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املزيد من الكول�سرتول اجليد يحمي من الزهامير
اجليد  الكول�سرتول  من  العالية  امل�ستويات  اأن  حديثة  درا�سة  وجدت 
ق��د تقلل م��ن خ��ط��ر الإ���س��اب��ة ب��ال��زه��امي��ر. وُي��ع��رف ه���ذا ال��ن��وع من 
الكول�سرتول با�سم الربوتني الدهني عايل الكثافة، ول يزال تاأثريه 
على الدماغ غري مفهوم متاماً من الناحية العلمية، لكن ت�سري الأدلة 

البحثية اإىل اأن زيادته مفيدة ل�سحة القلب واأي�ساً الدماغ.
تقّدم  "الزهامير"،  دوري���ة  م��وؤخ��راً  ن�سرتها  التي  ال��درا���س��ة  وبح�سب 
هذه النتائج روؤية جديدة لفوائد الكول�سرتول اجليد، فمن املعروف 
ارتباطه ب�سحة القلب، لكن تبني اأن ارتفاع ن�سبته يف ال�سائل الدماغي 

ال�سوكي يقلل خطر الإ�سابة بالزهامير.
اأعمارهم  متويط  �سخ�ساً   180 م�ساركة  املعنية  الدرا�سة  وت�سمنت 

اأكرث من 60 عاماً. واأجريت الأبحاث يف جامعة �ساوث كاليفورنيا.
واأخذ عينات  للم�ساركني،  املعرفية  الوظائف  الباحثون بفح�ص  وقام 
بالدماغ  املحيط  وال�سائل  النخاعي  ال�سائل  وفح�ص  البالزما  م��ن 
احلم�ص  م��ن   APOE ε4 اجل��ني  فح�ص  ومت  ال�سوكي.  واحل��ب��ل 

النووي، وهو عامل خطر حمتمل ملر�ص الزهامير.
م�سادر الكول�سرتول اجليد

الكول�سرتول اجليد عن طريق  اجل�سم من  تعزيز مدخالت  وميكن 
تناول املزيد من:
الزيتون. • زيت 

وال�سردين. والتونة  واملكاريل  ال�سلمون  مثل  الدهنية،  • الأ�سماك 
واللوز. اجلوز  وخا�سة  املك�سرات،  اأنواع  • جميع 

• الأفوكادو.

العثور على طفرة غري معروفة م�سوؤولة عن ال�سرع
يف بع�ص الأحيان، ميكن اأن يكون تغيري "نوكليوتيد" واحد يف اجلني 
الت�سبب يف مر�ص خطري، وه��ذا ما حدث يف حالة �سبي  م�سئول عن 
بدورية  درا���س��ة  يف  الطفل  ح��ال��ة  توثيق  مت  ب��ال�����س��رع.  م�ساب  �سغري 
"برو�سيدجنز اأوف ذا نا�سونال اأكادميي اأوف �ساين�ص"، بوا�سطة باحثني 
وجد  ال��درا���س��ة،  ه��ذه  ويف  الأمريكية.  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سويد  من 
بال�سرع،  م�ساب  طفل  ل��دى  قبل  من  معروفة  غري  طفرة  الباحثون 
- يف اجلني  واح��د خمتلف  نيوكليوتيد   - للغاية  تغيري طفيف  ولديه 
الأيونية  والقنوات  اأيونية.  قناة  بروتني  ينتج  ال��ذي   ،KCNA2
عبارة عن بروتينات ت�سكل م�سام يف غ�ساء �سطح اخللية، وعندما تفتح 
داخل  كهربائيا  م�سحونة  معينة  اأيونات  بتدفق  ت�سمح  فاإنها  القنوات، 
اخللية اأو خارجها، ويوؤدي هذا اإىل ت�سغيل اأو اإنهاء النب�سات الكهربائية 
يف اخلاليا، مثل اخلاليا الع�سبية اأو الع�سالت، وبالتايل، فاإن القنوات 
اأخ��رى، لوظيفة الدماغ. وع��ادة، هناك  اأم��ور  الأيونية مهمة، من بني 
توازن يف الدماغ بني الإ�سارات التي تزيد من ن�ساط اخللية وتلك التي 
الع�سبية  اخلاليا  وتر�سل  ال��ت��وازن،  يختل  ال�سرع،  حالة  ويف  تقمعها، 
التي  الأيونية  للقناة  يكون  ما  ع��ادًة  بطريقة غري من�سبطة،  اإ���س��ارات 

حتّورت يف املري�ص تاأثري �سلبي على اإ�سارات الع�سب.

اأهم مواد غذائية يجب اإ�سافتها اإىل نظام جمالك 
من  العديد  ت�ساعد  حيث  الب�سرة،  �سحة  يف  كبرياً  دوراً  الأطعمة  تلعب 
و�سفائها.  توهجها  وزي��ادة  الب�سرة  �سحة  حت�سني  يف  الغذائية  العنا�سر 
ما  وف��ق  �سحتها،  وحت�سن  الب�سرة  ت��ري��ح  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  اأه���م  يلي  فيما 
اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا: ال�سوكولتة الداكنة: تعترب ال�سوكولتة 
كم�سادات  تعمل  التي  البوليفينول  مب��ادة  غنياً  م�سدراً  ح�سراً،  الداكنة 
لالأك�سدة يف اجل�سم، لذا فاإن تناولها ي�ساعد يف حماية الب�سرة من اأ�سرار 
لها  البذور  هذه  الكتان:  بذور  �سيخوختها.  اإبطاء  على  وي�ساعد  ال�سم�ص 
عدد ل يح�سى من الفوائد ال�سحية، مبا يف ذلك حت�سني �سحة الب�سرة. 
فهي م�سدر كبري لأحما�ص اأوميغا 3 الدهنية والق�سور التي حتافظ على 
ترطيب الب�سرة ونعومتها. القرفة: القرفة رائعة لالأ�سخا�ص ذوي الب�سرة 
اأو  الع�سائر  اأو  القهوة  اأو  ال�ساي  اإىل  القرفة  اإ�سافة  ي�ساعد  اإذ   ، الدهنية 
حتى احللويات، يف ا�ستقرار م�ستويات ال�سكر يف الدم وميكن اأن حتفز اإنتاج 
الزيت مما يوؤدي اإىل تنقية الب�سرة. بذور ال�سيا: واحدة من اأ�سهل الأطعمة 
اأو ر�سها على فاكهتك  التي يجب تناولها. ميكنك اأ�سافتها اإىل الع�سائر 
املف�سلة. بذور ال�سيا هي اأغنى م�سدر لأحما�ص اأوميغا 3 الدهنية التي 
توفر اللبنات الأ�سا�سية لوظيفة خاليا اجللد ال�سحية واإنتاج الكولجني 

اجلديد للحفاظ على اأ�سا�ص اجللد قوًيا وخالًيا من التجاعيد.
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حيلة عبقرية لتجفيف 
الأحذية الريا�سية يف دقائق

�ساركت اأم اأ�سرتالية طريقة عبقرية لتجفيف الأحذية الريا�سية يف املجفف 
اأ�سطوانة  ح��ول  الرت���داد  من  ومنعها  �سرر  يف  الت�سبب  دون  دقائق  خ��الل 

املجفف.
ون�سرت جي اإدواردز من �سيدين مقطع فيديو على تيك توك يو�سح كيف 
على  علقت  و  ت�سغيله.  قبل  املجفف  ب��اب  يف  احل��ذاء  اأرب��ط��ة  بتاأمني  قامت 

الفيديو قائلًة "كنت اأمتنى لو كنت اأعرف هذه احليلة من قبل".
الأرب��ط��ة على حذائها  ب��داأت جي بربط  و ملنع �سقوط احل��ذاء يف املجفف، 
الريا�سي الأبي�ص املغ�سول حديًثا مًعا يف عقدة مزدوجة، ثم تقوم بعد ذلك 
والعقدة  بالداخل  الأح��ذي��ة  تكون  بحيث  املجفف  ب��اب  ف��وق  الأرب��ط��ة  بلف 
ب���اخل���ارج مم��ا مي��ن��ع الأح���ذي���ة ال��ري��ا���س��ي��ة م��ن ال�����س��ق��وط مب��ج��رد ت�سغيل 

املاكينة.
مكانه  يف  احل���ذاء  يظل  التجفيف  دورة  على  املجفف  ج��ي  ت�سغل  وعندما 
دون اأن ي�سدر �سوًتا حول الأ�سطوانة اأو ي�سدر �سو�ساء اأو ي�سر باجلهاز، 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وانت�سر مقطع الفيديو على نطاق وا�سع مع اأكرث من 485800 م�ساهدة، 
ا�سحابها عن ندمهم لنهم مل يعرفوا  التي عرب  التعليقات  والعديد من 

هذه احليلة من قبل.
اأفعل ذلك ب�سكل خاطئ جًدا" وقالت  "لقد كنت  اإحدى امل�ساهدات  وقالت 
اأع���رف ه��ذا م��ن ق��ب��ل، لقد ك�سرت قفل املجفف  ل��و كنت  " اأمت��ن��ى  اأخ���رى 

اخلا�ص بي من و�سع حذاء زوجي يف التجفيف". 

ال�سعرانية... تنذر املراأة 
مب�سكلة �سحية خطرية

اأمرا�ص  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
الن�ساء تعني  ال�سعرانية لدى  اإن  الن�ساء 
�سيما  ل  اجل�سم،  يف  بكثافة  ال�سعر  منو 
الذقن والبطن  يف موا�سع ذكورية مثل 

والظهر.
واأو�سحت الرابطة اأن ال�سعرانية ل متثل 
اأي�ساً  تنذر  بل  فح�سب،  جمالية  م�سكلة 
مب�سكلة �سحية خطرية؛ حيث قد يرجع 
�سببها اإىل مقاومة الأن�سولني ومتالزمة 
والغدة  املباي�ص  واأورام  املباي�ص  تكي�ص 
الكظرية ومتالزمة كو�سينج )ا�سطراب 
اإف���راز هرمون  هرموين ن��اجت عن زي��ادة 
التوتر "الكورتيزول" يف الدم( وانقطاع 

الطمث )�سن الياأ�ص(.
وعلى اأية حال ينبغي ا�ست�سارة الطبيب، 
ال���ظ���اه���رة  ه������ذه  ك����ان����ت  اإذا  ����س���ي���م���ا  ل 
م�سحوبة مثل خ�سونة ال�سوت، لتحديد 
ال�سبب احلقيقي الكامن وراء ال�سعرانية 
وعلى  امل���ن���ا����س���ب.  ال����وق����ت  يف  وع����الج����ه 
بوا�سطة  ع��الج��ه��ا  مي��ك��ن  امل��ث��ال  �سبيل 
الذكورة  ه���رم���ون  ك��م�����س��ادات  الأدوي������ة 

"الأندروجني".

ن�سائح لتجنب التعب الع�سلي 
بعد التمارين الريا�سية �ص 23

ما اأ�سباب التعب 
امل�ستمر؟

قال الربوفي�سور هاني�ص هورتر اإن التعب امل�ستمر له اأ�سباب عدة، منها 
ما هو ج�سدي ومنها ما هو نف�سي.

واأو�سح اخت�سا�سي الطب النف�سي والعالج النف�سي الأملاين اأن التعب 
النوم  قلة  يف  تتمثل  ب�سيطة  ج�سدية  اأ�سباب  اإىل  يرجع  ق��د  امل�ستمر 

ونق�ص املعادن كاحلديد ونق�ص ال�سوائل.
كما قد يرجع التعب امل�ستمر اإىل اأ�سباب ج�سدية خطرية تتمثل يف فقر 
اإذا  وذلك  والأورام،  القلب  واأمرا�ص  الأي�ص  واأمرا�ص  والعدوى  الدم 

كان التعب م�سحوباً باأعرا�ص اأخرى مثل احلمى والتعرق الليلي.
مثل  مزمنة  باأمرا�ص  الإ�سابة  حالة  يف  م�ستمر  بتعب  ال�سعور  وعند 
داء ال�سكري وارتفاع �سغط الدم، فاإن هذا يدل على اأن جرعة الدواء 

غري م�سبوطة. 
الع�سبي  التوتر  مثل  نف�سياً  ال�سبب  ي��ك��ون  ق��د  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 

امل�ستمر وا�سطرابات القلق والكتئاب.

احللق التهاب    -  1
الليمون  ع�سري  من  كبرية  ملعقة  خلط  هو  عليك  ما  كل 
الطازج ون�سف ملعقة �سغرية من الفلفل الأ�سود املطحون 
املاء  م��ن  ك��وب  يف  ج��داً  وتقليبها  امللح  م��ن  و ملعقة كبرية 
الدافئ، ثم الغرغرة بال�سائل عدة مرات يف اليوم لتخفيف 

التهاب احللق.
الأنف ان�سداد   -  2

لعالج ان�سداد الأنف، قم بخلط كميات مت�ساوية من الفلفل 
الأ�سود املطحون، القرفة، الكمون وبذور الهيل املطحونة، 
ثم قم ب�سم رائحة اخلليط امل�سحوق الناعم، �سوف تنتابك 

بعدها نوبة من العط�ص تخل�سك من ان�سداد الأنف.
املرارة ح�سوات  تفتيت   -  3

ال�سائل  م��ن  روا����س���ب �سلبة  ع��ن  ع��ب��ارة  امل�����رارة  ح�����س��وات 
اله�سمي ت�سبب عند تكتلها م�ساكل واأملا ل يحتمل، ورغم 
اأن كثريا من املر�سى يلجاأون اإىل التخل�ص من احل�سوات 
اأن تناول كميات مت�ساوية  اإل  اأو باجلراحة،  �سواء باملنظار 
الفلفل  م��ن  القليل  الليمون،  ع�سري  ال��زي��ت��ون،  زي��ت  م��ن 
ح�سوات  تفتيت  يف  �سحري  مفعول  ل��ه  با�ستمرار  الأ���س��ود 

املرارة .
الفم قرح   -  4

باإذابة  قم  البكتريية،  الفم  والتهابات  ق��رح  من  للتخل�ص 
الدافئ مع ب�سع  امل��اء  ك��وب من  امللح يف  ملعقة كبرية من 
كل  بعد  باملزيج  بامل�سم�سة  قم  ثم  الليمون،  من  قطرات 
وجبات الطعام �سي�ساعدك ذلك يف التخل�ص من البكترييا 

ال�سيئة وال�سفاء من اجلروح ب�سكل اأ�سرع.
الوزن فقدان   -  5

امزج  الزائد،  ال��وزن  الأي�ص والتخل�ص من  لتعزيز عملية 
ربع ملعقة �سغرية من الفلفل الأ�سود املطحون وملعقتني 
الع�سل  من  كبرية  وملعقة  الليمون  ع�سري  من  كبريتني 
يف ك��وب م��ن امل���اء ال��داف��ئ، ث��م ق��م ب��ت��ن��اول امل��زي��ج، فمركب 
البوليفينول املوجود يف الليمون ي�ساعد يف حرق الدهون، 
بالإ�سافة اإىل اأن مركب البيربين املوجود يف الفلفل الأ�سود 

مينع تكوين خاليا دهنية جديدة.
الغثيان  -  6

يعمل الفلفل الأ�سود على تهدئة ا�سطرابات املعدة، بينما 
فاإن خلط ملعقة  الغثيان، لذا  الليمون من  رائحة  تخفف 
كبرية من ع�سري الليمون وملعقة �سغرية من الفلفل الأ�سود 

يف 
ك����وب من 

امل�������اء ال����داف����ئ 
من  يخفف  وتناولهم 

ال�سعور بالغثيان.
الربو اأزمات   -  7

اإذا كنت تعاين اأنت اأو اأي من اأفراد اأ�سرتك 
من الربو، فعليك بتح�سري هذا املزيج والحتفاظ 

10 حبات من  اإ�سافة  به لوقت احلاجة، كل ما عليك هو 
الفلفل الأ�سود، وبرعمني من القرنفل و15 ورقة ريحان 
 15 مل��دة  ن��ار هادئة  املغلي، وتركه على  امل��اء  ك��وب من  اإىل 
مبلعقتني  وحتليته  ب��غ��ط��اء،  ق����ارورة  يف  �سبه  ث��م  دق��ي��ق��ة، 

كبريتني من الع�سل اخلام وتركه حتى يربد.
الأ�سنان اأمل   -  8

للتخل�ص من اآلم الأ�سنان، قم بخلط ن�سف ملعقة �سغرية 
ثم  القرنفل،  زيت  من  �سغرية  ملعقة  ون�سف  الفلفل  من 
�سع املزيج على مكان الأمل مرتني يوميا مع تقليل تناول 

ال�سكريات والأطعمة احلم�سية .
الربد نزلت   -  9

قم باإ�سافة ع�سري ن�سف ليمونة اإىل كوب من املاء الدافئ، 
و���س��ي�����س��اع��دك ه���ذا امل�����س��روب يف ت��خ��ف��ي��ف اأع���را����ص الربد 
املزيج  اإىل  الع�سل  اإ�سافة ن�سف ملعقة من  اأي�ساً  وميكنك 

ح�سب الرغبة.
الأنف نزيف   -  10

للتخل�ص من نزيف الأن��ف قم بنقع قطعة من القطن يف 
الأن��ف مع احلر�ص  بالقرب من  وو�سعها  الليمون  ع�سري 
يتقطر  ل  حتى  لالأ�سفل  مائل  و�سع  يف  راأ�سك  اإبقاء  على 

الدم داخل احللق.

رغم فوائده املذهلة.. اآثار جانبية مفاجئة لتناول الليمون
يعترب الليمون من اأكرث اأنواع الفواكه املنع�سة يف ال�سيف، 
اإ�سافة  الطازج،  النعناع  مع  كع�سري  تناوله  عند  خ�سو�ساً 

اإىل فوائده ال�سحية الكبرية.
النظام  ���س��م��ن  ب��اإ���س��اف��ت��ه  ال��ت��غ��ذي��ة  خ����رباء  ين�سح  وف��ي��م��ا 
املذهلة  م���زاي���اه  ع��ل��ى  للح�سول  م��ع��ت��دل  ب�سكل  ال��غ��ذائ��ي 
للج�سم، اإل اأنهم يحذرون من اآثار جانبية مفاجئة للفاكهة 
نقله موقع  ما  البال، بح�سب  ال�سفراء قد ل تخطر على 
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اجل�سم
فيما يعد فيتامني C من املغذيات 
الدفاع  يف  ت�����س��اع��د  ال���ت���ي  الأ���س��ا���س��ي��ة 
الوظائف  ودع���م  الطبيعي  املناعة  ن��ظ��ام  ع��ن 
احليوية املختلفة، يوؤكد خرباء التغذية اأن "تناول الليمون 

ميكن اأن مينح ج�سمك دفعة جيدة من فيتامني �سي".
الكلى ح�سوات  من  يحميك   2-

على  الليمون  يف  املوجود  ال�سرتيك  يوؤثر حام�ص  قد  كما 
درجة حمو�سة البول، مما يجعل منو ح�سوات الكلى اأقل 

احتماًل.
ف��وف��ًق��ا ل��ه��ارف��ارد ه��ي��ل��ث، ي��ح��ت��وي ال��ل��ي��م��ون ع��ل��ى ن���وع من 
�سرتات - ملح املرتبطة بالكال�سيوم والتي ت�ساعد على منع 

تكون احل�سوات.
كذلك، اأظهرت الدرا�سات اأن �سرب ن�سف كوب من ع�سري 
الليمون املخفف يف املاء كل يوم ميكن اأن يزيد من �سرتات 

البول، ومن املحتمل اأن يقلل من خماطر ح�سوات الكلى.
�سحي دم  �سغط  م�ستوى   -  3

ت�سمى  م���������ادة  ع����ل����ى  ال����ل����ي����م����ون  ي����ح����ت����وي  ذل���������ك،  اإىل 
نباتية توجد عادة  hesperidin، وهي مادة كيميائية 
لأمرا�ص  مفيدة  ت��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن  احلم�سيات.  ث��م��ار  يف 

الأوعية الدموية.
على  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  ال�سفراء  الفاكهة  ه��ذه  وت�ساعد 
اللتهابات  تقليل  على  ي�ساعد  مما  اأف�سل،  ب�سكل  العمل 

واحلفاظ على �سغط دم �سحي.
الأ�سنان تاآكل   -  4

لكن على الرغم من فوائده العديدة، اإل اأن ع�سري الليمون 
ا���س��ت��ه��الك الكثري  ي����وؤدي  اأن  ���س��دي��د احل��م��و���س��ة، ومي��ك��ن 
الوقت. ويقول خرباء  الأ�سنان مبرور  تاآكل مينا  اإىل  منه 
التغذية اإن "الليمون حام�سي، وميكن اأن توؤدي حمو�سته 
كل  ين�سحون  ولذلك  تاآكلها".  اإىل  اأ�سنانك  على  املفرطة 
تناول  عند  خا�سة  الأ���س��ن��ان  يف  ح�سا�سية  م��ن  ي��ع��اين  م��ن 

الطعام، اإىل تغيري عاداته يف الأكل وال�سرب.

ت�سريح مطمئن من ال�سحة 
العاملية ب�ساأن جدري القردة

العامل  عا�سها  القلق  م��ن  اأي���ام  بعد 
ع��ل��ى وق���ع ان��ت�����س��ار ف���ريو����ص جدري 
ال��ق��ردة يف ع��دد م��ن ال���دول، �سدرت 
ن�سبيا  م���ط���م���ئ���ن���ة  ت���������س����ري����ح����ات 
العاملية  ال�������س���ح���ة  م���ن���ظ���م���ة  ع�����ن 
م�سوؤول  وق���ال  امل���ر����ص.  بخ�سو�ص 
اإن  العاملية  ال�سحة  مبنظمة  كبري 
مر�ص  تف�سي  اأن  تعتقد  ل  املنظمة 
ج��دري ال��ق��رود خ��ارج ق��ارة اإفريقيا 
اإط����الق ح��م��الت تطعيم  ي�����س��ت��دع��ي 
ب���اإج���راءات  ال��ق��ي��ام  اإن  اإذ  ج��م��اع��ي��ة، 
اأخرى كالنظافة ال�سخ�سية اجليدة 
�ست�سهم  الآم���ن  اجلن�سي  وال�سلوك 
واأو�سح  انت�ساره.  على  ال�سيطرة  يف 
فريق  يقود  ال��ذي  بيبودي،  ريت�سارد 
م�سببات الأمرا�ص عالية التهديد يف 
يف  باأوروبا،  العاملية  ال�سحة  منظمة 
لإمدادات  "رويرتز" اإن��ا  مع  مقابلة 
وم�سادات  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن  ال��ف��وري��ة 
الفريو�سات حمدودة ن�سبيا. وجاءت 
اأعلنت  بينما  ب��ي��ب��ودي  ت�����س��ري��ح��ات 
املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ص 
اإطالق  ط��ور  يف  اأنها  منها  والوقاية 
)جينيو�ص(  ل����ق����اح  م����ن  ج����رع����ات 
ل�ستخدامها مع حالت ملر�ص جدري 
الأملانية  وق��ال��ت احل��ك��وم��ة  ال��ق��رود. 
ي��وم الث��ن��ني اإن��ه��ا ت��در���ص اخليارات 
بالتطعيمات،  يتعلق  فيما  امل��ت��اح��ة 
التطعيمات  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وم���ن���ح���ت 
الرعاية  جم��ال  يف  لديها  للعاملني 
ال�سحة  �سلطات  وت��دق��ق  ال�سحية. 
اأوروب��ا واأمريكا ال�سمالية  العامة يف 
اأو  ا�ستباه  100 حالة  م��ن  اأك��رث  يف 
موؤكدة بالعدوى الفريو�سية يف اأ�سواأ 
اأفريقيا  قارة  خارج  للفريو�ص  تف�ص 

التي يتوطن فيها.

الطماطم املعدلة وراثيا 
تعو�ض ما ينق�سكم

اأن تناول  ك�سف علماء بريطانيون 
ثمرتني متو�سطتي احلجم يوميا 
ميكن  وراث��ي��ا  معدلة  طماطم  من 
الإن�سان،  �سحة  على  يحافظ  اأن 
يعانون  الذين  النباتيني  �سيما  ل 
عدم  ب�سبب  "د"  ف��ي��ت��ام��ني  نق�ص 

تناول الربوتني احليواين.
علماء  بقيادة  بحثي  فريق  وع���ّدل 
مدينة  يف  اإي��ن��ي�����ص  ج����ون  مب���رك���ز 
الرتكيب  الربيطانية،  نورويت�ص 
اجليني للطماطم، لت�سبح م�سدرا 
ينظم  ال���ذي  "د"  لفيتامني  ق��وي��ا 
العنا�سر الغذائية مثل الكال�سيوم 
ال�����س��روري ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سحة 

العظام والأ�سنان والع�سالت.
يف  "د" يتكون  فيتامني  اأن  ورغ���م 
لأ�سعة  ال��ت��ع��ر���ص  ب��ع��د  اأج�����س��ام��ن��ا 
الرئي�سي  م�����س��دره  ف���اإن  ال�سم�ص، 
كبري  ح��د  اإىل  املتوفر  الطعام  ه��و 
يف منتجات الألبان واللحوم، التي 

يحجم عن تناولها النباتيون.

الليمون وامللح والفلفل الأ�سود.. 
حل لـ10 م�ساكل �سحية

جتعلك  مكونات  والليمون،  والفلفل  امللح 
تفكر فورا يف �سحن ال�سلطة، اإال اأن فوائدهم 

فهذا  املذاق،  رائعة  تتبيلة  كونهم  بكثري  تتعدى 
املزيج يعمل منذ القدم مبثابة دواء فعال جدًا 

لعالج العديد من امل�ساكل ال�سحية.
�سحية  م�ساكل   10 يلي  فيما  واإليكم 
املزيج  ب��ه��ذا  منها  التخل�ص  مي��ك��ن 
موقع  يف  ج��اء  م��ا  ح�سب  ال�سحري، 

بال�سحة: هيلث" املعني  "ديلي 
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�ش�ؤون حملية

باحثون من جامعة الإمارات يطورون جهازًا كهرو�سوئيًا للك�سف عن فايرو�ض كورونا خالل دقائق

نظمتها دار زايد للثقافة االإ�سالمية

ال�سلمي التعاي�ض  واإمناء  الإ�سالمية  القيم  ن�سر  بهدف  رم�سان  �سهر  واأن�سطة  فعاليات  �سمن  م�ستفيد  اآلف   9

•• العني-الفجر:

طور باحثون من جامعة الإمارات العربية املتحدة طريقة جديدة 
دقيقتني  خ��الل  املري�ص  عينة  يف  كوفيد  فايرو�ص  ع��ن  للك�سف 
فقط، والتي ت�ستخدم مقا�سات الإ�سارات ال�سوئية وال�ستجابات 
الكهربائية لربوتني نواة الفريو�ص وتفاعالت الأج�سام امل�سادة 

املقابلة له.
الهند�سة  بق�سم  م�سارك  -اأ�ستاذ  الأحمد  الدكتور حممود  واأ�سار 
الكهربائية يف جامعة الإم��ارات -." ت�سببت جائحة كورونا على 
الطريقة  يف  ج���ذري  حت��ول  ح���دوث  يف  املا�سيني  العامني  م��دى 
التي يعمل بها العامل، و�سهدنا خ�سائر فادحة يف الأرواح وتدهور 

الرعاية ال�سحية يف ظل التحديات يف اكت�ساف الأمرا�ص املعدية 
يفر�ص  الراهن  الو�سع  " اإن  واإدارتها." واأ�ساف  منها  والوقاية 
من  للتخفيف  حلول  لبتكار  التعاون  والعلماء  الباحثني  على 
هذه التحديات وا�ستخدام كال من الطب والتكنولوجيا ملعاجلة 
الق�سايا املتعلقة بالت�سخي�ص والتعرف على امل�سابني وتعقبهم، 

ومراقبة املر�سى املعزولني وال�سيطرة على انت�سار املر�ص.
واأو�سح " ا�ستطعنا من خالل فريقنا البحثي تطوير هذا اجلهاز 
الذي ميتلك نظاًما قوًيا يقدم العديد من املزايا مقارنة بالتقنيات 
احلالية اإىل جانب كونه �سريًعا للغاية؛ ل يتطلب حت�سري العينة 
ا طبًيا ماهًرا، وله وظائف ت�سغيلية ب�سيطة، ولديه  اأو متخ�س�سً
ح�سا�سية وخ�سو�سية اأداء ، عالوة على متا�سيه مع املعايري التي 

من  التكلفة  منخف�ص  وه��و   ، العاملية  ال�سحة  منظمة  و�سعتها 
منخف�ص  بيئي  تاأثري  ول��ه  للنقل  قابل  والنظام  الختبار  حيث 
امل�سادة  الأج�سام  اإ�سافة  خالل  من  اجلهاز  يعمل  "  وتف�سياًل، 
ثم تطبيق  املري�ص.  اأن��ف  اإىل م�سحات  الفريو�ص  ن��واة  ل�ربوتني 
نب�سة تيار م�ستمر ل تزيد عن 1 فولت لتجنب اإتالف العينة. 
الب�سرية  اخلاليا  فتح  يتم  خالله  من  تاأثري  له  املطبق  النب�ص 
ترتبط  اخللية.  ب��اخ��رتاق  امل�سافة  امل�����س��ادة  لالأج�سام  لل�سماح 
بالعينة  امل��وج��ود  الفايرو�ص  ن��واة  ب��روت��ني  م��ع  امل�سادة  الأج�����س��ام 
من خالل التفاعالت الكهرو�ستاتيكية. يت�سبب هذا الرتباط اأو 
وال�سوئية  الكهربائية  اخل�سائ�ص  يف  تغيري  حدوث  يف  التفاعل 
للعينة ميكن ا�ستخدامه كعالمة موثوقة لوجود العدوى وتكاثر 

با�ستخدام مقيا�ص  التغيري �سوئيا  قيا�ص هذا  الفريو�ص. ميكن 
طيف �سوئي �سغري احلجم. مبقارنة اخل�سائ�ص الكهرو�سوئية 
املر�سى  ع��ي��ن��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ج��ارب  ال��ت��ي مت احل�����س��ول عليهم م��ن 
عن  للك�سف  خوارزمية  العمل  فريق  طور  وال�سلبية،  الإيجابية 
فايرو�ص كورونا يف غ�سون دقيقتني. ويتطلع الباحثون حالياً اإىل 
تطوير منوذج اأويل للجهاز ي�ستخدم هذه الطريقة واإجراء مزيد 
من الختبارات ال�سريرية با�ستخدام اجلهاز بهدف ت�سويقه، مع 
احلايل  الوقت  يف  كورونا  فايرو�ص  اكت�ساف  على  فقط  الرتكيز 
اأن متتد هذه  املمكن  ذل��ك، فمن  ال��وب��اء. وم��ع  ب�سبب احتياجات 
الفريو�سية  الأم��را���ص  م�سببات  عن  الك�سف  اإىل  اأوًل  الطريقة 

الأخرى وثانًيا للك�سف با�ستخدام �سوائل اجل�سم الأخرى.

•• العني- الفجر 

جذب  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  ا�ستطاعت 
اأكرث من 9 اآلف م�ستفيد من املهتدين اجلدد واملهتمني بالثقافة الإ�سالمية 
يف  نظمتها  التي  والأن�سطة  الفعاليات  من  باقة  خالل  من  املجتمع  واأف��راد 
بالتعاون  باأبوظبي وعجمان،  اخلارجية  واأفرعها  بالعني  الرئي�سي  مركزها 

مع عدة جهات حكومية وخا�سة.
واأو�سحت �سعادة الدكتورة ن�سال حممد الطنيجي املدير العام للدار حر�ص 
واأن�سطة  م��ب��ادرات  برامج  تنظيم  على  �سنوياً  الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار 
ثقافية وفعاليات جمتمعية خمتلفة اأ�سرف عليها موظفي الدار طوال اأيام 
ال�سهر الف�سيل، اأ�سهمت يف ن�سر القيم الإ�سالمية واإمناء التعاي�ص ال�سلمي 
اأفراد املجتمع، مما  الثقايف والتعاي�ص بني  القيم الإن�سانية والتنوع  وتعزيز 
وج�سر  والت�سامح  التعاي�ص  يف  لالإمارات  واملتميزة  الزاهية  ال�سورة  يعك�ص 

للتوا�سل والتالقي بني �سعوب العامل وثقافاته.
ا�ستفاد  الرم�سانية" التي  "اخليمة  مبادرة  لت�سم  ال��دار  فعاليات  وتوزعت 

منها 2350 م�ستفيد ونفذتها الدار بالتعاون مع الهالل الأحمر الماراتي 
وف��ري��ق عونك ي��ا وط��ن على م��دى 22 ي��وم��اً، م��ن خ��الل الإف��ط��ار اليومي 
والرتفيهية  والريا�سية  والثقافية  الدينية  الأن�سطة  جانب  اىل  اجلماعي 

املتنوعة التي �ساعدت على دمج املهتدين اجلدد يف املجتمع.
فرق  القدم" 10  لكرة  الرم�سانية  الإن�سانية  الأخ��وة  "بطولة  �سمت  كما 
مب�ساركة 100 لعب وحازت على ح�سور جماهريي جتاوز 1750 متفرج، 
و�ساهمت يف خلق منط �سحي وريا�سي يف املجتمع، بالإ�سافة اىل اإىل تعزيز 

التفاعل املجتمعي جلميع اجلن�سيات املقيمة يف مدينة العني.
وحققت حما�سرات "اإمارات التعاي�ص" ن�سبة �سعادة بلغت %97 من خالل 
التابعة ملجال�ص  تنفيذ حما�سرات جمتمعية بالتعاون مع جمال�ص الأحياء 
اأبو ظبي وذلك بهدف اإتاحة الفر�سة لأفراد املجتمع لال�ستفادة من خربات 
الإمارات  والتعاي�ص يف جمتمع  الثقايف  التنوع  يف  موا�سيع  الآخرين وطرح 

وا�ستفاد منها عدد 175.
ومن منطلق رعاية املهتدين اجلدد وتثقيفهم بف�سائل �سهر رم�سان املبارك 
رم�سانية" �سمت  "حقيبة   190 ب��ت��وزي��ع  ال���دار  ق��ام��ت  ال�����س��ي��ام،  واأح��ك��ام 

وامل�سحف  ال�سجادة  مثل  اجل��دي��د  املهتدي  اليها  يحتاج  التي  الأ�سا�سيات 
بالإ�سافة اإىل كتيبات عن ف�سل �سهر رم�سان املبارك واأحكام ال�سيام بعدة 
الربنامج  يف  ال���دار  �ساركت  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�س�سات  م��ع  وبالتعاون  ل��غ��ات. 
اجلدد  للمهتدين  17 حلقة  ت�سجيل  خ��الل  " من  اأ�سلموا  "هكذا  الإذاع���ي 
املنت�سبني للدرا�سة يف الدار بهدف التعرف على م�سوار ق�سة ا�سهار ا�سالمهم، 
اإبراز قيم التعاي�ص يف املجتمع، ودور دار زايد للثقافة ال�سالمية يف  بهدف 

دعم املهتدين اجلدد وتعليمهم.
كما قامت الدار باإ�سعاد عدد )20( اأ�سرة من املهتدين اجلدد �سمن مبادرة 
الأ�سا�سية  الغذائية  املواد  من  جمموعة  توزيع  خالل  علينا" من  "مريكم 
لالأ�سر املتعففة لتوفري الحتياجات بالتعاون مع الهالل الأحمر الإماراتي 

وموؤ�س�سة النفع العام �سمن برنامج الدعم الجتماعي للمهتدين اجلدد. 
وجاءت مبادرة "عادات رم�سانية يف الإمارات" لت�سهم يف تعريف 282 طالب 
من طلبة الدار بعادات وتقاليد �سهر رم�سان املبارك يف المارات بالتعاون 

مع موؤ�س�سة النفع العام. 
وحققت م�سابقة القراآن الكرمي "رتل وارتق" هذا العام م�ساركة 75 طالًبا 

وطالبة من املهتدين اجلدد، بهدف بّث روح احلما�ص واملناف�سة على قراءة 
القراآن، حيث قامت جلنة التحكيم باختيار اأف�سل 10 م�ساركني يف التالوة، 
يف  ال��ق��راء  اأف�سل  لختيار  الت�سويت  عملية  يف  املجتمع  اأف���راد  اإ���س��راك  ومت 
امل�سابقة، وبلغ عدد امل�سوتني يف امل�سابقة 945 م�سوت فيما بلغت م�ساهدة 

الفيديو 2900 م�ساهدة على �سفحة الدار يف اليوتيوب.
واجتماعية  ودينية  ثقافية  متنوعة  حما�سرات   10 ع��دد  ال��دار  نفذت  كما 
بخم�ص  الإ�سالمية  بالثقافة  واملهتمني  اجل��دد  للمهتدين  موجهه  ونف�سية 
والرو�سية،  والأثيوبية  وال�سينية  والفلبينية  الإجنليزية  اللغة  هي  لغات 
وجاءت  م�ستفيداً،   4513 منها  رم�سانية" ا�ستفاد  "ن�سائم  مبادرة  �سمن 

افرتا�سية عرب �سفحة الدار يف الفي�سبوك.
املبارك  رم�سان  �سهر  يف  مبادراتها  الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  واختتمت 
الفئات  الت�سامن الجتماعي ودعم  تعزيز  "تهادوا حتابوا" بهدف  بفعالية 
ل��  واملالب�ص  الهدايا  توفري  خ��الل  من  وذل��ك  احتياجاتهم  وتلبية  املتعففة 
)174( من املهتدين اجلدد واأ�سرهم مل�ساركتهم فرحة عيد الفطر باإجمايل 

الدار. موظفي  من  مقدمة  هدية   2700

اأكرث من 35 لوحة لـ25 فنانًا من ذوي الإعاقة  يف معر�ض »فلج غالريي« 

جامعة نيويورك اأبوظبي تكرم دفعة عام 2022 يف فعالية التخرج يوم 30 مايو

اجلامعة تقيم فعالية التخرج التا�سعة ب�سيغة احل�سور املبا�سر لأول مرة منذ ربيع عام 2020 لتخريج حوايل 350 طالبًا وطالبة من 85 دولة

•• ال�شارقة-الفجر

فناناً  ل�25  فنية  لوحة   35 من  اأك��رث  مب�ساركة 
ذا اإعاقة من منت�سبي مركز الفن للجميع )فلج( 
الإن�سانية، نظم  ال�سارقة للخدمات  التابع ملدينة 
24 مايو  20 ولغاية  ال��ف��رتة م��ن  امل��رك��ز خ��الل 
الثاين  للعام  غالريي(  )فلج  معر�ص    2022
)قاعة  بال�سارقة  احلكمة  بيت  يف  ال��ت��وايل  على 
من  يومياً  زوارة  املعر�ص  ا�ستقبل  الر�سيد(،حيث 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً وحتى الثامنة م�ساًء. 
     �سهد الفتتاح اإقباًل لعدد من الزوار واملهتمني، 
واأكد الأ�ستاذ حممد بكر امل�سرف العام على مركز 
الفن للجميع )فلج( اأن الفن ي�سهم بدور كبري يف 
دمج ومتكني الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وم�ساندتهم 

على النتقال من م�ساحات الظل اخلفية اإىل نور 
التوا�سل املجتمعي والتاأثري الفني والثقايف. 

     واأ�ساف: الهدف من املعر�ص هو حتقيق التكافوؤ 
يف الفر�ص بني الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة واأقرانهم 
م��ن غ��ري امل��ع��اق��ني يف مم��ار���س��ة الأن�����س��ط��ة الفنية 
املبدعني  ودم��ج  متكني  اإىل  بالإ�سافة  والثقافية 
لدولة  والثقايف  الفني  احل��راك  يف  الإع��اق��ة  ذوي 
املركز  اأن  اإىل  م�سرياً  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
املوؤ�س�سات  م��ع  التعاون  �سبل  بحث  على  حري�ص 
تقدمي  والعمل على  الدولة  والثقافية يف  الفنية 
الربامج التدريبية وامل�ساريع الفنية للفنانني من 

ذوي الإعاقة.
ال��ف��ن��ان��ة ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة م����رمي ج��م��ع��ة ع����ربت عن 
تعترب  وق��ال��ت:  امل��ع��ر���ص  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  �سعادتها 

هي  غالريي"  "فلج  معر�ص  يف  اليوم  م�ساركتي 
اللوحات  ا�ستخدام  على  اعتمدت  حيث  الثانية 
كما  ال��ط��ي��ور،  ور���س��م  ببع�ص  املت�سلة  ال�����س��غ��رية 
كانت يل م�ساركة يف القاهرة بلوحات تظهر جمال 

الرتاث البحري الإماراتي. 
الفنون  ال��ع��و���س��ي، من�سق  اأك���رم  الأ���س��ت��اذ  و���س��رح 
املعر�ص  اأن  للجميع  ال��ف��ن  م��رك��ز  يف  الت�سكيلية 
ي�سم لوحات مر�سومة بالأكريليك والزيت، قدم 

فيها الفنانون اإبداعاتهم وقدراتهم.
وتطور  اللوحات  ال��زوار مب��دى جمال  اأ�ساد  كما   

م�ساركة الفنانني هذا العام. 
فاطمة  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
عبيد: اأكملت عاماً منذ ان�سمامي اإىل مركز فلج 
حيث  املعر�ص،  يف  يل  م�ساركة  اأول  ه��ذه  وتعترب 

بداأت رحلتي يف مركز فلج بتعلم اأ�سا�سيات الر�سم 
اإىل  من حيث دمج الأل��وان وغريها من الفنيات 

اأن و�سلت اإىل هذه املرحلة املتقدمة. 
اأن مركز الفن للجميع )فلج( هو  جدير بالذكر 
ام��ت��داد جل��م��اع��ة الإم������ارات للفن اخل��ا���ص التي 
اأ�س�ستها املدينة عام 1995 حيث مت افتتاح املركز 
�ساحب  وح�سور  برعاية    2017 م��ار���ص   2 يف 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم اإمارة ال�سارقة.
ختاماً، اأكد الأ�ستاذ حممد بكر حر�ص املركز على 
الإقليمي  املحيط  لت�سمل  الدمج  فر�ص  تو�سيع 
ا�ستقطاب  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  م�����س��ت��ق��ب��اًل  وال�������دويل 
الإعاقة  ذوي  من  املوهوبني  من  جديدة  عنا�سر 

لالن�سمام اإىل اأن�سطة املركز التدريبية.

•• اأبوظبي-الفجر:

دفعة عام  لتكرمي  ا�ستعدادها  اأبوظبي عن  نيويورك   ك�سفت جامعة 
2022 من طالبها، الدفعة الأكرب حتى اليوم والتي ت�سّم حوايل 
التا�سعة  التخرج  فعالية  دولة، خالل   85 وطالبة من  350 طالباً 
30 مايو اجل��اري، والتي تقام ب�سيغة احل�سور املبا�سر  للجامعة يف 

للمرة الأوىل منذ بداية اأزمة كوفيد19- يف ربيع عام 2020. 
ويقود مرا�سم فعالية التخرج كلٌّ من ويليام اآر بريكلي، رئي�ص جمل�ص 
نيويورك؛  رئي�ص جامعة  واأن��درو هاملتون،  نيويورك؛  اأمناء جامعة 

ومارييت وي�سرتمان، نائب رئي�ص جامعة نيويورك اأبوظبي.
وي�����س��ارك يف ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��خ��رج م��ت��ح��دث��ني مم��ي��زي��ن ل��ت��ق��دمي بع�ص 
املالحظات للخريجني، مبن فيهم اإلني �ستوفان، وكيلة ق�سم العلوم 
ال�سيد  ال�سهري  العاملي  والنحات  �سميث�سونيان؛  معهد  يف  والبحوث 

اأني�ص كابور.

"نعتزم جعل  وي�سرتمان:  قالت مارييت  املو�سوع،  على هذا  وتعليقاً 
التي  الأوىل  امل��رة  فهي  ال��ع��ام،  ه��ذا  مم��ي��زًة  منا�سبة  التخرج  فعالية 
يتمكن فيها جمتمعنا من احل�سور �سخ�سياً لتكرمي دفعة خريجينا 
املتميزين بعد عامني من الأزمة ال�سحية العاملية. وي�سارك يف فعالية 
التخرج نخبة من اأبرز املتحدثني الذي يقدمون بع�ساً من خرباتهم 
وجمموعة من املالحظات والن�سائح امللهمة للخريجني، مبا ي�سمل 

جمالت الفنون والعلوم واحلياة اجلامعية".
و�سيلقي بريان ووترمان، اأ�ستاذ الأدب امل�ساعد والنائب ال�سابق للعميد 
يف جمال التطوير الأكادميي اجلامعي يف جامعة نيويورك اأبوظبي، 
عام  دف��ع��ة  ط��الب  اأح���د  ن��وره��داي��ات،  يو�سريل  ويلقي  ت��ودي��ع.  كلمة 
نورهدايات،  دفعة اخلريجني. ويخت�ص  بالنيابة عن  كلمة   ،2022
الأب���ح���اث الج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سة  الأ����س���ل، يف جم���ال  الأن��دون��ي�����س��ي 
اإىل تخ�س�ص تكميلي يف جمال امل�سرح. كما تقدم  العامة، بالإ�سافة 

ة العّبا�ص كلمة ترحيبية موجزة. الطالبة الإماراتية ح�سّ
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التمارين  ممار�سة  عن  ن��اجت  ع�سلي  اإجهاد  من  الكثريون  يعاين 
الريا�سية اأو العادات اليومية اخلاطئة، ما يعطي �سعورا بالتعب 

وعدم القدرة على ممار�س�سة املهام اليومية.  
الع�سالت  اإجهاد  االأع�ساء  وظائف  علم  جملة  يف  درا�سة  وتعّرف 
اأداء االأعمال اجل�سدية، ي�سف  باأنه نق�ص موؤقت يف القدرة على 
تنتجها  اأن  ميكن  التي  القوة  يف  انخفا�ص  الع�سالت" اأي  "اإجهاد 
الع�سالت، والتي تتطور بعد وقت ق�سري من بدء الن�ساط البدين.

كعدم  اأ�سكال  ع��دة  يف  الع�سالت  تعب  ويتجلى 
القدرة على رفع وزن اأقل اأو القيام بعدد اأقل من 
التكرارات اأثناء ممار�سة التمارين الريا�سية، اأو 
اأو لفرتة  اأ�سرع  عدم املقدرة على اجلري ب�سكل 

طويلة، اأو ال�سعور بنف�ص الأداء اأكرث �سعوبة.
التعب  يكون  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اخل���رباء  وبح�سب 
ال��ن��اج��م ع��ل��ى م���دار ف���رتة زم��ن��ي��ة اأط����ول اأو مع 
العمل على  جمموعات ع�سلية خمتلفة �سعورا 
املركزي  ال��ع�����س��ب��ي  ل��ل��ج��ه��از  م��ن��ه��ج��ي��ا م��وج��ه��ا 
ب���الإره���اق، ك��م��ا ه��و م��و���س��ح يف ب��ح��ث الكافيني 
وظائف  لعلم  الأمريكية  املجلة  يف  ن�سر  ال��ذي 

الأع�ساء.

ماهي اأ�سباب التعب الع�سلي؟
تتقل�ص الع�سالت بوا�سطة األياف فردية، ت�سمى 

الأكتني وامليو�سني، وتنزلق فوق بع�سها البع�ص، 
وت�سكل ج�سورا متقاطعة، مادة كيميائية ت�سمى 
 Adenosine Triphosphate
ذلك،  ب���ح���دوث  ل��ل�����س��م��اح  ���س��روري��ة   ))ATP
وبح�سب  ع�����س��ل��ي��ة،  ع��م��ل��ة  اع���ت���ب���اره���ا  ومي���ك���ن 
اخل���رباء فكلما ك��ان ل��دي��ك  ه��ذه امل���ادة ، ميكن 

اأن تعمل ع�سالتك.
ي�سمح  اأن����ه  ه���و   ATP اأه��م��ي��ة  اأ����س���ب���اب  اأح����د 
باإطالق الكال�سيوم من داخل اخلاليا الع�سلية 
لل�سماح بحدوث التقل�سات، واملنتج الثانوي املهم 
لتكوين ATP هو تراكم اأيونات الهيدروجني، 
التعب عن طريق  الهيدروجني  اأيونات  وت�سبب 

خلق بيئة اأكرث حم�سية يف الع�سالت.
امل��ن�����س��ورة يف الطب  ووف���ق���ا ل��ن��ت��ائ��ج الأب����ح����اث 
والتجريبي  ال�سريري  الأدوي��ة  وعلم  الريا�سي 

يت�سبب  اأن  مي��ك��ن  الأع�������س���اء،  وظ���ائ���ف  وع��ل��م 
و   ATP يف  ان��خ��ف��ا���ص  ال��ع�����س��ل��ي يف  ال��ع��م��ل 
واأيونات  الهيدروجني  اأيونات  وتراكم   PCr
الكال�سيوم،  اإط�����الق  مي��ن��ع  مم���ا  امل��غ��ن��ي�����س��ي��وم، 
وبح�سب الأبحاث  ميكن اأن تعيق هذه التاأثريات 
اجل�سور املتقاطعة واإطالق الكال�سيوم، ونتيجة 

لذلك انخفا�ص اإنتاج القوة الع�سلية.
الذي  ال��ك��ب��ري  ال��ع��ام��ل  اأن  اإىل  اخل����رباء  ي�سري 
ي�سبب اإرهاق الع�سالت هو زيادة احلرارة التي 
الريا�سة،  مم��ار���س��ة  عند  اجل�سم  لها  يتعر�ص 
ميكن اأن ت�سبب احل��رارة الناجتة عن التمرين 
اإجهادا ف�سيولوجيا ، وفًقا ملراجعة عام 2015 
يف امل��ج��ل��ة ال���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة ل��ل��ط��ب وال��ع��ل��وم يف 
اجلفاف  اإىل  اأي�سا  ت��وؤدي  اأن  وميكن  الريا�سة، 
من خالل العرق حيث يحاول اجل�سم احلفاظ 

على درجة حرارة ثابتة واآمنة.
الرئي�سية  الأ����س���ب���اب  اأح�����د  اجل���ف���اف  وي��ع��ت��رب 
لالإرهاق وفقا لورقة بحثية ن�سرت عام 2011 
يوؤدي  اأن  ومي��ك��ن  الريا�سية   العلوم  جملة  يف 
الأ�سا�سية  املعادن  كبرية يف  اإىل خ�سائر  التعرق 
مما  والكال�سيوم،  واملغني�سيوم  ال�سوديوم  مثل 

قد يوؤدي اإىل زيادة اإرهاق الع�سالت.

كيفية منع اإجهاد الع�سالت
بع�ص اخلطوات  اإىل  �ساين�ص  اأ�سار موقع ليف 
اتخاذها  مي��ك��ن��ن��ا  ال���ت���ي  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��را���س��خ��ة 

للم�ساعدة يف تقليل اإجهاد الع�سالت.

تناول الكربوهيدرات
ي����وؤدي ت��ن��اول ال��ب��ع�����ص م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات يف 

غ�سون �ساعات قليلة من التمرين اإىل حت�سني 
اأداء التمرين ب�سكل كبري، ويرجع ذلك اإىل حد 
حيويا  دورا  تلعب  الكربوهيدرات  اأن  اإىل  كبري 
لإنتاج  الأ���س��ا���س��ي  امل�سار  وه��و  ال�سكر،  حتلل  يف 

.ATP

 الغمر يف املاء
2018 يف جملة  وج���دت درا���س��ة اأج��ري��ت ع���ام 
Frontiers in Physiology اأن الغمر 
يف املاء يف اأي درجة حرارة اأقل من درجة حرارة 
اجل�سم كان فعال للغاية يف تقليل التعب ووجع 

الع�سالت بعد التمرين.

 �سرب املياه
 Journal of وجد بحث من عام 2019 يف
 Strength and Conditioning
Research اأن ا�سرتاتيجيات التربيد كانت 
الطرق فعالية للحفاظ على  اأك��رث  واح��دة من 

الأداء اأثناء التمرين،
 مبعنى اآخر منع ارتفاع درجة احلرارة الأ�سا�سية 

ي�ساعد على منع التعب.
يف  للم�ساعدة  للغاية  الفعالة  ال��ط��رق  اإح���دى   
احلفاظ على درجة حرارة منخف�سة ن�سبيا هي 

�سرب املاء البارد ،
 وهو �سوؤال مت التحقيق فيه يف التحليل التلوي 
للطب  ال�سكندنافية  املجلة  يف   2015 ل��ع��ام 

والعلوم يف الريا�سة ،
14 درا�سة مت جمعها  اأ�سل  10 من   واأظهرت 
ا يف اجل�سم درج��ة احل��رارة عن طريق  انخفا�سً

�سرب املاء البارد.

يعترب اجلفاف اأحد االأ�سباب الرئي�سية لالإرهاق

ن�سائح لتجنب التعب الع�سلي بعد التمارين الريا�سية

ال��درا���س��ة ع��ل��ى املوجات  ت��رك��ز 
الأوىل من جائحة  الثالث 
ووف����ق����ا  كوفيد19، 
ل���ل���ب���ي���ان���ات ال����ت����ي مت 
ج�����م�����ع�����ه�����ا، ف��������اإن 
ب����امل����ائ����ة   23
الن�ساء  م���ن 
احل����وام����ل 
بعد  اأو 
ال�������ولدة 
ك����ن����دا  يف 
ي��ع��ان��ني من 
اكتئاب  اأع������را�������ص 
باملائة   40 كبرية، وح��وايل 
اأعرا�ص متو�سطة  منهن عانني من 
الأول  امل���ق���ام  يف  م��رت��ب��ط��ة  ���س��دي��دة،  اإىل 

بالقلق والتوتر.
يتم  "بينما  ب���ريارد:  الربوفي�سور  قالت 
لل�سحة  اله���ت���م���ام  م���ن  ال��ك��ث��ري  اإي������الء 

اجل�����س��دي��ة ل��ل��ح��وام��ل، ف���اإن ه���ذه النتائج 
اأي�سا الهتمام ب�سحتهن  اأنه يجب  تثبت 
نف�سي  دعم  برامج  و�سع  ويجب  العقلية، 

منا�سبة اأثناء الولدة وبعدها".
الن�ساء  اأن  اأي�سا  احلمل  درا�سة  واأظ��ه��رت 
ال��ل��وات��ي ول���دن اأث��ن��اء ال��وب��اء ك��ان لديهن 
اأك��رث ح��دة م��ن الأمهات  اأع��را���ص اكتئاب 

احلوامل،
اقرتاب  مع  الأعرا�ص  انت�سار  ازداد  حيث 

الن�ساء احلوامل من الولدة.
وقالت بريارد: "الكتئاب والقلق والتوتر 
مبخاطر  ترتبط  احل��وام��ل  الن�ساء  ل��دى 
اأثناء  الإدراك��ي��ة  وامل�ساكل  املبكرة  ال��ولدة 
هذه  تاأثري  "لقيا�ص  واأ�سافت  الطفولة" 
الأع���را����ص وو���س��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات للحد 
ال�سروري  م���ن  اأن����ه  الآن  ن��ع��ت��ق��د  م��ن��ه��ا، 
الذين  لالأطفال  الطولية  املتابعة  �سمان 

ولدوا خالل هذه الفرتة."
م����ن ب����ني امل����وج����ات ال����ث����الث ال���ت���ي متت 

درا���س��ت��ه��ا، ت��ب��ني اأن امل��وج��ة ال��ث��ان��ي��ة بني 
كان   2021 واأب���ري���ل   2020 دي�����س��م��رب 
ال�����س��ح��ة العقلية  ت���اأث���ري ع��ل��ى  اأك����رب  ل��ه��ا 

للحوامل.
مت جتنيد اأكرث من 3000 امراأة كندية، 
مبا يف ذلك 2574 امراأة حامل و 626 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع���رب  ول������دت،  ام�������راأة 
الجتماعي وعيادات التوليد املختارة بني 

يونيو 2020 واأغ�سط�ص 2021.
وا���س��ت��خ��دم��ت ال��درا���س��ة م��ق��ي��ا���ص ادن���ربه 
لالكتئاب بعد الولدة ومقيا�ص ا�سطراب 
العوامل  ل��ت��ح��ل��ي��ل   -7 امل���ع���م���م  ال���ق���ل���ق 
ومقايي�ص  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ح�سب  النتائج  وملقارنة  العقلية  ال�سحة 
م��رح��ل��ة احل���م���ل وث���ل���ث احل���م���ل وموجة 

اجلائحة.
عرب  ا�ستبيانا  احلوامل  امل�ساركات  اأكملت 
اأثناء  التوظيف  عند  م��رت��ني،  الإن��رتن��ت 
احلمل وبعد �سهرين من الولدة، الن�ساء 

ا�ستبيانا  اأكملن  بالفعل  اأجن��ن  ال��ل��وات��ي 
واحدا فقط.

امل�������س���ارك���ني يف احلمل  م��ت��اب��ع��ة  ت�����س��ت��م��ر 

تقييم  ويتم  �سهرا،   18 حتى  واأطفالهم 
ب��ع�����ص الأط���ف���ال ���س��خ�����س��ًي��ا يف ع��م��ر 24 

�سهرا، مع ا�ستمرار جائحة كوفيد19.

درا�سة: جائحة كورونا اأثرت 
على ال�سحة النف�سية والعقلية للن�ساء احلوامل

جائحة  جراء  كندا  يف  واملر�سعات  للحوامل  والنف�سية  العقلية  ال�سحة  على  كوفيد19  جائحة  تاأثري  كندية  درا�سة  اأظهرت   
اأن  العامة،  وال�سحة  البيئية  للبحوث  الدولية  املجلة  يف  وُن�سرت   ،  Anick Bérardقادتها التي  الدرا�سة  كورونا.واأكدت 
يف  اجلليدية  والعا�سفة  زيكا  فريو�ص  وباء  مثل  والعامل،  كندا  يف  االأخ��رى  التاريخية  االأزم��ات  يف  حدث  مما  اأكرب  كان  التاأثري 

كيبيك عام 1998.
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�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0061145
اإخطار عديل مببلغ 348400 درهم اماراتي

املخط�ر : اأبو اخلري جنيب على - اجلن�سية بنغالدي�ص ويحمل هوية رقم )784197936948542(
العن�وان : ال�سارقة - ال�سهويني - هاتف رقم : )0506775322(

املخطر اإليه : حممد عبداهلل على حم�سن - اجلن�سية جزر القمر 
ويحمل رقم املوحد رقم )121429499( - العنوان : راأ�ص اخليمة

هاتف رقم : )0501517151( )0558152000(
مو�سوع الإخطار : اخطار عديل بالوفاء

حيث اأن املخطراليه ا�ستلم مبلغ و قدره 348400 )ثالثمائه وثمانيه واربعون الف واربعمائه( درهم اماراتي 
�سادر  حكم  ومبوجب   ، التحويل  اي�سالت  مبوجب   )ADCB( بنك  طريق  عن  حمولة  دفعات  طريق  عن 
امل�ستحق يف  املبلغ  اليه يرف�ص دفع  اأن املخطر  2022/1142 وحيث  ال�سارقة برقم  بامارة  العامة  بالنيابة 
وال  اإخطاركم  تاريخ  اأيام من  اعاله خالل خم�سة  املذكور  �سداد مبلغ  ب�سرورة  فاأننا نخطركم  لذلك   ، ذمته 
�سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا 

جاء به، وهذا اإخطار منا بذلك
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�ضوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات )�ل�ضارقة(   

70533

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0057589
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر / عمار حيدر على ، هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784199539510935( العن�وان / 
ال�سارقة هاتف رقم / 0524433719

املخطر اإليه /طيبه طارق حممد طارق حممود ، باك�ستانية اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم )784196751961705( العن�وان/ دبي  - هاتف رقم / 0559183699

درهم املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 3850 
الطرفني  بني  مربم  جتارية  عالقة  مبوجب  درهم  املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 3850 

حيث قام املخطر اليه بت�سليم املخطر عدد 1 �سيك مببلغ قيمته )3850(
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته ، 

حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرفه اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد
�سيك رقم 000041 مببلغ 3850 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/07/05 وامل�سحوب على بنك امل�سرق

حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن 
دون جدوى، لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال 
�سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء 

به، وهذا اإخطار منا بذلك،
�لكاتب �لعدل    

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�ضوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات )�ل�ضارقة(   

70533

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0057840
اخطار عديل للوفاء

يف  �سريك  ب�سفتي   )784199413793201( رقم  هوية  بطاقة  واحمل  اجلن�سية  هندي  على،  حيدر  حوذيفه   / املخط�ر 
الرخ�سة التجارية امل�سماه )حوذيفه حيدر ملقاولت الملنيوم والزجاج ذ م م( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، 

وحتمل رخ�سة جتارية رقم )746303( العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم /0528836610
رقم  جتارية  رخ�سة  ،وحتمل  دبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   ، م  م  ذ  �ص  للديكور  ايه  ايه  اف   / اإليها  املخطر 

)R2338290( ومتثلها وال�سيدة / فرحه خان، هندية اجلن�سية وحتمل جواز �سفر رقم )656717(
العن�وان/دبي - هاتف رقم / 0508550702

املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 24،783 درهم 
املخطر اإليه حرر عدد 2 �سيك للمخطر مببلغ 24،783 درهم مبوجب عقد اتفاق جتاري مربم بني الطرفني

حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد
CBI سيك رقم 000128 مببلغ 15،500 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/05/30 وامل�سحوب على بنك�

CBI سيك رقم 000127 مببلغ 9،281 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/05/17 وامل�سحوب على بنك�
الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،  ا�ستحقاقه و املطالبة  باملبلغ رغم م�سي تاريخ  بالوفاء  اليه قد تخلف  ان املخطر  حيث 
لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات 

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

�لكاتب �لعدل    

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�ضوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات )�ل�ضارقة(   

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 70533
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0053379
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر / حوذيفه حيدر على، هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784199413793201( ب�سفتي �سريك 
يف الرخ�سة التجارية امل�سماه  )حوذيفه حيدر ملقاولت الملنيوم والزجاج ذ م م( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقه، وحتمل رخ�سة جتارية رقم )746303( العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم /0528836610
املخطر اإليه / طيبه طارق حممد طارق حممود ، باك�ستانيه اجلن�سية

ويحمل بطاقة هوية رقم )784196751961705( - العن�وان/ ال�سارقة - هاتف رقم / 0559183699 
املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 12،400 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 12،400 درهم مبوجب عالقة جتارية مربم بني املخطر واملخطر الية 
1 �سيكات مببلغ قيمته )12،400( حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها  حيث قام املخطر اليه بت�سليم املخطر عدد 
ارتد دون �سرف لعدم  اأنه  اإل  ال�سيك توجه املخطر ل�سرفه  ا�ستحقاق  انه بتاريخ  املبلغ املرت�سد يف ذمته.  حيث  ب�سداد 
2021/07/02 وامل�سحوب على بنك  12،400 درهم بتاريخ ا�ستحقاق  000038 مببلغ  كفاية الر�سيد �سيك رقم 
امل�سرق.  حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن 
دون جدوى، لذلك،  فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر 

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

�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�ضوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات )�ل�ضارقة(   

70533 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0057844
اخطار عديل للوفاء

�سريك يف  ب�سفتي   )784199413793201( رقم  بطاقة هوية  واحمل  اجلن�سية  على، هندي  املخط�ر/ حوذيفه حيدر 
الرخ�سة التجارية امل�سماه )حوذيفه حيدر ملقاولت الملنيوم والزجاج ذ م م( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، 

وحتمل رخ�سة جتارية رقم )746303( العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم /0528836610
رخ�سة  وحتمل   ، دبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادره  م،  م  ذ  �ص  الفنية  للخدمات  مودرن  �سكوب   / اإليها  املخطر 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  هندية  خان،  احمد  �سفيان  �سردار  وال�سيد/  وميثلها   )801149( رقم  جتارية 

)784197815298506( - العن�وان/دبي - هاتف رقم/ 0525538335
املو�سوع / املطالبة ب�سداد مبلغ وقدره 20،500 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 20،500 درهم مبوجب عقد اتفاق جتاري مربم بني الطرفني حيث انه بتاريخ 
ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد دون �س�رف لعدم احل�ساب مغلق �سيك رقم 000081 مببلغ 20،500 
اليه قد تخلف بالوفاء  ان املخطر  الوطني حيث  درهم بت�اريخ ا�ستحقاق 2020/09/05 وامل�سحوب على بنك را�ص اخليمة 
باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ 

املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذا اإخطار منا بذلك،
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�ضوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات )�ل�ضارقة(   

70533

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�إعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة �ل�ضارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ضاد�ت �ين �ضامبا  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0001332/ 

اإىل املحكوم عليه : �سادات اين �سامبا - العنوان : اإمارة ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل 
بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة -هاتف 0586373068 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ اأجرة ال�سارقة - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 44601.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�إعالن يف �لق�ضية �لتنفيذية بالن�ضر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0000901/ 
اإىل املحكوم عليه : نور لتوريد الأيدي العاملة ومن ميثلها قانونا  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ان�ص احمد حممد م�سلح ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 7275.0 

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

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001768 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بوابة ال�سموخ للمقاولت - ذ م م
جمهول حمل الإقامة : 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/30 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 5( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/23 م.

مكتب �خلدمات �لق�ضائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف �لتنفيذ رقم 1351/2019/207 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ : م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة

املطلوب اإعالنه : نا�سر عبداهلل احمد الغرير 
مو�سوع الإعالن : 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/8 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  20% من  عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
م�ستندات  ي��ربره من  باإعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  ال�سا�سي 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ح�سة يف ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : 

الرا�ص - رقم الر�ص 126 - امل�ساحة : 4.53 مرت مربع - املقدرة ب���� )203171( درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف �لتنفيذ رقم 1351/2019/207 تنفيذ جتاري  

طالب التنفيذ : م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة
املطلوب اإعالنه : نا�سر عبداهلل احمد الغرير 

مو�سوع الإعالن : 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/8 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  20% من  عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
م�ستندات  ي��ربره من  باإعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  ال�سا�سي 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ح�سة يف ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : 

الرا�ص - رقم الر�ص 126 - امل�ساحة : 4.53 مرت مربع - املقدرة ب���� )203171( درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
يف �لدعوى  رقم )2022/848( جتاري جزئي    

املدعى عليها الثانية : دود�سال هايدروكاربون اند باور )تنزانيا( بي يف تي ليمتد 
التنقيب  جمال  يف  متخ�س�ص  الأول  ثنائية  خربة  جلنة  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
عن النفط والثاين خبري م�سريف يف الدعوى �سدكم من املدعية : �ساك�سون دريلنغ & اويل 
�سريفي�سز )م د م �ص(  وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع جلنة اخلربة 
عن بعد واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2022/5/31 يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا ، 
بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز.  لذا نطلب  الإلكرتونية  املن�سة  وذلك باحل�سور على 
 -3888996( الرقم  على  املنتدب  اخلبري  مكتب  على  هاتفيا  والإت�سال  احل�سور  منكم 
04( وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاإن 

اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.
�خلبري/ حممد ح�ضن �ملرزوقي               �خلبري / نا�ضر �حمد علي بخيت �مل�ضعبي 

خبري م�ضريف                         خبري تنقيب عن �لنفط 

�إعالن بالن�ضر جلل�ضة �خلربة 

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2022/113844(
امل�ن�ذره :- ق�سر امللوك للعقارات )�ص م خ(

املنذر اليها  : 1- نور الليل للتكنولوجيا )امل�ستاجر( 
اإليه ويخطره باملطالبة �سداد مبلغ )22.899 درهم( القيمة  اإىل املنذر  املاثل  توجه املنذره الإنذار العديل 
الإيجارية امل�ستحقة مقابل ال�سيكات الإيجارية املرتدة من البنك اأرقام )33،32،31،37،36( وذلك خالل 
فرتة اأق�ساها �سهر )ثالثون يوما( من تاريخ اإعالن املنذر اإليه لالإنذار املاثل مع ما ي�ستجد من قيمة اإيجارية. 
ويف حالة عدم �سداد القيمة الإيجارية املطالب بها تخطر املنذرة املنذر اإليهما اأنه بعد انتهاء املهلة القانونية 
�ست�سطر املنذرة لتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بالإخالء مع املطالبة ب�سداد القيمة الإيجارية حتى 
اإليه  املنذر  ومطالبة  ر�سومها  و�سداد  واملياه  الكهرباء  من  ذمة  براءة  �سهادة  اإح�سار  مع  التام  الإخالء  تاريخ 
القانوين  بحقها  املنذرة  وحتتفظ  بذمته  املرت�سدة  والر�سوم  والغرامات  الإيجارية  املبالغ  �سداد  مت�سامنني 
كامال باملطالبة بالتعوي�ص عن العطل وال�سرر طبقا لبنود عقد الإيجار عن اأي تاأخري او اأعمال �سيانة اأو اأي 
�سرر. ويف جميع الأحوال مطالبة املنذر اإليه �سداد مبلغ 5250 درهم غرامة ال�سيكات املرتدة من البنك ، مع 

اإلزام املنذر اإليه حتمل كافة الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2021/113986(
املنذرة : �سركة الألبان الوطنية املتحدة 

املنذر اإليه : �سويت كورن للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - رخ�سة جتارية رقم 536870
1F-37 العنوان : المارات - اإمارة دبي - منطقة ديرة - املطينة - بناية الغرير لال�ستثمار - مكتب رقم 

dailyfreshuae@sweetcornllc.co ت : 0557230456 - الربيد اللكرتوين
ريال   811،173،11 مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  ينذر  املنذر  فان  العديل  الإنذار  هذا  ومبوجب 
�سعودي او ما يعادلها بالدرهم الماراتي ل�سالح املنذر خالل 5 اأيام من تاريخ ن�س�ر هذا النذار ويف حال 
تخلفكم عن ال�سداد او النتهاء فاإننا �سن�سطر ا�سفني لتخاذ جميع الجراءات القانونية وايقاع احلجوزات 
القانونية �سدكم، مع تكليفكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة بالإ�سافة اإىل الفوائد التاأخريية 
على املبلغ مع، كافة احلقوق القانونية للمنذرة وذلك اعمال لن�ص املادة )63( من الالئحة التنظيمية 

لقانون الإجراءات املدنية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم )57( ل�سنة 2018.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
بنغالدي�ص،   : اجلن�سية   - عبدالغفور  يو�سف  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�سيد : مبارك  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
على �ساير ح�سني - اجلن�سية : باك�ستان، يف الرخ�سة امل�سماه )�سم�ص الفالح لتجاره الهواتف 
دائرة  من  ال�سادرة  املتحركه( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )795749( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
الإمارات   : اجلن�سية   - خادم  يون�ص  نور  حممد  عبدالرزاق   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة،  العربية 
تاأ�س�ست  الراحه للتجارة(  امل�سماه )ركن  املتحدة، يف الرخ�سة  اململكة   : اأكرببور - اجلن�سية  اأحمد   :
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )616604( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 
بال�سارقة،  تعديالت اخرى:1- تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )�سركة ال�سخ�ص 
للتجارة  الراحه  )ركن  اإىل  للتجارة(  الراحه  )ركن  التجاري من  الإ�سم  تغيري   .2 الواحد)ذ،م،م((، 
)ذ.م.م( - �سركة ال�سخ�ص الواحد(، وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
اي اعرتا�ص  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
اجلن�سية   - احلمادي  �سالح  ح�سني  حممد  احمد   / ال�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه 
برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   ) ال�سباغ  ملقاولت  )ال�سارية 
تعديالت   ، بنغالدي�ص  اجلن�سية   - �سايف  حممد  ال�سيد/  اإىل   ،)217730( رقم  جتارية 

اخرى : تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001136 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عجمان لند العقارية ذات م�سوؤولية حمدودة  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/5/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر 

بتاريخ  2022/5/23 م.
مدير �خلدمات �لق�ضائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
مذكرة �إعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة �ل�ضارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0003288 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ديريك �سيكاجا �سيكاجا - العنوان : 9267770  
هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله
ل�سالح / اأجرة ال�سارقة  بالتايل : ن�ص احلكم 

مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت 
وخم�سون  و�سبعة  وخم�سمائة  الفا  ع�سر  اربعة  درهم(   14،557.83(
بالن�سر.  الإعالن  م�ساريف  لها  باأدائه  فل�سا.  وثمانون  وثالثة  درهما 

برف�ص ما زاد على ذلك من طلبات.  
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 70522
مذكرة �إعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
�أد�ء    �أمر   AJCFICICPL2022 /0001555 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جيم�ص يوجوليو بهاتي - العنوان : 9516680  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/4/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح/ طارق احمد عبداملح�سن بالتايل : ناأمر 
الف  للطالب مبلغا وقدره خم�سة ع�سر  يوؤدي  بان  املعرو�ص �سده  بالزام 
بدء  �سنويا   %5 بواقع  امل�ستحقة  القانونية  الفائدة  عن  ف�سال  درهما 
الزامه  الوفاء مع  2021/9/14 وحتى متام  الإ�ستحقاق يف  تاريخ  من 
بالر�سوم وامل�سروفات. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
MOJAU_2022- 0066705 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ عبدالرحمن ح�سني ح�سن �سالح اآل علي اجلن�سية 
الإمارات ب�سفته املتنازل يرغب يف البيع والتنازل عن كافة ح�سته البالغة %100 
وذلك اىل الطرف 1/ املتنازل اليه : �سابري كالينجال مويدو هندي اجلن�سية قيمة 
دائرة  عن  ال�سادرة   543950 رقم  جتارية  رخ�سة  100% مبوجب  احل�سة 
التنمية الإقت�سادية ال�سارقة با�سم )بقالة راأ�ص اخليمة( الن�ساط التجاري بقالة، 
ح�سن  ح�سني  عبدالرحمن  وال�سيد/  كالينجال  �سابري  اجلديد/  املالك  لي�سبح 
�سالح اآل علي - وكيل خدمات لل�سركة.  وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل العام 
بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن فمن 

لديه اي اعرتا�ص على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية 

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70408

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2022/111867(
املن�ذر : ال�سويب للعقارات ذ م م

املنذر اإليه : اوهايو خلدمات ملعاينة والتثمني
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سداد قيمة املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة بح�سب 
حيث  اليجارية  القيمة  �سداد  ب��دون  ف��رتة  لوجود  بيننا  املحرر  الي��ج��ار  عقد 
ملده  نف�سه  تلقاء  من  وجت��دده   31/10/2022 بتاريخ  اليجار  عقد  انتهاء 
ايجاريه جديده بدون �سداد و مبهلة مدتها )خم�سة ع�سر يوما( - ح�سب املتفق 
عليه بعقد اليجار - من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا املاأجور 

و ذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازعات اليجارية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة من �سركة منازل 
العقارية با�سم كال من 

عدد االأ�سهم رقم  ال�سهادة اال�سم 

101773100،000اأحمد احلاي خلفان قذالن املزروعي 

1046673،609اأحمد احلاي خلفان قذالن املزروعي

فمن يعرث عليهم ت�سليمهم لل�سركة املذكورة اأعاله
اأو الإت�سال على 0505111471

فقد�ن �ضهاد�ت ��ضهم
�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

 �ضهادة بالتا�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بانحالل �ضركة
ا�سم ال�سركة : احلارث واحمد املو�سى خلدمات ال�سحن �ص ذ م م  

العنوان : مكتب ملك مركز �سوبرمي ارك لالعمال - بردبي - بزن�ص بي - مركز ا�ستدامة 
B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 712599 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1139740 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/4/22 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/4/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
 910 العنوان : مكتب رقم  ايزي�ص لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت  املعني 
 : فاك�ص   04-2947002  : هاتف   - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك 
2947003-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد و�ل�ضياحة

70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�ضهادة بالتا�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : ايزي�ص لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
العنوان : مكتب رقم 910 ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار - بور�سعيد - هاتف 
الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2947003  : فاك�ص   04-2947002  :
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية احلارث واحمد 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ص  ال�سحن  خلدمات  املو�سى 
 2021/4/22 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/4/22
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد و�ل�ضياحة

70197
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�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1863/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  اأداء  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/5231 امر  مو�سوع 
وقدره )396.318/39( درهم ،  �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة ادفان�ص تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
ع���ن���وان���ه:دي���رة - م��ن��ط��ق��ة ال���رق���ة - حم���ل رق���م 11 ب��ن��اي��ة ع���دن���ان خ��ل��ي��ف��ة ���س��ل��ط��ان احل��ب��ت��ور - هاتف 

رقم:042278100 - فاك�ص رقم:042277997 - رقم مكاين:3027495856
 - ����ص.ذ.م.م  والتكييف  امليكانيكيه  لالعمال  ادمي   -2 راج��ان  فيالندي  ف��الذي   -1 اإعالنهما:  املطلوب 

�سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )396.318/39(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2671/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4090 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )788.389.46( درهم ،  �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة الوكوبانال ميدل اي�ست ذ.م.م
عنوانه:العنوان املختار - امارة دبي - بردبي - �سارع اخلليج التجاري - برج املنارة ط 30 - مكتب 3006 

- رقم مكاين:2466586507
املطلوب اإعالنه: 1- بيفر جلف للمقاولت �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
خلزينة  ر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )788389.46( وق��دره 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 70448

�عالن بالن�ضر 
 95/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  زهري عبداحل�سني حم�سن جواد �سجواين
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني - فرع دبي 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )184446.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن بالن�ضر 
 207/2021/1705 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  قا�سم كوجنو نا�سر الدين -  جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم��ارات  )م(  ���ص.م.ب  الو�سط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ص  الطالب  ان  مبا 

�سركة امريكان اك�سرب�ص )ال�سرق الو�سط( �ص.م.ب )�سابقا( 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )34778( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بالن�ضر 

 207/2022/685 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  فياز وزمي وزمي احمد -  جمهول حمل القامة

)حاليا(  الم��ارات  )م(  ���ص.م.ب  الو�سط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ص  الطالب  ان  مبا 
�سركة امريكان اك�سرب�ص )ال�سرق الو�سط( �ص.م.ب )�سابقا( 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )23558.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بالن�ضر 

 1790/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  فاديفيل �سينا جوندر -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/رويال فالكون خلدمات ادارة الفعاليات �ص.ذ.م.م 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )110070( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن بالن�ضر 
 48/2022/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  موؤ�س�سة حنني للنقليات -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سامويل ما �سيه ب�سفته من ورثة املتويف ابن )امانويل ب�سري 

ما�سيه( 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )189128( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن حكم بالن�ضر        

                  يف  �لدعوى رقم:1254/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1.280.688( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

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

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

املطلوب اإعالنه :  1- �سمري بن عبداملح�سن بن نا�سر احلميدان  -  �سفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2021/11/1 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإعالن 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )1.180.688( درهم والفائدة بواقع 5% �سنويا من  ل�سالح 
املحاماة ورف�ست ماعدا  اتعاب  امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل  الزمته  التام كما  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن حكم بالن�ضر        

                  يف  �لدعوى رقم:183/2021/22 مدين كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية املدنية الوىل رقم 33

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )12000000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:�سركة موفق القداح التجارية ذ.م.م
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - دي��رة - دبي - �سارع �سارع دي��رة - مبنى ملك حممد احمد عبداهلل املو�سى - �سقة 

معر�ص رقم 2 - ملك حممد احمد عبداهلل املو�سى
املطلوب اإعالنه :  1- �سغري عبداهلل نالكاندي  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2022/3/14 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإعالن 
ل�سالح/ �سركة موفق القداح التجارية ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )8.008.789( درهم 
مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة احلكم وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�سروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن حكم بالن�ضر        

                  يف  �لدعوى رقم:214/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )142286( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:�سركة المارات العامة للنقل واخلدمات - موا�سالت المارات
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي امارة دبي - �سارع حممد بن را�سد بوليفارد برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب 

1903 - وميثله:يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي
املطلوب اإعالنه :  1- ايرلني بي زوجة عارف جمعه �سقر الزعابي  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2022/4/27 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإعالن 
ل�سالح/ �سركة المارات العامة للنقل واخلدمات - موا�سالت المارات بالزام املدعي عليها الثانية مالكة املوؤ�س�سة 
ومائتان  الفا  واربعون  واثنان  مائة  دره��م   )142.286( مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ب��اأن  الوىل  عليها  املدعي  الفردية 
و�ستة وثمانون درهما - مديونية وبالفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/12/21 وحتى متام 
احل�سوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهما  خم�سمائة  ومببلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  ال�سداد 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 70545

�عالن حكم بالن�ضر        
                  يف  �لدعوى رقم:2850/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )1.908.954.78( درهم والفائدة القانونية 
عن هذا املبلغ بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام - ثانيا:ت�سمني املدعي عليها كافة الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة م�سانع ال�سباغ الوطنية املحدودة

ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى جممع  الثالثة ع�سر - �سارع  ال�سناعية  املنطقة  ال�سارقة -  ام��ارة  عنوانه:المارات - 
م�سانع نا�سيونال - �سقة جممع م�سانع نا�سيونال - دوار نا�سونال - وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/4/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
�سركة م�سانع ال�سباغ الوطنية املحدودة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.908.954.77( درهم 
الر�سوم وامل�ساريف والف درهم  ال�سداد والزمتها  الدعوى وحتى متام  تاريخ قيد  القانونية بواقع 5% من  والفائدة 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بالن�ضر    

                  يف  �لتظلم رقم:45/2022/44 تظلم من قر�ر نز�ع 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�سر رقم 854

نزاع  رق���م:406/2022  النزاع  يف  ال�سادر  للخ�سومة  املنهي  القرار  من  تظلم   : التظلم  مو�سوع 
جتاري ، والر�سوم وامل�ساريف. 

املتظلم:نينا بري�سكو
عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ملك ذا 

غالرييا انفي�ستمنت�ص - �سقة الطابق 15 - مكتب 1501
املطلوب اإعالنه :  1- يو بي ا�ص �سبورت اكادميي  -  �سفته : متظلم �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى تظلم من القرار املنهي للخ�سومة ال�سادر يف النزاع 
رق��م:406/2022 نزاع جتاري ، والر�سوم وامل�ساريف - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  
او من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  09.00 �ص يف  ال�ساعة    2022/5/26
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل .
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بالن�ضر        

                  يف  �ملنازعة رقم:794/2022/465 نز�ع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

توؤدي للمتنازعة مبلغ اجمايل قدره )81.700.00( درهم مع  بان  املتنازع �سدها  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�سوع 
الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

املتنازع:�سركة كوين ميدل اي�ست ذ.م.م
عنوانه:دبي - برج بيورا - �سارع اخلليج التجاري - داون تاون - الطابق 31

وميثله:يعقوب قا�سم �ساهني عبداهلل
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة التطوير للمقاولت �ص.ذ.م.م -  �سفته: متنازع �سده

املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  مو�سوع الإعالن :  قد 
اجمايل قدره )81.700.00( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/5/30  ال�ساعة 09.00 �ص يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن بالن�ضر        
                  يف  �ملنازعة رقم:3203/2021/465 نز�ع جتاري 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761
مو�سوع املنازعة : الزام املتنازع �سدهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ )33.398.38( درهم ثالثة وثالثون الف 
قانونية  فوائد   %12 اىل  بال�سافة   - فل�سا  وثالثون  وثمانية  دره��م  وت�سعون  وثمانية  وثالثمائة  دره��م 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:�سركة المارات العامة للنقل واخلدمات - موا�سالت المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي
املطلوب اإعالنه :  1- املركز الول للتجارة العامة  -  �سفته: متنازع �سده

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بالقرار املنهي للخ�سومة قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا 
لن�ص املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع 
�سدهما مبلغ )33.398.38( درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهما الر�سوم 

وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70545

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بالن�ضر        

 386/2022/486 تعيني خربة 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سده : 1- اأيوب علي قربان فتاحى مى اأبادي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بزن�ص تاور لال�ستثمار �ص.ذ.م.م 

وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول: اول بندب احد اخلرباء احل�سابني �ساحب الدور يف اجلدول وتكون مهتمه 
بعد الطالع على اوراق الدعوى وما بها من م�ستندات وعقد البيع �سند العالقة التعاقدية بني الطراف وبيان 
ثمن الر�ص املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن وبيان مدة التاأخري يف �سداد اق�ساط الثمن 
التي حل موعد ا�ستحقاقها واحت�ساب غرامة التاأخري وفقا للن�سبة املتفق عليها بالعقد وكذلك الغرامة املن�سو�ص 
عليها يف العقد عن ا�ستالم الوحدة مو�سوع الدعوى وبالنتجية ت�سفية احل�ساب بني الطرفني وبيان اجمايل املبالغ 
امل�ستحقة للمتنازعة بذمة املتنازع �سده وفقا للعقد حتى تاريخ اعداد التقرير - ثانيا:الزام املتنازع �سده بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/5/24 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2508/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف امر اأداء رقم 6131/2021 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )411241( درهم 

،  �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : كرحان بن حممد بن مانع ال يا�سني

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سعادة - مبنى بري�سم تاور - �سقة 1901 - 
 info@aldhaheriinternational.com:بريد الكرتوين

 وميثله:جا�سم �سامل م�سبح �سامل
���ص.ذ.م.م - �سفتهما: منفذ  العاملية  التجارية  القا�سم للو�ساطة  الورد 2-  راأفت طه احمد  اإعالنهما: 1-  املطلوب 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )411241( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بالن�ضر        

                  يف  �لدعوى رقم:514/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )222100( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 2021/11/3 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:�سركة القب�ص للهند�سة واملقاولت والتجارة العامة وميثلها مديرها املهند�ص/علي حلمي طه خالف
عنوانه:المارات - امارة عجمان - الرا�سدية - عجمان - �سارع الرا�سدية مبنى ار�ص �سامل �سيف - �سقة 1 - �سارع 

الرا�سدية
املطلوب اإعالنهما :  1- احمد عادل احمد ع�سرة 2- اللواء الذهبي لالن�ساءات �ص.ذ.م.م - وميثلها مديرها �سهري 

حممد حممد ابراهيم قا�سم  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )222100( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 2021/11/3 وحتى ال�سداد التام و�سمول 
ال�ساعة 01.00 م�ساءا يف  املوافق  2022/6/6   املعجل بال كفالة - وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني   بالنفاذ  احلكم 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما بان الدعوى قد جددت من ال�سطب(.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن حكم بالن�ضر        
                  يف  �لدعوى رقم:1260/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )218.572( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

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

IBAN:AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنه :  1- حممد عظيم �سومرو  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/10/31 يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )118.572( درهم والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا 
ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن حكم بالن�ضر        
                  يف  �لدعوى رقم:1046/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )528.399( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 10% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

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

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- نتاليا مي�ص ت�سوك  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2021/9/22 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإعالن 
ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )428.399( درهم اربعمائة ثمانية 
وع�سرون الف ثالثمائة ت�سعة وت�سعون درهم ، والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2021/8/23 
وحتى ال�سداد التام والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن حكم بالن�ضر        
                  يف  �لدعوى رقم:989/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )220.663( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

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

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- احمد مراد بلو�ص مراد بلو�ص  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/10/31 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )120.663( درهم ، والفائدة بواقع 
5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائيه وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  اتعاب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن حكم بالن�ضر        

                  يف  �لدعوى رقم:1089/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )268.704( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

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

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املطلوب اإعالنه :  1- لري�سا جرا�سيفا  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/11/30 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )68.704( درهم ، والفائدة بواقع %5 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائيه وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن حكم بالن�ضر        
                  يف  �لدعوى رقم:1036/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )291.761( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

 -  9 رق��م  امل��ي��زان��ني - مكتب   - الع��م��ال  بناية نقطة   - بور�سعيد  امل��ط��ار - منطقة  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826

 IBAN:AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنهما : 1- بري�سانا كومار ناير 2- انديرا باي اما كري�سنا  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/11/16 يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ ومقداره )191.761( درهم ، والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتهما  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائيه  املطالبة 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�ست 
اآل مكتوم حاكم  �سعيد  را�سد بن  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم 

دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

مذكرة �عالن بالن�ضر  )�إ�ضتئناف(    
                  يف  �ال�ضتئناف رقم:804/2022/305 ��ضتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
بجل�سة  ال�سادر  رق���م:2629/2020 جتاري جزئي  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : ال�ستئناف  مو�سوع 

عاب. 
امل�ستاأنف:�سكيل بهري كرم

الطابق  بوينت  بزن�ص  بناية   - لل�سيارات  ني�سان  - خلف معر�ص  بور�سعيد   - ديرة   - دبي   - عنوانه:المارات 
بريد   - م����ك����اين:3250795380  ع��ن��وان   - ف���اك�������ص:042595666   - ه��ات��ف 042595777   09 ام  م��ي��زان��ني مكتب 

  info@omalc.ae:الكرتوين
املطلوب اإعالنه :  1- امربيال لل�سيارات �ص.م.ح  -  �سفته: م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2020/2629 جتاري جزئي نظرا لجازة 
احلداد الر�سمية لوفاة ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( تقرر تاأجيل الدعوى اداريا. وحددت 
، وعليه يقت�سى  التقا�سي عن بعد  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة  املوافق  2022/6/20   لها جل�سة يوم الثنني  

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ضتئناف    
70472 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

مذكرة �عالن بالن�ضر  )�إ�ضتئناف(    
                  يف  �ال�ضتئناف رقم:328/2022/322 ��ضتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2021/39 عقاري كلي ، والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:عليا ابراهيم نا�سر الذيب ال علي

عنوانه:المارات - امارة را�ص اخليمة - الندبه - مقابل فندق ابن ماجد وا�سواق المارات - رقم 
info@omalc.ae:مكاين:9249749596 - هاتف رقم:0504877199 - بريد الكرتوين

 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة الواقع  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

كلي.  عقاري  رق���م:2021/39  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/6/1  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ضتئناف    
70472
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املال والأعمال
األربعاء    25  مايو    2022  م   -    العـدد   13552  
 Wednesday     25   May   2022   -  Issue No   13552

لتعزيز اال�ستفادة من الهيدروجني يف التحول بقطاع الطاقة

خالد بن حممد بن زايد ي�سهد توقيع �سراكة ا�سرتاتيجية بني اأدنوك وم�سدر و »بي بي« 

•• اأبوظبي -وام:

�سهد �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  ع�سو  نهيان،  اآل 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�ص  اأب��وظ��ب��ي 
اإدارة  مل��ج��ل�����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص 
“اأدنوك”،  الوطنية  اأبوظبي  برتول  �سركة 
“اأدنوك”  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  توقيع 
اإىل حتقيق  تهدف  و”بي بي”  و”م�سدر” 
ت��ق��دم م��ل��م��و���ص يف ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
الطاقة  جم�����الت  يف  ال���ث���الث���ة  الأط��������راف 
ت��ط��وي��ر مركزين  ذل����ك  امل���ت���ج���ددة، مب���ا يف 
والتكنولوجيا  ال��ن��ظ��ي��ف  ل���ل���ه���ي���دروج���ني 
امل���ت���ط���ورة ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ف��ر���ص التي 
واتفقت  الطاقة.  التحول يف قطاع  يوفرها 
مرحلة  ب���دء  ع��ل��ى  بي”  و”بي  “اأدنوك” 
تو  “ات�ص  ، يف م�سروع   FEED الت�سميم 
الكربون  املنخف�ص  للهيدروجني  تي�سايد” 
ب��ي��ن��م��ا وق���ّع���ت �سركة  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  يف 
تفاهم  م����ذك����رة  بي”  و”بي  “م�سدر” 
ل�ستك�ساف فر�ص التعاون املحتمل يف ت�سييد 
الهيدروجني  لإن���ت���اج  “تي�سايد”  م��ن�����س��اأة 
ال�سناعي  “تي�سايد”  جمّمع  يف  الأخ�����س��ر 
باململكة املتحدة والتي �سيتم ت�سغيلها بطاقة 
الرياح البحرية. ويف دولة الإمارات، اتفقت 
كل من “اأدنوك” و”بي بي” على النتقال 
اإج��راء درا�سة ج��دوى م�سرتكة  اإىل مرحلة 
يف  الكربون  منخف�ص  الهيدروجني  لإنتاج 
اإمارة اأبوظبي، وا�ستك�ساف فر�ص اإنتاج وقود 
م�ستدام للطائرات يف الدولة بالعتماد على 
اإنتاجه  يتم  ال���ذي  الأخ�����س��ر  ال��ه��ي��دروج��ني 
والنفايات  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
مركز  خ��ربات  من  ال�ستفادة  عرب  البلدية 
و�سركة  اأبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”، 

“الحتاد للطريان«.
وي�����س��ت��ن��د ال���ت���ّق���دم ال�����ذي حت�����رزه ك���ل من 
�سمن  بي”  و”بي  و”م�سدر”  “اأدنوك” 
على  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  اأعمالهم يف جم��ال 
مت  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  اتفاقيات 
توقيعها بالتزامن مع زيارة �ساحب ال�سمو 

رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
املتحدة  اململكة  اإىل  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة، 

خالل �سهر �سبتمرب 2021.
الدكتور  م���ع���ايل  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
ال�سناعة  اأح��م��د اجل��اب��ر، وزي��ر  ب��ن  �سلطان 
املنتدب  الع�سو  امل��ت��ق��دم��ة،  والتكنولوجيا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأدن�����وك وجمموعة  وال��رئ��ي�����ص 
“م�سدر”:  اإدارة  ورئي�ص جمل�ص  �سركاتها، 
مبد  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  “تنفيذاً 
خمتلف  يف  العامل  دول  مع  التعاون  ج�سور 
الهتمام  ذات  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
التي  ال��وث��ي��ق��ة  ال�����س��راك��ة  تعك�ص  امل�����س��رتك، 
بي‘  ’بي  م��ع  و’م�سدر‘  ’اأدنوك‘  جت��م��ع 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة ال��را���س��خ��ة يف 
جم����ال ال����س���ت���دام���ة ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
الدولة  ال��ت��زام  توؤكد  كّما  املتحدة،  واململكة 
بناء  يف  وعاملياً  حملياً  ري��ادي  ب��دور  بالقيام 
�سريع  ال��ن��ظ��ي��ف  ال���ه���ي���دروج���ني  اق��ت�����س��اد 
طريق  خريطة  م��ع  متا�سياً  وذل���ك  ال��ن��م��و، 
الهيدروجني‘  جم���ال  يف  ال���ري���ادة  ’حتقيق 
لدولة الإمارات. ونحن �سعداء بتوقيع هذه 
التفاقية مع ’بي بي‘ لال�ستفادة من فر�ص 
وتوثيق  ال�سديقني،  البلدين  بني  التعاون 
ال��ت��ج��اري��ة يف جمالت  ال�����س��راك��ة  ع���الق���ات 

الطاقات املتجددة والتقنيات النظيفة«.
يف  ’بي بي‘  م��ع  ال�����س��راك��ة  “ُتعد  واأ����س���اف: 
يف  “اأدنوك”  ل���  ا���س��ت��ث��م��ار  اأول  ’تي�سايد‘ 
اأن ي�سهم هذا  املتوقع  املتحدة، ومن  اململكة 
يف  والبتكار  التقدم  عجلة  دف��ع  يف  التعاون 
الكربون  انبعاثات  تقنيات احلد من  جمال 
من م�سادر الطاقة امل�ستخدمة يف القطاعات 
�سركائنا  مع  التعاون  يف  ون��رى  ال�سناعية. 
يف  الكربون  منخف�ص  الهيدروجني  لإنتاج 
اأبوظبي فر�سة مهمة ت�سهم يف تر�سيخ ريادة 
اإنتاج الطاقة منخف�سة  الإم��ارات يف جمال 
املرتكز  ال�سناعي  النمو  وحتقيق  الكربون، 
من  التكنولوجية”.  التقنيات  اأح��دث  على 
جانبه، قال برنارد لوين، الرئي�ص التنفيذي 
مع  ���س��راك��ت��ن��ا  “تعزز  بي”:  “بي  ل�����س��رك��ة 
“اأدنوك” و”م�سدر” الدور العاملي الرائد 

واململكة  “تي�سايد”  تلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي 
منخف�ص  الهيدروجني  تطوير  يف  املتحدة 
منخف�سة  الق���ت�������س���ادات  ل��دع��م  ال��ك��رب��ون 
بي”  و”بي  “تي�سايد”  اإن  الن���ب���ع���اث���ات. 
من  ب��دءاً  الأعمال  لتنفيذ  دائماً  م�ستعدين 
�سال�سل التوريد و�سوًل اإىل تنمية املهارات. 
�سراكتنا  ام���ت���داد  اخل���ط���وة  ه����ذه  وت��ع��ك�����ص 
قادرين  لنكون  و”م�سدر”  “اأدنوك”  مع 
بطريقة  ال��ك��رب��ون  اإزال���ة  يف  امل�ساهمة  على 
م�ستدامة من قطاعات مهمة مثل الت�سنيع 
وال���ط���اق���ة وال�����ط�����ريان. ك���م���ا ت�����س��ه��م هذه 
ال�����س��راك��ات اأي�����س��اً يف ت��وف��ري ح��ل��ول الطاقة 
واأود بهذه  العامل.  التي يحتاجها  اجلديدة 
�سلطان  الدكتور  معايل  اأ�سكر  اأن  املنا�سبة 
التحول  بتحقيق  امل�ستمر  للتزامه  اجلابر 

يف قطاع الطاقة يف دولة الإمارات«.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال م����ع����ايل ف������الح حممد 
الأحبابي، رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز اأبوظبي 
“يحر�ص مركز  النفايات /تدوير/:  لإدارة 
اأبوظبي لإدارة النفايات على تطوير واإبرام 
جهودنا  مع  تتما�سى  ا�سرتاتيجية  �سراكات 
طاقة  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات  ل��ت��ح��وي��ل  امل�����س��ت��م��رة 
ب���دًل م��ن ط��م��ره��ا، وال���س��ت��ف��ادة م��ن اأحدث 
لإيجاد  التقنية  واحل��ل��ول  التكنولوجيات 
ال��ن��اج��م��ة عن  ال��ت��ح��دي��ات  لبع�ص  احل��ل��ول 
معاجلة كميات كبرية من النفايات. تعك�ص 
تعزيز  يف  الرا�سخ  التزامنا  التفاقية  ه��ذه 
الرتقاء  يف  �سك  ب��ال  و�سُت�سهم  ال�ستدامة 
اأبوظبي ودولة الإم��ارات على  اإمارة  مبكانة 
جمال  يف  رائ���دة  كوجهة  العاملية  اخل��ارط��ة 

الطاقة اخل�سراء«.
ب����������دوره، ق������ال حم���م���د ج���م���ي���ل ال����رحم����ي، 
“م�سدر”:  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
عنها  الإع���الن  مت  التي  التفاقيات  “متثل 
ال�سراكة  تعزيز  نحو  جديدة  خطوة  اليوم 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب���ني ك���ل من 
م�سدر واأدنوك وبي بي، وموا�سلة جهودها 
���س��م��ن قطاعي  الب���ت���ك���ار  ع��ج��ل��ة  دف�����ع  يف 
والربيطاين.  الإم��ارات��ي  النظيفة  الطاقة 
الأمد  �سركة م�سدر م�ستثمراً طويل  وتعد 

يف قطاع الطاقة املتجددة يف اململكة املتحدة، 
و����س���وف ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����س��خ��ري خ���ربات���ن���ا يف 
وقود  واإن��ت��اج  البحرية  الرياح  طاقة  جم��ال 
الطائرات امل�ستدام لدعم م�ساعي الدولتني 
وتعزيز  الطاقة،  التحول يف قطاع  لتحقيق 
اقت�ساد  يف  الريادية  الإم���ارات  دول��ة  مكانة 

الهيدروجني الأخ�سر النا�سئ«.
التنفيذي  الرئي�ص  دوغ��ال���ص،  ت��وين  وق��ال 
الرغم  “على  للطريان:  الحت��اد  ملجموعة 
اأ�سعب  اأح��د  يعترب  ال��ط��ريان  اأن قطاع  من 
القطاعات من ناحية احلد اأو التخل�ص من 
النبعاثات الكربونية، اإل اأن باإمكاننا حتقيق 
العتبار  بعني  اأخذنا  اإيجابي يف حال  تقّدم 
بينها  من  التدابري  من  متكاملة  جمموعة 
ووقود   /SAF/ امل�ستدام  الطائرات  وق��ود 
 LCAF ال��ك��رب��ون  منخف�ص  ال��ط��ائ��رات 
. اإن��ن��ا ن��وؤم��ن ب���اأن ات��ب��اع ن��ه��ج م��ت��وازن اأمر 
����س���روري، ح��ي��ث مي��ك��ن ا���س��ت��ك�����س��اف املزيد 
الطائرات  ل��وق��ود  امل�ستقبلية  الفر�ص  م��ن 
ال���ذي نعمل ف��ي��ه على  ال��وق��ت  امل�����س��ت��دام يف 
الطائرات  وق��ود  الكربون يف  كثافة  حت�سني 
اأن  �سك  ل  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات.  على  القائم 
ه���ذه ال�����س��راك��ة ب��ني اأدن����وك و���س��رك��ة ب��ي بي 
�ستدعم  وم�������س���در  وت����دوي����ر  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
بوقود  امل��رت��ب��ط��ة  الحت������اد  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطائرات  ووق������ود  امل�������س���ت���دام  ال���ط���ائ���رات 
ب�����س��ف��ت��ه��م��ا مكونني  ال���ك���رب���ون  م��ن��خ��ف�����ص 
الكربونية،  النبعاثات  من  للحد  رئي�سيني 
وابتكار تقنيات  اإيجاد وقود بديل  اإىل حني 

متفوقة«.
بي”  و”بي  “اأدنوك”  م��ن  ك��ل  و�ستتعاون 
تو  ’ات�ص  امل�����س��رتك  م�����س��روع��ه��م��ا  ل��ت��ط��وي��ر 
ال�سناعي  “تي�سايد”  جممع  يف  تي�سايد‘ 
ال�ساحل  على  يقع  ال��ذي  النظيفة  للطاقة 
امل���ت���ح���دة، مم����ا يتيح  ال�������س���رق���ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
من  ال��غ��از  اإىل  ال��و���س��ول  �سهولة  للم�سروع 
“بي  ق��درات  من  وال�ستفادة  ال�سمال  بحر 
التقاط  ت��ق��ن��ي��ات  جم���ال  يف  احل��ال��ي��ة  بي” 
ال���ك���رب���ون وا���س��ت��خ��دام��ه وت��خ��زي��ن��ه. ومن 
املتوقع اأن ت�سمل فئة امل�ستخدمني النهائيني 

امل�سروع  يف  امل��ن��ت��ج  ال��ن��ظ��ي��ف  ل��ل��ه��ي��دروج��ني 
م���ن قطاعات  ع���م���الء  لإن�����س��ائ��ه  امل��خ��ط��ط 
وت�سنيع  معاجلة  من�ساآت  ت�سم  �سناعية 
الأ�سمدة،  وم��ن��ت��ج��ي  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  امل������واد 
ال��ك��ه��رب��اء واحل�����رارة. كما  و���س��رك��ات توليد 
بي”  و”بي  “م�سدر”  م��ن  ك��ل  ���س��ت��ت��ع��اون 
ل�ستك�ساف حالت ا�ستخدام مماثلة اإ�سافة 
النظيف  ال��ه��ي��دروج��ني  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  اإىل 
ميهد  مما  “تي�سايد”  يف  النقل  قطاع  من 
متكاملة  قيمة  �سال�سل  لإن�����س��اء  ال��ط��ري��ق 

وفعالة للهيدروجني الأخ�سر.
اإىل  بي”  و”بي  “اأدنوك”  وت���ت���ط���ل���ع 
ال�سناعية  التحتية  البنية  م��ن  ال�ستفادة 
احل���ال���ي���ة وم�������س���ادر ال���غ���از ال���ك���ب���رية التي 
متتلكها اأبوظبي وقربها من مراكز الطلب 
النظيف  ل��ل��ه��ي��دروج��ني  امل��ه��م��ة  امل�ستقبلية 
الهيدروجني  لإن����ت����اج  م���ن�������س���اأة  ل��ت��ط��وي��ر 
دولة  يف  امل�ستوى  عاملية  الكربون  منخف�ص 
و”م�سدر”  “اأدنوك”  ورح��ب��ت  الإم����ارات. 
و”الحتاد  “تدوير”  بان�سمام  و”بي بي” 
الطاقة  جمال  يف  ال�سراكة  اإىل  للطريان” 
املتجددة بني دولة الإمارات واململكة املتحدة 
مما يعزز مكانة الإمارات يف جمال اقت�ساد 
ال��ه��ي��دروج��ني. وب��ح�����س��ب م���ا ات��ف��ق��ت عليه 
الأطراف، �ست�ستفيد “اأدنوك” و”م�سدر” 
الت�سغيلية  اخل��������ربات  م����ن  بي”  و”بي 
حلول  ت��ط��وي��ر  يف  ل�”تدوير”  ال��وا���س��ع��ة 
ل�ستك�ساف  ال���دائ���ري  لالقت�ساد  مبتكرة 
وقود  اإىل  البلدية  النفايات  حتويل  فر�ص 
“الحتاد  مل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ط���ريان  م�������س���ت���دام 
ال���ه���ي���دروج���ني  ب���ا����س���ت���خ���دام  للطريان” 
مّت  ال��ت��ي  لالتفاقيات  وا���س��ت��ن��اداً  الأخ�����س��ر. 
ت�ستمر   ،2021 �سبتمرب  الإع��الن عنها يف 
بتوثيق  بي”  و”بي  و”م�سدر”  “اأدنوك” 
التعاون يف جمال تقنيات الطاقة النظيفة، 
مبا يف ذلك مراكز القرار الذكية لدعم اإدارة 
للك�سف  املتطورة  والتقنيات  املتقدمة  الأداء 
الكربون  التقاط  وتكنولوجيا  امليثان  ع��ن 
“باب”  ح��ق��ل  وت��خ��زي��ن��ه يف  وا���س��ت��خ��دام��ه 

التابع ل� “اأدنوك«.

ح�سر بن مكتوم يفتتح معر�ض اخلليج 
للطباعة والتغليف بدبي مب�ساركة 20 دولة

•• دبي-وام:

افتتح �سمو ال�سيخ ح�سر بن مكتوم اآل مكتوم، املدير العام لدائرة الإعالم 
الذي   ،2022 اأم�ص فعاليات معر�ص اخلليج للطباعة والتغليف  يف دبي، 

ي�ستمر حتى 26 مايو اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي.
ال�سوء من خالله على  دول��ة   20 اأك��رث من  �سركات عار�سة من  وت�سلط 
ال�سركات فيما تقّدم  التي تقدمها  اأحدث احللول الرقمية  نطاق وق��درات 
العالمات التجارية املحلية والعاملية الرائدة اأحدث الأجهزة املتطّورة التي 

�ستوؤدي دوراً يف تطور اإمكانات النمو يف املنطقة.
و من املتوّقع اأن يجذب احلدث زّواراً من جميع اأنحاء العامل يتطلعون اإىل 
على  قيمة  لإ�سفاء  والتغليف  الطباعة  جمال  يف  احللول  اأح��دث  اكت�ساف 
التغليف يف  ت�سهد �سناعة  اأن  ُيتوّقع  ياأتي ذلك فيما  اأعمالهم وعمالئهم، 
دولة الإمارات منّواً ملحوظاً لتبلغ قيمتها ال�سوقّية نحو 21 مليار درهم 
بحلول 2026. يقدم املعر�ص اأكرث من 1000 منتج وحّل يف ن�سخة هذا 
العام على �سعيد اأحدث الآلت واملواد والبتكارات التكنولوجية من مئات 
العار�سني املحليني والإقليميني والدوليني. و ي�ست�سيف احلدث فعاليات 
اإىل  جديدة  فاعلة  جهات  و�سيقدم  املنتجات  من  ع��دد  لإط��الق  خم�س�سة 

�سوق ال�سرق الأو�سط واأفريقيا للمرة الأوىل.
و يوفر معر�ص اخلليج للطباعة والتغليف 2022 من�سة ملوا�سلة النقا�ص 
حول ابتكارات الطباعة و يعد املعر�ص التجاري الوحيد للطباعة والتغليف 
على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ومن بني ال�سركات 
وهي  غ��راف  لب��ل  �سركة  والتغليف،  للطباعة  اخلليج  معر�ص  يف  امل�ساركة 
ملتي  و�سركة  التغليف،  م��واد  على  املبا�سرة  الطباعة  حلول  توفر  �سركة 
 ،Direct-to-Package سي�ستم تكنولوجي التي تقدم مفهوما جديدا هو�
و اآيج غرافيك�ص التي ت�ساعد يف توفري منتجات �سديقة للبيئة للم�ستهلكني 
اإ�سافة اإىل اإم اإل جي اإند�سرتيز MLJ Industries التي قدمت جمموعة 
املنتجات اجلديدة يف معر�ص اخلليج للطباعة والتغليف مبا يف ذلك  من 

املل�سقات ذاتية الل�سق واملل�سقات الت�سويرية ومل�سقات الباركود.

غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي تعنينّ خالد ال�سام�سي  مديرًا 
تنفيذيًا لقيادة جهود تطبيق ا�سرتاتيجيتها اجلديدة

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي، 
املن�سوية  ال���ث���الث  ال���غ���رف  اإح������دى 
تعيني  دب��������ي،  غ�������رف  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 
تنفيذياً  م���دي���راً  ال�����س��ام�����س��ي  خ���ال���د 
يف  ال��رائ��د  ل��دوره��ا  تر�سيخاً  للغرفة 
ق��ي��ادة جمتمع الأع���م���ال ال��رق��م��ي يف 
الإم������ارة ومت��ك��ي��ن��ه م���ن خ���الل جذب 
الرقمية  الأج���ن���ب���ي���ة  ال����س���ت���ث���م���ارات 
رئي�سية  وج��ه��ة  لتكون  دب��ي  وحت��وي��ل 
لأ�سحاب املهارات واخلربات يف جمال 
القت�ساد الرقمي. وتلعب غرفة دبي 
يف  م��ه��م��اً  دوراً  ال��رق��م��ي  ل��الق��ت�����س��اد 
اقت�ساد  اإىل  الإم���ارة  اقت�ساد  حتويل 

اأهدافها،  م��ع  م���رن. ومت��ا���س��ي��اً  رق��م��ي 
احلديثة  التقنيات  من  ال�ستفادة  اأهمية  على  الغرفة  ا�سرتاتيجية  تركز 
مكانة  وتعزيز  ال��ق��ادم��ة،  الأج��ي��ال  احتياجات  لتلبية  املتميزة  واخل���ربات 
الإم��ارة يف �سدارة املدن الأك��رث تطورا على م�ستوى العامل. وياأتي تعيني 
خالد ال�سام�سي يف من�سب املدير التنفيذي لغرفة دبي لالقت�ساد الرقمي 
لقيادة جهود الغرفة وتطبيق ا�سرتاتيجيتها اجلديد  التي تركز على الدعم 
اإمارة دبي و�سط �سعي  والتطوير امل�ستمرين لقدرات القت�ساد الرقمي يف 

الغرفة جلعلها مركزاً عاملياً للتقنيات 
وقال  املتقدمة.  املالية  القت�سادية 
رئي�ص  العلماء،  �سلطان  عمر  معايل 
لالقت�ساد  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
ال�سام�سي  خ��ال��د  تعيني  اإن  ال��رق��م��ي 
العملي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإط�������ار  يف  ي����اأت����ي 
لالقت�ساد  دبي  غرفة  ل�سرتاتيجية 
لروؤية  تنفيذاً  ج���اءت  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
م��ك��ت��وم، نائب  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص 
العمل  يف  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
الرقمي  الق��ت�����س��اد  دع��م ج��ه��ود  على 

باعتباره اقت�ساد امل�ستقبل. 
فريق  “�سيعمل  قائاًل:  معاليه  واأك��د 

غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي على تنفيذ العديد من املبادرات والفعاليات 
الهادفة اإىل ا�ستقطاب حوايل 300 �سركة نا�سئة رقمية يف غ�سون عامني، 
الت�سريعات  تعمل على حت�سني وحتديث  وتطوير منظومة عمل متكاملة 
للتحول  ال��دول��ة  جهود  دع��م  اإىل  بالإ�سافة  الرقمي  لالقت�ساد  الداعمة 
الرقمية  الأع��م��ال  بيئة  وتعزيز  الوطنية  وال�سركات  الهيئات  يف  الرقمي 

ل�ستقطاب املزيد من ال�سركات الرقمية العاملية.«

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ض  1.5
•• دبي - وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي اأم�ص اأكرث من 
1.5 مليار درهم. فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 499 مبايعة بقيمة 1.28 
دره��م و460  287 مليون  بقيمة  اأرا���ص  39 مبايعة  دره��م، منها  مليار 
مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 993.15 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات 
الأرا�سي بقيمة 110 ماليني درهم يف منطقة ور�سان الأوىل تليها مبايعة 
ال�سيخ حممد بن را�سد تليها  24 مليون دره��م يف منطقة حدائق  بقيمة 
منطقة  وت�سدرت  املركا�ص.  منطقة  يف  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعة 
بقيمة  مبايعة   12 �سجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  املركا�ص 
مبايعات   8 بت�سجيلها  الأوىل  علي  جبل  منطقة  تلتها  دره��م  مليون   78
بقيمة 27 مليون درهم وثالثة يف اليفرة 3 بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 
3 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة 
بقيمة 37 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 17 

مليون درهم يف منطقة مر�سى دبي.

مرمي املهريي: حكومة الإمارات ملتزمة بدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي العاملي
•• دافو�س-وام:

م��ع��ايل م��رمي بنت حممد �سعيد  اأك���دت 
ح����ارب امل��ه��ريي وزي����رة ال��ت��غ��ري املناخي 
اأن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات  وال��ب��ي��ئ��ة، 
لتعزيز  الدولية  اجلهود  بدعم  ملتزمة 
الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي، وت��ب��ن��ي نظم 
وم�ستدامة،  و���س��ح��ي��ة  �سليمة  غ��ذائ��ي��ة 
ال�ساملة  التنمية  م�ستهدفات  لتحقيق 
العامل، مبا ي�سمن  ومكافحة اجلوع يف 
وامل�ستقبلية  احلالية  الحتياجات  تلبية 

للمجتمعات.
جل�سة  يف  م�ساركتها  خ���الل  ذل���ك،  ج���اء 
عاملية”  غ����ذاء  اأزم�����ة  “تفادي  ب��ع��ن��وان 
�سمن اأعمال املنتدى القت�سادي العاملي 
املقام  ال�����س��وي�����س��ري��ة  داف���و����ص  يف م��دي��ن��ة 
26 مايو اجلاري،  حاليا وي�ستمر حتى 
حت����ول:  ن��ق��ط��ة  يف  “العامل  ب���ع���ن���وان: 
وا�سرتاتيجيات  احلكومية  ال�سيا�سات 
من  اأك���رث  مب�����س��ارك��ة  الأعمال”،  ق��ط��اع 
احلكوميني  امل�������س���وؤول���ني  م���ن   2000
والعلماء  وامل��ف��ك��ري��ن  ال���ق���رار،  و���س��ن��اع 
ون��خ��ب��ة م���ن ق���ي���ادات ال��ق��ط��اع اخلا�ص 
واأف���ك���ار  روؤى  ل�����س��ي��اغ��ة  والأك�����ادمي�����ي 
ج����دي����دة ت����ع����زز ج���اه���زي���ة احل���ك���وم���ات 
التحديات  مل��واج��ه��ة  اخل��ا���ص  وال��ق��ط��اع 
م�سارات  وحتديد  وامل�ستقبلية  احلالية 
عمل م�سرتكة للمرحلة املقبلة وتطوير 

منظومة الفر�ص مل�ستقبل اأف�سل.
ي�سهده  م���ا  اإن  امل���ه���ريي  م���رمي  وق���ال���ت 
يتطلب  مت�سارعة  متغريات  من  العامل 
وال�سراكات  ال������دويل  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 

اأمننا  لتعزيز  اجل��ه��ود  وتن�سيق  العاملية 
ال��غ��ذائ��ي وت��ف��ادي اأزم����ة غ��ذائ��ي��ة تطال 
مفاهيم  ت��ب��ن��ي  خ�����الل  م����ن  اجل���م���ي���ع، 
وممار�سات ال�ستدامة على اأو�سع نطاق، 
وتبادل اخلربات والتجارب الناجحة بني 
احلكومات والدول والقطاع اخلا�ص، يف 
وذات  مبتكرة  ح��ل��ول  ب��اإي��ج��اد  يتعلق  م��ا 
للغذاء  جديدة  م�سادر  لتوفري  فاعلية 
مبا  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
ي�����س��م��ن ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات الأج����ي����ال 

احلالية وامل�ستقبلية.
املنتدى  ن��ق��ا���س��ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����س���ارت 
القت�سادي العاملي يف حتديد الأولويات 
اتخاذها  ال��واج��ب  واخل���ط���وات  ال��ع��امل��ي��ة 

اأزم��ة غذاء  املرحلة لتفادي  خ��الل ه��ذه 
ال�سراكات  باأهمية  الوعي  ورف��ع  عاملية، 
مواجهة  يف  اجل��ه��ود  وتن�سيق  ال��ع��امل��ي��ة 
حت���دي���ات الأم������ن ال���غ���ذائ���ي، و����س���رورة 
ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
املوارد الطبيعية ومكافحة الهدر وتبني 
املوارد  على  حت��اف��ظ  غ��ذائ��ي��ة  �سلوكيات 
وت�����س��ه��م يف حت�����س��ني حياة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

الأفراد.
���س��ارك يف اجلل�سة م��ع��ايل يل م��ني كاي 
وديفيد  ف��ي��ت��ن��ام،  وزراء  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 
التنفيذي لربنامج الغذاء  بيزيل املدير 
الرئي�ص  اإيريك فريولد  وجيه.  العاملي، 
وفيليب  �سينغينتا،  ملجموعة  التنفيذي 

جمهورية  رئي�ص  نائب  امبانغو  ا���س��دور 
تنزانيا الحتادية.

- حتديات تهدد 
النظم الغذائية.

وناق�ص املتحدثون التحديات التي تهدد 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف ك���ل م���ك���ان، و�سبل  ال��ن��ظ��م 
معاجلتها للتخفيف من هذه ال�سدمات 
من  ال��ع��امل  يواجهه  م��ا  نتيجة  العاملية 
الأ���س��واأ منذ  اأزم���ة غذائية تعترب  ب���وادر 
ع��ق��ود، م��دف��وع��ة ب���الآث���ار امل��رتت��ب��ة على 
“كوفيد  ك����ورون����ا  ج���ائ���ح���ة  ت����داع����ي����ات 
العاملية  وال�سراعات  املناخ  وتغري   ”19
احلالية، ما اأدى اإىل ارتفاع غري م�سبوق 

لأ���س��ع��ار ال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة وزي���ادة الفقر 
واجلوع.

التقنيات  ت���وظ���ي���ف  اأه���م���ي���ة  واأك����������دوا 
القطاع  جم���الت  خمتلف  يف  احل��دي��ث��ة 
لإنتاج  احللول  اأف�سل  وابتكار  ال��زراع��ي 
و�سمان  و�سحي  وم�ستدام  متنوع  غ��ذاء 
الإمداد  �سال�سل  وا�ستدامة  ا�ستمرارية 

يف جميع الظروف والأزمات.
انبعاثات  ثلث  الغذائية  النظم  ومت��ث��ل 
غازات الحتبا�ص احلراري يف العامل التي 
توؤثر على اأكرث من 768 مليون �سخ�ص 
اإىل  التحول  يعانون من اجل��وع، وميثل 
نظم غذائية �سفرية النبعاثات اأولوية 
و�سرورة ملحة ملواجهة حتديات اجلوع 

والتغذية، واملناخ والطبيعة.
ي��ذك��ر اأن دول���ة الإم����ارات ت�����س��ارك بوفد 
الجتماع  ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع 
العاملي،  القت�سادي  للمنتدى  ال�سنوي 
يف  وامل�سوؤولني  ال���وزراء  من  ع��ددا  ي�سم 
امل�سوؤولني  وك��ب��ار  الحت��ادي��ة،  احلكومة 
فيما  دبي،  وحكومة  اأبوظبي  يف حكومة 
7 من ال��وزراء يف حكومة دولة  يتحدث 
الإمارات يف جل�سات رئي�سية تغطي اأبرز 

القطاعات امل�ستقبلية احليوية.
رئي�سية  حم��اور   6 على  املنتدى  ويركز 
والتعاون  العاملي  النظام  ا�ستعادة  ت�سمل 
القت�سادي  التعايف  و�سمان  الإقليمي، 
النمو،  م��ن  ج��دي��دة  وا���س��ت�����س��راف حقبة 
وبناء جمتمعات �سحية وعادلة، وحماية 
املناخ وم�سادر الغذاء والطبيعة، وقيادة 
اإمكانات  وتوظيف  ال�سناعي،  التحول 

الثورة ال�سناعية الرابعة.
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فالي دبي وبنك �ستاندرد ت�سارترد يوقعان 
�سفقة بيع واإعادة تاأجري خلم�ض طائرات بوينج

•• دبي-الفجر: 

وقع بنك �ستاندرد ت�سارترد وفالي دبي بنجاح اتفاقية بيع واإع��ادة تاأجري 
خلم�ص طائرات بوينغ 737-8 ماك�ص، حيث مت ت�سليم اأول اأربع طائرات 
خالل �سهري مار�ص واأبريل ومن املقرر اأن ت�سل الطائرة املتبقية من بوينج 

قبل نهاية الن�سف الأول من هذا العام. 
وتدعم ال�سفقة، التي مت هيكلتها ومتويلها وترتيبها ح�سرًيا من قبل بنك 
�ستاندرد ت�سارترد، خطط النمو امل�ستقبلية لأ�سطول �سركة الطريان، كما 
اأنها ت�سلط ال�سوء على العالقة القوية والطويلة الأمد بني ’فالي دبي‘ 

وبنك �ستاندرد ت�سارترد.
وتعليًقا على ال�سفقة، قال غيث الغيث، الرئي�ص التنفيذي ل� ’فالي دبي‘: 
التي ت�سكل  ي�سعدنا تلقي دعم بنك �ستاندرد ت�سارترد يف هذه ال�سفقة   “
امتدادا للعديد من اتفاقيات التمويل وتاأجري الطائرات ال�سابقة. كما اأننا، 
يف فالي دبي، نوا�سل تنويع م�سادر متويلنا وجذب �سركاء موثوقني لدعم 
خطط النمو امل�ستقبلية، لذا نتطلع اإىل العمل مع بنك �ستاندرد ت�سارترد 

مرة اأخرى يف امل�ستقبل.« 
وقالت رول اأبو منه، الرئي�ص التنفيذي لبنك �ستاندرد ت�سارترد يف الإمارات 
وطويلة  قوية  بعالقة  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  “يتمتع  املتحدة:  العربية 
الأمد مع كل من فالي دبي وموؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية وذلك 
عرب العديد من ال�سركات العاملة حتت مظلتها. وتدل هذه ال�سفقة على 
الداعمة  للقطاعات  دب��ي  حكومة  روؤي���ة  دع��م  جت��اه  امل�ستمر  البنك  ال��ت��زام 
لقت�ساد الإمارة احليوي.« اربيند كومار نائب الرئي�ص العلى للمالية يف 
�ستاندرد  اأخرى مع بنك  بال�سراكة مرة  للغاية  �سعداء  “نحن  فالي دبي: 
التفوي�ص،  بعد  قيا�سية  ب�سرعة  متت  قد  ال�سفقة  واأن  خا�سة  ت�سارترد، 
التي  والثقة  الوثيقة بني موؤ�س�ساتنا  العمل  الذي يدل على عالقة  الأم��ر 

يطرحها ال�سوق يف منوذج العمل القوي لدينا.« 

م�سرف عجمان يعلن عن افتتاح 
فرعه اجلديد على �سارع ال�سيخ زايد

•• عجمان -الفجر:

زايد.  ال�سيخ  �سارع  على  اجلديد  فرعه  افتتاح  عن  عجمان  م�سرف  اأعلن 
حيث قام ال�سيد حممد اأمريي ، الرئي�ص التنفيذي مل�سرف عجمان بافتتاح 
امل��دراء التنفيذيني يف امل�سرف وال��ذي مت  هذا الفرع احلديث برفقة كبار 
تعزيز جتربة  ب��ه��دف  امل��وا���س��ف��ات  وب��اأرق��ى  املعايري  لأع��ل��ى  وف��ق��اً  ت�سميمه 

العمالء وتقدمي اخلدمات امل�سرفية باأ�سلوب ع�سري و متجدد.
عِقب افتتاح الفرع اجلديد ، �سَرح ال�سيد اأمريي ، قائاًل “ اإننا يف م�سرف 
لتطوير  جديدة  واأ�ساليب  ط��رق  اإيجاد  على  دائ��م  ب�سكٍل  نحر�ص  عجمان 
جتربة عمالئنا امل�سرفية ومتا�سياً مع هذه الروؤية نفتخر اليوم باأن نعلن 
عن افتتاح الفرع اجلديد مل�سرفنا على �سارع ال�سيخ زايد . نحن ندرك رغبة 
عمالئنا يف احل�سول على خدمات م�سرفية مريحة و�سهلة الو�سول �سمن 
بيئة ع�سرية ومرنة.  �سوف يتيح لنا فرعنا اجلديد يف �سارع ال�سيخ زايد 
فر�سة تقدمي اخلدمات لعمالئنا بكفاءة وفعالية عالية بف�سل ما يحتويه 
تعزيز  على  الرتكيز  ج��ان��ب  اإىل   ، حديثة  وم��راف��ق  متقدمة  تقنيات  م��ن 
اخلدمات  فيه  تتزايد  وق��ت  يف  وال�سركات  الأف���راد  مع  املبا�سرة  العالقات 
امل�سرفية الإلكرتونية وتت�سارع فيه حلول التكنولوجيا الرقمية املتطورة.

من  بالعديد  تعزيزه  مت  اأن��ي��ق  و  ع�سري  بت�سميم  اجل��دي��د  فرعنا  يتمتع 
امليزات والأنظمة احلديثة التي يتم تقدميها لأول مرة يف م�سرف عجمان. 
كما �سيزود الفرع عمالءنا مبجموعة كاملة من املنتجات واخلدمات املالية 
مل�سرف عجمان اأوقات العمل يف فرع م�سرف عجمان على �سارع ال�سيخ زايد 
تبداأ من ال�ساعة 8 �سباحاً وحتى 8 لياًل خالل اأيام الأ�سبوع من الثنني 
اإىل ال�سبت ، اإل اأن �ساعات العمل يف يوم اجلمعة تكون من ال�ساعة 8 �سباحاُ 

ولغاية ال�ساعة 12 ظهراً فقط.

تربيد تو�سع �سراكتها مع اإجني ديجيتال
•• اأبوظبي - وام:

�سراكتها  تو�سيع  “ عن  “ تربيد  املركزي  للتربيد  الوطنية  ال�سركة  اأعلنت 
اخلا�ص بعمليات  مع “اإجني ديجيتال” من خالل تطبيق برنامج “نيمو”، 
“اإجني” على �سبكة تربيد املناطق الكائنة يف و�سط مدينة دبي، والتي تبلغ 
�سعتها  235،000 طن تربيد. و ا�ستثمرت �سركة تربيد كثرًيا يف ال�سنوات 
اإطار  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  بنيتها  جتديد  يف  املا�سية  القليلة 
ا�سرتاتيجيتها للتحول الرقمي والبيانات ال�سخمة وال�ستفادة من البيانات 
التي مت اإن�ساوؤها على مدى عقود من ت�سغيل حمطات و�سبكات تربيد املناطق. 
وبف�سل البنية التحتية املتطورة لتكنولوجيا املعلومات والكميات الهائلة من 
البيانات املتاحة متكنت �سركة تربيد من حتقيق اجناز هائل يف �سناعة تربيد 
املناطق من خالل اإن�ساء نظام عمليات م�ستقلة بالكامل ل�سبكة تربيد املناطق 
الكائنة يف و�سط مدينة دبي، والتي ُتعد الأكرب من نوعها يف العامل. وباإمكان 
العميل  باحتياجات  التنبوؤ  ال��ب��ي��ان��ات  على  القائمة  ال��ذك��ي��ة  اخل��وارزم��ي��ات 
ونقاط  امل��ربدة،  املياه  تدفق  بالت�سغيل، مثل  املتعلقة  القرارات  واتخاذ جميع 
التي متر  البيانات وحركة الإنرتنت  �سبط درجة احل��رارة، واأجهزة ت�سل�سل 
حت�سني  اإىل  بالإ�سافة  واملفاتيح،  التوجيه  اأجهزة  مثل  ال�سبكة  معدات  عرب 

ا�ستهالك الطاقة واملياه وا�ستبعاد الأخطاء الب�سرية.

�سلطان بن حممد القا�سمي يفتتح حمطة ال�سارقة لتحويل النفايات اإىل طاقة الأوىل من نوعها فى ال�سرق الأو�سط

•• ال�شارقة-وام:

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اف��ت��ت��ح 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص 
الأعلى حاكم ال�سارقة، �سباح اأم�ص الثالثاء، 
وبح�سور �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 
حاكم  ن��ائ��ب  العهد  ويل  القا�سمي  �سلطان 
�سامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة، 
ال�سارقة،  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن 
اأحمد بن �سلطان  و�سمو ال�سيخ �سلطان بن 
ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، حمطة 
ال�سارقة لتحويل النفايات اإىل طاقة، الأوىل 

من نوعها على م�ستوى ال�سرق الأو�سط.
وتعد املحطة التي طورتها “�سركة الإمارات 
�سركة  وهي  اإىل طاقة”،  النفايات  لتحويل 
الرائدة  املجموعة  “بيئة”،  ب��ني  م�سرتكة 
و�سركة  ال����س���ت���دام���ة،  جم���ال  يف  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
اإحدى  اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�سدر”، 
ال�سركات العاملية الرائدة يف جمال الطاقة 
ي�����س��اف لدولة  امل��ت��ج��ددة، اجن�����ازاً ج���دي���داً 
الإمارات العربية املتحدة على وجه العموم 
ال�����س��ارق��ة على وج��ه اخل�سو�ص يف  واإم����ارة 
القطاع البيئي ويف دعم القت�ساد امل�ستدام.

هيئة  ع��ام  مدير  خلف  حممد ح�سن  وق��دم 
ال�����س��ارق��ة ل���الإذاع���ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ف��ى كلمًة 
ع����ام����اً ح�����ول اجن��������ازات �سركة  ل����ه ع���ر����س���اً 
ال�����س��ارق��ة لتحويل  ب��ي��ئ��ة واأب���رزه���ا حم��ط��ة 
النفايات اإىل طاقة. واألقى خالد احلرميل، 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ب��ي��ئ��ة كلمة 

اإىل �ساحب  وال��ع��رف��ان  ال�����س��ك��ر  ف��ي��ه��ا  ق���دم 
املتوا�سل  دعمه  ال�سارقة على  ال�سمو حاكم 
تنفيذ  يف  امل�������س���ت���م���رة  وجل����ه����وده����ا  ل��ب��ي��ئ��ة 
روؤي���ة الإم����ارة مم��ا اأ���س��ه��م يف اجن���از حمطة 
طاقة.  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات  ل��ت��ح��وي��ل  ال�����س��ارق��ة 
ل���روؤي���ة �ساحب  وق����ال احل���رمي���ل: ت��ن��ف��ي��ذاً 
جمموعة  حققت  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�سمو 
اإم��ارة ال�سارقة وذلك  بيئة اإجن��ازاً نوعياً يف 
ب��رف��ع حت��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات ب��ع��ي��داً ع��ن املكبات 
وهو   76% ب��امل��ئ��ة  و���س��ب��ع��ون  �ستة  مب��ع��دل 
الأعلى مبنطقة ال�سرق الأو�سط بدعم من 
مرافق اإعادة التدوير املتنوعة التي ت�ستقبل 
خمتلف اأنواع النفايات حيث يتم معاجلتها 
التدوير  لإع��ادة  القابلة  امل��واد  وا�ستخال�ص 
واإعادة دجمها بالقت�ساد . واأ�ساف الرئي�ص 
التنفيذي ملجموعة بيئة  مع دخول حمطة 
حتويل النفايات اإىل طاقة مرحلة الت�سغيل 
الفعلي، �سنتمكن من معاجلة النفايات غري 
وبالتايل  بالكامل  التدوير  لإع���ادة  القابلة 
ي��رت��ف��ع م��ع��دل حت��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات يف اإم����ارة 

ال�سارقة بعيداً عن املكبات اإىل مئة باملئة.
ذل���ك حم��م��د جميل الرحمي،  ب��ع��د  واأل��ق��ى 
الرئي�ص التنفيذي ل�سركة “م�سدر” كلمة 
اأعرب فيها عن ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب 
مل�سروع  دع��م��ه  على  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو 
حم��ط��ة ال�����س��ارق��ة ل��ت��ح��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات اإىل 
طاقة الذي تتعاون فيه “م�سدر” و”بيئة” 
الإدارة  جم���ال  يف  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة  لرت�سيخ 
يف  بالبتكار  والنهو�ص  للنفايات  امل�ستدامة 

الرحمي:  وق���ال  النظيفة.  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
املعايري  حيث  م��ن  يتفوق  امل�����س��روع  ه��ذا  اإن 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ط��ب��ق��ة ف��ي��ه، وه���و ما 
يعك�ص الروؤية ال�ست�سرافية ل�ساحب ال�سمو 
ريادة  تر�سيخ  على  وحر�سه  ال�سارقة  حاكم 
اإمارة ال�سارقة يف جمال البيئة وال�ستدامة 
املنطقة،  مل���دن  ي��ح��ت��ذى  وج��ع��ل��ه��ا من���وذج���اً 
اأول مدينة  باأن ت�سبح  الإم��ارة  ودعم هدف 
املكبات يف  النفايات بعيداً عن  حتول جميع 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
واأ�ساف الرئي�ص التنفيذي ل�سركة “م�سدر” 
ا�سمحوا يل اأن اأتوجه اأي�ساً بخال�ص ال�سكر 
“بيئة”،  �سركة  يف  �سركائنا  اإىل  والتقدير 
وتفانيهم،  وال��ت��زام��ه��م  ج��ه��وده��م  فبف�سل 
و�سراكتنا  امل�������س���رتك  ت���ع���اون���ن���ا  وب��ف�����س��ل 
ال�سرتاتيجية طويلة الأمد، اأ�سبح م�سروع 
حقيقة  طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  حمطة 
الواقع، ومن�ساأة متطورة، تفخر  اأر�ص  على 
اإم��ارة ال�سارقة ودولة الإم��ارات عموماً،  بها 
وت�����س��اه��م يف ت���ف���ادي م���ا ي��ق��رب م���ن ن�سف 
اأك�سيد  ث��اين  غ��از  انبعاثات  مليون طن من 

الكربون �سنوياً //.
و���س��اه��د ب��ع��د ذل���ك ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
عر�ساً  واحل�سور  ال�سيوخ  و�سمو  ال�سارقة 
ال�سارقة  حم���ط���ة  ان�������س���اء  م����راح����ل  ح�����ول 
اأهدافها ومرافقها  النفايات واأبرز  لتحويل 

ونتائج ت�سغيلها املتوقعة.
و�ستكون املحطة اجلديدة نقطة حتول نحو 
حتقيق هدف �سفر نفايات باإمارة ال�سارقة 

املكبات،  ع���ن  ب���ع���ي���داً  ب��ال��ك��ام��ل  وحت��وي��ل��ه��ا 
والو�سول اإىل احلياد الكربوين، كما �ستدعم 
امل��ح��ط��ة م�����س��اع��ي ال����دول����ة ل��ت��ع��زي��ز مزيج 
النفايات  ومعاجلة  الكربون  قليلة  الطاقة 
غري القابلة لإعادة التدوير والتعامل معها 

وفقاً لأعلى املعايري واأحدثها.
غري  نفايات  من  الطاقة  اإنتاج  جانب  واإىل 
نظماً  املحطة  ت�سم  التدوير،  لإع��ادة  قابلة 
ا�ستهالك  وخف�ص  الطاقة  كفاءة  لتح�سني 
“اأف�سل  وث��ي��ق��ة  ����س���روط  وت�����س��ت��ويف  امل���ي���اه، 
الحتاد  ع��ن  ال�����س��ادرة  املتاحة”  التقنيات 
العاملية  امل��ع��اي��ري  ت��ر���س��ي  الأوروب������ي وال��ت��ي 

املعتمدة يف هذا املجال.
عام  عنها  اأُع��ل��ن  ال��ت��ي  امل��ح��ط��ة،  و�ست�ساهم 
 300 اإىل  ي�����س��ل  م���ا  حت��وي��ل  يف   ،2018
�سنوياً،  املكبات  عن  النفايات  من  طن  األ��ف 
ما يدعم حتقيق اأه��داف الإم��ارات اخلا�سة 
�ستمكن  كما  واإدارت���ه���ا،  ال��ن��ف��اي��ات  بتحويل 
امل��ح��ط��ة ال�����س��ارق��ة م���ن رف���ع ن�����س��ب��ة حتويل 
لتكون   ،100% اإىل   76% من  النفايات 
اأول مدينة يف منطقة ال�سرق الأو�سط حُتول 

فيها جميع النفايات بعيداً عن املكبات.
ما  ان��ب��ع��اث  ت��ف��ادي  يف  امل�����س��روع  و�سي�ساهم 
اأك�سيد  األف طن من ثاين   450 اإىل  ي�سل 
ال��ك��رب��ون ���س��ن��وي��اً، وه���و م��ا ي��دع��م م�ساعي 
ال�سرتاتيجية  امل����ب����ادرة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���دول���ة 
اخلا�سة بتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 

.2050
و�ستنتج املحطة 30 ميجاواط من الكهرباء 

نحو  لتزويد  يكفي  ما  الكربون،  منخف�سة 
بالكهرباء،  الإم������ارات  يف  م��ن��زل  األ����ف   28
الغاز  م��ن  م��رت مكعب  45 مليون  وت��وف��ري 

الطبيعي يف كل عام.
فاإن  املحطة  الت�سغيل يف هذه  اآليات  وح��ول 
التدوير  لإع������ادة  ال��ق��اب��ل��ة  غ���ري  ال��ن��ف��اي��ات 
بخار  ل��ت��ول��ي��د  ح����راري  م��رج��ل  يف  �ستعالج 
بخاري  ت���ورب���ني  ت�سغيل  يف  ب�����دوره  ي�����س��ه��م 
يقوم بتوليد الكهرباء، و�سيتم جتميع رماد 
لإعادة  الح��رتاق  عملية  عن  الناجم  القاع 
الأخرى  واملكونات  املعدنية  امل��واد  ا�ستخراج 
واأعمال  البناء  يف  ا�ستخدامها  ميكن  التي 
الرماد  فيه  ُيجمع  ال��ذي  الوقت  يف  الطرق 

املتطاير ملعاجلته ب�سكل منف�سل.
وتبلغ م�ساحة املحطة 80 األف مرت مرّبع، 
النفايات  لإدارة  بيئة  جممع  �سمن  وت��ق��ع 
الذي تديره “بيئة لإعادة التدوير” �سركة 
التابعة  امل�����واد  وا���س��ت��ع��ادة  ال��ت��دوي��ر  اإع������ادة 
ملجموعة بيئة، حيث �سيتم حتويل النفايات 
عن  ال�سادرة  التدوير  لإع���ادة  القابلة  غري 
معاجلتها  اأج��ل  من  النفايات  اإدارة  جممع 
النفايات  لتحويل  ال�سارقة  حمطة  �سمن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتف�سل  طاقة.  اإىل 
بعد  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
ت��د���س��ني حمطة  ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى زر  ذل����ك 
ال�سارقة لتحويل النفايات اإىل طاقة اإيذاناً 
بافتتاحها الر�سمي، كما تف�سل �سموه بتلقي 
هدية تذكارية تقديراً لت�سريف �سموه حفل 

افتتاح املحطة.

الزيودي: الإمارات حري�سة على دفع عجلة النتعا�ض القت�سادي
 والنتقــال بالتجـارة العاملية اإىل اآفــاق اأو�ســع من النمو امل�سـتدام

•• دافو�س-وام: 

ال��زي��ودي وزير  اأح��م��د  ب��ن  اأك��د معايل الدكتور ث��اين 
الإم���ارات حري�سة  اأن دول��ة  دول��ة للتجارة اخلارجية 
اآفاق  نحو  العاملي  القت�سادي  النمو  عجلة  دفع  على 
جديدة من خالل دعم جهود تعزيز التجارة العاملية 
والت�سدير،  التجارة  اأعمال  التمويل يف  و�سد فجوات 
وخلق  الرقمي  القت�ساد  والنمو يف  البتكار  وحتفيز 
فر�ص جديدة تقوم على التكنولوجيا احلديثة لدفع 
حياة  وحت�����س��ني  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة  التنمية  م�����س��رية 

ال�سعوب واملجتمعات الب�سرية.
األقاها خالل م�ساركته يف جل�سة  ذل��ك، يف كلمة  جاء 
�سمن فعاليات  بعنوان “�سد فجوة متويل التجارة”، 
اجتماعه  يعقد  ال���ذي  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����س��ادي  املنتدى 
ال�����س��ن��وي ح��ال��ي��ا يف م��دي��ن��ة داف���و����ص ال�����س��وي�����س��ري��ة و 
ت�ستمر حتى 26 مايو اجلاري، حتت �سعار: “العامل 
يف نقطة حتول: ال�سيا�سات احلكومية وا�سرتاتيجيات 
من   2000 م��ن  اأك���رث  مب�ساركة  الأعمال”،  ق��ط��اع 
القرار،  امل�سوؤولني احلكوميني و�سناع  ال��وزراء وكبار 
وامل��ف��ك��ري��ن وال��ع��ل��م��اء ون��خ��ب��ة م���ن ق���ي���ادات القطاع 
جديدة  واأف��ك��ار  روؤى  ل�سياغة  والأك��ادمي��ي  اخل��ا���ص 
ملواجهة  اخلا�ص  والقطاع  احلكومات  جاهزية  تعزز 
م�سارات  وحت��دي��د  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
منظومة  وتطوير  املقبلة  للمرحلة  م�سرتكة  عمل 

الفر�ص مل�ستقبل اأف�سل. واأ�سار معايل ثاين الزيودي 
ا�سرتاتيجية  تتبنى  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  اأن  اإىل 
طموحة لتعزيز جتارتها اخلارجية يف ظل املتغريات 
القت�سادي  النمو  بعجلة  للدفع  املت�سارعة  العاملية 
النمو والزده���ار، ومب��ا يلبي  نحو حقبة جديدة من 
متطلبات املرحلة املقبلة يف امل�سرية التنموية للدولة، 
ويحقق م�ستهدفات الدولة وح�سورها يف �سوق العمل 
التناف�سية  ال��ق��درة  تعزيز  يف  للم�ساهمة  امل�ستقبلي 
لالقت�ساد الوطني وتر�سيخ املكانة التجارية الرائدة 
العاملي  املنتدى القت�سادي  اإن  للدولة. وقال معاليه 
الناجحة  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  لتبادل  فر�سة  ميثل 
التي  والتحديات  العاملية  التجارة  اأول��وي��ات  وحتديد 
و�سبل  النا�سئة  وال�سركات  التوريد  �سال�سل  ت��واج��ه 
دع��م��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا واآل���ي���ة ت��ع��زي��ز ال����س���ت���ف���ادة من 
التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف ا�ستك�ساف فر�ص 
ج��دي��دة ل��دع��م م�����س��ارات مت��وي��ل ال��ت��ج��ارة والأعمال 
ل��ت��ع��زي��ز من��و الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي و���س��ن��اع��ة م�ستقبل 
اأف�����س��ل ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة. وت��ط��رق امل��ت��ح��دث��ون يف 
رئي�ص  فينال�ص  خو�سيه  فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  اجلل�سة 
جمموعة بنك �ستاندرد ت�سارترد، و�سون دورتي ع�سو 
اإىل  العاملي،  القت�سادي  للمنتدى  التنفيذية  اللجنة 
تواجهها  التي  والتحديات  العاملية  التجارة  م�ستقبل 
�سمن منظومة التمويل و�سبل التغلب عليها وكيفية 
اأكرث مرونة  اقت�سادية وجتارية  اإىل مناذج  النتقال 

وابتكارا وا�ستدامة يف ظل التغريات العاملية اجلديدة، 
اجلهود  وتن�سيق  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  و����س���رورة 
واأكرث  اأف�����س��ل  مل�ستقبل  ال��ف��ر���ص  منظومة  لتطوير 
فجوة  اأن  امل�ساركون  واأكد  القادمة.  لالأجيال  اإ�سراقاً 
اأي وقت  اأك���رب م��ن  اأ�سبحت ح��ال��ي��اً  ال��ت��ج��ارة  مت��وي��ل 
م�سى، حيث و�سلت اإىل 1.7 تريليون دولر اأمريكي، 

ب�سكل  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  تتاأثر  حني  يف 
من   ?40 متثل  حيث  الفجوة،  بهذه  متنا�سب  غري 
حالت رف�ص متويل التجارة، وهي ن�سبة اأعلى بكثري 
من ح�ستها يف الطلبات، وتت�سرر ال�سركات اململوكة 
? من   70 اإذ مت رف�ص ح��وايل  ب�سكل خا�ص  للن�ساء 

الطلبات جزئيا اأو كليا.

ال�سعبة الربملانية ت�سارك يف منتدى
 التكامل القت�سادي بني الدول العربية بالقاهرة

••  القاهرة-الفجر:

اأحمد  و�سعادة  اليماحي  اأحمد  حممد  �سعادة  �سارك 
الحت���ادي،  الوطني  املجل�ص  ع�سوا  بو�سهاب  حمد 
الربملان  ال��ربمل��ان��ي��ة يف  ال�����س��ع��ب��ة  ع�����س��وا جم��م��وع��ة 
العربي، يف اأعمال منتدى تعزيز التكامل القت�سادي 
العربي  ال��ربمل��ان  نظمه  ال��ذي  العربية،  ال���دول  ب��ني 
بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية، حتت 
عنوان “التجارة البينية ودور القطاع العام واخلا�ص 

يف العا�سمة امل�سرية القاهرة. يف حتقيق ذلك”، 
املوؤمتر  اأهمية  اليماحي  اأحمد  �سعادة حممد  واأك��د   
اإليها  ت�سعى  ال��ت��ي  ال���روؤي���ة  م��ع  مت�سقا  ي��اأت��ي  ك��ون��ه 

التكامل  العربية، وهي الجت��اه نحو حتقيق  ال��دول 
لتعزيز ودعم  اآل��ي��ات  ال��ع��رب��ي، وو���س��ع  الق��ت�����س��ادي 
دون  ن�سبها  م��ازال��ت  التي  البينية  العربية  التجارة 
متتلك  العربية  ال��دول  اأن  م�سريا  العربي،  الطموح 
من  ا�ستغاللها  من  لبد  هائلة  اقت�سادية  مقومات 
اأجل حتقيق نه�سة تنموية حقيقية تدعم الطموحات 
العربية وم�ستقبل الأجيال القادمة، معربا عن اآمله 
اأن يخرج املوؤمتر بتو�سيات هامة ويتم تنفيذها على 

اأر�ص الواقع.
بدوره اأكد �سعادة اأحمد بو�سهاب اأن هذا املوؤمتر الذي 
طريق  عن  املا�سية  الفرتة  خ��الل  له  التح�سري  مت 
جلنة م�سكلة من الربملان العربي واملنظمة العربية 

الطاقات  ح�سد  الأ���س��ا���س��ي  ه��دف��ه  الإداري����ة  للتنمية 
التكامل  وتعزيز  دعم  اجتاه  العربية يف  القت�سادية 
تكوين  نحو  يتجه  العامل  واأن  العربية،  القت�سادي 
تكتالت اقت�سادية قوية ملواجهة اأية خماطر، خا�سة 

يف ظل الأزمات التي مير بها العامل.
اأه�����م  اأح��������د  الق����ت���������س����ادي  ال���ت���ك���ام���ل  اأن  واأ�������س������ار 
ال�سرتاتيجيات املعا�سرة التي تنتهجها الدول التي 
العربية  ومنطقتنا  واح��د،  جغرايف  حميط  يربطها 
الوحدة  لهذه  توؤهلها  التي  املقومات  جميع  لديها 
املوؤمتر خطوة هامة من  اأن هذا  اإىل  بنجاح، منوها 
خ��ط��وات حتقيق ال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����س��ادي، ولب���د من 

البناء عليها وال�سعي اإىل تطبيق تو�سياته.
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الإمارات تطلق مبادرة م�سرعات اأ�سواق الغد لت�سكيل م�ستقبل امل�ساريع 
النا�ســـئة وحتفيز اأن�ســطة الأعمـال يف جمـالت القت�سـادات اجلديـد

•• دافو�س-وام: 

بال�سراكة  الإم����ارات  دول���ة  حكومة  اأطلقت 
ال��ع��امل��ي مبادرة  امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي  م���ع 
الهادفة لتطوير م�سرعات  الغد”،  “اأ�سواق 
القت�ساد  اإع����داد  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  اأع��م��ال 
اأن�سطة  الوطني لدولة الإم��ارات لحت�سان 
الأعمال التي تركز على قطاعات القت�ساد 
اأ�سواق  لدخول  جاهزيتها  وتعزيز  اجلديد 
الو�سائل  اأح������دث  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  ال���غ���د، 

التكنولوجية.
وياأتي اإطالق املبادرة �سمن اتفاقية �سراكة 
القت�ساد  وزارة  ب��ني  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
التابع  واملجتمع  اجلديد  القت�ساد  ومركز 
كل  وق��ع��ه��ا  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����س��ادي  للمنتدى 
م��ن م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق امل���ري وزير 
الق��ت�����س��اد، و���س��ع��ادة ���س��ادي��ة زاه����دي املدير 
 ، العاملي  الق��ت�����س��ادي  للمنتدى  التنفيذي 
ب��ح�����س��ور م��ع��ايل حم��م��د ال��ق��رق��اوي، وزير 
�سوؤون جمل�ص ال��وزراء، و معايل حممد بن 
املالية،  هادي احل�سيني وزير دولة لل�سوؤون 
و معايل الدكتور ثاين الزيودي وزير دولة 
للتجارة اخلارجية، و معايل عهود الرومي 
وامل�ستقبل  احلكومي  للتطوير  دول��ة  وزي��رة 
،و معايل �سما املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون 
ال�����س��ب��اب، و م��ع��ايل ���س��ارة الأم�����ريي وزيرة 
دولة للتعليم العام والتكنولوجيا املتقدمة، 
للذكاء  دول���ة  وزي���ر  العلماء  عمر  م��ع��ايل  و 
الإ�سطناعي والقت�ساد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد، و�سعادة عبداهلل لوتاه مدير 

عام مكتب رئا�سة جمل�ص الوزراء.
جاء ذلك، �سمن اأعمال املنتدى القت�سادي 
ال�سوي�سرية  داف���و����ص  م��دي��ن��ة  يف  ال��ع��امل��ي 
امل�سوؤولني  من   2000 من  اأكرث  مب�ساركة 
واملفكرين  ال����ق����رار،  و���س��ن��اع  احل��ك��وم��ي��ني 
والعلماء ونخبة من قيادات القطاع اخلا�ص 
جديدة  واأف��ك��ار  روؤى  ل�سياغة  والأك��ادمي��ي 
اخلا�ص  والقطاع  احلكومات  جاهزية  تعزز 
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
للمرحلة  م�سرتكة  عمل  م�سارات  وحتديد 
مل�ستقبل  الفر�ص  منظومة  وتطوير  املقبلة 
اأف�سل. واأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري 
اأن دولة الإم��ارات تدخل حقبة جديدة من 
التطور والتقدم امل�ستدام وفق روؤية وا�سحة 
الأدوات  لتوفري  متكاملة،  وا�سرتاتيجيات 
اأن�سطة  واملمكنات لحت�سان  العمل،  واآليات 
وتطبيقات  مفاهيم  على  القائمة  الأع��م��ال 
وا�ستقطاب  وج��ذب  اجل��دي��دة،  القت�سادات 
الإقليمية  الأ���س��واق  من  النا�سئة  ال�سركات 
وال��دول��ي��ة، وخ��ا���س��ة ت��ل��ك ال��ت��ي ت��رك��ز على 
احلديثة،  والتكنولوجيا  واملعرفة  البتكار 
وت�سجعها لالنتقال اإىل الإمارات، ما يعك�ص 
ي��ت��م تطويره  اق��ت�����س��ادي��اً ج���دي���داً  من���وذج���اً 
الريادي  الفكر  تر�سخ  ركائز  اإىل  بال�ستناد 
التعلم  وفر�ص  احللول  وتوفر  الأع��م��ال  يف 

واحلوافز.
تكثف  الإم��������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة  اإن  وق�����ال 
عاملياً  مركزاً  الدولة  مكانة  لتعزيز  اجلهود 
وعا�سمة  وال��ت��ج��ارة،  والتنمية  لالقت�ساد 
م����ن خ�����الل تطوير  امل�����س��ت��ق��ب��ل  لق���ت�������س���اد 

املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ع��رف��ة  مم��ك��ن��ات 
يف  الدولة  اأطلقت  وقد  والبتكار،  والب��داع 
امل��ب��ادرات النوعية  هذا الجت��اه العديد من 
لل�سركات  مف�سلة  كوجهة  مكانتها  واأثبتت 
والريادية  وامل��ب��ت��ك��رة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  وامل�����س��اري��ع 
ب��ن��اء اق��ت�����س��اد تناف�سي  ع��امل��ي��ا، م���ن خ���الل 
ومرن وم�ستدام، وبيئة اأعمال حمفزة توفر 
امل��ت��ق��دم��ة لال�ستثمار  ال��ف��ر���ص  م��ن  امل��زي��د 

ومناذج جديدة لالأعمال.
واأ�ساف اأن اتفاقية ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
اأعمال  �سمن  اإط��الق��ه��ا  ال��ت��ي مت  وامل���ب���ادرة 
تعك�ص  ال����ع����امل����ي،  الق����ت���������س����ادي  امل���ن���ت���دى 
دولة  حققتها  التي  والإجن���ازات  النجاحات 
الإمارات على مدى ال�سنوات املا�سية، حيث 
�سجلت منواّ يف القت�ساد و�سل اإىل 3.8% 
ي�سل  اأن  املتوقع  ومن  املا�سي،  العام  خالل 
النمو هذا العام اإىل %4.2 وفق تقديرات 
املوطن  يجعلها  ما  ال��دويل،  النقد  �سندوق 
الأول لريادة الأعمال وامل�سروعات املتميزة.

واأك�����د وزي�����ر الق��ت�����س��اد اأن ح��ك��وم��ة دول���ة 
الإم�������ارات اأط��ل��ق��ت ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���ادرات 
والربامج املتخ�س�سة يف جمالت القت�ساد 
اجل��دي��د، مب��ا يف ذل���ك الق��ت�����س��اد الرقمي، 
والطاقة، والتقنيات النا�سئة، اإىل جانب دعم 
ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  وتنمية  تطوير 
وامل��ت��و���س��ط��ة وال����ذي مي��ث��ل ال��ي��وم اأك���رث من 
وموؤ�س�سات  ال�سركات  اإج��م��ايل  م��ن   94%
القطاع اخلا�ص امل�سجلة يف الدولة، وي�سهم 
الإجمايل  املحلي  الناجت  %50 من  بن�سبة 
تعزيز  يف  رئي�سياً  يجعلها لعباً  ما  للدولة، 

على  ق��ائ��م  تناف�سي  اق��ت�����س��اد  وب��ن��اء  ال��ن��م��و 
املعرفة.

- دعم ممكنات التحول
 نحو اقت�ساد امل�ستقبل.

اإطالق  على  الغد”  “اأ�سواق  مبادرة  وتركز 
م�سرعات جديدة يف حكومة دولة الإمارات 
وتخ�سي�سها لدعم مناذج جديدة لالأعمال 
النا�سئة  ال�سركات  دور  وتعزيز  ال��دول��ة،  يف 
يف الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي، ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
ال�ستعداد لالأعمال الرقمية والتكنولوجية 
امل�ستقبلية التي �ستكون جزءاً من اقت�ساد ما 

بعد النفط.
وت�سعى مبادرة اأ�سواق الغد، اإىل و�سع ت�سور 
جديد ي�سكل اأهم حماور حتالفات م�سممي 
الأ�سواق، والنتائج التي مت حتقيقها واأف�سل 
تعزيز  يف  ت�����س��ه��م  ال��ت��ي  والأدوات  احل���ل���ول 
التعاون والتكامل بني القطاعني احلكومي 

واخلا�ص، وت�سكيل الأ�سواق امل�ستقبلية.
مع  ب��ال�����س��راك��ة  الق��ت�����س��اد  وزارة  و�ستعمل 
التابع  واملجتمع  اجل��دي��د  القت�ساد  مركز 
ت�سكيل  على  العاملي  القت�سادي  للمنتدى 
امل�ساركني  الروؤ�ساء  ت�سم  متخ�س�سة  جلنة 
الروؤ�ساء  نخبة  ي�سكلون  مم��ن  وال�����س��رك��اء 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني 
واخل��ا���ص لإي��ج��اد ح��ل��ول لأه���م التحديات 
الفر�ص  منظومة  وو�سع  احلالية  العاملية 
اجلديد  القت�ساد  يحملها  التي  امل�ستقبلية 
والرقمية  املتقدمة  التقنيات  على  القائم 

وقطاعات امل�ستقبل.

تطوير  ع���ل���ى  ال���ل���ج���ن���ة  ع���م���ل  و����س���ي���رتك���ز 
م�سرعات اأ�سواق الغد وتو�سيع نطاق عملها، 
م�ستوى  على  الإي��ج��اب��ي  التغيري  لإح����داث 
اإىل  اللجنة  ه���ذه  �ستن�سم  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة، 
�سبكة عاملية، ت�سعى اإىل درا�سة مبادرات دولة 
القت�سادية  التنمية  جم��الت  يف  الإم���ارات 
وري�����ادة الأع����م����ال، وحت��ل��ي��ل��ه��ا، مب���ا ي�سمن 
التي  امل�ستقبلية  واملبادرات  الربامج  اإطالق 
وتنعك�ص  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  عجلة  ت��دف��ع 
ال��ع��امل��ي. وت�سارك  ع��ل��ى الق��ت�����س��اد  اإي��ج��اب��اً 
حكومة دولة الإمارات يف الجتماع ال�سنوي 
ال��ع��امل��ي يف مدينة  الق��ت�����س��ادي  ل��ل��م��ن��ت��دى 
الفرتة  يف  يعقد  ال��ذي  ال�سوي�سرية  دافو�ص 
من 22 اإىل 26 مايو اجلاري، ويركز خالل 
ت�سمل،  رئي�سية  حم���اور   6 على  ال��ع��ام  ه��ذا 
الإقليمي،  والتعاون  العاملي  النظام  ا�ستعادة 
وا�ست�سراف  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��ايف  ���س��م��ان 
ب��ن��اء جمتمعات  ال��ن��م��و،  حقبة ج��دي��دة م��ن 
وم�سادر  امل���ن���اخ  ح��م��اي��ة  وع����ادل����ة،  ���س��ح��ي��ة 
الغذاء والطبيعة، قيادة التحول ال�سناعي، 
وتوظيف اإمكانات الثورة ال�سناعية الرابعة. 
اإحدى  العاملي،  القت�سادي  املنتدى  وي�سّكل 
ق�سايا  تبحث  ال��ت��ي  العاملية  املن�سات  اأه���م 
اأبرز القطاعات امل�ستقبلية احليوية وي�سعى 
لو�سع اأجندة عمل متكاملة ميكن تطويرها 
تبادل  خالل  من  عليها،  والبناء  وتطبيقها 
التوجهات  الروؤى واخلربات والأفكار حول 
القرار  و�سناع  احلكومات  بني  امل�ستقبلية، 
والقطاع اخلا�ص مبا ي�سهم يف حتديد معامل 

روؤية اأكرث مرونة و�سموًل وا�ستدامة.

جمارك دبي ت�سارك يف اجتماعات 
منظمة اجلمارك العاملية

•• دبي- وام:

الرقمية  املن�سة  مببادرة  واأع�ساوؤها”  العاملية  اجلمارك  “منظمة  اأ�سادت 
دائرة  طرحتها  ال��ت��ي   »OAC»»املعتمد الق��ت�����س��ادي  امل�سغل  ل��ربن��ام��ج 
ربط  اإىل  وتهدف  الربنامج  يف  خبرًيا  ب�سفتها  فيها  وت�سهم  دب��ي  جمارك 
ذات  موثوقة  اآمنة  من�سة  خالل  من  واملنظمة  الأع�ساء  اجلمارك  اإدارات 

اإمكانات بعيدة املدى.
لأع�ساء  املتبادل  الع��رتاف  واتفاقيات  املمار�سات  اأف�سل  املن�سة  تت�سمن 
الآمنة  البيانات  تبادل  اإىل  وتهدف  املعتمد،  القت�سادي  امل�سغل  برنامج 
العاملية واإدارات اجلمارك الأع�ساء فيها مبا ي�سهم  بني منظمة اجلمارك 
العامل من خالل  امل�ستمر للم�سغل القت�سادي على م�ستوى  التح�سني  يف 

البتكار املدعم بالبيانات.
جاء ذلك خالل م�ساركة جمارك دبي يف الدورتني ال�26 وال�27 ملجموعة 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  يف  الإم�����داد  �سل�سلة  وتي�سري  اأم���ن  م��ع��اي��ري  ع��م��ل  اإط����ار 

منظمة  عقدتهما  اللتني   »SAFE«
اجلمارك العاملية عرب تقنية الت�سال 

املرئي مبن�ستها يف مدينة بروك�سل.
ي�����س��ت��ن��د اإط�������ار ع���م���ل م���ع���اي���ري اأم����ن 
التجارة  يف  التزويد  �سل�سلة  وت�سهيل 
اأ�سا�سية  ث���الث  رك��ائ��ز  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة 
هي ترتيبات العالقة التي تربط بني 
اجلمارك و�سركاء قطاعات الأعمال، 
اجلهة  م�����ع  اجل����م����رك����ي����ة  واجل�����ه�����ة 
بني  وال��ع��الق��ة  الأخ����رى،  اجلمركية 

اجلمارك و املوؤ�س�سات احلكومية.
دبي  جمارك  يف  العمل  اإط��ار  يوفر  و 
م��ن�����س��ة م���وح���دة م���ن ���س��اأن��ه��ا تعزيز 
اأمن  �سبل  و�سمان  الدولية،  التجارة 

وزيادة  العابرة،  اجلرمية  �سد  اأف�سل 
والرفاه  القت�سادي  الزده��ار  يف  التجاريني  وال�سركاء  اجلمارك  م�ساهمة 

الجتماعي للدول.
عالية  ال�سحنات  اكت�ساف  على  ق��درة اجلمارك  الإط��ار على حت�سني  يعمل 
وبالتايل  الب�سائع،  اإدارة  يف  ال��ك��ف��اءة  وزي����ادة  معها  وال��ت��ع��ام��ل  اخل��ط��ورة 
ومرونة  اأم��ن  يدعم  مبا  كبرية  ب�سرعة  عنها  والإف���راج  الب�سائع  تخلي�ص 

�سال�سل التوريد.
وتوجهت اأمانة منظمة اجلمارك العاملية بال�سكر والتقدير لدولة الإمارات 
العربية املتحدة على جناحها يف ا�ست�سافة املوؤمتر العاملي اخلام�ص للم�سغل 
القت�سادي املعتمد ملنظمة اجلمارك العاملية الذي ا�ست�سافته جمارك دبي 
خالل الفرتة من 25 اإىل 27 مايو 2021 وا�ستقطب اأكرث من 3900 
م�سارك م�سجل من 158 من الإدارات الأع�ساء يف املنظمة واملعنيني حول 
العامل ونّوهت بتعاون جمارك دبي الوثيق معها يف تنظيم املوؤمتر واإعداد 

التقرير اخلتامي.
القيمة اجلمركية مدير برنامج  اإدارة  ال�سويدي مدير  اإميان بدر  و قالت 
دوراً  اأدت  دب��ي  ج��م��ارك  “اإن  دب��ي:  ج��م��ارك  يف  املعتمد  القت�سادي  امل�سغل 
الإم����ارات،  دول���ة  يف  املعتمد  الق��ت�����س��ادي  امل�سغل  برنامج  تطبيق  يف  مهماً 
املتعلقة  وال��ربام��ج  الأنظمة  اأح��دث  ال��ري��ادي يف تطبيق  ف�ساًل عن دوره��ا 
بعمليات التخلي�ص اجلمركي والتفتي�ص واملعاينة، واأثبتت جتربة جمارك 
اإطار  املرجوة منه، وفق  الأه��داف  الربنامج يف حتقيق  بالفعل، جناح  دبي 
ومعايري اأمن وتي�سري �سل�سلة الإمداد يف التجارة الدولية وتوقعت اأن ميثل 

الربنامج م�ستقبل التجارة العاملية«.

الإمارات العاملية لالأملنيوم تتيح خدمات مركز 
الطويلة الطبي جلميع العاملني يف كيزاد

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم ام�ص عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
جمموعة  �سمن  احل��رة  واملناطق  القت�سادية  امل��دن  لقطاع  التابعة  كيزاد 
م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي، ب��ه��دف ت��ق��دمي خ��دم��ات م��رك��ز ال��ط��وي��ل��ة ال��ط��ب��ي التابع 

لل�سركة اإىل موظفي جميع اجلهات العاملة يف كيزاد.
اف��ت��ت��ح��ت ال�����س��رك��ة م��رك��ز ال��ط��وي��ل��ة ال��ط��ب��ي ع���ام 2017 ل��ت��وف��ري اأحدث 
من  جمموعة  ي��د  على  ال�ساعة  م���دار  على  الطبية  واخل��دم��ات  التقنيات 
وال�سحة  الأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية  يف  املوؤهلني  والخ�سائيني  الأط��ب��اء 
املهنية، ويتبع للمركز الطبي �سيدلية متكاملة وخمترب للكيمياء احليوية 
الإمارات  ل�سركة  الرئي�سي  املقر  بجوار  ويقع  بالأ�سعة،  للت�سوير  وق�سم 

العاملية لالأملنيوم يف اأبوظبي.
�سمن  واملتعاملني  املوظفني  اأم���ام  ف��ري��دة  فر�سة  التفاهم  م��ذك��رة  ت��وف��ر 
كيزاد، للح�سول على خدمات طبية عالية اجلودة يف قلب املركز ال�سناعي 

واللوج�ستي والتجاري ملدينة اأبوظبي.
العاملية  الإم��ارات  التنفيذي ل�سركة  الرئي�ص  النا�سر بن كلبان،  وقال عبد 
املركز  يف  خدماتنا  تقدمي  على  ه��ذه  التفاهم  مذكرة  “متكننا  لالأملنيوم: 
�سحة  باأهمية  ال�سركة  م��ن  اإمي��ان��اً  بالكامل،  ك��ي��زاد  جمتمع  اإىل  الطبي 
و�سالمة موظفيها ومقاوليها وجريانها، وي�سعدنا م�ساركة خربتنا الطبية 
مع كامل �سركات �سل�سلة التوريد ال�سناعية يف دولة الإمارات يف اإطار �سعينا 

لتحقيق اأهداف م�سروع 300 مليار«.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ع��ب��داهلل ال��ه��ام��ل��ي، ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع املدن 
مركز  “يوفر  اأبوظبي:  موانئ  جمموعة   - احل��رة  واملناطق  القت�سادية 
الطويلة املجهز بالكامل حلوًل معقولة التكلفة خلدمات الرعاية الطبية 
للموظفني واملتعاملني، و�ست�ساعدنا هذه املذكرة على تعزيز التزامنا بدعم 
600 �سركة على م�ساحة  اأكرث من  العاملني معنا �سمن  �سحة و�سالمة 

تفوق 410 كيلومرتات مربعة«.

•• دبي-وام:

�سدد معايل الدكتور عبد الرحمن عبد املّنان العور، 
اأن ال��وزارة ما�سية  امل��وارد الب�سرية والتوطني،  وزير 
يف دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق ريادة عاملية يف 
الرئي�سية  الوطنية  الأه��داف  دعم  الأعمال مع  بيئة 
ويف مقدمتها تعزيز برامج التوطني ومتكني الكوادر 
للمن�ساآت  اجلديد  الت�سنيف  اأن  موؤكدا  الإم��ارات��ي��ة، 
اأ�سحاب  ملتطلبات  ت�ستجيب  تبعته  التي  وال��ق��رارات 
البتكار  وت�سجع  ال��ع��م��ال  ح��ق��وق  وحت��م��ي  الأع���م���ال 
وال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، وت��ق��دم حوافز 
و�سيا�سات  ب��ال��ق��وان��ني  امل��ل��ت��زم��ة  ل��ل�����س��رك��ات  جم��زي��ة 
مع  املن�سجمة  وال��دمي��غ��رايف  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع  تعزيز 
وتكافوؤ  الت�سامح  القائم على  الإم��ارات  قيم جمتمع 

الفر�ص.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه، خ���الل الإح���اط���ة الإع���الم���ي���ة التي 
يف  ال��ي��وم  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  نظمتها 
مقرها بدبي لتقدمي تفا�سيل حول نظام الت�سنيف 
رقم  ال���وزراء  جمل�ص  ق��رار  �سمن  للمن�ساآت  اجلديد 
18 ل�سنة 2022، والقرارات الوزارية امل�ساحبة له، 
الدولة  يف  العمل  �سوق  لتطوير  العامة  ال�سيا�سة  اإن 
“بناء  ه��دف  حت��دد  التي  اخلم�سني  م��ب��ادئ  ت�ستلهم 

القت�ساد الأف�سل والأن�سط يف العامل«.
و اأكد معاليه يف هذا الإطار النظرة التكاملية للوزارة 
نحو قطاع الأعمال يف الدولة، والتي تقوم على اأربعة 
اأركان هي دعم ومتكني الكوادر والكفاءات الوطنية، 
للمواهب  ال��ع��م��ل  ����س���وق  ج���اذب���ي���ة  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
واأ�سحاب الكفاءات من حول العامل، وحماية العمال 
حلقوقهم،  ال�سمانات  اأق�����س��ى  وت��وف��ري  وامل��وظ��ف��ني 
ومتكني وتعزيز قدرات ال�سركات على حتقيق النمو 

امل�ستدام.
اأن  اإىل  العور  الرحمن  عبد  الدكتور  معايل  لفت  و 
وال���ذي  ال���دول���ة،  يف  ل��ل�����س��رك��ات  اجل��دي��د  الت�سنيف 
 ،2022 يونيو  من  الأول  يف  التنفيذ  حيز  �سيدخل 
وثانية  اأوىل  ف��ئ��ات،   3 على  القائمة  امل��ن�����س��اآت  ي���وزع 
وثالثة، مبا ي�ستجيب ملتطلبات املتعاملني يف تب�سيط 
املعامالت مع م�ستوى مرتفع من احلوكمة الدقيقة 
الرقمية  املنظومة  توفرها  ذكية  بحلول  امل��دع��وم��ة 
ل���دى ال������وزارة ح��ي��ث ���س��ت��و���س��ع ال�����س��رك��ات يف الفئة 
تغيري  يتيح  تفاعلي  اآيل  نظام  بوا�سطة  لها  املنا�سبة 
ت�سنيف املن�ساآت بكل �سفافية ح�سب الإجراءات التي 

تقوم بها كل �سركة اأو التعامالت التي تخ�سع لها.

و نوه معاليه اإىل اأن الت�سنيف يقدم حوافز واإعفاءات 
القت�ساد  اأول���وي���ات  م��ع  ان�سجامها  وف��ق  لل�سركات 
ب��ال��ت��وط��ني وتعزيز  وال����ربام����ج اخل��ا���س��ة  ال��وط��ن��ي 
القيم  منظومة  وك��ذل��ك  الأول���وي���ة،  ذات  القطاعات 
ناجح،  عاملي  اقت�ساد  اأي  عليها  يقوم  اأن  يجب  التي 
اأي التكافوؤ والعدالة يف فر�ص التوظيف وتعزيز قيم 
اأ�سحاب  بحرية  اإخ��الل  دون  وال�سمولية،  الت�سامح 
يرغبون  التي  وال��ك��ف��اءات  امل��واه��ب  اختيار  يف  العمل 
ب��ت��وظ��ي��ف��ه��ا، م��ع حت��دي��د ر���س��وم ج��دي��دة للخدمات 
اأ�سحاب  �سيتخذها  التي  باخليارات  عمليا  مرتبطة 
ال�سركات  ت�سنيف  اأن  ال��ع��ور  م��ع��ايل  ذك��ر  و  ال��ع��م��ل. 
بالقوانني  ال��ت��زام��ه��ا  م���دى  ع��ل��ى  “يعتمد  اجل��دي��د 
وب��ن��ظ��ام ح��م��اي��ة الأج�����ور وح��م��اي��ة ح��ق��وق العمالة 
وب�����س��ي��ا���س��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف وال���دمي���غ���رايف يف 
فمعظم  العمل..  ل�سوق  املنظمة  وبالقرارات  الدولة 
ال�����س��رك��ات ال��ق��ائ��م��ة يف ال��دول��ة وامل�����س��ت��وف��ي��ة جلميع 
هذه اللتزامات، �ستكون يف الفئة الثانية، و�سيرتقى 
الأوىل  الفئة  م��ن  لتكون  ال�سركات  بع�ص  ت�سنيف 
ب��ن��اء على  ال��ر���س��وم  امل�ستحقة لإع���ف���اءات ك��ب��رية م��ن 
�سُيخّف�ص  ح��ني  يف  امل��ع��اي��ري،  م��ن  ل��ع��دد  ا�ستيفائها 
ب�سبب  الثالثة  الفئة  اإىل  اأخ���رى  ���س��رك��ات  ت�سنيف 
والقرارات  وال��ق��وان��ني  بال�سيا�سات  ال��ت��زام��ه��ا  ع���دم 
التي  املعايري  معاليه  حدد  و  العمل.  ل�سوق  املنظمة 
مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا ل��ل�����س��رك��ات ت��رق��ي��ة و���س��ع��ه��ا اإىل 
ومن  معايريها،  اأح��د  ا�ستيفاء  مبجرد  الأوىل  الفئة 
 3 التوطني لديها مبا ل يقل عن  بينها رفع معدل 
مرات عن امل�ستهدف، والتعاون مع برنامج “ناف�ص” 
اأن  اأو  �سنويا،  500 مواطن  لتدريب ما ل يقل عن 
�سمن  ال�سباب  املواطنني  م�ساريع  من  املن�ساأة  تكون 
�سمن  تكون  اأن  اأو  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  املعتمدة  املعايري 
الداعمة لتنفيذ �سيا�سة  التدريب والتوظيف  مراكز 
الثقايف  التنوع  تعزيز  عرب  العاملة  القوى  تخطيط 
والأن�سطة  القطاعات  �سمن  ت��ك��ون  اأن  اأو  ب��ال��دول��ة 
امل�ستهدفة وفق ما يحدده جمل�ص ال��وزراء بناء على 

اقرتاح وزير املوارد الب�سرية والتوطني.
اأما ال�سركات التي ل تتوفر لديها اأي من تلك املعايري، 
م��ع ال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ق��وان��ني وب�����س��ي��ا���س��ة ت��ع��زي��ز التنوع 
تلقائيا  ف�ست�سنف  ال��دول��ة،  يف  والدميغرايف  الثقايف 
كافة  ف�ست�سم  الثالثة  الفئة  اأم��ا  الثانية.  الفئة  يف 
للوزارة خمالفتها  ثبت  التي  الأخ��رى، وهي  املن�ساآت 
 2021 33 ل�سنة  ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق��م  اأح��ك��ام 
التنفيذية،  ولئحته  العمل  ع��الق��ات  تنظيم  ب�ساأن 

اأو مبعايري حماية  والقرارات املنظمة ل�سوق العمل، 
حقوق العمالة اأو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقايف 

والدميغرايف يف �سوق العمل بالدولة.
الثالثة بحال  الفئة  ال�سركات يف  ُت�سنف  اأن  و ميكن 
ارتكابها خمالفات اأخرى ن�ص عليها القرار الوزاري 
بينها �سدور حكم  ومن   ،  2022 ل�سنة   209 رقم 
الجتار  جرائم  من  جلرمية  املن�ساأة  بارتكاب  نهائي 
بالب�سر اأو ا�ستخدام اأو ا�ستقدام عامل بدون ا�ستخراج 
اأو  م�ستندات  اأو  بيانات  تقدمي  اأو  ل��ه،  عمل  ت�سريح 
اإخ��الل �ساحب  اأو  ل��ل��وزارة  معلومات غري �سحيحة 
العمل بالتزاماته اخلا�سة بحقوق العمالة كاللتزام 
اأو  و���س��الم��ت��ه��م  �سكنهم  م��ع��اي��ري  اأو  ال��ع��م��ال  ب���اأج���ور 

التوطني ال�سوري و�سواها من املخالفات اجل�سيمة.
ر�سوم  ع��ل��ى  حت��دي��ث��ات  م��ع  الت�سنيف  ���س��ي��ت��واك��ب  و 
العمل ور�سوم النتقال  اخلدمات اخلا�سة بت�ساريح 
لن  وال���ر����س���وم   ، ال�����س��رك��ات  ت�����س��ن��ي��ف��ات  م���ع  تن�سجم 
الفئة  ل�����س��رك��ات  �سنتني  مل���دة  دره��م��ا   250 ت��ت��ج��اوز 
الأوىل و 1200 درهم ملدة �سنتني لل�سركات امل�سنفة 
يف ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة. اأم���ا ���س��رك��ات ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة فلن 
تتمكن من ال�ستفادة من التخفي�سات على الر�سوم 
و�ستبلغ قيمة ر�سم ا�سدار ت�سريح العمل اأو جتديده 
توظيف  اأن  علما  �سنتني..  مل��دة  دره��م��ا   3450 لها 
التعاون  جمل�ص  دول  وم��واط��ن��ي  ال��دول��ة  م��واط��ن��ي 

اخلليجي معفي من هذه الر�سوم.
و اأو���س��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ور، اأن 
الت�سنيف اجلديد بالرتافق مع �سائر اأركان املنظومة 
الت�سريعية �سيحقق جملة من الأهداف احليوية التي 
�ستعزز  اجلديدة  فالفئات  الوطني،  القت�ساد  تخدم 
التوظيف  اآليات  تطوير  وتدعم  القت�سادي  التنوع 
اخلا�ص  القطاع  يف  ومتكافئة  عادلة  فر�ص  لإي��ج��اد 
مبا يعزز قيم الت�سامح والتنوع الثقايف والدميغرايف 

يف الدولة.
ل��ت��وج��ه��ات دول���ة الإم�����ارات يف  و ت�ستجيب اخل��ط��وة 
“عا�سمة  مكانتها  وتعزز  املقبلة  اخلم�سني  الأع���وام 
وعا�سمة  وال����س���ت���ث���م���ارات  وال�������س���رك���ات  ل��ل��م��واه��ب 
املعرفة  اقت�ساد  تر�سيخ  وتدعم  للم�ستقبل”  قادمة 
واإطالق  ال��ق��درات  وب��ن��اء  اخل���ربات  نقل  على  القائم 
امل�ستقبل  اقت�ساد  تنا�سب  التي  اجلديدة  القطاعات 
القت�سادية  التنمية  م�سرية  يف  بفعالية  وت�ساهم 

والجتماعية.
و ت�سعى وزارة املوارد الب�سرية والتوطني من خالل 
القرار اإىل تعزيز التكامل مع كافة اجلهات احلكومية، 

كفاءة  تعزيز  �سيا�سات  ل��دع��م  والحت���ادي���ة،  املحلية 
الأ�سا�سي  املعطى  هو  وه��ذا  العمل،  �سوق  وا�ستقرار 
الذي قامت عليه معايري ت�سنيف ال�سركات وحتددت 

على اأ�سا�سه طرق ترقيتها اأو خف�ص ت�سنيفها.
لل�سركات  وا�سحة  طريق  خريطة  ال���وزارة  و�ستوفر 
العاملة يف الدولة من اأجل الرتقاء بت�سنيفها وزيادة 

“قابلية التوقع” للم�ستثمرين.
و �ستحر�ص الوزارة من منطلق ال�سراكة مع القطاع 
اخلا�ص على دعم ال�سركات التي ت�سم 50 عامال اأو 
ال��ق��رار اجل��دي��د اخلا�ص  اأك��رث يف رحلة حتولها م��ع 
انتقالية  ف��رتة  ع��رب  وال��دمي��غ��رايف  ال��ث��ق��ايف  بالتنوع 

ميكن ال�ستفادة منها لإجراء عمليات التطوير.
و  العمل  ب�سوق  اخلا�سة  الت�سريعية  املنظومة  كانت 
اإق��رار حزمة  التوطني يف دول��ة الإم���ارات قد �سهدت 
ق������رارات ت�����س��ب يف ���س��ال��ح ت��ط��وي��ر الأع����م����ال ودعم 
توطني الكوادر الوطنية وحماية العمال واملوظفني 
و ذلك من خالل القانون الحتادي اجلديد اخلا�ص 
ن�سب  رف��ع  وق��رار  العمل  التعطل عن  �سد  بالتاأمني 
للوظائف  �سنويا   2% مب��ع��دل  احل��ال��ي��ة  ال��ت��وط��ني 
 50 ت�سم  التي  اخلا�ص  القطاع  من�ساآت  يف  املهارية 
بن�سبة  اجمايل  زي��ادة  فاأكرث وحتقيق معدل  موظفا 

%10 يف عام 2026.
و يرتافق قرار رفع ن�سبة التوطني �سنويا يف �سركات 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص م��ع م��زاي��ا غ��ري م�����س��ب��وق��ة، ت�سمل 
والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  ر���س��وم  تخفي�ص 
القطاع  ل�سركات   ?80 ن�سبة  ح��وايل  اإىل  ي�سل  مبا 
اخل���ا����ص ال��ت��ي حت��ق��ق اجن�����ازات ن��وع��ي��ة يف توظيف 
وتدريب املواطنني بال�سراكة مع برنامج “ناف�ص”.. 
اأما نظام التاأمني �سد التعطل عن العمل من خالل 
تقدمه  ف��ري��دا  من��وذج��ا  فيوفر  التاأمينية،  ال��ب��اق��ات 
من  منتجات  ع��رب  احلماية  ملظالت  الإم����ارات  دول��ة 
التاأمني، ت�ستهدف �سمان توفر دخل  خالل �سركات 
للعامل اأوقات تعطله حلني توفر فر�ص عمل بديلة.

والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  ق����رارات  وت��دع��م 
القت�سادي  الأم��ن  والبعيد  املتو�سط  الأمدين  على 
ال���س��رتات��ي��ج��ي ل��دول��ة الإم�����ارات م��ن خ���الل تعزيز 
من  وم��ه��ارات  كفاءات  اجتذاب  على  القت�ساد  ق��درة 
جديدة  اقت�سادية  ق��ط��اع��ات  واإط����الق  ال��ع��امل  ح��ول 
ت�ساهم يف تنويع م�سادر الدخل مع توفري احلماية 
متوافقة  مرنة  اأعمال  بيئة  اأ�س�ص  وتر�سيخ  للعمالة 
مع املتغريات العاملية والتحولت يف جمالت الإنتاج 

والعمل من اأجل اقت�ساد متنوع م�ستدام.

عبد اهلل بن طوق املري: 
- دولة االإمارات تطور منوذجًا اقت�ساديًا جديدًا ي�ستند اإىل التقنيات النا�سئة ومناذج االأعمال امل�ستقبلية 

- حكومة االإمارات حري�سة على تعزيز مكانة الدولة مركزًا عامليًا لالقت�ساد والتنمية والتجارة 
االإمارات متّكنت من تعزيز مكانتها وجهة مف�سلة لل�سركات النا�سئة وامل�ساريع الريادية واملبتكرة 

- اتفاقية ال�سراكة تعك�ص النجاحات واالإجنازات التي حققتها االإمارات على مدى ال�سنوات املا�سية 

ت�سنيف جديد لل�سركات واملن�ساآت ي�ستجيب ملطلب تب�سيط 
الإجراءات وريادة الأعمال ويزيد من جاذبية قطاع الأعمال 

انطالق الجتماع الـ23 ملجل�ض »اآيرينا» يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - وام: 

والع�سرين  ال��ث��ال��ث  الج��ت��م��اع  اأع��م��ال  اأم�����ص  انطلقت 
ملجل�ص الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” يف 
رفيع  300 مندوب  اأكرث من  وذلك بح�سور  اأبوظبي 

امل�ستوى من 100 دولة حول العامل.
تو�سيع  ج��ه��ود  ي��وم��ني  ي�ستمر  ال���ذي  الج��ت��م��اع  يبحث 
اأ�سعار  ارت��ف��اع  خلفية  على  الطاقة  قطاع  حت��ول  نطاق 

الوقود الأحفوري وزيادة املخاوف املناخية.
اأع�����س��اء جمل�ص  اأع��م��ال��ه ، ب��وق��وف  و ا�ستهل الج��ت��م��اع 
دقيقة  “اآيرينا”  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  له  املغفور  روح  على  �سمت 

نهيان “طيب اهلل ثراه” معربني عن متنياتهم لدولة 
قيادة �ساحب  الزده���ار حتت  و  التقدم  دوام  الإم���ارات 
اآل نهيان رئي�ص الدولة  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو 
“حفظه اهلل«. و قال فران�سي�سكو ل كامريا، مدير عام 
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة يف كلمته الفتتاحية 
: “توؤثر الأزمات املتفاقمة الناجمة عن تاأجج النزاعات 
وا�ستمرار الأوبئة ب�سكل كبري على نظام الطاقة العاملي، 
وهو ما يلقي بظالله على خمتلف القطاعات واأ�سكال 
احلياة اليومية ، لذا علينا الرتكيز على احللول التي 
ميكن ن�سرها بال�سرعة الالزمة وعلى النطاق املطلوب، 
التي �سيخرج بها  النتائج  امل�سهد، �ستكون  ويف ظل هذا 

اجتماعنا اليوم بالغة الأهمية«.
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�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد/ �سرف الدين بانويل كابالكاندي - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع 
املدينة(  �سباب  امل�سماه )مطعم  الرخ�سة  100% يف  البالغة  50% من كامل ح�سته  والتنازل عن جزء 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )725699(، اإىل ال�سيد / �سمري 
ح�سن وينويل بويل - اجلن�سية الهند ، ال�سيد / �سرف الدين بانويل كابالكاندي - اجلن�سية الهند - يرغب 
�سباب  )مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  يف البيع والتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته البالغة 100% يف 
املدينة( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )725699(، اإىل ال�سيد/ 
ايوب على قيام خانى �سوكت على خان - اجلن�سية الهند، تعديالت اخرى : تغري ال�سكل القانوين من وكيل 
خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - تغري ال�سم التجاري من مطعم �سباب املدينة اىل مطعم �سباب 
املدينة ذ م م. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ حمي الدين برياماداتيل ، اجلن�سية : الهند يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 وذلك اىل ال�سيد/ برياماداتيل 
حمى الدين، اجلن�سية : الهند بالرخ�سة امل�سماه )كافترييا الرباعم( تاأ�س�ست باأم�ارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )212788( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
بال�سارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات  

70555 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�إعالن بالن�ضر

�ضادر عن حمكمة عجمان �ل�ضرعية
يف �لدعوى رقم 219/2022 �حو�ل

اإىل املدعى عليه / ابراهيم علي احمد ابو عري�ص -اردين اجلن�سية
جمهول حمل الإقامة خارج الدولة

بالرقم  املذكورة  ال�سرعية  الدعوى  عليك  اأقامت  قد   - ال�سيكر  املدعية/نعيمة  اأن  مبا 
اأعاله. اأمام هذه املحكمة. للمطالبة ب� / احلكم بطالق املدعية من املدعى عليه لل�سرر 
ملا مت ذكره من اأ�سباب. مع اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات. وقد حددت املحكمة 
2022/6/13م  للنظر يف الدعوى، فاأنت مكلف باحل�سور �سخ�سيا  جل�سة : الثنني 
ويف  الدعوى،  على  للرد  املذكور  املوعد  يف  املحكمة  هذه  اأمام  ر�سميا  عنك  ينوب  من  اأو 
وت�سدر  الدعوى  يف  �ستنظر  املحكمة  فاإن  املحدد،  املوعد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حالة 

حكمها غيابياً.
حتريرا يف يوم املوافق 2022/05/23م

�لقا�ضي / حمكمة عجمان �ل�ضرعية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�إعالن يف �لق�ضية �لتنفيذية بالن�ضر 

مدين   AJCEXCICVS2022 �إخطار دفع يف �لق�ضية رقم 0001188/ 
اإىل املحكوم عليه : خالد حممد عبداهلل ال علي 

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ مهند حممود العيوير ، اجلن�سية �سوري  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 26997.0 

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

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف �لتنفيذ رقم  3704/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1297 امراداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )309337.50 درهم( �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: الوكوبانال ميدل اي�ست - �ص ذ م م عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى قطعة الر�ص رقم / تي بي 010105 - 
�سقة قطعة الر�ص رقم / تي  - وميثله : اأ�سامة ح�سن عثمان دبلوك  

املطلوب اإعالنه : �سركة كارتل لل�سناعة - �ص ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لالإ�ستثمار الأول - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - ال�سارع / 41 - مبنى رقم القطعة / 159-753 �سقة 

info@cartelmn.com - 048853998 - 0506443485 - الر�سي - مكتب ملك جممع دبي لال�ستثمار
بيع  �سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/6/8 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : قيمة الر�ص والبناء بالكامل )حق منفعة( املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - 

رقم الر�ص 149 - رقم  البلدية : 709-598 امل�ساحة : 6592.76 مرت مربع - التقييم : 6،000،000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 
يف �لتنفيذ رقم  144/2022/211 تنفيذ  عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/620 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2،655،185/19 درهم( 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع  

04/3874225 موبايل رقم  ب��ج��وار غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة دب��ي - ه��ات��ف رق��م  ي��ا���ص -  ���س��ارع بني  اإم���ارة دب��ي - دي���رة -  عنوانه : الإم����ارات - 
وميثله :حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي    )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552

املطلوب اإعالنه : حميد ر�سا ابو القا�سم اجنامي - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة نخلة جمريا - العقار رقم )PJTRB20( ال�سقة رقم )606( الطابق 
 رقم )6( احلبول بي 11 - املبنى رقم )1( قطعة الر�ص رقم )1112( هاتف رقم : 043974873 ، 043592226 ، 0508759590 
بيع  �سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/6/8 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ص 1112 - رقم املبنى : 1 - ا�سم 

املبنى : ALHABOOL - B11 رقم العقار : 606 - امل�ساحة : 185.22 مرت مربع - التقييم : 2،065،583.61 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر

يف �لتنفيذ رقم  144/2022/211 تنفيذ  عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/620 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2،655،185/19 درهم( 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع  
04/3874225 موبايل رقم  ب��ج��وار غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة دب��ي - ه��ات��ف رق��م  ي��ا���ص -  ���س��ارع بني  اإم���ارة دب��ي - دي���رة -  عنوانه : الإم����ارات - 

وميثله :حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي    )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552
املطلوب اإعالنه : حميد ر�سا ابو القا�سم اجنامي - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة نخلة جمريا - العقار رقم )PJTRB20( ال�سقة رقم )606( الطابق 
 رقم )6( احلبول بي 11 - املبنى رقم )1( قطعة الر�ص رقم )1112( هاتف رقم : 043974873 ، 043592226 ، 0508759590 
بيع  �سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/6/8 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ص 1112 - رقم املبنى : 1 - ا�سم 

املبنى : ALHABOOL - B11 رقم العقار : 606 - امل�ساحة : 185.22 مرت مربع - التقييم : 2،065،583.61 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 يف �لتنفيذ رقم 2763/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
2686/2021جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

)4205003.77 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : اك�ص وي زد كلرتل تكنوجلي منطقة حرة - ذ م م فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد مركز دبي املايل العاملي ، مبنى البوابة رقم / 3 الطابق ال�ساد�ص ، مكتب 
  2682589680 مكاين  رقم   605

املطلوب اإعالنه : 1 - �سركة جي ا�ص ام بي ار جي �سي تي كريي�سن انك )فرع دبي( - �سفته : منفذ �سده   
م��و���س��وع الإع�����الن : ق��د اأق����ام عليك��� ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اأع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
4205003.77 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ       ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

ن�سر هذا العالن.

رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
00000

Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No : 18/2021/989- partial real estate
Considered at : 5th Partial Real Estate Department No. 200
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendant with an amount of (AED 220,663), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment and the 
judgment shall come into force expeditiously with no bail.. 
Plaintiff : Aqaar Corporation 
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building 
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email : info3@omalc.ae -  Makkani: 
3244594826 - IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1- Ahmad Murad Baloch Murad Baloch, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in 
its session held on 31 10-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging 
the Defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 120,663) and legal interest of 5% 
annually from the date of the claim until full payment and obliged the Defendant to pay the 
fees, expenses and Five Hundred dirhams as attorneys' fee and rejected other requests. 
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day 
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed 
bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/ Maitha Youssef Ismail  Date of approval/ 20-05-2022 11:23:5

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1036 - partial real estate
Considered at : 5th Partial Real Estate Department No. 200
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendant with an amount of (AED 291,761), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment and the 
judgment shall come into force expeditiously with no bail.. 
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - 
Business Point Building - Mezzanine -  Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae 
- Makkani : 3244594826 - IBAN : AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi 
Notifiee : 1- Pressanna Kumar Damodharan Nair, his capacity : Defendant 
2-Indira Bai Amma Krishna Pillai, his capacity : Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in 
its session held on 16 11-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging 
the Defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 191,761) and legal interest of 5% 
annually from the date of the claim until full payment and obliged the Defendant to pay the 
fees, expenses and Five Hundred dirhams as attorneys' fee and rejected other requests. 
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day 
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed 
bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by / Omer Ahmed Al Yasi  Date of approval/ 19-05-2022 11:40:05

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Dubai Court of First Instance 

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1260- partial real estate 
Considered at : 5th Partial Real Estate Department No. 200
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendant with an amount of (AED 218,572), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment and the 
judgment shall come into force expeditiously with no bail..
Plaintiff : Aqaar Corporation 
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building - 
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826 
- IBAN: AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi 
Notifiee : 1- Muhammad Azeem Soomro, his capacity : Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in 
its session held on 31-10-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging 
the Defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 118,572) and legal interest of 5% 
annually from the date of the claim until full payment and obliged the Defendant to pay the 
fees, expenses and Five Hundred dirhams as attorneys' fee and rejected other requests. 
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day 
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed 
bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/Omer Ahmed Al Yasi   Date of approval/19-05-2022 11:38:26

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Dubai Court of First Instance 

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1046 - partial real estate 
Considered at : 5th Partial Real Estate Department No. 197
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendant with an amount of (AED 528,399), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 10% from the date of claim till full payment and the 
judgment shall come into force expeditiously with no bail.. 
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - 
Business Point Building – Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae 
- Makkani: 3244594826 - IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- Natalia Mishchuk, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its 
session held on 22 9-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the 
Defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 428,399) Four Hundred Twenty Eight 
Thousand Three Hundred Ninety Nine dirhams and legal interest of 5% annually from the 
date of the claim on 23/08/2021 until full payment and obliged the Defendant to pay the fees, 
expenses and Five Hundred dirhams as attorneys' fee and rejected other requests. 
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day 
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed 
bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/ Hanan Adel Alian Abu Kush  Date of approval/ 20-05-2022 11:29:01

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1089- partial real estate
Considered at : 5th Partial Real Estate Department No. 200
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendant with an amount of (AED 268,704), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building – 
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826 
- IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi 
Notifiee : 1- Larisa Gracheva, his capacity: Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its 
session held on 30 11-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the 
Defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 68,704) and legal interest of 5% annually 
from the date of the claim until full payment and obliged the Defendant to pay the fees, 
expenses and Five Hundred dirhams as attorneys' fee and rejected other requests.
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day 
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed 
bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/ Maitha Youssef Ismail Date of approval/ 20-05-2022 11:25:58

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Appointment of Expert 206/2022/486

Notification by Publication
Notice details:
Published Notice details
Defendant: Barclays Bank P.S.C   Unknown residence
As the Plaintiff / Ahmed Rashed Hamad Mohammed Alkaabi
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakhiet Al Matrooshi
Has filed the case which its subject is to delegate a bank accounting expert to review the said 
bank accounts of the Plaintiff with Defendant banks, and to obtain all accounts statements and 
details with effect from the date of opening each account up to date, and to state the balances 
and cash deposits that were in the accounts of the Plaintiff, whether in his personal name 
or in the name of the Al-Rashed Real Estate Establishment belonging to him, and all that 
may happen to those balances such as withdrawals, deposits, cashing, seizures, and to state 
checks that were returned and not paid in the Plaintiff accounts, and to specify withdrawals or 
transfers made to the accounts under a power of attorney or an authorization stating the name 
of the authorized person who made the withdrawal or cashing or who made the bank transfers. 
In general, liquidating accounts to reach the final clearance. A remotely session was set on 
Monday corresponding to 27/06/2022 at 09:00 a.m in the litigation hall. Therefore, you are 
kindly requested to attend in person or by attorney to submit your memos and documents to 
the Court at least three day before the session.

NOTIFICATION

70472

Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Defendant's notification by publication

Memo of Notification by Publication Issued from Al Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0003288- Civil (Partial)
To the defendant : Derrick Ssekajja, Address : 9267770
We would like to inform you that on 28/12/2021, this court decided its 
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows
The court ruled in in presence : To obligate the Defendant to pay to the 
Plaintiff an amount of AED 14,557.83 (fourteen Thousand Five Hundred 
Fifty- Seven and eighty-three fils)
To pay the Notification Publication Fees
Any more requests are refused
Judge 
D. Ahmed saeed Al Naqbi
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Defendant's Notification by Publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0001332, civil (partial)

To the defendant : Sadat Nsamba
Address : Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi, 
Driver's Budling, Phone no : 0586373068
As it is on the date that a copy of the attached judgement 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 to pay the specified fee for that, and since the judgment required to be executed 
as the follows:
The total amount including fees and expenses: 44601.0
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 case of failure to do so, you have to attend the session before the court and in case of 
the violation, the court will take the compulsory enforcement measures prescribed by law 
against you
Judge 
Husam Aldin Hassan Mustafa
Mohamed Khader
Federal Court of Sharjah
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522 Date 25/ 5/ 2022  Issue No : 13552
Federal court of Al Sharjah

The Civil Court of First Instance
In the case no SHCFICIREA2022/0002708- Civil (Partial)

The Meeting is hold at : 23/05/2022
At the presence of / Najoud Talib Al Ameeri
The case is submitted under the no: SHCFICIREA2022/0002708 Civil (Partial)
filed by/ the plaintiff: Sharjah Taxi LLC
Against/- Defendant: Anil Assoria
Defendant: Al Buhaira Insurance Company
Minutes:
The communication was made visually by a private agent/the plaintiff Sharjah Taxi LLC - Mr. 
Abdullah Al Shamsee - phone no : 0508712721 and he attached rejoinder and copy of the the 
judicial judgement of the appeal
No one contacted the first defendant/Anil Assoria - Nepali nationality - inside the State 
0505618585, phone no 0545954323
The ID investigation is not arrived until now
Visually connection was from An agent about the second Defendant's agent/ Al Buhaira
Insurance Company- Debuty/ Adel Abed Aleem Abed Al Rasheed - phone no: 0557208045 
Hereby, it will be delayed because of receiving an investigation from the ID about the 
first, where the first defendant publics a notice in both Arabic and English of the session 
01/06/2022
Claim Manager (Signed)

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2227/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/8042 
وقدره )759965( درهم  �سامال للر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : رفيع احلق مبني احلق
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع البراج - مبنى برج اير�ص بلو - �سقة اخلام�ص

املطلوب اإعالنه : 1- جمدى ح�سن �سر اخلتم حاج المني - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)759965( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  3514/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 508/2022 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )2.310.398.53( درهم  �سامال للر�سوم وامل�ساريف  .
طالب التنفيذ : �سركة ليمنار للتكييف ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية برج ال�سالم - نف�ص بناية فندق �سرياتون جراند - بجانب 
فندق ذا ات�ص - الطابق 49 - هاتف رق��م:043544444 - فاك�ص:043544445 - رقم مكاين:2735391504 - 

�ص.ب:111801
املطلوب اإعالنه : 1- بيفر جلف للمقاولت �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2310398.53(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�ش �ل�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70137

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
مذكرة �عالن �ملدعي عليه بالن�ضر    

                  رقم �لق�ضية:727/2022/315 ��ضتئناف عمايل 
طالب العالن:حامت ا�سماعيل �سربي اني�ص احمد قا�سم

اىل امل�ستاأنف �سده:دامين�سنز لال�ست�سارات الهند�سيه
نعلنكم بان املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي املذكورة ادناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2022/5/30 - ال�ساعة
املطالبة:ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/11703 عمايل جزئي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب.
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  مالديكم  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور 
وامل�ساريف ويف  الر�سوم  اىل  بال�سافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ضتئناف    
�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 70021

�عالن بالن�ضر        
 486/2022/206 تعيني خربة 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- باركليز بنك �ص.م.ع  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املتنازع :احمد را�سد حمد حممد الكعبي 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ندب خبري ح�سابي م�سريف لالطالع على ح�سابات املتنازع امل�سرفية املذكورة 
لدى البنوك املتنازع �سدها واحل�سول على كافة البيانات والك�سوفات احل�سابية اعتبارا من تاريخ فتح كل ح�ساب 
وحتى تاريخه وبيان م�سري الر�سده والودائع النقدية التي كانت بح�سابات املتنازع �سواء با�سمه ال�سخ�سي او با�سم 
وحجز  وخ�سم  و�سرف  واي��داع  �سحب  من  الر���س��دة  تلك  على  ماطراأ  وك��ل  له  العائدة  للعقارات  الرا�سد  موؤ�س�سة 
وبيان م�سري ال�سيكات التي ارجتعت ومل ت�سرف بح�سابات املتنازع وبيان ال�سحوبات او التحويالت التي متت على 
باجراء  قام  ال��ذي  او  ال�سرف  او  بال�سحب  قام  ال��ذي  املفو�ص  ا�سم  بيان  تفوي�ص مع  او  توكيل  احل�سابات مبوجب 
الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  النهائية.  املخال�سة  اىل  للو�سول  احل�سابات  ت�سفية  وبالعموم  امل�سريف  التحويل 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2022/6/27 املوافق 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70472

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن حم�ضر حجز بالن�ضر        

                  يف  �لدعوى رقم:208/2021/223 �نابات جتارية 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع الدعوى : اإنابة من حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى رقم 2021/1945 - ت 
جتر - م ر - ت-اأ ظ . 

املحكمة املنيبة:حمكمة اأبوظبي البتدائية واخرون
عنوانه:امارة اأبوظبي

املطلوب اإعالنه :  1- بافاجوتو راجهورام �سيتي  -  �سفته :منفذ �سده
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات 
-2401-2404-2905-3011-3106-3506-3603-3710  -  4101  -  906  -  1014 الر�ص  رقم 
اعاله  امللف  يف   -  706-201-2011-202-203-204-205-206-207-208-209-210-2122

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ش �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70021

�لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�عالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف �لتنفيذ رقم 1764/2018/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

رقم  بال�ستئناف  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “171/2017 جتاري كلي” واملعدل 
"2297/2017 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )43884961.13 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
 املنفذ �سده : �سركة ندهي جيمز - م.د.م.�ص - وميثلها قانونا مالك ال�سركة ومديرها امل�سوؤول / اتيت �سودهري جاندى

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اأم �سقيم الثانية - �سارع امليدار - مبنى فيال - �سقة 25 
املطلوب اإعالنه : اتيت �سودهري جاندي - ب�سفته املمثل القانوين وب�سفته كفياًل عن �سركة ندهي جيمز - م.د.م.�ص  
اخلليج  دب��ي-  باإمارة  الكائن   - القانونية  والإ�ست�سارات  للمحاماه  كنعان  مكتب   - القانوين  الوكيل  علي  عنوانهم 
 -  2931692711/ م��ك��اين   /  042775444 رق��م  ه��ات��ف   -11 رق��م  بناية   - اخلليج  م��ي��دان  ال��ت��ج��اري- 

info@kanlaw.ae  -  97142775444
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سركة ندهى جيمز - م د م �ص 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/6/8 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - رقم الر�ص 1041 - رقم البلدية : 6077 
درهم   2.000.000.00  : الكلية  القيمة   -  C41-3  : املبنى  رقم   - 186.98 مرت مربع   : امل�ساحة   645-

لعلى عطاء. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

�عالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف �لتنفيذ رقم 1764/2018/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
رقم  بال�ستئناف  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “171/2017 جتاري كلي” واملعدل 
"2297/2017 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )43884961.13 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
 املنفذ �سده : �سركة ندهي جيمز - م.د.م.�ص - وميثلها قانونا مالك ال�سركة ومديرها امل�سوؤول / اتيت �سودهري جاندى

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اأم �سقيم الثانية - �سارع امليدار - مبنى فيال - �سقة 25 
املطلوب اإعالنه : اتيت �سودهري جاندي - ب�سفته املمثل القانوين وب�سفته كفياًل عن �سركة ندهي جيمز - م.د.م.�ص  
اخلليج  دب��ي-  باإمارة  الكائن   - القانونية  والإ�ست�سارات  للمحاماه  كنعان  مكتب   - القانوين  الوكيل  علي  عنوانهم 
 -  2931692711/ م��ك��اين   /  042775444 رق��م  ه��ات��ف   -11 رق��م  بناية   - اخلليج  م��ي��دان  ال��ت��ج��اري- 

info@kanlaw.ae  -  97142775444
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سركة ندهى جيمز - م د م �ص 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/6/8 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - رقم الر�ص 1041 - رقم البلدية : 6077 
درهم   2.000.000.00  : الكلية  القيمة   -  C41-3  : املبنى  رقم   - 186.98 مرت مربع   : امل�ساحة   645-

لعلى عطاء. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197
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فعاليات  الأول  اأم�������ص  م�����س��اء  ان��ط��ل��ق��ت 
الذي  العقول”  “ترابط  الفني  املعر�ص 
“يف حي  غ����ال����ريي  “ ك���ي���ه  ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه 
ال�سيخة  ل�سمو  وال��ت��اب��ع  للت�سميم  دب���ي 
حرم  ال�سويدي  خليفه  اأحمد  بنت  خولة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو 
“خولة  رئي�سة  الوطني  الأم��ن  م�ست�سار 
للفن والثقافة” مب�ساركة 4 فنانني عرب 
مقيمني يف الدولة يقدمون اأكرث من 30 
ومنحوتات  ل��وح��ات  ب��ني  م��ن  فنيا  عمال 

وي�ستمر حتى 20 من يونيو املقبل.
اأحمد  بنت  خولة  ال�سيخة  �سمو  واأ���س��ارت 
ا�ست�سافة  اأن  اإىل  ال�������س���وي���دي  خ��ل��ي��ف��ه 
ه����ذا امل��ع��ر���ص ي���اأت���ي يف اإط�����ار ح��ر���ص “ 
امل�ساهمة  “ على  وال��ث��ق��اف��ة  للفن  خ��ول��ة 
الذي  الثقايف  احل���راك  م�سرية  تعزيز  يف 
على  العمل  خ��الل  الإم���ارات من  ت�سهده 
اأن  �سيما  ول  وال��ف��ن��ان��ني  امل��ب��دع��ني  دع���م 
ثقافية  م��ن�����س��ة  غ����دا  غالريي”  “كيه 
لالإبداع والتفاعل الفني والثقايف والتقاء 
باأ�سكالها  والفنون  بع�سهم  مع  الفنانني 
الأفكار  لتبادل  و�ساحة  لالإلهام  وجم��ال 
ثقافية  م�ساحة  منح  يف  دوره  جانب  اإىل 
اأمام  اإبداعاتهم  لعر�ص  للفنانني  وفنية 

�سريحة وا�سعة من اجلمهور.
اأحمد  بنت  خ��ول��ة  ال�سيخة  �سمو  واأك���دت 
 “ اه���ت���م���ام  اأن  اإىل  ال�������س���وي���دي  خ��ل��ي��ف��ة 
ل  النحت  بفن   “ والثقافة  للفن  خ��ول��ة 
اهتمامها  ع��ن  منف�سل  ���س��ي��اق  يف  ي��اأت��ي 
الفنون والآداب من خالل تنظيم  ب�سائر 
و  املحا�سرات  وعقد  واملعار�ص  الفعاليات 
الندوات الثقافية والور�ص التدريبية التي 
تعنى بدعم الفنانني املتخ�س�سني يف هذا 
املجال الإبداعي اإىل جانب تزويد ال�سباب 
املوهوبني واملهتمني بهذا الفن مبعلومات 
لة عنه وذلك يف اإطار �سعيها  دقيقة ومف�سَّ
اإىل تر�سيخ مكانة دولة الإم��ارات ودورها 
وتعزيز  والإب���ت���ك���ار  الإب�������داع  ���س��ن��اع��ة  يف 

لالإبداع  حا�سنة  بكونها  الثقايف  مركزها 
واملبدعني.

من جانبها قالت الدكتورة ملي�ص القي�سي 
ل��ل��ف��ن وال��ث��ق��اف��ة لوكالة  م���دي���رة خ��ول��ة 
املعر�ص يقدم  ان  “وام”  الإم���ارات  اأن��ب��اء 

وتنوعها  اأفكارها  يف  متميزة  فنية  اأعمال 
الأبي�ص  ب��ال��رخ��ام  منحوتات  ي��ق��دم  فهو 
القراآن  �سور  م��ن  ع��دد  لذبذبات  واأخ���رى 
عبدالبا�سط  ال����ق����ارئ  ب�����س��وت  ال���ك���رمي 
عبدال�سمد اإىل جانب لوحات فنية ترمز 

ل��ف��ن احل��روف��ي��ات وال��وج��دان��ي��ات، لفتة 
ور�ص   7 عقد  ي�ساحبه  امل��ع��ر���ص  اأن  اإىل 
4 ف��ن��ان��ني ح���ول النحت  ي��ق��دم��ه��ا  ف��ن��ي��ة 
والفن الياباين يف الت�سميم وغريها من 

املوا�سيع الفنية.

يف دبي متثل  “كيه غالريي”  اأن  واأك��دت 
اأن��������واع الفن  ل���ع���ر����ص خم��ت��ل��ف  م��ن�����س��ة 
وتعريف اجلمهور بالفنانني الإماراتيني 
واملقيمني يف الدولة وكذلك الفنانني من 
خارج الدولة، لفتة اإىل اأن املعار�ص الفنية 

الغالريي  �سي�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ق��ام��ة 
�ست�سهد تنوعاً اأكرب لفنانني من جن�سيات 
ت�ستقطب  دب��ي  اإم��ارة  اأن  خمتلفة خا�سة 

زوار من خمتلف دول العامل.
“كيه  اآن��ا ماريا بري�ساين مديرة  قالت  و 
اأ�سارك  اأن  ي�سّرفني   : وام  ل  غالريي” 
اإىل  يف هذا امل�سروع اجلميل حيث نهدف 
الفنانني  جل��ي��ل  مم��ي��زة  من�سة  تاأ�سي�ص 
واملواهب اجلديدة لفتة اإىل اأن حي دبي 
لذا  ل��الإب��داع  مثايل  مكان  ه��و  للت�سميم 
نريد اأن نعزز اأي نوع من الإبداع والتنوع 
يحت�سن  ح���ي���ث  ف����ن  اإىل  ن���ح���وّل���ه  واأن 
الغالريي كافة اأنواع الفن من الت�ساميم 
املعمارية اإىل امل�ساريع اإىل جانب اكت�ساف 

املواهب ونعمل على تطويرها .
اأعمال  ي�����س��م  امل��ع��ر���ص  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الفن  اأن��واع جديدة من  ا�ستخدمت  فنية 
املتعلق  اجل���م���ال  ع���ن  ت��ت��ح��دث  واأخ�������رى 
ب��ال��ن�����س��اء واع��ت��م��اده��ن ع��ل��ى اأن��ف�����س��ه��ن يف 

فن  حركة  تتناول  واأع��م��ال  العمل  اأماكن 
اخلط دون اأي حمتوى اأي جمال الأ�سكال 
اإىل جانب  العربية  اللغة  وتناغم حروف 
ف��ن امل��ن��ح��وت��ات ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ع��دي��د من 
الأ�ساليب املختلفة ما بني املطبوعات وفن 
ومزيج  املزخرف  الرخام  واأمن��اط  اخل��ط 

من الثقافات واخللفيات املختلفة.
الفرتة  يف  ال���غ���ال���ريي  ان�����س��ط��ة  وح������ول 
اآنا ماريا نعتزم خالل فرتة  املقبلة قالت 
ال�����س��ي��ف ع���ق���د ور�������ص ف��ن��ي��ة م����ن خالل 
الأ�سخا�ص  م��ن  جم��م��وع��ات  اإ���س��ت�����س��اف��ة 
لديهم  م��ر���س��دي��ن خم��ت��ل��ف��ني  ل��ي��ق��اب��ل��وا 
بالهند�سة  الفن  كعالقة  متنوعة  خربات 
وامل�ساحة  اجل���م���ال  وق����واع����د  امل��ع��م��اري��ة 
وكيفية ال�ستمتاع بها وور�ص اأخرى حول 
فن ال�سرياميك وا�ستخدام تلك العنا�سر 

وا�ستخال�ص طاقتها.
وقال الفنان اإبراهيم حميد انه ي�سارك يف 
17 عمال فنيا يربز  املعر�ص من خ��الل 
اإن�سانية تعرب عن  وج��وه ب�سرية وح��الت 
حالت الهجرة والرحتال مت ر�سدها من 
3 دول موجها �سكره لإدارة “خولة للفن 
والثقافة” و”كيه غالريي” لهتمامهم 
ب���اأع���م���ال���ه ح���ي���ث ت���ع���د م�������س���ارك���ت���ه هذه 
بتنظيمهم  اأنه  موؤكداَ  نوعها  من  الثالثة 
الفنية  امل���ع���ار����ص  ل��ه��ذه  وا���س��ت�����س��اف��ت��ه��م 
الإم���ارات  ل��دول��ة  جليلة  خدمة  يقدمون 
الذي  هو  الفن  لأن  الفن  لنه�سة  خدمة 

يخلد ويثبت احل�سارات.
م�ساركتي  تاأتي  احلربلي  الفنانة  وقالت 
باأعمال  العقول”  “ترابط  م��ع��ر���ص  يف 
من  م�ستوحية  اأع��م��ال  هي  تقليدية  غري 
ل���وح���ات جتريدية  ال���ك���رمي ه���ي  ال���ق���راآن 
جت�����س��د ال��ذب��ذب��ات ال�����س��وت��ي��ة ع��ل��ى �سكل 
ذبذبات  ان  ع��ل��م��ي��ا  ث��ب��ت  ح��ي��ث  م���وج���ات 
كبري  اإيجابي  تاأثري  لها  الكرمي  ال��ق��راآن 

على خاليا الدماغ.

انطالق املعر�ص الفني ترابط العقول مب�ساركة 4 فنانني عرب لعر�ص اأكرث من 30 عمال فنيا

خولة ال�سويدي : )كيه غالريي( غدا من�سة ثقافية لالإبداع والتفاعل الفني والثقايف 

اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية  ت�سارك اأكادميية ال�سعر التابعة للجنة 
باأبوظبي، خالل م�ساركتها يف الدورة 31 من معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 2022، 
واأم�سيتني  توقيع  حفالت   8 تت�سمن  التي  املهمة  والإ����س���دارات  الفعاليات  بعددمن 
�سعريتني. واأكد �سلطان العميمي مدير اأكادميية ال�سعر يف ت�سريح لوكالة انباء المارات 
“ وام “ اأن الدعم الذي تتلقاه الكادميية واملوؤ�س�سات الثقافية يف دولة الإم��ارات من 
كبري  “حفظه اهلل”،  الدولة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
ال�سعر  املحلية وتعزيز ح�سور  بالثقافة  جًدا وحتملنا م�سوؤولية كبرية جتاه الهتمام 
الإمارات  يف  والثقافة  الأدب  لدعم  �سموه  توجيهات  اىل  م�سريا  والتقاليد،  وال��ع��ادات 
والعامل العربي والعامل اأجمع، من خالل الدعم املبا�سر وغري املبا�سر لل�سعراء والأدباء 
امل�سابقات  اأك��رب  من  تعتربان  اللتني  ال�سعراء  واأم��ري  املليون  �ساعر  مب�سابقتي  ممثال 
من  فقط  ولي�ص  العامل  دول  خمتلف  من  وجمهورها  وال�سعراء  ال�سعر  لدعم  العاملية 
الإمارات والعامل العربي.وقال �سلطان العميمي، اإن اأكادميية ال�سعر ت�سارك يف معر�ص 
التواجد الدائم يف هذا املعر�ص الذي  اإط��ار حر�سها على  ال��دويل للكتاب، يف  اأبوظبي 
يحتل مكانة مهمة ومرموقة على �سعيد خارطة املعار�ص الدولية يف العامل، م�سرياً 
اإىل اأن الأكادميية ت�سارك بعدد من الفعاليات والإ�سدارات املهمة، وعلى راأ�سها باقة من 
الأعمال التذكارية لإ�سدارات طبعت على نفقة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، يف اأواخر ال�ستينيات اإىل بداية الثمانينات، وقد 

مت طباعة ن�سخ منها، حيث �ستكون متوفرة للجمهور تخليداً لهذه الأعمال املهمة.
كما ي�سم اجلناح عددا من الإ�سدارات اجلديدة يف ال�سعر النبطي من القدمي واحلديث، 
واأي�ساً درا�سات �سعرية متعلقة بال�سعر النبطي والف�سيح، بالإ�سافة اإىل دواوين ال�سعر، 
م�سيفاً اأن الأكادميية خالل م�ساركتها يف املعر�ص تفتح باب الت�سجيل للمو�سم الدرا�سي 

اجلديد، وتقيم جمموعة من حفالت التواقيع واأم�سيتني �سعريات.

اأكادميية ال�سعر ت�سارك فى معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 2022 بعدد من الفعاليات والإ�سدارات املهمة

�سدور )عقد اللوؤلوؤ( ل�سبحة اخلييلي 
يف معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب

�سدر يف معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته 31 التي انطلقت اأم�ص 
الأول يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص كتاب “ عقد اللوؤلوؤ “ لل�سيخة 
اأثناء  الكاتبة  حياة  ق�سة  ي�ستعر�ص  ال��ذى  اخلييلي  حممد  بنت  �سبحة 
اإىل  �سعت  ال��ذي  الإم��ارات��ي  للرتاث  وحبها  الإم��ارات��ي��ة  البيئة  بني  تنقلها 

توثيقه وحفظه ونقله لالأجيال القادمة من خالل الو�سائط املتعددة.
وحترير  ال��ن��زوري  فاطمة  واع���داد  ح��وار  اللوؤلوؤ”  “ عقد  كتاب  وت�سمن 
حمطات   : �سملت  رئي�سية  وعناوين  اأج��زاء  خم�سة  الغالبي  يحي  وتدقيق 
وا�سفار والتعليم وذكريات واملطبخ م�ستعر�سا مالمح حقبة زمنية عا�ستها 

الكاتبة بني البادية واملدينة ورحلة حياة مفعمة بالكثري من التجارب .
بداأت  اخلييلي  حممد  بنت  �سبحة  ال�سيخة  والروائية  ال�ساعرة  ان  يذكر 
ثم  ووطنية  واجتماعية  دينية  ق�سائد  فكتبْت  بال�سعر  الكتابة  مع  رحلتها 
وا�سلت م�سريتها بتوثيق املوروث الثقايف لدولة الإمارات العربية املتحدة 
من خالل عدة موؤلفات، ون�سر لها جمموعة من الكتب منذ عام 2014 
والرتاثية  الثقافية  والإ����س���دارات  ال��ع��ن��اوي��ن  وم��ن  احل���ايل  وقتنا  وح��ت��ى 
والأدبية: »وين الطرو�ص«، و»وين اخليل«، و»خراريف«، و»نهيان بن مبارك 

رجل الت�سامح« واأخرياً »عقد اللوؤلوؤ« .
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�سخ�سية �سريين ات�سمت بالف�سول والرغبة يف معرفة كل �سيء

غادة عادل: �سعيدة 
بنجاح دوري يف 
)اأحالم �سعيدة(

التي  الأ�سباب  اأح��د  وهو  قبل،  من  قدمتها  التي  الأدوار  عن  تختلف  �سريين  �سخ�سية  اأن  واأ�سافت 
التعامل معها وفق تطوراتها الدرامية املختلفة، فت�سرفاتها ومواقفها يف  جعلتها حري�سة على 
العمل طرح  اأن  اإىل  بها، لفتة  التي مرت  ال�سابقة  واملواقف  للتجارب  نتاج  الأحيان  كثري من 
اإيجابية  فعل  ردود  ما لقى  ومل�سة كوميدية، وهو  اإن�ساين  ب�سكل  اجتماعية عديدة  ق�سايا 

لدى اجلمهور.
اأمر  وه��و  �سيء،  كل  معرفة  يف  والرغبة  بالف�سول  ات�سمت  ال�سخ�سية  اأن  واأو�سحت 
الأمر حر�ست  ال�سابق، و"هذا  التي عا�ستها يف  ال�سخ�سية واملعاناة  ارتبط بطبيعتها 
على ابرازه، وكنت حري�سة على تقدمي م�ساهد نوبات الهلع التي تتعر�ص لها ب�سورة 
لنوبات  تتعر�ص  وهي  �سديقاتي  اإح��دى  �ساهدت  اأنني  خ�سو�سا  الواقعية،  �سديدة 

مماثلة، لذا حر�ست على اأن اأقدم ما �سبق اأن �ساهدته بالفعل اأمام الكامريا".
وحول م�سكلة تاأخر �سن الزواج التي طرحت من خالل �سخ�سيتها بامل�سل�سل، قالت 
الأهل  ب�سبب �سغوط  الفتيات  العديد من  تعانيها  يناق�ص م�سكلة  دوره��ا  اإن  غ��ادة 
والأ�سدقاء والأ�سرة للزواج من اأجل الزواج، وهو اأمر ي�سبب م�ساكل للفتيات، ويف 
التي  الأ�سرار  تو�سح  وبطريقة  اجتماعي،  ب�سكل  الق�سية  هذه  طرح  مت  الأح��داث 

تتعر�ص لها الفتيات نتيجة ت�سرفات املحيطني بها.
التلقائية  يف  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  ت�سبهها  �سريين  �سخ�سية  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الزائدة واملواقف الكوميدية التي تتعر�ص لها، لكن يف الوقت نف�سه تختلف معها 

ب�سكل كامل يف املوقف من الزواج، خ�سو�سا اأنها تزوجت يف �سن مبكرة.
وح��ول ت��ك��رار التعاون م��ع امل��خ��رج عمرو ع��رف��ة، اأك���دت غ��ادة ع��ادل اأن��ه��ا تثق يف 
اختياراته دائما، فهو �ساحب مدر�سة فنية تت�سم بالنجاح، ومن اأهم املخرجني 
بينهما  "كيميا" م�سرتكة  التعاون معهم، فهناك  بتكرار  الذين تفخر  الكبار 
ال�سينما  اأكرث من عمل بني  التعاون يف  العمل، وهو ما �ساعد على تكرار  يف 

والدراما خالل ال�سنوات املا�سية.
من�سة  ع��رب  باأهلها"  "منورة  مب�سل�سل  ال�سابقة  جتربتها  ع��ر���ص  وع���ن 
مهمة  عر�ص  وجهة  اأ�سبحت  املن�سات  اأن  غادة  اأكدت  ح�سرياً،  "�ساهد" 
لالأعمال الدرامية، و�ساعدت على عودة الدراما الق�سرية بق�س�ص واأعمال 
درامية بعيدة عن املط والتطويل، وهو اأمر يف م�سلحة �سناعة الدراما 
م�ساريعها  عن  العام.اأما  طوال  جديدة  اإنتاجات  بتقدمي  ا�ستفادت  التي 
اجلديدة خالل الفرتة املقبلة، فاأكدت غادة عادل اأنها �ستقوم با�ستئناف 
ت�سارك فيه مع جمموعة  الكهف" ال��ذي  "اأهل  ت�سوير دوره��ا يف فيلم 
اأن  اإىل  كبرية من الفنانني منهم خالد النبوي وحممد ممدوح، لفتة 
ال��ق��راءة خ��الل الفرتة  اأخ��رى، لكنها لت��زال يف مرحلة  هناك م�ساريع 

املقبلة، خ�سو�سا مع ان�سغالها بت�سوير امل�سل�سل بالفرتة املا�سية.

جمد القا�سم ينتهي من 
ت�سوير ديو "حلظة" 

الغنائية  كليباته  اأحدث  القا�سم من ت�سوير  ال�سوري جمد  املطرب  انتهى 
ريهام  ال�سابة  املطربة  مب�ساركة  جديد  غنائي  دي��و  "حلظة" وه��و  بعنوان 
�سيد را�سي،  اأحل���ان  ه��را���ص،  "حلظة" م��ن كلمات يحيى  ف��اي��ق، والأغ��ن��ي��ة 

والكليب من اإخراج احمد غنيم.
وطرح الفنان جمد القا�سم موؤخًرا، اأغنية دينية جديدة بعنوان "الإ�سراء 
واملعراج"، من كلمات ال�ساعر اأبو زيد عبد احلكم، واأحلان اأ�سامة حمفوظ، 
على  طرحها  وال��ت��ي  ج���ودة،  حممد  �سوتية  هند�سة  ن�سر،  ح��امت  وت��وزي��ع 

طريقة الفيديو كليب من اإخراج م�سطفى الأبا�سريى.
املا�سى حتمل  العام  نهاية  اأغنية يف  ط��رح  قد  القا�سم  املطرب جمد  وك��ان 
ا�سم "جمنون ر�سمى" باللهجة ال�سامية وهى من كلمات برهان اجلرمانى، 

اأحلان وجدى ال�سايغ، توزيع جعفر اإ�سماعيل.
ريهام  ال�سابة  باملطربة  يجمعه  رومان�سى  دي��و  قبلها  ط��رح  بعدما  وذل��ك 
فايق، بعنوان "كالم احلب" من كلمات حممد �سوقى واأحلان جمد القا�سم 

وتوزيع رميون فايق واإخراج ميدو بارون.
ا�سم  والتى حتمل  اأغانيه  اأح��دث  القا�سم  املطرب جمد  م��وؤخ��ًرا  ط��رح  كما 
"على عكازين" من كلمات ال�ساعر ح�سن باهى، اأحلان اأ�سرف بازيد، ح�سن 
نور، توزيع اأحمد عبد العزيز، ما�سرت يا�سر اأنور، والأغنية تر�سد احلالة 

الجتماعية يف املعامالت الإن�سانية الذى منر بها.

لتج�سيدها  �سعادتها  عن  ع��ادل  غ��ادة  الفنانة  عربت 
"اأحالم  م�سل�سل  يف  قدمتها  التي  �سريين  �سخ�سية 
اأنها  �سعيدة"، يف املو�سم الرم�ساين املا�سي، م�سرية اإىل 
اخلا�ص  ال�سيناريو  ق��راءة  قبل  امل�سل�سل  على  وافقت 
وقالت غادة يف اإن موافقتها على العمل جاءت بعد  به. 
تر�سيحها من املخرج الكبري �سريف عرفة وحديثه معها 
عن الفكرة التي يتناولها امل�سل�سل ومعاجلتها ومب�ساركة 
اأن كل هذه االأمور  الفنانة ي�سرا يف العمل، الفتة اإىل 
جعلتها توافق من دون تردد وبثقة يف اأنها �ستكون اأمام 
طويل  تاريخ  لها  كبرية  فنانة  في�سرا  متميز،  �سيناريو 

بالدراما التلفزيونية، وهي واحدة من معجباتها.

ال��ن��ج��م ���س��الح ع��ب��د اهلل ع��ن ظ��ه��وره ك�سيف  ك�سف 
ق���ائ���اًل يف ت�سريحات  الأع���م���ال  م���ن  ع���دد  ���س��رف يف 
دعًما  ���س��رف  ك�����س��ي��ف  اأت���واج���د  ال�سابع":  ل�"اليوم 
جديد  لي�ص  وه��ذا  وامل��خ��رج��ني،  النجوم  لأ�سدقائى 
علّي، وقدمته لأكرث من مرة يف اأعمال �سابقة حققت 
جناًحا كبرًيا وتركت ب�سمة مع اجلمهور من خالل 

مل�سل�سل  وبالن�سبة  اأقدمها،  �سخ�سية  ب��اأى  ت��واج��دى 
دورى  كان  املا�سى  رم�سان  عليا" يف مو�سم  "مكتوب 
مفتاح �سخ�سية جلجل الذى يقدمها اأكرم ح�سنى يف 
امل�سل�سل، فهو الرجل الذى ي�سع على يد اأكرم امل�سك 
يوم،  له كل  �سيحدث  ومن يومها يكتب على يده ما 
وكنت  به،  للم�ساركة  ما�سجعتنى  اأكرث  العمل  وفكرة 

مب�سوط بكوالي�ص الت�سوير من جانب فريق العمل 
وبطله الذى اأتعاون معه لأول مرة وقدم عمل حمرتم 
دمه،  بخفة  ويتميز  والعربى  امل�سرى  بامل�ساهد  يليق 
بالإ�سافة اإىل املخرج خالد احللفاوى جنل �سديقى 
النجم الكبري نبيل احللفاوى الذى ا�ستمتعت بالعمل 
ا بح�سن ا�ستقبال  معه وفرحت بنجاحه، وفرحت اأي�سً

املنتج كرمي اأبو ذكرى ىل وباقى اأبطال العمل.
ت�سريحات  اهلل يف  عبد  الفنان �سالح  م��وؤخ��ًرا  وق��ال 
ال�سابع" اإننى حر�ست على متابعة م�سل�سل  ل�"اليوم 
"الختيار 3" وهو عمل مهم ويعترب اأهم جزء خا�سة 
اأننا ع�سنا تلك الفرتة ال�سعبة التي مرت بها البالد، 
واأرى اأن كل ممثل يف هذا العمل اأدى دوره على اأف�سل 
م�ستوى واأوجه لهم ال�سكر والتحية على لفت اأنظار 
وميكن  حلقاته،  اأوىل  م��ن  ب��داي��ة  ملتابعته  اجلمهور 
اأحفادى فقط هم من مل يعي�سوا هذه الفرتة، وهذا 

العمل يذكرنا بواقع موؤمل واأن اهلل حفظ م�سر.
اأعظم  م��ن  ي��وم  فهو  يونيو   30 ب��ث��ورة  ي��ذك��رن��ا  كما 
الأي��ام، واأن��ا متابع الختيار من اأول جزء لأن��ه ر�سد 
بطولت رائعة للجي�ص وال�سرطة ومقاومة الإرهاب، 
"العائدون"  م�سل�سل  متابعة  على  حري�ص  اأننى  كما 
"هجمة  و�سعدت مب�ساركتى العام املا�سى يف م�سل�سل 

مرتدة" بدور مميز.

و�سارك �سالح عبد اهلل يف مو�سم رم�سان 
وعر�ص  عامر"  "دامًيا  مب�سل�سل 

ق��ن��اة احل��ي��اة ويج�سد  ع��ل��ى 
�سخ�سية  خ�����الل�����ه  م������ن 
لطفى وكيل املدر�سة، وهو 
م�سطفى  ب��ط��ول��ة  م���ن 
ل��ب��ل��ب��ة، عمرو  ���س��ع��ب��ان، 
مرينا  اجل���ل���ي���ل،  ع���ب���د 

نور الدين ،
ن���������س����ال ال�������س���اف���ع���ى، 
حم��م��د ث�����روت، كرمي 

ع�����ف�����ي�����ف�����ى، حم���م���د 
حم�������م�������ود، اأح�����م�����د 
�سما  ال�����������س�����ام�����ى، 
رزق،  اأمل  اإبراهيم، 
اأحمد  ك���ت���ك���ت،  مل����ى 
عنان وعدد اآخر من 

ال�سباب،  ال��ف��ن��ان��ني 
على  ع�������ام  اإ��������س�������راف 

اأح����م����د عبد  ال���ك���ت���اب���ة 
الفتاح، واإخراج جمدى 

الهوارى.

�سالح عبد اهلل يك�سف تفا�سيل ظهوره 
ك�سيف �سرف يف م�سل�سل »مكتوب عليا«
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اخرتاق ال�سرطان عرب 
قد  ب�سيطة  اإجراءات   3

تقلل من املخاطر!
ال�سبعينيات  يف  لالأ�سخا�ص  ميكن  ب�سيطة  ت��داب��ري  ث��الث��ة  باحثون  وج��د 
بال�سرطان بحوايل  الإ�سابة  اتخاذها يف حماولة لتقليل خطر  العمر  من 

الثلثني.
اأن����ه م��ع م��زي��ج ب�سيط م��ن ج��رع��ة عالية  اإىل  وت��و���س��ل��ت درا����س���ة ج��دي��دة 
الب�سيط  املنزلية  ال��ق��وة  مت��اري��ن  وب��رن��ام��ج   3 واأوم��ي��غ��ا  )د(  فيتامني  م��ن 
)SHEP(، ميكن لكبار ال�سن تقليل خماطر الإ�سابة بال�سرطان بن�سبة 
%61. وهذا الختبار هو الأول من نوعه الذي يبحث يف الفوائد املجمعة 
معقولة.  وباأ�سعار  ب�سهولة  جميعا  اإليها  الو�سول  ميكن  مقايي�ص،  لثالثة 
اأوروبا  يف  بالعمر  املرتبطة  الرئي�سية  الأم��را���ص  م��ن  ال�سرطان  ويعترب 
والوليات املتحدة، حيث تواجه اململكة املتحدة اأكرث من 166000 حالة 

وفاة بال�سرطان كل عام بني عامي 2016 و2018.
وبالن�سبة لكبار ال�سن، يعترب ال�سرطان ال�سبب الرئي�سي الثاين للوفاة، مع 

زيادة خطر الإ�سابة باأورام �سرطانية مع تقدم العمر.
"اجلهود  زي���ورخ:  جامعة  م�ست�سفى  م��ن  ب��ي�����س��وف-ف��رياري،  هايكه  وق���ال 
اإىل  اليوم تقت�سر  ال�سن  العمر وكبار  البالغني يف منت�سف  الوقائية لدى 

حد كبري على جهود الفح�ص والتطعيم".
اأن مينع منو اخلاليا  اأن فيتامني )د( ميكن  ال�سابقة  الدرا�سات  واأظهرت 
واأظهرت  3 من��و اخل��الي��ا اجل���دي���دة.  اأوم��ي��غ��ا  بينما مت��ن��ع  ال�����س��رط��ان��ي��ة، 
الدرا�سات اأي�سا اأن التمارين ميكن اأن حت�سن وظيفة املناعة لدى ال�سخ�ص 

وتقليل اللتهاب، مما قد ي�ساعد يف الوقاية من ال�سرطان.
ال��ث��الث��ة )فيتامني  ال��ع��الج��ات  ب��ني جميع  اجل��م��ع  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
الإ�سابة  خماطر  على  تراكمية  فوائد  له   )SHEPو  3 واأوميغا   D3

بال�سرطانات الغازية.
وبينما كان لكل عالج فائدة فردية �سغرية، وجد العلماء انخفا�سا اإجماليا 
يف خماطر الإ�سابة بال�سرطان بن�سبة مذهلة بلغت %61 عند جمعها معا.

�سواهد  ذات  مع�ساة  جتربة  اأول  "هذه  بي�سوف-فرياري:  الدكتور  وتابع 
لإظهار اأن اجلمع بني فيتامني D3 يوميا واأوميغا 3 التكميلية وبرنامج 
التمارين املنزلية الب�سيط قد يكون فعال يف الوقاية من ال�سرطان الغازي 
فوق.  وم��ا  �سنة   70 م��ن  ع��ام  ب�سكل  والن�سطني  الأ���س��ح��اء  البالغني  ب��ني 
وعلى الرغم من اأن نتائجنا ت�ستند اإىل مقارنات متعددة وتتطلب تكرارا، 
الدرا�سات  تتحقق  اأن  ويجب  ال�سرطان.  عبء  تقليل  يف  مفيدة  تكون  فقد 
كما  ال�سرطان،  من  الوقاية  يف  امل�سرتكة  العالجات  فائدة  من  امل�ستقبلية 
ال��ت��ي مت  ���س��ن��وات  ال��ث��الث  ف��رتة  بعد  الأط����ول  املتابعة  اإىل  اأن متتد  يجب 

تقييمها يف هذه التجربة".

؟  ال�سا�سان  مملكة  �سقوط  عن  تعرف  • ماذا 
ذلك عندما  وك��ان  الفر�ص  ما يطلق على مملكة  ال�سا�سان هى  مملكة 
ابي  ب��ن  �سعد  بقيادة  القاد�سية  معركة  يف  وال��ف��ر���ص  امل�سلمني  التحم 
على  الق�ساء  امل�سلمون  ا�ستطاع  وق��د  ر�ستم  ال��ف��ر���ص  وق��ائ��د  وق��ا���ص 

الفر�ص )مملكة ال�سا�سان( يف هذه املعركة 
مدرج  هرم  اأول  �ساحب  • من 

املدرج  �سقارة  ه��رم  بنى  وق��د  اميحوتب  القدمي  امل�سري  املهند�ص  هو 
6 م�سطبات، بعده ياأتي هرم ميدوم  يف عهد امللك زو�سر واملكون من 

املدرج وقد بني يف عهد �سنفرو 
اخل�سراء  الطاقة  هي  • ما 

ميكن ا�ستخراج الوقود من بع�ص النباتات مثل ف�سالت ق�سب ال�سكر 
التى ت�ستخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميالأ به خزانات 
احوا�ص  م��زارع متالأ  ان هناك  ال�سكري، كما  ال�سمندر  واي�ساً  الوقود 
كبرية بف�سالت املزروعات وت�سنع منها غاز ي�ستعمل يف التدفئة وتلك 

هى الطاقة اخل�سراء 

. الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  وهو  الكاتبة  الآلة  خمرتع  هو  �سولز  كري�ستوفر  اأن  تعلم  • هل 
. الر�سا�ص  املدفع  خمرتع  هو  مك�سيم  هريام  اأن  تعلم  • هل 

 • هل تعلم اأن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزلزل . 
. م   1930 ت�سارلزريخرتعام  الأمريكى  العامل  الزلزل  قيا�ص  جهاز  • اخرتع 

 • هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�سعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ص وتويف يف 
. م   1998 عام  يونيو   17

اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�سر  اخرتعه ال�سحفى املجرى لدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .

 • ولد اإيليا اأبو ما�سى عام 1889 م فى لبنان وتوفى عام 1957 م .
. النار  اكت�سفوا  من  اأول  هم  ال�سني  اأهل  اأن  تعلم  • هل 

 • تاأ�س�ص الحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام 1904 م .
.  1923 عام  اإىل  تاأ�سي�سه  يعود  الدوىل  البولي�ص  اأو  • النرتبول 

 • ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة تاأ�س�ست عام 1958 . 
 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .

الكلب ال�ضخم 
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الكمرثى
اأجراها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  اأثبتت 
بالروائح  ال��ع��الج  اأن  ال��ع��ل��م��اء 
الو�سيلة  ي�����س��ب��ح  اأن  مي���ك���ن 

الفعالة يف تخفيف الوزن.
جامعة  م����ن  ع���ل���م���اء  واأج��������رى 
بورجوين الفرن�سية، اختبارات 
الروائح يف  تاأثري  ملعرفة مدى 

115 رجاًل وام��راأة ترتاوح اأعمارهم  عالج احلالت املر�سية، �سارك فيها 
اأن  ميكن  ب��ال��روائ��ح  ال��ع��الج  اأن  العلماء  وا�ستنتج  �سنة،   50 –  18 ب��ني 

ي�سبح الطريقة الأكرث فعالية يف تخفيف الوزن.
وق�سم الباحثون املتطوعني اإىل جمموعتني وطلبوا من احدى املجموعتني، 
النتظار يف غرفة عطروها برائحة الكمرثى الطازجة قبل ب�سعة دقائق، 
اإىل غرفة  الخ��رى  املجموعة  اف��راد  نقلوهم مع  دقيقة،   15 وبعد م�سي 

ثانية فيها اأطباق خمتلفة من املواد الغذائية.
وطلبوا من كل م�سارك اختيار ثالثة اأطباق من املواد الغذائية املعرو�سة يف 
الغرفة، وتبني من نتيجة الختبار، اأن رائحة الكمرثى مل توؤثر يف اختيار 
الثالث،  الطبق  اختيار  عند  اأث��رت جداً  ولكنها  والفواكه،  الأ�سا�سي  الطبق 
حيث اختار 3 اأفراد املجموعة الثانية املعجنات بال�سوكولتة، يف حني اأغلب 
الكمرثى،  برائحة  م�سبعة  غرفة  يف  و�سعت  التي  الوىل  املجموعة  اف��راد 
تلعب  اأن  ميكن  الكمرثى،  وبالذات  الفواكه،  رائحة  اأن  النتائج  واأو�سحت 

دوراً مهماً يف اختيار املواد الغذائية.

انتقلت احدى العائالت من �سكنها ل�سكن اآخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�سف العلوي وكانت 
.. لذلك  العائله كلب �سخم كثري احلركة، يخافه من يراه  ال�سفلي وكان مع تلك  الطابق  البيت يف  �ساحبة 
عندما راأته �ساحبة البيت طلبت من ال�سكان اجلدد التخل�ص منه لنها ل حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب 

منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبري مكان له ريثما ياأتي ابنه من �سفره ويت�سلمه .
ارتبطت العائلة ب�سداقة خفيفة مع �ساحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب 
من الكلب لأنها بطبيعتها ل حتب الكالب .. يف يوم من اليام وبعد ان انت�سف ليل �سيف حار ا�ستيقظ رب 
العائلة على حركة من كلبه.. ذهابا واأيابا يف البيت كاأنه ا�ستم �سيئا ما وكان بادي القلق فهداأ رب العائلة من 
قلقه بالرتتيب على راأ�سه ورغم ذلك اخذ ي�سدر ا�سواتا خفيفه وكاأنه يتوج�ص �سرا وفجاأة انتبه رب العائلة 
على ا�سوات �سراخ �سعيف ي�سدر من الدور الأ�سفل من عند �ساحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�سكن وحدها 
قلق وذهب ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �سيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�سباك ومنه 
ل�سقف غرفة �سغرية يف احلديقة ثم ا�ستدار ليقفز داخل �سرفة �ساحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�سبب ارتفاع 

احلرارة يف ذلك الوقت مما مهد الطريق لحد الل�سو�ص للدخول وحماولة �سرقة البيت.
 كانت �ساحبة البيت �سخمه اجل�سد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�ص من الل�ص الذي كان يكمم 
ال��ذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة  فمها وك��ان يحاول ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت 
فاأوقع الثنان اأر�سا �ساحبة البيت والل�ص ولكنه ا�سرع وجثم فوق ج�سد الل�ص وهو يزجمر وقد بانت اأ�سنانه 
احلادة وتوتره الذي جعله يبدو �سر�سا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�سد الل�ص فاأ�ست�سلم نوما على 
الأر�ص بدون حراك بدل من تقطيعه اربا اربا باأ�سنان ذلك الكلب، هنا انت�سبت �ساحبة البيت وقد هداأت قليال 
يف الوقت الذي اخذ رب العائلة يخبط بيديه على الباب فذهبت م�سرعه وفتحت الباب طالبة منه الت�سال 

بال�سرطة لوجود ل�ص لديها، عندها نظر اليها وقال ح�سنا اين هو قالت داخل غرفة نومي.
 دخل رب العائلة م�سرعا فوجد امل�سكني وقد ا�ست�سلم على الأر�ص وكلبه ال�سجاع مرتاحا راحة تامة فوق ج�سد 
الل�ص فاأ�سرع بطلب ال�سرطة وهو ي�سحك ويقول رمبا ال�سرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه الن . ومنذ هذا 
احلادث والكلب يعي�ص يف البيت معززا مكرما بل مدلل من �ساحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية 

تقديرا له.

رجل اأفغاين يحمل �ساة على كتفه يت�سلق �سلًما يف �سوق للما�سية يف �سواحي كابول - ا ف ب

اأع��ل��ن��ت ال��دك��ت��ورة اأول���غ���ا ت��ك��ات�����س��وف��ا، ك��ب��رية خ���رباء اأمرا�ص 
اأنه ل يوجد ما مينع  الرو�سية،  ال�سيخوخة يف وزارة ال�سحة 
�سغط  م�ستوى  ارت��ف��اع  وحتى  القهوة،  تناول  من  ال�سن  كبار 

الدم ل يعترب مانعا.
ب�سعة  تناول  تلفزيوين،" ميكن  حديث  يف  اخل��ب��رية،  وتقول 
فناجني م��ن ال��ق��ه��وة ي��وم��ي��ا، ول ي��وج��د م��ا مينع ذل���ك، حتى 
عالج  ميكن  لأن���ه  م��ان��ع��ا.  لي�ص  ال���دم  �سغط  م�ستوى  ارت��ف��اع 

ارتفاع م�ستوى �سغط الدم بالأدوية ب�سورة فعالة".
وتوؤكد اخلبرية، على اأنه عند ارتفاع م�ستوى �سغط الدم من 
ل  بحيث  امللح  ا�ستهالك  من  والتقليل  ب��ال��وزن  التحكم  املهم 
يزيد عن خم�سة غرامات يف اليوم. ولكن يجب المتناع متاما 

عن تناول امل�سروبات الكحولية وامل�سروبات املحالة. لأن تناول 
وارتفاع  الع�سبي  اجلهاز  عمل  ا�سطراب  اإىل  ي��وؤدي  الكحول 

م�ستوى �سغط الدم وا�سطراب عمل القلب.
تلف  اإىل  الكحول  بتناول  الإف���راط  ي��وؤدي  اأن  "ميكن  وتقول، 
وخا�سة  �سارة  امل�سروبات  هذه  لذلك  والكبد.  القلب  اأن�سجة 
ل��ك��ب��ار ال�����س��ن وب���ال���ذات ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأم���را����ص اجلهاز 

اله�سمي اأو اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية".
تن�سح  ل  فاإنها  املحالة،  للم�سروبات  بالن�سبة  واأم��ا  وت�سيف، 
ح��ت��ى ال��ذي��ن يف ع��م��ر ال�����س��ب��اب ب��ت��ن��اول��ه��ا، لأن��ه��ا حت��ت��وي على 
كربوهيدرات �سهلة المت�سا�ص، بالإ�سافة اإىل اأنها تزيد من 

خطر الإ�سابة مبر�ص ال�سكري.

هل ميكن لكبار ال�سن تناول القهوة؟


