الرامية  اخل�صو�صية  تدابري  اأن  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت 
م�صتخدمي الهواتف الذكية مل تعد تلئم الع�صر الرقمي.

كوميونيكي�صنز"،  "نيت�صر  �صحيفة  ن�صرتها  التي  الدرا�صة،  وبح�صب 
بات من املمكن حتديد هويات االأ�صخا�س من خلل تفا�صيل قليلة 

ت�صتقى من كيفية توا�صلهم بوا�صطة تطبيق على غرار وات�صاب.
ويف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س قال الباحث يف جامعة "اإمبرييال 
يف  امل�صارك  موجنوي  دو  اإيف-األك�صندر  لندن  يف  كولدج" للأبحاث 
اإخفاء  "جتديد مفهوم  اأج��ل  االأوان قد حان من  اإن  الدرا�صة  اإع��داد 

الهوية".
اأكرث  م��ن  امل�صدر  جمهولة  بيانات  على  ا�صتح�صل  الباحث  ففريق 
من 40 األف م�صتخدم للهواتف اخللوية، كانت بغالبيتها معلومات 

م�صتقاة من تطبيقات املرا�صلة وغريها من بيانات "التفاعل".
من ثم �صن الفريق "هجوما" على البيانات بحثا عن اأمناط يف تلك 

التفاعلت، وهي تقنية ميكن اأن ت�صتخدمها جهات خبيثة.
ومن خلل بيانات يقت�صر متواها على االأ�صخا�س الذين هم على 
ات�صال مبا�صر مع الفرد امل�صتهدف، متّكن الفريق من حتديد هوية 

االأخري فيما ن�صبته 15 باملئة من احلاالت.
اإ���ص��اف��ة تفاعلت اإ�صافية م��ع ه���وؤالء االأف����راد ال��ذي��ن ه��م على  وم��ع 
من  باملئة   52 ه��وي��ات  حت��دي��د  م��ن  الفريق  مت��ّك��ن  مبا�صر،  توا�صل 

االأ�صخا�س.
وجاء يف الدرا�صة التي اأعدها باحثون من اململكة املتحدة و�صوي�صرا 
واإيطاليا اأن النتائج توّفر دليل على اأن بيانات كثرية يبقى من املمكن 

حتديد هويات اأ�صحابها "حتى عرب فرتات زمنية طويلة".
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اأ�صبوع الأزياء الراقية 
ينطلق يف باري�س 

انطلق اأ�صبوع االأزياء الراقية يف باري�س على وقع حزن �صاد اأو�صاط املو�صة 
جراء وفاة تيريي موغلر الذي هيمن على القطاع يف ثمانينيات القرن 

املا�صي وا�صتمر يف اإلبا�س جنوم عامليني اأزياءه اللفتة.
التي وجهها  التحية  بعد  ك��اردان،  لبيار  تكرميا  اأزي��اء هذا  ويقام عر�س 
الفائت  االأول  اأكتوبر -ت�صرين  ال�صابقة خلل  ن�صخته  املو�صة يف  اأ�صبوع 

للم�صمم االإ�صرائيلي األبري الباز.
كثرية  اأزي���اء  دور  ت�صميم  م��ع  ���ص��يء،  ك��ل  رغ��م  م�صتمر  املو�صة  واأ���ص��ب��وع 
على العودة اإىل من�صات العرو�س هذا االأ�صبوع رغم االزدي��اد الكبري يف 
األف   465 من  يقرب  ما  اإىل  و�صلت  التي  فرن�صا  يف  بكوفيد  االإ�صابات 

اإ�صابة جديدة قبل اأ�صبوع خلل 24 �صاعة.
واأكرث من ن�صف املاركات - 15 من اأ�صل 29 - اختارت اإقامة عرو�س 
اأزياء ح�صورية، وفق الربنامج الر�صمي للحدث، مبا ي�صمل اأ�صماء كبرية 
مثل ديور و�صانيل وجان بول غوتييه، بعدما كان العدد اأقل بكثري العام 

الفائت.
وبذل القائمون على اأ�صبوع االأزياء الرجالية يف باري�س االأ�صبوع الفائت 
التباعد  م�صافات  على  للحفاظ  االأحيان  بع�س  بقيت خجولة يف  جهودا 
�صهادات  اأن يحملوا  امل�صاركني جميعا  ر�س على  فحُ بني احلا�صرين، فيما 

تلقيح.

موري�صيو�س وجهة 
مثالية لعطلة رومان�صية

ال�صاحرة  م��وري�����ص��ي��و���س  ج���زي���رة  ت��ع��د 
رومان�صية  عطلة  لق�صاء  مثالية  وجهة 
التي  اجل��زي��رة،  ت�صتهر  حيث  تن�صى،  ال 
ع���ل���ى بعد  ال����ه����ن����دي  امل���ح���ي���ط  ت���ق���ع يف 
�صواحل  قبالة  تقريباً  كيلومرت   2000
البي�صاء  الرملية  ب�صواحلها  اإف��ري��ق��ي��ا، 
اخل�صراء  وغاباتها  اأميال،  لعدة  املمتدة 
الكثيفة وقممها الربكانية، فيما حتيط 
لت�صّكل  اأدت  التي  املرجانية،  ال�صعاب  بها 

بحريات جميلة.
اجلميلة  موري�صيو�س  ���ص��واط��ئ  ت��ت��زي��ن 
النخيل  ب��اأ���ص��ج��ار  ال�����ص��غ��رية  وج���زره���ا 
ال�����ص��اف��ي��ة، وت�صم  ال��ب��ا���ص��ق��ة وم��ي��اه��ه��ا 
عدداً من املنتجعات الفاخرة، التي توفر 
وت�صم  امل��اء  ف��وق  وفيلت  راقية  اأجنحة 
برك ال�صباحة االأنيقة واحلدائق املن�صقة 

وغريها يف خ�صو�صية تامة.
ويزخر اجلزء ال�صمايل من موري�صيو�س 
بال�صواطئ احليوية، التي توفر االأن�صطة 
كالتزلج  املتنوعة  والريا�صات  البحرية 
ع��ل��ى امل�����اء ورك������وب االأم�������واج واالإب����ح����ار 
البحر  ع���م���ق  يف  وال�������ص���ي���د  ال�������ص���راع���ي 

والطريان املظلي وغريها.

ثلث مراحل لألزهامير وكيف 
يتطور املر�س على مدار �صنوات �ص 23

هل ي�صبب النوم مع �صدادات 
الأذن �صررًا دائمًا؟

خف�س  ط��ري��ق  ع��ن  االأرق  مل��ن��ع  رائ��ع��ة  و���ص��ي��ل��ة  االأذن  ����ص���دادات  تعترب 
اأن  اأف�صل. ولكن هل ميكن  النوم ل�صمان جودة نوم  اأثناء  ال�صو�صاء 

ي�صبب النوم مع و�صع هذه ال�صدادات �صرراً ال ميكن اإ�صلحه؟
اأذن  حل��م��اي��ة  االأذن  ق��ن��اة  يف  اإدخ��ال��ه��ا  ليتم  م�صممة  االأذن  ����ص���دادات 
امل�صتخدم من تاأثريات ال�صو�صاء العالية، وثبت اأنها فعالة للغاية يف 
اأن  النوم مع و�صعها كل ليلة ميكن  فاإن  ال�صجيج، ومع ذلك،  حجب 

ي�صكل خطًرا وقد يوؤدي اإىل تلف دائم يف االأذنني.
الربيطانية  اإك�����ص��ربي�����س  ل�صحيفة  ع��ب��ده  ح�����ص��ني  ال�����ص��ي��ديل  وق����ال 
اإذا مت  اآمن ب�صكل عام. ومع ذلك،  "النوم مع �صدادات االأذن هو �صيء 
يف  ذلك  يت�صبب  فقد  ف��رتات طويلة،  على مدى  بانتظام  ا�صتخدامها 
اأن  اأذن��ي��ك، ومب��رور الوقت، ميكن  اإىل اخللف داخ��ل  دف��ع �صمع االأذن 
يوؤدي ذلك اإىل تراكم ال�صمع، مما قد ي�صبب م�صاكل مثل طنني االأذن 

وفقدان ال�صمع".
قادًرا  �صيكون  وال��ذي  الطبيب،  امل�صكلة من قبل  وميكن معاجلة هذه 
على اإزالة �صمع االأذن عن طريق حقن االأذنني. بداًل من ذلك، ميكن 

اأحياًنا تليني ال�صمع با�صتخدام قطرات االأذن التي ي�صفها طبيبك.

بالربوتينات غني   .1
وفقاً لبيانات وزارة ال�صحة االأمريكية، يحتوي كل 100 
غرام من العد�س على 9 غرامات من الربوتني، الذي يعد 
عن�صراً �صرورياً، الأنه م�صوؤول عن حمل االأك�صجني وتكوين 
ويتفوق  ال�صليمة.  اخل��لي��ا  وت��ك��وي��ن  امل�����ص��ادة  االأج�����ص��ام 
اإذ  اللحوم،  للربوتني، مثل  االأخ��رى  امل�صادر  على  العد�س 
اآثار  تت�صبب يف  التي  املكونات  العديد من  ال يحتوي على 

جانبية، مما يجعله بديًل رائعاً للحوم.

للمعدة مفيد   .2
�صحي.  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  الأي  اأ���ص��ا���ص��ي  عن�صر  االأل���ي���اف  اإن 
وي��ت��م��ي��ز ال��ع��د���س ب��اأن��ه م�����ص��در مم��ت��از ل��لأل��ي��اف، خا�صة 
وبني  ب��ي��ن��ه��ا  اخل���ل���ط  ي��ن��ب��غ��ي  وال  "الربيبايوتيك". 
هي  ال��ت��ي  "الربيبايوتيك"،  وتعمل  "الربوبيوتيك". 
عبارة عن األياف نباتية من الفئة املمتازة، كغذاء للنباتات 
احلية  والكائنات  البكترييا  من  جمموعة  وهي  الدقيقة، 

التي تعي�س يف االأمعاء وت�صاعد يف عملية اله�صم.

متعددة فيتامينات   .3
خا�صة  الفيتامينات،  من  بالعديد  ج��داً  غني  العد�س  اإن 

B9 اأو حم�س الفوليك، والذي ي�صهم بفاعلية يف تكوين 
خليا جديدة. 

ول��ه��ذا ي��و���ص��ي اخل����رباء ب��ت��ن��اول االأم���ه���ات اأث��ن��اء مراحل 
علن  �صادرة  بيانات  وبح�صب  بتناوله.  والر�صاعة  احلمل 
يحتجن  االأمهات  ف��اإن  لل�صحة  الوطني  االأمريكي  املعهد 
ميكروغرام   600 اإىل  ي�صل  م��ا  اإىل  احلمل  ف��رتة  اأث��ن��اء 

يومياً من معادالت الفوالت الغذائية.

الدم يف  ال�صكر  م�صتويات   .4
الدم  يف  ال�صكر  لن�صبة  منخف�س  مبوؤ�صر  العد�س  يتميز 
التي  االأطعمة،  تناول  اإىل  ال�صكري  GI. ويحتاج مر�صى 
ال تت�صبب يف �صرعة ارتفاع م�صتويات ال�صكر يف الدم، وهو 
ما ميكن احل�صول عليه من تناول وجبات حتتوي على اأي 

كميات من العد�س.

اخلليا اأك�صجة   .5
مهماً  دوراً  يلعب  ال���ذي  ب��احل��دي��د،  اجل�صم  ال��ع��د���س  مي��د 
اإن���ت���اج ال��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني، وه���و ب��روت��ني يف خ��لي��ا الدم  يف 
باقي  اإىل  الرئتني  من  االأك�صجني  بتوزيع  يقوم  احلمراء 
الع�صلت  الذي ميد  امليوغلوبني  اأج��زاء اجل�صم، وتوفري 

كما  الهرمونات.  بع�س  �صنع  اإىل  باالإ�صافة  باالأك�صجني، 
نق�س  اأن  لل�صحة  الوطنية  الربيطانية  املعاهد  تو�صح 
احلديد ميكن اأن ي��وؤدي اإىل اأحد اأن��واع فقر الدم حيث ال 
االأك�صجني، مما  املنا�صبة من  الكمية  الدم حمل  ي�صتطيع 
وعدم  املناعة  ونق�س  واالإعياء  بال�صعف  �صعور  اإىل  ي��وؤدي 

القدرة على الرتكيز.

حتذيرات عامة
بالطبع، ال يوجد طعام واحد مثايل ب�صكل مطلق، لذا فاإن 
العد�س ميكن اأن يكون خيار غري منا�صب للبع�س، خا�صة 
من يعانون ح�صا�صية لبع�س مكوناته االأخرى، التي ت�صمى 
امت�صا�س  منع  على  ت�صاعد  الأنها  التغذية"،  "م�صادات 

العنا�صر الغذائية.
كذلك يحتوي العد�س، مثل باقي البقوليات، على حم�س 
الفيتيك، الذي يت�صبب يف �صعف امت�صا�س عنا�صر غذائية 

مثل الزنك، وللمفارقة، احلديد.
 ،BBC GoodFood موقع  ن�صره  ما  بح�صب  لكن   
الفيتيك  اأقل من حم�س  ن�صبة  على  العد�س يحتوي  فاإن 
ال�صويا،  ف��ول  اأو  ال��ذرة  مثل  االأطعمة  من  بغريه  مقارنة 

علوة على اأنه ميكن تقليله بالنقع والطهي.

طق�س بارد وتعطيل 
العمل يف الإ�صكندرية

االأر���ص��اد اجلوية عن  اأعلنت هيئة 
ت��ق��ل��ب��ات يف االأح�����وال اجل��وي��ة يوم  
اأم�س االأربعاء يف م�صر، حيث يوؤثر 
البحر  ع��ل��ى  ���ص��ط��ح��ي  م��ن��خ��ف�����س 
املتو�صط، ويدفع كميات كبرية من 

الرطوبة.
ال���ظ���روف  اأن  االأر������ص�����اد  واأك��������دت 
االأمطار  لت�صاقط  مهياأة  اجل��وي��ة 
كافة  ال�����ص��واح��ل  على  كبري  ب�صكل 

والدلتا، ومتتد للداخل اأي�صا.
ال�صمالية  ال���ري���اح  تن�صط  ك��ذل��ك 
على البحر املتو�صط، ما يوؤدي اإىل 
ارتفاع االأمواج ب�صكل كبري يتجاوز 
5 اأمتار، ويزيد االإح�صا�س بربودة 
درجات  تنخف�س  حيث  الطق�س، 
ب�����ص��ك��ل م���ل���ح���وظ على  احل���������رارة 
الكتلة  اإثر دخول  املحافظات  كافة 

الباردة.
اجلوية  االأح��������وال  ه����ذه  وب�����ص��ب��ب 
تعطيل  االإ�صكندرية  مافظ  قرر 
احلكومية  امل�صالح  بجميع  العمل 
للمحافظة،  التنفيذية  واجل��ه��ات 
با�صتثناء ال�صفوف الدرا�صية التي 
ذكرت  ح�صبما  االمتحانات،  ت��وؤدي 
يف  عربية"  نيوز  "�صكاي  مرا�صلة 

القاهرة.

بنتلي تعلن عن اأول 
�صيارة كهربائية بالكامل 
الربيطانية  بنتلي  ���ص��رك��ة  ق��ال��ت 
االأربعاء  اأم�س  الفاخرة  لل�صيارات 
�صيارة  اأول  ت�صنيع  يف  �صتبداأ  اإنها 
 ،2025 يف  ب��ال��ك��ام��ل  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
التحول  يف  ه���ام���ة  خ���ط���وة  وه�����ي 
امل��خ��ط��ط ل��وح��دة ف��ول��ك�����س فاجن 
بالكامل  الكهربائية  ال�صيارات  اإىل 

بحلول 2030.
وت��ع��ه��دت ب��ن��ت��ل��ي ب��ا���ص��ت��ث��م��ار 2.5 
اإ���ص��رتل��ي��ن��ي )3.4  م��ل��ي��ار ح��ن��ي��ه 
اال�صتدامة  مليار دوالر( يف جمال 

خلل العقد القادم.
�صتجدد  اإن����ه����ا  ال�������ص���رك���ة  وق����ال����ت 
مدينة  يف  بريطانيا  يف  م�صنعها 
اجلديدة.  ال�صيارات  لت�صنيع  كرو 
ومل ت��ت��ط��رق ال�����ص��رك��ة مل��زي��د من 
�صيارة  اأول  �صكل  ح��ول  التفا�صيل 

كهربائية بالكامل.
ال�صهر،  ه���ذا  م��ن  مبكر  وق���ت  ويف 
اإن���ه���ا ح��ق��ق��ت رقما  ق���ال���ت ب��ن��ت��ل��ي 
اإذ   ،2021 م��ب��ي��ع��ات  يف  ق��ي��ا���ص��ي��ا 
ارتفعت املبيعات العاملية 31 باملئة 
ال�صيارات  على  ق��وي  طلب  و���ص��ط 

الفاخرة.

مذهلة  �صحية  فوائد   5
للعد�س.. تعرف عليها
التي ال  للعنا�صر الغذائية  البقوليات تعد م�صدرًا رائعًا  اأن  ال �صك 

حتتوي عليها معظم االأطعمة االأخرى.
وبح�صب ما ورد يف تقرير ن�صره موقع Tododisca االإ�صباين، 

الغذائية  العنا�صر  كثيفة  عامة  ب�صفة  البقوليات  فاإن 
لدرجة اأنه ميكن ت�صميتها "�صوبرفوود" اأو طعام خارق. 

وياأتي على راأ�س القائمة العد�س الذي 
و�صهولة  الرخي�س  ب�صعره  يتميز 

ا�صتخدامه بطرق متعددة.
اأف�صل م�صروب على الريق يف ال�صباح.. 

لكن ب�صرط
ما  اأن��ه ال يوجد  ي��رون  التغذية  لكن خ��راء 

"طعام خارق" ب�صكل ح�صري  باأنه  ميكن و�صفه 
التنوع  على  يعتمد  اجليد  الغذائي  النظام  واأن 
بع�س  اأن  مراعاة  مع  الفوائد،  كل  على  للح�صول 
من  اأكرث  غذائية  عنا�صر  على  حتتوي  االأطعمة 

غريها.
وفيما يلي اأهم فوائد العد�س:
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�ش�ؤون حملية

بادن فورمتبريغ حتتفل بيومها الفخري يف اإك�صبو 2020 دبي
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

يف  ال��ف��خ��ري  بيومها  ف��ورمت��ب��ريغ  ب���ادن  احتفلت 
الوحيدة  ال��والي��ة  ب�صفتها  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
�����س ل��ه��ا ج��ن��اح يف احل����دث ال����دويل،  ال��ت��ي ي��خ�����صَّ
و�صط ح�صور ر�صمي �صمل معايل الدكتورة نيكول 
االقت�صادية  ال�صوؤون  وزيرة  هوفماي�صرت-كراوت، 

والعمل واالإ�صكان يف بادن فورمتبريغ.

نيكول  ال����دك����ت����ورة  م���ع���ايل  ا���ص��ت��ق��ب��ال  يف  وك������ان 
االقت�صادية  ال�صوؤون  وزيرة  هوفماي�صرت-كراوت، 
وال��ع��م��ل واالإ���ص��ك��ان يف ب���ادن ف��ورمت��ب��ريغ، جنيب 
�س  املفوَّ ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ل��ي،  ممد 

العام يف اإك�صبو 2020 دبي.
هوفماي�صرت- ن��ي��ك��ول  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
كراوت: "مينحنا اليوم الفخري هذا فر�صة رائعة 
لو�صع واليتنا االحتادية حتت دائرة ال�صوء اأمام 
اإىل  االأن��ظ��ار  ولفت  دب��ي،   2020 اإك�صبو  جمهور 
منطقتنا الفريدة. واإذ يجذب اإك�صبو 2020 دبي 

االأر�س،  بقاع  �صتى  ال��زوار من  اأع���دادا هائلة من 
عاملي،  ج��م��ه��ور  اأم����ام  باأنف�صنا  ال��ت��ع��ري��ف  ميكننا 
وا�صتعرا�س االإمكانيات ال�صخمة التي منتلكها يف 

جماالت االأعمال، والعلوم، والفن، والثقافة".
"اأ�صبحت واليتنا االحتادية جزءا من  واأ�صافت: 
 – دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  هنا  ال���دويل  املجتمع 
املجتمع الذي يعالج خمتلف التحديات يدا بيد، 
م�صتقبل  �صنع  يريد  جمتمع  باأنه  ثقة  على  واأن��ا 

اأف�صل عرب الثقة وال�صراكة املتبادلَتني". 
ب��ي��ت بادن  "ميزج  ال��ع��ل��ي:  وق����ال جن��ي��ب م��م��د 

ف��ورمت��ب��ريغ ب��ني االب��ت��ك��ار واال���ص��ت��دام��ة، ويحُقدم 
والبحث  ل���ل���ت���ج���ارة  ك���م���رك���ز  ل���ل���ع���امل  ال�����والي�����ة 
بادن فورمتبريغ من�صة  ثل جناح  وال�صياحة. وميحُ
لل�صركات واملوؤ�ص�صات واملعاهد التعليمية والبحثية 
متو�صطة احلجم القائمة يف املنطقة، كما ي�صجع 
متكينيا  عامل  بو�صفه  احل��ر  والتفكري  االإب���داع 
اأع���م���ال واإي���ج���اد ح��ل��ول ابتكارية  الإن�����ص��اء من����اذج 

جديدة للت�صدي لتحديات الغد".
م�صاركة  اأثناء  االإم��ارات  دولة  "حتر�س  واأ�صاف: 
2020 دب���ي، وما  اإك�����ص��ب��و  ب���ادن ف��ورمت��ب��ريغ يف 

بعدها، على تو�صيع نطاق العلقات بني البلدين، 
واإقامة �صراكات جديدة يف املجاالت العديدة ذات 
االهتمام امل�صرتك، مثل الطاقة النظيفة والذكاء 
االإن�صائية  وال�صناعات  وال�صياحة  اال�صطناعي 

والرعاية ال�صحية".  
�صل�صلة  ال���والي���ة  ل��ه��ذه  ال��ف��خ��ري  ال��ي��وم  تخللت 
ثقايف  عر�س  ذل��ك  يف  مب��ا  الفنية،  العرو�س  م��ن 
للمو�صيقي ال�صهري وكاتب االأغاين األيك�س ماير، 
"بوب  املو�صيقي  املعهد  من  البوب  ملو�صيقى  واأداء 
راق�س  وع���ر����س  فورمتبريغ"،  ب����ادن  اأك����ادمي����ي 

اإريك  لفرقة من الراق�صني �صممه جنم الباليه 
غوتييه.

خ�صبي  مبنى  يف  ف��ورمت��ب��ريغ  ب���ادن  بيت  ويتمثل 
املنطقة،  يف  اال�صتدامة  اأهمية  ي�صتعر�س  هجني 
االبتكار"،  ب���روح  "ال�صعور  ���ص��ع��اره  حت��ت  وي��ق��دم 
معر�صا مفعما بالت�صويق ي�صم م�صروعات رائدة 
عدة من املنطقة، ت�صمل اأول تاك�صي طائر، يحُعرف 
كهربائيا  ت��وج��ي��ه  ون��ظ��ام  "فولوكوبرت"،  ب��ا���ص��م 
يريدون  ال��ذي��ن  الهمم  اأ���ص��ح��اب  مل�صاعدة  ��ِك��ر  اب��تحُ

القيادة باأنف�صهم. 

بلك اآيد بيز  ت�صخ املزيد من الطاقة الإيجابية يف قلب اإك�صبو الناب�س

الفعالية ت�صتمر حتى 17 فراير وتوفر للح�صور عاملًا من االأفكار املبتكرة

جناح تايلند يف اإك�صبو 2020 دبي ي�صتقبل �صيوفه يف اأ�صبوع تايلند للبتكار 

بالتعاون مع جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية، ومنظمة ال�صحة العاملية

اأ�صبوع ال�صحة واللياقة  يف اإك�صبو 2020 دبي يناق�س حتديات النظام ال�صحي العاملي من اليوم وحتى2 فرباير

•• دبي– الفجر

اآيد بيز" عرب حفلها اال�صتثنائي �صمن  "بلك  عمدت فرقة 
الطاقة  م���ن  امل���زي���د  ���ص��خ  اإىل  خالدة"،  "اأم�صيات  �صل�صلة 
الناب�س  القلب  الو�صل،  �صاحة  يف  احل�صور  ب��ني  االإيجابية 
الإك�صبو 2020 دبي، �صاربة اأ�صمى معاين ال�صداقة، مبرور 
الفرقة  هذه  اأفراد  بني  جتمع  التي  ال�صحبة  على  عاما   35

املميزة. 

وتفاعل اجلمهور مع اأ�صهر اأغاين الفرقة واملو�صيقى ال�صاخبة 
ال��رباق��ة يف  واالأ���ص��واء  ال�صوتية  امل��وؤث��رات  م��ع  تناغمت  التي 
امل�صرح الذي لي�س له مثيل يف العامل، وعلت �صيحات االإعجاب 
كلما قال اأع�صاء الفرقة جملة "مرحبا دبي" ومع مطلع كل 

اأغنية من االأغاين املعروفة للفرقة. 
وعلى اأنغام "دونت �صَتب ذا بارتي" )ال توقفوا احلفلة(، عّمت 
اجلن�صيات  خمتلف  اإىل  املنتمي  اجلمهور  بني  عارمة  فرحة 
2020 دبي، وازداد حما�س اجلمهور وعلت  اإك�صبو  من زوار 

�صيحات الفرح مع اأغنية "اأي غوت اأ فيلينغ" )لدي �صعور(، 
التي اختحُتم بها احلفل.  

�صخ�صيا  ال��ف��رق��ة  ه��ذه  ع�صاق  م��ن  كبري  ع��دد  احل��ف��ل  ح�صر 
ردود  ال��ذاك��رة،  �صتخلدها  التي  احلفلة،  وح�صدت  بحُعد.  وعن 
التوا�صل  مواقع  على  الفرقة  مبو  عنها  ع��رّب  وا�صعة  فعل 
االأر�س  م�صارق  اإىل  الو�صل  قبة  �صور  وو�صلت  االجتماعي. 
�صل�صلة  �صمن  موقعها  احلفلة  ه��ذه  وا�صتحقت  وم��غ��ارب��ه��ا، 

خالدة" بجدارة. "اأم�صيات 

•• دبي - الفجر 

االأجنحة  اأ�صهر  اأحد  التايلندي،  اجلناح  اأعلن 
اأ�صبوع  ا�صت�صافة  دبي، عن   2020 اإك�صبو  يف 
 17 حتى  ي�صتمر  وال���ذي  للبتكار  ت��اي��لن��د 
ف���رباي���ر وحت��م��ل ال��ف��ع��ال��ي��ة امل��م��ي��زة يف عامل 
اأبرز  االإم������ارات  اإىل  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا 
احل�����واري�����ة يف جمال  واجل���ل�������ص���ات  االأف�����ك�����ار 
اأربع  تت�صّمن  حيث  ال��رق��م��ّي��ة،  التكنولوجيا 
غرف مذهلة قّدمتها وزارة االقت�صاد الرقمي 
ال�صناعة  ووزارة  ال���ت���اي���لن���دّي���ة  وامل��ج��ت��م��ع 
الرقمي  االقت�صاد  تعزيز  ووكالة  التايلندّية 
واالإنتاج  للتنقيب  ت��ي  ت��ي  ب��ي  و�صركة  )دي��ب��ا( 
االقت�صاد  وزارة  �س  وتخ�صّ املحدودة.  العامة 
لتعريف  االأوىل  ال��غ��رف��ة  وامل��ج��ت��م��ع  ال��رق��م��ي 
وا�صعة  مبجموعٍة  دب��ي   2020 اإك�صبو  زّوار 
التايلنديني،  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  امل��خ��رتع��ني  م��ن 
وا�صتك�صاف م�صروع االإنرتنت عري�س النطاق 
الغرفة  وت�صتعر�س  برا�َصرات(.  )نيت  للقرى 
االألياف  ك��اب��لت  م��ن  �صبكة  ا�صتخدام  كيفية 
ال�����ص��وئ��ّي��ة حت��ت امل���اء ل��ت��ع��زي��ز اال���ص��ت��دام��ة يف 
للجميع،  ع���ادل���ة  ف��ر���س  وت���وف���ري  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
للت�صاالت  التحتّية  البنية  ه��ذه  تتيح  حيث 
على  التايلنديني  املواطنني  جميع  ح�صول 
والرعاية  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ن  م��ت��م��ّي��زة  م�����ص��ت��وي��ات 
ال�صحية واخلدمات احلكومّية والو�صول اإىل 

خمّف�صة  ر�صوم  مقابل  ال�صرورّية  املعلومات 
ت��ك��رمي م�صروع نيت  االإن��رتن��ت. ومت  خل��دم��ة 
املعلومات  ملجتمع  العاملّية  القمة  يف  برا�َصرات 
اال�صتثنائية  مل�صاهماته  تقديراً   2019 ع��ام 
وزارة  ت��ق��دم  ك��م��ا  امل�����ص��روع.  تنفيذ  ت��ع��زي��ز  يف 
توفر  التي  حلل  �صاوا�صدي  غرفة  ال�صناعة 
اأ�صهى  م��ن  وا�صعة  جمموعًة  الطعام  لع�ّصاق 
وغ��ريه��ا من  احل���لل  التايلندية  امل��اأك��والت 
بني  م��ن  بعنايٍة  ان��ت��ق��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي  املنتجات 
رغبات  لتنا�صب  التايلندية  املنتجات  اأفخر 
الزّوار. وحتمل جميع هذه االأغرا�س �صهادات 
حتليل  ون��ظ��ام  اجل��ي��د،  الت�صنيع  مم��ار���ص��ات 
التحكم احلرجة، و"حلل"،  املخاطر ونقاط 

الغذاء  اإدارة  وترخي�س   ،22000 واالأي����زو 
وال��دواء االأمريكية، حيث ميكن للزّوار م�صح 
رمز اال�صتجابة ال�صريعة لكل منتج واالطلع 

على مزيد من املعلومات عنه.
ال��رائ��دة يف  ت��ي  ت��ي  ب��ي  �صركة  ت�صتعر�س  كما 
جانب  اإىل  اآ�صيا،  يف  واالإن��ت��اج  التنقيب  جم��ال 
�صركة اإيه اآي اأند روبوتيك�س فينت�صرز التابعة 
التكنولوجّية واحللول  اأحدث االبتكارات  لها، 
وتقليل  االأع��م��ال  م�صكلت  ملواجهة  املب�ّصطة 
االأثر البيئي للعمليات يف خمتلف القطاعات. 
روبوت  اأّول  املعرو�صة  التقنيات  اأب��رز  وت�صمل 
ذاتي القيادة ومقبول التكلفة الإ�صلح االأنابيب 
نوتيلو�س؛ وطائرة  با�صم  واملعروف  املاء  حتت 

تعتمد  والتي  املحا�صيل،  لر�س  امل�صرّية  اي��اجن 
التكلفة  ومقبولة  متقّدمة  تكنولوجيا  على 
وبا�صتخدام  بدقة  الزراعية  العمليات  الإمت��ام 
ت��ط��ب��ي��ق ف���ائ���ق و����ص���ام���ل جل��م��ي��ع اخل���دم���ات؛ 
القيادة  ذاتية  العربة  اإك�صبلورر،  اإىل  اإ�صافًة 
ملراقبة االأنابيب حتت املاء. وت�صتعر�س غرفة 
ال�صركة اأحدث االبتكارات التكنولوجّية املبهرة 
م�صاريعها  مبحفظة  مدفوعًة  بها،  واخلا�صة 
حول  دول���ًة   15 يف  ت��ت��وزع  ال��ت��ي  اال�صتثمارية 
مان.  عحُ و�صلطنة  االإم����ارات  فيها  مب��ا  ال��ع��امل، 
وي�����ص��م اأ���ص��ب��وع ت��اي��لن��د ل��ل���ص��ت��دام��ة غرفة 
ال�صتعرا�س  التايلندي  اجل��ن��اح  يف  اإ�صافّية 
الزّوار  ا�صتمتع  حيث  برا�َصرات،  نيت  م�صروع 
واالأجوبة  االأ�صئلة  باألعاب  اجل��ن��اح  وموظفّو 
ال��ت��ي ح�����ص��ل ف��ي��ه��ا ال��راب��ح��ون ع��ل��ى دبابي�س 
تذكارّية. وتوؤدي الفعالية باأكملها دوراً رئي�صّياً 
يف ت��ع��زي��ز م��رك��ز اجل���ن���اح ك���واح���ٍد م���ن اأكرث 
واإىل  العاملي.   ال�صعيد  على  ترفيهاً  املن�صات 
اأ�صبوع تايلند للبتكار، يدعو اجلناح  جانب 
التايلندي الزّوار من االإمارات وجميع اأنحاء 
الفعاليات  من  مبجموعٍة  لل�صتمتاع  العامل 
للعائلت  �صة  واملخ�صّ والرتفيهّية  التعليمّية 
اإك�صبو  �صمن  القادمة  القليلة  االأ�صهر  خلل 
2020 دبي، مبا فيها اأ�صبوع الطاقة والبيئة 
االبت�صامة  واأ����ص���ب���وع  ال�������ص���ع���ادة  وم���ه���رج���ان 

التايلندّية. 

•• دبي– الفجر

الذي ينظمه  ال�صحة واللياقة  اأ�صبوع  يناق�س 
اأ�صابيع  �صل�صلة  �صمن  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
الكامنة  وال�صعف  ال��ق��وة  نقاط  امل��و���ص��وع��ات، 
وال��ت��ي ك�صفتها  ال��ع��امل��ي  ال�����ص��ح��ي  ال��ن��ظ��ام  يف 
جائحة كوفيد19-، ويجمع هذا االأ�صبوع مع 
االأطراف ذات ال�صلة بالنظام ال�صحي العاملي، 
م��ن اأج����ل اإل���ق���اء ال�����ص��وء ع��ل��ى ن��ظ��م الرعاية 
ال�صحية املرنة وامللئمة للجميع والعمل على 

اإحراز تقدم نحوها. 
متتد  -ال���ذي  واللياقة  ال�صحة  اأ���ص��ب��وع  ��ق��ام  يحُ
فعالياته من اليوم 27 يناير اإىل 2 فرباير- 
للطب  را�صد  بن  ممد  جامعة  مع  بالتعاون 
العاملية،  ال�صحة  ومنظمة  ال�صحية،  والعلوم 
وي��ب��ح��ث ع���ن ال���راب���ط ال����ذي ي��ج��م��ع ال�صحة 
والدور  اجل�صدية،  بتلك  والنف�صية  العقلية 
الرعاية  اإىل  ال���و����ص���ول  الإت���اح���ة  االأ����ص���ا����ص���ي 

ال�صحية يف بناء جمتمعات �صليمة. 
اأ�صبوع ال�صحة واللياقة هو الثامن يف �صل�صلة 
اأ�صابيع املو�صوعات التي يقيمها اإك�صبو 2020 
االأر�س،  وكوكب  االإن�صان  برنامج  �صمن  دب��ي 
وي�صم حلقات نقا�صية متنوعة يف اأنحاء موقع 
االأعمال  2020، مبا يف ذلك منتدى  اإك�صبو 
لل�صحة واللياقة املنعقد يف االأول من فرباير 

يف مركز دبي للمعار�س يف اإك�صبو 2020.
الدولة  وزي���رة  الها�صمي،  رمي  معايل  وق��ال��ت 
العام الإك�صبو  املدير  ال��دويل،  التعاون  ل�صوؤون 

يعني  ب�صحة جيدة  نتمتع  "اأن  دبي:   2020
وال�صعادة  ال�صحة  الأن  اأي�صا،  �صعداء  نكون  اأن 
مل  واإن  ووث��ي��ق��ا.  عميقا  ارت��ب��اط��ا  ت��رت��ب��ط��ان 
عاملي  �صحي  ن��ظ��ام  لت�صميم  ج��ه��ودن��ا  ن��وح��د 
���ص��ام��ل وق�����ادر ع��ل��ى م��ق��اوم��ة االأزم������ات يغرّي 
الطريقة التي نتيح بها الو�صول اإىل الرعاية 
ال�صحية، ويعزز ا�صتجابتنا لتف�صي االأمرا�س، 
وير�صي توازنا بني �صحتنا اجل�صدية والعقلية 
التحديات  جت��اوز  م��ن  نتمّكن  ل��ن  والنف�صية، 

التي ك�صفتها جائحة كوفيد19-".   
وق����ال ال��دك��ت��ور ع��ام��ر اأح��م��د ���ص��ري��ف، مدير 
والعلوم  ل��ل��ط��ب  را����ص���د  ب���ن  ج��ام��ع��ة م��م��د 
ال�صحية: "نفخر بتعاوننا مع اإك�صبو 2020 
اأ�صبوع  الإقامة  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  دبي 
مو�صوع  اإىل  يتطرق  الذي  واللياقة،  ال�صحة 

اأكرث  ع��امل  �صنع  طريقة  وه��و  االأهمية،  بالغ 
�صحة و�صعادة. لقد غريت جائحة كوفيد19- 
حياتنا ب�صكل جذري، وال يزال من ال�صروري 
اأن نوا�صل احلوار عن البنى التحتية للرعاية 
فعال  ب�صكل  ن�صاهم  واأن  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صحية 
يف احل���وار ال��ع��امل��ي ع��ن كيفية اال���ص��ت��ف��ادة من 
للت�صدي  واال����ص���ت���دام���ة  وال���ط���ب  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
جامعة  يف  وي�����ص��رف��ن��ا  امل�صتقبل.  يف  ل��لأوب��ئ��ة 
اأن  ال�صحية  والعلوم  للطب  را�صد  بن  ممد 
ن�صارك فريق اإك�صبو 2020 ومنظمة ال�صحة 
اإن  وتطويره.  الربنامج  ه��ذا  دع��م  يف  العاملية 
ترجمة  هو  واللياقة  ال�صحة  اأ�صبوع  يف  دورن��ا 
اأكادميية  موؤ�ص�صة  ب�صفتنا  لدوافعنا  فعلية 
ت�صعى للم�صاهمة يف احل��وار على نطاق عاملي 

للو�صول اإىل جمتمعات اأكرث �صحة."

ال�صحة  اأ���ص��ب��وع  �صمن  املتحدثني  اأب���رز  وم��ن 
واللياقة معايل مطاحي كاغوي، وزير ال�صحة 
اأوكوجنو-اإيوياال،  نغوزي  والدكتورة  الكيني؛ 
املديرة العامة ملنظمة التجارة العاملية ووزيرة 
املالية النيجريية ال�صابقة؛ والدكتورة �صوميا 
ال�صحة  منظمة  علماء  ك��ب��رية  �صواميناثان، 
واالخت�صا�صية  االأط��ف��ال،  وطبيبة  العاملية، 
العاملية يف مر�س ال�صل وفريو�س نق�س املناعة 
وزير  دون��ي��ل��ي،  �صتيفن  وم���ع���ايل  ال��ب�����ص��ري��ة؛ 
فر�صة  ل��ل��زوار  وتت�صنى  االأي��رل��ن��دي.  ال�صحة 
االإلهام للهتمام ب�صحتهم ولياقتهم  ا�صتقاء 
يف اأنحاء موقع اإك�صبو 2020، عرب جمموعة 
م��ن اأن�����ص��ط��ة ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، مب��ا يف ذلك 
عرب  املتوفرة  والزومبا،  والبيلت�س،  اليوغا، 
تطبيق "غلوفوك�س"، املتاح على متجري "اآب 
�صتور" و"غوغل بلي"، اإىل جانب اجلولَتني 
"ا�صتعد،  التطبيق  ع��رب  للتنزيل  القابلَتني 
اللَتني  الب�صر"،  ي��رباأ  انطلق" و"كيف  تاأهب، 
غذائية  مم��ار���ص��ات  بف�صل  ال�����زوار  ت��ر���ص��دان 
وريا�صية من جميع اأنحاء العامل، وت�صتك�صفان 
والعلج  ال�صفاء  فيها  مبا  �صّيقة،  مو�صوعات 

بالنباتات، وجراحة الدماغ الروبوتية. 
وتحُقام �صل�صلة اأ�صابيع املو�صوعات البالغ عددها 
 2020 اإك�صبو  برنامج  اإطار  يف  اأ�صابيع   10
للإن�صان وكوكب االأر�س، وتتيح تبادال لروؤى 
م��ل��ه��م��ة ج���دي���دة م���ن اأج�����ل م���واج���ه���ة كربى 
ع�صرنا  ي�صهدها  ال��ت��ي  وال��ف��ر���س  التحديات 

احلايل.

تانيا ليربتاد تغني ب�صوتها العذب على من�صة اليوبيل يف اإك�صبو 2020 دبي

فريق الرق�س املميز للهيب هوب امل�صهور 
عامليًا ميّثل نيوزيلندا يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر 

املك�صيكية  البريوفية  املطربة  اأحيت 
ت��ان��ي��ا ل��ي��ربت��اد ح��ف��ل غ��ن��ائ��ي��ا على 
اإك�صبو  يف  ال��ي��وب��ي��ل  من�صة  خ�صبة 
2020 دبي. واأعربت الفنانة تانيا 
خ�صبة  اإىل  �صعودها  عقب  ليربتاد، 
يف  بامل�صاركة  �صعادتها  ع��ن  امل�����ص��رح، 
ينظمها  ال��ت��ي  ال��غ��ن��ائ��ي��ة  احل���ف���لت 
اإك�صبو 2020 دبي، موجهة التحية 

جلمهور احل�صور.
الكل�صيكية  ال��ن��غ��م��ات  وق���ع  وع��ل��ى 
وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وم��و���ص��ي��ق��ى ال�����روك، 
العذب  ب�����ص��وت��ه��ا  امل��غ��ن��ي��ة  ق���دم���ت 
اأغ���ان���ي���ه���ا، و�صط  اأج����م����ل  وال����ق����وي 

ت�صفيق وتفاعل من اجلمهور.
ليربتاد  ت���ان���ي���ا  ال���ف���ن���ان���ة  وجن���ح���ت 
املمتدة  ال��ف��ن��ي��ة  م�����ص��ريت��ه��ا  خ����لل 
العديد  ح�صد  يف  ع��ام��ا،   50 ن��ح��و 
جائزة  منها  العاملية،  اجل��وائ��ز  م��ن 
غرامي للأغاين اللتينية عن فئة 
 ،2009 ع���ام  املو�صيقى  يف  التميز 
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 12 ب�  ر  األبوما، حققت مبيعات تحُقدَّ
مليون ن�صخة.  وتحُعد تانيا ليربتاد، 
العاطفية،  باأغانيها  ا�صتهرت  التي 
اأمريكا  يف  امل���ط���رب���ني  اأف�������ص���ل  م���ن 
ب��ق��وة �صوتها  وت��ت��م��ي��ز  ال��لت��ي��ن��ي��ة، 
اأداء  يف  العايل  واإح�صا�صها  وعذوبته 
االأغاين، ال�صيما الرومان�صية منها.

وق�����دم�����ت ل����ي����ربت����اد ال����ع����دي����د من 
يف  الغنائية  واالأم�����ص��ي��ات  احل��ف��لت 

االأم���ري���ك���ت���ني واأف���ري���ق���ي���ا واأوروب�������ا، 
العديد  يف  ك��ب��رية  ب�صعبية  وحت��ظ��ى 

من بلدان العامل.
تانيا  امل��ط��رب��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
من  لل�صلم  �صفرية  ينت  عحُ ليربتاد 
التابعة  اليون�صكو  منظمة  ج��ان��ب 
��ن��ح��ت لقب  ل����لأمم امل��ت��ح��دة، ك��م��ا محُ
احلكومة  م����ن  "كوميندادورا" 
من  برانكو  ري��و  وو���ص��ام  البريوفية، 

دولة الربازيل.

دبي   2020 اإك�صبو  �صيوف  نيوزيلندا  اأوت���ريوا  تدعو 
واال�صتمتاع  للح�صور  فرباير   2 وحتى  يناير   31 من 
بعر�س مذهل لرق�س الهيب هوب املعا�صر، والت�صاميم 
الرق�س  ف��رق  الإح���دى  للرق�صات  واجل��ذاب��ة  احل��ي��وي��ة 
"رويال  ال���ع���امل، وه����ي  امل��ح��ب��وب��ة وامل��ط��ل��وب��ة ج�����داً يف 
ميلينيوم،  دب��ي  م���درج  يف  ال��ع��ر���س  و�صيقام  فاميلي". 

و�صيحتفي بروح االإبداع واالبتكار للبلد.  
ال  فنياً  م�صهداً  تر�صم  اأن  املرتقب  من  فريدة  وب��اأج��واء 
مثيل له، �صتقدم فرقة "رويال فاميلي" ثلثة عرو�س 
الوطني  اليوم  يف  االأول  العر�س  يقام  اإك�صبو.  يف  رائعة 
اجلاري،  يناير  م��ن  والثلثني  احل���ادي  يف  لنيوزيلندا 
تليه عرو�س اأخرى يف االأول والثاين من �صهر فرباير. 
وبقيادة القوة االإبداعية امل�صهورة عاملياً باري�س غوبيل، 
حتظى فرقة الرق�س باإعجاب كبري يف �صناعة االإبداع 
العاملية، حيث عملت مع كبار النجوم مثل جا�صنت بيرب 
بجائزة  ف���ازت  – وال��ت��ي   Sorry امل�����ص��ورة  اأغنيته  يف 

املو�صيقى  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل  يف  فيديو"  "اأف�صل 
مليار   2 اإىل  و�صلت  �صخمة  م�صاهدة  مع  االأم��ريك��ي��ة، 

م�صاهدة!
وكانت عرو�س اإك�صبو هذه مط تركيز لباري�س خلل 
دولة  "نيوزيلندا  قالت:  حيث  املا�صية،  القليلة  االأ�صهر 
قوية ومبتكرة، واأنا متحم�صة لعر�س بع�س من ثقافتنا 
الرائعني لفرقة  الراق�صني  الفريدة للعامل من خلل 
�صماع  على  يعتمد  رق�صنا  اأ�صلوب  اإن  فاميلي".  "رويال 
الرق�س،  اأثناء  وال�صغف  وعي�صها،  وتنف�صها،  املو�صيقى، 
من  ملفتاً  اأداًء  �صنقدم  واالأح��ا���ص��ي�����س.  امل�صاعر  ون��ق��ل 
خلل احلركات املتقنة، وال ي�صعنا االنتظار مل�صاركة هذا 

العر�س املذهل مع اجلماهري يف اإك�صبو 2020". 
عرو�صاً  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ت�صت�صيف  ي��ن��اي��ر،  ���ص��ه��ر  وخ����لل 
جتذب  بحيث  ال�صباب  على  تركز  وح�صرية،  ع�صرية 
واملو�صيقى من  الرق�س  وع�صاق  الرتفيه  الباحثني عن 

جميع االأعمار.
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للمر�صى  مفجعة  جت��رب��ة  األ��زه��امي��ر  م��ر���س 
واأحبائهم، والتي غالبا ما تبداأ بتغيريات طفيفة 

وتتطور على مدار عدة �صنوات.
ومييل مر�س األزهامير اإىل التطور ببطء والتفاقم 
التدريجي على مر �صنوات عدة، اإىل اأنه يوؤثر يف 
النهاية على اأغلب املناطق يف الدماغ، لكن اخلراء 
هذه  فيها  تتطور  مميزة  م��راح��ل  ث��اث  ح���ددوا 

احلالة ال�صحية.

كيف تعرف اأنه مر�س األزهامير؟
يتطور مر�س األزهامير على ثلث مراحل، ويعي�س النا�س ملدة 

ثماين �صنوات تقريبا بعد الت�صخي�س.
ويعاين املر�صى من اأعرا�س خفيفة خلل املراحل املبكرة، والتي 

تزداد حدتها مع تقدمهم خلل املراحل املتو�صطة واملتاأخرة.
الربيطانية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  وت��و���ص��ي 
)NHS( االأ�صخا�س مبراجعة طبيبهم العام اإذا كانت لديهم 
خماوف ب�صاأن ذاكرتهم اأو ذاكرة اأحد اأفراد اأ�صرهم. لكنها ذّكرت 
اأخ��رى، وال  اأ�صباب متملة  النا�س باأن فقدان الذاكرة له عدة 
امل�صكلت  ه��ذه  وت�صمل  باألزهامير.  االإ�صابة  بال�صرورة  تعني 
والكحول  القلق  اأو  االكتئاب  مثل  العقلية  وال�صحة  االإج��ه��اد 
جمموعة  العامون  املمار�صون  واالأدوية.و�صيجري  وامل��خ��درات 
ذل��ك اختبارات  املر�صى، مب��ا يف  خم��ت��ارة م��ن االخ��ت��ب��ارات على 

اإ�صابتهم  الدم، وقد يحيلون االأ�صخا�س الذين ي�صتبه يف 
باألزهامير اإىل املتخ�ص�صني.

)مر�س  املبكرة  مراحله  يف  األزهامير  مر�س 
األزهامير االأويل(

الناجتة  ال��دم��اغ  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  ت�صتغرق  ق��د 
ت�صبب  اأن  قبل  �صنوات  األزهامير  مر�س  عن 

االأعرا�س.
يعانون  ال��ذي��ن  االأ�صخا�س  ب��اإم��ك��ان  ي��زال  وال 

يف امل���راح���ل امل��ب��ك��رة م��ن ال��ع��م��ل وال��ع��ي�����س دون 
م�صاعدة، وقد ال يتمكن االأ�صخا�س من حتديد 

االأعرا�س على الفور.
وقد ت�صمل االأعرا�س، على �صبيل املثال 

ال احل�صر:
 -

م�صكلة يف تذكر الكلمات اأو االأ�صماء
- �صعوبة يف اأداء املهام يف املنزل اأو اأثناء العمل

- ن�صيان املواد التي قراأوها موؤخرا
- �صياع املمتلكات القيمة

مرحلة منت�صف مر�س األزهامير
املرحلة الثانية من املراحل الثلث، وهي املرحلة املتو�صطة من 

مر�س األزهامير االأطول.
املرحلة،  اأكرث و�صوحا خلل هذه  امل�صابني  اأعرا�س  و�صت�صبح 

لعدة  امل�صاعدة  تتطلب  وقد 
�صنوات.

املهام،  بع�س  اأداء  من  ومينعهم  الدماغ،  تلف  يزعجهم  و�صوف 
وي�صبب االإحباط والغ�صب وتغيري �صلوكهم.

و�صتختلف االأعرا�س على املرحلة االأولية وقد ت�صمل:
- �صل�س البول اأو االأمعاء

- ن�صيان تاريخ �صخ�صي اأو اأحداث
- م�صكلة يف ا�صتدعاء املعلومات ال�صخ�صية

- اأمناط النوم املتغرية
- زيادة عادة ال�صياع اأو ال�صرود

- ال�صلوك الوهمي القهري
مر�س األزهامير يف املرحلة املتاأخرة

ب��ح��ل��ول م��رح��ل��ت��ه االأخ�����رية، ي��ه��اج��م م��ر���س األ��زه��امي��ر معظم 
اال�صتجابة  من  املر�صى  ال�صديدة  االأع��را���س  و�صتمنع  ال��دم��اغ. 

لبيئاتهم، وحتد من حركاتهم، ومتنعهم من الكلم.
وتغيري  والتوا�صل  التذكر  يف  �صديدة  �صعوبة  و�صيجدون 

�صخ�صيتهم وتركهم بحاجة اإىل رعاية مكثفة.
وت�صبق اأعرا�س املرحلة املتاأخرة املوت وقد ت�صمل 

قبل ذلك:
- زيادة التعر�س للعدوى

- انخفا�س القدرات اجل�صدية
يوميا  ل��ل��م�����ص��اع��دة  احل���اج���ة   -

وطوال الوقت 
- فقدان الوعي املحيط

ثلث مراحل لألزهامير وكيف يتطور املر�س على مدار �صنوات

اأ�صنانك  وميكن معرفة املزيد فقط من خلل �صكل وملم�س 
التي  املقلقة  العلمات  عن  االإع��لن  ووق��ع  ولثتك.  ول�صانك 
االأ�صنان  ع��ي��ادات  زي���ارات  انخفا�س  بعد  اإليها  االنتباه  يجب 
اأن هذا  املا�صي. وح��ذر اخل��رباء من  العام  ج��راء الوباء، منذ 

ت�صبب يف "قنبلة موقوتة" ل�صحة الفم.
البقع  اإن  ميل"  "ديلي  ل�صحيفة  كين�صيل  الدكتورة  وقالت 
البي�صاء يف الفم اأو ال�صداف، عادة ما تكون غري �صارة وناجتة 
القلع  اأو حتى مر�س  التهيجات  اأو غريه من  التدخني  عن 
ال��ف��م��وي. وم��ع ذل���ك، يف ح���االت ن���ادرة ج���دا، ق��د تعني البقع 
البي�صاء علمة على االإ�صابة بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية 

اأو ال�صرطان.
واأو�صحت: "�صيقوم طبيب اأ�صنانك بفح�س الرقعة ال�صتبعاد 
العدوى الفطرية والتحقق من اأنها مل تكن ناجتة عن حاالت 

خطرية".
وميكن اأن يحدث �صرطان الفم عندما يتطور الورم يف الفم، 

مبا يف ذلك "ال�صفتان والل�صان واللثة واللوزتان".

امل�صتمرة  اأعرا�س �صرطان الفم ظهور تقرحات الفم  وت�صمل 
املوؤملة، والكتل التي ال تزول، وترخي االأ�صنان اأو تنميلها غري 
بقع  اأعرا�صه يف  تظهر  اأن  االأح��ي��ان ميكن  بع�س  ويف  امل��ربر. 

حمراء اأو بي�صاء يف بطانة الفم والل�صان.
واإذا مت اكت�صافه مبكرا، فاإنه غالبا ما ميكن علجه، لذا تاأكد 

من التحدث اإىل طبيب اأ�صنانك.
اأو  القيحي  احلبيبي  "الورم  اأن  كين�صيل  الدكتورة  وتو�صح 
يظهر  دائ��ري  اأحمر  منو  هو  احلمل،  اأثناء  اللثوي  االلتهاب 

على اللثة وميكن اأن ينزف ب�صهولة".
يحدث   ، احلمل  اأث��ن��اء  اللثة  م�صاكل  معظم  "مثل  وتابعت: 
ما  وع��ادة  هرمونية  تغريات  ب�صبب  القيحي  احلبيبي  ال��ورم 
يتم حلها بعد ال��والدة، ولكن ال يزال من املهم فح�صها الأنه 
بالن�صبة لعدد �صغري من الن�صاء ميكن اأن تتطور اإىل اأمرا�س 

اأكرث خطورة يف اللثة".
على  اأحمر يظهر  يكت�صفن منوا  اللواتي  الن�صاء  اإخبار  ووقع 
ي��ك��ون ع��لم��ة على  ق��د  اأن���ه  ي��ن��زف ب�صهولة  اأن  اللثة ومي��ك��ن 

احلمل. ومع ذلك، يجب فح�صه للتاأكد من اأنه ال يتطور اإىل 
مر�س اأكرث خطورة يف اللثة.

يزعم اخلرباء اأن نزيف اللثة ميكن اأن يعني اختلل التوازن 
يكون  اأن  ميكن  اأن��ه  كين�صيل  ال��دك��ت��ورة  وت�صرح  ال��ه��رم��وين. 

علمة على التهاب اللثة.
الهرمونات لديك غري  اأن م�صتويات  "هذا قد يعني  وقالت: 
حتدث  التي  االختلالت  اأو  الهرمونية  والتغريات  متوازنة. 
يف مراحل خمتلفة من حياتنا ميكن اأن تعر�س بع�س الن�صاء 

خلطر التهاب اللثة".
توؤدي  حالة  هو  الل�صان  التهاب  اأن  اأزميوفا  الدكتورة  وت�صرح 
اإىل احمرار الل�صان وتهيجه والتهابه، وقد يعني ظهوره وجود 

نق�س احلديد املزمن.
وميكن اأن يتغري مظهر الل�صان اإىل درجات خمتلفة من اللون 
االأحمر ويت�صخم يف احلجم عندما تكون م�صتويات احلديد 

منخف�صة.
ويقال اإن القيء املتكرر، على �صبيل املثال، كما هو احلال مع 
خلل  التقيوؤ  اأو  املر�صي  ال�صره  من  يعانون  الذين  املر�صى 
املعدة  باأحما�س  االأ�صنان  اإىل تغطية  يوؤدي  فرتة احلمل، قد 
ح�صا�صة  وجتعلها  االأ�صنان  مينا  تتلف  اأن  ميكن  التي  القوية 
على مدى فرتة طويلة من الزمن الأن النهايات الع�صبية يف 
الطبقات االأ�صا�صية ت�صبح مك�صوفة و اأكرث عر�صة للنحلل، 

وفقا للدكتورة كين�صيل.
فور  بالفر�صاة  االأ�صنان  تنظيف  جتنب  اأي�صا  االأف�صل  وم��ن 
القيء الأن هذا قد يخد�س مينا االأ�صنان. ا�صطف فمك باملاء 

ثم بغ�صول الفم بالفلورايد.
اأج�صامنا  على  يوؤثر  االإج��ه��اد  اأن  كين�صيل  الدكتورة  وت�صرح 
االأ�صنان  �صرير  يرتبط  م��ا  وغالبا  اأ�صناننا.  حتى  بالكامل، 

بالتوتر والقلق ويتجلى خا�صة يف االأ�صنان امل�صطحة.
اأ�صنانهم  يطحنون  الذين  االأ�صخا�س  من  الكثري  ي��درك  وال 
اأنهم يفعلون ذلك الأنه يحدث يف الليل اأثناء نومهم اأو عندما 

يركزون.
وترتبط االأ�صنان امل�صطحة اأي�صا بال�صداع واآالم الفك. وميكن 
لطبيب االأ�صنان اأن يو�صي بواق للفم للم�صاعدة يف تقليل ذلك 
اإ�صلح ال�صرر الذي ت�صبب فيه. وقد ت�صاعد  اأو امل�صاعدة يف 

حقن البوتوك�س يف تقليل �صرير االأ�صنان اأي�صا.

 علمات �صحية خفية ميكن معرفتها من خلل النظر اإىل الأ�صنان
ك�صف اأطباء اأ�صنان بارزون باأن م�صاكل �صحة الفم قد تكون عامة على حاالت �صحية اأكرث �صوءا، مبا يف ذلك االإ�صابة بال�صرطان.

وتقول الدكتورة هانا كين�صيا، من م�صت�صفى كيلن لني دينتال يف �صانت هيلينز، والدكتورة كاميا اأزميوفا، طبيبة االأ�صنان يف اأ�صكوت، اإن هناك 
بع�س االأعرا�س الدقيقة التي متر دون اأن ياحظها اأحد. واأ�صارتا اإىل اأنه حتى االأ�صنان املتذبذبة والقروح ميكن اأن تكون خطرية.

وقامت طبيبتا االأ�صنان بتحديد التغيريات واالأعرا�س الدقيقة التي ميكن اأن تكون عامة على �صيء اأكرث خطورة.
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العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/883( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / عواطف دهب ح�صن دهب - �صودانية اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ال�صارقة - املجاز - �صارع جمال عبدالنا�صر - بناية 

خالد بلزا - �صقة رقم 305 - متحرك رقم 0501932161 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )49474( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )49474( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2014ابي�سهوندا اكوردPدبي89281
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/880( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / طاهره ممد �صريف ممد الب�صتكي - اإماراتية اجلن�صية - وعنوانه اإمارة دبي - منطقة بردبي - الورقاء - بناية 

�صم�س - �صقة رقم 206 - متحرك رقم 0581561459 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )151956( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )151956( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016ابي�سبور�س كايني Wدبي 60673
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/858( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
- بيت  �صارع خليفة   - اإم��ارة عجمان  نبيل عبداجلواد عبداهلل عبداهلل - م�صري اجلن�صية  - وعنوانه  اليه / ممد  املنذر 

 0555192862 رقم  متحرك   -  802
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )5406( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )5406( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2009ا�صودفولك�س واجن طوارق Rدبي28837
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/873( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / من�صور ممد خمي�س خلفان الكتبي - اإماراتي اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ال�صارقة - منطقة مليحة - بجوار 

�صوبرماركت املنري - بناية ليلي - �صقة رقم 108 - متحرك رقم 0552893111 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )127851( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )127851( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012ابي�سمازيراتي SGRANTUدبي48160
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/850( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
اإم��ارة راأ�س اخليمة - اجلزيرة احلمراء - متحرك  املنذر اليه / ممد عثمان ممد كو�س - �صوداين اجلن�صية - وعنوانه 

رقم 0502085853 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )1666( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )1666( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2009ا�صودتويوتا راف A4دبي92798
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/879( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / قا�صم خاطر فايل خمي�س املخيني - اإماراتي اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - العني - �صارع رقم 7 - بجوار 

مدر�صة ابوقراية - فيل رقم 7 - متحرك رقم 0569370777 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )56915( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )56915( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2011ابي�سبور�س كايني17ابوظبي85053
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/847( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ممد ر�صوان �صامل ح�صني - م�صري اجلن�صية وعنوانه اإمارة دبي - �صارع تيكوم - بناية ART - �صقة رقم 

 0553727882 رقم  متحرك   -  103
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )23007( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )23007( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2013ازرقمر�صيد�س �صي 14200ابوظبي32504
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : �صيافا لتجارة الذهب �س ذ م م  
اخلريية  للعمال  را�صد  بن  ممد  موؤ�ص�صة  ملك   O504D رق��م  مكتب   : العنوان 
واالن�صانية - ديرة - الرقة - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية مدودة ،  رقم الرخ�صة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1000423  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   586816  :
باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد 
ال�صركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ 2021/12/6 واملوثق 
لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2021/12/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
 : العنوان  احل�صابات  ملراجعة  ال�صرهان  حممد  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة 

مكتب رقم 305 ملك انور ممد قرقا�س - ال�صوق الكبري - هاتف :    فاك�س :  
   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : ابيك�س نت لتجارة نظم احلا�صب االيل �س ذ م م  
العنوان : مكتب 02-301 ملك االإم��ارات دبي الوطني العقاري )�س ذ م م( - احلبيه 
874342 رقم  ، رقم الرخ�صة :  االوىل - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية مدودة 
1480449 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة  القيد بال�صجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2022/1/25 بتاريخ  دب��ي  ق��رار ماكم  وذل��ك مبوجب   ،
ماكم دبي بتاريخ 2022/1/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني ابي حما�صب قانوين العنوان : مكتب رقم 306 -03 ملك عبداجلليل 
   : فاك�س   04-4252890  : ه��ات��ف   - ال��ق��ره��ود  دي���رة   - دروي�����س  عبدالكرمي  يو�صف 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70021
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : حممد ال�صرهان ملراجعة احل�صابات
 - الكبري  ال�صوق   - قرقا�س  ممد  ان��ور  ملك   305 رق��م  مكتب   : العنوان 
هاتف :    فاك�س :         مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة 
لتجارة  �صيافا  لت�صفية   اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  دبي  يف 
الذهب �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ 2021/12/6 
من  وعلى   2021/12/6 بتاريخ  دب��ي  ماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه 
امل�صتندات واالأوراق  اأع��له، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي :  ابي حما�صب قانوين
 - دروي�س  عبدالكرمي  يو�صف  عبداجلليل  ملك   03-  306 رقم  مكتب   : العنوان 
ديرة القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة 
االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعله لت�صفية ابيك�س 
نت لتجارة نظم احلا�صب االيل �س ذ م م وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ 
 2022/1/25 بتاريخ  دبي  ماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/1/25
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0005071 يف  الدعوى رقم

م - جمهول مل  م  ذ   - الكهروميكانيكية  للمقاوالت  �صتار  �صفن   : املدعي عليه  اإىل 
االإقامة : عجمان - الب�صتان - مقابل م�صجد بدو رقم مكاين 4329510758  

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى مكمة عجمان 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خلل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/25 م.

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رمال املن�صوره لرتكيب اجهزة الطفاء 
ومكافحة احلريق ذ م م  كاروناكرن دهانا راجن   

اداء  امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004593/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - رمال املن�صوره لرتكيب اجهزة االطفاء ومكافحة احلريق ذ م م

العنوان : ال�صارقة - �صاحية الغرب - م�صلي 130 - �صارع ابراهيم املدفع - الطابق 4 - مكتب رقم 36 
كاروناكرن دهانا راجن  

العنوان : ال�صارقة - �صاحية الغرب - م�صلي 130 - �صارع ابراهيم املدفع - الطابق 4 - مكتب رقم 36 
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صاين تكنيك  �س ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها اأعله - ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ 
احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامل الر�صوم 
وامل�صاريف 14642.0 درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( 
اإعلنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك  اإعلنك /  يوما من تاريخ 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70392
اإخطار عديل

  املخطر :- اخلط اللمع للتجارة العامة )ذ.م.م( - وميثلها ال�صيد / ع�صام ممد عبدالوهاب �صليمان - م�صري اجلن�صية  
  ب�صفته �صريك ومدير، وميثله بالوكالة/ال�صيد احمد عيد اأحمد احلديدي - م�صري اجلن�صية مبوجب الوكالة ال�صادرة من كاتب عدل 
الوكالة  بالوكالة اال�صتاذة/ ن�صال قر�صي عبا�س �صودانية اجلن�صية مبوجب  12/03/2019 ومتثله  بتاريخ   sh20190312d12203 بالرقم  ال�صارقة 
ال�صادرة من كاتب عدل دبي بالرقم 2016/1/261221 بتاريخ 14/12/2016 وميثلها بالوكالة ال�صيد/ح�صن روبي �صعبان - م�صرى اجلن�صية - مبوجب 
الوكاله ال�صادره من كاتب العدل مبحاكم دبي بالرقم ال�صادر 2019/1/176440 بتاريخ 4/9/2019  - العنوان :- ال�صارقة - ال�صناعية رقم 12 - خلف 
�صارع الثالث ال�صناعي - مل رقم 2 ملك ممد عبداهلل اخليال - الهاتف : 0555849077 - 0509959105 - 065582814 - 065585841 

isam@brightlineuae.com - onaz55@hotmail.com : الربيد االلكرتوين  :
خليفة  �صمري  احمد   -3  ، اجلن�صية  م�صري   - النقيب  م�صلم  م�صلم  ابو  ممد   -  2  ، م  م  ذ  �س  البناء  مواد  لتجارة  النقيب   -1  : اليهم  املخطر   : �صد 
 -  0097142207779  - 00971567775001 1 - الهاتف : -  2 مبني  االهلى هاو�س  اإمارة دبي - النهدة  حمد - م�صري اجلن�صية - العنوان : 

naqib@hotmail.com  : االلكرتوين  الربيد   -  00971568048111
املو�صوع / اإخط�ار ع�دىل بال�صيك رقم ) 101503(

اأواًل :- مبوجب �صيك يداين املخطر املخطر اليهم ، تفا�صيلها كاالتي :
البنك امل�صحوب عليه ال�صيك  رقم ال�صيك   مبلغ ال�صيك   م   تاريخ ال�صيك  

اال�صامي   دبي  بنك   101503  59982.30  2021/2/25  1
ثانياً :- وملا كان املخطر قد طلب من املخطر اليهم مرارا وتكرار بالطرق الودية باأن يوؤدى للمخطر املبلغ مو�ص�وع هذا االخطار اإال اأنه رف�س دون اي مربر اأو 

�صند قانوين االمر الذي حدا باملخطر اإىل ان يوجه اليه هذا االإخطار
لذلك ، فاملخطر يخطر املخطر اليهم ب�صداد مبلغ 59982.30 درهم )ت�صعة وخم�صون األفاأ وت�صعمائة واثنان وثمانون درهم و ثلثون فل�صا( مو�صوع ال�صيك 
مو�صوع هذا االخطار واملبني عاليه وذلك خلل خم�صة ايام من تاريخ هذا االخطار واال �صن�صطر اآ�صفني الإتخاذ االإجراءات القانونية قبلكم فور اإنتهاء هذه 

املدة حفظ كافة احلقوق االخرى ملوكلنا. 

بالوكالة عن املخطر
 الأ�صتاذ / ح�صن روبي �صعبان 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري    AJCFICIPOR2021 /0003300 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : �صركة عامل �صابال ذ م م
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2021/10/06 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله ل�صالح ممد على زاده �صو�صرتي زاده، بالتايل:
قررت املحكمة: بف�صخ عقد البيع املوؤرخ 21/6/2008 وبالزام ال�صركة املدعي عليها باأن توؤدي 
قام  ما  قيمة  درهما  وت�صعون  وت�صعمائة وثلثة  األفا  ع�صر  وثمانية  مائة  قدره  مبلغا  للمدعي 
بالوفاء به لها من ثمن العني املبيعة مل عقد البيع اآنف البيان ف�صل عن الفائدة القانونية 
بالر�صوم  الزمتها  و  ال�صداد  متام  حتى  و  املطالبة  تاريخ  من  5% بدءا  بواقع  املبلغ  هذا  على 
وامل�صاريف و مببلغ خم�صة اآالف درهما مقابل اأتعاب املحاماة.  حكما قابل لل�صتئناف خلل 

املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي حممد بيومي ح�صن عبداملجيد  
مدين     SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004566/ 

اإىل املحكوم عليه : علي ممد بيومي ح�صن عبداملجيد 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حمدي ممد ممد ح�صانني  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 96412 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/849( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
 4 26 - �صقة رقم  اإم��ارة ابوظبي - بناية رقم  املنذر اليه / لياندرو هرنيقو دى كارفالهو - الربازيل اجلن�صية - وعنوانه 

متحرك رقم 0589056356 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )38750( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )38750( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2017رمادي اودي ايه 143ابوظبي97920
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/794( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ايه اهلل ال�صيد على امبابي - م�صرية اجلن�صية وعنوانه اإمارة ابوظبي - منطقة العني - �صارع الكويت 5 - بجوار 

لوؤلوؤ هايرب ماركت - فيل رقم 36 - متحرك رقم 0505330691 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )26235( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )26235( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2014ابي�سني�صان كا�صكاي 14ابوظبي92461
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/882( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �صاندرا �صيكار راباكا - هندي اجلن�صية - وعنوانه اإمارة دبي - الق�صي�س - بناية ال�صيخه رقم 5 - متحرك رقم 

 0557352673
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )45176( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )45176( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016رمادي ميت�صوبي�صي الن�صرVدبي73116
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/793( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
�صارع   - العني  ابوظبي - منطقة  اإم��ارة  ال�صعدين - م�صري اجلن�صية - وعنوانه  اليه / ممد جنيب عي�صى ممد  املنذر 

اليحر - فيل خا�صة 77 - متحرك رقم 0555603353 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )23407( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )23407( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012رماديتويوتا كوروال 7ابوظبي55403
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/870( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / غلم ر�صول ممد عريف - باك�صتاين اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ال�صارقة - �صارع املينا - منطقة املجاز - بناية 

رقم 903 - متحرك رقم 0563114376
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )77070( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )77070( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2018ا�صودهوندا �صيفيك3ال�صارقة96739
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/866( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
- خلف م�صت�صفى  النجدة  �صارع   - ابوظبي  اإم��ارة  - وعنوانه  اردين اجلن�صية   - اي��اد عبدالرحمن علن  احمد   / اليه  املنذر 

برجيل - فيل خا�س رقم 28 - متحرك رقم 0588622534 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )38044.04( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )38044.04( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2015رمادي فورد فيوجن 6ابوظبي31657
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/862( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / تاال ممد ب�صام ع�صام ابو غو�س - اردين اجلن�صية - وعنوانه اإمارة عجمان - منطقة املرموقة - بناية االإحتاد 

- �صقة رقم 2705 - متحرك رقم 0555502708 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )71521( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )71521( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2019ازرقهوندا ات�س ار يف Oدبي24492
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل - رقم الت�صديق )2022/851( 

املنذر / بنك دبي االإ�صلمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي ممود ب�صفته وكيل عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�صلمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
بناية رقم   - النجدة  �صارع   - ابوظبي  اإم��ارة  - وعنوانه  ال�صيد عبداهلل - م�صري اجلن�صية  ن�صر  يون�س يحيى   / اليه  املنذر 

 0543468468 رقم  متحرك   1305 رقم  �صقة   -  134
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )79315( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )79315( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2020ا�صوداكتيفيا �صكودا15ابوظبي62788
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعله خلل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

70392



25

املال والأعمال

تعيني عي�صى كاظم رئي�صًا ملجل�س اإدارة ال�صركة
مكتوم بن حممد يعلن تاأ�صي�س اإك�س كيوب لتنظيم 

وت�صهيل عمل �صركات �صناع الأ�صواق يف �صوق دبي املايل
•• دبي-وام: 

دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم،  را�صد  ال�صيخ مكتوم بن ممد بن  �صمو  اأعلن 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية، عن تاأ�صي�س �صركة “اإك�س كيوب” 
لتنظيم وت�صهيل عمل �صركات �صناع االأ�صواق يف �صوق دبي املايل   xCube
، وذلك كجزء من ا�صرتاتيجية جلنة تطوير اأ�ص�واق املال والبور�ص�ات يف دبي 
الهادفة اإىل م�صاعفة قيمة االأ�صواق املالية يف االإمارة اإىل ثلثة تريليونات 

درهم خلل املرحلة املقبلة.
بتعيني  ق��راراً  مكتوم  اآل  را�صد  بن  بن ممد  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  واأ���ص��در 
“اإك�س كيوب”؛ ف�صًل عن تعيني  اإدارة �صركة  ملجل�س  عي�صى كاظم رئي�صاً 
اأم��ريي، و�صعيد العور، وهند بنت ممد بن خربا�س، وجاك في�صر  عارف 

كاأع�صاء يف جمل�س االإدارة.
اخلوارزميات  وت��ط��وي��ر  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل  كيوب”  “اإك�س  ���ص��رك��ة  وت��ه��دف 
الوترية  والتداول عايل  ال�صوق  اأن�صطة �صناعة  لدعم  والتقنيات احلديثة 
للأ�صهم النقدية وامل�صتقات املالية املدرجة يف االأ�صواق املالية املحلية لدولة 

االإمارات العربية املتحدة.
وبهذه املنا�صبة قال �صعادة عي�صى كاظم، مافظ مركز دبي املايل العاملي 
اإدارة  ال�صركة على  “�صتعمل  “اإك�س كيوب”:  اإدارة �صندوق  رئي�س جمل�س 
االأف���راد  للم�صتثمرين  ال���لزم  ال��دع��م  ي��وف��ر  ال�����ص��وق مب��ا  ���ص��ن��دوق �صانع 
وال�صركات على حد �صواء، حيث يلعب �صّناع ال�صوق دوراً مورياً يف حت�صني 
فروقات االأ�صعار واحلد من تقلبات االأ�صواق. وال �صك اأن تبني اأحدث تقنيات 
املحليني  امل�صتثمرين  اهتمام  �صيعزز  املحلية  االأ���ص��واق  يف  ال�صوق  �صناعة 
والدوليني.” وي�صتهدف �صانع ال�صوق حتقيق جمموعة كبرية من االأهداف 
دبي،  يف  املالية  للأ�صواق  التناف�صية  القدرة  تعزيز  راأ�صها  على  ياأتي  والتي 
وجذب املزيد من روؤو�س االأموال وامل�صتثمرين من داخل الدولة وخارجها، 
اإىل تبني روؤي��ة وا�صحة لل�صتثمار يف  وع��لوة على ذلك يرمي ال�صندوق 
وموؤ�صرات  االأ�صهم  ت��داول  قيم  يف  التقلبات  حدة  وتقليل  الواعدة  االأ�صهم 
االأ�صواق املالية، ما يوؤدي بدوره اإىل تعزيز ثقة امل�صتثمرين واملتعاملني يف 

االأ�صواق ومنحها دفعة اإيجابية نحو حتقيق املزيد من النمو.
نهاية  اأعلنت  قد  دبي  والبور�ص�ات يف  املال  اأ�ص�واق  تطوير  اأن جلنة  ويذكر 
لل�صوق  ك�صانع  �صندوقني  اإن�ص�اء  اإىل  الرامية  خططها  عن  املا�صي  العام 
بقيمة اإجمالية ت�صل اإىل 3 مليارات درهم بهدف تن�ص�يط عمليات التداول 
املوؤ�ص��ص�ات  ت�ص�جيع  على  ع���لوة  ال�����ص�����وق،  وا���ص�����ت��ق��رار  ا�ص�تدامة  وحتفيز 
يف  االإدراج  على  دب��ي  يف  املتقدمة  التقنية  و�ص�ركات  واملتو�ص�طة  ال�ص�غرية 

االأ�صواق املالية.

على هام�س معر�س ال�صحة العربي 2022
اإمباور: تربيد املناطق اأف�صل احللول 

امل�صتدامة للقطاع ال�صحي والقطاعات الأخرى
•• دبي-الفجر: 

الأنظمة  االإم�������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأك�����دت 
اأكرب  “اإمباور”  امل���رك���زي  ال��ت��ربي��د 
م�����زود خل���دم���ات ت���ربي���د امل��ن��اط��ق يف 
العامل، اأن الدول املتقدمة ومن بينها 
اأهمية تربيد  االإم��ارات اأدركت مبكراً 
واحلفاظ  البيئة  حماية  يف  املناطق 
اأحد  تعد  والتي  املجتمع  �صحة  على 
اأه����م واأب������رز ال���ع���وام���ل امل����وؤث����رة على 
مبمار�صاته،  واملتاأثرة  االإن�صان  �صحة 
التزامها  ع��ل��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ة  و�����ص����ددت 
الكامل جتاه قطاع الرعاية ال�صحية 
تقدمي خدماتها  على �صعيد  دبي  يف 

مبعايري عاملية. 
 ”2022 هيلث  “اآراب  معر�س  هام�س  على  املوؤ�ص�صة  ت��اأك��ي��دات  وج���اءت 
الذي يقام حتت �صعار “باالأعمال نتحد ودفع ال�صناعة نحو االأمام” وهو 
مع  املعر�س  اأر�صية  على  واالبتكار  اجلديدة  التكنولوجيا  مع  يتما�صى  ما 
وخدماتهم،  منتجاتهم  اأح��دث  يعر�صون  الذين  العار�صني  من  جمموعة 
وهو ما يتوافق مع التقنيات املبتكرة التي طورتها املوؤ�ص�صة لتاأمني خدمات 

تربيد املناطق يف دبي. 
وتقوم املوؤ�ص�صة يف الوقت الراهن بتزويد 43 م�صروعاً �صحياً �صخماً ي�صم 
دبي  مدينة  مقدمتها  ويف  املناطق،  تربيد  بخدمات  طبية،  من�صاأة   220
الطبية حيث يبلغ اإجمايل ا�صتطاعة اإمباور 142،000 طن تربيد خلل 
املرحلتني االأوىل والثانية من امل�صروع. باالإ�صافة اىل من�صاآت طبية متنوعة 
املدينة،  م�صت�صفى  وميديكلينيك  الطبي،  كليمن�صو  مركز  مثل  وك��ربى 
وم�صت�صفى د. �صليمان احلبيب، وم�صت�صفى مورفيلدز للعيون، وم�صت�صفى 
اجلراحة الع�صبية والعمود الفقري، وم�صت�صفى باراكري االإمارات للعيون، 
الرئي�صية  واملقرات  احلديث،  الدويل  وامل�صت�صفى  ديرما،  الكلداري  وعيادة 

ملوؤ�ص�صة اجلليلة، وغريها. 
الرعاية  ان قطاع  “اإمباور”  ل�  التنفيذي  الرئي�س  �صعفار  بن  اأحمد  وق��ال 
تربيد  بخدمات  املوؤ�ص�صة  تزودها  التي  القطاعات  اأب��رز  بني  من  ال�صحية 
التي  الع�صرية،  احللول  اأح��د  بكونها  وفعًل  ق��واًل  جت�صد  عاملية  مبعايري 
الطبيعية و�صحة  وامل��وارد  واملناخ  البيئة  ل�صالح حماية  الب�صرية  ابتكرتها 
الوقود  على  القائمة  الطاقة  ا�صتخدام  لتقليل  ناجحة  وو�صيلة  املجتمع، 
االأحفوري، م�صرياً اإىل اأن تو�صيع نطاق تلك احللول �صرورة وحاجة ملحة 
يف متكني املجتمعات من احلياة الع�صرية من دون هدر للموارد اأو تعري�س 

ال�صحة العامة والبيئة للمخاطر الناجمة عن انبعاثات الكربون.
متكني  خ��لل  من  للقطاع  دعمها  توا�صل  املوؤ�ص�صة  ان  �صعفار  بن  واأو���ص��ح 
االأن�صطة  وك��ل  وامل��خ��ت��ربات  وامل�صت�صفيات  والعلجية  الطبية  املوؤ�ص�صات 
امل��ن��درج��ة حت��ت ع��ن��وان ال��رع��اي��ة ال�صحية يف امل��دي��ن��ة، م��ن احل�����ص��ول على 
خدمات تربيد موفرة للطاقة والتكلفة تتميز بعمليات ت�صغيل خالية من 
ال�صو�صاء ومتوا�صلة من دون انقطاع يف �صبيل احلفاظ على راحة املر�صى 

واالأطقم الطبية. 

بقيمة 47 مليار درهم.. اأدنوك العلمة التجارية الأوىل يف الإمارات لل�صنة الرابعة على التوايل
•• اأبوظبي-وام:

حافظت �صركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” خلل 
عام 2022 على مكانتها باعتبارها العلمة التجارية 
االأكرث قيمة يف دولة االإمارات للعام الرابع على التوايل 
املوؤ�ص�صة  فاينان�س”  “براند  اأ���ص��درت��ه  لتقرير  وف��ق��اً 
العلمات  تقييم  يف  واملتخ�ص�صة  امل�صتقلة  ال��ع��امل��ي��ة 

التجارية واال�صت�صارات اال�صرتاتيجية لل�صركات.
 12.76 بقيمة  التجارية  اأدن���وك  ع��لم��ة  تقييم  ومت 
“ مما يعني  “ 47 مليار دره��م  مليار دوالر ما يعادل 
منواً بواقع %19 باملقارنة مع العام املا�صي واأكرث من 

%174 منذ عام 2017.
وتربعت علمة ال�صركة التجارية على املرتبة االأوىل يف 
دولة االإمارات واملرتبة الثانية بني العلمات التجارية 
التا�صعة  واملرتبة  اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
�صمن قائمة العلمات التجارية الع�صر االأعلى ت�صنيفاً 

على �صعيد �صركات النفط والغاز العاملية.
والرئي�س  املنتدب  الع�صو  فاينان�س  براند  �صنفت  كما 
بن  �صلطان  الدكتور  اأدن��وك معايل  التنفيذي ملجموعة 
اأحمد اجلابر يف املرتبة االأوىل بني الروؤ�صاء التنفيذيني 
يف االإمارات ويف منطقة ال�صرق االأو�صط، واملرتبة االأوىل 
على  والغاز  النفط  قطاع  يف  التنفيذيني  الروؤ�صاء  بني 
م�صتوى العامل خارج الواليات املتحدة وال�صني لل�صنة 

الثانية على التوايل.
 “ ا�صتطاعت  املا�صية  �صهراً  ع�صر  االإث��ن��ى  م��دار  وعلى 
اأدنوك “ املحافظة على ترتيب علمتها التجارية من 
اإجنازات  ب�صكل م�صوؤول وحتقيق  النمو  خلل موا�صلة 
الطاقة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف جم����ال  اإط�����ار  يف  ع���دي���دة 

اجل���دي���دة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ص��راك��ات��ه��ا يف جمال 
والتزامها  والهيدروجني  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 
يف  و�صجلها  املجموعة  م�صتوى  على  املمار�صات  باأف�صل 
برناجمها  وجن���اح  والبيئة  وال�صلمة  ال�صحة  جم��ال 
لتعزيز القيمة املحلية امل�صافة وا�صتقطاب اال�صتثمارات 
االأجنبية املبا�صرة وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مف�صلة 
اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور  معايل  ويعمل  لل�صتثمار. 
الع�صو  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزير  اجلابر 
اأبوظبي  ب��رتول  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
تنفيذ  على  �صركاتها  “ وجمموعة  “ اأدن���وك  الوطنية 
يواكب  مب��ا  الطاقة  جم��ال  يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
توجهات االإم��ارات للخم�صني عاما املقبلة وتنفيذ نقلة 
ال�صركة  وثقافة  وا�صرتاتيجية  اأع��م��ال  �صملت  نوعية 
من  العديد  النوعية  النقلة  ه��ذه  و�صهدت  املوؤ�ص�صية. 
ذلك  يف  مبا  ال�صركة  يف  والتحديث  التطوير  م��ب��ادرات 
و���ص��ع ن��ه��ج ج��دي��د ل��ل�����ص��راك��ات ال��ذك��ي��ة وخ��ل��ق الفر�س 
االأجنبية  االأم�����وال  روؤو�����س  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال���ص��ت��ق��ط��اب 
امل�صافة  املحلية  القيمة  لتعزيز  ناجح  برنامج  واإط��لق 
وتنفيذ ثلث عمليات اكتتاب ناجحة على اأ�صهم �صركات 
واأدن��وك للحفر وفرتيجلوب وم�صاريع  للتوزيع  اأدن��وك 
وتنفيذ  الغاز  من  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  وم��ب��ادرات 
واإطلق  املال  راأ���س  وهيكلة  ناجحة ال�صتثمارات  برامج 

عقود خام مربان االآجلة يف االأ�صواق العاملية.
مل�صتقبل  اال���ص��ت��ع��داد  على  اأدن���وك  ا�صرتاتيجية  وت��رك��ز 
الطاقة اجلديد الذي يتطلب اإنتاج الطاقة باأقل قدر من 
االنبعاثات  خف�س  خلل  من  وذلك  الكربون  انبعاثات 
وتعزيز  واالإنتاج  والتطوير  اال�صتك�صاف  خلل عمليات 
قدرات ال�صركة يف جمال التكنولوجيا املتقدمة اللتقاط 

وال��ت��خ��ط��ي��ط الإنتاج  ال���ك���رب���ون  وا���ص��ت��خ��دام وت��خ��زي��ن 
القيادة  توجيهات  مع  ومتا�صيا  االأخ�صر.  الهدروجني 
اجلابر  اأحمد  �صلطان  الدكتور  معايل  يعمل  الر�صيدة 
ب�صفته املبعوث اخلا�س لدولة االإمارات ل�صوؤون التغري 
االإمارات  لدولة  اال�صتباقي  النهج  تعزيز  على  املناخي 
للحد  الرامية  العاملية  اجلهود  يف  الفاعلة  وم�صاهمتها 
املكانة  وتر�صيخ  تداعياته  مع  والتكيف  املناخ  تغري  من 
توج  وال���ذي  املناخي  العمل  جم��ال  يف  للدولة  ال��رائ��دة 
بفوز االإم��ارات با�صت�صافة موؤمتر االأط��راف يف اتفاقية 
 COP28 املناخ  تغري  ب�صاأن  االإطارية  املتحدة  االأمم 
املناخي  للعمل  م��وؤمت��ر دويل  واأك���رب  اأه��م   2023 ع��ام 
العلمة  قيمة  ف  ��َرّ وت��عحُ العامل.  وزعماء  ق��ادة  مب�صاركة 
الذي يح�صل  االقت�صادي  العائد  باأنها �صايف  التجارية 
عليه املالك عند ترخي�س علمته التجارية يف ال�صوق 
امل��ف��ت��وح��ة. وي��ت��م تقييم ق���وة ال��ع��لم��ة ال��ت��ج��اري��ة من 
خ���لل جم��م��وع��ة م��ن امل��ع��اي��ري وال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�صمل 
االأداء الت�صغيلي والتجاري واملرونة وحقوق امل�صاهمني 
ويتم  واالت�����ص��ال.  الت�صويق  واأن�صطة  التجاري  واالأداء 
ال��ت��ج��اري��ة يف حت��دي��د ن�صبة  ال��ع��لم��ة  ا���ص��ت��خ��دام قيمة 
ال�صركة.  اإي���رادات  يف  التجارية  العلمة  ق��وة  م�صاهمة 
طموحة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على   “ “اأدنوك  وتعمل 
للنمو الذكي تهدف من خللها اإىل حتقيق اال�صتفادة 
الق�صوى من املوارد الهيدروكربونية يف اإمارة اأبوظبي 
ب�صكل م�صوؤول وتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد 
ل��دول��ة االإم����ارات، وذل��ك م��ن خ��لل زيادة  االقت�صادي 
يف  والتو�صع  واالإن��ت��اج  والتطوير  اال�صتك�صاف  اأن�صطة 
والتداول  واالإم�����داد  الت�صويق  جم���االت  يف  ن�صاطاتها 

والتكرير والبرتوكيماويات.

جدير بالذكر اأن جمل�س اإدارة اأدنوك اعتمد يف دي�صمرب 
الطاقة  قطاع  جم��ال  يف  ال�صركة  ا�صرتاتيجية  املا�صي 
الكربونية  الب�صمة  م��ن  للحد  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
وال��ت��ط��ور يف  النمو  ف��ر���س  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  لعملياتها 
الوقود  واأن���واع  والهيدروجني  املتجددة  الطاقة  جم��ال 
االأخرى منخف�صة الكربون اإ�صافة خلطة عمل اأدنوك 
466 مليار درهم  اإىل  الراأ�صمالية  ا�صتثماراتها  لزيادة 
 “ ال��ق��ادم��ة  اخلم�س  لل�صنوات  دوالر”  مليار   127“
ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  لتمكني   “  2026  -  2022

املتكاملة للنمو الذكي 2030.

بهدف اإدارة م�صروعني لل�صياحة الفاخرة يف كلباء وخورفكان 

»�صروق« توقع اتفاقية مع »ماريوت الدولية« للح�صول على امتياز جمموعة »اأوتوجراف كوليك�صن«  

بقيمة 12.5 مليار دولر ..ات�صالت اأقوى علمة جتارية يف قطاع الت�صالت على م�صتوى العامل

•• ال�سارقة -الفجر

اأعلنت هيئة ال�صارقة لل�صتثمار والتطوير 
مع  ام��ت��ي��از  اتفاقية  توقيع  ع��ن  )���ص��روق( 
�صركة “ماريوت الدولية”، الفتتاح فندقني 
كوليك�صن”  “اأوتوجراف  لعلمة  تابعني 
باملنطقة  وك��ل��ب��اء  خ��ورف��ك��ان  م��دي��ن��ت��ي  يف 
هذه  وتعد  ال�صارقة،  اإم���ارة  م��ن  ال�صرقية 
م�صتوى  على  نوعها  من  االأوىل  االتفاقية 
االأربعاء  اأم�����س   االتفاقية  ووق��ع  االإم����ارة. 
من  ك����لٌّ  ب��ال�����ص��ارق��ة،  احلكمة”  “بيت  يف 
�صعادة مروان بن جا�صم ال�صركال، الرئي�س 
لل�صتثمار  ال�����ص��ارق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والتطوير )�صروق(، و�صانديب واليا، رئي�س 
ق�صم العمليات يف منطقة ال�صرق االأو�صط 
بح�صور عدد من  الدولية”،  “ماريوت  يف 

اجلانبني.  كل  من  واالإداري���ني  امل�صوؤولني 
الفندقني  تطوير  على  “�صروق”  وتعمل 
“اأوتوجراف  �صتديرهما جمموعة  اللذين 
حيث  وك��ل��ب��اء،  خ��ورف��ك��ان  يف  كوليك�صن” 
ي��ع��د ف��ن��دق خ��ورف��ك��ان م��ن ف��ئ��ة 5 جنوم، 
األ��ف قدم   38 ويتم تطويره على م�صاحة 
م��رب��ع��ة م��ق��اب��ل م��ي��ن��اء خ��ورف��ك��ان، لتلبية 
املغامرات.  وع�����ص��اق  ال��ع��ائ��لت  اح��ت��ي��اج��ات 
ويت�صمن امل�صروع 75 وحدة فاخرة ت�صمل 
62 غرفة منفردة و5 غرف مزدوجة و8 
اأجنحة فاخرة، وحديقة مائية هي االأوىل 
ونادي  ال�����ص��رق��ي��ة،  املنطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن 
لليخوت، ووح��دات �صكنية، وجمموعة من 
املطاعم  م��ن  �صل�صة  ت�صمل  ال��ت��ي  امل��راف��ق 

واملقاهي، ونادي �صحي، ونادي ريا�صي.
جنوم   5 فئة  من  فهو  الثاين  الفندق  اأم��ا 

على  كلباء  مدينة  يف  “�صروق”  وت��ط��وره 
بجانب  م��رب��ع��ة  ق����دم  األ�����ف   60 م�����ص��اح��ة 
م�����ص��روع واج��ه��ة ك��ل��ب��اء وم���ي���دان ال��ع��ل��م يف 
كلباء حيث يت�صمن 80 وحدة موزعة اإىل 
مزدوجة،  غ��رف  و10  م��ف��ردة،  64 غرفة 
غ����رف، و�صقة  ب��ث��لث  ف��ن��دق��ي��ة  ���ص��ق��ق  و5 
فندقية واحدة باأربع غرف، باالإ�صافة اإىل 
ون���ادي �صحي،  ري��ا���ص��ي،  ون���ادي  مطعمني 

وم�صبح. 
ال�صركال،  جا�صم  ب��ن  م���روان  �صعادة  وق��ال 
ال�صارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
“تاأتي  )����ص���روق(:  وال��ت��ط��وي��ر  لل�صتثمار 
اتفاقية االمتياز اجلديدة متا�صياً مع روؤية 
“�صروق” لتعزيز ال�صراكات اال�صرتاتيجية 
لتحقيق  التجارية  العلمات  م��ع  العاملية 
قيمة م�صافة يف اخلدمات املتخ�ص�صة ذات 

امل�صتوى العاملي والرعاية املقدمة يف جميع 
ال��ه��ي��ئ��ة، وي��ت��م��ا���ص��ى ه���ذا التعاون  وج��ه��ات 
كوليك�صن”  “اأوتوجراف  جم��م��وع��ة  م��ع 
مع  الدولية”  “ماريوت  لعلمة  التابعة 
ال�صارقة  اقت�صاد  ل��دع��م  ال��رام��ي��ة  روؤي��ت��ن��ا 
بامل�صاريع ال�صياحية املتنوعة وتعزيز مكانة 
التجارية  االإم��ارة كوجهة رائدة للعلمات 
“يقع  ال�������ص���رك���ال:  واأ������ص�����اف  ال���ع���امل���ي���ة«. 
اثنتني  يف  اجل��دي��دان  ال�صيافة  م�صروعا 
املنطقة  املدن واأكرثها حيوية يف  اأبرز  من 
حيث  وخ��ورف��ك��ان،  كلباء  وه��م��ا  ال�صرقية، 
وال�صيافة  ال�صياحة  على  الطلب  �صيلبيان 
باالإ�صافة  الرتفيهية،  والتجارب  الفاخرة 
للإمارة،  ال�صياحية  اجلاذبية  تعزيز  اإىل 
اال���ص��ت��ث��م��ار يف جمموعة  ف��ر���س  اإث�����راء  و 
يف  منوها  وتعزيز  القطاعات  من  متنوعة 

امل�صتقبل«. من جانبه، قال �صانديب واليا، 
رئي�س العمليات يف منطقة ال�صرق االأو�صط 
اأن نعمل  “ي�صرنا  الدولية”:  “ماريوت  يف 
مع “�صروق” يف اأول م�صاريع تدار بامتياز 
يف  كوليك�صن”  “اأوتوجراف  ع��لم��ة  م��ن 
ال�����ص��ارق��ة، ون��ت��ط��ل��ع ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
�صراكاتنا  ت��و���ص��ي��ع  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا  ال��ه��ي��ئ��ة 

اال�صرتاتيجية يف املنطقة«.
ق���ال واأ����ص���اف �صهيل الل��ي��ت، نائب  ب����دوره 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ت���ط���وي���ر  رئ���ي�������س 
“تتميز  الدولية”:  “ماريوت  يف  االأو�صط 
بالعقارات  كوليك�صن”  “اأوتوجراف 
وف�����ق ط�����رز ح���دي���ث���ة ممزوجة  امل�����ص��م��م��ة 
باالأ�صالة، ونتطلع لتقدمي ت�صاميم توفر 
للمناطق  ال�صيافة  خلدمات  وا�صعة  اآفاقاً 

اجلميلة يف كلباء وخورفكان«.

•• اأبوظبي-وام:

علمة  اأق���وى  لقب  “ات�صاالت”  ح�صدت 
م�صتوى  على  االت�صاالت  جمال  يف  جتارية 
جتارية  علمة  اأول  بذلك  لت�صبح  العامل، 
حتقق هذا االإجناز البارز يف قطاع االت�صاالت 
وفقاً  واأفريقيا،  االأو�صط  ال�صرق  يف منطقة 
وكالة  فاينان�س”،  “براند  وك��ال��ة  لتقرير 
اال�صت�صارات العاملية الرائدة واملتخ�ص�صة يف 

جمال تقييم العلمات التجارية.
وع���رب م��ف��ظ��ة ع��لم��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة التي 
تتجاوز قيمتها 12.5 مليار دوالر يف جمال 
“ات�صاالت”  اإجن��از  يتوقف  مل  االت�صاالت، 
عند االحتفاظ بت�صنيف AAA لعلمتها 
التجارية، بل حافظت اأي�صاً على لقب اأقوى 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  جتارية  علمة 
والعلمة  ال��ق��ط��اع��ات،  جميع  يف  واأف��ري��ق��ي��ا 
التجارية االأعلى قيمة يف قطاع االت�صاالت 
الت�صنيفات  وت��اأت��ي  املنطقة.  م�صتوى  على 
الرائدة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زز  اجل���دي���دة 
ب��ه��ا دول���ة االإم�����ارات يف جمال  ال��ت��ي تتمتع 
املتطورة لقطاع االت�صاالت  التحتية  البنية 
وال��ت��ق��دم اال���ص��رتات��ي��ج��ي ال���ذي���اأح���رزت���ه يف 

م�صرية التحول الرقمي.
الرئي�س  دوي�������دار،  ح����امت  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
بهذه  “ات�صاالت”  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأقوى  بت�صنيف  ف��وزن��ا  “ ي��اأت��ي  امل��ن��ا���ص��ب��ة: 
ع��لم��ة جت��اري��ة يف ق��ط��اع االت�����ص��االت على 
االأعلى  التجارية  والعلمة  العامل  م�صتوى 
منطقة  يف  االت���������ص����االت  ق���ط���اع  يف  ق��ي��م��ة 

ال�����ص��رق االأو����ص���ط واأف��ري��ق��ي��ا ت���اأك���ي���داً على 
الرامية  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ب��ادرات��ن��ا  ك��ف��اءة 
قوية للت�صاالت،  بنية حتتية  تاأ�صي�س  اإىل 
لعملئنا  متميزة  قيمة  توفري  �صاأنها  م��ن 
خدماتنا.  تغطيها  التي  املناطق  جميع  يف 
ومن خلل منهجية عملنا التي تركز على 
العملء، نوا�صل �صعينا للرتقاء نحو اآفاق 
ج��دي��دة ع��رب اال���ص��ت��ث��م��ار يف اجل��ي��ل املقبل 
م���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ط���ورة ال���ت���ي ترثي 
ملمح  �صياغة  يف  وت�صهم  خدماتنا  ج��ودة 

امل�صتقبل الرقمي”.
واأ�����ص����اف دوي��������دار: “ ن�����ص��ع��ى خ����لل هذا 
من  م��رون��ت��ن��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رق��م��ي  الع�صر 
اأجل مواكبة التغريات يف متطلبات العملء 
فمنذ  ال�صل�صة.  اخل��دم��ات  اأرق����ى  وت��ق��دمي 
يف  نعمل   ،1976 ع��ام  ’ات�صاالت‘  تاأ�صي�س 
اإطار روؤيتنا الطموحة لتاأ�صي�س بنية حتتية 
عاملية امل�صتوى لقطاع االت�صاالت، من �صاأنها 
امل�صاهمة بدور موري يف دفع عجلة التقدم 
املتميز  الدعم  �صاهم  ولطاملا  االقت�صادي. 
الر�صيدة يف  امل�صتمرة لقيادتنا  والتوجيهات 
اإلهامنا للبقاء يف طليعة  دول��ة االإم��ارات يف 
ملوا�صلة  امل�صتقبل  على  والرتكيز  االبتكار 

متكني املجتمعات واإثراء حياة النا�س”.
قائمة  اإىل  دوي���دار  ح��امت  املهند�س  وان�صم 
ال��ت��ي تعّدها  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���لم���ات  ح��م��اة 
التكرمي  ه��ذا  ويج�صد  فاينان�س”،  “براند 
ل��ل��م��ب��ادرات ال��رائ��دة ال��ت��ي اأطلقها  ت��ق��دي��راً 
عام  يف  “ات�صاالت”  اإىل  ان�����ص��م��ام��ه  م��ن��ذ 
يف  م���وري���اً  دوراً  ل��ع��ب��ت  وال���ت���ي   ،2015

تعيينه  وبعد  املجموعة.  اأعمال  منو  تعزيز 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  مبن�صب 
م�صوؤولية  دوي�����دار  ت����وىّل   ،2020 ف��ي��ع��ام 
االإ����ص���راف ع��ل��ى من��و امل��ج��م��وع��ة ت��زام��ن��اً مع 
قطاع  �صهدها  ال��ت��ي  املت�صارعة  ال��ت��غ��ي��ريات 
اأعقاب جائحة  االت�صاالت والتكنولوجيا يف 
املتب�صرة  ق��ي��ادت��ه  واأر�����ص����ت  كوفيد-19، 
“ات�صاالت”  �صمعة  لتعزيز  االأ�ص�صاملطلوبة 

وتفعيل م�صاركة املوظفني.
الرئي�س  ه�����اي،  دي��ف��ي��د  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
 “ فاينان�س”:  “براند  ل��وك��ال��ة  التنفيذي 
ان��ط��لق��اً م��ن روؤي��ت��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى قيادة 
املجتمعات،  ل��ت��م��ك��ني  ال���رق���م���ي  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
اأ�صبحت “ات�صاالت” اليوم اأقوى العلمات 
ن��اه��ي��ك ع���ن كونها  ال���ع���امل،  ال��ت��ج��اري��ة يف 
منطقة  يف  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���لم���ات  اأق������وى 
ال�صرق االأو�صط واأفريقيا للعام الثاين على 
التوايل.. وت�صعى ات�صاالت لرت�صيخ مفهوم 
العمل اجلماعي، وحتّقق جهودها من خلل 
وتوفري  واإقليمياً  ملياً  التقنيات  ت�صخري 
ذاته  ال��وق��ت  يف  ق��وّي��ة.  رقمية  حتتية  بنية 
يعك�س اإطلقها اال�صتثنائي ل�صبكات اجليل 
�صركات  ك��اأع��ل��ى  م��ك��ان��ت��ه��ا   5G اخل��ام�����س 
االت�������ص���االت م��ك��ان��ة وق��ي��م��ة ع��ل��ى م�صتوى 

ال�صرق االأو�صط”.
وبدوره، اأرجع دويدار الف�صل يف حتقيق هذا 
حيث قال :  النجاح اإىل فريق “ات�صاالت”، 
علمتنا  قيمة  يف  النموامللمو�س  يج�ّصد   “
التجارية نتيجة طبيعية مل�صاهمات وتفاين 
نزاول  التي  االأ�صواق  امتداد  على  موظفينا 

يلعب  �صركائنا،  جانب  واإىل  ن�صاطنا.  فيها 
موظفونا دوراً مورياً يف م�صاعينا للتحول 
الرقمية  بالتكنولوجيا  اإىل �صركة مدفوعة 
تتمتع بالقدرة على مواكبة جميع املتطلبات 
الوقت  امل�صتقبلية، وااللتزام يف  والتوجهات 
املجتمعات  لتمكني  الرامية  بروؤيتنا  نف�صه 

وحتويل التحديات اإىل فر�س قيمة”.
عاملياً  االأول  املركز  االإم���ارات  دول��ة  حتتل  و 
من حيث اأعلى ن�صبة نفاذ يف تو�صيل �صبكة 
 ،/FTTH/ للمنازل  ال�صوئية  االأل��ي��اف 
ومن جهتها، توفر “ات�صاالت” بنية حتتية 
الإثراء  ال�صوئية  االأل��ي��اف  ل�صبكة  متقدمة 
جتربة العملء عرب جميع اأعمالها. واأر�صت 
مكانتها  تعزز  جديدة  معايري  “ات�صاالت” 

الرائدة ك�صبكة الهاتف املتحرك االأ�صرع يف 
اأف�صل جتارب ات�صاالت  العامل عرب تقدمي 
اجليل اخلام�س يف معر�س “اإك�صبو 2020 
ر�صمي  ك�صريك  دوره��ا  من  انطلقاً  دبي” 
وجنحت  الرقمية،  واخل��دم��ات  للت�صاالت 

بذلك يف تخطي توقعات مليني الزوار.
خم�ص�صة  �صبكة  “ات�صاالت”  �صيدت  فقد 
موقع  اأول  بذلك  لي�صبح  العاملي،  للحدث 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  جت��اري يف منطقة 
اخلام�س  اجليل  �صبكات  ي�صتخدم  اأفريقيا 
وي�صم اأكرث من 8000 نقطة و�صول اإىل 
و8500  “واي فاي”  ال�صبكات الل�صلكية 
ن��ق��ط��ة و����ص���ول ل��ل��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك و700 

كيلومرت من كابلت االألياف ال�صوئية.

•• عجمان- الفجر: 

ا�صتقبلت غرفة جتارة و�صناعة عجمان وفد اقت�صادي 
التعاون  فر�س  لبحث  والهر�صك،  البو�صنة  دول��ة  من 
امل�صرتك وتنمية التبادل التجاري وا�صتعرا�س الفر�س 
اال�صتثمارية وفتح قنوات للتعاون بني جمتمع االعمال 
وذلك   ، وال��ه��ر���ص��ك  البو�صنة  يف  ون��ظ��ريه  ع��ج��م��ان  يف 
�صمن جهود غرفة عجمان لتعزيز تعاونها و�صراكاتها 
اخلارجية مع الدول والوفود امل�صاركة يف معر�س اإك�صبو 

�صعادة  والهر�صك  البو�صنة  وف��د  تراأ�س  دب��ي.   2020
عدنان ديليك – وزير االقت�صاد يف  كانتون �صراييفو، 
واإ�صتقبل الوفد يف مقر غرفة عجمان ، �صعادة حمد بن 
را�صد النعيمي و�صعادة �صامل بن اأحمد النعيمي نائبي 
عمر  وع��ب��داهلل  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الع�صوية  لقطاع معاملت  التنفيذي  املدير  املرزوقي 
الوفد  و�صم  عجمان،  غرفة  يف  القانونية  واخل��دم��ات 
– مدير جناح البو�صنة  ال�صيدة / ميدينا بيغانوفيك 

والهر�صك يف اإك�صبو2020 دبي.  

لبحث فر�س التعاون امل�صرتك وتنمية التبادل التجاري

غرفة عجمان ت�صتقبل وفدا اقت�صاديًا من البو�صنة والهر�صك 
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املال والأعمال
220 م�صنعًا جديدًا بداأت االإنتاج يف 2021

�صلطان اجلابر خلل جل�صة الوطني الحتادي : قفزة تاريخية يف �صادرات الإمارات ال�صناعية بـ120مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  ح��ق��ق��ت 
امل��ت��ق��دم��ة ن��ت��ائ��ج واإجن�����ازات مم��ي��زة، منذ 
م��ن خلل   ،2020 ي��ول��ي��و  يف  اإن�����ص��ائ��ه��ا 
قفزة نوعية تعك�س جناح العام االأول من 
لل�صناعة  الوطنية  اال�صرتاتيجية  تنفيذ 
والتكنولوجيا املتقدمة، على نحو مفز 
ومم���ك���ن ل��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ة االإم����ارات����ي، 
وي�صهم يف ت�صريع منوه وتطوره، وتعزيز 
وال�صركات  االأعمال،  ورواد  ال�صركات  دور 

النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة.
اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور  واأعلن معايل 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزي����ر  اجل��اب��ر 
الوطني  املجل�س  جل�صة  خ��لل  املتقدمة 
اأم�����س مب�صاركة  ال��ت��ي ع��ق��دت  االحت�����ادي 
معايل �صارة بنت يو�صف االأمريي، وزيرة 
دولة للتكنولوجيا املتقدمة ملناق�صة “دور 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة 
الوطنية”  ال�����ص��ن��اع��ة  ت��ط��وي��ر  ����ص���اأن  يف 
واحد  ع��ام  خ��لل  ا�صتطاعت  ال����وزارة  اأن 
تاريخية  ق��ف��زة  حتقق  اأن  تاأ�صي�صها  م��ن 
اإىل  االإم��ارات��ي��ة  ال�صناعية  ال�����ص��ادرات  يف 
االأ����ص���واق االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، بحوايل 
120مليار درهم، بح�صب اآخر التقديرات 
زيادة  اجل��دي��دة  امل�صانع  ع��دد  �صهد  كما 
جديداً  م�����ص��ن��ع��اً   220 ب���دخ���ول  ن��وع��ي��ة 
ال��ع��م��ل خ���لل العام  اإىل االأ����ص���واق وب���دء 

.2021
وقال معاليه: با�صرت الوزارة، منذ اليوم 
الو�صع  ت�صخي�س  على  لتاأ�صي�صها،  االأول 
درا���ص��ة مو�صعة  واأج���رت  للقطاع،  احل��ايل 
و�صاملة من خلل جمموعة من اللقاءات 
ال��ت�����ص��اوري��ة م���ع ال�����ص��رك��اء م���ن اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلا�س، كذلك در�صنا 

ال��ت��ج��ارب وامل��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة االأخ����رية 
لها  ك��ان  التي   ،  19 كوفيد  جائحة  مثل 
وال�صناعة،  االق��ت�����ص��اد  على  كبري  ت��اأث��ري 
وال��ت��ي دفعت ال���دول ح��ول ال��ع��امل الإعادة 
ترتيب اأولوياتها الوطنية، والتوجه نحو 
اال�صرتاتيجية  لل�صلع  ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء 

وتعزيز مرونة �صل�صل التوريد.
املزايا  تقييم  مت  كما   : معاليه  واأ���ص��اف 
اال�صتفادة  يتم  حتى  للدولة  التناف�صية 
فعاّل،  اق��ت�����ص��ادي  م���ّرك  خ��ل��ق  يف  منها 
وب��ع��د درا���ص��ة ال��ت��ح��دي��ات وامل���زاي���ا، اأعدت 
ال����وزارة ب��رن��اجم��اً وط��ن��ي��اً ���ص��ام��ًل يغطي 
قوي  �صناعي  قطاع  لبناء  املمكنات  كافة 
ال�صمو  �صاحب  �صّيدي  واأطلق  وم�صتدام. 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  ممد  ال�صيخ 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، “رعاه اهلل” اال�صرتاتيجية الوطنية 
والتي  املتقدمة،  والتكنولوجيا  لل�صناعة 
القطاع  م�����ص��اه��م��ة  م�����ص��اع��ف��ة  ت�����ص��ت��ه��دف 
ال�صناعي يف الناجت املحلي االإجمايل من 
133 مليار درهم اإىل 300 مليار درهم 

يف 2031.
اعتمدت  اال�صرتاتيجية  اأن  معاليه  وذكر 
التكنولوجيا  ت�صمل  اأ�صا�صية  ركائز  على 
املتقدمة، واملوا�صفات واملقايي�س، والقيمة 
الوطنية امل�صافة، والبناء على القِطاعات 
ال�صناعات  م��ث��ل  التناف�صية  امل��زاي��ا  ذات 
والرتكيز   .. وال���ك���ي���م���اوي���ات  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
ع��ل��ى ق���ط���اع���ات ���ص��ن��اع��ي��ة ح��ي��وي��ة مثل 
واأي�صا   ، الزراعية، واالأدوية  التكنولوجيا 
ل�صناعات  حا�صنة  تناف�صية  بيئة  خ��ل��ق 

امل�صتقبل مثل الهيدروجني والف�صاء.
اأحمد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  معايل  واأك���د 
ب���رمل���اين حول  �����ص����وؤال  ع��ل��ى  ردا  اجل���اب���ر 
املطاعم  يف  احل��راري��ة  ال�صعرات  احت�صاب 

اأن  وامل�صروبات،  املاأكوالت  تقدمي  ومنافذ 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة 
بادرت  املجتمعية،  امل�صوؤولية  منطلق  من 
اإر�صادية  قيا�صية  موا�صفة  با�صتحداث 
تخت�س بالبيانات االإي�صاحية على قائمة 
التي  الغذائية  واملن�صاآت  املطاعم  وجبات 

. Menu تقدم للم�صتهلكني
املوا�صفة  ه��ذه  ب��ن��ود  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
التي يجب ذكرها على  البيانات  ت�صمنت 
الغذائية  واملن�صاآت  الطعام  وجبات  قوائم 
املواد،  اأ�صماء  احل��راري��ة،  ال�صعرات  مثل: 
ومكونات الوجبات، خ�صو�صاً االإ�صارة اإىل 
التي قد تت�صبب يف  املكونات  وجود بع�س 

فرط احل�صا�صية وغريها من البيانات.
من  ال�صحية  التوعية  اأن  معاليه  واأك���د 
الدولة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  اخ��ت�����ص��ا���س 
ومن�صاآت  امل��ط��اع��م  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  ب��ي��ن��م��ا 
تقدمي الوجبات الغذائية من اخت�صا�س 
اجلهات الرقابية املحلية يف كل اإمارة، كما 
املحا�صرات  ال��وزارة جمموعة من  عقدت 
القيا�صية  باملوا�صفة  التوعوية  والندوات 
االإر�������ص������ادي������ة، ل���ل�������ص���رك���اء م����ن اجل���ه���ات 

املختلفة.
امل�صتهدفات  م������واءم������ة  اإىل  و����ص���ع���ي���اً 
واملبادرات على  االأولوية  ذات  والقِطاعات 
“جمل�س  اإن�صاء  م�صتوى الدولة، فقد مت 
تطوير ال�صناعة” ملتابعة تنفيذ مبادرات 
وم�����ص��اري��ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����ص��ن��اع��ة يف 
جمل�س  ت�����ص��ك��ي��ل  مت  ك����ذل����ك،  ال�����دول�����ة. 
االإمارات للبحث والتطوير، والذي �صيقوم 
بدور حيوي يف حوكمة االإنفاق وتوجيهه 
نحو االأولويات الوطنية، واإيجاد مرجعية 

مركزية التخاذ القرارات.
�صمن  طبقت  ال�����وزارة  اإن  معاليه  وق���ال 
القيمة  برنامج  اخلم�صني”،  “م�صاريع 

الوطنية امل�صافة على امل�صتوى االحتادي، 
والذي جنح يف اإعادة توجيه 41.4 مليار 
درهم اإىل االأ�صواق املحلية خلل 2021 
امل�صتوى  ع��ل��ى  م�����ص��ب��وق  غ���ري  حت����ول  يف 
اقت�صادياً  من����واً  ح��ق��ق  ومب���ا  االحت������ادي، 
ال�صناعي  القطاع  يف  العاملة  لل�صركات 
اإ�����ص����اف����ة اإىل  وال���ق���ط���اع���ات امل���رت���ب���ط���ة، 
نوعية  عمل  فر�صة   1000 ا���ص��ت��ح��داث 
ي�صم  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ع��رب  للمواطنني 
و  45 جهة حكومية  حالياً حتت مظلته 

13 �صركة وطنية رائدة .
واأ�������ص������اف م���ع���ال���ي���ه: اأط����ل����ق����ت ال��������وزارة 
الرابعة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال����ث����ورة  ب���رن���ام���ج 
امل�صنعني  ل���دع���م   ”4.0 “ال�صناعة 
الرابعة  ال�صناعية  الثورة  تقنيات  لتبني 
والكفاءة  والتناف�صية  االإنتاجية  وتعزيز 
لدعم  ب��رام��ج  اأط��ل��ق��ن��ا  ك��م��ا  الت�صغيلية، 
االأعمال  ورواد  االإم���ارات���ي���ة  ال�����ص��ن��اع��ات 
وال�صركات النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة، 
وبداأنا حتديث قانون ال�صناعة، بالتعاون 
واأعلنا  واملحلية،  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
ع���ن ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م�����ص��رف االإم�������ارات 
املايل  املحرك  ب��دور  ال��ذي يقوم  للتنمية، 
مبادرة  اإط������لق  ومت  ل��ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، 
متويل تناف�صية للقطاعات ذات االأولوية.

ال�صناعة  جاهزية  “موؤ�صر  خ��لل  وم��ن 
يف  ���ص��رك��ات   104 ت��ق��ي��ي��م  مت  الذكية” 
2021 �صمن خطة لتقييم ودعم 200 
العام  منت�صف  ب��ح��ل��ول  �صناعية  ���ص��رك��ة 

اجلاري.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه: ي��ت��زام��ن ذل���ك م��ع تقدم 
م��راك��ز يف موؤ�صر  االإم����ارات خم�صة  دول���ة 
التناف�صية ال�صناعية الذي ي�صدر �صنوياً 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  ع����ن 
قفزت  ح��ي��ث   ،UNIDOال�صناعية

 35 املركز  5 مراكز عاملياً من  االإم���ارات 
اأن  م���وؤك���داً   2021 يف   30 امل���رك���ز  اإىل 
روؤي����ة وتوجيهات  ���ص��م��ن  ت��ع��م��ل  ال������وزارة 
ا���ص��ت��دام��ة يف  ال��ر���ص��ي��دة لتحقيق  ال��ق��ي��ادة 
كفاءة  ورفع  للدولة...  االقت�صادي  النمو 
واأي�صاً  ال�صناعي...  القطاع  وتناف�صية 
دعم ال�صناعات اال�صرتاتيجية التي ت�صهم 

يف دفع عجلة االقت�صاد الوطني.
�صركة  م��ع  وبالتن�صيق  معاليه:  واأ���ص��اف 
يتم تقدمي  ال�����ص��ادرات،  االحت��اد الئتمان 
لل�صادرات  مت��وي��ل��ي��ة  م����ب����ادرات  ح���زم���ة 
و�صمانات  العاملية،  للأ�صواق  االإم��ارات��ي��ة 
ال�صغرية  ل��ل�����ص��رك��ات  ال��ق��رو���س  ل�����ص��داد 
واملتو�صطة، وبرامج لتاأمني حقوق امللكية 
بداأنا  كما  النا�صئة،  لل�صركات  الفكرية 
املوا�صفات  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر  حت��دي��ث 
من  فعالة  م�صاركة  و�صمان  واملقايي�س، 
املوا�صفات  اإع����داد  منظومة  يف  �صركائنا 
والت�صريعات، وتعزيز تناف�ص����ية املنتج�����ات 
االإم��اراتية يف االأ�ص������واق املحلية والعاملية، 
عملية  يف  ال�صناعي  القطاع  اأ�صركنا  كما 
التوجيهية  ال��ل��ج��ن��ة  بت�صكيل  ال��ت��ط��وي��ر 
الفنية  واللجان  واملقايي�س  للموا�صفات 

املنبثقة منها.
وعن تب�صيط االإج��راءات وحتقيق مرونة 
ال�����وزارة  اأن  اأك�����د م��ع��ال��ي��ه  ال��ت�����ص��ري��ع��ات، 
حتقيق  على  االأول  ال��ع��ام  خ��لل  حر�صت 
اأي حت���دي���ات قد  ت���واك���ب  ب�������ص���ورة  ذل����ك 
يواجهها قطاع ال�صناعة وا�صتعداد الوزارة 
“�صيا�صة  وك���ان���ت  ل��ه��ا،  احل���ل���ول  ل��ت��وف��ري 
املبادرات،  هذه  اإح��دى  االأغذية”  تو�صيم 
والتي �صتوفر على قطاع �صناعة االأغذية 
درهم   1.4مليار  ب��ال��دول��ة  وامل�����ص��روب��ات 
التي  ال�صيا�صة   تطبيق  ت��ع��دي��ل   نتيجة 

اعتمدها جمل�س الوزراء موؤخراً. 

الدول العربية ثالث اأكرب وجهة لل�صادرات 
الربازيلية بـ 14.42 مليار دولر 

•• دبي-وام:

 26.1% بن�صبة  من��واً  العربية  ال��دول  اإىل  الربازيلية  ال�صادرات  �صجلت 
لل�صادرات  اأكرب وجهة  املا�صي كخام�س  العام  ال��دول جمتمعة  لتنهي هذه 
الربازيلية وكخام�س اأكرب م�صدر للربازيل و�صهد امليزان التجاري للربازيل 
مع الدول العربية منواً ملحوظاً خلل العام املا�صي حيث جنح اجلانبان 
يف ا�صتعادة زخم التبادل التجاري وتعزيز العلقات االقت�صادية املتبادلة. و 
بح�صب الغرفة التجارية العربية الربازيلية تفيد االإح�صائيات الر�صمية اأّن 
واردات الربازيل من الدول العربية بلغت %82.8 فيما اأظهرت املبادالت 
الربازيل  وا�صتطاعت   .44.3% بن�صبة  من���واً  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة 
خلل العام الفائت ت�صجيل اأرقام قيا�صية على ال�صعيد التجاري مع الدول 
اإىل الدول العربية خلل  العربية حيث بلغت قيمة ال�صادرات الربازيلية 

العام 14.42 مليار دوالر وهي االأكرب 
منذ العام 2012. كما بلغت واردات 
العربية خلل  ال��دول  ال��ربازي��ل من 
العام املا�صي 9.82 مليار دوالر وهي 
اأم��ا قيمة   2014 العام  االأك��رب منذ 
 2021 ل���ع���ام  ال��ت��ج��اري��ة  امل����ب����ادالت 
وهي  دوالر  24.25مليار  ف��ب��ل��غ��ت 
وت�صري   .2014 ال��ع��ام  منذ  االأع��ل��ى 
النمو  م�صار  ا�صتمرار  اإىل  التوقعات 
م���ع موا�صلة  اجل�����اري  ال���ع���ام  خ���لل 
االن��ت��ع��ا���س ال��ت��ج��اري وزي����ادة الطلب 

من قبل امل�صتهلكني.
الربازيلية  ال�����ص��ادرات  وا���ص��ت��ط��اع��ت 
تك�صر  اأن   2021 دي�صمرب  �صهر  يف 
اأرقاماً قيا�صية تعود ل�صهر يناير من 

117.8 مليون دوالر  1997 حيث بلغت �صادرات اللحوم البقرية  العام 
بلد عربي م�صتورد بن�صيب  كاأكرب  االأوىل  املرتبة  ا�صتحواذ م�صر على  مع 
ال�صويا وجزيئاته  69.88 مليون دوالر. كما و�صلت قيمة �صادرات زيت 
اإىل 58.56 مليون دوالر يف حني اأن كربىالدول العربية امل�صتوردة متثلت 
�صادرات  اأم��ا  مليون/.   23.03/ واجل��زائ��ر  مليون/   35.03/ م�صر  يف 
الفطائر واملخلفات ال�صلبة االأخرى لفول ال�صويا فبلغت 41.73 مليون 
ال�صعودية  العربية  اململكة  امل�صتوردة هي  العربية  الدول  اأبرز  دوالر وكانت 
/26.04 مليون دوالر/ ودولة االإمارات العربية املتحدة /11.79 مليون 
 2021 دي�صمرب  يف  الربازيلية  ال�صهرية  امل�صتوردات  ك�صرت  كما  دوالر/. 
اأرقاماً قيا�صياً تعود ل�صهر يناير 2021 حيث بلغت واردات الربازيل من 
االأ�صمدة النيرتوجينية املعدنية اأو الكيميائية 264.8 مليون دوالر وكانت 
وعمان  دوالر/  مليون   109.2/ قطر  هي  امل�صدرة  العربية  ال��دول  اأب��رز 
الكيميائية  اأو  املعدنية  االأ�صمدة  واردات  دوالر/.وبلغت  مليون   89.63/
التي حتتوي على مواد اإ�صافية 119.8 مليون دوالر واأبرز الدول العربية 
امل�صدرة هي املغرب /75.37 مليون دوالر/. اأما واردات االألومنيوم اخلام 
العربية  اململكة  هي  امل�صدرة  ال��دول  واأب��رز  دوالر  مليون   119.8 فبلغت 
الغرفة  رئي�س  �صحفة  اأو�صمار  وذك��ر  دوالر/.  مليون   23.20/ ال�صعودية 
الربازيل  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم  ان  الربازيلية  العربية  التجارية 
والدول العربية �صهد منواً متوا�صًل نتيجة العلقات االقت�صادية القوية 
التاريخية  الروابط  امل�صرتك على متتني  تربط اجلانبني واحلر�س  التي 
احلكومات  مع  العلقات  وتعزيز  بناء  على  الغرفة  تركيز  اإىل  باالإ�صافة 
امل��زي��د م��ن اتفاقيات  امل��ح��ادث��ات لعقد  وراب��ط��ات التجارة واالأع��م��ال ودع��م 
اخلارجية  بالتجارة  املتعلقة  والعمليات  ال�صادرات  وتنويع  احلرة  التجارة 

القائمة على الرقمنة ال�صريعة.

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س  1.1
•• دبي-وام:

اأك��رث من  اأم�س  بدبي  واالأم��لك  االرا�صي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
1.1 مليار درهم ، حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 247 مبايعة بقيمة 985.85 
مليون درهم منها 36 مبايعة للأرا�صي بقيمة 221.6 مليون درهم و211 
مبايعات  اأه��م  وج��اءت  دره��م.  مليون   764.25 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة 
االأرا�صي بقيمة 64 مليون درهم يف منطقة جمريا الثانية تليها مبايعة بقيمة 
مليون   13 بقيمة  مبايعة  تليها  الثانية  يف منطقة جمريا  دره��م  مليون   41
املناطق  اخلام�صة  احلبية  منطقة  وت�صدرت   .3 ال�صفا  وادي  منطقة  يف  دره��م 
32 مليون درهم وتلتها  18 مبايعة بقيمة  اإذ �صجلت  من حيث عدد املبايعات 
12 مليون درهم وثالثة  3 مبايعات بقيمة  منطقة احلبية الرابعة بت�صجيلها 
اأم��ا فيما  دره��م.  116 مليون  بقيمة  3 مبايعات  بت�صجيلها  الثانية  يف جمريا 
مليون   270 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد  والفلل  ال�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق 
درهم مبنطقة اخلليج التجاري كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون 
درهم يف منطقة برج خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة 
مبايعات  املناطق من حيث عدد  دبي  وت�صدرت منطقة مر�صى  االأوىل.  جمريا 
ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 28 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وتلتها منطقة 
وثالثة يف اخلليج  دره��م  95 مليون  بقيمة  24 مبايعة  بت�صجيلها  برج خليفة 
الرهون  و�صجلت  دره��م.  مليون   309 بقيمة  مبايعة   22 بت�صجيلها  التجاري 
 32.84 بقيمة  اأرا�س  رهن   16 منها  درهم  مليون  قيمة قدرها 132.02 
اأهمها  99.18 مليون درهم وكان  مليون درهم و51 رهن فلل و�صقق بقيمة 
مبنطقة برج خليفة بقيمة 21 مليون درهم واأخرى يف منطقة احلبية الرابعة 

بقيمة 14 مليون درهم.

3.5 مليار درهم حجم التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين يف 2020

الإمارات والت�صيك توقعان اتفاقية تعاون اقت�صادي وجتاري وفني لتاأ�صي�س جلنة اقت�صادية م�صرتكة 

جامعة ال�صارقة فرع خورفكان تنظم املنتدى ال�صياحي الأول

اليوم  اجل��دي��دة  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع  ومي��ث��ل 
ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ج��اري والفني 
مف�صلية  مطة  الت�صيك  جمهورية  م��ع 
يف م�����ص��رية ال���ع���لق���ات االق��ت�����ص��ادي��ة بني 
البلدين، وميهد لعقد اأول جلنة اقت�صادية 
م�صرتكة مبا يفتح قنوات جديدة لل�صراكة 
واال�صتثماري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  وب��رام��ج 
وقطاعات  وا���ص��ح��ة  روؤى  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
وفر�س مددة وواعدة واأهداف م�صرتكة 
ب��ني احل��ك��وم��ت��ني وجم��ت��م��ع��ي االأع���م���ال يف 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ص��دي��ق��ني. و���ص��ن��وا���ص��ل جهود 
لتطبيق  الت�صيك  يف  �صركائنا  مع  التعاون 
خمرجات هذه االتفاقية على اأر�س الواقع 
التنمية  يف  ال��ب��ل��دي��ن  تطلعات  ي��خ��دم  مب��ا 

االقت�صادية”.
التي  ال��ق��ط��اع��ات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���ار 
ح���ددت���ه���ا االت��ف��اق��ي��ة م���ع ال��ت�����ص��ي��ك متثل 
خريطة طريق ملرحلة جديدة من التعاون 
االقت�صاد  ق��ط��اع��ات  يف  ���ص��ي��م��ا  وال  امل��ث��م��ر 
تكون  اأن  على  االت��ف��اق  مت  حيث  اجل��دي��د، 
املختلفة  وال�����ص��ن��اع��ات  االإن����ت����اج  اأن�����ص��ط��ة 

•• اأبوظبي -وام:

العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة  وق��ع��ت 
وجتاري  اقت�صادي  تعاون  اتفاقية  املتحدة 
وفني مع حكومة جمهورية الت�صيك، والتي 
م�صرتكة  اقت�صادية  جلنة  لتاأ�صي�س  متهد 
مرحلة  تد�صني  على  تعمل  البلدين  ب��ني 
املتينة  االقت�صادية  العلقات  من  جديدة 
ف��ع��ال��ة للتعاون  واآل���ي���ات  ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر 
واال�صتثمار  التجارة  وال�صراكة يف جماالت 
االقت�صادي  وال���ع���م���ل  امل���ع���رف���ة  وت����ب����ادل 
املقبلة، مبا ي�صب  املرحلة  امل�صرتك خلل 
امل�صتدام  االقت�صادي  النمو  دعم خطط  يف 
يف البلدين. وقع االتفاقية ممثًل حلكومة 
دول���ة االإم�����ارات م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق 
املري وزير االقت�صاد، ومن جانب حكومة 
جمهورية الت�صيك معايل جوزيف �صيكيل 
جمهورية  يف  وال���ت���ج���ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزي����ر 
عبداهلل  �صعادة  بح�صور  وذل��ك  الت�صيك.. 
االقت�صاد،  وزارة  وك��ي��ل  ���ص��ال��ح  اآل  اأح��م��د 
جمهورية  �صفري  �صلفيك  ب��ريي  و�صعادة 

ال��ت�����ص��ي��ك ل���دى ال���دول���ة، وع����دد م���ن كبار 
امل�صوؤولني من اجلانبني.

واأك���د م��ع��ايل عبد اهلل ب��ن ط��وق امل���ري اأن 
وا�صعة  ب�صبكة  اليوم  تتمتع  االإم��ارات  دولة 
والتجارية  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال�����ص��راك��ات  م��ن 
واال���ص��ت��ث��م��اري��ة م���ع االأ�����ص����واق ال��ع��امل��ي��ة يف 
خمتلف قارات العامل، وتتبنى بف�صل روؤية 
طموحة  ا�صرتاتيجية  ال��ر���ص��ي��دة  قيادتها 
م�صتويات  اإىل  ال�����ص��راك��ات  ه���ذه  ل��ت��ط��وي��ر 
جديدة ان�صجاماً مع م�صتهدفات اخلم�صني 
 2071 االإم�����������ارات  م���ئ���وي���ة  وم���������ددات 
امل��رون��ة واالن��ف��ت��اح والتعاون  وف���ق م��ب��ادئ 
القطاعات  الدويل يف خمتلف  االقت�صادي 
االقت�صاد  ق��ط��اع��ات  �صيما  وال  احل��ي��وي��ة، 
معاليه:  واأ����ص���اف  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي.  اجل��دي��د 
ب���ارزة  اق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت�����ص��ي��ك وج��ه��ة  “تعد 
االإم���ارات يف منطقة  لدولة  و�صريكا مهما 
اأوروبا، وهي تتمتع ببنية اقت�صادية  و�صط 
و�صناعية قوية وغنية بفر�س التعاون التي 
م�صتدامة  �صراكة  بناء  خللها  من  ميكن 
وم��ث��م��رة م��ع ق��ط��اع االأع���م���ال االإم���ارات���ي، 

امل�صتقبل  وت��ق��ن��ي��ات  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة 
والف�صاء  احل��دي��ث��ة  وال���زراع���ة  واالب��ت��ك��ار 
ال�صحية  وال��رع��اي��ة  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����ص��اد 
واالأمن الغذائي وريادة االأعمال وال�صياحة 
وال�صياحة العلجية، يف مقدمة القطاعات 
خلل  البلدين  بني  التعاون  �صتقود  التي 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، وه���ي ق��ط��اع��ات ذات ثقل 
رئي�صي يف روؤي��ة دول��ة االإم���ارات للخم�صني 
مما  امل�صتقبل،  اقت�صاد  وبناء  املقبلة  عاماً 
املدى  وط��وي��ل��ة  م�صتدامة  ل�صراكة  ميهد 
وذات مردود اقت�صادي اإيجابي بني البلدين. 
ودع����ا م��ع��ال��ي��ه ال���وزي���ر ال��ت�����ص��ك��ي حل�صور 
فعاليات الدورة االأوىل من قمة اإنف�صتوبيا 
لل�صتثمار investopia، والتي تنطلق 
اإك�صبو  معر�س  خ��لل  املقبل،  م��ار���س   28
ب��ني ق���ادة حكومات  2020 دب���ي، وجت��م��ع 
ومنظمات غري حكومية والقطاع اخلا�س 
العائلية  وال�صركات  اال�صتثمارية  والبنوك 
اأكادميية  وموؤ�ص�صات  اال�صتثمار  و�صناديق 
م�صتوى  على  اال�صتثمار  ومكاتب  وبحثية 
الفر�س  و�صناعة  االأف��ك��ار  الإط��لق  العامل 

ومتكني ا�صتثمارات امل�صتقبل.
�صيكيل  جوزيف  معايل  اأك��د  جانبه،  وم��ن 
جمهورية  يف  وال���ت���ج���ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزي����ر 
ظروًفا  �صت�صمن  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  الت�صيك 
جمهورية  ب��ني  العلقات  لتطوير  اأف�صل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  واالإم����������ارات  ال��ت�����ص��ي��ك 
اأع����ل����ى،  م�������ص���ت���وى  اإىل  ب���ه���ا  و����ص���رتت���ق���ي 
االإمارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  يف  و�صت�صهم 
وامل�صتثمرين  للم�صدرين  حيوية  كبوابة 
يف  ال��ف��ر���س  م���ن  ل��ل���ص��ت��ف��ادة  الت�صيكيني 
اأ�صواقها املحلية والتو�صع منها اإىل االأ�صواق 
االأو�صط  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
اإف��ري��ق��ي��ا. واأ�صاف:  اآ���ص��ي��ا و���ص��رق  وج��ن��وب 
�صوق  اأك����رب  ث��ام��ن  االإم�������ارات  دول����ة  “تعد 
و�صنعمل  اأوروب����ا،  خ���ارج  للت�صيك  ت�صدير 
م����ن خ������لل االت���ف���اق���ي���ة اجل�����دي�����دة على 
القطاعات  يف  وال�صراكة  ال��ت��ع��اون  تطوير 
مثل  العالية،  اال�صتثمارية  االإمكانات  ذات 
الطاقة والطريان والتكنولوجيا والزراعة 
املدن  وح��ل��ول  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات  وق��ط��اع 

الذكية وامل�صتدامة”.

-وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة جنحت يف اإعادة توجيه 41.4 
مليار درهم اإىل االقت�صاد الوطني من خال برنامج القيمة الوطنية امل�صافة

-ا�صتحداث موا�صفة قيا�صية اإر�صادية تخت�س بالبيانات االإي�صاحية
 على قائمة وجبات املطاعم واملن�صاآت الغذائية التي تقدم للم�صتهلكني

-ا�صتحداث 1000 فر�صة عمل نوعية للمواطنني  عر برنامج  القيمة 
الوطنية امل�صافة الذي ي�صم حاليًا  45 جهة حكومية

 و 13 �صركة وطنية رائدة 

•• ال�سارقة -الفجر:

حتت رعاية االأ�صتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي، مدير جامعة 
املنتدى  خورفكان  مدينة  ف��رع  ال�صارقة  جامعة  نظمت  ال�صارقة، 
روؤى  ال�����ص��ارق��ة،  اإم����ارة  يف  ال�صياحة  ���ص��ع��ار  حت��ت  االأول  ال�صياحي 

وتطلعات، وذلك يف ا�صرتاحة ال�صحب مبدينة خورفكان.
م�صاعد  نائب  املغني،  اهلل  عبد  الدكتور  االفتتاحية،  كلمته  خلل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�����ص��وؤون االأف�����رع ب��خ��ورف��ك��ان، رح���ب بال�صيوف 
والعرفان  ال�صكر  “كل  فيها:  ق��ال  كلمة  ع��رب  ال��ك��رمي  واحل�����ص��ور 
اأرح��ب بكم يف منتدى  اأن  ال�صتجابة اجلميع للدعوة كما ي�صعدين 
ال�صياحة االأول التي تنظمه جامعة ال�صارقة فرع خورفكان برعاية 
النعيمي مدير جامعة  الدكتور حميد جمول  االأ�صتاذ  كرمية من 
تنقل  ال�صادقة كما  واأمنياته  لكم حتياته  ينقل  اأنه  ال�صارقة حيث 
املرزوقي  اأمينة  الدكتورة  الكلمات  واأجمل  الرتحيب  عبارات  لكم 

باأن  واأن��ه ال يخفى عليكم  م�صاعد مدير اجلامعة ل�صوؤون االأف��رع، 
اإمارة ال�صارقة تعد واحدة من اأهم وجهات اجلذب ال�صياحي يف دولة 
ملا  االإم��ارات العربية املتحدة ملختلف ال�صياح على مدار العام نظراً 
جعلت  ومتعددة  خمتلفة  �صياحية  مقومات  من  به  وتنفرد  تتميز 
االأوىل  ال��درج��ة  م��ن  �صياحياً  مق�صداً  البا�صمة  االإم����ارة  ه��ذه  م��ن 
واهتمام بالغ من والدنا �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
بتاأ�صي�س  ال�صارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  ممد 
يف  العمرانية  امل�صاريع  م��ن  العديد  يف  متثلت  ج��اذب��ة  حتتية  بنية 
االإمارة و جميع املدن واملناطق التابعة لها وبناء املن�صاآت ال�صياحية 
الربامج  م��ن  العديد  ي�صاحبها  وال��ف��ري��دة  املتميزة  والرتفيهية 
الثقافية والرتاثية من اأجل اال�صتثمار يف �صناعة ال�صياحة وتقدمي 
اأرقى اخلدمات والتطوير واالإبداع.” خلل جل�صات املنتدى ناق�س 
�صعادة خالد جا�صم املدفع، رئي�س هيئة االإمناء التجاري وال�صياحي 
“واقع  عنوان   وال��ذي جاء حتت  االأوىل  اجلل�صة  بال�صارقة مور 

ال�صياحة يف اإمارة ال�صارقة حقائق واأرقام”، ثم ناق�س مور اجلل�صة 
الثانية االأ�صتاذ اأحمد الق�صري، املدير التنفيذي للعمليات يف هيئة 
يف  اال�صتثمار   “ بعنوان  )���ص��روق(  والتطوير  لل�صتثمار  ال�صارقة 
اإمارة  يف  والطبيعية  التاريخية  امل��واق��ع  ودور  الداخلية  ال�صياحة 
ال�صارقة “، وناق�س مور اجلل�صة الثالثة االأ�صتاذة فاطمة املغني، 
املدربة والباحثة االجتماعية وخبرية الرتاث ال�صعبي والتي جاءت 
حتت عنوان “ جتربة املتاحف ال�صخ�صية ودورها يف تعريف ال�صياح 
باملوروث االإماراتي “، ثم ناق�س االأ�صتاذ نا�صر الدرمكي، مدير اإدارة 
للمتاحف  ال�صارقة  هيئة  يف  املتحفية  واال�صرتاتيجيات  التخطيط 
التحول  يف  التكنولوجيا  دور   “ ب��ع��ن��وان  ال��راب��ع��ة  اجلل�صة  م��ور 
االفرتا�صية  املتاحف  جتربة   ، ال�صياحي  الت�صويق  ممار�صات  نحو 
مرمي  االإعلمية  اجلل�صات  “ واأدارت  للمتاحف  ال�صارقة  هيئة  يف 
النقبي مقدمة برامج بهيئة ال�صارقة للإذاعة والتلفزيون يف قناة 

ال�صرقية من كلباء.
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املال والأعمال

توقيع اتفاقية تاأ�صي�س جمل�س �صيدات الأعمال الرو�صي العربي

بيئة راأ�س اخليمة تطلق العلمة البيئية

اقليمياً لهذا املجل�س ي�صري ايل املكانة التي 
و�صلت اليها قطاع �صيدات االأعمال بالدولة 

ودورهن الن�صيط يف دعم االقت�صاد.
بناء  اإىل  دائ���م���اً  نتطلع  ال��ع��و���ص��ي  ق��ال��ت  و 
���ص��راك��ات ف��ع��ال��ة ي��ك��ون ل��ه��ا االأث����ر الوا�صح 
ال�صراكة  واأن  االأعمال  �صيدات  على جمتمع 
ال��رو���ص��ي ه��ي واحدة  م��ع جمل�س االأع��م��ال 
اأكرب  فاالإمارات  املميزة  ال�صراكات  تلك  من 
بن�صبة  ل��رو���ص��ي��ا  ���ص��ري��ك جت����اري خ��ل��ي��ج��ي 
%55 من جتارة رو�صيا اخلليجية فدولة 
االإمارات ومبا متتلكه من بنية حتتية قوية 
م��ن م��وان��ئ وم��ط��ارات وخ��دم��ات لوج�صتية 
وم�������ص���اري���ع ن���وع���ي���ة ي��ج��ع��ل��ه��ا دول������ة رائ�����دة 

•• دبي -وام:

������ع جم��ل�����س ����ص���ي���دات اأع����م����ال االإم�������ارات  وَقّ
اتفاقية  العربي  الرو�صي  االأعمال  وجمل�س 
الرو�صي  املجل�س  لتاأ�صي�س  م�صرتك  تعاون 
العربي ل�صيدات االأعمال، وذلك على هام�س 
العربي  الرو�صي  االأع��م��ال  جمل�س  منتدى 
املنعقد حتت عنوان “رو�صيا والعامل العربي 
- الفر�س اجلديدة يف الواقع اجلديد” يف 

اإطار اإك�صبو دبي 2020 يف دبي .
اهلل  عبد  ف��ري��دة  املهند�صة  االت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
�صيدات  رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����س  ال��ع��و���ص��ي  ق��م��رب 
رئي�صة  غفيلفا  وتاتيانا  االإم����ارات  اأع��م��ال 

ورئي�صة  العربي،  الرو�صي  االأعمال  جمل�س 
منظمة “�صيدات االأعمال” الرو�صية.

العو�صي  ق��م��رب  اهلل  ع��ب��د  ف���ري���دة  واأك������دت 
اأهمية عقد مثل هذه االتفاقيات وال�صراكات 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ، واأن������ه م���ن خلل 
ملزيد  �صيتاح  واالب��ت��ك��ار  ال�����ص��راك��ة  موا�صلة 
م��ن رائ����دات االأع���م���ال اال���ص��ت��ف��ادة م��ن هذه 
الفر�س ، م�صرية اإىل اأنه مت االتفاق على اأن 
يكون مقر جمل�س �صيدات االأعمال الرو�صي 
دولة  يف  االإقليمي  االأعمال  جمل�س  العربي 
جمل�س  مقر  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
، موؤكدة  ب��دب��ي  اأع���م���ال االإم������ارات  ���ص��ي��دات 
ل��ت��ك��ون مركزاً  االإم�������ارات  اخ��ت��ي��ار  اأن  ع��ل��ى 

وم��ت��ق��دم��ة يف ا���ص��ت��ق��ط��اب روؤو������س االأم����وال 
رو�صية  ���ص��رك��ة   4000 م��ن  اأك����رث  ف��ه��ن��اك 
املوا�صفات  اأن  ك��م��ا  ال���دول���ة،  داخ����ل  ت��ع��م��ل 
الوطنية  املنتجات  بها  تتمتع  التي  العالية 
ت�صاهي  ع���ال���ي���ة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  يف  ي��ج��ع��ل��ه��ا 
ال���ع���امل، كما  ن��ظ��ريات��ه��ا م��ن خم��ت��ل��ف دول 
واالقت�صادي  والثقايف  اجلغرايف  التنوع  اأن 
لرو�صيا االحتادية يجعل منها �صوقاً واعدة 
تتمتع  ملا  االإماراتية وذلك نظراً  للمنتجات 
ا�صتثمارية  بيئة  االحت��ادي��ة  من  رو���ص��ي��ا  ب��ه 
واأحجم  م�صجع،  ا�صتثماري  ومناخ  متنوعة 
لنحو  ي�صل  البلدين  بني  التجاري  التبادل 
4.5 - 5 مليارات دوالر اإ�صافة اإىل الفر�س 

متعددة  رئي�صية  قطاعات  يف  اال�صتثمارية 
االأخ�صر  االق���ت�������ص���اد  جم����ال  يف  وخ���ا����ص���ة 
ال�صناعية  ال���ث���ورة  وت��ط��ب��ي��ق��ات  وال���ط���اق���ة 
الرابعة وغريها. من جانبها اأ�صارت تاتيانا 
الرو�صي  االأع��م��ال  جمل�س  اأن  اإىل  غفيلفا 
عاماً   20 نحو  منذ  اإن�����ص��اوؤه  ومنذ  العربي 
التجارة  ح��رك��ة  من��و  يف  ف��ع��ال  ب�صكل  �صاهم 
ب���ني رو���ص��ي��ا االإحت����ادي����ة ودول�����ة االإم������ارات 
واأن  م��رة،   60 م��ن  ب��اأك��رث  املتحدة  العربية 
منتدى االأعمال الرو�صي العربي هذا العام 
ي�صهد حلظة تاريخية باإ�صافة جدول اأعمال 
االأعمال يف  رائ��دات  “دور  باملراأة عن  خا�س 

العامل احلديث” .

بالوكالة  املناخي  والتغري  اخل�صراء 
ممثًل لوزارة التغري املناخي والبيئة 
���ص��ي��خ��ة �صامل  ال���دك���ت���ورة  و����ص���ع���ادة 
الظاهري االأمني العام لهيئة البيئة 
يف اأبوظبي واأك�صاي داتر مدير ق�صم 
اال�صرتاتيجية واإدارة امل�صاريع ممثل 

لبلدية راأ�س اخليمة.
واأ�صار الدكتور �صيف ممد الغي�س 
البيئة  ح��م��اي��ة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
تعي�س  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اإم����ارة  ان  اإىل 
بقيادة  ملحوظا  اقت�صاديا  ازده���ارا 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وت��وج��ي��ه��ات 
���ص��ع��ود ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
اخليمة  راأ���س  حاكم  االأعلى  املجل�س 
ومب��ت��اب��ع��ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��م��د بن 
����ص���ع���ود ب����ن ���ص��ق��ر ال���ق���ا����ص���م���ي ويل 
ع��ه��د راأ�����س اخل��ي��م��ة رئ��ي�����س املجل�س 
الهيئة  دع��م  على  واأك���د  التنفيذي، 
املهنية  امل�����ص��اري��ع  جلميع  وق��ي��ادت��ه��ا 
البيئي  بدورها  امللتزمة  وال�صناعية 
حيث ان العلمة البيئية تتخذ من 
اأ�صا�صيا  م��رج��ع��ا  اخل��م�����ص��ني  م��ب��ادئ 
اإىل مرحلة  الدولة  تنتقل  لها حيث 
يف  والتنمية  التطوير  م��ن  ج��دي��دة 
وال�صيا�صية  االق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ج��االت 
والتنموية. واأ�صاف الدكتور الغي�س 
�صتحمل  ال���ت���ي  امل���ن���ت���ج���ات  ان  اإىل 

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية 
البيئية”  “العلمة  اخليمة  ب��راأ���س 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  م���ن  ب��دع��م 
املناخي  ال��ت��غ��ري  ووزارة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
توجهات  مع  متا�صيا  وذل��ك  والبيئة 
توجه  التي  وروؤيتها  االم���ارات  دول��ة 
للموارد  امل�������ص���ت���دام  ب���اال����ص���ت���خ���دام 
على  باحلفاظ  واالل��ت��زام  الطبيعية 

البيئة وتعزيز االقت�صاد.
و عقدت هيئة حماية البيئة والتنمية 
العلمة  اف��رتا���ص��ي��ا الإط����لق  ل��ق��اء 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ����ص���ارك ف��ي��ه ���ص��ع��ادة اأحمد 
ممد الكعبي وكيل الوزارة امل�صاعد 
ل�����ص��وؤون ال���ب���رتول وال���غ���از وال����رثوة 
الطاقة  ل��������وزارة  مم���ث���ل  امل���ع���دن���ي���ة 
املهند�صة  و�صعادة  التحتية  والبنية 
العبدويل  ع��ب��داهلل  م��م��د  ع��ائ�����ص��ة 
وكيل الوزارة امل�صاعد لقطاع التنمية 

املمار�صات  تعك�س  البيئية  العلمة 
البيئة  ح���م���اي���ة  يف  ت�������ص���اه���م  ال���ت���ي 
يف  م���وارده���ا  وا���ص��ت��دام��ة  الطبيعية 
والت�صدي  ال�صناعة  مراحل  جميع 
امل�صتقبلية  وامل��م��ك��ن��ات  امل��ن��اخ  لتغري 
ال�صناعية  ال���ق���ط���اع���ات  وت����رب����ط 
ارتباطا وثيقا بالتخطيط البيئي ملا 
حولها ولتحقيق اال�صتدامة البيئية 

للموارد الطبيعية. 
اإطلق  اأن  الغي�س  ال��دك��ت��ور  وت��اب��ع 
مع  ت��زام��ن��ا  ي��اأت��ي  البيئية  ال��ع��لم��ة 
ا���ص��ت�����ص��اف��ة دول����ة االم������ارات ال����دورة 

اتفاقية  االأط���راف يف  مل��وؤمت��ر  ال�28 
تغري  ب�صاأن  االإطارية  املتحدة  االأمم 
 2023 “ COP 28” يف  امل��ن��اخ 
وتعزيزا  الكربوين  للحياد  وحتقيقا 
الطاقة  وتقنيات  حلول  ال�صتخدام 
الفر�س  وخلق  والنظيفة  املتجددة 
االقت�صاد  جم���ال  يف  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
االأخ�������ص���ر وحت���ق���ي���ق ال�����ت�����وازن بني 
واال�صتدامة  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
البيئية. واأ�صار اإىل ان الهيئة عمدت 
اإىل اإطلق هذه العلمة بعد الدعم 
والتاأييد الذي ح�صلت عليه من عدة 

ال��دول��ة وت��ع��ت��رب العلمة  ج��ه��ات يف 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
امل�صتوى االإقليمي يف تقييم ا�صتدامة 
املنتجات حيث تعترب اقرارا با�صتيفاء 
حماية  وم��ع��اي��ري  مبتطلبات  امل��ن��ت��ج 
الطبيعية  امل���وارد  وا�صتدامة  البيئة 
والعلمة البيئية هي علمة للتميز 
البيئي مت ت�صميمها بهدف التعرف 
بالبيئة  اإ�صرارا  االأقل  املنتجات  على 
الهيئة  مت��ن��ح��ه��ا  ا���ص��ت��دام��ة  واأك�����رث 
ك�صهادة للمنتجات من خلل تطبيق 

جمموعة من املعايري البيئية.

ناميبيا تنجح يف جذب 123 م�صتثمرا 
خلل م�صاركتها يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

الطموحة  االأه���داف  حتقيق  اإىل  طريقها  يف  اأنها  ناميبيا  جمهورية  اأعلنت 
ثلثة  بعد  دب���ي،   2020 اإك�صبو  معر�س  يف  ت��واج��ده��ا  خ��لل  لها  امل��ح��ددة 
اأ�صهر من م�صاركتها يف احلدث العاملي على اأر�س االإمارات، حيث جنحت يف 
جذب 123 م�صتثمرا اأجنبيا اإليها، فيما يوا�صل اجلناح الناميبي يف منطقة 

الفر�س ت�صليط ال�صوء على فر�س اال�صتثمار الفريدة يف بلده.
الفر�س لناميبيا لتحفيز اال�صتثمار، وت�صليط  اإك�صبو دبي ثروة من  ويوفر 
ال�صوء على القطاعات ذات االأولوية مثل الطاقة املتجددة ، وقطاع التعدين 
التعاون  جم��االت  وا�صتك�صاف  ال��ث��ق��ايف،  وال���رتاث  وال�صياحة،  امل��ا���س  خا�صة 
اإك�صبو  امل�صاركة يف  املتبادلة مع الدول االأخ��رى  املنفعة  االقت�صادي لتحقيق 
، من اأجل نقل املعرفة خا�صة فيما يتعلق باالبتكارات التكنولوجية واحللول 
املعر�س؛  الناجحة يف  امل�صاركة  اأن  ناميبيا  واأعلن م�صوؤولو جناح  امل�صتدامة. 
كانت فر�صة رائعة لتح�صني االقت�صاد عرب فوائد طويلة االأجل مثل جذب 
ال�صياح وتوفري فر�س العمل، مما ميثل دوًرا حيوًيا يف اإعادة بناء االقت�صاد 
للثلث  ك�صف ح�صاب  الناميبي  اأعقاب اجلائحة. وقدم اجلناح  الناميبي يف 
146.855زائرا  اإك�صبو ، حيث زار اجلناح ما يبلغ  �صهور االأوىل من عمر 
2021 ، وتنوعت فئات ال��زوار ما بني زائرين  اأكتوبر  اأول  منذ افتتاحه يف 
م�صتك�صفني وم�صتثمرين وكبار م�صوؤولني حكوميني من عدة دول م�صاركة. 
واالت�صال  التجارية  العلمات  الت�صويق  م�صوؤول  �صيبو�صو  كاثرين  وقالت 
باجلناح : “ مت الو�صول اإىل الهدف االأ�صا�صي املتمثل يف و�صع الدولة كوجهة 
ا�صتثمارية جذابة من خلل حتفيز امل�صتثمر، حيث اأحرز البلد تقدماً كبرياً 
يف حتقيق هذا الهدف؛ ورغم اأن الهدف االأ�صا�صي هو جذب 10 م�صتثمرين 
123 عميًل ا�صتثمارياً وهو اإجناز  اأنه مت جذب  اإال   ، خلل ال�صهر الواحد 
كبري لنا، وين�صب معظم اهتمام امل�صتثمرين يف جمال الهيدروجني االأخ�صر 
التجارية  واالأن�صطة  ال�صياحة   ، التعليم   ، الزراعة  اأخ��رى مثل  ، واهتمامات 
املختلفة ، و50 % من هوؤالء امل�صتثمرين املحتملني من االإمارات العربية 
املتحدة”. ومع جتاوز اإك�صبو دبي منت�صف الطريق، ت�صع ناميبيا كل اجلهود 
ل�صمان ا�صتمرار جدول فعالياتها القوي، وي�صتعد اجلناح اأول فرباير لعقد 
كعطلة  البلد  وو�صع  وال�صياحة  ال�صفر  الأ�صبوع  خم�ص�صة  كبرية  فعالية 
التعدين  اأ�صبوع  ناميبيا  تطلق  فرباير  نهاية  ومع  الوجهة،  عاملية  تناف�صية 
 ،  The Good Diamonds فيهل  امل��ا���س  �صناعة  على  ال�صوء  لت�صليط 

ف�صًل عن بع�س العرو�س الثقافية والفلكلورية.

•• اأبوظبي-وام:

االأوىل  املرتبة  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حلت 
ال�����ص��رق االأو���ص��ط واإف��ري��ق��ي��ا، يف  اإق��ل��ي��م��ي��اً، على م�صتوى 
امل�صاريع  يف  امل�صتثمرة  املخاطرة  االأم���وال  روؤو����س  ج��ذب 
 ”Magnitt “ماغنت  من�صة  لتقرير  وفقاً  النا�صئة، 
حول “اأ�صواق راأ�س املال املخاطر وحالة متويل امل�صاريع 
النا�صئة يف ال�صرق االأو�صط واإفريقيا وتركيا وباك�صتان” 

لعام 2022.
ال�����ص��وق االأكرث  ب��اأن��ه��ا  االإم�����ارات  التقرير دول���ة  وو���ص��ف 
يف  جنحت  حيث  واإف��ري��ق��ي��ا،  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف  ن�صاطاً 
اإىل  اإجماليها  ي�صل  خماطرة  اأم���وال  روؤو����س  ا�صتقطاب 
دوالر  مليار   1.165 اإم��ارات��ي  دره���م  مليار   4.3 نحو 
اأمريكي يف عام 2021 مققة قفزة منو كبرية يف هذا 
 ،93% اإىل  2020 وبن�صبة ت�صل  بعام  ال�صدد مقارنة 
حيث تعد هذه املرة االأوىل يف تاريخ دولة االإمارات التي 
امل�صاريع  املخاطر يف  املال  راأ�س  ا�صتثمارات  تتخطى فيها 

النا�صئة حاجز مليار دوالر.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ال��ه��ول ال��ف��ل���ص��ي، وزير 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  وامل�صاريع  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة 
جمال  يف  االإم�������ارات  دول����ة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اإن 
ج���ذب راأ�����س امل���ال امل��خ��اط��ر ومت��وي��ل امل�����ص��اري��ع النا�صئة 
الذي  احلافل  ال�صجل  اإىل  ي�صاف  جديداً  اإجن���ازاً  متثل 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  وروؤي����ة  دع���م  بف�صل  ال��دول��ة  حققته 
منظومة  وتوفري  الوطني  اقت�صادها  وتنويع  تنمية  يف 
وال�صغرية  النا�صئة  وال�صركات  االأعمال  لريادة  متقدمة 
كوجهة  مكانتها  وتر�صيخ  االإم���ارات  دول��ة  يف  واملتو�صطة 
والعامل  املنطقة  يف  الريادية  وامل�صاريع  للأعمال  اأوىل 
ومبا يتنا�صب مع م�صتهدفات اخلم�صني ومددات مئوية 

2021 يعد  اأن عام  واأ�صاف معاليه   .2021 االإم��ارات 
ا�صتثنائياً لقطاع ريادة االأعمال يف دولة االإم��ارات، حيث 
ت�صل  ك��ب��رية  تنموية  ق��ف��زة  حتقيق  يف  ال��دول��ة  جن��ح��ت 
املخاطر  امل��ال  راأ����س  ا�صتثمارات  حجم  يف  ال�صعفني  اإىل 
النا�صئة  امل�صاريع  لتمويل  وا�صتقطابها  جذبها  مت  التي 
وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدولة، بالتزامن مع 
اإطلق م�صاريع وطنية متكاملة وعملقة لتحقيق نقلة 
جوهرية يف منظومة ريادة االأعمال يف مقدمتها موطن 
ريادة االأعمال وم�صاريع اخلم�صني املوجهة خلدمة رواد 

االأعمال واأ�صحاب امل�صاريع الريادية”.
قوة  على  دل��ي��ًل  متثل  النتيجة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
تنفيذها  مت  التي  الوطنية  واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات 
ريادة  واأن�صطة  االأعمال  بيئة  وجاذبية  تناف�صية  لتعزيز 
االأعمال يف الدولة على وجه اخل�صو�س، وامل�صتمدة من 
اخلم�صني،  وم��ب��ادئ  الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤي���ة 
واالبتكار  امل��ع��رف��ة  على  ال��ق��ائ��م  االق��ت�����ص��اد  ق��وة  وتعك�س 
اأهمها  متنوعة من  اأدوات  الدولة عرب  والتكنولوجيا يف 
اأ�صواق  ب��اأن  وا�صحة  ر�صالة  وتعطي  املخاطر،  امل��ال  راأ���س 
النوعية  اال�صتثمارات  اأف�صل  ج��ذب  على  ق��ادرة  ال��دول��ة 
ومتثل الوجهة االأوىل لربط امل�صاريع اجلديدة والريادية 
مع امل�صتثمرين املحليني واالإقليميني والعامليني لدعمها 
النجاح  م��ن  عالية  م�صتويات  حتقيق  على  وم�صاعدتها 
يوفر  ومبا  واخلارجية،  املحلية  االأ�صواق  اإىل  والو�صول 
�صريع  ب��وت��رية  ال�صركات  تطور  عملية  تدعم  منظومة 
االإقليمية  التناف�صية  م��ن  ج��دي��د  م�صار  على  وو�صعها 

والعاملية انطلقاً من اأر�س االإمارات”.
راأ�س  ا�صتثمارات  اأن  “ماغنت”  اأو�صح تقرير  وتف�صيًل، 
عام  االإم�����ارات يف  دول���ة  ا�صتقبلتها  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  امل���ال 
الدولة،  يف  نا�صئاً  م�صروعاً   155 على  توزعت   2021

اأ�صار  كما   ،2020 بعام  مقارنة   12% من  اأك��رث  بنمو 
على  االأوىل  املرتبة  يف  ج��اءت  االإم���ارات  اأن  اإىل  التقرير 
وت�صمل  التقرير،  يغطيها  التي  املناطق  جميع  م�صتوى 
حيث  من  وباك�صتان،  وتركيا  واإفريقيا  االأو�صط  ال�صرق 
يف  بلغ  حيث  ال��واح��دة،  التمويل  �صفقة  حجم  متو�صط 
عن   72% بنمو  دره���م،  مليون   28 نحو   2021 ع��ام 
متو�صط حجم �صفقات التمويل املربمة يف عام 2020، 
االأم��ر ال��ذي ير�صخ مكانة دول��ة االإم��ارات كبيئة حا�صنة 

لنمو امل�صاريع ودعم منوذج �صركات اليونيكورن.
املرتبة  االإم���ارات ج��اءت يف  دول��ة  اأن  التقرير  اأو�صح  كما 
عدد  يف  واإفريقيا  االأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  االأوىل 
عملية   11 �صهدت  حيث  اال���ص��ت��ح��واذ،  �صفقات  وح��ج��م 
املنطقة،  م�صتوى  على  عملية   35 اأ���ص��ل  م��ن  ا�صتحواذ 
مليار   2.2 اإىل  ال�صفقات  ه��ذه  حجم  اإج��م��ايل  وو���ص��ل 
�صوق  حيوية  يعك�س  مما  دوالر/  مليني   605/ دره��م 
للنمو  ال���واع���دة  واآف���اق���ه  ال��دول��ة  يف  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات 
الأ�صحاب  اال�صتثمار  على  العائد  يخ�س  فيما  وخا�صة 
العمل  ����ص���وق  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، واالزده��������ار يف  االأع����م����ال 

والوظائف يف هذا القطاع بالدولة.
نحو  على  االإم���ارات  دول��ة  ا�صتحوذت  التقرير،  وبح�صب 
اإج���م���ايل روؤو������س االأم������وال امل��خ��اط��رة التي  %46 م��ن 
ا�صتقبلتها منطقة ال�صرق االأو�صط واإفريقيا جمتمعة يف 
اإج��م��ايل عدد  %26 من  اأك��رث من  2021، وعلى  ع��ام 
املنطقة  ه��ذه  م�صتوى  على  اإبرامها  مت  التي  ال�صفقات 
العالية  الثقة  نف�صه، مما يعك�س  املا�صي  العام  نف�صها يف 
دولة  ب���اأ����ص���واق  وال��ع��امل��ي��ني  االإق��ل��ي��م��ي��ني  للم�صتثمرين 
واأو�صح  للنمو من خللها.  ال��واع��دة  واالآف���اق  االإم���ارات 
التقرير اأن االأن�صطة اخلم�صة االأوىل يف ا�صتقطاب روؤو�س 
بالرتتيب  ا�صتملت  املنطقة  ه��ذه  م�صتوى  على  االأم���وال 

على: الغذاء وامل�صروبات، والتكنولوجيا املالية، والتجارة 
وبرجميات  وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ات،  وال���ن���ق���ل  االإل���ك���رتون���ي���ة، 

امل�صاريع.
وحلت �صركتان اإماراتيتان �صمن قائمة ال�صركات اخلم�س 
التي ا�صتقطبت اأكرب خم�س �صفقات متويل على م�صتوى 
Kitopi للأغذية  املنطقة، وهما �صركتا كيتوبي  هذه 
1.5 مليار  وامل�صروبات التي ح�صلت على متويل بقيمة 
درهم /415 مليون دوالر/، وهي اأ�صخم �صفقة متويل 
للمزارع  هارف�صت  بيور  و�صركة  املنطقة،  م�صتوى  على 
 Pure Harvest Smart Farms ال��ذك��ي��ة 
درهم  مليار   238.5 بقيمة  والتي ح�صلت على متويل 
�صفقة  اأ�صخم  خام�س  تعد  والتي  دوالر/،  مليار   65/

متويل على م�صتوى املنطقة.
الوجهة  االإم���ارات مثلت  ب��اأن دول��ة  اأي�صاً  التقرير  واأف��اد 
املف�صلة على م�صتوى منطقة ال�صرق االأو�صط واإفريقيا 
النتقال املقرات الرئي�صية واالإقليمية لل�صركات النا�صئة 
ال��ع��م��ل��ي��ات التي  اأب����رز ه���ذه  اأن م��ن  اإىل  اإل��ي��ه��ا، م�����ص��رياً 
�صركة  انتقال  املا�صي  ال��ع��ام  يف  ال��دول��ة  اأ���ص��واق  �صهدتها 
املو�صيقي  للبث  اللبنانية   ”Anghami “اأنغامي 
عرب املن�صات الرقمية اإىل �صوق اأبوظبي العاملي، و�صركة 
اجلماعي  ال��ن��ق��ل  حل��ل��ول  امل�����ص��ري��ة   ”Swvl “�صويفل 
 ”Stripe التحويلية التي متركزت يف دبي، و”�صرتايب
الرائدة يف جمال  ال�صركات  اإح��دى  تعد  التي  االأمريكية 
بالواليات  ال�����ص��ي��ل��ي��ك��ون  وادي  يف  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لتو�صعها  ان��ط��لق  كنقطة  دب��ي  اخ��ت��ارت  وال��ت��ي  املتحدة 
اإفريقيا،  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  االإقليمي 
حللول  االأمريكية   ”WeWork ورك  “وي  و�صركة 
والتي  املكتبية  ال��ع��م��ل  وم�����ص��اح��ات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ق��ارات 

متار�س اأن�صطتها اليوم يف كل من اأبوظبي ودبي.

الإمارات الأوىل اإقليميا يف جذب ا�صتثمارات راأ�س املال املخاطر يف امل�صاريع النا�صئة يف 2021

مياه  جبيل   / امل��دع��و  فقد 
ليت دوال مياه ، بنغلدي�س   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EA0414885( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0505703344

فقدان جواز �صفر
امل����دع����و / راي���������ادورج  ف���ق���د 
ب��ال��ي��ج��ار ���ص��ي��ن��اب��اي��ا ن��اي��ك ، 
الهند اجلن�صية - جواز �صفره 
)3849530Z(  رق������م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0504140613

فقدان جواز �صفر

بنت  �صحى   / امل��دع��و  فقد 
تون�س   ، ال��ق��ا���ص��م��ي  ع���م���ار 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)003719C(  رق�������م 

ع����ل����ي����ه  ي����������ج����������ده  م�����������ن   
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0524256866

فقدان جواز �صفر
احمد  / عمرو  املدعو  فقد 
ال�صودان   ، ���ص��ري��ف  م��م��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)05600079P(  رق��م 

ع����ل����ي����ه  ي����������ج����������ده  م�����������ن   
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0506196690

فقدان جواز �صفر

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن بالن�صر    

                  يف  املنازعة رقم:3970/2021/460 نزاع مدين 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات التا�صعة رقم 758

مو�صوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  )72.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة . 

ر�صود  بن  را�صد ممد  العام/جمعة  املدير  املتحركة وميثلها  وال�صلمل  امل�صاعد  املتنازع:م�صاعد لرتكيب 
املزروعي

عنوانه:العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�صن املل وم�صاركوه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية - امارة دبي - 
�صارع بور�صعيد - مقابل ديرة �صيتي �صنرت - بناية �صيتي افينو - مكتب رقم 707 - رقم هاتف:042950010

املطلوب اإعلنه :  1- جمموعة ماكفادن العاملية للمقاوالت �س.ذ.م.م  -  �صفته : متنازع �صده 
مو�صوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  )72.000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بل كفالة - وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2022/2/1  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  9269/2021/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
واملعدل  جزئي  عمايل   9507/2020 رقم  العمالية  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
باال�صتئناف رقم 1205/2021 ا�صتئناف عمايل ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )134327.5( درهم ل�صالح 

العامل .
طالب التنفيذ : ممد م�صطفى زكي ممد فوده

عنوانه:االمارات - ال�صارقة - اخلان - �صارع التعاون اجلديد - بناية الهاجري - الطابق 11 - �صقة رقم 
1104 - بالقرب من داي تو داي

املطلوب اإعلنه : 1- بيلرز الكرتوميكانيك ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع��لن  مو�صوع 
وقدره )134327.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  9434/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

املنفذ به  املبلغ  ، ب�صداد  اداء   التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/3143 امر  مو�صوع 
وقدره )23020( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ :ابراهيم ح�صن املل وم�صاركوه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
عنوانه:العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�صن املل وم�صاركوه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية - امارة 
افنيو - مكتب رقم  دبي - منطقة ديرة - مقابل ديرة �صيتي �صنرت - �صارع بور�صعيد �صرق بناية �صيتى 

707 - متحرك:0509977559
املطلوب اإعلنه : 1- �صونغ لينغ جون  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)23020( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70021

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1080/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية الثامنة رقم 137
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم جميعا فيما بينهم على �صبيل الت�صامن والت�صامم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 
الفا واربعمائة واثنان واربعون درهم - باال�صافة للفائدة  وقدره )9.184.442( درهم ت�صعة مليني ومائة واربعة وثمانون 

القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�صداد التام . 
املدعي:م�صت�صفى اأ�صرت )فرع من اأ�صرت دي ام هيلث كري �س.م.ح - فرع دبي(

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع برج خليفة - مبنى برامي تاور - طابق 10
املطلوب اإعلنه :  1- بنتا كري خلدمات املرافق ال�صحية �س.ذ.م.م -  �صفته : مدعي عليه 

املذكورة اعله ل�صالح/ املنعقدة بتاريخ:2021/12/16 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع االإعلن 
م�صت�صفى اأ�صرت )فرع من اأ�صرت دي ام هيلث كري �س.م.ح - فرع دبي( بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري للمدعي عليها االوىل 
وح�صوريا للباقني بالزام املدعي عليها االوىل بان يوؤدي للمدعي مبلغ )82740744( درهم ثمانية مليون ومائتني و�صبعون الف 
و�صبعمائة اربعة واربعون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد وبعدم 
قبول الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي ر�صمه القانون للمدعي عليهم من الثانية حتى الثامنه والزمت املدعي عليها االوىل 
امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�صر هذا االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ ممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اعالن بالن�صر 
 9626/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  مرمي عبا�س عبداهلل عبا�س احلتاوي 

 جمهول مل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �س.م.ع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
لر�صوم  �صاملة  باال�صافة  املحكمة  خزنية  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )71502.86(
املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اعالن بالن�صر        
 50/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ه�صام نبيل ابواحل�صن 2- عرمان للمقاوالت البناء ذ.م.م

 جمهول مل االإقامة 
مبا ان املدعي :اجل�صور لتجارة مواد البناء 

بالت�صامن  �صدهما  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  مطالبة  دع���وى  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
والت�صامم بان يوؤديا للمتنازع مبلغ وقدره )202.020( مئتان واثنني الف وع�صرون درهما ، 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد. 
وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2022/2/1 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : األفادك�س خلدمات املعلومات التجارية - ذ م م  
2010 ملك ممد علي عبدالعزيز - اخلليج التجاري االأول -  العنوان : مكتب رقم 
821615 رقم  ، رقم الرخ�صة :  بردبي - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية م��دودة 
1381188 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية  القيد بال�صجل التجاري : 
اأعله  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2021/8/15 بتاريخ  دب��ي  ق��رار ماكم  وذل��ك مبوجب   ،
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/8/15 بتاريخ  دب��ي  ماكم 
اإىل امل�صفي املعني ال�صرق االو�صط لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1305 
   : فاك�س   04-5897971  : هاتف   - ب��اي  بزن�س   - عثمان  عبدال�صميع  ممد  ملك 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

70021 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ال�صرق االو�صط لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 1305 ملك ممد عبدال�صميع عثمان - بزن�س باي - هاتف : 
5897971-04 فاك�س :        مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
املعلومات  األفادك�س خلدمات  لت�صفية  اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت 
التجارية - ذ م م وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ 2021/8/15 واملوثق 
لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2021/8/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

70021
العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

اداء  امر   SHCFICICPL2021 /0010568 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / �صركة فيوت�صر ايه ام جي للتجارة العامة �س ذ م م  - العنوان : 9442804

ممد ممد رجب عبداللطيف ح�صن - العنوان : 9442810  
اأعله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�صالح / احمد م�صون م�صون  بالتايل :
احلكم 

 انه بتاريخ 2021/12/30 
بعد االطلع على االوراق 

توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )10000( درهم )فقط ع�صرة االف  ان  املدعي عليها   بالزام  ناأمر 
درهم( والزمتها بالفائدة مبقدار 5% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمتها 

بامل�صاريف. حكما غري قابل لل�صتئناف. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2022 /0000030 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / 1- ملك للنقليات �س ذ م م - العنوان :  9442212 
  9442213  : العنوان   - ديوايا  اهلل  رمزان  ممد   -2

بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/1/4 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
اأعله ل�صالح / انغت خلدمات ال�صرف ال�صحي - ذ م م   

بالتايل : بالزام املعرو�س �صدهما االوىل والثاين بان يوؤديا لل�صركة الطالبة مبلغا قدره خم�صة 
ع�صر الف درهما ف�صل عن الفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع  7% �صنويا بدء من تاريخ 
�صاأن  يف  االمر  وبرف�س  وامل�صروفات  بالر�صوم  والزمتهما  الوفاء  متام  وحتى  املاثل  االمر  قيد 

املعرو�س �صده الثال
حكما قابل لل�صتئناف خلل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
يف الدعوى رقم  2021/395 جتاري كلي  

املعلن اليه / املدعي عليه االول : اإيدفاردا�س �صادوف�صكي�س 
املعلن اليه / املدعي عليها الثانية : داميوند ماركت �صنرت م ج م �س 

يف الدعوى رقم 2021/395 جتاري كلي 
بناء على تكليفنا من قبل مكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�صبية يف الدعوى اعله فقد 
حددنا يوم االأربعاء املوافق 2022/2/2 وذلك يف متام الرابعة ع�صرا موعدا لعقد االإجتماع 
يرجى  لذا   )ZOOM( تطبيق  طريق  عن  وذل��ك  بعد  عن  االأول  املحا�صبية  للخربة  االأول 
تثبيت الربنامج ويطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور االإجتماع املذكور مع اإرفاق 
كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى ، للتوا�صل على هاتف رقم 04/5821333 وفاك�س رقم 
 expert@mazca.ae : 04/5705773 �س ب رقم 91153 - دبي،  بريد اإلكرتوين"

 xlnc ماز للمحا�صبة القانونية - ع�صو موؤ�ص�صة يف
اخلبري املحا�صبي/ د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�صور
اجتماع اخلربة املحا�صبية الأول

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صلطان جا�صم علي مبارك املرزوقي  
)جزئي(    جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005552/ 

اإىل املحكوم عليه : �صلطان جا�صم علي مبارك املرزوقي 
العنوان : اإمارة ال�صارقة منطقة الطلع �صارع رقم 56 فيل رقم 10 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك اأم  القيوين الوطني - �س م ع  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 178706.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعلنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0009998 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : ملبار ملقاوالت االملنيوم والزجاج - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي �صركة االعجوبة لت�صنيع اللملنيوم والزجاج ذ م م االإمارات العربية 
املتحدة / اجلن�صية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة و�صدر احلكم التي : 

انه بتاريخ 2021/12/15 
بعد االطلع على االوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليها االوىل ان توؤدي للمدعية مبلغ : ثمانية واربعون الف درهم 
والزمتها بامل�صروفات ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 

حرر بتاريخ 2021/12/27 - حرر بوا�صطة املوظف 
مركز �صعادة املتعاملني

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2893/2022(

املنذرة : دانوي �س.ذ.م.م
املنذر اإليها : مقاوالت االأنظمة التنفيذية احلديثة )ذ.م.م(  )جمهول مل االإقامة(

1- ال�صركة املنذرة تنذركم ب�صرورة املبادرة ايل �صداد مبلغ 323،100.85 درهم اإماراتي )ثلثمائة وثلثة وع�صرون األف ومائة 
درهم اإماراتي وخم�صة وثمانون فل�س ال غري( مبوجب االتفاقية املوؤرخة يف 20/4/2016 لتنفيذ خدمات اتفاقية تاأجري ممل 
النوافذ  تنظيف  وتركيب معدات  وتوريد  بتنفيذ  املنذرة  تقوم  اأن  وعلى   )”1“ رقم  )امل�صروع  دبي  املتنوعة يف  للم�صروعات  اإن�صاءات 
للبناية رقم  001P - RB )املكونة من �صرداب + طابق اأر�صي + 11 طابق علوي( يف تيكوم. )امل�صروع رقم “2”( وبالرغم من اأن 
املنذرة قد اأوفى بالتزاماتها املحددة يف العقدين ال�صابق ذكرهما اأعله، قامت املنذر اإليها بخرق التزمها االأ�صا�صي فيما يتعلق بفرتة 
الدفع حيث ال يزال مبلغ 323،100.85 درهم اإماراتي )ثلثمائة وثلثة وع�صرون األف ومائة درهم اإماراتي وخم�صة وثمانون 
فل�س ال غري( معلقا وغري مدفوع للمنذرة مقابل االأعمال املنفذة من قبل املنذرة مبوجب امل�صروع 1 وامل�صروع 2 وذلك خلل خم�س 
اأيام من تاريخ الن�صر لهذا االأنذار.  ويف حال اإخللكم بعدم ال�صداد خلل املهلة املذكورة اآنفا، فاإننا �صوف نكون م�صطرين اإىل اإتخاذ 
ومبا�صرة كافة االإجراءات القانونية املدنية واجلنائية اللزمة وحت�صيل املبالغ املرت�صدة والغري م�صددة من قبلكم، مبا يف ذلك على 
�صبيل املثال ال احل�صر قيد دعوى ق�صائية ومبا�صرة كافة االإج��راءات القانونية للمطالبة ب�صداد قيمة املرت�صد يف ذمتكم واحلجز 
على كافة ممتلكاتكم واأر�صدتكم املالية لدي البنوك العاملة يف الدولة مع اإلزامكم بتحمل كافة الر�صوم وامل�صاريف الق�صائية واأتعاب 

املحاماة والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ اال�صتحقاق حتى متام الوفاء.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2022/2626(

املنذر : مترات للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  - وعنوانه املختار : مكتب ممد الدهبا�صي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 
الكائن باإمارة دبي - بردبي منطقة برج خليفة - �صارع ال�صيخ زايد - 48 برج جايت - بالقرب من مطة مرتو برج خليفة/

دبي مول - ت : 044412031 -- رقم مكاين : 2559188274 
املنذر اإليه : خامت املا�صي للتجارة �س.ذ.م.م

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - مركز املمرز �صنرت - الطابق 1 - مكتب رقم 102 – هاتف : 0552645768 
املو�صوع : انذار عديل وتكليف بالوفاء مببلغ وقدره مائة وت�صعة واأربعون األف درهم )149،000درهم( 

مبوجب ن�س املادتني 62 و63 من اللئحة التنفيذية لقانون االإجراءات املدنية
فان املنذر يتوجه للمنذر اإليهما مبوجب هذا االإنذار للعلم مبا جاء به وما ا�صتمل عليه وبنفاذ مفعوله خلل املدة القانونية 
اأيام )5  اأق�صاه خم�صة  باأن تقوما بتنفيذ التزاماتكم املفرو�صة عليكما مبوجب العقود املربمة منكم، وذلك خلل موعد 
يوم( من تاريخ ا�صتلمكم هذا االإنذار ، اأو يف حال عدم االلتزام رد املبالغ امل�صتلمة و امل�صار اإليها ب�صدر هذا االإنذار و البالغ 
األف درهم )149،000 درهم( ال غري( باالإ�صافة ايل مبلغ التعوي�س املذكور،  قدره مببلغ وقدره مائة وت�صعة واأربعون 
واإال �صي�صطر موكلنا التخاذ كافة االإجراءات القانونية يف مواجهتكم لف�صخ العقود املربمة وحت�صيل املبالغ املرت�صدة يف 
اال�صتحقاق وحتى  تاريخ  �صبيل ذلك من  يتكبدها يف  التي  املحاماة  واأتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  اإىل  باالإ�صافة  ذمتكم 

متام ال�صداد وفقا للقانون.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2022/2649(

املنذر : مترات للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  - وعنوانه املختار : مكتب ممد الدهبا�صي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 
الكائن باإمارة دبي - بردبي منطقة برج خليفة - �صارع ال�صيخ زايد - 48 برج جايت - بالقرب من مطة مرتو برج خليفة/

دبي مول - ت : 044412031 - رقم مكاين : 2559188274 
املنذر اإليه الثاين : اتاق احمد ان�صاري - هندي اجلن�صية - مدير

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - مركز املمرز �صنرت - الطابق 1 - مكتب رقم 102 - هاتف : 0559933888 
املو�صوع : انذار عديل وتكليف بالوفاء مببلغ وقدره مائة وت�صعة واأربعون األف درهم )149،000درهم( مبوجب ن�س 

املادتني 62 و63 من اللئحة التنفيذية لقانون االإجراءات املدنية
فان املنذر يتوجه للمنذر اإليهما مبوجب هذا االإنذار للعلم مبا جاء به وما ا�صتمل عليه وبنفاذ مفعوله خلل املدة القانونية 
باأن تقوما بتنفيذ التزاماتكم املفرو�صة عليكما مبوجب العقود املربمة منكم ، وذلك خلل موعد اأق�صاه خم�صة اأيام )5 
يوم( من تاريخ ا�صتلمكم هذا االإنذار ، اأو يف حال عدم االلتزام رد املبالغ امل�صتلمة و امل�صار اإليها ب�صدر هذا االإنذار و البالغ 
املذكور،  التعوي�س  باالإ�صافة ايل مبلغ  األف درهم )149،000درهم( ال غري(  واأربعون  قدره مببلغ وقدره مائة وت�صعة 
واإال �صي�صطر موكلنا التخاذ كافة االإجراءات القانونية يف مواجهتكم لف�صخ العقود املربمة وحت�صيل املبالغ املرت�صدة يف 
اال�صتحقاق وحتى  تاريخ  �صبيل ذلك من  يتكبدها يف  التي  املحاماة  واأتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  اإىل  باالإ�صافة  ذمتكم 

متام ال�صداد وفقا للقانون.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2022/2611(

للمحاماة  الدهبا�صي  ممد  مكتب   : املختار  وعنوانه   - م  م  ذ  �س  كونتك   - اخلر�صانة  لتكنولوجيا  الهلي  �صركة   : املنذر 
واال�صت�صارات القانونية الكائن باإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - �صارع ال�صيخ زايد - 48 برج جايت - بالقرب من 

مطة مرتو برج خليفة/دبي مول - ت : 044412031 - رقم مكاين : 2559188274 
املنذر اإليه : مارتن توما�س برييرا - عنوانه : اإمارة دبي - الق�صي�س - مكتب رقم 405 ملك عبداهلل اأحمد ممد فهد - 

�س.ب  243203 هاتف/ 97142583449+
املو�صوع : انذار عديل وتكليف بالوفاء مببلغ مائتان و�صتة األف و�صتمائة واأربعون درهم )206،640 درهم( 

مبوجب ن�س املادتني 62 و63 من اللئحة التنفيذية لقانون االإجراءات املدنية
فان املنذر يتوجه للمنذر اإليهما مبوجب هذا االإنذار للعلم مبا جاء به وما ا�صتمل عليه وبنفاذ مفعوله خلل املدة القانونية 
باأن تقوما بتنفيذ التزاماتكم املفرو�صة عليكما مبوجب العقود املربمة منكم ، وذلك خلل موعد اأق�صاه خم�صة اأيام )5 
اإليها ب�صدر ه��ذا االإن���ذار و  اأو يف ح��ال ع��دم االل��ت��زام رد املبالغ امل�صتلمة و امل�صار   ، ي��وم( من تاريخ ا�صتلمكم ه��ذا االإن���ذار 
البالغ قدره 206،640 درهم مائتان و�صتة األف و�صتمائة واأربعون درهم ال غري( باالإ�صافة ايل مبلغ التعوي�س املذكور ، 
واإال �صي�صطر موكلنا التخاذ كافة االإجراءات القانونية يف مواجهتكم لف�صخ العقود املربمة وحت�صيل املبالغ املرت�صدة يف 
اال�صتحقاق وحتى  تاريخ  �صبيل ذلك من  يتكبدها يف  التي  املحاماة  واأتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  اإىل  باالإ�صافة  ذمتكم 

متام ال�صداد وفقا للقانون.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70197
انذار عديل بالن�صر
رقم )2887/2022(

املنذرة : دانوي �س.ذ.م.م
املنذر اإليها : �صركة اإكونوميكال اأند اإنريجي كونزيرفي�صن كون�صرتك�صن �صي�صتمز

)جمهول مل االإقامة(
األف  و�صبعون  )ت�صعة  اإم��ارات��ي  دره��م   79،080 �صداد  ايل  املبادرة  ب�صرورة  تنذركم  املنذرة  ال�صركة   -1
اإن�صاءات  22/11/2017 ال�صتئجار ممل  يف  امل��وؤرخ  االتفاق  اإماراتي ال غري(، مبوجب  درهم  وثمانون 
خلل  وذل��ك  دب��ي  يف   345  -167 رق��م  اأر����س  قطعة  على  االأوتوماتيكي  ال�صيارات  ملوقف  احلكمة  ملبنى 
خم�س اأيام من تاريخ الن�صر لهذا االأنذار.  ويف حال اإخللكم بعدم ال�صداد خلل املهلة املذكورة اآنفا، فاإننا 
�صوف نكون م�صطرين اإىل اإتخاذ ومبا�صرة كافة االإجراءات القانونية املدنية واجلنائية اللزمة وحت�صيل 
ق�صائية  دع��وى  قيد  املثال ال احل�صر  �صبيل  على  ذلك  قبلكم، مبا يف  م�صددة من  والغري  املرت�صدة  املبالغ 
ومبا�صرة كافة االإجراءات القانونية للمطالبة ب�صداد قيمة املرت�صد يف ذمتكم واحلجز على كافة ممتلكاتكم 
اإلزامكم بتحمل كافة الر�صوم وامل�صاريف الق�صائية  املالية لدي البنوك العاملة يف الدولة مع  واأر�صدتكم 

واأتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�صتحقاق حتى متام الوفاء.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اإخطار عديل بالن�صر

)2022/2925(  
مقدم من املخطر : اليت اأدفان�س خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م

�صد - املخطر اليها : دومليني تاك�صيل رو�صيني
بناء عليه ،  فان الدائنة متهل املدينة خم�صة اأيام من تاريخ االإعلن 
10،000 درهم ع�صرة  ل�صداد قيمة �صند املديونية البالغ جمموعة 
الدائنة  تعتزم  وحيث   ، املبلغ  بكامل  بالوفاء  وكلفتها   ، دره��م  اآالف 
بالوفاء  املدين  واخطار  التنبيه  وجب  لذلك  ب��االداء  ام��راأ  ا�صت�صدار 
التقا�صي  ر�صوم وم�صروفات  املدين كافة  ، مع حتميل  الدين  بقيمة 

وتنبه على املدين بالعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0042108
اإخطار عديل

امل��خ��ط�����ر : م��ن�����ص��ور م���م���د ج��م��ع��ه ال�������ص���واي���ه ال��ن��ع��ي��م��ي - اإم������ارات������ي اجل��ن�����ص��ي��ة - وي���ح���م���ل ه���وي���ة ام����ارات����ي����ة رقم 
)784198480643653(، العنوان : ال�صارقة - الرحمانية 6 - الهاتف  : 0506462011

املخطر اإليه : �صا�س التعمري للن�صاءات ذ،م،م ، وميثلها مديرها / ماجد احلاج، �صوري اجلن�صية
العنوان : ال�صارقة - مويلح - �صارع اجلامعة - هاتف :971556766951 - 0556972222 

مو�صوع االإخطار : املطالبة باإ�صلح ال�صرر الناجت عن اخطاء املقاول
وبعد   ،2914 االر���س  - رقم   6 الرحمانية  بناء فيل يف منطقة  اليه على  املخطر  اتفق مع  املخطر  ان  : حيث  الوق�ائ�ع 
االملنيوم  وم��ن  ال�صقف  م��ن  مياه  ت�صريب  وج��ود  املخطر  الح��ظ  االم��ط��ار  هطول  وبعد  عامني  قبل  التعمري  م��ن  االنتهاء 
وتف�صل الكهرباء عند هطول االمطار على ال�صور اخلارجي للفيل والطلء ينتفخ من الرطوبة ويتق�صر وعندما توا�صل 
معه قال بانه �صيقوم با�صلحات ولكن تكررت هذه امل�صكلة يف هذا العام وعندما توا�صل معه مرة ثانيه مل يرد على املخطر 

حاول املخطر االت�صال باملخطر اليه مرارا وتكرارا حلل املو�صوع لكن دون جدوى،
لذلك ، يخطر املخطر )املخطر اليه( ب�صرورة ا�صلح باإ�صلح ال�صرر الناجت عن اخطاء املقاول او تعوي�صه عن ال�صرر 
الذي اأحلق به وذلك خلل 5 اأيام من تاريخه واالإ �صي�صطر اأ�صفاأ اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على 

حقوقه بكل حتفظ واإحرتام
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000869 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �صامل جوهر �صاملني جوهر اخلاطري ، العنوان : 9231644
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/05/03 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعله  ل�صالح : فالح عبدالعزيز ممد املن�صوري،
جوهر  �صاملني  جوهر  )�صامل  عليه  املدعى  توقيع  ب�صحة   : املحكمة  :حكمت  بالتايل 
28/8/2019 بالقيام برهن العقار  املوؤرخ  اخلاطري( على االإقرار بامل�صتند العريف 
االأو�صط ل�صمان دين املدعي و قدره 1،400،000 درهم ،  القطاع  00124 اجلرف 
و الزامه بالر�صوم و امل�صروفات و األف درهم اأتعاب ماماة. حكما ً قابل ً لل�صتئناف 

خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

تنازل/ بيع
اإعلن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأنه كل من : 1. ال�صيد: ممود �صيخ �صيخ معني - اجلن�صية: الهند، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد : خالد علي خلفان حلي�س اآل 
�صيد - اجلن�صية  �صيده واجد على  �صارا   : ال�صيدة  علي - اجلن�صية : االإمارات العربية املتحدة،  2. 
: الهند، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد : خالد علي 
خلفان حلي�س اآل علي - اجلن�صية : االإمارات العربية املتحدة، يف الرخ�صة امل�صماه )اال�صكا للي�س 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )757201( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  كرمي( 
االقت�صادية بال�صارقة،  تعديلت اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�ص�صة 
فردية(، وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
MOJAU_2022- 0046139 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
افغان�صتان - يرغب  ال�صيد / نويد �صديقي - اجلن�صية   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
)ور�صة  امل�صماه  الرخ�صة  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
بال�صارقة برخ�صة  التنمية االقت�صادية  دائرة  ال�صادرة من   ) ال�صيارات  احلر ل�صيانة 
جتارية رقم )503185(، اإىل ال�صيد/ممد ن�صري �صداقت  -  اجلن�صية افغان�صتان، 
تعديلت اخرى : ال يوجد. وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي 
االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعلن فمن 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70555

تنازل/ بيع
اإعلن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : ممد م�صن ممد مو�صى - اجلن�صية: بنغلدي�س، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد : ممد وىل احمد بيار 
ممد - اجلن�صية: بنغلدي�س، وال�صيد: ممد وىل احم�د بيار ممد - اجلن�صية : بنغلدي�س، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد : ممد م�صن 
ل�صيانة  النجاح  �صندوق  )ور�صة  امل�صماه  الرخ�صة  يف  بنغلدي�س،   : اجلن�صية   - مو�صى  ممد 
دائرة  م��ن  ال�����ص��ادرة   )771162( رق��م  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  ب��اإم��ارة  تاأ�ص�صت  ال�صيارات( 
التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديلت اخرى: 1.تغيري االإ�صم التجاري من )ور�صة �صندوق 
النجاح ل�صيانة ال�صيارات( اإىل )القبطان العربي ل�صيانة ال�صيارات - فرع رقم)1((، وعملبن�س 
الكاتب  2013 يف �صان  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�صنة  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

تنازل/ بيع
اإع�لن بالن�ص�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : ايتاجاماجي رامي�س ال�صانتا �صيلفا - اجلن�صية : �صري 
اإىل ال�صيد  النكا ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك 
امل�صماه  الرخ�صة  يف  الهند   : اجلن�صية   - �ص�كيل  عبدول  ممد  ممد  روؤوف  عبدول   :
)�صالون احلرفة للحلقة( تاأ�ص�ص�ت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )759094( 
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديلت اخرى: ال يوجد. وعملبن�س 
�صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  االعلن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  564/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/663 عقاري كلي ،  ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10387641.60 درهم( 
�صامل للر�صوم وامل�صاريف - طالب التنفيذ: مروان يا�صني الزعيم - واآخرون عنوانه : اإمارة ال�صارقة - املنطقة ال�صناعية رقم 15 ، جانب �صارع 
ال�صيخ ممد بن زايد ، بجوار مطة برتول اأدنوك ، جمموعة املروان القاب�صة ، هاتف / 065345222 ، فاك�س / 065344337 ، امييل / 
hamda.hassan@almasayba.com  - املطلوب اإعلنه : ممد اقبال حاجي ممد نور ممد   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - القوز 
ال�صناعية الرابعة ، م�صتودع رقم 3 ، ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية ، �صركة الو ميك لل�صناعات املعدنية �س ذ م م ، هاتف / 043215411 فاك�س / 

mohamed.ikbal@yahoo.com  -  043215412  -  0507442653  - دبي   53782  / ب  �س   ،  043215412
بيع  �صيجرى  اقت�صى احل��ال  ان  التالية  الثلث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/2/9 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف   : االإع��لن  مو�صوع 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية )حق منفعة( ينتهي 2105/4/28 - املنطقة : ند ح�صة - رقم االر�س 
1100 - امل�صاحة : 195.56 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ا�س اأي تي تاور - رقم الوحدة : 1610 - مببلغ 982658.71 درهم.  

ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  564/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/663 عقاري كلي ،  ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10387641.60 درهم( 
�صامل للر�صوم وامل�صاريف - طالب التنفيذ: مروان يا�صني الزعيم - واآخرون عنوانه : اإمارة ال�صارقة - املنطقة ال�صناعية رقم 15 ، جانب �صارع 
ال�صيخ ممد بن زايد ، بجوار مطة برتول اأدنوك ، جمموعة املروان القاب�صة ، هاتف / 065345222 ، فاك�س / 065344337 ، امييل / 
hamda.hassan@almasayba.com  - املطلوب اإعلنه : ممد اقبال حاجي ممد نور ممد   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - القوز 
ال�صناعية الرابعة ، م�صتودع رقم 3 ، ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية ، �صركة الو ميك لل�صناعات املعدنية �س ذ م م ، هاتف / 043215411 فاك�س / 

mohamed.ikbal@yahoo.com  -  043215412  -  0507442653  - دبي   53782  / ب  �س   ،  043215412
بيع  �صيجرى  اقت�صى احل��ال  ان  التالية  الثلث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/2/9 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف   : االإع��لن  مو�صوع 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية )حق منفعة( ينتهي 2105/4/28 - املنطقة : ند ح�صة - رقم االر�س 
1100 - امل�صاحة : 195.56 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ا�س اأي تي تاور - رقم الوحدة : 1610 - مببلغ 982658.71 درهم.  

ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:37/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�صوع الدعوى : مطالبة مالية بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالتكافل والت�صامن للمدعية مبلغا وقدره 

)235.882.43( درهم مع الفائدة التاأخريية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية ولغاية ال�صداد التام . 
املدعي:�صركة في�صل جا�صم التجارية ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي جممع دبي لل�صتثمار 1 رقم القطعة 121-598 �صركة في�صل جا�صم التجارية م�صتودع 
رقم 1 - مكاين:1486464786

املطلوب اإعلنه :  1- الكرتو فو�س اليكرتوميكانيكال �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام  مالية  مطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��لن  مو�صوع 
بالتكافل والت�صامن للمدعية مبلغا وقدره )235.882.43( درهم مع الفائدة التاأخريية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة الق�صائية ولغاية ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2022/2/1  ال�صاعة 09.00 
�س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70459

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1918/2016/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوتني رقمي 924 و 2015/1083 جتاري كلي  ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )165984962( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ :�صركة �صو�صيداد دي فومنتو اند�صرتيل ليمتد واخرون

�صارع   - التجاري  - منطقة اخلليج  دبي  داخل  املختار  الهند ويعلن على ملها   - الدولة  عنوانه:خارج 
االبراج - بناية 014 - الطابق 14 مكتب بيكر مكنزى حبيب املل 

 وميثله:حبيب ممد �صريف عبداهلل املل
املطلوب اإعلنه : 1- �صركة االمارات للوكاالت التجارية ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  اخطاركم  ب���ت���اري���خ:2022/1/24  دب��ي  مكمة  ق��ررت   : االإع���لن  مو�صوع 
)165984962.00( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار رقم االر�س )االر�س رقم 465 
جممع دبي لل�صتثمار 2- العقار الوحدة رقم 105 - تن�س تاور - االر�س رقم 71 - منطقة احلبية الرابعة 

العائدة لكم عن طريق املزايدة وفقا ملقت�صيات املادة رقم 152 من قانونا االجراءات املدنية .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1092/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91
مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك وملحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2013/4/29 والزام املدعي عليه برد 
حيازة العقار مو�صوع االتفاقية والزامه بت�صليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�صطب ا�صارة القيد العقاري ، الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )57.514.45( درهم اجمايل االجرة املتاخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ 2021/4/10 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما 
ي�صتجد من اجرة بواقع )39.000( درهم �صنويا حتى تاريخ ت�صليم العقار للمدعي خاليا من ال�صواغل واال�صخا�س الزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�صرف 

املدعي مبلغ وقدره )43.571.00( درهم ميثل تعوي�صا عن العطل وال�صرر الذي حلق باملدعي  . 
املدعي:م�صرف االمارات اال�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - مدينة دبي الطبية - �صارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث
وميثله:جابر را�صد ممد جابر را�صد ال�صلمي

املطلوب اإعلنه :  1- احمد علي ممد د�صوقي  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/10/25 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/م�صرف االمارات اال�صلمي 
- �صركة م�صاهمة عامة بف�صخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك وملحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2013/4/29 ب�صان ال�صقة �صقة �صكنية 
رقم 302 الطابق 3 الرب�صاء جنوب الرابعة ار�س رقم 1260 ا�صم املبنى بارك كورنر ParkCorner م�صاحتها باملرت املربع 74.75 مرت مربع - رقم املبنى 1 
مل التداعي بالدعوى الراهنة والزام املدعي عليه بت�صليم العقار املذكور للم�صرف املدعي خاليا من ال�صواغل واحليازة و�صطب ا�صارة القيد العقاري 
)االجارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �صهادة امللكية ل�صالح املدعي عليه والتي جاء فيها )تخ�صع ملكية العقار لرتتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد االجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( كما الزمت املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )57.514.45( درهم فقط �صبعة 
وخم�صون الفا وخم�صمائة واربعة ع�صر درهما وخم�صة واربعون فل�صا اجمايل االجرة املتاخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ 2021/4/10 وحتى تاريخ رفع 
الدعوى يف 2021/8/3 وما ي�صتجد من اجرة بواقع )39.000 درهم فقط ت�صعة وثلثون الف درهما(  �صنويا من تاريخ:2021/8/4 حتى تاريخ ت�صليم 
العقار  للمدعي خاليا من ال�صواغل واال�صخا�س والر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات ، حكما 
مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ ممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

اخلميس   27  يناير    2022  م   -    العـدد   13453  
Thursday  27  January   2022   -  Issue No   13453



29

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1062/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

اقرب جل�صة واعلن  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�س من عدالة  لباقي االج��راءات  با�صتكماال  املطالبه   : الدعوى  مو�صوع 
املدعي عليهما بها وذلك لنظر ال�صق املعاد من مكمة اال�صتئناف وفقا للجراءات املتبعة واحلكم من حيث النتجية بالزام 
املدعي عليه االول ب�صداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة للمطور الرئي�صي واحتاد امللك 

باملجمع ال�صكني الكائن به الوحدة مو�صوع الدعوى والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف واالتعاب  . 
املدعي:م�صرف االمارات اال�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة

فاك�س   -  043834587 رق��م  هاتف   - الثالث  الطابق   -  16 رق��م  مبنى   - الطبية  دب��ي  مدينة   - بردبي   - دب��ي  عنوانه:امارة 
رقم:043310784 - موبايل رقم:0557016552 - وميثله:نوف يو�صف ح�صن علي ها�صم احلمادي

املطلوب اإعلنه :  1- داود خ�صرويار  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/1/12 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/
م�صرف االمارات اال�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة بالزام املدعي عليه االول بان يوؤدي اىل امل�صرف املدعي مبلغ مقداره 
)134.703.64( درهم مائة اربعة وثلثون الفا �صبعمائة وثلثة دراهم واربعة و�صتون فل�صا قيمة ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة 
للمطور الرئي�صي واحتاد امللك باملجمع ال�صكني الكائن به الوحدة مو�صوع الدعوى غري املدفوعة واملرت�صدة بذمته من 
الفعلي  والت�صليم  تاريخ االخلء  اعتبارا من 2022/1/1 وحتى  دي�صمرب 2021 وماي�صتجد منها  تاريخ 2018/10/15 حتى 
، حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل  املحاماة  اتعاب  الر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل  والزمته 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ ممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  227/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، اداء  امر  رقم 2021/7535  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )115820( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : ار تي ا�س لتاأجري معدات البناء ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - منطقة مدينة دبي ال�صناعية - م�صتودع ملك �صركة تطوير - رقم مكاين:2991393202 

- هاتف رقم:048852912 - فاك�س:048852913 - متحرك رقم:0503686287
املطلوب اإعلنهما : 1- ال�صرح للمقاوالت �س.ذ.م.م 2- احمد عبداهلل �صيف بن دروي�س ال�صحي  - �صفتهما 

: منفذ �صدهما
مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)115820( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  273/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 264/2021 جتاري م�صارف جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )136610.12( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : دمي للتمويل ذ.م.م )دنيا للتمويل ذ.م.م - �صابقا(

الطابق   -  2 ب��لزا  بوليفار  برج   - را�صد  بن  ال�صيخ ممد  بوليفارد  �صارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
19 - مكتب رقم 1903 - هاتف:042277717 - فاك�س:042277767 - رقم مكاين:2609288186 - الهاتف 

املتحرك:0506085069
املطلوب اإعلنه : 1- مانويل ادي�صا�س باغاغونيو  - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة،  خلزينة  ر�صوم  مبلغ  اىل  باال�صافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   )136610.12(
املذكور خلل  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �صتبا�صر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  43/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
واملعدل  ج��زئ��ي  جت���اري   4263/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ص��وع 
به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،  2565/2021 واال�صتئناف  جت��اري  ا�صتئناف  رق����م:2648/2020  باال�صتئناف 

وقدره )134.133.49( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : خالد علي احمد امل�صعلجي و�صهرته خالد املو�صاجلي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بردبي
املطلوب اإعلنه : 1- ممود عمر ممود �صلمان  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )134133.49( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة باال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزنية 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة، وعليه 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70545

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  10261/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 6880/2021 امر اداء  ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )71332.5( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : اإميان اآل علي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
بناية  را�صد - مبنى  ال�صيخ  �صارع   - دي��ره - دبي   - القرهود   - ام��ارة دبي   - عنوانه:االمارات 

القرهود �صتار - �صقة 216 - امام م�صت�صفى القرهود اخلا�س
املطلوب اإعلنه : 1- قطب الدين احمد حميد الدين احمد  - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  املذكورة اعله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  االإع��لن : قد  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )71332.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعلن .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70545

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7885/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/3829 امر اداء  ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )41812.83( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ :اليا�س للنقل الربي ذ.م.م
احمد  ملك   - العام  ال�صارع   - ثوبان  ال�صاجي  منطقة   - الفجرية  ام��ارة   - عنوانه:االمارات 

م�صباح �صامل
املطلوب اإعلنه : 1- ال�صرارة ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  املذكورة اعله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  االإع��لن : قد  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )41812.83( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعلن .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  584/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/7662 امر اداء  ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )75532.75( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ :�صوبها نيلكامال تيجواين الل�صاند

عنوانه:االمارات  - امارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع االحتاد - مبنى بناية ان جي 
اي - �صقة ط 7 �صقة 703

املطلوب اإعلنه : 1- بارميت �صينغ بار�صوتام �صينغ  - �صفته : منفذ �صده
املبلغ  املذكورة اعله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  االإع��لن : قد  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )75532.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعلن .
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن بالن�صر        

 3084/2021 جتاري جزئي 
تفا�صيل االإعان بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- كي �صيفن للتجارة العامة ذ.م.م 2- كريتيف كو�صاتا املحدودة
 جمهول مل االإقامة 

مبا ان املدعي :يا�صر عبدالكرمي ممد �صاتى 
وميثله : ا�صماعيل ح�صن ابراهيم ال�صفار 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي املبلغ املرت�صد بذمتها وهو 
مبلغ )1.939.389.50( درهم مليون وت�صعمائة ت�صعة وثلثني الف وثلثمائة ت�صعة وثمانني درهما 
وخم�صني فل�صا ، مع الفائدة التجارية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد ، 

الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
التقا�صي عن بعد  ال�صاعة 12:00 م�صاءا يف قاعة  املوافق 2022/2/7  وح��ددت لها جل�صة يوم االثنني 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1349/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/445 عقاري جزئي 
وقدره )86428( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة عقار
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ص��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

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

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي
املطلوب اإعلنه : 1- عبدالوهاب خالد عبدالعزيز ابراهيم املن�صور ابو حميد - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )86428(

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13453 بتاريخ 2022/1/27 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  10416/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ :  
طالب االإعلن : ممد م�صلح خيو -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- ح�صني احمد قا�صي بور - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول مل االإقامة 

مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم 
خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )375242( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية بحقكم يف حالة  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
رئي�ش ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2021/1349-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 445/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 86428, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address: Emirate of Dubail - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building - 
Mezzanine - Office No. 9 Tel: 0504643947- Email: Execution1@omalc.ae - Makkani: 
3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee:1-Abdulwahab KH A E A Abohaimed, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 86428) to the execution 
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution 
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days 
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Huda Ali Al Zarooni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court-Civil Execution Court - Ahsan Aslam Muhammad
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0005135- Civil (Partial)

To: The defendant: Ahsan Aslam Muhammad
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 18195
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so, you are obligated to attend the meeting 
on ... corresponding to .... At... in front of the aforementioned court. In the event of 
failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures prescribed 
by law against you.
Judge /  Moatasem Ahmad Samir Abu Shadi
Sharjah Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in  Case No. SHCFICIREA2021/0009938 civil (partial)

To the defendant : Nandhakumar Nagarajan
Unknown Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building
Notification of Publication in Arabic & English Language
As per the request of the Claimant / Sharjah Taxi L.L.C
The aforementioned Claimant is claiming the following:
- Obligate the defendant to pay an amount of (7884.23 dirhams) Seven thousand eight 
hundred eighty-four dirhams and twenty-three fils, and the interest at 12% from the 
date of the judicial claim until the date of full payment.
You are assigned to attend the hearing 31/01/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Federal Civil Appeal Court - Office No. (Case Manager Office No. 
2) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you 
are the defendant.
Judicial Services Office
Mohamad Hussain Ameen AlMulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court-Mukesh Dev Raj 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0005259- Civil (Partial)

To : The defendant: Mukesh Dev Raj
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 10701 dirhams
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification.
In the event of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you.
Judge/
Waleed Khamis Abdullah Al Khadim
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008327 civil (partial)

To the defendant :
Collins Nwabunwanne Nnaji, Address : 9404999
We inform you that on 19/01/2022, this court ruled against you in the above-mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 9,091.00 dirhams (Nine thousand ninety-
one dirhams), and the legal interest at 4% from the date of the judicial claim until the 
date of full payment, provided that the interest does not exceed the original amount 
due, and to pay fees and five hundred dirhams against Attorney fees.
Judgment not subject to appeal
Judge / Yehia Abdel Jabar Al Ani
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
Defendant Notice with Announcement

Before the Claim Management Office of Ajman Federal Civil Court of First Instance 
Claim no.: AJCFICIPOR2021/0005100 Commercial (Summary) 

To the Defendant: AL BUSTAN BUILDING MATERIALS TRDG LLC 
Anonymous Residency: Emirate of Ajman - Sector of Al Rashdiya City Center 1- 
Building of Abdullah Mohamed Hamad Abu Shehab Al Swedy G1-2 - Property 
No. 3 - Tel.: 0523444465 – 058918316 - Makani No.: 4515608857. 
You are summoned to present in the hearing of 07/02/2022 before the Claim 
Management Office / Ajman Federal Civil Court of First Instance, Office No.: 
(Office of Claim Manager No. 8) personally or by an authorized attorney to 
submit a commentary memorandum to the claim attached with whole documents 
within ten days as a maximum as from the date of announcement to settle the 
afore-mentioned claim number under your capacity of the Defendant.
(Remark: Notice in Arabic and English)
Judicial Services Office 
Kholoud Salem Al Sweedy

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance
in  Case No. SHCFICIREA2021/0008331 civil (partial)

To the defendant:
Shujat Ali Fazal Mabood, Address: 9405054
We inform you that on 18/01/2022, this court ruled against you in the above-mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 1186200 dirhams (Eleven thousand eight 
hundred sixty-two dirhams), and the legal interest at 4% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment, provided that the interest does not exceed the 
original amount due
Second: To pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Mohammad Awas Mohammad Al Humairi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
Notification by publication of defendant

Sharjah federal court-civil executive court- 
REMAL AL MANSURAH FIRE PROTECTION DEVICES FIX. L.L.C 

Karunakaran Dhanarajan
Notification of payment in the lawsuit No. SHCEXCICPL2021/0004593 Payment order

To: Judgment debtors : 1- REMAL AL MANSURAH FIRE PROTECTION DEVICES FIX. L.L.C
Address : Sharjah-west Suburb- Mosque 130-Ibrahim Al Medfa'a St-4th floor- office No.36
2- Karunakaran Dhanarajan
Address : Sharjah-west Suburb- Mosque 130-Ibrahim Al Medfa'a St-4th floor- office No.36
Whereas, the attached judgment, a copy of it, was issued in favor of the executing plaintiff, 
SCIENTECHNIC LLC, in the above mentioned lawsuit.
Whereas the aforementioned convicted person has applied for the execution of the aforementioned 
judgment and has paid the specified fee for that, and since the judgment requested to be executed is 
as follows : Total amount including fees and expenses: 14642.0
Therefore, you are entrusted with implementing what was stated in the executive document above 
mentioned within (15) days from the date of your notification of this notice. and in the event of your 
failure to do so, the court will take against you the compulsory enforcement measures established 
by law.
Judge / Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah federal court - civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 876/2022   
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Mohamed Idris Sadiq Nationality: Pakistan - with an address at Emirate of Dubai, Al Barsha, 
Alrammes Building No 56, Flat no. 505 - Mobile No 0567789376

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 50808
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
50808, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

11527 Dubai O Toyota Corolla White 2014

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 870/2022   
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Gholam Rasoul Mohamad Areef, Pakistani national, with an address at Emirate of Sharjah, 
Al Majaz, Building No 903, Phone No 056-311 4376

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 77,070
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
77,070, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

96739 Sharjah 3 Honda Civic Black 2018

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 865/2022   
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Amir Qayyum Khan Abdul Qayyum Khan Nationality : Pakistani - with an address at 
Emirate of Dubai, Bur Dubai, Al Baraha Area, building no. 4, Mobile No 0551198001 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 28547
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
28547, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

25923 Dubai P Toyotal Corolla White 2011

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 859/2022   
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent :  Lorna Kasopanan Isip, Filipino national, with an address at Emirate of Abu Dhabi, Al Ain, 
Al Masoudi St, Next to Hilton Hotel, Villa No 10, Phone No 052-921 9204

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 27,037
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
27,037, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

50215 Abu Dhabi 10 Toyota Corolla White 2014

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 882/2022   
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Chandra Sikar Rapaka - Nationality : Indian - with an address at Emirate of Dubai, Qusais, Al 
Sheikha Building 5, Phone No 055-735 2673 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 45,176
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
45,176, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

73116 Dubai V Mitsubishi Lancer Gray 2016

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 27/ 1/ 2022  Issue No : 13453
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 849/2022   
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Leandro Henrigo de Carvalho Nationality: Brazil with an address at Emirate of Abu Dhabi, 
Building No 26, Flat no. 04, Mobile No 0589056356

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 38750
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
38750, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

97920 Abu Dhabi 14 Audi a3 Grey 2017

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud
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•• ال�سارقة-الفجر:

اأع�������ل�������ن م�����ه�����رج�����ان ال���������ص����ارق����ة 
للأطفال  ال������دويل  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي 
)فن(،  ملوؤ�ص�صة  ال��ت��اب��ع  وال�����ص��ب��اب 
تعزيز  يف  املتخ�ص�صة  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
للأطفال  االإع��لم��ي  الفن  ودع��م 
الت�صجيل  باب  والنا�صئة، عن فتح 
التا�صعة  دورت������ه  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

ال�صينما  ���ص��ّن��اع  اأم�����ام   ،2022
اإنتاج  وامل��وه��وب��ني يف  وامل��خ��رج��ني 
باالإ�صافة  االأفلم من املحرتفني 
والنا�صئة والطلب،  االأطفال  اإىل 
اآخ��ر �صهر مار�س من  وذل��ك حتى 

العام اجلاري.
امل�صاركة  اأن  امل���ه���رج���ان  وك�����ص��ف 
دول  لكافة اجلن�صيات من  متاحة 
العامل يف فئات املهرجان الثمانية، 

وميكن التقدم باأفلم عن الفئات: 
فيلم من �صنع االأطفال والنا�صئة، 
وفيلم  الطلبة،  �صنع  م��ن  وفيلم 

خليجي ق�صري،
اإم���ارات���ي ق�����ص��ري، وفيلم   وف��ي��ل��م 
ر�صوم  وفيلم  روائ��ي دويل ق�صري، 
وفيلم  وثائقي،  وفيلم  متحركة، 

روائي طويل.
ال�������ص���ارق���ة  “املهرجان  وح��������دد 

للأطفال  ال������دويل  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي 
للم�صاركة،  “ ���ص��روط��اً  وال�����ص��ب��اب 
اأبرزها: اأن تكون االأفلم امل�صاركة 
ال�صباب  و  ل���لأط���ف���ال  م��ن��ا���ص��ب��ة 
ي�صبق  ال��ث��لث��ني، ومل  ���ص��ن  ح��ت��ى 
قناة  اأي  ع��ل��ى  ع��ر���ص��ه��ا  اأو  ب��ث��ه��ا 
اإنرتنت،  م��وق��ع  اأو  ت��ل��ف��زي��ون��ّي��ة، 
و�صيلة  اأي  اأو  متحرك،  ه��ات��ف  اأو 
امل�صارك  اإىل تعهد  اإ�صافة  اأخ��رى، 

ب��اأن��ه مي��ل��ك ك��اف��ة ح��ق��وق الفيلم 
للم�صاركة يف املهرجان.

باب  ف��ت��ح  ح����ول  ت�����ص��ري��ح��ه��ا  ويف 
قالت  امل����ه����رج����ان،  يف  امل�������ص���ارك���ة 
عبداهلل  ب��ن��ت  ج���واه���ر  ال�����ص��ي��خ��ة 
ال��ق��ا���ص��م��ي، م��دي��رة م��وؤ���ص�����ص��ة فن 
مهرجان  “ميثل  وامل����ه����رج����ان: 
ال�������ص���ارق���ة ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ال�����دويل 
مهمة  مطة  وال�صباب  للأطفال 

الفنانني  م��ن  ال��ع��دي��د  م�صرية  يف 
واملبدعني من االأطفال وال�صباب، 
و�صغف يف  م��واه��ب  ال��ذي��ن لديهم 
ياأخذ  ح��ي��ث  ال�صينمائي،  امل��ج��ال 
درجة  اإىل  ي�صلوا  حتى  باأيديهم 
احرتاف اإنتاج االأفلم ال�صينمائية 
باأعلى م�صتويات االإتقان واجلودة، 
التتويج  من�صات  اإىل  واإي�����ص��ال��ه��ا 

العربية والعاملية”. 

واأ�صافت: “ن�صعى من خلل تبني 
ال�صينما  ���ص��ن��اع��ة  يف  امل���وه���وب���ني 
ب�صرية  اإب��داع��ي��ة  بيئة  خ��ل��ق  اإىل 
االأط��ف��ال وال�صباب  واق���ع  ت��رتج��م 
واأحلمهم  ط��م��وح��ه��م  وت�����ربز   ،
اأن ي�صهم  اآم��ل��ني  اأم���ام اجل��م��ه��ور، 
منتجات  ت���ق���دمي  يف  امل����ه����رج����ان 
بذائقة  ترتقي  ه��ادف��ة  �صينمائية 

امل�صاهد”. 

•• العني – الفجر

���ص��ه��دت ال������دورة ال���راب���ع���ة م���ن م��ه��رج��ان »العني 
يناير   27 فعالياته  يختتم  ال���ذي  ال�صينمائي« 
اجلاري، اإقامة ندوات وور�س عمل واإبرام اتفاقيات 
ال�صينما،  �صناع  ودع���م  ال�صابع«  »ال��ف��ن  خ��دم��ة  يف 
والتي �صارك فيها نخبة من �صناع ال�صينما وبع�س 
ل��ت��ب��ادل االأفكار  ال��دول��ي��ة،  امل��ه��رج��ان��ات  م�����ص��وؤويل 
عامل  يف  خ�صو�صاً  واخل����ربات  امل��ع��رف��ة  واك��ت�����ص��اب 

�صناعة االأفلم الق�صرية.
واأبرم القائمون على مهرجان »العني ال�صينمائي«، 
اتفاقية تعاون بني مهرجان »كراكوف« ال�صينمائي 
الق�صرية  االأف��������لم  يف  امل��ت��خ�����ص�����س  ال���ب���ول���ن���دي 
امل���ه���رج���ان يف م��دي��ن��ة العني،  وال��وث��ائ��ق��ي��ة مب��ق��ر 
ب��ح�����ص��ور ع���ام���ر ���ص��امل��ني امل�����ري م��وؤ���ص�����س ومدير 
مهرجان  م��دي��ر  ج���ريارد  وكري�صتوف  امل��ه��رج��ان، 
»كراكوف« ال�صينمائي البولندي، وتن�س االتفاقية 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل االأف�����لم واإق���ام���ة الور�س 
بني  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����دورات  يف  ال�صينمائية  وال���ن���دوات 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  يف  ي�صهم  م��ا  امل��ه��رج��ان��ني، 
اأوروب����ا،  ال��ق�����ص��رية وع��ر���ص��ه��ا يف  املحلية  االأف����لم 
يتمتع  التي  العالية  واالإمكانات  امل�صتوى  الإظهار 
بها �صناع ال�صينما االإماراتيون، وخ�صو�صاً املواهب 
يف  اأف��لم��ه��ا  �صتعر�س  التي  ال��واع��دة  ال�صينمائية 

واحد من اأ�صهر املهرجانات على م�صتوى العامل. 
امل������ري م���وؤ����ص�������س ومدير  ����ص���امل���ني  و�����ص����رح ع���ام���ر 
مهرجان »العني ال�صينمائي«: تعزز هذه االتفاقية 
االإبداعية،  ���ص��ن��اع��ات��ن��ا  ب���ني  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���رواب���ط 
االإم�����ارات  ال�صينما يف  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ت��دع��م  ك��م��ا 
م����ن خ�����لل خ���ل���ق ف���ر����س ج����دي����دة ل���ل���ت���ع���اون من 
قيم  يعك�س  ه��ادف  متوى  وتطوير  تعزيز  �صاأنها 
الدولة. تتبناها  ال��ت��ي  االآخ����ر  وق��ب��ول   االح�����رتام 

واأ�صاف: �صعداء جداً بالتعاون مع واحد من اأ�صهر 
املهرجانات العاملية التي تهتم باالأعمال الق�صرية 
والوثائقية، حيث �صيتم تقدمي العديد من املواهب 
الواعدة يف الدولة من خلل مهرجان »كراكوف« 
واإب��داع��ات��ه��م ���ص��م��ن فعاليات  اأع��م��ال��ه��م  وع��ر���س 

املهرجان يف دوراته ال�صابقة.
من جانبه، قال كري�صتوف جريارد: اإن التعاون مع مهرجان 
على  للتعرف  ومهمة  ج��دي��دة  خ��ط��وة  ال�صينمائي«  »ال��ع��ني 
واثقون  ونحن  ال�صينمائية،  وتبادل اخلربات  االآخر  ثقافات 
وا�صعة  اآفاقاً  �صتتيح  املهرجانني  بني  اجلديدة  ال�صراكة  باأن 
ل�صناع املحتوى ال�صينمائي من خلل اإتاحة املجال لتطوير 

املهارات واال�صتفادة من خربات ومواهب جديدة.
ميكننا  اإذ  للتعاون،  ثمينة  فر�صة  االتفاقية  هذه  اإن  وتابع: 
العديد  واإي���ج���اد  وال��ت��ق��ارب،  واالإب������داع  التعلم  خ��لل��ه��ا  م��ن 
امل�صتويني  على  معاً  ال��ت��ع��اوين  العمل  لرت�صيخ  ال��ط��رق  م��ن 

االإبداعي واملهني مبا يعود بالفائدة على الطرفني.
النقد ال�صينمائي

»النقد  بعنوان  ما�صرة  اإق��ام��ة  مت  املهرجان  هام�س  وعلى 
ال�صناوي،  ط���ارق  الفني  ال��ن��اق��د  قدمها  ال��ت��ي  ال�صينمائي« 
التي حتدث من خللها على اأهمية النقد يف املجال الفني، 

وتاأثريه على امل�صهد ال�صينمائي ب�صكل عام يف املنطقة.
الفيلم الق�صري

 وبهدف تعليمي تثقيفي للجيل احلايل من �صناع ال�صينما، 
املهنية  اإقامة ور�صة عمل حتت عنوان »االرتقاء بحياتك  مت 
اال�صتاد  ل��ي��ووجن  قدمها  ال��ت��ي  الق�صري«  الفيلم  خ��لل  م��ن 
والتي  اأب��وظ��ب��ي،  يف  التطبيقي  االإع����لم  كلية  يف  امل��ح��ا���ص��ر 
ا�صتعر�س من خللها كيفية تنفيد الفيلم الق�صري، واأهمية 
املهنية والتعليمية، بدء من �صناعة كتابة  االرتقاء بحياتك 
على  وال��رتك��ي��ز  ن��ه��ائ��ي،  منتج  اإىل  وحت���ري���ره  ق�صري  فيلم 
ال�صيناريو اخلا�س بالفيلم )�صكريبت(، كما حتدث يف اأهمية 
اإنتاج  عملية  تعلم  على  ي�صاعد  الق�صري  الفيلم  �صناعة  اأن 

فيلم من البداية اإىل النهاية.

»العني ال�صينمائي«.. يدعم �صناع ال�صينما

•• ال�سارقة-الفجر:

يف  م�صاركتها  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  اختتمت 
ال���دويل  ال���دوح���ة  “معر�س  م���ن   31 ال������دورة 
للكتاب”، التي عقدت موؤخراً، يف مركز الدوحة 
 37 م��ن  ن�صر  دار   437 مب�صاركة  للمعار�س، 

دولة.
اإم���ارة  روؤي����ة  م�صاركتها  خ���لل  الهيئة  ون��ق��ل��ت 
واإنتاج  الكتاب  �صناعة  جتاه  الثقافية  ال�صارقة 
املعرفة، حيث ا�صتعر�صت يف جناح خا�س اجلهود 

و�صناعة  ال��ك��ت��اب  ل��دع��م  الهيئة  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
امل�صاركني  ال��ن��ا���ص��ري��ن  اأم������ام  ف���احت���ًة  ال��ن�����ص��ر، 
الفر�س لل�صتفادة من ميزات “املنطقة احلرة 
كما ا�صتقطبت الكتاب  ملدينة ال�صارقة للن�صر”، 
“معر�س  ر���ص��ال��ة  ع��ل��ى  لتطلعهم  وال��ن��ا���ص��ري��ن 
ال�صارقة الدويل للكتاب” و”مهرجان ال�صارقة 
الفعاليات  م���ن  وغ���ريه���ا  للطفل”،  ال��ق��رائ��ي 

الدولية التي تنظمها الهيئة �صنوياً.
ومبادراتها  م�صاريعها  لتقدمي  �صعيها  و�صمن 
ا�صتعر�س  االإب��داع��ي��ة،  ال�صناعات  ت��دع��م  ال��ت��ي 

وفد الهيئة ما توفره “وكالة ال�صارقة الدولية 
�صناعة  ت��ع��زز  خ��دم��ات  م��ن  االأدبية”  للحقوق 
احلفاظ  يف  وت�صهم  العربية،  املنطقة  يف  الن�صر 
التوا�صل  وت�صهل  الفكرية  امللكية  حقوق  على 
املحتوى  و����ص���ّن���اع  وال���ك���ّت���اب  ال��ن��ا���ص��ري��ن  ب���ني 
االإب���داع���ي ح���ول ال���ع���امل، وج��ه��وده��ا يف حتفيز 
�صوق الن�صر العربي، وفق معايري واأطر مهنية 
يف  العاملني  خمتلف  حقوق  ت�صمن  وقانونية، 

قطاع الن�صر.
م��ن جمهور  الف��ت��اً  اإق��ب��ااًل  الهيئة  ج��ن��اح  و�صهد 

القراء، وزيارات من �صخ�صيات ر�صمية وفكرية 
واإعلمية، يف مقدمتهم وزير الثقافة القطري، 
ثاين،  اآل  بن حمد  الرحمن  عبد  ال�صيخ  �صعادة 
مدير  بو�صيم،  ح�صني  فا�صل  من  ت�صلم  ال��ذي 
املنطقة  يف  ل��ل��ك��ت��اب  ال�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب 
ال�صرقية، ن�صخة من كتاب “ماكم التفتي�س”، 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  ممد 

ال�صارقة، وال�صادر عن من�صورات القا�صمي.
الهيئة يف معر�س  ويف ت�صريحه حول م�صاركة 

ال���دوح���ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ق���ال ف��ا���ص��ل ح�صني 
بو�صيم:

 “ترتجم م�صاركتنا يف معار�س الكتاب العربية 
ال�صارقة  توليه  الذي  االهتمام  والدولية حجم 
الإبراز  و�صعيها  واملعرفية،  الثقافية  بالتنمية 
اأ�صا�صية  االإبداعية كعنا�صر ح�صارية  النتاجات 

يف التنمية امل�صتدامة،
 وتوؤكد قوة امل�صروع الثقايف للإمارة الذي يحظى 
ال�صمو  �صاحب  م��ن  والكبري  امل�صتمر  بالدعم 
القا�صمي،  ممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 

ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة”. 
واأو�صح فا�صل ح�صني بو�صيم اأن انعقاد معار�س 
ال��ك��ت��ب ي���وؤك���د ح��ج��م ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة املعرفة 
باملجتمعات،  االرت���ق���اء  يف  ب��ال��ك��ت��اب  وااله��ت��م��ام 

وحتقيق امل�صاريع احل�صارية،
اأن ج��ه��ود معر�س ال��دوح��ة وغ���ريه من   الف��ت��اً 
روؤية  م��ع  تن�صجم  املنطقة  يف  الكتب  م��ع��ار���س 
الكبري، يف حتقيق  الثقايف  ال�صارقة وم�صروعها 
اال�صتثمار  خ���لل  م��ن  وك��ام��ل��ة  �صاملة  نه�صة 

بوعي ومعرفة املجتمعات.

�صهد جناحها اإقبااًل جماهرييًا كبريًا وزيارات �صخ�صيات ر�صمية وفكرية واإعامية

ال�صارقة للكتاب ت�صتعر�س مبادراتها الداعمة لل�صناعات املعرفية يف الدوحة الدويل للكتاب 

باب الت�صجيل مفتوح اأمام كافة اجلن�صيات حتى نهاية مار�س

مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي للأطفال وال�صباب يبداأ 
ا�صتقبال الأفلم للم�صاركة يف دورته التا�صعة
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فخور ب�"برا املنهج"..

ماجد الكدواين: 
"اجلرمية" يعتمد على 

الإثارة والت�صويق

غادة عبدالرازق 
تت�صلم حلقات 

»الأبواب اخللفية«
ت�صلمت النجمة غادة عبدالرازق حلقات م�صل�صلها الدرامي اجلديد )االأبواب 
اخللفية(، بعد اأن ا�صتقرت على امل�صاركة يف ال�صباق الرم�صاين باللحظات 

االأخرية، من خلل م�صل�صل ينتمي اإىل فئة اأعمال االإثارة والت�صويق.
وانتهى املوؤلفان نور حمدي وهيباتيا من كتابة ثلث حلقات العمل اجلديد، 
ال�صركة  الكتابة وت�صلم  اأن ت�صتمر ور�صة  15 حلقة فقط، على  املكون من 

املنتجة باقي احللقات خلل ال�صهر املقبل.
ويختار خمرج العمل حاليا اأبطال امل�صل�صل اجلديد، مب�صاورة الفنانة غادة 
املقبل،  بداية فرباير  الت�صوير  بدء  املقرر  العمل، ومن  عبدالرازق ومنتج 
على اأن ينتهي الت�صوير قبل حلول رم�صان القادم، وي�صبح العمل جاهزا 
)حلم  املا�صي  العام  م�صل�صلها  جن��اح  بعد  ال��ك��رمي،  ال�صهر  خ��لل  للعر�س 

غزال(.

م�صطفى �صعبان يوا�صل 
ت�صوير )داميا عامر(

اأجنز النجم م�صطفى �صعبان جزءا كبريا من م�صل�صله الرم�صاين اجلديد 
ويقدمه  ال��ق��ادم،  الرم�صاين  املو�صم  خ��لل  عر�صه  املقرر  ع��ام��ر(،  )دامي��ا 

ب�صكل اجتماعي كوميدي.
ويتواجد �صعبان يف ديكورات املدر�صة الدولية رفقة الفنانني الذين يقدمون 
حيث  �صاعة،   15 م��ن  تقرتب  يوميا  طويلة  مل��دة  وط��لب  مدر�صني  اأدوار 
القادم،  رم�صان  قبل  العمل  من  االنتهاء  ال��ه��واري  جم��دي  املخرج  يحاول 

وفقا للخطة التي و�صعها مع اأبطال العمل.
الطلب،  م�صكلت  ي��ع��رف  اجتماعي  اخت�صا�صي  دور  م�صطفى  وي��ق��دم 
ويعمل على حلها مع زملئه واأولياء االأم��ور، وينتج عن ذلك الكثري من 
للم�صاركة  حقيقيني  طلب  حلكايات  �صعبان  وا�صتمع  الكوميدية،  املواقف 

يف العمل اجلديد.

"اجلرمية"؟ فيلم  يف  �صخ�صيتك  عن  حدثنا  البداية..  • فى 
- ظهرت خلل االأح��داث يف دور مقق، وال�صخ�صية خمتلفة عن 
اأى دور قدمته من قبل، وفيها تفا�صيل كثرية وغريبة، وا�صتمتعت 

عند  اإب��ه��ار  حالة  �صيخلق  الفيلم  اأن  واأث���ق  تاأديتها،  اأث��ن��اء  ج��داً 
النا�س، الأنه فيلم مهم و�صناعته عالية جداً.

للفيلم؟ التح�صريات  كانت  • كيف 
عن�صر  على  ويعتمد  خمتلفة  تيمة  ي��ق��دم  الفيلم   -

اأح��داث��ه يف حقبة زمنية  االإث���ارة والت�صويق، وت��دور 
�صريف عرفة  للمخرج  ك��ان حت��دي��ا  وه���ذا  ب��ع��ي��دة، 
اأتعاون معه فهو واحد  اأن  ال�صرف  ال��ذى كان ىل 

العمل  اأهم املخرجني و�صعرت معه يف هذا  من 
مي�س  اأن  ا�صتطاع  الأن���ه  اأم��ث��ل،  م��رة  اأول  اأن��ن��ى 

غريه،  يلحظها  مل  وق���درات  م�صاعر  بداخلى 
ف��ه��و خم���رج واع ج����داً وال��ع��م��ل م��ع��ه مم��ت��ع على 

امل�صتوى الفنى واالإن�صانى.
زمنية  ف����رتة  ت��ق��دمي  يف  ���ص��ع��وب��ة  واج��ه��ت��ك  ه���ل   •

خمتلفة؟
- فرتة الثمانينيات �صعبة يف كل التفا�صيل، واحلقيقة 

امل�صئولية االأكرب كانت على عاتق املخرج �صريف 
اخلالق  عبد  وه�صام  ع��رف��ة، 

امل���ن���ت���ج ال����ذى 

االإنتاج  اأن  اأق��ول  ودائ��ًم��ا  واإداري���ة مرعبة،  اإنتاجية  ميلك منظومة 
لي�س فقط فلو�س بل اإدارة وفكر، ووفر كل العوامل هو وكل فريق 
العمل لكى تظهر هذه احلقبة الزمنية ب�صكل 
���ص��اح��ر وم��ب��ه��ر، وه���و م��ا �صي�صعر 
و  اأن هناك روح  امل�صاهدين  به 

�صورة خمتلفة.    
التعاون  لي�س  ه��ذا   •
اأحمد عز..  االأول مع 
االن�صجام  ����ص���ر  م����ا 

بينكما؟
كبري  ر����ص���ي���دى   -
مع اأحمد عز، واأنا 
بالعمل  اأ���ص��ت��م��ت��ع 
فنان  الأن�������ه  م���ع���ه 
م������������رتم وف������اه������م 
اأخ������لق������ي������ات امل���ه���ن���ة، 
ومم�����ث�����ل �����ص����اط����ر ج�����داً 
وي�صجع املمثل الذى يقف 
يكون  ل���ك���ى  اأم����ام����ه 
ب�����ي�����ن�����ه�����م�����ا 

مباراة متثيلية.
اجلديد؟ للعام  اأمنيتك  ما   ..2022 بداية  يف  اإننا  • مبا 

الب�صرية  على  وال�صحة  واالأم���ان  واخل��ري  ال�صلم  يعم  اأن  اأمتنى   -
وجهة  من  الأن��ه  عنا،  يرفعها  وربنا  ت�صل  كورونا  ر�صالة  واأن  كلها، 

نظرى اأن كورونا ر�صالة اإلهية.   
"اجلرمية"؟ فيلم  بعد  اجلديد  ما  النهاية..  • فى 

و�صيبداأ  عائلي"  "مو�صوع  م�صل�صل  م��ن  ال��ث��ان��ى  اجل���زء  ه��ن��اك   -
جاهزا  يكون  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  املقبل،  اأغ�صط�س  �صهر  يف  الت�صوير 
"ف�صل و نعمة" مع هند  اأي�صا فيلم   ،2023 للعر�س يف نوفمرب 
�صربى ومن املقرر اأن نبداأ ت�صويره بعد ع�صرة اأيام، واجلزء الثانى 

من "وقفة رجالة".

املنهج".. "برا 
من جهة اخرى نفى الفنان ماجد الكداوين، �صعوره بالقلق من طرح 

فيلمني له يف نف�س املو�صم ال�صينمائي "برا املنهج" و"اجلرمية".
ق��ل��ق��ان، �صحيح  اأن���ا م�س  اإن ده يح�صل  رت��ب  رب��ن��ا  وت��اب��ع : )ط��امل��ا 
م�صاعرنا متغرية ممكن اأقلق اأو اأخاف، لكن طاملا ربنا �صمح ينزلوا 

مع بع�س اأكيد للخري(.
اأفعال رهيبة  بيه جدا، عمل  "فخور  املنهج" قال  "برا  وعن فيلمه 
وحالة خا�صة، واجلرمية كذلك ترتيب ربنا يكون فيه ن�صاط، ونقدر 

ن�صيب للنا�س اأعمال مرتمة يحرتمونا من خللها" .
فيلم ب���را امل��ن��ه��ج ب��ط��ول��ة م��اج��د ال���ك���دواين وروب���ي، 
اإخراج عمرو �صلمة، اأما فيلم اجلرمية في�صارك 
يف بطولته اأحمد عز ومنة �صلبي ونبيل عي�صى 
وجم��م��وع��ة ك��ب��رية م���ن ال��ف��ن��ان��ني، وه����و من 

اإخراج �صريف عرفة.
ب�صاأن وج��ود جزء ثان  ت��ردد  وتعليًقا على ما 
ر�س  من م�صل�صل "مو�صوع عائلي" الذي عحُ
اأو�صح   ،VIP �صاهد  من�صة  على  م��وؤخ��ًرا 
الكدواين "اجلزء الثاين اإن �صاء اهلل يعمل 
عليه حاليا املنتج اأحمد اجلنايني واملخرج 
اأح��م��د اجل���ن���دي، و���ص��ن��ب��داأ ال��ت�����ص��وي��ر يف 
يكون  اأن  ع���ل���ى  اأغ�������ص���ط�������س،  م��ن��ت�����ص��ف 
والنا�س   ،2022 نوفمرب  يف  العر�س 
اأقدم  ل��ن  اإن��ن��ي  ق��د قلت  طلبت، وك��ن��ت 
جزءا جديدا من )مو�صوع عائلي( اإال 
اإذا طلب اجلمهور مني ذلك، واأمتنى 

اأن نحقق لهم رغبتهم" . 
بطولته  يف  عائلي" �صارك  "مو�صوع 
رئي�س،  رن���ا  ال���ك���داوين:  ج��ان��ب  اإىل 
�صاهني،  م���م���د  اإب����راه����ي����م،  ���ص��م��ا 
الفنانني،  م��ن  ك��ب��رية  وجم��م��وع��ة 

اإخراج اأحمد اجلندي.

متيز بال�صدق وخفة الدم والب�صاطة، فهو جنم من العيار الثقيل على امل�صتوى الفنى واالإن�صانى، يجيد اختيار اأعماله الفنية 
"ماجد الكدواين"، الذى امتعنا على مدار ال�صنوات  التى جعلته مرتبًعا على عر�س قلوب جمهوره ب�صكل �صادق، هو الفنان 
واملخرج  عز  اأحمد  النجم  مع  فيه  �صارك  "اجلرمية" الذى  فيلم  واأخرها  املميزة،  واالأعمال  االأدوار  من  مبجموعة  املا�صية 

�صريف عرفة، يف هذا احلوار يك�صف الكدواين عن اأ�صباب م�صاركته به وال�صعوبات التى واجهتهم وغريها الكثري.

االأ�صلي  اإن��ت��اج��ه��ا  ت�صوير  م��ن  االن��ت��ه��اء   OSN �صبكة  اأع��ل��ن��ت 
 OSN املقرر توافره على من�صة ،»Yellow Bus« املرتقب
هذا  ال�صينما  قاعات  يف  عر�صه  بعد  مبا�صرة،   Streaming

العام.
اأن  والفيلم يدور حول ق�صة طفلة تغفو يف حافلة املدر�صة دون 
ينتبه اإليها اأحد، فتحُن�صى بداخلها، لتفارق احلياة ب�صبب احلرارة 
والت�صليل  االأكاذيب  من  �صيًل  »اأناندا«  االأم  وتتحدى  املرتفعة. 
املتعمد حول ما حدث مع ابنتها، لكنها حتاول رغم كل امل�صاعب 

اأن ت�صل اإىل احلقيقة مهما كلف االأمر.
الفيلم اإخ���راج وت��األ��ي��ف وي��ن��دي ب��ي��دن��ارز، واإن��ت��اج ن��ادي��ا عليوات، 
املدر�صة،  مديرة  »م��ريا«  دور  تلعب  التي  علو�س،  كندة  وبطولة 
يف  �صيال  واآميت  اأناندا،  االأم  دور  تلعب  التي  �صاترجي  وتاني�صثا 

دور االأب، جاجان.
وي��ن��اق�����س ال��ف��ي��ل��م غ��ري��زة االأم���وم���ة واأ���ص��ك��ال ال��ظ��ل��م والتمييز 
واالإهمال املوؤ�ص�صي، وهي موا�صيع لها �صدى لي�س يف منطقتنا 

فح�صب، بل يف العامل اأجمع.
و�صمن هذا االإطار، قالت علو�س: »عندما قراأت اأول 10 �صفحات 
من الن�س تيقنت اأنني اأريد اأن اأكون جزءا من هذا العمل، الأنها 

اأقم بدور  بالعامل. مل  اأي مكان  اإن�صانية حتدث يف  ق�صة 
الدور  يف  اأك��رث  تعمقت  وكلما  قبل،  من  م��ريا  ك�صخ�صية 

فهمت اأبعادها، فدور مريا يت�صابك مع �صخ�صية اأناندا، 
متعددة  ج��وان��ب  ال�صتك�صاف  رح��ل��ة  ت��خ��و���ص��ان  ح��ي��ث 

للأمومة والفقدان يف هذا الفيلم«.
وبهذه املنا�صبة، قالت دارين اخلطيب- نائب رئي�س 

يف  االأ�صلية  واالإن��ت��اج��ات  العربي  للمحتوى  اأول 
 :OSN

م���وؤث���رة   )yellow Bus( ف��ي��ل��م  »ق�������ص���ة 
ما  وك��ل  االأم  م�صاعر  ي��ربز  العمل  وواق��ع��ي��ة. 
بالظلم،  وال�صعور  الفقدان  اأمل  م��ن  ب��ه  مت��ر 
ن��ادراً ما  وي�صلط ال�صوء على ق�صايا �صائكة 

يتم التطرق اإليها يف منطقتنا«.
امل�صبوق مل يكن  العمل غري  اأن هذا  واأك��دت 
جانب  اإىل  املميز،  العمل  طاقم  دون  ليكتمل 

اأنها  اإىل  م�����ص��رية  واالإن����ت����اج،  االإخ������راج  ب���راع���ة 
مل�صرتكي   »Yellow Bus« لعر�س  مت�صوقة 

العام. هذا  خلل   OSN

كندة علو�س مديرة مدر�صة 
»Yellow Bus« يف
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طبيب يحذر من خماطر تناول امل�صكنات
حذر الطبيب ومقدم اأحد الربامج الطبية يف التلفزيون الرو�صي األك�صندر 
ميا�صنيكوف من املخاطر التي حتملها معها بع�س م�صكنات االأمل ملر�صى 

ارتفاع �صغط الدم.
ويف ت�صريحات لقناة "رو�صيا 1" التلفزيونية اليوم ال�صبت قال ميا�صنيكوف 
"ت�صبب حاالت واأزمات ارتفاع �صغط الدم ونوبات  اإن الكثري من امل�صكنات 

قلبية، ومينع تناولها ملر�صى الق�صور القلبي منعا باتا".
واأ�صار اخلبري اإىل اأن االأدوية من هذا النوع توؤثر �صلبا على حالة االأوعية 
الدموية والكلى، لذا ففي حالة معاناة �صخ�س من حاالت مزمنة و�صعبة 
من ارتفاع �صغط الدم فعلى هذا ال�صخ�س اأن يخ�صع لفح�س كليتيه قبل 

كل �صيء.
اأدوية  م��ع  فقط  تناوله  يجب  م�صكن  عقار  اأي  اأن  م��ن  الطبيب  ح��ذر  كما 

خا�صة باملعدة حت�صبا الإ�صابة متلقيه بقرحة املعدة.

علماء: �صم العقارب ي�صاعد يف 
مكافحة متغريات كورونا

االأدوية  يف  وامل�صتخدم  القاتل  العقارب  �صم  اأن  العلماء  من  فريق  اكت�صف 
اجلديدة  امل��ت��غ��ريات  ه��زمي��ة  يف  ي�صاعد  ق��د  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف  التقليدية 

لفريو�س كورونا.
والدرا�صة املدعومة من �صندوق اأبحاث التحديات العاملية ويديره الدكتور 
وائل ح�صني، باحث يف معهد العلوم الطبية بجامعة "اأبردين" يف ا�صكتلندا، 
وممد عبد الرحمن، اأ�صتاذ علم ال�صموم اجلزيئية وعلم وظائف االأع�صاء 
اأن  اكت�صفت  ال�صوي�س،  قناة  بجامعة  العلوم  بكلية  احل��ي��وان  علم  ق�صم  يف 
"املزيج الرائع" من ال�صموم املوجودة يف ل�صعات العقارب ميكن اأن يحارب 
امل�صرية  ال�صحراء  من  العقارب  جمع  مت  وقد  كورونا،  فريو�س  متغريات 

وا�صتخراج ال�صم منها قبل اإعادتها اإىل بيئتها الطبيعية.
�صموم  عبارة عن  منها  وكثري  ال�"ببتيدات"،  على  العقارب  �صموم  وحتتوي 
ع�صبية قوية وقد تكون مميتة، ومع ذلك حتمل اأي�صا عنا�صر قوية م�صادة 
من  للحيوان  ال�صامة  الغدة  حتمي  اأنها  ويعتقد  والفريو�صات  للبكترييا 

العدوى.
ويعتقد العلماء اأن هذه ال�"ببتيدات" ميكن اأن تكون مبثابة نقطة انطلق 
و�صيقومون  ك��ورون��ا،  ل��ف��ريو���س  م�����ص��ادة  ج��دي��دة  عقاقري  لت�صميم  ج��ي��دة 
اإمكانية  وا�صتك�صاف  ال�صم  من  املفيدة  الكيميائية  امل��واد  با�صتخراج  االآن 

ا�صتخدامها ملحاربة كورونا.
"درا�صة �صموم العقرب كم�صدر الأدوية جديدة هي  وقال الدكتور ح�صني: 
جمال مثري ي�صتحق املزيد من البحث"، م�صريا اإىل "اأننا راأينا بالفعل اأن 
هذه ال�صموم حتتوي على ببتيدات ن�صطة بيولوجيا قوية للغاية، ونعتقد اأن 

هناك املزيد مما ميكن اكت�صافه".
م�صر،  يف  تنت�صر  ع��دة  العقارب  م��ن  "اأنواع  اإن  الرحمن  عبد  ق��ال  ب���دوره، 
يتم  مل  ال�صموم  "هذه  اأن  مبينا  العامل"،  يف  �صمية  االأك���رث  م��ن  وبع�صها 
للأدوية  تقليدي  وقد متثل م�صدرا غري  االآن  كامل حتى  ب�صكل  درا�صتها 

اجلديدة".

؟ لطائر  جناحني  فتحة  اكر  •  ما 
- 3.60 م

؟ االأنهار   �صدور  على  االأزهار  االأطواق  كتاب   موؤلف  •  من 
- االأب�صيهي

؟ قلبي   علّي  يف�صد  اأن  خل�صيت  قلبي  املوت  ذكر  فارق  لو  القائل   •  من 
- �صعيد بن جبري

؟ عينا  احليوانات  اأكر  •  ما 
) Squid صمك الكلمار العملق ) احلبار� -

؟ اجلمل  يعي�س  �صنة  •  كم 
- حوايل 40 عاما

؟ االأبل  حمل  فرتة  تبلغ  •  كم 
- �صنة

ال�صاعة. يف  مرت  كيلو   67 اإىل  �صرعتها  ت�صل  ال�صلوقية  • الكلب 
التذوق. �صعريات  من   10،000 لديه  العادي  • ال�صخ�س 

مرتني. راأ�صه  حول  يلتف  اأن  ميكن  اخل�صب  نقار  • ل�صان 
بعيونها. ترم�س  اأن  ميكنها  ال  • الثعابني 

االطفال. بودرة  يحب  ال  • النمل 
اأيام. ثلث  ملدة  املاء  �صطح  فوق  تبقى  اأن  ميكنها  • الفئران 

االأرز. ورقة  تركيبة  يف  اأبدا  يدخل  ال  • االأرز 
�صن.  36 لديها  والفر�س  �صن،   40 لديه  • احل�صان 

راحتها. فرتة  او  نومها  عند  حتى  احلركة  عن  تتوقف  ال  القر�س  • اأ�صماك 
اأنفها. بوا�صطة  القر�س  اأ�صماك  تقتل  اأن  ميكنها  • الدالفني 

كيلومرت.  4 بعد  على  من  دم  قطرة  رائحة  ي�صتم  اأن  ميكنه  القر�س  • �صمك 
املتجمد. القطب  قارة  هي  وثعابني  زواحف  ال  فيها  لي�س  التي  الوحيدة  • القارة 

االأغنام. من  عدد  اأكرب  لديها  • اأ�صرتاليا 

املراأة الطيبة 
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فوائد الكيوي 
ف��اك��ه��ة غ��ن��ي��ة جدا 
بفيتامني C حيث 
حت�����ت�����وي ال���ث���م���رة 
الواحدة على ن�صبة 
ترتاوح  منه  عالية 
 200 ب���������ني  م���������ا 
ملغم   300 اإىل 
ل���ك���ل م����ائ����ة غ����رام 
وزن  ح���������وايل  اي 
ثمرتني متو�صطتي 

احلجم. 
فوائدها: 

اجل�صم  تعطي  الواحدة  فالثمرة  للج�صم،  قليلة  حرارية  وح��دات  توؤمن   -
من  عالية  ن�صبة  على  حتتوي  انها  اىل  نظرا  ح��راري��ة  �صعرة   20 ح��وايل 

االألياف. 
- مفيدة جدا للنظم الغذائية اخلا�صة بعمليات انقا�س الوزن النها ت�صاعد 

على ال�صعور بال�صبع واالمتلء. 
االن�صجة  ال��ت��ه��اب��ات  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  للم�صاعدة  ال��ك��ي��وي  ب��ت��ن��اول  ين�صح   -

والتخل�س من حاالت الر�صح ال�صديد. 
الكولي�صرتول  معدل  وتخفي�س  تطهري  ويف  اله�صم  عمليات  يف  ت�صاعد   -

يف الدم. 

كانت املراأه جتل�س يف دارها وقد انحنى ظهرها من كرثة العمل ال�صاق الذي تقوم به كل يوم الأطعام �صغارها 
وكم كانت تتمنى ان يكون فيهم من ي�صتطيع م�صاعدتها لكن للأ�صف ثلثتهم �صغار.. مر عليها رجل غليظ 

القلب وقال لها بغ�صب: مازلت ت�صرين على ان حتتفظي بهذا البيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه.
 فقالت له: وما فائدة الطعام بدون بيت ياأوينا و�صقف يحمينا.. مالك ببيتي اتركنى حلايل.

 فقال: ح�صناً، لن يحميك احد مني ولن جتدي عمًل منذ الغد يف اأي بيت، وفكري جيداً يف ان ترتكي القرية 
قبل ان متوتي و�صغارك من اجلوع.  جاء الغد واجلميع يف خوف من فتح ابوابهم الأم م�صعد لتعمل وترتزق، 
اإىل بيتها يف ح��زن، فهم  النا�س يف ذه��اب واي��اب ينظرون  فعادت اإىل بيتها ال�صغري تبكي، وعند الظهرية كان 
يخافون م�صاعدتها فيغ�صب عليهم عمدتهم، ووقفوا يتهام�صون حني جاءت حداأة كبرية حتمل بني خمالبها 

ديك كبري يرفرف ب�صدة حيث األقت به فوق بيت ام م�صعد، فاألتقطت ام م�صعد الديك وقالت: رزقاً من اهلل.
وتعاىل الهم�س و�صط الده�صة الكبرية حني قال النا�س: احلداأه األقت بالديك الأم م�صعد، هذا �صئ فوق الو�صف، 

انها امراأه يف حرا�صة اهلل يا لها من بركة.
 غ�صب العمدة ملا حدث وقال: �صدفة وحدثت.

املقود من  وانفلت  بيتها  �صيارة بقرب  لتعود حزينة.. ومل مير وقت حتى مرت   يوم اخر مر ومل جتد عمل 
ال�صائق وادى ذلك اإىل ت�صاقط بع�س االأقفا�س من ال�صيارة، فوقف �صغار ام م�صعد ي�صاعدون ال�صائق يف ترتيب 
�صيارته مرة اخرى، فمنحهم بع�س من اخل�صر والفاكهة جزاء م�صاعدتهم، ف�صكرته ام م�صعد وقالت: حمدهلل 

رزقاً من اهلل.
 وكرث احلديث مرة اخرى انها امراأه يحميها اهلل.

 جاء اليوم الثالث ومل جتد عمًل فخرجت اإىل الطريق العام حيث املحطة الكبرية رمبا تعمل يف حمل االأمتعة 
بها جتد حقيبة  اذ  املحطة حزينة  واثناء خروجها من   ، ام��راأه  فهى  يناديها  القطار ومل جتد من  واىل  من 
�صغرية ح�صرت بني الكرا�صي، ومدت يدها لتذهب باحلقيبة اإىل ك�صك ال�صرطة وت�صلمها، فوجدت امراأه انيقة 
تبكي حقيبتها ال�صائعة، ومل مت�س حلظات حتى كانت ام م�صعد تقب�س مبلغ كبري من املال مكافاأه لها، بعد 
ذلك اليوم خاف العمدة من االقرتاب منها فقد كان النا�س يقولون انها امراأه كلها بركة ومن يوؤذيها �صت�صيبه 
ل��رواد املحطة الكبرية وهى االن ال حتتاج  اللعنات فرتكها وحالها، اما مال املكافاأة فقد ا�صرتت به ما تبيعه 

للعمل يف خدمة �صكان القرية. 

ا بهلوانيا خال موكب يوم اجلمهورية يف نيودلهي. رويرتز عنا�صر من �صرطة احلدود الهندية على دراجات نارية يوؤدون عر�صً

اأعلن الطبيب الرو�صي الك�صندر ميا�صنيكوف، اأن تناول اللحوم 
احلمراء باعتدال، ال يزيد من خطر االإ�صابة باأمرا�س القلب 

واالأوعية الدموية.
عام  لغاية  اأن��ه  اإىل  تلفزيوين،  ميا�صنيكوف يف حديث  وي�صري 
2020 كان "العامل باأكمله" يعتقد اأن اللحوم احلمراء تزيد 

من خطر االإ�صابة باأمرا�س القلب.
النظر  اأع��ي��د  "كوفيد19-"،  جائحة  انت�صار  "قبل  وي��ق��ول، 
ب�صاأن  ���ص��ن��وات  م���دى  ع��ل��ى  ت��راك��م��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  بجميع 
ال�صرايني  ت�صلب  يف  وت�صببها  احلمراء  اللحوم  بني  العلقة 

وغري ذلك".
وات�صح من هذه املراجعة عدم وجود اأدلة وبيانات موثوقة عن 

هذه العلقة.
ويقول، "االإفراط بتناول اللحوم احلمراء، ميكن اأن يزيد من 
القلب فل�صنا  اأما فيما يخ�س  االأمعاء،  ب��اأورام  االإ�صابة  خطر 
متاأكدين... لذلك ال ميكن احلديث عنها ب�صكل قاطع كما كنا 

نتحدث خلل عقود".
وين�صح ميا�صنيكوف بتناول اللحوم احلمراء باعتدال بحيث 

ال تزيد عن ثلث مرات يف االأ�صبوع.

طبيب يدح�س اأ�صطورة
 �صائعة عن اللحوم احلمراء


