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جهاز ينهي معاناة �سكري الأطفال
اال�صطناعي،  البنكريا�س  جهاز  كامربيدج  جامعة  يف  علماء  ابتكر 
بداء  امل�صابني  االأطفال  تغيري حياة  قدرته يف  اأثبت  اإن��ه  قالوا  ال��ذي 

ال�صكري من النوع االأول.
وذكر هوؤالء اأن اجلهاز اجلديد هو االأكرث فعالية على �صعيد التحكم 
مب�صتويات ال�صكر يف الدم، مقارنة باحللول احلالية، بح�صب ما اأفادت 

�صبكة "�صكاي نيوز"، اأم�س اخلمي�س.
وك�����ص��ف ع��ل��م��اء يف ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج تفا�صيل اجل��ه��از اجل��دي��د يف 
 New England Journal of" جم��ل��ة  يف  ن�����ص��رت  درا���ص��ة 
Medicine". ويحتاج التطبيق الذي ي�صرف على هذا اجلهاز اإىل 

مدخالت اأقل من طرف االآباء.
وي��ق��ول ال��ربوف��ي�����ص��ور، روم���ان ه��وف��ورك��ا، ال���ذي اأ���ص��رف على تطوير 
ي�صنع   "CamAPS FX" وا�صمه  اجلديد  اجلهاز  اأن  التطبيق 
تنبوؤات حول املحتمل اأن يحدث بناًء على اخلربات ال�صابقة. واأ�صاف 
الطفل  الذي يحتاجه  االأن�صولني  �صيتعلم مقدار  اأن اجلهاز اجلديد 
اأن  ال��ي��وم. واأو���ص��ح  اأوق���ات خمتلفة من  يوميا وكيف يغري ذل��ك عرب 
اجلهاز يف وقت الحق ي�صتخدم ل�صبط م�صتويات االأن�صولني للم�صاعدة 
اأنه بخالف  اإىل  ال��دم، م�صريا  املثالية يف  ال�صكر  يف حتقيق م�صتويات 
يحتاج  لذلك ال  بالكامل،  اآيل  ف��اإن اجلهاز اجلديد  الوجبات،  اأوق��ات 

االآباء اإىل مراقبة م�صتويات ال�صكر يف الدم لدى اأطفالهم با�صتمرار.

ما هي نقاط �سعفك؟ هذه اإجابة ال�س�ؤال املكرر يف املقابالت
يندر اأن جتد مقابلة توظيف تخلو من ال�صوؤال التايل: ما هي نقاط 

�صعفك؟، وال�صوؤال بال ريب �صعب.
الطرق  اأف�����ص��ل  م���ن  واح�����دة  اإن   )theladders( م��وق��ع  ي��ق��ول 
املحتملة  باالأ�صئلة  قائمة  اإع���داد  هي  التوظيف  ملقابالت  للتح�صري 
والتمرن على االإجابة عنها. وي�صيف اأن من بني هذه االأ�صئلة املتوقعة 

�صعفك؟". نقاط  هي  "ما  قوتك؟".  نقاط  هي  "ما 
اإعادة  االأول، فكل ما عليك فعله هو  ال�صوؤال  ي�صريا يف  االأم��ر  ويبدو 
التفكري يف االإجنازات التي حققتها على �صعيد العمل واملهارات التي 

تتلقى الثناء عليها، وما اإىل ذلك.
ورمبا  االأول،  من  �صعوبة  اأك��رث  الثاين  ال�صوؤال  ف��اإن  املقابل،  يف  لكن 

االأكرث �صعوبة على االإطالق الأنه يثري الرتدد.
الب�صرية  امل���وارد  اأن م�����ص��وؤويل  ال�����ص��وؤال ه��و  الغاية م��ن ط��رح ه��ذا  اإن 
يريدون التعرف اأكرث على ال�صخ�س املتقدم للوظيفة، لتحديد ما اإذا 
اأم ال، مبعنى اآخر يريدون التعرف على نقاط  كان منا�صبا للوظيفة 
�صعفه وقوته، فطريقة حديثه تك�صف عنه الكثري، مثل كيفية تعامله 

مع املواقف ال�صعبة.
وحل�����ص��ن احل���ظ، ف���اإن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��رق للتعامل م��ع هذا 

ال�صوؤال، مبا يظهرك ب�صورة اإيجابية.
 واالإجابة عن هذا ال�صوؤال حتتاج جهد، يبداأ باإعداد قائمة ت�صمل اأوجه 
الق�صور لدى ال�صخ�س والعمل على معاجلتها، وذكرها اأثناء املقابلة 

مع اإبراز مديات التح�صن فيها.
 job( وع���ل���ي���ك م���راج���ع���ة ال���و����ص���ف ال���وظ���ي���ف���ي ل��ف��ر���ص��ة ال���ع���م���ل
والثانوية  االأ�صا�صية  املهارات  يف  النظر  واأمعن   ،)description
امل��ط��ل��وب��ة يف ال��وظ��ي��ف��ة، ل��ك��ي ت��ك��ون ل��دي��ك ���ص��ورة وا���ص��ح��ة ع��م��ا هو 
مطلوب، فال يجب اأن تكون اأي من املطلوبات يف الوظيفة يف قائمة 

نقاط ال�صعف اخلا�صة بك.
كيف متكن  اجلديدة  للوظيفة  املتقدم  ال�صخ�س  يربز  اأن  املهم  ومن 
من حتويل �صعفه اإىل قوة، واخلطوات التي اتخذها لتح�صني نقاط 

�صعفه.
القوي  االأث��ر  ال�صلبية ذات  الكلمات  اإىل �صرورة جتنب  املوقع  وي�صري 
الكفاءة  وان��ع��دام  واالإح�����راج  الف�صل  مثل  التوظيف  م�����ص��وؤويل  ل��دى 

والكراهية.
اإنني  مثال  القول  ميكن  التح�صن،  كيفية  عن  املمكنة  االإجابات  ومن 
اأخذت دورة تدريبية ملواجهة الق�صور اأو تطوعت يف موؤ�ص�صة اأو رافقت 

�صخ�صا ما كظله حتى اأتعلم منه.
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لالأدوية مقاومة  بكترييا  بعدوى  وفاة  ملي�ن   1.2
اأفاد تقرير ن�صر اأم�س اخلمي�س اأن اأكرث من 1.2 مليون �صخ�س توفوا يف 
عام 2019 باإ�صابات ناجمة عن بكترييا مقاومة مل�صادات حيوية متعددة، 
اأع��ل��ى م��ن رق��م الوفيات الناجمة ع��ن االإ���ص��اب��ة بفريو�س نق�س  وه��و رق��م 

املناعة املكت�صب )االإيدز( اأو ب�صبب املالريا.
وامليكروبات  البكترييا  تزايد  م��رارا من  العامل  ال�صحة يف  وحذر م�صوؤولو 
اأو  احليوية  امل�صادات  ا�صتخدام  اإ���ص��اءة  ب�صبب  للعقاقري  املقاومة  االأخ��رى 
على  الدقيقة  احل��ي��ة  الكائنات  ي�صجع  ال���ذي  االأم���ر  تناولها  يف  االإف����راط 
التطور اإىل "جراثيم خارقة". وك�صف التقرير اجلديد عن "البحث العاملي 
بخ�صو�س مقاومة امل�صادات امليكروبية"، املن�صور يف ن�صرة الن�صت الطبية، 
بنحو  يقدر  عما  مبا�صر  ب�صكل  م�صوؤولة  امليكروبية  للم�صادات  املقاومة  اأن 
1.27 مليون وفاة واأنها كانت من بني اأ�صباب الوفاة يف نحو 4.95 مليون 

حالة. وحللت الدرا�صة بيانات من نحو 204 دول واأقاليم.
اإعداد  يف  ���ص��ارك  ال���ذي  وا�صنطن  جامعة  يف  االأ���ص��ت��اذ  م���وراي  كري�س  ق��ال 
الدرا�صة "هذه البيانات اجلديدة تك�صف احلجم احلقيقي ملقاومة امل�صادات 
�صابقة توقعت ع�صرة ماليني وفاة  العامل... كانت تقديرات  امليكروبية يف 
�صنويا ب�صبب مقاومة امل�صادات امليكروبية بحلول عام 2050، لكننا االآن 

نعلم عن يقني اأننا بالفعل اأقرب بكثري مما كنا نعتقد من ذلك الرقم".
م�صادا   43 اأن  من  املا�صي  العام  ح��ذرت  العاملية  ال�صحة  منظمة  وكانت 
ملحاربة  تكفي  ال  م��وؤخ��را  عليها  املوافقة  متت  اأو  تطويرها  يجري  حيويا 
املقاومة للم�صادات امليكروبية. وقال كورنيليو�س كالن�صي، اأ�صتاذ الطب يف 
جامعة بيت�صربج اإن اإحدى الطرق للتعامل مع مقاومة امل�صادات امليكروبية 

هي التطلع اإىل اأ�صلوب جديد للعالج.
ومعظم الوفيات املعنية يف عام 2019 جنمت عن التهابات ب�صبب مقاومة 
االأدوية يف اجلزء ال�صفلي من اجلهاز التنف�صي مثل االلتهاب الرئوي تتبعها 

التهابات يف جمرى الدم والتهابات داخل البطن.

ال�سروال الريا�سي 
يرتبع على عر�ش 

امل��سة
ي��رتب��ع ال�����ص��روال ال��ري��ا���ص��ي على عر�س 
ليمنح   2022 يف  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة  امل��و���ص��ة 
بالراحة  تت�صم  ع�صرية  اإط��الل��ة  امل����راأة 

والب�صاطة.
اأندريا�س  االأمل��اين  املو�صة  خبري  واأو�صح 
ال�����ص��روال ال��ري��ا���ص��ي ال  اأن ارت����داء  روزه 
اللياقة  ���ص��االت  اأو  امل��ن��زل  على  يقت�صر 
البدنية فح�صب، بل ميكن اأي�صا ارتداوؤه 
تن�صيقه  ب�صرط  اليومية  احل��ي��اة  خ��الل 
ميكن  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  ���ص��ل��ي��م،  ب�صكل 
على  للح�صول  وب��وت  بلوزة  مع  تن�صيقه 

اإطاللة كاجوال اأنيقة منا�صبة لل�صارع.
الريا�صي  ال�����ص��روال  تن�صيق  ميكن  كما 
على  للح�صول  وب��وت  جلدي  جاكت  م��ع 

اإطاللة جنمات الروك. 
والإط��الل��ة اأك���رث ج���راأة وج��اذب��ي��ة ميكن 
م��ع جاكت  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��روال  تن�صيق 
م��ب��ط��ن وح������ذاء ري��ا���ص��ي ي���ت���الأالأ بلون 

ميتالك بّراق.

ما هي االختالفات الرئي�ضية بني التهاب 
اللوزتني العادي اأو الناجت عن "كوفيد19"؟ �ص 23

اأ�س�اأ خيارات الفط�ر 
للتحكم ب�سكر الدم

يعي�س املاليني حول العامل مع مر�س ال�صكري، واإذا كنت ترغب يف اإدارة ن�صبة ال�صكر 
يف الدم ب�صكل فعال، فما هي خيارات االإفطار التي يجب اأن حتد من تناولها؟

التي  االأطعمة  "بتقلي�س  بروير  �صارا  الدكتورة  ال�صكري،  مر�س  خبرية  تن�صح  و 
حتتوي على الكربوهيدرات �صريعة اله�صم" التي قد ت�صبب ارتفاًعا يف ن�صبة ال�صكر 
والتي  االأبي�س،  واخلبز  ال��ذرة  ورقائق  املعجنات  وت�صمل  اجللوكوز(.  )اأي  ال��دم  يف 

ميكن اأن تزيد من احتياجات اجل�صم من االأن�صولني.
وحذرت الدكتورة بروير من اأنه "اإذا كنت تعاين من زيادة ال��وزن، فقد يوؤدي ذلك 
غذائي  نظام  "باتباع  بروير  الدكتورة  وتو�صي  اجللوكوز".  يف  التحكم  �صعف  اإىل 

منخف�س املوؤ�صر اجلال�صيمي".
اأو�صحت هيئة ال�صحة الربيطانية اأن موؤ�صر ن�صبة ال�صكر يف الدم هو نظام ت�صنيف 
طعام  كل  تاأثري  �صرعة  مدى  ويو�صح  الكربوهيدرات،  على  حتتوي  التي  لالأطعمة 

على م�صتوى ال�صكر يف الدم )اجللوكوز( عند تناول هذا الطعام مبفرده.

البوتا�سيوم  .1
ي�صود   ،FDA االأم��ريك��ي��ة  وال����دواء  ال��غ��ذاء  الإدارة  ووف��ًق��ا 
اعتقاد باأن املوز هو الفاكهة االأغنى بالبوتا�صيوم، اإذ يحتوي 
اأن  اإال  غ��رام،   100 لكل  البوتا�صيوم  من  مغم   358 على 

االأفوكادو يحتوي على 485 مغم لكل 100 غرام.
من  العديد  اأداء  يف  ي�صاهم  غذائي  عن�صر  البوتا�صيوم  اإن 
الوظائف االأ�صا�صية يف ج�صم االإن�صان، حيث ي�صاعد االأع�صاب 
على العمل والع�صالت على االنقبا�س. ت�صرح دورية املكتبة 
القلب  ي�صاعد  البوتا�صيوم  اأن  للطب  االأمريكية  الوطنية 
مواجهة  وميكنه  املنتظم،  النب�س  على  احل��ف��اظ  يف  ا  اأي�صً
بع�س التاأثريات غري املرغوب فيها لل�صوديوم على �صغط 

الدم.

امل�سبعة غري  الدهون   .2
ماألوفة  غ��ري  وه��ي خا�صية  ب��ال��ده��ون،  االأف��وك��ادو غني  اإن 
يحتوي  االأف��وك��ادو  اأن  وتعني  االأخ����رى،  للفواكه  بالن�صبة 
على ن�صبة عالية من ال�صعرات احلرارية، مبا مينح الطاقة 
وال�����ص��ع��ور ب��االم��ت��الء وال�����ص��ب��ع. ويف ال�����ص��ي��اق ذات����ه، تن�صح 
اخت�صا�صية التغذية يف موؤ�ص�صة القلب الربيطانية الدكتورة 
فيكتوريا تايلور بب�صاطة باأنه ينبغي احلذر اأكرث ب�صاأن بقية 
النظام الغذائي، الأن دهون االأفوكادو غري امل�صبعة ال ت�صيب 

بال�صرر مقارنة مع الدهون امل�صبعة االأخرى.
وميكن اأن ي�صهم تناول االأفوكادو يف خف�س الكولي�صرتول 
"ال�صار" HDL، الأنه غني بال�صعرات احلرارية التي يتم 
احل�صول عليها باأمان من تناوله، بداًل من م�صادر فقرية 

اأخرى.

العينني �سحة   .3
 ،E فيتامني  من  عالية  م�صتويات  على  االأف��وك��ادو  يحتوي 
اأن�صجة  اأن��ه يحمي  يعني  االأك�صدة، مما  اأح��د م�صادات  وهو 
اجل�صم من اجلذور احلرة. وتوؤكد دورية الطب االأمريكية 
��ا على كميات ج��ي��دة من  اأي�����صً اأن ث��م��ار االأف���وك���ادو حت��ت��وي 

الكاروتني مثل اللوتني والزياك�صانثني.
ف���اإن م��ن فوائد  االأم��ريك��ي��ة،  ال��ب�����ص��ري��ات  ووف��ًق��ا جلمعية 
تناول االأفوكادو احلفاظ على حماية العينني من االإ�صابة 

باالأمرا�س املزمنة، مثل اإعتام عد�صة العني، حيث 
تو�صلت درا�صات علمية اإىل اأن االأ�صخا�س الذين 
والزياك�صانثني،  اللوتني  اأكرب من  تناولوا قدر 
ك��ان��وا اأق����ل ع��ر���ص��ة ل��الإ���ص��اب��ة ب��اإع��ت��ام عد�صة 

العني.

واجلنني للأم  فوائد   .4
يوجد حم�س الفوليك اأو فيتامني B9 بكمية كبرية 

فيتامني  وه��و  اأ�صيد،  الفوليك  ي�صاعد  االأف��وك��ادو.  يف 
االنق�صام  على  اجل�صم  خاليا  امل���اء،  يف  ل��ل��ذوب��ان  قابل 

ب�صكل �صحيح وي�صهم عند تناوله اأثناء احلمل بالتطور 
ال�صحيح للجنني. لذا، ين�صح اخلرباء ب�صرورة تناول 

احلوامل لثمار االأفوكادو.

 امل�سروب الأروع .. اإليكم التفا�سيل
ال�صباح  يف  النا�س  يتناوله  م�صروب  اأ�صهر  هي  القهوة 

اأكرث  العامل  �صكان  ي�صتهلك  الواقع،  ويف  العامل.  حول 
من 160 مليون كي�س قهوة يف ال�صنة.

ال�صاخن ه��و االأكرث  امل�����ص��روب  اأن ه��ذا  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
�صيوعا لتعزيز الطاقة، اإال اأنه ميكن اأن يكون اأي�صا �صحيا 

وي�صاعدك يف فقدان الوزن.
 Preg ت���غ���ذي���ة يف  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ة  ����ص���و،  اآ����ص���ل���ي  وت����ق����ول 
ودون  باعتدال  ت�صتهلك  عندما  "القهوة،   :Appetit
اإنقا�س  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  امل�صافة،  املحليات  من  الكثري 
موقع  ع��ن  نقال  العامة"،  ل�صحتك  مفيدة  وت��ك��ون  ال���وزن 

اليوم". "رو�صيا 
النيا�صني  م��ث��ل  غ���ذائ���ي���ة  ع��ن��ا���ص��ر  ع��ل��ى  ال���ق���ه���وة  حت���ت���وي 
والبوتا�صيوم واملغني�صيوم وم�صادات االأك�صدة، والتي ميكن 
اأن حت�صن �صحة اجلهاز اله�صمي وتدعم وظيفة الع�صالت 
اأنها حتتوي على مادة  اأف�صل. كما  اإىل �صحة قلب  وت��وؤدي 
وحت�صن  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  عملية  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال��ك��اف��ي��ني، 

الطاقة، وميكن اأن تعزز فقدان الوزن.
احلرارية.  ال�صعرات  منخف�س  م�صروب  ال�صوداء  والقهوة 
وهو  احل��راري��ة،  ال�صعرات  بنق�س  ال���وزن  ف��ق��دان  ويرتبط 

عندما ت�صتهلك �صعرات حرارية اأقل مما حترقه.

وت����ت����م����ث����ل اإح����������دى 
ال�صائعة  ال����ط����رق 
ل�����ل�����م�����������ص�����اع�����دة يف 
حت����ق����ي����ق ع�����ج�����ز يف 
احلرارية  ال�صعرات 
�صعرات  ا�صتهالك  يف 
اأق������������ل من  ح��������راري��������ة 
ال���������ص����ع����رات احل�����راري�����ة 
القهوة  وت��ع��د  امل���ع���ت���ادة. 
مثالياً  م�صروباً  ال�صوداء 
ل���ف���ق���دان ال���������وزن، الأن���ه���ا 
حت��ت��وي ع��ل��ى اأق����ل م���ن 5 
�صعرات حرارية لكل ح�صة 
)ك���وب واح����د( وم���ع ذلك، 
ال�صعرات  منخف�صة  فهي 
كنت  اإذا  ف��ق��ط  احل����راري����ة 

ت�صربها �صوداء.
وت��و���ص��ح ���ص��و: "يف ح��ني اأن 
منخف�صة  ال�����ص��وداء  ال��ق��ه��وة 
اأن  ميكن  احل��راري��ة،  ال�صعرات 
ت�صبح عالية ال�صعرات احلرارية 
ب�صرعة  وال������ده������ون  وال�������ص���ك���ر 
من  خمتلفة  اأن���واع  اإ�صافة  عند 

احلليب وال�صكريات".

التمثيل  تعزز  القهوة 
الغذائي

التمثيل  اأن  اإىل  وي�������ص���ار 
الغذائي يلعب دورا هاما يف فقدان الوزن، وهو العملية التي 
وا�صتخدام  الغذائية  العنا�صر  بتفكيك  اجل�صم  فيها  يقوم 
اليوم.  االأطعمة على مدار  املوجودة يف  ال�صعرات احلرارية 
والكافيني، املن�صط املوجود يف القهوة، هو اأحد املواد القليلة 
 ،)BMR( ال��ت��ي ق��د ت��زي��د م��ن م��ع��دل االأي�����س االأ���ص��ا���ص��ي
وامل���ع���روف اأي�����ص��ا ب��ا���ص��م امل��ع��دل ال���ذي حت���رق ب��ه ال�صعرات 

احلرارية اأثناء الراحة.

نظام ذكي لزراعة 
النباتات داخل املنزل

ق������دم������ت امل���������ص����م����م����ة اإف����غ����ي����ن����ي����ا 
لزراعة  ذكياً  نظاماً  بورمي�صرتوفا 

النباتات داخل املنزل.
وميكن لهذا النظام الذكي مراقبة 
والنبات،  وال���رتب���ة  ال���ه���واء  ح��ال��ة 
للتحكم يف الكمية املنا�صبة من املاء 

وال�صوء لينمو ب�صكل �صحي.
ب�صكل  ال���ن���ب���ات  وع�������اء  وي���ت���ح���ك���م 
م�����ص��ط��ن��ع يف ال���رط���وب���ة ودرج�����ة 
بالنباتات،  امل���ح���ي���ط���ة  احل���������رارة 
وي�صمح هذا النظام للم�صتخدمني 
ومراقبته  النبات  اأداء  يف  بالتحكم 
با�صتخدام  م��ك��ان  اأي  م��ن  وروؤي��ت��ه 

تطبيق على الهاتف املحمول.
ويتكون النظام من ثالثة عنا�صر، 

وعاءين ذكيني للنباتات وحامل. 
النبات،  ن���وع  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ�����س 
يعتني  الذكي  النباتات  نظام  ف��اإن 
املنزل،  اأ�صحاب  غياب  يف  حتى  به، 

ح�صب موقع يانكو ديزاين.

قفاز بتدفئة كهربائية 
لقائدي الدراجات النارية

القفاز  �صوي�صرية  �صركة  اأط��ل��ق��ت 
 Tour LT Heat-ST
اجل�����دي�����د امل���خ�������ص�������س ل���ق���ائ���دي 
ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة، وال���ذي ميتاز 
مقاومة  وم��واد  كهربائية  بتدفئة 

للماء.
اإ�س"  اإك�����س  "اآي  �صركة  واأو���ص��ح��ت 
الكهربائية  التدفئة  اأن   )IXS(
عنا�صر  ع���ل���ى  ت���ع���ت���م���د  ل���ل���ق���ف���از 
م�����ص��ن��وع��ة م���ن اأف�������ص���ل االأل���ي���اف 
ت�صغيلها  ي���ت���م  ال���ت���ي  امل���ع���دن���ي���ة، 
اأيون  ب��وا���ص��ط��ة ب��ط��اري��ات ل��ي��ث��ي��وم 
خ��ف��ي��ف��ة ال�������وزن وق���اب���ل���ة الإع������ادة 

ال�صحن.
ومت حت�صني توزيع احلرارة لتقنية 
الت�صخني 7 فولت ل�صمان التدفئة 
املت�صاوية على جميع املناطق، التي 
ولعدم  ال��ي��د  م��ن  ال��ق��ف��از  يغطيها 
ت��ك��وي��ن ن��ق��اط ���ص��اخ��ن��ة. ومت دمج 

البطارية ال�صغرية يف االأ�صاور.
ومي���ك���ن ���ص��ب��ط درج������ة احل������رارة 
ي��ت��م تنظيمها  اأرب����ع م��راح��ل  ع��ل��ى 
وال�����ذي  ����ص���غ���ط،  زر  ب���ا����ص���ت���خ���دام 
ب�صهولة  ا�صتعماله  اأي�����ص��اً  مي��ك��ن 
م�صتوى  قراءة  بالقفازات. وميكن 
 LED ����ص���ا����ص���ة  ال���ت���دف���ئ���ة ع���ل���ى 
وظيفة  وت�صتمر  االأل��وان.  متعددة 

التدفئة من 2ر2 اإىل 8 �صاعات.
مزيج  من  م�صنوعاً  القفاز  وياأتي 
املاعز يف اجلزء  الن�صيج وجلد  من 
ملزيد  اإ�صافية  ح�صوة  مع  العلوي، 

من احلماية.

فيتامينات ومعادن.. تعرف على 
طعام »�س�بر« ل�سحة اجل�سم

اكت�سب الأفوكادو �سعبية متزايدة على مدى العقد املا�سي، اأيا 
كانت طريقة تناوله، فاإن الكثريين قاموا باإدخاله اإىل نظامهم 
الغذائي، بل يعتربه البع�ض طعام "�سوبر"، لأنه من الوجبات 
كثيفة العنا�سر الغذائية، بح�سب ما ورد يف تقرير ن�سره موقع 

الإ�سباين.  Tododisca "تودودي�سكا"
ب�سبب  للإعجاب  مثرية  خ�سائ�ض  للأفوكادو  يكون  اأن  وميكن 
احتوائه على العديد من العنا�سر الغذائية، ا�ستعر�ض التقرير 

عدًدا قليًل منها فيما يلي:
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�ش�ؤون حملية

رئي�ش زامبيا يح�سر احتفالت بالده بالي�م ال�طني يف اإك�سب� وي�سيد بنجاح الإمارات يف تنظيم احلدث الدويل

�سل�سلة تاأثري اإك�سب� ليف: ازدهار املراأة يف املجتمع ق�سية اجلميع

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

�صهد  فخامة رئي�س جمهورية زامبيا هاكيندي هي�صيليما، احتفاالت بالده 
2020 دبي، بح�صور معايل ال�صيخ نهيان بن  اإك�صبو  باليوم الوطني يف 
مبارك اآل نهيان، وزير الت�صامح والتعاي�س، املفو�س العام الإك�صبو 2020 
دبي، ومعايل ال�صيخ  �صخبوط بن نهيان اآل نهيان، وزير دولة، ولفيف من 
امل�صوؤولني واأع�صاء الوفد احلكومي والدبلوما�صي رفيع امل�صتوى املرافق 

لفخامته، وعدد من اأبناء اجلالية الزامبية يف دولة االإمارات. 
وبداأت مرا�صم االحتفال برفع علمي الدولتني على من�صة االأمم يف �صاحة 
الرتاث  م��ن  م�صتمد  ث��ق��ايف مميز  وع��ر���س  كلمات  اإل��ق��اء  تبعها  ال��و���ص��ل، 

ال�صعبي لدولة زامبيا. 
احلفل:  خ��الل  األقاها  التي  كلمته  يف  هي�صيليما  الرئي�س  فخامة  وق��ال 
"ن�صتقي اإلهامنا من دولة االإمارات والطريقة التي تطوّرت بها على مر 
ال�صنني لت�صبح هذا البلد اال�صتثنائي. ومن املوؤكد اأن القيادة اال�صتثنائية 
تكمن يف �صميم حتقيق روؤية جريئة. ن�صيد بقيادة دولة االإمارات، ونقّدر 
اجلهود الهائلة التي بذلتها من اأجل ا�صت�صافة هذه الن�صخة من اإك�صبو 

الدويل، يف واحد من اأ�صعب االأوقات التي عرفها التاريخ الب�صري". 
امل�صتقبل‘ رغبة  و�صنع  العقول  ’توا�صل  �صعار  واأ�صاف فخامته:"يج�صد 
تطّلعاتها  وراء  بجراأة  وال�صعي  ال��دويل  املجتمع  مع  التوا�صل  يف  زامبيا 
بل  زامبيا،  يف  الرخاء  اإر�صاء  على  حتقيقها  يقت�صر  ال  التي  وطموحاتها 

يعود بالنفع على العامل اأي�صا".
تتحلى  التي  الهائلة  االإمكانيات  اإىل  هي�صيليما  الرئي�س  فخامة  وتطرق 

بها زامبيا يف قطاعات الزراعة، وال�صياحة وال�صيافة، والطاقة اخل�صراء، 
وقال يف هذا ال�صياق اإن الدولة "على حافة ثورة للطاقة املتجددة"، موؤكداً 
اأن هذه الثورة الهائلة �صتغذيها املوارد الوفرية التي متلكها الدولة من 

اأر�س، و�صم�س، ورياح، واأنهار، و�صالالت.
زامبيا يف  "يقدم جناح  نهيان:  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  وق��ال معايل 
التي  والطبيعة اخل��الب��ة  ال��وف��رية  امل���وارد  ع��ن  دب��ي ملحة   2020 اإك�صبو 
حتتويها البالد، داعيا بذلك الزوار اإىل التعّرف اإىل كيفية اعتماد زامبيا 
لنهج متكامل متعدد القطاعات للتنمية، وذلك من خالل معر�س اجلناح 
الفريدة  العالقات  �صبكة  وتطوير  اال�صتثمار  لفر�س  اأي�صا  ي��روج  ال��ذي 

التي تتيحها الدولة". 
دولة  بني  العالقات  :"�صهدت  مبارك  بن  نهيان  اال�صيخ  معايل  واأَ���ص��اف 
االإمارات وجمهورية زامبيا منواً وا�صحاً منذ بداية العالقات الدبلوما�صية 

دبي،   2020 اإك�صبو  و من خالل  تقريباً.  48 عاماً  الدولَتني منذ  بني 
نحر�س على ا�صتك�صاف اآفاق جديدة من التعاون يف جماالت ذات االهتمام 
امل�صرتك، على غرار التعليم، والتنمية، وتو�صيع نطاق التجارة الثنائية، 

من اأجل حتقيق املنفعة املتبادلة للدولَتني".
وقدمت فرقة زامبيا الوطنية للرق�س جمموعة من العرو�س امل�صتمدة 
من الرتاث والفلكلور ال�صعبي الزامبي، ومنها الرق�صة ال�صعبية "�صيبيلو- 
مواكا�صا"، والرق�صة الروحية"لياال"، كما قدمت مورين ليالندا، فقرة 

غنائية، باالإ�صافة اإىل عر�س للعزف على اآلة "كاليمبا" املو�صيقية. 
رحلة  يف  ال��زوار  وي�ص����حب  ال������فر�س،  من����طقة  يف  زامب�����يا  جن�����اح  يق����ع 
الرتاث  فيها  لي�صتك�صفوا  امل�صتقبل،  اإىل  القدمية  الع�صور  م��ن  متت����د 
مبِهرة  ب�صرية  عرو�س  عرب  للدولة،  االقت�صادية  واالإمكانيات  الثقايف 

ملواردها. 

•• دبي– الفجر

ناق�س عدد من مبتكري اإك�صبو اليف العامليني ق�صية التفاوت 
ب��ني اجلن�صني وم��ا ي��رتت��ب عليها م��ن اإل��ق��اء ع��بء اأك���رب يف 
اآثار اقت�صادية  الرعاية على كاهل امل��راأة، وهو ما يوؤدي اإىل 
اإطار احللقة االأحدث �صمن �صل�صلة تاأثري  �صلبية، وذلك يف 

اإك�صبو اليف التي عقدت يف اإك�صبو 2020 دبي.
على  امل���راأة  "م�صاعدة  بعنوان  ح��واري��ة  جل�صة  يف  ذل��ك  ج��اء 
مب�صاركة  اليف  اإك�صبو  من  باقر  يا�صمني  االزدهار" اأدارتها 
موؤ�ص�صة  اإ���ص��ب��ارزا،  كلوديا  ذل��ك  املتحدثني، مبا يف  ع��دد من 
نانا�س اآند اآما�س يف بريو؛ و�صيخ �صيف الرا�صد، موؤ�ص�س اآبون 
ويلبيينغ يف بنغالدي�س؛ و�صابرينا حبيب، موؤ�ص�صة كيدوجو 
ازدهار  مفهوم  تعريف  على  جميعا  اتفقوا  حيث  كينيا،  يف 

املراأة.
ويدعم اإك�صبو اليف - وهو برنامج ال�صراكة واالبتكار العاملي 
املبتكرة  احللول  ذات  – امل�صروعات  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف 
النا�س  ح��ي��اة  ت��اأث��ريا حقيقيا يف  ال��ت��ي حت���ِدث  واالإب��داع��ي��ة 
االنطالق  على  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املجتمعات  وت�صاعد 

نحو م�صتقبل اأكرث اإ�صراًقا.
– التي  اإ���ص��ب��ارزا  كلوديا  قالت  اجلل�صة،  يف  حديثها  واأث��ن��اء 
ام��راأة يف   3000 م�صاعدة  االجتماعي يف  م�صروعها  �صاهم 
الرعاية،  وتقدمي  املنزيل  العمل  يف  وظائف  على  احل�صول 
اتخاذ  على  بالقدرة  تتمتع  االزدهار  على  القادرة  املراأة  "اإن 

واال�صتقالل  احلرية  من  م�صاحة  ولديها  حياتها،  خ��ي��ارات 
االقت�صادي؛ اأي اأن لديها االأدوات التي حتتاجها للقيام مبا 
تريد. وال تزال كثري من الن�صاء حمرومات من هذه احلرية 

حتى يومنا هذا".
التكافوؤ بني  ال��ت��ي حت��ول دون حتقيق  امل��ع��وق��ات  اأك���رب  وم��ن 

اجلن�صني اإلقاء عبء رعاية االأطفال واالأقارب املتقدمني يف 
العمر على كاهل املراأة على نحو غري متنا�صب. وتعليقا على 
اإىل  الو�صول  �صبل  غياب  "اإن  حبيب:  �صابرينا  قالت  ذل��ك، 
املخاطرة  اإىل  االأمهات  بع�س  يدفع  االأطفال  رعاية  مرافق 
اإىل  ال��ذه��اب  اأج��ل  املنزل مبفردهم من  اأطفالهن يف  ب��رتك 

اأحد  �صحب  اإىل  االأم  ُت�صطر  االأح��ي��ان،  بع�س  ويف  ال��ع��م��ل. 
املدر�صة  م��ن  امل��راه��ق،  يكون  م��ا  ع��ادة  �صنا،  االأك���رب  اأطفالها 
ترك  اإىل  االأم��ر  بها  ينتهي  ورمب��ا  االأ�صغر،  الطفل  لرعاية 
يكون  اآم��ن حيث  وغ��ري  ر�صمي  رعاية غري  طفلها يف مركز 

�صرره على الطفل اأكرب من نفعه".
وع���رب ك��ي��دوج��و، وه���ي م��وؤ���ص�����ص��ة م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ق��دمي خدمات 
الرعاية والتعليم لالأطفال يف �صن مبكرة باأ�صعار يف متناول 
اكت�صفت  اإف��ري��ق��ي��ا،  ���ص��رق  امل���ح���دود يف  ال��دخ��ل  ذات  االأ����ص���ر 
�صن  اآمنة وتعليم جيد لالأطفال يف  بيئات  اأن توفري  حبيب 
مبكرة مّيكن ال�صيدات القائمات على اإدارة هذه املرافق من 
احل�صول على م�صدر رزق، ويتيح الفر�صة لالأطفال لتلقي 
تعليم منا�صب يف مرحلة مبكرة، حيث يكون لذلك اأثر بالغ 

يف منوهم وتطورهم.
موا�صلة  �صنا  االأك����رب  للفتيات  يت�صنى  ال��ط��ري��ق��ة،  وب��ه��ذه 
تعليمهن يف املدر�صة ومن ثّم تقدمي منوذج اإيجابي يقتدى 
ب����ه، يف ح���ني ت��ت��م��ك��ن االأم����ه����ات م���ن م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل بعد 
االطمئنان على وجود اأطفالهن ال�صغار يف مكان يوفر لهم 

االأمان واإمكانية التعلم.
اأثناء  امل���دار����س  واإغ����الق  ال��ك��ام��ل  االإق���ف���ال  ح���االت  و�صلطت 
جائحة كورونا ال�صوء على العبء الهائل الذي حتملته املراأة 
كانت  �صواء  ب�صال�صة،  تعليمهم  اأطفالها  موا�صلة  ل�صمان 
تبا�صر عملها من املنزل اأثناء متابعتهم اأو غري موظفة. ويف 
كلتا احلالتني، هناك اأثر اقت�صادي �صلبي يرتتب على حتمل 

املراأة لهذا القدر الهائل من العبء.
اآبون  موؤ�ص�س  ال��را���ص��د،  �صيف  �صيخ  ق��ال  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
املنتجات  لتقدمي  ال��ق��ن��وات  متعدد  �صوق  وه��ي   – ويلبيينغ 
"يف بنغالدي�س،  واخلدمات باأ�صعار معقولة لعمال امل�صانع: 
اأُغلقت املدار�س ملدة عام وثمانية اأ�صهر اأثناء االإقفال الكامل. 
اأب��واب��ه��ا جمددا،  فتح  امل�صانع يف  ب���داأت  اأ���ص��ه��ر،  اأرب��ع��ة  وبعد 
اأ�صرع، وكانت  وانتع�صت الوظائف اخلا�صة بالرجال مبعدل 
ال��ن�����ص��اء االأك����رث ت�����ص��ررا م��ن ف��ق��د ال��وظ��ائ��ف، ن��ظ��را الأنهن 
ي�صكلن ن�صف القوة العاملة. وال �صك اأن اال�صتثمار يف املراأة 
فاإن  ل��ذا،  حقيقية.  ب�صورة  االقت�صاد  عجلة  دف��ع  يف  ي�صهم 

ازدهار املراأة يف املجتمع هو ق�صية اجلميع".
ومت��ث��ل اإع����ادة امل����راأة اإىل ال��ق��وة ال��ع��ام��ل��ة جم���ددا ج���زءا من 
اإتاحة  �صرورة  على  اإ�صبارزا  اأك��دت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف  احل��ل. 
الفر�صة للمراأة لتقلد منا�صب اتخاذ القرار ومنحها مزيدا 
من ال�صالحيات يف اأدوارها احلالية، م�صرية اإىل اأن هذا لن 
يتحقق اإال عندما ينخرط كل اأفراد املجتمع يف احلوار ب�صاأن 

�صبل معاجلة اأوجه التفاوت بني اجلن�صني.
واتفق الرا�صد مع هذا قائال: "ثمة خيارات معينة ال تتوفر 
التي  املنهجية  ال��ث��غ��رات  ب�صبب  االأوق����ات  جميع  يف  ل��ل��م��راأة 
تعزيز  اإىل  بحاجة  ف��اإن��ن��ا  ه��ن��ا،  وم��ن  عليها.  ق��ي��ودا  تفر�س 
وهذه  القيود،  تلك  على  الق�صاء  ل�صمان  الرجال  م�صاركة 
املحادثات يجب اأن تبداأ من املنزل مع االأبناء واالإخوة واالآباء 

واالأزواج".

من اإخراج �سيكار كابور واأحلان اإيه. اآر. رحمان

امل�سرحية امل��سيقية ملاذا؟ تنطلق يف �ساحة ال��سل باإك�سب� 2020
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دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
ا�صتثنائية، من  م�صرحية مو�صيقية 
كابور،  �صيكار  العاملي  املخرج  اإخ��راج 
رحمان،  اآر.  اإي��ه.  املو�صيقار  واأحل��ان 
احل����ا�����ص����ل ع���ل���ى ج�����وائ�����ز غ���رام���ي 
يف  االأوىل  للمرة  لُتعر�س  واأو�صكار، 

�صاحة الو�صل.
املو�صيقية  امل�صرحية  اأح��داث  حتكي 
تهوى  �صغرية  فتاة  "ملاذا؟"ق�صة 
اال�صتطالع ورجل حكيم، ي�صحبان 
ت����دع����وه����م  رح�����ل�����ة  اجل�����م�����ه�����ور يف 
من  للعمل  وتلهمهم  لال�صتك�صاف 
وا�صتدامة  اأم���ن���ا  اأك����رث  ع���امل  اأج����ل 

واإن�صافا. 
يهدف  ال�������ذي  ال����ع����ر�����س،  ي�����ص��م��ل 
الطفويل  ال��ت��ع��ط�����س  حم���اك���اة  اإىل 
مقطوعات  ث����م����اين  ل���ل���م���ع���رف���ة، 
اإيه.  تاأليف  م��ن  اأ�صلية  مو�صيقية 
اآر. رحمان، اأطلق منها مقطوعتني 
يف   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  حفله  اأث��ن��اء 
دي�صمرب. و�صاهمت يف كتابة كلمات 
العر�س �صهيلة كابور، ودانا داجاين 
الفنان  ف��ي��ه  وي�������ص���ارك  و���ص��ي��ف��ان��غ، 
جاويد  الكوميدي  الهندي  واملمثل 
ج����ع����ف����ري، امل�����ع�����روف ب����ظ����ه����وره يف 
ب�صوته  وامل�صاركة  الهندية  ال�صينما 
اأفالم  االإقليمية من  االإ�صدارات  يف 

ديزين ال�صعبية.

100 فنان،  اأك���رث م��ن  ومب�����ص��ارك��ة 
ت��ن��ت��ظ��ر اجل��م��ه��ور 45 دق��ي��ق��ة من 
املحتوى االآ�صر وامل�صاهد املبهرة على 
 360 ب��ن��ط��اق  ع��ر���س  �صا�صة  اأك���رب 
العر�س  ويج�صد  ال��ع��امل،  يف  درج��ة 
يف  باحلياة  الناب�س  الفني  امل�صهد 
اإك�صبو  االإم����ارات، ودور  دب��ي ودول���ة 
وتعزيز  االإب��داع  تعزيز  يف   2020
خالل  م��ن  العاملي  الثقايف  التعاون 
الق�ص�س  رواة  اأف�����ص��ل  ب��ني  اجل��م��ع 
وامل��ل��ح��ن��ني وامل���ب���دع���ني م���ن جميع 

اأنحاء العامل. 
تذكرون  "هل  ك��اب��ور:  �صيكار  وق��ال 
ع��ن��دم��ا ك��ن��ت��م اأط����ف����اال؟ ك��ي��ف كان 
عندما   .. بالعجائب  مليئا  ال��ع��امل 
ندعوكم  ملعبا.  كلها  االأر���س  كانت 
ل��الن�����ص��م��ام اإل��ي��ن��ا يف رح��ل��ة الإع���ادة 
اك��ت�����ص��اف ال��ط��ف��ول��ة ول��ن�����ص��األ مرة 

 2020 اإك�صبو  يقدم  مل���اذا؟  اأخ���رى 
دبي اأم�صية حتفل بالرتفيه واالإبداع 
وامل�صاعر. �صاركونا الرق�س والغناء 
اإلينا يف ن�صيد مهدى اإىل  وان�صموا 

كوكبنا، اإىل اأمنا االأر�س".
"اأ�صعر بال�صعادة والفخر الإخراجي 
بالتعاون  املو�صيقية  امل�صرحية  هذه 
اآر.  واإي���ه.  دب��ي   2020 اإك�صبو  م��ع 
رحمان. امل�صرحية املو�صيقية ’ملاذا‘، 
على  ل��ُت��ع��ر���س  خ�صي�صا  امل�صممة 
العامل  يف  ع��ر���س  ق��ب��ة  اأك���رب  �صطح 
بالتنوع  لتحتفي  الو�صل،  �صاحة  يف 
يف  اجل��م��ه��ور  وت�صحب  وال�����ص��م��ول، 

رحلة مده�صة".
وقال اإيه. اآر. رحمان: "تبداأ احلكمة 
بحب اال�صتطالع، وهما معا يوّلدان 
االأم���ل واالإل��ه��ام م��ن اأج��ل م�صتقبل 

اأف�صل".

اأن�سطة تعزز التوا�سل بجناح �سنغافورة يف اإك�سبو 2020 دبي

جناح �سنغاف�رة يدع� الزوار للم�ساركة يف احل�ارات الدولية والعرو�ش الفنية املرئية والرقمية 
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تعزز �صنغافورة عّمق الروابط الثقافية خالل 
ال�صنة اجلديدة، حيث حتتفل بيومها اخلا�س 
يف اإك�صبو 2020 دبي بقائمة متنوعة وفريدة 
من الفعاليات واالحتفاالت. ومن االآن ولغاية 
زوار  �صنغافورة  ت��دع��و   ،2022 يناير   22
اإك�صبو 2020 دبي وجناح �صنغافورة لتجربة 
ورحلتها  البالد  يف  الثقافات  املتعدد  الن�صيج 
للعي�س.  مالئمة  م�صتقبلية  مدينة  لت�صبح 
وت��ق��دم ه��ي��ئ��ة اإع�����ادة ال��ت��ط��وي��ر احل�����ص��ري يف 
ال�صوؤون  وزارة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة  ���ص��ن��غ��اف��ورة، 
ال�صياحة  وجمل�س  ال�صنغافورية  اخل��ارج��ي��ة 
جناحها  يف  ا�صتثنائياً  ب��راجم��اً  ال�صنغافوري، 
املده�س يهدف اإىل ا�صتقطاب الزوار ليجربوا 

معاً طعام �صنغافورة وطبيعتها وفنها.
جلناح  ال��ع��ام  املفو�س  جن،  الري  ال�صيد  واأف���اد 
والتعددية  ال�صمولية  "اإن  قائاًل:  �صنغافورة، 
الثقافية هي مفاتيَح متكنٍي لقدرة �صنغافورة 
ع��ل��ى رع��اي��ة االأف���ك���ار اجل��دي��دة خل��ل��ق مدينة 
ت�صاعد  اأن  ناأمل  للعي�س.  ومالئمة  م�صتدامة 
براجمنا الثقافية الغنية واملتنوعة يف تقريب 
زوار و�صركاء اإك�صبو من �صنغافورة ومنظورنا 
اأثناء  اإل��ي��ن��ا  ال��ع��امل��ي م���ن خ����الل االن�����ص��م��ام 
روابط  وت�صكيل  ���ص��ن��غ��اف��ورة  ب���روح  اح��ت��ف��ال��ن��ا 
مثل  العاملية  املوا�صيع  ح��ول  بحديثنا  �صوياً 

الطعام والفن".
يوم  حفل  �صيعقد  ي��ن��اي��ر،   22 ي��وم  �صباح  يف 
�صنغافورة يف �صاحة الو�صل التي تقع يف قلب 
كبري  املرا�صم  �صيح�صر  دب��ي.   2020 اإك�صبو 
القومي  ل��الأم��ن  التن�صيقي  وال��وزي��ر  ال���وزراء 

ال�صيد تيو ت�صي هني.
���ص��ي��ه��دي ك��ب��ري ال�������وزراء ت��ي��و زه�����رَة اأورك���ي���ِد 
دن��درب��ي��ون هجينة ج��دي��دة ل��دول��ة االإم����ارات 
دندربيون  ا����ص���م  حت���م���ل  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ت�صمية  ك�صفت  ح��ي��ث  دب����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و 
النقاب عن عالقات  الفريدة  االأورك��ي��د  زه��رة 
املتعددة  اجل��وان��ب  وذات  الوطيدة  �صنغافورة 
ب��دول��ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وتعرتف 
دب��ي يف جلب   2020 الإك�صبو  ال��ه��ام  ب��ال��دور 
الدول وال�صركاء معاً للتعاون يف اإيجاد حلول 

للتحديات العاملية.
اإك�صبو  معر�س  يف  االأورك��ي��د  زه��رة  �صُتعر�س 
جناح  يف  االأزه����ار  خم��روط  يف  دب��ي   2020
�صنغافورة جنًبا اإىل جنب مع اثنني من اأزهار 

دندربيون  زه��رة   - البارزة  الهجينة  االأوركيد 
�صميت  وال��ت��ي  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  االإم����ارات  اأم  ا�صم  على 
ب��ن��ت م����ب����ارك. وزه������رة اأران��������دا يل ك�����وان يو 
يو  ك��وان  يل  ال�صيد  �صرف  على  �صميت  والتي 
والذي  ل�صنغافورة  وزراء  رئي�س  اأول  الراحل، 
حديقة  اإىل  �صنغافورة  حت��ول  يف  الف�صل  ل��ه 
ا�صتوائية رائدة. كما �صي�صاهد ال�صيوف الذين 
يح�صرون احلفل اأداء رق�س حما�صي من ثالثة 
راق�����ص��ني م��ن��ف��ردي��ن، ب��غ��ر���ِس ع��ر���ِس الهوية 
�صنغافورة.  يف  وال��ث��ق��اف��ات  االأع�����راق  م��ت��ع��ددة 
الرق�س  املدرَّبون يف فنون  الراق�صون  �صُيعربرِّ 
الكال�صيكية،  وامل���االي���وي  وال��ه��ن��دي  ال�صيني 
العاملية  اللغة  خالل  من  احلية  جتاربهم  عن 
الراحة  ي���روون ق�ص�س  وه��م  احل��رك��ي،  للفن 
يف  امل��وج��ودة  والفر�س  واال�صتقرار  واالنتماء 

وطنهم �صنغافورة.
ي�صتمتعوا  اأن  ل��ل��زائ��ري��ن  مي��ك��ن  اجل���ن���اح،  يف 
والتي  ال�����ص��ن��غ��اف��وري��ة،  ال�����ص��ه��ي��ة  ب���امل���اأك���والت 
بها  املعرتف  املحلية  االأك�صاك  بثقافة  تذكرنا 
جميع  من  النا�س  جتمع  والتي  اليون�صكو،  يف 
ل��ذي��ذة. كبلٍد  مناحي احل��ي��اة م��ع��اً يف جت���ارب 
�صنغافورة  ت�صتهر  العرقية،  الثقافات  عائٍم يف 
باأطباقها ال�صهرية اجلامعة بني الثقافات، كما 
ال�صنوات  يف  املدينة  يف  الطهي  مواهب  ُت�صّكل 
االأخ���رية نقطة حت��ّول يف طعام ال�����ص��وارع من 
ال��ط��ع��ام، واملعروفة  خ���الل ف��ئ��ة ج��دي��دة م��ن 

با�صم املطبخ ال�صنغافوري الع�صري. 
ه��ي��ك��ل جوهري،  ال�����ص��ي��د  اخل���ا����س  ال�����ص��ي��ف 

ال�صيف التنفيذي ملطعم اأملا باي خوان اأمادور، 
جنمة  على  احل��ائ��زة  �صنغافورة  مطاعم  اأح��د 
�صغرية  عينات  ب��اإع��داد  يقوم  �صوف  مي�صالن، 
ال�صنغافوري  امل��ط��ب��خ  م���ن  ومم���ي���زة  احل��ج��م 
النكهات  ق�ص�س  لفعالية  ا  خ�صي�صً الع�صري 
وا�صل حتقيق  الذي  ال�صيف هيكل،  وال�صغف. 
تعر�صه  م��ن  ال��رغ��م  الطهي على  اأح��الم��ه يف 
حلادث دراجة نارية اأ�صابه بال�صلل من الرقبة 
اأ�صفل اجل�صم، هو جت�صيد لروح ال�صمود  اإىل 
با�صتمرار  يبتكر  ب�صفته طاهياً  ال�صنغافوري. 
����ص���وف يعر�س  ب���ج���ودة ط���ع���ام���ه،  ل���الرت���ق���اء 
���ص��ن��غ��اف��ورة يف قائمة  م��ن��ت��ج��ات زراع���ي���ة م���ن 
اإيجابية  اإ�صارة  �صُيح�صره. هذه  الذي  الطعام 
وتعمل على  االأرا�صي  ن��درة  تعاين من  لدولة 
ا���ص��ت��دام��ة ال��غ��ذاء م��ن خ��الل ح��ل��ول ح�صرية 
على  وامل����زارع  العمودية  امل���زارع  مثل  مبتكرة 
م�صاًء   5:30 ال�صاعة  م��ن  اب��ت��داًء  االأ���ص��ط��ح. 
 22 ي��وم  يف  دب��ي  بتوقيت  م�����ص��اًء   6:30 اإىل 
االن�صمام  م��ن  اجل��ن��اح  زوار  �صيتمكن  يناير، 
اإليه، وبرفقته ال�صخ�صية التلفزيونية املقيمة 
يف دبي و�صاحبة املركز الثاين يف برنامج توب 
�صيف يف ن�صخته العربية هال عيا�س، يف جتربة 
ا  اأي�صً يتعرفون  بينما  ه��ذه،  اخلا�صة  الطهي 

على ق�صة �صغفه بالطبخ.
ثالثة  ت���ذّوق  بفر�صة  اجل��ن��اح  زّوار  ويحظى 
ال�صيف  اإب��داع  من  حملّية  �صنغافورّية  اأطباق 
����ص���راء جمموعات  ك��م��ا مي��ك��ن��ه��م  ج����وه����ري. 
ة بهذه الو�صفات ال�صنغافورّية  املكونات اخلا�صّ
ال�صوبرماركت  م��ت��اج��ر  ج��م��ي��ع  م��ن  ال�����ص��ه��ّي��ة 

ال��ك��ربى يف االإم����ارات اع��ت��ب��اراً م��ن 24 يناير 
"نك�صة  ع���الم���ة  ُت��ن��ت��ج��ه��ا  وال����ت����ي  اجل��������اري، 
مكونات  مبجموعات  �صة  املتخ�صّ كولك�صنز" 

و�صفات الطعام الفاخرة.
ي��رّك��ز ج��ن��اح ���ص��ن��غ��اف��ورة خ���الل ال��ف��رتة التي 
التوا�صل  متكني  على  �صنغافورة  ي��وم  ت�صبق 
ال��ث��ق��ايف ب��ني ال�����زّوار وامل��ج��ت��م��ع��ات م��ن خالل 
ال���ت���ع���اون م���ع ال�����ص��رك��اء واالأخ�����ص��ائ��ي��ني من 
���ص��ن��غ��اف��ورة وخم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل. ويتيح 
املاأكوالت  عرو�س  جانب  اإىل  ل��ل��زّوار،  اجلناح 
التقليدّية املحلّية، اإمكانّية التعّرف على روؤى 
م��ن جتارب  �صل�صلة  وخ��و���س  ج��دي��دة  ع��امل��ّي��ة 
ال��ف��ن��ون ال��رق��م��ّي��ة واحل������وارات ال��ق��ّي��م��ة حول 

موا�صيع اال�صتدامة وال�صياحة.
توفري  يف  دوره  ���ص��ن��غ��اف��ورة  ج��ن��اح  وي��وا���ص��ل 
ل��ل��ت��ب��ادل وال��ت��ف��اع��ل و�صياغة  رائ����دة  م��ن�����ص��ٍة 
من  جمموعٍة  ا�صت�صافة  خ��الل  م��ن  االأف��ك��ار 
ي�����ص��ت�����ص��ي��ف اجلناح  ج��ل�����ص��ات احل������وار، ح��ي��ث 
يناير،   22 يف  �صنغافورة  ي��وم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
ندوًة بعنوان املدن املبتكرة: اإمكانية اال�صتفادة 
يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل�����ص��ري  الت�صميم  م��ن 
ب��ن��اء امل����دن ال���ص��ت��ق��ط��اب اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
جمموعٍة  م�صاركة  ت�صهد  وال��ت��ي  امل�صافرين، 
من اخلرباء الدوليني ملناق�صة دور التوجهات 
والت�صميم  التكنولوجيا  جم��ال  يف  اجل��دي��دة 
احل�صري يف تغيري جتارب امل�صافرين يف فرتة 
ما بعد اجلائحة. وُتقام الندوة من ال�صاعة 3 
مدّرج  يف  دب��ي  بتوقيت  م�صاًء   5 حتى  ع�صراً 

تريا يف اإك�صبو 2020 دبي.
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يختلف �سبب التهاب اللوزتني من �سخ�ض لآخر وميكن اأن يكون 
ناجما عن فريو�ض اأو عدوى بكتريية، لذلك من ال�سعب معرفة ما 

اإذا كان املر�ض معديا اأم ل.
وميثل التهاب اللوزتني عدوى ت�سيب اللوزتني يف موؤخرة احللق، 
ولذلك،  "كوفيد-19"،  اأع��را���ض  مع  تختلط  اأن  املحتمل  وم��ن 
للأعرا�ض  تو�سيحا  الربيطانية،  "اإك�سربي�ض"  �سحيفة  قدمت 

الرئي�سية للتهاب اللوزتني عند البالغني.

الطفولة،  مرحلة  يف  �صائعا  مر�صا  اللوزتني  التهاب  ويعد 
ولكنه ميكن اأن يحدث الأي �صخ�س يف اأي وقت.

ومي��ك��ن اأن ي��ك��ون ال��ت��ه��اب ال��ل��وزت��ني ع��ار���ص��ا ل��ن��زل��ة ب���رد اأو 
اإنفلونزا �صديدة، لذلك من املهم معرفة االأعرا�س الرئي�صية 

للتاأكد من عدم االإ�صابة ب�"كوفيد19-".

اأعرا�ض التهاب اللوزتني عند البالغني
يف  ال��ل��وزت��ان  ف�صت�صبح  ال��ل��وزت��ني،  بالتهاب  م�صابا  كنت  اإذا 

موؤخرة احللق حمراء ومتورمة.
االأعرا�س الرئي�صية عند االأطفال والبالغني هي:

- التهاب احللق
- م�صاكل يف البلع

- ارتفاع يف درجة احلرارة 38 درجة مئوية اأو اأعلى
- ال�صعال
- ال�صداع

- ال�صعور باملر�س
- اأمل االأذن

- ال�صعور بالتعب
ويف احلاالت االأكرث �صدة، قد تكون م�صابا بغدد متورمة اأو 
موؤملة يف الرقبة وبقع بي�صاء مليئة بال�صديد على اللوزتني 

ورائحة الفم الكريهة.
وقد ال يتمكن االأطفال ال�صغار من و�صف �صعورهم، لذلك 
من املهم البحث عن عالمات �صيالن اللعاب ب�صبب �صعوبة 

اأو اأمل البلع اأو رف�س تناول الطعام اأو االنزعاج غري املعتاد.
وعادة ما يختفي التهاب اللوزتني من تلقاء نف�صه بعد ثالثة 
اأو  والبارا�صيتامول  الراحة،  الكثري من  اأي��ام، مع  اأربعة  اإىل 

االإيبوبروفني، وامل�صروبات الباردة واملياه املاحلة الدافئة.
امل��ح��ال��ي��ل املطهرة  اإىل بع�س  اأي�����ص��ا  وم���ع ذل���ك، ق��د حت��ت��اج 
للطبيب  ميكن  اأو  اال�صتحالب  واأق��را���س  احللق  وبخاخات 

و�صف بع�س امل�صادات احليوية.

الختلفات بني التهاب اللوزتني و"كوفيد19-"
جنب  اإىل  جنبا  كورونا  مر�صى  لدى  احللق  التهاب  يحدث 
احلمى  مثل  ل�"كوفيد19-"  رئي�صية  اأخ���رى  اأع��را���س  م��ع 

امل�صتمر اجلديد واجلاف والتعب وفقدان حا�صتي  وال�صعال 
ال�صم والتذوق.

اإذا كنت تعاين فقط من اأمل يف منطقة احللق وال  ولذلك، 
يكون  اأن  املحتمل  فمن  اأخ����رى،  اأع��را���س  اأي  عليك  تظهر 
اآخ��ر غري  اأو مر�س  ع��دوى  ناجتة عن  التهاب احللق حالة 

كورونا.
واإذا كان لديك اأي اأعرا�س م�صابهة الأعرا�س "كوفيد19-"، 

فمن املفيد اإجراء اختبار.
معظم  ولكن  معديا،  لي�س  اللوزتني  التهاب  اأن  اإىل  وي�صار 
واالإنفلونزا(  ال���ربد  ن���زالت  )م��ث��ل  ت�صببه  ال��ت��ي  االل��ت��ه��اب��ات 

معدية.
يو�صح موقع BUPA: "قد ت�صاب اأي�صا بالتهاب اللوزتني 
ح��ل��ق��ك. وت�صاب  ال��ع��ق��دي��ة  امل���ك���ورات  ب��ك��ت��ريي��ا  اأ���ص��اب��ت  اإذا 
بالعدوى التي ت�صبب التهاب اللوزتني بنف�س الطريقة التي 
الهواء  يف  تنتقل  التي  ال�صغرية  ال��ربد  قطرات  بها  تلتقط 
اأي�صا التقاط  اأو تعط�س. وميكنك  اأو ت�صعل  عندما تتحدث 

العدوى اإذا مل�صت �صطحا ملوثا بالفريو�س اأو البكترييا".

فمن  اأو اخلريف،  ال�صيف  اللوزتني يف  بالتهاب  اأ�صبت  واإذا 
املرجح اأن يكون �صببه فريو�س مثل نزالت الربد اأو فريو�س 

االإنفلونزا و�صيتعافى من تلقاء نف�صه.
الفريو�صات  ب�صبب  ال��ل��وزت��ني  ال��ت��ه��اب  ي��ح��دث  م��ا  وغ��ال��ب��ا 

ال�صائعة التي تدخل اجل�صم من خالل الفم.
وعندما ت�صاب بالتهاب اللوزتني يف ال�صتاء اأو اأوائل الربيع، 
املكورات  بكتريية مثل  �صببه عدوى  يكون  اأن  املحتمل  فمن 

العقدية املقيحة )التهاب احللق(.

ما هي الختالفات الرئي�سية بني التهاب 
الل�زتني العادي اأو الناجت عن "ك�فيد19"؟

اللثة و�سحوب  الدم  فقر   .1
ميكن اأن يحدث �صحوب اللثة ب�صبب فقر الدم، 

وغالبا ما يكون ب�صبب نق�س احلديد.
ال��ل��ون��ي��ة ب�صكل  ب��ع�����س االخ���ت���الف���ات  وت���وج���د 
طبيعي، لذا قد يبدو اأن اللثة اأفتح اأو اأغمق من 

غريها.

وعادة اإذا مل توؤمل اللثة اأو تنزف، فاإننا ال نوليها 
الكثري من االهتمام. 

�صاحبة  فجاأة  تبدو  لثتك  اأن  الحظت  اإذا  ولكن 
ال�صعور  اأخرى مثل  اأعرا�س  متاما وتعاين من 
بالتعب اأو الدوار، فقد تكون املتابعة مع الطبيب 

فكرة جيدة.

الأ�سنان ومينا  الأكل  ا�سطرابات   .2
اإذا كان ا�صطراب االأكل ينطوي على القيء، فاإن 
اأن تذيب  االأ�صنان وميكن  املعدة تغمر  اأحما�س 

طبقة املينا ال�صلبة.
اأو  ال�صكل  اأو  ال��ل��ون  ال��ت��غ��ي��ريات يف  ت��وف��ر  وق���د 
م�صكلة  ع��ل��ى  اأدل�����ة  احل�����ص��ا���ص��ي��ة  اأو  ال�����ص��ف��اف��ي��ة 
وا�صع  ت�����ص��و���س  اإىل  ت�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 

النطاق وفقدان االأ�صنان مبرور الوقت.
لد  عنه  تبحث  اأن  يجب  �صيئا  ه��ذا  ي��ك��ون  وق��د 
االأ����ص���دق���اء اأو ال��ع��ائ��ل��ة ال��ذي��ن ق��د ت��ك��ون قلقا 

ب�صاأنهم.

الأ�سنان وفقدان  العظام  ه�سا�سة   .3
)اأق��ل كثافة( قليال  اأ�صنانك لينة  اأن  اإذا �صعرت 

من املعتاد، فقد تكون م�صابا به�صا�صة العظام.
الذي  االأ�صا�س  باأ�صنانك  املحيط  العظم  ويوفر 

يدعمها. 
ويف حني اأنه قد يكون من ال�صعب اكت�صاف هذه 

احلالة يف املنزل، 
ف����اإن اأط���ب���اء االأ���ص��ن��ان وخ����رباء ح��ف��ظ ال�صحة 
يف  نظامي  تغري  روؤي���ة  على  ق��ادري��ن  �صيكونون 

كثافة العظام ب�صبب ه�صا�صة العظام.
ومي���ك���ن ل���الأ����ص���ن���ان ال���ت���ي ت���ت���ح���رك اأك������رث من 

مبكرا  دليال  تقدم  اأن  االختبار  اأثناء  املتو�صط 
على هذه احلالة.

وغالبا ما يو�صي اخلرباء باإجراء اختبار كثافة 
العظام مع الطبيب يف هذه احلاالت.

نق�ض  وفريو�ض  الفموي  القلع  مر�ض   .4
املناعة الب�سرية

نظرا ل�صعف جهاز املناعة لدى مر�صى فريو�س 
نق�س املناعة الب�صرية،

لالإ�صابة  عر�ص������ة  اأكث������ر  ي�صبحون  ف��اإن��ه��م   
مب��ر���س ال��ق��الع واالل��ت��ه��اب��ات االأخ����رى االأكرث 

خطورة.
الفموي  ال���ق���الع  م���ر����س  ع��الم�����������ات  وت�����ص��م��ل 
االأ�صياء  ت���ذوق  وع���دم  ال��ف��م،  زواي���ا  يف  ت�صققات 
اأمل  اأو  ال��ف��م  يف  م��زع��ج  وط��ع��م  �صحيح،  ب�صكل 

داخل الفم.

الكلى واأمرا�ض  الأ�سنان  فقدان   .5
الفم،  تقرحات  الكلى  مر�س  ي�صبب  اأن  ميكن 

وتغريات يف التذوق،
ال��ن��اجت عن  ال��ف��م  ج��ف��اف  يت�صبب  اأن  ومي��ك��ن   

انخفا�س اإنتاج اللعاب.
وعندما يجف الفم، تزداد احلمو�صة وقد يوؤدي 

ت�صو�س  اإىل  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي  ال��رق��م  ان��خ��ف��ا���س 
االأ���ص��ن��ان ال�����ص��دي��د وف��ق��دان االأ���ص��ن��ان يف نهاية 

املطاف.
اللثة  مر�صى  اأن  اأي�صا  االأبحاث  بع�س  وتظهر 
باأمرا�س  ل��الإ���ص��اب��ة  م��ت��زاي��دة  خم��اط��ر  لديهم 
االجت��اه بني �صحة  ثنائية  وه��ي عالقة  الكلى، 

الفم وال�صحة اجلهازية.
واإذا الحظت املزيد من تقرحات الفم غري املربرة 
اأو تغريا يف املذاق، فقد يكون من املفيد االنتباه 

اإىل االأعرا�س االأخرى الأمرا�س الكلى.
وقد يكون هذا ال�صعور بالتعب اأكرث اأو �صعوبة 

يف النوم اأو احلاجة اإىل التبول كثريا.

اجل�سم يف  خط�رة  اأكرث  �سحية  بحالت  ت�حي  الفم  يف  تغيريات   5
ي�سري اخلرباء اإىل اأنه قد يكون من املفيد اأن تراقب �سحة فمك، واأي تغيريات 

حتدث فيه، لأنه قد يعني اأن خلل ما يف ج�سمك.
و�سي�ساعدك التاأكد من احلفاظ على املواعيد املنتظمة مع طبيب الأ�سنان، حيث 

ميكنه اكت�ساف احلالت املتغرية التي قد تفوتك.
تكون  اأن  ميكن  والتي  عنها،  البحث  يجب  ح��الت  خم�ض  معرفة  اأي�سا  وميكن 

اأ�سا�سية يف اكت�ساف اأي م�ساكل �سحية.
الرئي�سية  احلالت  بع�ض  عن   ExpressDentist مركز  يف  اخلرباء  واأو�سح 

التي قد حتذرك بها اأ�سنانك، والتي ت�سمل:
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العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:7681/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )102900( درهم باال�صافة اىل 
الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا منذ تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة . 
املدعي:�صابورجي بالوجني ميداي�صت �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع االبراج - مبنى بناية رقم 12 -�صقة 304-303
وميثله:حممود ح�صني علي احمد

املطلوب اإعالنه :  1- فريوك�س لرتكيب معدات ال�صالمة �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع االإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/12/9 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )102.900( درهم اماراتي فقط مائة والفان وت�صعمائة درهما 
اماراتيا ال غري - والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزامها 
بالر�صوم وامل�صاريف 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:760/2020/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل والت�صامم فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي 
متام  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )15.411.693.48( وق��دره  مبلغ 

ال�صداد والزامهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:بنك اال�صتثمار �س.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع ال�صعادة - مبنى ا�صبكت - �صقة 3401 
- ابراج رجال االعمال - الطابق 34

املطلوب اإعالنه :  1- �صانات كاندها�صريي باراييل  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/24 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/بنك اال�صتثمار �س.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�صامن بان يوؤدوا للبنك )13.616.835.15( 
التام  ال�صداد  وحتى  يف:2020/8/12  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %5 القانونية  والفائدة  دره��م 
والزمتهم الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثة االف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:1203/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ عقد االتفاق الرابط بني املدعي واملدعي عليها واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد 
مع الزام االأخرية - ب:الزام املدعي عليها مببلغ )75.062.070( يورو وهو مايعدل مبلغ )326.314.85( بالدرهم االماراتي 
وهو املبلغ امل�صدد من املدعي للمدعي عليها الزام املدعي عليها مببلغ )2200( يورو األفان ومائتان يورو وهو ما يعادل مبلغ 
)9.533.87( وهي غرامة التاأخري املن�صو�س عليها يف البند 3/5 من العقد الزام املدعي عليها مببلغ )100.000( درهم مائة 
الف درهم كتعوي�س جابر عن اال�صرار املادية واملعنوية والك�صب الفائت وفوات املنفعة الالحقة للمدعي من جراء التعاقد 

مع املدعي عليها ووفقا لل�صرح املتقدم اعاله الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:عبداهلل مبارك عتيق مبارك الرميثي

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �صارع الطابق 13 - مكتب 1301 - مبنى بناية �صروح
املطلوب اإعالنه :  1- ماركيتو العقارية  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/12/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
عبداهلل مبارك عتيق مبارك الرميثي بف�صخ عقد االتفاق املربم بني طريف الدعوى عن الوحدة العقارية مو�صوع التداعي 
و 70/100  يورو  و�صتون  واثنان  الف  و�صبعون  يورو خم�صة  للمدعي مبلغ )75.062.070(  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  وبالزام 
وهو مايعادل مبلغ )326.314.85( درهم ثالثمائة �صتة وع�صرون الف ثالثمائة واربعة ع�صر درهم وخم�صة وثمانون فل�س 
، والزمت املدعي عليها الر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات ، حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:250/2021/80 تظلم من اأمر اأداء 
املنظورة يف:دائرة التظلمات اأوامر االأداء رقم 204

مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�صادر بالق�صية رقم:6215/2021 اأمر اأداء ، والر�صوم وامل�صاريف عن الدعوتني 
ارقام 5197/2021 و 6215/2021 امر اداء  . 

املتظلم:الروعة لتاجري ال�صيارات
ام��ارة عجمان الرا�صدية - عجمان - �صارع الرا�صدية - مبنى هورايزون تاور - �صقة 15 - مكتب  عنوانه:االمارات - 

1507 - وميثله:حممد مبارك را�صد �صامل الغفلي
املطلوب اإعالنه :  1- قا�صم عبدالكرمي القا�صم  -  �صفته : متظلم �صده 

اعاله  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2021/11/15 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم    : االإع��الن  مو�صوع 
ال�صيارات بقبول التظلم �صكال ويف املو�صوع بالغاء القرار املتظلم منه واالمر جمددا بالزام  ل�صالح/الروعة لتاجري 
املتظلم �صده بان يوؤدي اىل املتظلمة مبلغ )4500( درهم اربعة االف وخم�صمائة درهم اماراتي وفائدة 5% من تاريخ 
اال�صتحقاق تاريخ االعالن بالتكليف بالوفاء تاريخ:2021/6/21 وحتى ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �صمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر 
له لذا ق�صت برف�صه ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 

هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن بالن�ضر 

 123/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  زياد طارق طه -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/متويل )م�صاهمة خا�صة( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
، وعليه فان  به وق��دره )66332( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  7096/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1323 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )37125.10( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : ال�صركة الوطنية للتاأمينات العامة �س.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - البطني - �صارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - مبنى م�صرف 
اأبوظبي اال�صالمي - �صقة 908

املطلوب اإعالنه : 1- ا�س بي اي ون للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  املحكمة، وعليه فان  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )37125.10( درهم اىل طالب  به 
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  8689/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/6375 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)194080( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : ديانا انتنوفيت�س

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القرهود - امام م�صت�صفى القرهود اخلا�س - بناية القرهود �صتار 
- مكتب 216 - وميثله:اميان ح�صن علي حممد اآل علي

املطلوب اإعالنه : 1- حممد �صامل حا�صر اخل�صيبى  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )194080( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف ، وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:30/2022/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية الثانية رقم 85

والر�صوم   ، جزئي  جت��اري  رق����م:3363/2020  الدعوى  يف  احلكم  اإ�صتئناف   : اال�صتئناف  مو�صوع 
وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:حممد حامت رحيمة الوائلي
عنوانه:االمارات العربية املتحدة - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - بناية �صنجل 
بيزن�س تاور - الطابق اخلام�س ع�صر 15 - مكتب رقم 1505 - هاتف رق��م:042999970 - فاك�س 

رقم:04299 - وميثله:عثمان حممد ح�صن حممد املرزوقي 
املطلوب اإعالنه :  1- كويك للت�صجيل �س.ذ.م.م  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع االإعالن :قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2020/3363 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2022/2/9  ال�صاعة 10.00 �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، 

وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 70392

اعالن بالن�ضر 
 31/2022/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  اآيات املدينة للخدمات الفنية والتنظيف

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صهيلة حممد �صريف ال�صيد الها�صمي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5869.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  985/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/387 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )864.121/3( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب����ي - دي�����رة - ����ص���ارع ب��ن��ي ي���ا����س - ب���ج���وار غ���رف���ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة دب����ي - رقم 

مكاين:3113783794
املطلوب اإعالنه : 1- حياد علي  - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/1/14 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )864121.3( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار وهو عبارة عن الوحدات 
الوحدة  رق��م   471 رق��م  االر���س   )1( فيو  دامي��ون��د  بناية  الرابعة  جنوب  الرب�صاء  منطقة  يف  الكائنة 

)408A( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اعالن بالن�ضر 
 207/2021/3215 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  ايلي �صاهر - جمهول حمل االقامة
االمارات  )م(  ����س.م.ب  االو���ص��ط(  )ال�����ص��رق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مب��ا 

)حاليا( �صركة امريكان اك�صرب�س )ال�صرق االو�صط( �س.م.ب )�صابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
، وعليه فان  به وق��دره )36324( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اعالن بالن�ضر        
 44/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �صي هاوك الينز للمالحة �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :كاب فران�س بات فرع دبي - فرع �صركة اأجنبية 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم 
فيما بينهم ان يوؤدوا مبلغ وقدره )204000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة 

بال كفالة 
قاعة  �صباحا يف   09:00 ال�صاعة   2022/1/25 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  8962/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ :  
طالب االإعالن : نا�صر اخلاطري للنقليات -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- واحة الهدير للخدمات الفنية - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )20925( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �صتبا�صر االج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70330

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  196/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 5481/2021 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )36575.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : الروعة لتاجري ال�صيارات
عنوانه:امارة عجمان - الرا�صدية - �صارع الرا�صدية 1 - مبنى هورايزون - 15 - مكتب 1507

املطلوب اإعالنه : 1- �صتار �صايدوف  - �صفتهما : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )36575.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:4521/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صاد�صة رقم 405

درهم   )904485( وق���دره  مببلغ  مت�صامنني  �صامنني  عليهن  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
وحتى   2017/8/21 احلا�صل يف  الثمن  �صداد  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 

ال�صداد التام . 
املدعي:مروة حممد ابوبكر احمد عمر - واخرون

عنوانه:امارة دبي - منطقة القرهود برج اثراء الطابق الثاين مكتب رقم 205
املطلوب اإعالنهما :  1- جرين فايل ديفلومبنت ال تي دي 2- الوادي االخ�صر للو�صاطة العقارية-  �صفته 

: مدعي عليهما
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهن �صامنني مت�صامنني 
الثمن  �صداد  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )904485( وق��دره  مببلغ 
احلا�صل يف 2017/8/21 وحتى ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/25  ال�صاعة 
09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:100/2021/39 جتاري م�ضارف كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم 409
درهم   )36.238.790( مبلغ  ب��اداء  الت�صامن  �صبيل  على  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد التام مع الزامهم بامل�صروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك اأبوظبي التجاري

ع���ن���وان���ه:ام���ارة اب��وظ��ب��ي - ����ص���ارع ال���ك���رتا ب��ن��اي��ة ب��ن��ك اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ال���ف���رع ال��رئ��ي�����ص��ي ال�����دور 16 - 
هاتف:026962222 - فاك�س:026109700 - متحرك:0552005279

املطلوب اإعالنه :  1- �صركة املتحدين للطاقة والتكنولوجيا ذ.م.م-  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم على �صبيل الت�صامن 
تاريخ  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  باداء مبلغ )36.238.790( 
املوافق   االرب��ع��اء   يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  بامل�صروفات  الزامهم  مع  التام  ال�صداد 
2022/1/26  ال�صاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2022/518
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك  .

املنذر اإليه :  عماد حمدى ابراهيم عبداملعطي   .   
نتيجة  دره��م   )31،376.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية علي 
ال�صيارة رقم ) 64898 / خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي الن�صر  _ 
�صالون ( موديل )2015( _ لون ) اأ�صود( _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
 اإنذار عديل بالن�ضر

رقم  2022/519
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك  .

املنذر اإليه :  ابراهيم �صيد علي ابوبكر  .   
نتيجة  دره��م   )77،550.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ن��وع )ني�صان زد 370 _  دب��ي ( من   /M/ ال�صيارة رق��م ) 37092 / خ�صو�صي
كوبيه ( موديل )2010( _ لون ) ف�صي( _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
 اإنذار عديل بالن�ضر 

 رقم   2022/325
املنذر :  م�صرف الهالل  �س م ع

املنذر اإليه  :  علي م�صطفي حميدي  
االإخالل  نتيجة  درهم   )25،012.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�صيارة  التنفيذية ل�صرف  املنذر التخاذ االإج��راءات  الن�صر واإال �صي�صطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�صيارة رقم  ) 39407 / خ�صو�صي /S/ دبي 
( من نوع ) ني�صان اك�س تريل _ ا�صتي�صن  ( موديل )2016( _ لون ) ابي�س( واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2022/472
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �س م ع. 

املنذر اإليه: جون لينن دافي�س      .
نتيجة  دره��م   )154،963.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
نوع ) ميني كونرتي  ( من  ابوظبي  ال�صيارة رقم ) 44057 / خ�صو�صي /13/ 
مني _ مركبة خفيفة ( موديل )2020( _ لون ) احمر / ف�صي (   _ واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2022/473
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �س م ع. 

املنذر اإليها: انفيم �س م ح       .
نتيجة  دره��م   )60،164.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 53308 / خ�صو�صي /الربج/ راأ�س اخلمية ( من نوع ) ميت�صوبي�صي 
واملمولة   _   ) ابي�س   ( ل��ون  م��ودي��ل )2008( _   ) اب �صحن   كانرت _ بيك 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2022/517
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك  .

املنذر اإليه :  فريوز حزين حممد حزين   .   
نتيجة  دره��م   )52،984.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 38172 / خ�صو�صي /3/ ال�صارقة ( من نوع ) هوندا اك��ورد  _ 
�صالون ( موديل )2016( _ لون ) ابي�س( _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم 2022/520
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك  .

املنذر اإليه :  حممد ابت�صام �صليم حممد تقى الدين    .   
نتيجة  دره��م   )42،204.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 48565 / خ�صو�صي /G/ دبي ( من نوع ) فورد ادج  _ ا�صتي�صن ( 
موديل )2013( _ لون ) اأبي�س( _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2022/577
املنذر :    بنك ابوظبي التجاري  �س م ع

املنذر اإليه  :  اندري هيندريك كاريل�س .
نتيجة  دره��م   )48،234.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 60693 / خ�صو�صي /17/ اأبوظبي ( من نوع ) مر�صيد�س ا�س ال 
كيه 200    _ كوبيه  ( موديل )2015( _ لون ) ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197



25

املال والأعمال
اجلمعة   21  يناير    2022  م   -    العـدد   13448  

Friday  21  January   2022   -  Issue No   13448

�سندوق النقد العربي يت�قع من� القت�ساد 
% خالل العام اجلاري العربي بن�سبة 5.2 

•• اأبوظبي-وام:

 2021 عام  خالل  العربية  االقت�صادات  منو  العربي  النقد  �صندوق  قدر 
منو  م��ع  مقارنة  اجل���اري،  ال��ع��ام  % خ��الل   5.2 وبنحو   ،2.7% بن�صبة 
متوقع لالقت�صاد العاملي يقدر بنحو 5.9 و4.9 % خالل الفرتة نف�صها  
العام  املدير  احلميدي،  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  معايل  واأ���ص��ار 
اأعمال  افتتاح  العربي، يف كلمته خالل  النقد  اإدارة �صندوق  رئي�س جمل�س 
االول  اأم�����س  عقد  ال��ذي  ال��ع��رب،  املالية  وزارات  ل��وك��الء  ال�صابع  االجتماع 
وحزم  اال���ص��الح��ات  م��ع  العاملي  االقت�صاد  تعايف  ب��دء  اأن  اإىل  بعد”،  “عن 
دوالر  مليار   340 جت��اوزت  التي  كورونا  جائحة  ملواجهة  العربية  الدعم 
اأمريكي مع نهاية �صبتمرب 2021، �صاعد على تعزيز فر�س التعايف خالل 
العربية  ال��دول  املالية يف  وزارات  وك��الء  االجتماع  �صارك يف   .2021 ع��ام 
وخرباء من �صندوق النقد والبنك الدوليني ومنظمة التعاون االقت�صادي 
الفنية  االأم��ان��ة  يتوىل  ال��ذي  العربي  النقد  �صندوق  جانب  اإىل  والتنمية، 
ملجل�س وزراء املالية العرب. واأكد رئي�س �صندوق النقد العربي اأن التحول 
الرقمي لعمليات اأ�صواق االأوراق املالية احلكومية اأ�صبح حمل امتام ودرا�صة 
الأثره  الدولية،  املالية  واملوؤ�ص�صات  العامل  م�صتوى  القرار على  �صناع  لدى 
يف جذب م�صتثمرين جدد اإىل االأ�صواق املالية، وتخفي�س تكلفة املعامالت، 
اإىل  اإ�صافًة  واالمتثال،  والتقارير  البيانات  كفاءة  ورف��ع  ال�صيولة،  وتعزيز 

تعزيز فر�س اندماج االأ�صواق املالية وتن�صيط املعامالت عرب احلدود.
“ا�صرتاتيجيات  حول  العربي  النقد  �صندوق  من  معدة  درا�صة  اإىل  ولفت 
العربية”،  ال��دول  يف  احلكومية  املالية  االأوراق  اأ�صواق  يف  الرقمي  التحول 
واإىل نتائج ورقة العمل املعدة من قبل ال�صندوق حول “رقمنة التح�صيل 

ال�صريبي يف الدول العربية”.

تكرمي اإبراهيم الذهلي يف 
ملتقى الرّحالة الأول بال�سع�دية

•• الق�سيم – ال�سعودية- الفجر: 

برعاية كرمية من �صاحب  اأقيم  االأول”  الرّحالة  “ملتقى  يف حفل كبري 
اأمري  عبدالعزيز،  ب��ن  �صعود  ب��ن  م�صعل  ب��ن  في�صل  االأم���ري  امللكي  ال�صمو 
منطقة الق�صيم يف اململكة العربية ال�صعودية، مّت تكرمي الرّحالة واالإعالمي 
الرّحالة  جمعية  اأقامته  الذي  احلفل  و�صهد   . الذهلي  اإبراهيم  االماراتي 
ال�صعودية عدد كبري من االمراء وكبار امل�صوؤولني والرحالة املدعوين من 

دول اخلليج والدول العربية  . 
�صمن  املُتمّيز  التكرمي  ه��ذا  الذهلي  اإبراهيم  االإم��ارات��ي  الرحالة  وح�صد 
جمموعة من الرّحالة اخلليجيني لزيارته اأكرث من 170 دولة يف العامل، 
وحر�صه على تدوين الكثري من املالحظات عن االأماكن التي زارها، واإبراز 
االأماكن التاريخية واالإن�صانية واملناطق اجلميلة املتنّوعة، بداية يف جملة 
�صة ت�صدر  ابوظبي  كاأول جملة �صياحية ُمتخ�صّ اأ�ص�صها يف  التي  »اأ�صفار«، 
يف دولة االمارات، ومن ثم يف كتاب “اأ�صفاري” الذي د�صنه قبل 3 �صنوات 

وي�صم معلومات عن 64 دولة زارها.
الذهلي:  اإبراهيم  والرّحالة  االإعالمي  قال  التكرمي،  هذا  على  وتعليقاً    
بن  في�صل  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتقدير  بال�صكر  “اأتقّدم 
اأمري منطقة الق�صيم يف اململكة العربية  م�صعل بن �صعود بن عبدالعزيز، 
تكرميهم  على  ال�صعودية  ال��رّح��ال��ة  جمعية  على  وال��ق��ائ��م��ني  ال�����ص��ع��ودي��ة، 
والتفا�صيل  �صة  املُتخ�صّ املعلومات  اإظ��ه��ار  يف  ي��ن��ف��ردون  ال��ذي��ن  للرّحالة 

الدقيقة التي تهّم ال�صياح عن الدول والبلدان التي يزورونها”. 
واأ�صاف الذهلي: “ال بد لنا من االعرتاف باأن جائحة كورونا غرّيت معامل 
الإنعا�س  ورائ��ع��اً  كبرياً  حافزاً  مينحنا  وه��ذا  االأ�صعدة،  جميع  على  ال�صفر 
الرائعة  والطبيعية  الرتاثية  امل��ع��امل  على  وال��ت��ع��ّرف  الداخلية  ال�صياحة 
التي حتت�صنها دول منطقة اخلليج العربي، واحلر�س على جذب ال�صياحة 
دول  وت��راث��اً عن غريها من  روع��ة وجمااًل  تقّل  التي ال  دولنا  اإىل  العاملية 

العامل”.

ابن ط�ق: ت�سميم جناح م�ناك� يرتجم الفر�ش
 التجارية وال�ستثمارية امل�ستدامة التي تقدمها الإمارة 

•• دبي-وام:

اأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري، وزير االقت�صاد، 
ع��ل��ى مت��ي��ز ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع دولة 
ال�صداقة  على  والقائمة  موناكو،  واإم���ارة  االإم����ارات 

والتعاون واحرتام امل�صالح امل�صرتكة.
التواجد  من  االأوىل  اللحظات  “منذ  معاليه:  وق��ال 
ت�صعر  ب��دب��ي،   2020 اإك�صبو  يف  موناكو  جناح  اأم���ام 
اجلميلة  االإم�������ارة  ه����ذه  ق��ل��ب  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  وك���اأن���ك 
واملتفردة بهويتها الوطنية وثقافتها وفنونها وتنوعها 

احل�صاري والبيئي”.
موناكو  ج��ن��اح  اع��ت��م��ده  ال���ذي  “الت�صميم  واأ����ص���اف: 
تنوع  وا�صحة عن  فكرة  ُيقدم   ،2020 اإك�صبو  داخ��ل 
ال��ف��ر���س ال��ت��ج��اري��ة واال���ص��ت��ث��م��اري��ة امل�����ص��ت��دام��ة التي 
على  اأحرزته  الذي  الكبري  والتقدم  تقدمها موناكو، 
�صعيد جماالت البنية التحتية والتطوير العمراين، 

البيئية  واحل����ل����ول  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  وم�������ص���اري���ع 
املختلفة”.

جاء ذلك خالل زيارة معايل عبداهلل بن طوق املري 
اإىل جناح موناكو باإك�صبو 2020، والواقع يف منطقة 
الفر�س، ويحمل �صعار “موناكو بنطاق 360 درجة 

- عامل من الفر�س”.
كرويزي،  األ���ربت  ال�صيد  معاليه،  ا�صتقبال  يف  وك���ان 
 ،2020 دب��ي  اإك�صبو  يف  موناكو  ج��ن��اح  ع��ام  مفو�س 
ب�������ص���رح وا����ص���ت���ع���را����س ال���ف���ك���رة وراء  وال��������ذي ق�����ام 
ال�صهرية  موناكو  �صخرة  م��ن  امل�صتوحى  الت�صميم 
ال�صم�صية  باالألواح  اال�صتعانة  مع  باملتاهة،  وال�صبيهة 
وتزوده  اخل���ارج  م��ن  اجل��ن��اح  لتك�صو  الكهرو�صوئية 
بالطاقة، يف ر�صالة تعك�س تقدم موناكو يف ا�صتخدمات 
والتكنولوجيا  العلوم  �صعيد  وعلى  املتجددة  الطاقة 

والبنية التحتية والرقمية.
االأن�صطة  ت��ن��وع  ال��داخ��ل  م��ن  اجل��ن��اح  ي�صتعر�س  كما 

واملهن والفنون الثقافية وال�صناعات االإبداعية التي 
حتت�صنها االإم��ارة، يف رحلة عرب عدة طوابق حُتاكي 

�صوارع موناكو وحدائقها ومناخها الدافئ.
اإم���ارة موناكو  اأن دول���ة االإم����ارات ترتبط م��ع  ُي��ذك��ر 

التبادل  ���ص��ج��ل  ب��ع��الق��ات جت���اري���ة م��ت��ن��ام��ي��ة، ح��ي��ث 
مليون   5.4 اجلانبني،  بني  النفطي  غري  التجاري 
درهم اإماراتي يف عام 2020، فيما تتواجد اأكرث من 

160 عالمة جتارية م�صجلة باأ�صواق الدولة.

الإمارات لالأملني�م ت�ظف اأكرث من 100 �ساب م�اطن خالل 2021

هيئة البيئة واإجني تعلنان انتهاء املرحلة الثانية من م�سروع اإعادة تاأهيل القرم

م�سدر و ميرتابارا ت�ؤ�س�سان �س�لر راديان�ش لت�فري حل�ل طاقة متجددة يف اإندوني�سيا

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة االإمارات العاملية لالأملنيوم 
ام�����س ع���ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا اأك����رث م���ن 100 
م��واط��ن اإم���ارات���ي خ���الل ع���ام 2021، 
ويعمل  ���ص��ن��ة   24 اأع���م���اره���م  م��ت��و���ص��ط 
اإماراتي  مواطن   1200 ح��وايل  حالياً 
 700 اأكرث من  اأعمار  يف ال�صركة وتقل 

منهم عن 35 �صنة.
حافظت   ،2021 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  ويف   
املوظفني  ت��وط��ني  م��ع��دل  على  ال�صركة 
مت  اأن  وب��ع��د  ت��ق��ري��ب��اً.   %  40 ن�صبته 
ت��وط��ني ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��وظ��ائ��ف ذات 
الثقيلة،  ال�صناعات  يف  الزرقاء  الياقات 
اأعلى  اأح������د  ح���ال���ي���اً  ال�������ص���رك���ة  مت��ت��ل��ك 
م��ع��دالت ال��ت��وط��ني م��ق��ارن��ًة ب���اأي �صركة 
اأُخ�����رى. ك��م��ا اأن ح���وايل 40%  ُك���ربى 
من اإجمايل 280 من املنا�صب العليا يف 

ال�صركة ي�صغلها مواطنني اإماراتيني.
الرئي�س  كلبان  ب��ن  النا�صر  عبد  وق���ال 
العاملية  االإم�������ارات  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأكرث من  بان�صمام  “�صعدنا   : لالأملنيوم 
100 مواطن اإماراتي اإىل اأ�صرة �صركتنا 
2021، غالبيتهم من  املا�صي  العام  يف 
فئة ال�صباب ممن هم يف م�صتهل حياتهم 
تطوير  يف  ن�����ص��اع��د  اأن  ون���اأم���ل  امل��ه��ن��ي��ة، 
ومنوهم  وق��درات��ه��م  مهاراتهم  وتنمية 

واأ�صاف : “ ُتركز  املهني لعقوٍد قادمة”. 
ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى ال��ت��وط��ني م��ن��ذ اأك���رث من 
ب��ن��اء قاعدة  اإىل  ت��ه��دف  ع��ام��ا، كما   40
من املواهب واالإمكانات ال�صابة من اأجل 
تنمية  امل�صاهمة يف  اأجل  م�صتقبلنا ومن 

اقت�صاد دولة االإمارات “.
 ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن���ه يف ال��ع��ام 2021، 
جنحت �صركة االإمارات العاملية لالأملنيوم 
اإم���ارات���ي���ا يف  18 م��واط��ن��ا  يف ت��وظ��ي��ف 
حيث  بها،  اخل��ا���س  اخلريجني  برنامج 

يتلقى اخلريجون اجلامعيون 18 �صهراً 
لتزويدهم  التدريب  م��ن  �صهراً   24 اأو 
باملهارات الالزمة لتويل منا�صب قيادية 

يف ال�صركة.
73 من  اأي�صاً توظيف ح��وايل   وقد مت 
برامج  2021 يف  ع��ام  االإم��ارات��ي��ني يف 
ل�صركة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ت���دري���ب 
والتي  ل���الأمل���ن���ي���وم  ال��ع��امل��ي��ة  االإم���������ارات 
من  احلاجة  ح�صب  على  مدتها  تتفاوت 
ح��ي��ث تهدف  ���ص��ن��وات،   3 اإىل  اأ���ص��ه��ر   6

لتويل  االإم����ارات����ي  ال�����ص��ب��اب  اإع�����داد  اإىل 
امل�صاهر  اأق�صام  يف  وتقنية  مهنية  اأدوار 
لل�صركة.  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��اق��ة  وحم���ط���ات 
ك��م��ا دع��م��ت ال�����ص��رك��ة ب��رن��ام��ج التدريب 
لها  ال��ت��اب��ع  م�صهر”  “م�صّغل  ال��وط��ن��ي 
هيئة  م��ع  بالتعاون  تطويره  مت  وال���ذي 
اأب��وظ��ب��ي. وتخرج  ال��ب�����ص��ري��ة يف  امل�����وارد 
مواطن   5000 م��ن  اأك����رث  االآن  ح��ت��ى 
الوطنية  التدريب  ب��رام��ج  م��ن  اإم��ارات��ي 
 .1982 ع��ام  يف  بدايتها  منذ  لل�صركة 

•• اأبوظبي - وام: 

واإجني  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة  اأعلنت 
الطاقة  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف  املتخ�ص�صة 
الكربونية  االن����ب����ع����اث����ات  م��ن��خ��ف�����ص��ة 
اميجري  د�صتنز  ���ص��رك��ة  م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
الطائرات  هند�صة  حلول  يف  املتخ�ص�صة 
بدون طيار واخلرباء يف جمال ا�صتعادة 
املرحلة  اإجن������از  ع���ن  االأزرق  ال���ك���رب���ون 
البيئية  امل�صوؤولية  م�صروع  من  الثانية 
واالجتماعية “الكربون االأزرق” بنجاح 
اأ�صجار  اإىل احلفاظ على  وال��ذي يهدف 

القرم يف االإمارة.
اأك���رث من  ن��رث  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  وت�صمنت 
35 األف بذرة من بذور القرم يف منطقة 
بدون  الطائرات  تقنية  با�صتخدام  املرفاأ 

طيار املبتكرة للزراعة.
التنفيذي  املدير  الها�صمي  اأحمد  وق��ال 
ل���ق���ط���اع ال���ت���ن���وع ال���ب���ي���ول���وج���ي ال����ربي 
-اأبوظبي:  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ه��ي��ئ��ة  وال���ب���ح���ري 
دور  لعب  على  دائ��ًم��ا  حري�صون  “نحن 
م��وؤث��ر يف م��ع��اجل��ة ظ��واه��ر ت��غ��ري املناخ 

التي  االإم�����ارات  روؤي����ة  م��ع  يتما�صى  مب��ا 
اأ�صبحت االآن رائدة يف هذا املجال وعلى 
االلتزام باملحافظة على االأنواع النباتية 

الربية املحلية.
و�صي�صاهم م�صروع “الكربون االأزرق”يف 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االأه�����داف  ه���ذه  حتقيق 
روؤي����ة ح��ك��وم��ة دول���ة االإم�����ارات الرامية 
اإىل بلوغ �صفر انبعاثات كربونية بحلول 

العام 2050”.

الذي  النجاح  “بعد  الها�صمي:  واأ�صاف 
حققناه يف املرحلة االأوىل والنتائج التي 
ا�صتخل�صناها منها ا�صتخدمنا يف املرحلة 
اأك����رث تطوًرا  اآل���ي���ة وم��ن��ه��ج��ي��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
الطائرات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال���زراع���ة  �صملت 
تعترب  ال���ت���ي  ط���ي���ار  دون  م���ن  امل�������ص���رية 
اإىل  خالله  من  ن�صعى  ج��دي��ًدا  مفهوًما 
اإعادة تاأهيل وزيادة مناطق اأ�صجار القرم 
النائية  املناطق  ا يف  اأبوظبي خ�صو�صً يف 

وزراعتها  اإليها  ال��و���ص��ول  ي�صعب  ال��ت��ي 
ن�صبة  رفع  وبالتايل  التقليدية  بالطرق 
ال��ذي �صي�صكل  االأم��ر   ?35 اإىل  النجاح 

مك�صباً لنا بال�صراكة مع اإجني”.
ف��ل��ورن�����س فونتاين  ق��ال��ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
لالت�صاالت  التنفيذي  الرئي�س  نائبة 
وال�صرق  اأفريقيا  اإجن��ي  يف  واال�صتدامة 
االأو�صط واآ�صيا: “اإن اإعادة تاأهيل النظم 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة الأ����ص���ج���ار ال���ق���رم ت��ع��د طريقة 
فعالة للتخفيف من تداعيات تغري املناخ 
واحلفاظ على املوائل الطبيعية والتنوع 

البيولوجي.
ي�صار اإىل اأن م�صروع اإعادة تاأهيل اأ�صجار 
القرم انطلق يف العام 2020 يف جتربة 
ن��اج��ح��ة مت��ث��ل��ت ب����زرع ن��ح��و ه��ك��ت��ار من 
االأرا�صي على اخلط ال�صاحلي با�صتخدام 
ا  خ�صي�صً ممت  �صُ طيار  ب��دون  ط��ائ��رات 
لنرث بذور القرم،ويتم مراقبتها ور�صد 
لتقييم  العام  م��دار  �صهرًياوعلى  منوها 

جناحها و�صمان بقائها حية.
اأما املرحلة الثانية من امل�صروع ف�صملت 
ا���ص��ت��خ��دام امل��زي��د م��ن ال��ط��ائ��رات بدون 

اإماراتياً  وقد ان�صم حوايل 17 مواطناً 
ال�صركة  اإىل  الربامج  من خريجي هذه 

يف عام 2021.
برنامج  م��ن  الثانية  الدفعة  اإط���ار  ويف   
ال���ذي  العمل”  اأج�����ل  م���ن  “التدريب 
تولت  لال�صتثمار،  مبادلة  �صركة  متوّله 
�صركة االإمارات العاملية لالأملنيوم تدريب 
جديدا  اإم��ارات��ي��اً  مواطناً   40 وتطوير 
على مدار �صنتني كاملتني، و�صيتم منح 
ال�صركة  اإىل  املتدربني فر�صة االن�صمام 

عند ا�صتكمالهم للربنامج بنجاح.
 كما تويل عمليات التوظيف والتطوير 
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  االإم������ارات  ���ص��رك��ة  يف 
اأول���وي���ة ك���ربى ل��دع��م امل������راأة يف جمال 
حالياً  ت��وج��د  اإذ  ال��ث��ق��ي��ل��ة،  ال�����ص��ن��اع��ات 
ل�صركة  التنفيذية  اللجنة  يف  ع�صوتان 
االإم�����ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم. وتوظف 
اأك����رث م��ن 400 ام�����راأة حول  ال�����ص��رك��ة 
 21% العامل، ومتثل االإناث ما ن�صبته 
�صركة  االإم���ارات���ي���ني يف  امل��وظ��ف��ني  م���ن 
تركز  كما  لالأملنيوم.  العاملية  االإم����ارات 
ال�صركة على توظيف االإناث وال�صعي يف 
الوظيفي،  وتطورهم  املهنية  م�صريتهم 
لزيادة ن�صبة  وقد و�صعت ال�صركة هدفاً 
يف  االإ�صرافية  املنا�صب  يف  الن�صاء  عمل 
جميع اأنحاء ال�صركة اإىل %25 بحلول 

العام 2025.

طيار لزراعة بذور القرم النابتة وكرات 
البذورلتو�صيع نطاق تواجد االأ�صجار.

وكان ا�صتخدام هذا النوع من الطائرات 
اأم�����ًرا ب��ال��غ االأه��م��ي��ة يف ك��ل خ��ط��وة من 
امل�صروع الأّنها �صاعدت يف تقييم الظروف 
البذور  وت��رت��ي��ب  االأر�����س  ع��ل��ى  البيئية 
خريطة  ر�صم  على  وال��ق��درة  اأماكنها  يف 
جغرافية للموقع كما اأّنها وفرت طريقة 
 2000 مبعدل  لنرثها  و�صريعة  فعالة 

بذرة لكل حمولة.
وكانت �صركة د�صتنز اميجري قد طورت 
ثالث طائرات م�صرية متخ�ص�صة لنرث 
الرتبة  وف��ق خ�صائ�س  ال��ب��ذور  وزراع���ة 
واالرت���ف���اع وامل����د واجل����زر ل��ت��ع��زي��ز �صبل 

جناح امل�صروع.
ويف ح����ني ���ص��ت��وا���ص��ل ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - 
اأبوظبي دعم امل�صروع من خالل املراقبة 
القرم  اأ���ص��ج��ار  �صحة  ل�صمان  ال��ف��ع��ال��ة 
بدورها  اإجني  �صت�صعى  املخاطر  وتقييم 
وال�����ص��رك��ات من  احل��ك��وم��ات  اإىل متكني 
من  خ��اٍل  اقت�صاد  نحو  االنتقال  ت�صريع 

الكربون ودعم احللول امل�صتدامة.

•• اأبوظبي - وام: 

امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
مع  م�����ص��رتك  م�����ص��روع  اإط����الق  “م�صدر” 
�صركة “بي تي ميرتابارا اأديبريدانا” وهي 
وذلك  الطاقة  ق��ط��اع  على  ت��رك��ز  جمموعة 
امل��ت��ج��ددة يف  الطاقة  ح��ل��ول  ت��وف��ري  لتعزيز 
اللذين  وال�����ص��ن��اع��ي  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع��ني 
ي�صهدان منوا مت�صارعا �صمن �صوق الطاقة 

املتجددة باإندوني�صيا.
ف��ق��د ج���رى االإع�����الن ع��ن ���ص��رك��ة “ ب��ي تي 
م�صدر ميرتا �صوالر راديان�س” التي �صتعمل 
حتت العالمة التجارية “�صوالر راديان�س” 
فعاليات  هام�س  على  اأقيمت  مرا�صم  خالل 

اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2022.
�صيودجانا  اأجنيال  ح�صور  املرا�صم  �صهدت 
ال�صريكة  “بارامولتي”،  جم��م��وع��ة  م���ن 
كوداما،  وه��ي��دي��ف��وم��ي  “ميرتابارا”؛  يف 
والطاقة  ال��ف��ح��م  ح��ل��ول  اإدارة  ع���ام  م��دي��ر 
يف  اأي�������ص���ا  ال�������ص���ري���ك���ة  “اإدميي�صتو”،  يف 
الرئي�س  ال����دي����ن،  وخ�����ري  “ميرتابارا” 
التنفيذي ل�صركة “ميرتابارا” ومن جانب 
التنفيذي  املدير  املحرمي،  فواز  “م�صدر” 
باالإنابة الإدارة الطاقة النظيفة يف ال�صركة.

و قال �صعادة عبداهلل �صامل الظاهري �صفري 
االإندوني�صية  اجل��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال���دول���ة 
االإم��������ارات  “ت�صعى  االآ�����ص����ي����ان:  وراب����ط����ة 
واإندوني�صيا لتحقيق اأهداف م�صرتكة تتعلق 

بالعمل املناخي وتنويع مزيج الطاقة.. كما 
ال��دول��ت��ني روؤي�����ة م�����ص��رتك��ة حول  ل���دى  اأن 
للبيئة،  م���راع���اة  اأك����رث  ت��ط��ب��ي��ق مم��ار���ص��ات 
ا�صتدامة ، وميثل هذا  اأكرث  وبناء م�صتقبل 
تلك  حتقيق  نحو  خطوة  امل�صرتك  امل�صروع 
االأهداف، وحتقيق منو اقت�صادي م�صتدام ، 
و�صتعمل دولة االإم��ارات من خالل م�صدر، 
الطاقة  رحلة حتول  دعم  امل�صاهمة يف  على 
من  امل��زي��د  اإىل  نتطلع  كما  اإندوني�صيا،  يف 

التعاون املثمر يف امل�صتقبل”.
اإن �صركة  م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ف���واز امل��ح��رم��ي 
دعم  يف  ���ص��ت�����ص��اه��م  راديان�س”  “�صوالر 
يف  لعمالئنا  الطاقة  م�صادر  تنويع  جهود 
القطاعني التجاري وال�صناعي باإندوني�صيا 
يف  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل  امل�صاهمة  ج��ان��ب  اإىل   ..

تعزيز العمل املناخي.
يف  الدوليني  و  املحليني  العمالء  اإن  ق��ال  و 
اإندوني�صيا بحاجة للح�صول على مزيد من 
الطاقة املتجددة من اأجل حتقيق اأهدافهم 
يف جمال احلياد املناخي، و نتطلع اإىل العمل 
خل��دم��ة ه��ذا اجل���زء من  “ميرتابارا”  م��ع 
اأندوني�صيا  داخ��ل  اأن�صطتنا  وتو�صيع  ال�صوق 
ن��ق��دم دعمنا  اأن  وي�����ص��ع��دن��ا  ك��ك��ل  وامل��ن��ط��ق��ة 
وتعزيز  امل�صرتكة  املناخية  اأهدافنا  لتحقيق 
االنبعاثات  من  للتخل�س  الرامية  اجلهود 

الكربونية”.
من جهته قال خري الدين : “يف ظل تزايد 
ب�صمتها  م���ن  ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل  ال�����ص��رك��ات  ح���اج���ة 

ال��ك��رب��ون��ي��ة، ف���اإن ت��واف��ر م�����ص��ادر متجددة 
العوامل  اأح������د  اأ����ص���ب���ح  ال���ط���اق���ة  ل��ت��ول��ي��د 
اأن  غ��ري  اال���ص��ت��ث��م��ار،  ف��ر���س  لتعزيز  املهمة 
بعيدة عن نظرياتها يف  ت��زال  اإندوني�صيا ال 
ت�صاهم  اأن  ون��اأم��ل  امل��ج��ال  ه��ذه  يف  املنطقة 
حلول  تنفيذ  ت�صريع  يف  اجل��دي��دة  ال�صركة 
خا�صة  اإن��دون��ي�����ص��ي��ا،  يف  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة 
للطاقة  وف���رية  مب���وارد  تتمتع  ال��ب��الد  واأن 
ال�صم�صية ال يتم ا�صتثمارها بال�صكل االأمثل، 
“م�صدر”  �صركتي  على خربات  وباالعتماد 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  ال���ف���ري���دة  و”ميرتابارا” 

ال�������ص���وق، ���ص��ن�����ص��م��ن ت���وف���ري اأف�����ص��ل حلول 
الطاقة لعمالئنا”.

يف  راديان�س”  “�صوالر  �صركة  �صت�صاهم  و 
تو�صيع اأن�صطة “م�صدر” �صمن اإندوني�صيا، 
امل��ن��اخ والطاقة  اأه��داف��ه��ا يف جم���ال  ودع����م 
اإندوني�صيا  ت�����ص��ع��ى  ح���ني  ويف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة.. 
ل��ت��وف��ري م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 51 يف امل��ائ��ة من 
عام  بحلول  متجددة  م�صادر  ع��رب  الطاقة 
للقطاع  �صريع  بنمو  وال��ت��وق��ع��ات   ،2030
اجلديدة  ال�صركة  فاإن  وال�صناعي  التجاري 
من �صاأنها اأن تعزز خربة م�صدر ومعرفتها 

املتجددة  ال��ط��اق��ة  وق��ط��اع  املحلية  بال�صوق 
ق��د دخلت  “م�صدر”  ك��ان��ت  االإن��دون��ي�����ص��ي. 
و   2020 ع����ام  االإن��دون��ي�����ص��ي��ة يف  ال�����ص��وق 
اأ�ص�صت م�صروعا م�صرتكا مع �صركة مرافق 
اإحدى  بايل”،  ج��اوا  بي  تي  “بي  الكهرباء 
ال�صركات التابعة ل�صركة الكهرباء احلكومية 
اإندوني�صيا، وذلك بهدف تطوير حمطة  يف 
ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ع��ائ��م��ة  “�صرياتا” 
للطاقة  م�صروع  اأول  وه��ي  الكهرو�صوئية، 
من  وواح���دة  ال��ب��الد،  يف  العائمة  ال�صم�صية 

اأكرب امل�صاريع يف العامل.

فقد �سهادات اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة �ض.م.ع )ا�سماك( با�سم كل من:
�سامل علي �سامل برطاع الهاملي  -  �سهادة رقم:ASMAK1719121 - بعدد 12000 �سهم

ورا�سد حممد �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  -  �سهادة رقم:ASMAK1719138 - بعدد 3000 �سهم
و�ساره حممد �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719137 - بعدد 3000 �سهم

وحممد �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719135 - بعدد 3000 �سهم
وحمد �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719123 - بعدد 3000 �سهم
وخالد �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719127 - بعدد 3000 �سهم

وهادف �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719126 - بعدد 3000 �سهم
وعلي �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719126 - بعدد 3000 �سهم

و�سيف �سامل علي �سامل برطاع الهاملي -  �سهادة رقم:ASMAK1719125 - بعدد 3000 �سهم
وعبداهلل �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719130 - بعدد 3000 �سهم

وامنة �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719129 - بعدد 3000 �سهم
وحمده �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719131 - بعدد 3000 �سهم

وزايد �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719132 - بعدد 3000 �سهم
ومالك �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719128 - بعدد 3000 �سهم

واحمد �سامل علي �سامل برطاع الهاملي  - �سهادة رقم:ASMAK1719133 - بعدد 3000 �سهم
وغاب�سه عبيد �سيف املن�سوري  - �سهادة رقم:ASMAK1719136 - بعدد 3000 �سهم

- بعدد 3000 �سهم  ASMAK1719136 :وعفراء حمد �سيف املزروعي - �سهادة رقم
وماهله �سامل را�سد املن�سوري  - �سهادة رقم:ASMAK1719122 - بعدد 3000 �سهم

وعلى من يجدها ارجاعها اىل ال�سركة املذكورة او الت�سال على الرقم 0504429022

العدد 13448 فقدان �سهادات اأ�سهم
بتاريخ 2022/1/21 
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خلل جل�سة نقا�سية يف جناح املراأة يف اإك�سبو 2020 دبي

متكني 340 األف امراأة عامليًا عرب برنامج العمليات ال�سرائية
 املراعية للن�ع الجتماعي التابع لـ »مناء« وهيئة الأمم املتحدة للمراأة

•• ال�سارقة-الفجر:

التي  والفر�س  وامل��وارد  املهارات  اأ�صهمت 
وفرتها “مناء” لالرتقاء باملراأة و”هيئة 
االأمم املتحدة للمراأة” بتمكني ما يزيد 
األ��ف ام���راأة ح��ول العامل من   340 عن 
امل�صاركة املتكافئة يف االأ�صواق، ودعم منو 
االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي، م��ن خ���الل برنامج 
للنوع  امل���راع���ي���ة  ال�����ص��رائ��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

االجتماعي امل�صرتك بني اجلانبني.
ج���اء االإع������الن ع���ن ذل���ك خ���الل جل�صة 
يف  املراأة”  “جناح  ا�صت�صافها  نقا�صية 
�صمن  دبي”   2020 “اإك�صبو  معر�س 
العاملية”  االأه�����داف  “اأ�صبوع  ف��ع��ال��ي��ات 
ال�صرائية  “العمليات  ع��ن��وان  وح��م��ل��ت 
املراعية للنوع االجتماعي كا�صرتاتيجية 
التنمية  اأه��������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  حت��وي��ل��ي��ة 
اجلل�صة  ���ص��ل��ط��ت  ح��ي��ث  امل�صتدامة”، 
العمليات  ه����ذه  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال�������ص���وء 
ودورها اال�صرتاتيجي يف متكني رائدات 

االأعمال من بناء عامل اأف�صل.
بدور  االرت��ق��اء  �صبل  “مناء”  وناق�صت 
املراأة ودعم اقت�صادات الدول  وم�صاهمة 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات املراعية  ت��ع��زي��ز  م��ن خ���الل 
املمار�صات  وتناولت  االجتماعي،  للنوع 
العامل  ح��ول  خمتلفة  دول  يف  الناجحة 
اأفريقيا،  وج��ن��وب  االإم����ارات  دول���ة  منها 
ال�صرائية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����دة 
امل���راع���ي���ة ل��ل��ن��وع االج���ت���م���اع���ي ودوره�����ا 
الرئي�س يف حتقيق االأهداف رقم 5، و8، 

و12 من اأهداف التنمية امل�صتدامة. 
و�صهدت اجلل�صة م�صاركة كلٍّ من �صعادة 
امل�صاعد  ال���وك���ي���ل  احل�����م�����ادي،  ف��ي�����ص��ل 
ال�صغرية  وال�����ص��رك��ات  االأع���م���ال  ل��ري��ادة 
االقت�صاد،  وزارة  يف  باالإنابة  واملتو�صطة 
مكتب  مدير  ال�صحي،  م��وزة  والدكتورة 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ه��ي��ئ��ة  ات�����ص��ال 
ورغد  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لدول 
اجل��غ��ي��م��ان، خ��ب��رية م�����ص��اري��ع يف مكتب 
وامل�صاريع  االأعمال  لريادة  الدولة  وزير 
ال�صغرية واملتو�صطة يف وزارة االقت�صاد، 
ومهريي مني جار�صيا، رئي�س جمموعة 
ال�صرق االأو�صط للطاقة والنقل والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ���ص��رك��ة دي���ن���ت���ون���ز، وج���ون 
يف  االأول  ال��ق��ان��وين  امل�صت�صار  بلوظيه، 
مدير  ح�صي�س،  ون��ه��ال  دينتونز،  �صركة 
اأن���د  ب���روك���رت  ���ص��رك��ة  اأول،  م�����ص��رتي��ات 

غامبل.

العمليات ال�سرائية املراعية
 للنوع الجتماعي: الطريق

 نحو التمكني القت�سادي
ببناء  “مناء”  ال���ت���زام  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���داً 
دعت  امل���راأة،  لتمكني  متكاملة  منظومة 
“مناء”  م���دي���ر  ك�����رم،  ب���ن  ����ص���ع���ادة رمي 
لالرتقاء باملراأة اجلهات املعنية واأ�صحاب 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  امل�������ص���ل���ح���ة 
واخلا�س لتطبيق احللول العملية التي 
اأفرزتها التجارب الناجحة التي تقدمها 
اتخاذ  يف  م��ن��ه��ا  واال����ص���ت���ف���ادة  اجل��ل�����ص��ة 

العمليات  جم���ال  يف  م��درو���ص��ة  ق�����رارات 
ال�صرائية من �صاأنها امل�صاهمة يف حتقيق 

اأهداف التنمية امل�صتدامة.
واأ�صافت: “متهد ريادة االأعمال الطريق 
التمكني  نحو  الن�صاء  م��ن  الكثري  اأم���ام 
جل�صة  تعد  ال�صبب  ول��ه��ذا  االقت�صادي، 
اليوم حدثاً مهماً يهدف لتعزيز االلتزام 
التطلعات  وحت��ق��ي��ق  ال�����ص��راك��ات  ب��ب��ن��اء 

ومتكني رائدات االأعمال”.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة م���وزة 
ال�صحي، مدير مكتب ات�صال هيئة االأمم 
التعاون  جمل�س  ل��دول  ل��ل��م��راأة  املتحدة 
ت�صكل  ال�������ص���راء  “عمليات  اخل��ل��ي��ج��ي: 
فر�صًة لتعزيز التوا�صل وبناء العالقات 
ال�صراكات  اأهمية  وا�صتعر�صت  املثمرة”، 
ال�صركات  اإدم����اج  ت�صهيل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
�صال�صل  يف  ال���ن�������ص���اء  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال����ت����ي 
االإم������داد، ودوره�����ا يف مت��ك��ني اأك����رث من 
اأعمال يف دول��ة االإمارات  2500 رائ��دة 
امل��ن��ظ��م وجل�صات  ال��ت��دري��ب  م��ن خ���الل 
االإر�صاد والتوجيه التي زودتهن باملعارف 
واالأدوات الالزمة لتعزيز و�صولهن اإىل 

فر�س العمليات ال�صرائية.

�سيا�سات متكاملة
 وم�ستدامة يف دولة الإمارات

احلمادي،  في�صل  ���ص��ع��ادة  اأك����د  ب�����دوره، 
ال���وك���ي���ل امل�������ص���اع���د ل�����ري�����ادة االأع����م����ال 
وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة باالإنابة 
الرائدة  املكانة  اأن  االق��ت�����ص��اد،  وزارة  يف 
العدالة  جم����ال  يف  االإم���������ارات  ل���دول���ة 
من  ينبع  املنطقة  يف  ال��ف��ر���س  وت��ك��اف��وؤ 
ال���ت���ي توؤمن  ال���ق���ي���ادة ال��ر���ص��ي��دة  روؤي�����ة 
واملراأة  ال��رج��ل  ب��ني  املتكافئة  بال�صراكة 

ال�صتدامة ازدهار الدولة.
التي  امل���ب���ادرات  م��ن  �صل�صلة  اإىل  واأ���ص��ار 
الربنامج  وت�����ص��م��ل  احل��ك��وم��ة  ت��ق��وده��ا 
ال�صغرية  واملن�صاآت  للم�صاريع  الوطني 
واملتو�صطة، الذي ت�صكل رائدات االأعمال 
ريادة  “موطن  وم��ب��ادرة  اأع�صائه،  ثلث 
م����وؤخ����راً،  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ت���ي  االأعمال” 

واأ���ص��ه��م��ت بتمكني رائ����دات االأع���م���ال يف 
نطاق  تو�صيع  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 

االأعمال التجارية يف دولة االإمارات.
ال���ت���زام دولة  اأن  و���ص��دد احل���م���ادي ع��ل��ى 
االإم����ارت ب��دع��م ت��ق��دم امل���راأة وتطويرها 
يف ك��اف��ة امل���ج���االت اأث���م���ر ب��و���ص��ول 23 
قائمة  اإىل  اإم����ارات����ي����ة  اأع����م����ال  رائ�������دة 
رائ����دة   100 ف���ورب�������س الأق������وى  جم��ل��ة 
 ،2020 لعام  العربي  الوطن  اأعمال يف 
جناح  اأول  اإط������الق  “يقدم  واأ�����ص����اف: 
العاملية مثااًل  اإك�صبو  للمراأة يف معار�س 
ع��ن اإمي��ان��ن��ا ال��را���ص��خ ب���اأن مت��ك��ني امل���راأة 
املجتمعات”.  الزده�������ار  رئ��ي�����س  ع���ام���ل 
ك�صفت  اف��رتا���ص��ي،  تقدميي  عر�س  ويف 
امل�صت�صار  ���ص��ي�����ص��ان��ا،  اأول���ي���ف  ال���دك���ت���ورة 
اخلا�س لرئي�س جنوب اأفريقيا ورئي�صة 
ال�صرائية  للعمليات  الوطني  “الفريق 
جنوب  دول��ة  جت��ارب  ع��ن  التف�صيلية”، 
وب�����ص��ك��ل خا�س  اأف���ري���ق���ي���ا وخ���ربات���ه���ا، 
الوطنية  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  “اخلطة 
الن�صاء”،  ���ص��د  امل��وج��ه  ال��ع��ن��ف  ملكافحة 
الن�صائية”.  االق��ت�����ص��ادي��ة  و”اجلمعية 
االأ�صا�صية  ال��رك��ائ��ز  “اإحدى  اأن  واأك���دت 
حتدد  الوطنية  اال�صرتاتيجية  للخطة 
القوة االقت�صادية بو�صفها عاماًل مهماً 
للمراأة،  االقت�صادية  امل�����ص��اواة  لتحقيق 
وحت��ف��ز م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام على 
لت�صريع  فاعلة  اآل��ي��ات  وتنفيذ  تطوير 
م�����ص��ار ع��ق��ود ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ص��رائ��ي��ة مع 
الن�صاء، يف حني  التي متتلكها  ال�صركات 
الن�صائية  االقت�صادية  اجلمعية  ت��وؤك��د 
االأعمال  رائ���دات  م�صاركة  ���ص��رورة  على 
التنمية  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ق��ي��م��ة  ���ص��ال���ص��ل  يف 
االقت�صادية امل�صتدامة”. ودعت الدكتورة 
اأوليف �صي�صانا لتبني مناذج اأكرث �صمواًل 
اال�صتجابة  على  ق���ادرة  لتكون  وتكاماًل 
التنظيمية  واإزالة احلواجز  املراأة  لواقع 
يكون  اأن  “ينبغي  واأ�صافت:  والهيكلية، 
املراعية  ال�����ص��رائ��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت�صهيل 
املبادرات  لكافة  هدفاً  االجتماعي  للنوع 

الوطنية الرامية لدعم املراأة”.

اأنظمة �سراء اأكرث 
مراعاة للنوع الجتماعي

ال�صراء  ع��م��ل��ي��ات  ���ص��ي��ا���ص��ات  دور  وح����ول 
ل��ل��ن��وع االج��ت��م��اع��ي يف تعزيز  امل��راع��ي��ة 
قالت  اقت�صادياً،  ومتكينها  امل��راأة  فر�س 
املبادرات  برنامج  مديرة  كوكران،  جايد 
الفر�س  ت���ك���اف���وؤ  “حتفيز  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
جنوب  م��ن  ك��ل  يف  االأعمال”  ل���رائ���دات 
اأفريقيا ودولة االإمارات واملنطقة، التابع 
“ يف اإطار  لهيئة االأمم املتحدة للمراأة: 
الربنامج وبدعم من )مناء(، نعمل على 
األف ام��راأة ب�صكل مبا�صر يف   20 متكني 
ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا واالإم������ارات م��ن خالل 
تعزيز دورهن يف االقت�صاد، حيث جنحت 
50 �صركة وموؤ�ص�صة يف االإمارات وجنوب 
ب��ت��ط��وي��ر وحت�����ص��ني ممار�صات  اأف��ري��ق��ي��ا 
االجتماعي  ل��ل��ن��وع  امل���راع���ي���ة  ال�������ص���راء 

لديها”.
ت���ق���دمي  خ�������الل  “ومن  واأ�������ص������اف������ت: 
الفني  والدعم  ال�صيا�صات  حول  امل�صورة 
اأ�صهمت  وامل���ع���ارف،  واالأدل�����ة  وال��ب��ي��ان��ات 
االق���ت�������ص���ادي الأكرث  ال��ت��م��ك��ني  من����اء يف 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ام������راأة  األ����ف   340 م���ن 
هيئة  جهود  تعزيز  جانب  اإىل  ال���دويل، 
 536 مل�����ص��اع��دة  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
العامل  ح��ول  ومنظمة  حكومية  �صركة 
ال�صراء  وممار�صات  �صيا�صات  تنفيذ  على 

املراعية للنوع االجتماعي”.
ويف معر�س مناق�صة التوجهات النا�صئة 
يف جمال عمليات ال�صراء املراعية للنوع 
االجتماعي يف القطاعني العام واخلا�س، 
م�صاريع  خبرية  اجلغيمان،  رغ��د  قالت 
يف مكتب وزي��ر ال��دول��ة ل��ري��ادة االأعمال 
وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يف وزارة 
ال�صركات  اإي���رادات  “و�صلت  االقت�صاد: 
اإىل  االإم����ارات  دول��ة  يف  للن�صاء  اململوكة 
الوعي  اأهمية  �صنوياً،  دوالر  األ��ف   100
امل�صرتيات  ت��وزي��ع  يف  ال���ت���وازن  ب��اأه��م��ي��ة 
ال�صركات  ن�����ص��ي��ب  وزي��������ادة  وال���ع���ق���ود 
املراأة،  تديرها  التي  واالأعمال  وامل�صاريع 
لتلبية هذه  ال��الزم  التدريب  اإىل جانب 

املتطلبات “.
تلبية  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  “يجري  واأ���ص��اف��ت: 
من  �صل�صلة  خ��الل  م��ن  املتطلبات  ه��ذه 
الربنامج  اإط���ار  يف  التدريبية  ال����دورات 
ال�صغرية  واملن�صاآت  للم�صاريع  الوطني 
م�صاركة  ن�صبة  و�صلت  الذي  واملتو�صطة 
امل�������ص���اري���ع امل��م��ل��وك��ة ل��ل��ن�����ص��اء ف��ي��ه اإىل 

.”30%
جار�صيا،  م���ني  م���ه���ريي  ق����ال  وب�������دوره 
رئ���ي�������س جم���م���وع���ة ال�������ص���رق االأو�����ص����ط 
لدى  التحتية  والبنية  والنقل  للطاقة 
الطاقة  قطاع  “يعترب  دينتونز:  �صركة 
م���ن ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ي اق��ت�����ص��رت على 
م����ا يتطلب  ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة،  ال����رج����ال 
جهوداً كبرية نحو تعزيز م�صاهمة املراأة 
ال�صراء  �صيا�صات  ويف  العاملة  القوى  يف 
هذا  �صمن  االجتماعي  للنوع  امل��راع��ي��ة 
املتجددة  الطاقة  قطاع  اأن  كما  القطاع، 
اإمكانات  يقدم  النظيفة  والتكنولوجيا 
متلكها  ال��ت��ي  للم�صاريع  هائلة  وف��ر���س 
ال�صيدات لال�صتفادة من برامج عمليات 
اإىل  ي��ت��ح��ق��ق  مل  ذل����ك  اأن  اإال  ال�������ص���راء 

االآن”.
القانوين  امل�صت�صار  بلوظية،  جون  ودع��ا 
اأ�صحاب  دي���ن���ت���ون���ز،  ����ص���رك���ة  يف  االأول 
ال���ق���رار وامل���وؤث���ري���ن االق��ت�����ص��ادي��ني من 
داعمني جلهود  �صركاًء  ليكونوا  الرجال 
الن�صاط  يف  امل�����راأة  مب�����ص��ارك��ة  االرت���ق���اء 
عمليات  ب��رام��ج  ع��رب  ���ص��واء  االقت�صادي 
اأو  االجتماعي  للنوع  املراعية  ال�صركات 
االقت�صادي  ال����دور  ت��ع��زي��ز  �صعيد  ع��ل��ى 
تفعيل  “يعترب  وقال:  االإن�صان،  وحقوق 
دور املراأة يف االقت�صاد وحماية حقوقها 
اأ�صا�صية لتحقيق اأهداف التنمية  خطوة 
نهال  ق���ال���ت  ب����دوره����ا،  امل�صتدامة”.  
اأول يف �صركة  ح�صي�س، مدير م�صرتيات 
ال�صركة  “تعمل  غ��ام��ب��ل:  اأن���د  ب��روك��رت 
اإىل حت��ق��ي��ق تغيري  ت��ه��دف  روؤي�����ة  وف����ق 
فيها،  تعمل  التي  املجتمعات  يف  اإيجابي 
ال�صركات  مع  التعاقد  ن�صبة  بلغت  حيث 
متجاوزة   ،7% ���ص��ي��دات  متلكها  ال��ت��ي 
ب���ذل���ك امل����ع����دل ال���ع���امل���ي ال���ب���ال���غ 4%، 
امل���زي���د من  امل�����ص��اه��م��ة يف  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
وال�صركات  املوؤ�ص�صات  لتحفيز  امل��ب��ادرات 
لتعزيز  ف��اع��ل��ة  م��ن��ه��ج��ي��ات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
مبداأ تكافوؤ الفر�س والتنوع يف خمتلف 
بور�صة  اجلل�صة  واخُتتمت  عملياتها”.  
االأمم  هيئة  ات�صال  مكتب  قدمها  عمل 
التعاون  جمل�س  ل��دول  ل��ل��م��راأة  املتحدة 
العمليات  اخلليجي، للعاملني يف جمال 
اال�صرتاتيجيات  وت��ن��اول��ت  ال�����ص��رائ��ي��ة، 
املراعية  ال�������ص���راء  ب��ع��م��ل��ي��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
يف  تطبيقها  واآل���ي���ة  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ن��وع 
تزويدهم  ج���ان���ب  اإىل  م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��م، 
باالأدوات الالزمة لتحقيق تغيري اإيجابي 
موؤثر يف هذا املجال، كما �صلطت الور�صة 
ال�صوء على اأهمية تبني عمليات ال�صراء 
املوؤ�ص�صات  يف  االجتماعي  للنوع  املراعية 
لر�صد  البيانات  من  اال�صتفادة  وكيفية 

التقدم املحرز على هذا ال�صعيد. 

كهرباء ومياه دبي تنال �سهادة كايتمارك 
لالبتكار من املعهد الربيطاين للمعايري

•• دبي-وام:

التي  لالبتكار”  “كايتمارك  �صهادة  على  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ح�صلت 
يقدمها املعهد الربيطاين للمعايري لتكون بذلك اأول جهة رائدة تنال هذه 

ال�صهادة على امل�صتوى العاملي �صمن جمال املوؤ�ص�صات احلكومية.
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  معايل  واأع���رب 
الذي  العاملي اجلديد  االإجن��از  بهذا  اعتزازه  دبي عن  لهيئة كهرباء ومياه 
ي�صلط ال�صوء على متيز الهيئة وجهودها املتوا�صلة لر�صم مالمح م�صتقبل 
جديد للموؤ�ص�صات اخلدماتية حول العامل عرب تبني االبتكار كنهج موؤ�ص�صي 

را�صخ.
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  حتقيق  على  “نعمل  واأ�صاف: 
ال�صيخ  ال�صمو  وروؤى �صاحب  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب����ي 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ت�صت�صرف  ال  ال��ت��ي  امل�صلحة  للقوات 
وال  ت�صنعه  واإمن�����ا  ف��ق��ط  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
تر�صى �صوى باملركز االأول يف جميع 

املجاالت”.
واأو�صح اأن الهيئة تعتمد على االبتكار 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف عملها  رك���ي���زة  ب��و���ص��ف��ه 
بخطى  ومت�صي  املوؤ�ص�صي  ونهجها 
للخم�صني  اال���ص��ت��ع��داد  ن��ح��و  واث���ق���ة 
�صنة القادمة وبناء م�صتقبل م�صتدام 
حتقيقاً  امل�صتمر  التطوير  و���ص��م��ان 
الأه�����داف م��ئ��وي��ة االإم������ارات 2071 
جلعل دولة االإم��ارات اأف�صل دولة يف 
العامل وان�صجاماً مع اال�صرتاتيجية الوطنية لالبتكار جلعل دولة االإمارات 
من اأكرث الدول ابتكاراً يف العامل واالنتقال بها اإىل مرحلة جديدة يتم فيها 
بناء ون�صر ثقافة االبتكار بني املوؤ�ص�صات واالأف��راد والرتكيز على عدد من 
القطاعات التي �صتقود عملية االبتكار يف امل�صتقبل ومن بينها قطاع الطاقة 

املتجددة والنظيفة.
حتقيق  يف  اأ�صهمت  املتطورة  وم�صروعاتها  الهيئة  ابتكارات  اأن  اإىل  ولفت 
املوؤ�ص�صات  م�صاف  يف  و�صعتها  التي  واالإجن����ازات  النجاحات  م��ن  العديد 
االأكرث متيزاً على م�صتوى العامل وتر�صيخ تناف�صيتها على امل�صتوى العاملي 
..م�صريا اإىل اأن الهيئة توفر بيئة عمل حمفزة ت�صجع املوظفني على االإبداع 
وت�صتخدم اأحدث التقنيات يف جمال عملها لتوفري خدمات الكهرباء واملياه 
وفق اأعلى معايري التوافرية واالعتمادية ان�صجاماً مع روؤيتها يف اأن تكون 

موؤ�ص�صة رائدة عاملياً م�صتدامة ومبتكرة.

»دو« تط�ر حل�ل ات�سال جديدة لتمكني التح�ل 
الرقمي للم�ؤ�س�سات عرب �سبكتها من اجليل اخلام�ش

•• دبي-وام:

�صراكة  اإب��رام  املتكاملة  االإم��ارات لالت�صاالت  ل�صركة  التابعة  “دو”  اأعلنت 
لتطوير  اجلن�صيات  م��ت��ع��ددة  التكنولوجيا  ���ص��رك��ة  “اإنتل”  م��ع  ج��دي��دة 
منوذج اأويل واإط��الق حل جديد ومبتكر ي�صتند اإىل �صبكة “دو” اخلا�صة 
خمتلف  عرب  للموؤ�ص�صات  توفريه  بهدف  اخلام�س  اجليل  من  امل�صتقلة  و 
القطاعات االقت�صادية يف دولة االإمارات لتمكينها يف رحلة حتولها الرقمي. 
“ وفق ال�صراكة اجلديدة هذه اجلهود من خالل توفري  “ اإنتل  و�صتدعم 
برجميات  مثل  الرئي�صة  والربجميات  واالأنظمة  التقنيات  من  جمموعة 
وجمموعة   Intel Smart Edge Open وتقنية   Intel FlexRAN
 Intel Xeon ومعالج Intel Distribution of OpenVINO اأدوات
D processor احلديث واملتقدم. وقال �صليم البلو�صي الرئي�س التنفيذي 
التي  و  اإنتل  مع  املتميزة  ال�صراكة  هذه  توقيع  ي�صرنا  دو:  يف  للتكنولوجيا 
تاأتي يف اإطار خططنا و ا�صرتاتيجياتنا لت�صخري االإمكانات التي تتمتع بها 
التقنيات النا�صئة مثل اجليل اخلام�س و غريها من التقنيات و اخلدمات 
من  وامل�صتقلة  اخلا�صة  �صبكتنا  عرب  منها  اال�صتفادة  ميكن  التي  الذكية 
من  لعمالئنا  مبتكرة  ات�صال  حلول  توفري  يخّولنا  مبا  اخلام�س  اجليل 
واأ�صاف : “ اأثبتت اإنتل ل�صنوات عديدة قدراتها التكنولوجية  املوؤ�ص�صات”. 
ال �صيما فيما يتعلق بتمكني حلول االت�صال ال�صاملة ونتطلع اإىل اال�صتفادة 
الرامية  اأهدافنا  لتحقيق  وبرجمياتها  تقنياتها  وحمفظة  خرباتها  من 
امل�صتقبل  متطلبات  مواكبة  م��ن  االإم����ارات  دول��ة  يف  املوؤ�ص�صات  متكني  اإىل 

الرقمي”.

الإمارات وكندا تعززان التعاون يف جمال الهيدروجني واإزالة الكرب�ن •• اأبوظبي- وام: 

اأبوظبي   - الطاقة  دائ��رة  ا�صت�صافت 
الكندية  اجل��م��ع��ي��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ل����ل����ه����ي����دروج����ني وخ������الي������ا ال�����وق�����ود 
النظيفة  الطاقة  �صناعات  وجمل�س 
اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
يف اأبوظبي اأم�س منتدى “كندا تطّور 
عامل الطاقة النظيفة - الهيدروجني 
املنتدى  ال��ك��رب��ون. ج��اء عقد  واإزال����ة 
العاملية لطاقة  القمة  خالل فعاليات 

التعاون وال�صراكات لالرتقاء بقدرات 
بلدينا يف جمال الطاقة النظيفة مع 

تقليل التاأثريات املناخية”.
من جانبه األقى �صعادة املهند�س اأحمد 
حممد بالعاجر الرميثي وكيل دائرة 
رئي�صية  ك��ل��م��ة  – اأب��وظ��ب��ي  ال��ط��اق��ة 
ال���ه���ي���دروج���ني يف  ف��ي��ه��ا دور  اأو�����ص����ح 
للتحول  امل�صتقبلية  اخل��ط��ط  تعزيز 
يف ق��ط��اع ل��ط��اق��ة يف اأب��وظ��ب��ي واأك���د 
حول  البلدان  من  العديد  “مثل  اأن��ه 
ال���ع���امل ت��ق��ف االإم�������ارات وك���ن���دا على 
م��ف��رتق ط���رق ب�����ص��اأن ال��ط��اق��ة وتغري 
التنمية  خ��ط��ط  ت��رك��ي��ز  م���ع  امل����ن����اخ، 
عملياتنا  هيكلة  اإع��ادة  على  الوطنية 
نحو  لدينا  الطاقة  اأنظمة  وجت��دي��د 
منخف�صة  م�����ص��ت��دام��ة  اق���ت�������ص���ادات 
الهيدروجني  وي��ظ��ه��ر  ال����ك����رب����ون.. 
للطاقة  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  ق����اب����ل  ك���خ���ي���ار 
اأب��وظ��ب��ي مبزايا  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وت��ت��م��ت��ع 
وا����ص���ح���ة الإط������الق اإم���ك���ان���ات اإزال�����ة 
ال��ك��رب��ون م��ن ه��ذا ال��وق��ود االأخ�صر. 
اأب��وظ��ب��ي تعد من�صة  اإم���ارة  اإن  وق���ال 

اأ�صبوع  ���ص��م��ن   2022 امل�����ص��ت�����ق�����ب��ل 
اإك�صبو  مب��ع��ر���س  ال��ع��امل��ي��ة  االأه������داف 
اجلهات  وا���ص��ت��ق��ط��ب  دب����ي   2020
امل��ع��ن��ي��ة وال�����ص��رك��اء ال��رئ��ي�����ص��ي��ني من 
بلوغ  يف  للم�صاهمة  وك��ن��دا،  االإم����ارات 
حتقيق  يف  واملتمثل  امل�صرتك  هدفهم 
انبعاثات �صافية �صفرية بحلول عام 

.2050

جريميي  م����ع����ايل  امل����ن����ت����دى  اف���ت���ت���ح 
وتنمية  ال���ت���ج���ارة  وزي����ر  ه��اري�����ص��ون، 
�صا�صكات�صوان  مل��ح��اف��ظ��ة  ال�������ص���ادرات 
فيليب  ج�������ان  و������ص�����ع�����ادة  ال����ك����ن����دي����ة 
دبي  يف  لكندا  ال��ع��ام  القن�صل  لينتو، 
ومب�صاركة  ال�����ص��م��ال��ي��ة  واالإم����������ارات 
االإم������ارات  م���ن  متخ�ص�صني  خ����رباء 
الوثيق  التعاون  تعزيز  بهدف  وكندا 
الهيدروجني  جم����ال  يف  وامل���ت���ب���ادل 

واإزالة الكربون.
و قال معايل املهند�س عوي�صة مر�صد 
ع��ل��ي امل����رر، رئ��ي�����س دائ����رة ال��ط��اق��ة – 
اأهم  م��ن��اق�����ص��ة  “ي�صعدنا  اأب���وظ���ب���ي: 
حققتها  ال��ت��ي  الرئي�صية  االإجن�����ازات 
م�صادر  ت��ن��وي��ع  يف  وك���ن���دا  االإم�������ارات 
التقنيات  يف  واال���ص��ت��ث��م��ار  ال���ط���اق���ة 
النظيفة اجلديدة مثل الهيدروجني، 
مبا يعزز جهود اإزالة الكربون لتحقيق 
اأ�صاف  و  امل�صتقبل”.  منو م�صتدام يف 
العالقات  اإىل  :”ا�صتناداً  م��ع��ال��ي��ه 
بني  القوية  واالقت�صادية  التجارية 
اآف����اق  ت��ع��زي��ز  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ال��ب��ل��دي��ن 

االأو�صط  ال�صرق  واالإم��ارات، ومنطقة 
اأو�صع،  اأف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى ن��ط��اق  و���ص��م��ال 
ومبا يعزز من فر�س اإر�صاء ال�صراكات 
امل�صتقبلية. و ا�صتملت قائمة اخلرباء 
على  اخلا�س  القطاع  من  املتحدثني 
ع��دة ���ص��رك��ات م��ن ك��ن��دا ه��ي “كربون 
و “�صي �صي اإ�س نوليدج”،  كونيكت”، 
“كينت  و  جلوبال”،  “اإدمونتون  و 

“�صاكري- و  “هات�س”،  و  �س.ع.م”، 
الهند�صية،  ل�����الأع�����م�����ال  ديفي” 
باالإ�صافة اإىل جمموعة من ال�صركات 
من االإمارات، وهي: م�صدر، ومبادلة، 

وقمر للطاقة، و”تران�س اإجني”.
و تعد كندا اليوم موطناً الأكرب م�صنع 
هيدروجني اأخ�صر يف العامل، وتتمتع 
تطوير  جم������ال  يف  رائ��������دة  مب���ك���ان���ة 

الهيدروجني  م��ن  ك��ل  الإن���ت���اج  رائ����دة 
للم�صتوى  ن��ظ��راً  واالأخ�����ص��ر،  االأزرق 
الذي  ال�صم�صي  االإ���ص��ع��اع  م��ن  ال��ع��ايل 
ما  اإىل  م�������ص���ريا  ب����ه  ال���ت���ن���ب���وؤ  مي���ك���ن 
االأر�صية،  امل�صاحات  يتوفر لديها من 
املتجددة،  الطاقة  تكلفة  وانخفا�س 
املُرّكبات  من  الكبرية  واالحتياطيات 
وقدراتها  ل��ل��ه��ي��دروج��ني،  احل��ام��ل��ة 
قيمة  �صل�صلة  نطاق  على  ال�صناعية 
املتطورة،  التحتية  وبنيتها  الطاقة، 
القابلة  امل����واد  ت�����ص��دي��ر  وخ��ربت��ه��ا يف 
اال�صرتاتيجي  وموقعها  لال�صتعال، 
بني اأهم واأكرب اأ�صواق الطلب واالأهم 
من ذلك قدراتها التمويلية ال�صخمة 
لت�صجيع  التنظيمية  اأطرها  ومرونة 

اال�صتثمار االأجنبي.
ال�صناعة  خ��رباء  ب��ني  التبادل  اأت���اح  و 
م�����ن ال���ق���ط���اع���ني ال�����ع�����ام واخل����ا�����س 
ف���ر����ص���ة غري  يف االإم�����������ارات وك����ن����دا 
االأخرية،  التطورات  ملناق�صة  م�صبوقة 
جمال  يف  وال����ف����ر�����س  وال����ت����ح����دي����ات 
الهيدروجني واإزالة الكربون يف كندا 

وتهدف  الهيدروجني..  وق��ود  خاليا 
كندا  يف  ال��ه��ي��دروج��ني  ا�صرتاتيجية 
النظيف  الوقود  اقت�صاد  تطوير  اإىل 
والو�صول  دوالر،  مليار   50 بقيمة 
ال�صافية  ل��الن��ب��ع��اث��ات  اأه��داف��ه��ا  اإىل 
من   ،2050 ع��ام  بحلول  ال�صفرية 
خالل دعم �صل�صلة قيمة الهيدروجني 
م��ن��خ��ف�����ص��ة ال����ك����رب����ون م�����ن اإن����ت����اج 
التخزين  تقنيات  اإىل  ال��ه��ي��دروج��ني 
تطبيقات  ت��ط��وي��ر  وك��ذل��ك  وال��ن��ق��ل، 

اال�صتخدام.



27

املال والأعمال
اجلمعة   21  يناير    2022  م   -    العـدد   13448  

Friday  21  January   2022   -  Issue No   13448

تتميز بوجهات م�سائية تثري �سغف الزوار وال�سياح

الإمارات م�ساء بان�راما �ساملة على وجهات �سياحية تنب�ش باحلياة واملناظر ال�ساحرة

•• اأبوظبي-وام:

ال�صياحية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����ص��ط��ة  ت�صكل 
امل�صائية اأحد ال�صمات اجلوهرية التي تتميز 
بها االإمارات العربية املتحدة مبا متثله من 
داخل  وال��زوار من  ال�صياح  اإليه  يلجاأ  مالذ 
باملناظر  لال�صتمتاع  العامل  وح��ول  الدولة 
البانورامية واالأجواء ال�صحراوية املفتوحة 
حيث ميكن للجميع اال�صتمتاع بالعديد من 
االأن�صطة والفعاليات امل�صائية التي ت�صاحب 

غروب ال�صم�س اأو تنطلق بعده.
و ي��ك�����ص��ف ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ع���ن ال��ع��دي��د من 
تتيح  ال��ت��ي  ال�صيقة  ال�صياحية  االأن�����ص��ط��ة 
اال�صتمتاع  ال��ع��امل  ح���ول  وال�����زوار  لل�صياح 
الدولة  متتلكه  مبا  �صاحرة  اإماراتية  بليال 
م�صتوى  على  متيزها  جاذبة  مقومات  من 

العامل.

ليال �سحراوية.
االإمارات  �صحراء  جتتذب  العام  مدار  على 
وكثبانها  واح��ات��ه��ا  اإىل  وال������زوار  ال�����ص��ي��اح 
“الرب”  جت��ارب  لعي�س  ال�صاحرة  الرملية 
يزدهر  دافئة حيث  اأج���واء  وم��ا حتمله من 
ال�صتاء  حلول  مع  ال�صياحة  من  النوع  ه��ذا 
يف دولة االإمارات، بعيدا عن مراكز الت�صوق 

و�صخب احلياة احلديثة.
و توفر املنتجعات والفنادق ال�صحراوية على 
امتداد اإمارات الدولة، م�صاحة من الهدوء 
ال�صهول  ع��ل��ى  رائ���ع���ة  واإط������الالت  امل��ن��ع��زل 
ال��وا���ص��ع��ة و���ص��ط اجل��ب��ال يف ال��ه��واء الطلق 
ال�صماء  ال��ل��ي��ل��ي��ة حت���ت  امل��خ��ي��م��ات  وت��ع��ت��رب 
ال�صرقية  وال��ع��رو���س  ب��ال��ن��ج��وم،  امل��ر���ص��ع��ة 
واحدا  ال�صم�س  بغروب  التمتع  مع  الرائعة 
من االأن�صطة والتجارب التي ال تن�صى اثناء 

زيارة االإمارات.

م�سهد مثايل لغروب ال�سم�ض.
العامل  ح����ول  م���ك���ان  اأي  ل����زي����ارة  ت��ب��ق��ى  و 
الكثري  ي��ح��ر���س  ح��ي��ث  تن�صى،  ال  ذك��ري��ات 
من ال�صياح على روؤية م�صهد الغروب خالل 
رحالتهم ال�صياحية، ويف هذا ال�صياق تتمتع 

ال�صياحية  والوجهات  االأماكن  من  الكثري 
يف االإمارات مب�صهد مثايل لغروب ال�صم�س 
اإيجاد  ال��رب��ع اخل��ايل ي�صعب  اأط���راف  على 

مثيل له على م�صتوى العامل.
ويعترب “ ق�صر ال�صراب “ واحدا من هذه 
من  الكثري  حتمل  ت��زال  ال  التي  الوجهات 
ال�صحر و�صط قالع الرمال وفلل بافيليون 
مع  بالق�صور  ال�صبيهة  املنف�صلة  امللكية 

م�صابحها اخلا�صة. 
و يقدم “منتجع املها” مالذا فاخرا يوفر 
ال�صحراوية  احل��ي��اة  عي�س  جت��رب��ة  ل���زواره 
“واحة  ال���غ���روب يف  واال���ص��ت��م��ت��اع مب�����ص��ه��د 
مبوقعه  القمر”  “نزل  ويف  البداير”، 
ال�صاحر بني كثبان مليحة الرملية وجبال 

الفاية يف اإمارة ال�صارقة .
وهناك اأي�صا منتجع “باب ال�صم�س” ويعد 
ال�صحراوية  املنتجعات  اأ�صهر  م��ن  واح���دا 
القدرة  منطقة  م��ن  ق��رب��ه  ب�صبب  دب���ي  يف 
عطل  ويف  ي��وم��ي��ا  االآالف  ي��ق�����ص��ده��ا  ال��ت��ي 
نهاية االأ�صبوع لال�صتمتاع باأجواء التخييم 
“تالل العني”،  اإىل جانب  ال��رب،  ورح��الت 
جزيرة  يف  ال��واق��ع��ة  ال�صحراء”  “جزر  و 
250 كيلومرتا  �صري بني يا�س، على بعد 
غرب مدينة اأبوظبي، باالإ�صافة اإىل “تالل 
لتناول  ال�صاحرة  بجل�صاتها  املتميزة  ليوا” 

الع�صاء حتت النجوم.

رحلة باملنطاد مع النجوم.
بك  حتلق  خيالية،  برحلة  حتلم  كنت  اإذا 
يف  ال�صاحر  مب�صهدها  ال�صماء  لرتى  عاليا 
الليل من داخل بالون ملون طائر يف االأفق، 
العامل،  يف  املميزة  االأماكن  اأحد  فاالإمارات 
التي ميكن لل�صائح ركوب املنطاد يف امل�صاء، 
فالرحالت ال تتوقف وتقدم لل�زوار فر�صة 
م�صاهدة معامل املنطقة من علو ي�صل اإىل 
الكثبان  �صيما  ال  ال��ه��واء،  يف  1،200 مرت 
واجلبال  ال�صحراوية،  والواحات  الرملية، 
املرتفعة، باالإ�صافة اإىل املناظر البانورامية 
اأم���اك���ن �صاحرة  ع���دة  ال�����ص��م�����س يف  ل���غ���روب 
يف رحلة جتمع ب��ني ال��ه��دوء وامل��غ��ام��رة مع 

حلظات ال تن�صى مع االأ�صرة والعائلة.

 جولة وع�ساء يف رحلة بحرية.
بليايل  ب��اال���ص��ت��م��ت��اع  ل��ل��راغ��ب��ني  مي��ك��ن  و 
االإم������ارات ال�����ص��اح��رة، االن���ط���الق يف جولة 
اأو رح��ل��ة بحرية  ق����ارب  م���ن  ع��ل��ى  ل��ي��ل��ي��ة 
البحرية  املناطق  العديد من  انطالقا من 

يف االإمارات مثل منطقة خور دبي.
اختيار قاربك  الرحلة  و ميكن خالل هذه 
االإبحار عرب  اأثناء  به  وع�صائك لال�صتمتاع 
املعامل الرئي�صية يف دبي القدمية، وم�صاهدة 
املدينة اجلميلة امل�صاءة واأنت ت�صتمتع بهذا 
الن�صاط املمتع الذي ميكنك القيام به ليال 

و�صي�صحرك من دون �صك.

ن�ساطات �سياحية ليل.
و خالل طق�س ال�صتاء املعتدل واملميز ال بد 
يف  والتنزه  للتجول  الفر�صة  التقاط  م��ن 
جمموعة من اأف�صل املعامل يف االإمارات ففي 
املحاطة  ال�صاحرة  االأم��اك��ن  ت��رتاءى  الليل 
اإ�صافة  ال�صاحرة  واملياه  ال�صحاب  بناطحات 
املقاهي  اإىل وج��ود ع��دد ال يكاد ينتهي من 
الرتفيه  وف��ر���س  الطعام  ت��ن��اول  وخ��ي��ارات 
والهدايا، ومن  التذكارات  و�صراء  والت�صوق 
دب��ي مارينا ومم�صى جمريا  االأم��اك��ن  ه��ذه 
ومنطقة  اأبوظبي،  وكورني�س  ريزيدان�س، 
الق�صباء يف ال�صارقة اأو ال��زوراء يف عجمان 

وغريها من االأماكن الرائعة يف االإمارات.

م�ساهدة النجوم.
و ميكن للزوار وال�صياح االنطالق يف رحالت 
للفلك  دب��ي  جمموعة  مع  النجوم  مراقبة 
ال�����ص��اح��ر مل�صاهدة  ال��ن�����ص��اط  وي��ت��ح��ول ه���ذا 
ال�صماوية  واالأج��������رام  امل��ت��الأل��ئ��ة  ال��ن��ج��وم 
فر�صة  اأي  ت�صبه  ال  فر�صة  اإىل  االأخ����رى، 
االأن�صطة  ملحبي  ميكن  ذل��ك  وب��ع��د  اأخ���رى 
تن�صى  ال  ليلة  ق�صاء  واال�صرتخاء،  الهادئة 
يف خيمة عربية للتعرف على جمال الرمال 
املتحركة واحليوانات والنباتات التي تعي�س 

يف ال�صحراء.

رحلة تخييم ليلية على �ساطئ املرفاأ.
اأن�����ص��ط��ة ل��ي��ل��ي��ة ال مثيل  و ل��ل��ب��اح��ث��ني ع���ن 

خيارا  املرفاأ  �صاطئ  يف  التخييم  يعترب  لها 
مثاليا، حيث ي�صتهر املوقع باإطاللة �صاحرة 
هادئة  ليلة  لق�صاء  جميل  رم��ل��ي  و�صاطئ 
التخييم يف �صاطئ  اأي�صا  ومميزة. و ميكن 
الظفرة الذي يعترب من اأبرز املناطق التي 
يعترب  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال�����ص��ي��اح  يق�صدها 
كرفان الزوراء اأحد اأف�صل اأماكن التخييم 
االأماكن  �صاطئ عجمان، وغريها من  على 

الرائعة لال�صتماع بهذا الن�صاط الليلي.

حتت �سوء القمر.
الليلية  ال�صياحية  الفعاليات  و  االأن�صطة  و 
ال ح�صر لها يف االإم���ارات، وه��ي يف الغالب 
اأن�صطة خارجة عن املاألوف ب�صحرها وروعة 
ال�صياح  ذاك�����رة  ت��رتك��ه��ا يف  ال��ت��ي  امل�����ص��اه��د 
حول  ال��ك��اي��اك  ب��ق��وارب  التجديف  ويعترب 
ال��ذي يطفو على  اأب��و ظبي  اللوفر  متحف 
جزيرة خا�صة مطلة على بحر العرب، من 
اإثارة، حيث ميكن  اأكرث الوجهات الثقافية 
التجديف  رحلة  اختيار  واملغامرين  للزوار 
الكاياك، يف جولة مدتها  على من قوارب 
املزيد  ملعرفة  العرب  بحر  عرب  دقيقة   60
املثرية  امل���ع���م���اري���ة  امل���ت���ح���ف  ه��ن��د���ص��ة  ع����ن 
بالنجوم  املر�صعة  ال�صماء  حتت  لالإعجاب 

وحتت �صوء القمر.

زيارة عند �ساعة الغ�سق.
زايد  ال�صيخ  م�صجد  ل��زي��ارة  وق��ت  اأف�صل  و 
ال��ك��ب��ري ب��ع��م��ارت��ه امل��ه��ي��ب��ة ه���و ع��ن��د �صاعة 
ت�صكل  حيث  ال�صم�س  غروب  ووقت  الغ�صق، 
ال�صباحة  وب��رك��ات  املذهلة  البي�صاء  م��اآذن��ه 
�صاحرا  م�صهدا  ال�صماء،  �صوء  مع  العاك�صة 
وي�صتقطب امل�صجد ماليني الزوار كل عام، 

نظرا لت�صميمه املزخرف ب�صكل مذهل.

و�سط مدينة دبي.
رائعة  االإم�����ارات  يف  ال�صياحة  ت��ب��دو  ك��م��ا  و 
خالل النهار، اإال اأنها حتتفظ ب�صحر اإ�صايف 
امل�صاء، حتى  اإث���ارة وروع��ة يف  اأك��رث  لت�صبح 
املناطق  م��ن  الكثري  هناك  ب��اأن  ت�صعر  اأن��ك 
نوم  يف  ال��ي��وم  ط��وال  تظل  وكاأنها  اجلميلة 

عميق وال ت�صتيقظ اإال يف الليل. فمع غروب 
ال�صم�س ميكن للزوار وال�صياح زيارة منطقة 
و�صط مدينة دبي التي تعترب موطنا لكثري 
م��ن م��ن��اط��ق اجل���ذب ال�����ص��ه��رية ع��امل��ي��ا مثل 
اأوبرا، ونافورة دبي التي  برج خليفة، ودبي 
يف  خا�صة  �صخمة  �صياحية  ح�صودا  ت�صهد 
الليل، ودبي مول الذي ي�صم مئات املرافق 
امللهمة لل�صياح من �صمنها، قمتها ال�صاهقة 
رائع  �صم�س  ب�صروق  اال�صتمتاع  تتيح  التي 
دي  و”اإنفينيتي  ال��ع��امل،  يف  قمة  اأعلى  من 
الرقمية  للفنون  م��رك��ز  اأك���رب  لوميري”، 
وال��ذي ميتد على م�صاحة  يف دول اخلليج، 
ويعر�س  م���رب���ع  م���رت   2700 ع���ن  ت���زي���د 
واأعماال فنية عاملية  ناب�صة باحلياة  عوامل 
130 جهاز عر�س و58 مكرب  من خالل 
عالية  م��ت��ح��رك��ة  ����ص���ورة  و3000  ���ص��وت 

الدقة.
الزائرين يف رحلة  ال�صاملة  التجربة  تاأخذ 
املعار�س  م���ع  ب��ال��ف��ن��ون  م��ف��ع��م  ع����امل  اإىل 
غوغ”  “فان  ال�����ص��ه��ري  ب��ال��ف��ن��ان  اخل��ا���ص��ة 
“هوكو�صاي”،  مثل  اليابانيني  والفنانني 
اإبداعات  من  للكون  مذهل  م�صهد  وكذلك 
واحد  موقع  يف  ذل��ك  كل  فانز”،  “توما�س 
منطقة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  و  احل��وا���س.  ياأ�صر 
و���ص��ط دب���ي مي��ك��ن ل��ل�����ص��ي��اح زي����ارة “برواز 
الرائعة  اجل�����ذب  م��ن��اط��ق  اأح������دث  دبي” 
العالية  من�صتها  ت�صمح  وال��ت��ي  امل�����ص��اء،  يف 
وغروب  ل�صروق  �صاحر  مب�صهد  اال�صتمتاع 
خليفة  ل��ربج  خالبة  مناظر  على  ال�صم�س 

واأماكن اأخرى يف دبي.
اأف��ق مدينة دبي يبدو رائعا يف   ونظرا الأن 
الليل، تعترب عني دبي اأحدث معلم ي�صاف 
اإىل الئ��ح��ة امل��ع��امل ال�����ص��ي��اح��ي��ة امل��ذه��ل��ة يف 
دب��ي على جزيرة  ع��ني  تقع  االإم����ارة، حيث 
بانورامية  اإط����الالت  وت��وف��ر  “بلوواترز” 
اأنواع  وتوفر ثالثة  املدينة  اأفق  على  رائعة 
امل�صاهدة  م��ق�����ص��ورات  امل���ق�������ص���ورات..  م���ن 
واالأ�صدقاء  ال��ع��ائ��ل��ة  جت���ارب  وم��ق�����ص��ورات 
قاعدة  اأن  ك��م��ا  اخل���ا����ص���ة..  وامل���ق�������ص���ورات 
العجلة ت�صكل منطقة ترفيهية اأي�صا حيث 

ت�صم �صا�صة /LED/ �صخمة.

حمافظ م�سرف الإمارات املركزي 
يلتقي نظريه اليمني يف اأب�ظبي

•• اأبوظبي-وام:

املركزي  االإم����ارات  م�صرف  حم��اف��ظ  بالعمى  حممد  خ��ال��د  م��ع��ايل  التقى 
اأح��م��د غ��ال��ب �صعيد حمافظ  ب��ن  اأح��م��د  اأم�����س االأول م��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اجلانبني.  من  امل�صوؤولني  كبار  من  ع��دد  بح�صور  اليمني  امل��رك��زي  البنك 
العربية  االإم��ارات  التعاون بني دولة  اللقاء عالقات  بحث اجلانبان خالل 
املالية  املتحدة واجلمهورية اليمنية، و�صبل تنميتها وتعزيزها يف املجاالت 
يف  وُي�صهم  ال�صقيقني،  للبلدين  امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  مبا  وامل�صرفية، 

حتقيق تطلعاتهما امل�صرتكة.
و  االإ���ص��راف  جم��ال  يف  الثنائية  العالقات  تعزيز  اآل��ي��ات  الطرفان  ناق�س  و 
الرقابة و تبادل املعرفة وتدريب الكوادر اإ�صافة اإىل نقل اخلربات يف �صاأن 
مواجهة غ�صل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب ومتويل التنظيمات غري 
م�صرف  بني  الثنائية  العالقات  تطوير  اأهمية  اجلانبان  اأكد  و  امل�صروعة. 
االإمارات املركزي و البنك املركزي اليمني مبا ي�صهم يف تو�صيع اآفاق التعاون 

االقت�صادي بني البلدين، ال�صيما يف املجاالت التجارية واال�صتثمارية.
املركزي:  االإم���ارات  بالعمى، حمافظ م�صرف  ق��ال معايل خالد حممد  و 
“ ندعم تعزيز التعاون مع البنك املركزي اليمني يف العديد من املجاالت 
ذات االهتمام امل�صرتك، ال�صيما نقل اخلربة واملعرفة لتطوير العمل املايل 

وامل�صريف يف اليمن ال�صقيق “.

غرفة اأب�ظبي تبحث تعزيز 
الأعمال مع وفد جزائري

•• اأبوظبي-وام:

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  حممد  ع��ب��داهلل  �صعادة  بحث 
�صناعة اأبوظبي خالل لقائه يف مقر مبنى الغرفة �صعادة خمي�صي عريف، 
�صفري اجلمهورية اجلزائرية لدى الدولة والوفد الدبلوما�صي املرافق له 
�صبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بني قطاع االأعمال يف اإمارة اأبوظبي 
ونظريه يف اجلزائر، وا�صت�صراف اآفاق تطويرها مبا ي�صهم يف تعزيز جماالت 
اللقاء �صعادة حممد هالل املهريي مدير عام  امل�صرتك. ح�صر  اال�صتثمار 

غرفة اأبوظبي.
اأب��وظ��ب��ي، وا���ص��ت��ع��را���س م��ا توفره  ب��خ��دم��ات غ��رف��ة  ال�صفري  ت��ع��ري��ف  ومت 
الأع�صائها، ف�صاًل عن املبادرات املبتكرة التي تنفذها غرفة اأبوظبي لدعم 
جماالت العمل االقت�صادي. ال�صيما واأن اإمارة اأبوظبي تعترب بيئة خ�صبة 
متطورة،  ا�صتثمارية  بيئة  للم�صتثمرين  وت�صكل  ومنوها،  االأعمال  الإن�صاء 
حتقيق  اإىل  الهادفة  اجلزائرية  لال�صتثمارات  كبريا  حافزا  يجعلها  مما 
منتجاتها  اأم��ام  املتاحة  الت�صديرية  االأ���ص��واق  وتنويع  االقت�صادي  التنوع 

باجتاه االأ�صواق االآ�صيوية.
املتبادل  التعاون  تكثيف  على  حري�صة  اأبوظبي  غرفة  اأن  امل��زروع��ي  واأك��د 
ي��خ��دم بيئة االأعمال  ال��ت��ج��اري��ة واال���ص��ت��ث��م��اري��ة، مب��ا  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز 

وامل�صتثمرين االإماراتيني واجلزائريني.

على هام�ض زيارة لوفد ن�سائي اأوروبي للطلع على مزايا ال�ستثمار بال�سارقة

غرفة ال�سارقة ت�قع مذكرة تفاهم مع الرابطة الن�سائية الأوربية لتعزيز العالقات التجارية وتنمية التعاون املتبادل
•• ال�سارقة-الفجر:

م��ذك��رة تفاهم مع  ال�����ص��ارق��ة  وّق��ع��ت غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة 
العالقات  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  االأورب���ي���ة،  الن�صائية  ال��راب��ط��ة 
التجارية وتنمية التعاون املتبادل، ف�صال عن ترويج وت�صجيع 
على  وذل��ك  ج��ان��ب،  ك��ل  ل��دى  املتاحة  اال�صتثمارية  الفر�س 
هام�س زي��ارة وفد من الرابطة ملقر الغرفة بهدف االطالع 
على مزايا اال�صتثمار بال�صارقة والفر�س الواعدة واملتاحة يف 
خمتلف قطاعاتها االقت�صادية وجماالتها احليوية بو�صفها 

مركزا اقت�صاديا وجتاريا رائدا على م�صتوى املنطقة. 
وجرت مرا�صم توقيع املذكرة موؤخرا من قبل �صعادة عبد اهلل 
و�صناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �صلطان 

الن�صائية  الرابطة  رئي�صة  �صتارك  يوليا  و�صعادة  ال�صارقة، 
االأوربية، بح�صور �صعادة حممد اأحمد اأمني العو�صي مدير 
عام غرفة ال�صارقة، وعبد العزيز �صطاف م�صاعد املدير العام 
مديرة  املقرب  خليفة  وفاطمة  واالأع��م��ال،  االت�صال  لقطاع 
الوفد  واأع�����ص��اء  ال�صارقة،  بغرفة  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اإدارة 
املكون من 45 �صيدة اأعمال من خمتلف القطاعات التجارية 
الغرفة.   م��ن  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل  وال�صناعية، 
ت�صجيع  على  الطرفان  �صيعمل  التفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
ت��ب��ادل ال��وف��ود ال��ت��ج��اري��ة وامل��ب��اح��ث��ات يف جم���ايل الت�صدير 
واالق��ت�����ص��اد ودع���م متابعة ال���زي���ارات ل��ه��ذا ال��غ��ر���س، ف�صال 
تداول  ت�صهل  جتارية  �صبكة  وتو�صعة  لتاأ�صي�س  التن�صيق  عن 
فر�س االأعمال املتاحة لدى البلدين وبني اأع�صاء الغرفتني، 

وتفعيل  واالإح�����ص��اءات  التجارية  البيانات  تبادل  جانب  اإىل 
اأن�صطة البحث امل�صرتكة باالإ�صافة اإىل امل�صاركة يف الفعاليات 

واملعار�س واملوؤمترات االقت�صادية لدى كل جانب.

حوافز وت�سهيلت
واأعرب �صعادة عبد اهلل �صلطان العوي�س، عن ترحيب الغرفة 
بهذه املذكرة التي ت�صهم يف التعريف باأهمية اإمارة ال�صارقة 
يف  ال��ت��و���ص��ع  اإىل  تتطلع  ال��ت��ي  النا�صئة  االأورب���ي���ة  لل�صركات 
تاأ�صي�س  على  وت�صجيعها  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  اأ���ص��واق 
اأع��م��ال يف االإم����ارة، ن��ظ��را مل��ا ت��وف��ره م��ن ح��واف��ز وت�صهيالت 
االأ�صرع  من  تعترب  اإقليميا  ورائ��دة  ملهمة  اقت�صادية  وبيئة 
تطورا ومنوا وانفتاحا على خمتلف اأ�صواق العامل، موؤكدا اأن 

التي  ابتكار الربامج واملبادرات  ال�صارقة حتر�س على  غرفة 
رواد  واإمكانات  ق��درات  يف  املتنامية  الثقة  تعزيز  �صاأنها  من 
ورائدات االأعمال ودفع م�صاريعهم اإىل االأمام وفتح جماالت 
اال�صتثمار اأمامهم الإطالق طاقاتهم واإبداعاتهم يف خمتلف 
اع��ت��م��دت موؤخرا  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  ال��ع��م��ل،  جم���االت 
خطتها الت�صغيلية التي تت�صمن جملة من االأهداف اأبرزها 
توفري الدعم الكامل لقطاع رواد االأعمال وتقدمي املزيد من 
الت�صهيالت له، ي�صاف اإىل ذلك اإطالق العديد من الربامج 
لدعم هذه الفئة اأهمها مركز امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
)جتارة 101(، لتحفيز ال�صباب على االنخراط يف االأعمال 
اأثر  لها  ي��ك��ون  عمل  بيئة  واإي��ج��اد  واالق��ت�����ص��ادي��ة،  التجارية 

اإيجابي لتعزيز التنمية امل�صتدامة يف املجتمع.

- روعة الطق�ض و�سحر الطبيعة عنا�سر جتذب ال�سياح لل�ستمتاع 
بليلة �ساحرة حتت النجوم 

- تتمتع الكثري من الأماكن يف الإمارات مب�سهد مثايل لغروب ال�سم�ض 
على اأطراف الربع اخلايل

- رحلت املنطاد حتلق بالزوار على ارتفاع 1،200 يف رحلة جتمع 
بني الهدوء واملغامرة

- املخيمات ال�سحراوية يف الليل جتذب الزوار والعوائل يف ال�ستاء

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 
اعالن بالن�ضر        

                  2022 / 41 جتاري جزئي
تفا�صيل االإعالن بالن�صر

اإىل املدعى عليه/1_ تولني لل�صياحة �س.ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة
مبا اأن املدعى/ الزرار لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م

قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املتنازع �صده ب�صداد مبلغ مبلغ وقدره  77889  
اإماراتيا والفائدة القانونية بواقع 12 %  األفا وثمامنائة وت�صعة وثمانون درهما  �صبعة و�صبعون 
من تاريخ االأ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف  - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
املوافق 25-01-2022 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

ب�ثالثة اأيام على االقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 70197

اعالن بالن�ضر        
         2021 / 3382 ا�ضتئناف جتاري 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر
اإىل امل�صتاأنف �صده/1- خالد وجدى اأبو املعاطي عبده  -  جمهول حمل االإقامة

مبا اأن امل�صتاأنف/جوزيف كليندين�صت
و ميثله /بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل

بالدعوى رقم 270    / 2021 جتاري كلي  ال�صادر  القرار/احلكم  اأ�صتاأنف  قد 
�صباحا    10:00 ال�صاعة   2022-02-23 املوافق  االربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلكم قانونيا ويف  بقاعة التقا�صي عن ُبعد وعليه يقت�صى ح�صوركم 

حالة تخلفك�م  �صتجرى حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  7968/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2158/2021 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )255409( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : انداراكي�س ادفايزوري �صريفي�صز م.د.م.�س

عنوانه:االمارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره دبي - �صارع ال مكتوم - مبنى ام ام تاورز - �صقة 
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املطلوب اإعالنه : 1- ام بي اف الدارة ال�صركات واملوؤ�ص�صات �س.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )255409( وق��دره  به 
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:183/2021/26 عقاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية االوىل رقم 96
مو�صوع الدعوى : احالة الق�صية رقم 407/2021 ا�صتئناف عقاري من حمكمة اال�صتئناف اىل 

حمكمة اأول درجة . 
املدعي:برنت انف�صتمنت�س ليمتد

الدولة  لها يف  واملتحدة موطنا خمتار  مار�صال  الدولة يف جمهورية جزر  عنوانه:املوكلة خارج 
دبي  ام��ارة  والكائن يف   - القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة  القانوين - خري اهلل  مكتب وكيلها 

اخلليج التجاري
املطلوب اإعالنهما :  1- اماجنيالدى ماك�صوف 2- اولغا �صاتروف�صتكيا-  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احالة الق�صية رقم 407/2021 ا�صتئناف 
عقاري من حمكمة اال�صتئناف اىل حمكمة اأول درجة - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  
اأو من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  ال�صاعة 09.30 �س يف    2022/1/25
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على االأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70459
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العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
MOJAU_2022- 0045186 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
فلبينية اجلن�صية ترغب يف   - بادايومان  تاجويام  ال�صيدة/كارول  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه %100 و ذلك اىل ال�صيد: حممد جنم �صاحلني 
ال�صحراء(  واحة  )بقالة  امل�صماة  الرخ�صة  يف  بنغالدي�س  اجلن�صية   - اال�صالم  �صراج  حممد 
والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )774921( ال�صادرة من دائرة التنميه 

االقت�صادية ، تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
 2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
MOJAU_2022- 0045194 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : رانا كا�صف �صهذاد رانا ادري�س على نا�صر، اجلن�صية 
باك�صتان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد 
: دو�صت حممد تاىل حممد، اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة )مركز زهرة دملا للتجميل( 
دائرة  من  ال�صادرة   )735019( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي 
التنميه االقت�صادية. تعديالت اخرى : تنازل �صاحب رخ�صة الآخر، تغيري وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
MOJAU_2022- 0045065 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : ريجى جو�س جو�س - هندي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
اجلن�صية  هندي  �صوكيان  الكرمي  عبد   : ال�صيد  اىل  عن كامل ح�صته البالغه 100% وذلك 
يف الرخ�صة امل�صماة : الورقة اخل�صراء لتجارة االع�صاب( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )784024( ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية تعديالت اخرى : تغيري وكيل 

خدمات -تنازل �صاحب الرخ�صة الآخر.
2013 يف  ل�صنة  القانون االحت��ادي رقم )4(  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
MOJAU_2022- 0045054 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يف  يرغب  الهند  اجلن�صية  فيتيل،  كيزاكي  اورادا  ديني�صان   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
خالد  خالد  مرجانه   : ال�صيدة  اىل  ذلك  و   100% البالغه  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
التك�صية واالر�صيات واال�صباغ(  النجوم ملقاوالت  الرخ�صة )�صعاع  الهند يف  ، اجلن�صية  كونييل 
والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )741803( ال�صادرة من دائرة التنميه 

االقت�صادية ، تعديالت اخرى : تنازل �صاحب رخ�صة الآخر
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
MOJAU_2022- 0044542 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�صية   ، ده��اران  �صا�صي  �صاداناندان  �صا�صيدهاران  ارييا   : ال�صيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك   %40 البالغه  ح�صتها  كامل  من   %20 ن�صبة  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  الهند 
ترغب  كما  الهند  اجلن�صية  العزيز،  عبد  كوجنو  �صليمان  بن  العزيز  عبد  �صونيل   : ال�صيد  اىل 
ال�صيدة : ارييا �صا�صيدهاران �صاداناندان �صا�صي دهاران ، اجلن�صية الهند يف البيع والتنازل عن 
بوتو�صريى  انتوين  نايجو   : ال�صيد  اىل  ن�صبة 20% من كامل ح�صتها البالغة 40% وذلك 
مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  كافيه(  )مرجان  الرخ�صة  يف  الهند  اجلن�صية  انتونى، 
رخ�صة رقم )770701( ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى : 
ان�صحاب �صريك. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق    2013
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
MOJAU_2022- 0045034 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني االأطراف املذكورة.
من الطرف االأول : حممد رحيم حاجي �صمد خان - اجلن�صية : افغان�صتان )يتنازل ن�صبة 05% من 
100%(  اإىل الطرف الثاين : حممد برفيز عامل مينتو حممد فريوز عامل ، اجلن�صية : بنغالدي�س 

)ن�صبة %05( 
املالب�س  وخياطة  )تف�صيل  الرخ�صة  ن�صاط  والتطريز(   للخياطة  الذهبية  )االأنامل  التجاري  باال�صم 
الن�صائية( واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم 732517 

ال�صادرة بتاريخ 2015/2/23  
 يف دائرة التنمية االإقت�صادية بخورفكان.

وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70349 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
 اإخطار عديل وتكليف بالوفاء بالن�ضر

رقم )2022/267(
PERFECT COATING PAINTS TR. LLC .مقدم من املخطرة : االأطلية املمتازة لتجارة االأ�صباغ ذ م م

هاتف   ،2005980225 رق��م  م��ك��اين  رقم8،  مبنى  اأ،   17 ���ص��ارع   - الثالثة  ال�صناعية  ال��ق��وز  منطقة   - دب��ي  اإم����ارة   : عنوانها 
0503686287 رقم  متحرك   ،  048852913 فاك�س    048852912

�صد /  املخطر الها االأوىل : بيفر جلف جويرني اند كالدينج �س.ذ.م.م. 
BEAVER GULF JOINERY AND CLADING L.L.C.

 RAJESH KUMAR KRISHNA .املخطر اليه الثاين : راجي�س كوماركري�صنا - هندي اجلن�صية
عنوانهما : اإمارة دبي - منطقة دبي لالإنتاج - مبنى ال�صركة بالكامل - هاتف رقم 043521225- فاك�س رقم 043521224- 

متحرك رقم 0567670806 - رقم مكاين 1708070164 
وامل�صحوب على  بذمتهما  املعلق  ال�صيك  قيمة  �صداد  ب�صرورة  وتطالبهما  اإليهما  املخطر  التاأكيد على  تود  املخطرة  فاأن   -: املو�صوع 
بنك االإ�صتثمار ورقمه )004423( يف تاريخ )2021/11/30( مببلغ اإجمايل وقدره183،055،17 درهماً واملرتد من البنك 
ب�صبب عدم كفاية الر�صيد، وملا كانت ذمة املخطر اليهما الزالت م�صغولة باملبلغ املذكور والزالوا متخلفني عن الوفاء بقيمته لغاية 
بالت�صامن  اإليهما وتلزمهما  املتكررة، فاإن املخطرة تنذر املخطر  الودية  املطالبات  الرغم من  تاريخه دون مربراأوعذرقانوين على 
درهماً  وخم�صون  وخم�صة  األفاً  وثمانون  وثالثة  )مائة  درهماً   183،055.17 وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  بينهم  فيما  والتكافل 
و�صبع ع�صرة فل�صاً( واملرت�صد بذمتهمت خالل خم�صة اأيام )5( من تاريخ اإ�صتالمهما هذا االإخطار، ويف حال عدم مبادرتهما بالقيام 
والتعاقدية مع عدم  القانونية  لها حقوقها  تكفل  اإج��راءات  يلزم من  ما  الق�صاء التخاذ  �صاحات  اإىل  �صتلجاأ  املخطرة  فاإن  بال�صداد 
امل�صا�س باأي حق اآخر للمخطرة، ف�صاًل عن ت�صمينه الر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ االإ�صتحقاق حتى متام 

ال�صداد ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل بالن�ضر

رقم )2022/264(
 املنذر/ بنك دبي االإ�صالمي بوكالة املحامي/ حممد عبدامللك

املنذر اليه : عماد غازي اال�صعد - جمهول العنوان
املو�صوع : اإعالن باإخطار عديل

اإليه  امل��ن��ذر  ل�صالح  متويل  عقد  على  اإل��ي��ه  وامل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ب��ني  فيما  التوقيع  مت   2016/3/9 بت�اريخ  اأن�����ه  حي�ث 
مببلغ 122،500 درهم - قر�س متويل �صيارة نوع )�صيفروليه كامارو ال تى( موديل �صنة )2015( رق�م الل�وح�ة 
عقد  واأحكام  ل�صروط  وفقاً  ال�صداد  يتم  اأن  على  رم��ادي  الل�ون   - اب�وظبي  خ�صو�ص�ي   )16( رم�ز   )48670(

التمويل املذكور.
- وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�صداد اأق�صاط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�ص�د ف�ي ذمت�ه 

مبلغ وقدره 84،715/00 درهم، وذلك بخالف ما ي�صتجد من اأرباح وغرامات وم�صاريف قانونية وتعاقدية.
دره��م وذلك   84،715/00 وق��دره  املرت�صد يف ذمته  املبلغ  �صداد  اإليه ب�صرورة  املنذر  املنذر يخطر  فان   ، وعليه 
اإليه، مبا يف  اأيام من تاريخه، واإال �صي�صطر املنذر التخاذ كافة االج��راءات القانونية �صد املنذر  خالل مدة �صبعة 
ذلك اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ االأخرى طبقاً لقانون املعامالت 

املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل بالن�ضر

رقم )2022/266(
املنذر/ بنك دبي االإ�صالمي بوكالة املحامي/ حممد عبدامللك

املنذر اليه : ان�صاف مو�صى �صيرت امباىل - جمهول العنوان
املو�صوع : اإعالن باإخطار عديل

حيث اأنه بتاريخ 2018/12/26 مت التوقيع فيما بني املنذر واملنذر اإليه على عقد متويل ل�صالح املنذر اإليه مببلغ 
- قر�س متويل �صيارة نوع )تويوتا كورال( موديل �صنة )2013( رقم اللوحة )52032( رمز  درهم   42،4000

)w( خ�صو�صي دبي - اللون ابي�س على اأن يتم ال�صداد وفقاً ل�صروط واأحكام عقد التمويل املذكور.
- وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�صداد اأق�صاط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�ص�د ف�ي ذمت�ه 

مبلغ وقدره 40،067/00 درهم، وذلك بخالف ما ي�صتجد من اأرباح وغرامات وم�صاريف قانونية وتعاقدية.
وذلك  دره��م   40،067/00 وق��دره  ذمته  يف  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  اإليه  املنذر  يخطر  املنذر  فان  وعليه، 
اإليه، مبا يف  اأيام من تاريخه، واإال �صي�صطر املنذر التخاذ كافة االج��راءات القانونية �صد املنذر  خالل مدة �صبعة 
ذلك اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ االأخرى طبقاً لقانون املعامالت 

املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اول الغيث للمقاوالت الكهربائية وال�ضحية   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005364/ 

اإىل املحكوم عليه : اول الغيث للمقاوالت الكهربائية وال�صحية 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد اليا�س ماوالنا نور ال�صفا - اجلن�صية : بنجالدي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 17326  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21
اإعالن بالن�ضر 

اإجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 2021/864 جتاري م�ضارف جزئي 
املدعية : اميك�س )ال�صرق االو�صط( �س م ب 

اإىل املدعى عليه : كوزيجاليل بوتيا بورايل ارويندا�صن
تق�رر  -لق�د  دب�����ي   - جزئ�ي  م�����ص��ارف  جت��������اري   2021/864 رق��م  ال�����دع��وى  ف�ي 
عق�د اإجتم�اع خب�رة مرئ�ي ع�ن بعد عب�ر تطبي�ق زووم )ZOOM( ف�ي ال�دعوى 
اع�اله، وذل�ك ي�وم الثالث�اء املواف�ق 25/01/2022، ف���ي متام ال�ص�اعة 12:00 
ك�اف�ة دف�وعكم  اإر�ص�ال  اأع�اله م�ع  امل�ذكور  املوع�د  ف���ي  ل�ذا يرج�ى ح��ص�ورك�م  ظه�را، 
وم�ص�����تنداتكم وم��ا ترون���ه من�ا�ص��با لتي�ص���ري اأعم�ال اخلب�رة ف الدعوى( على عنوان 

a_shamsi13@yahoo.com الربيد االإلكرتوين
اخلبري املحا�ضبي/ امل�ضريف 
عبد اهلل فايز ال�ضام�ضي

اإعالن اإجتماع خربة 

70021
العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   /  AJCFICIREA2021 /0004800 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : الدار اال�صتقدام االأيدي العاملة ومن ميثلها قانونا  

والربيد  عجمان  بلدية  من  بالقرب   - الب�صتان   - عجمان   : االإقامة  حمل  جمهول 
0558247621 رقم   - 0555575062  - 054417144 املركزي - هاتف 

مكاين 4371611019
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/27 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد،  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/20 م.   

مدير اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007143 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه فوكرول مياه عبد املناف، العنوان : 9373688
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/11/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
لالت�صاالت  االمارات  جمموعة  �صركة  ل�صالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 

)جمموعة ات�صاالت( �س.م.ع ، بالتايل : ن�س احلكم
)خم�صة  قدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام   : املحكمة  قررت 
مع  فل�صا(،  وخم�صني  وواحد  درهما  و�صبعني  وخم�صة  و�صتمائة  األفا  وثمانني 

اإلزامه مب�صروفات الدعوى ومائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما ً قابال ً لال�صتئناف خالل املدة القانونية. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

اداء     امر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000738/ 
اإىل املحكوم عليه : ا�س ام اريان جرنال تريدجن - مانديب �صينغ براجميت �صيغ  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ مزارع العني لالنتاج احليواين �س م ع  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 272172.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/864( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة  امل�صدقة 
امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ، ب�صفتها وكيلة عن بنك دبي اال�صالمي 
مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود 

- بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / اويل زون م م ح - وعنوانه امارة را�س اخليمة - منطقة را�س اخليمة - �صارع اجلي�صر - بالقرب من املنار مول - �صقة رقم 

 0503879706 رقم  متحرك   -  2111
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )2697.18( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف 
اليه مرارا  املنذر  قد طالب  املنذر  ان  ، وحيث  دره��م  مبلغ )2697.18(  بذمته  تر�صد  املنذر حتى  ل�صالح  املركبة  اق�صاط  �صداد  عن 
وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ 

االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014ف�سيني�سان �سني A1.5را�ض اخليمة54892
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2017/19670 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/863( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة  امل�صدقة 
امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ، ب�صفتها وكيلة عن بنك دبي اال�صالمي 
مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - منطقة القرهود 

- بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / �صيد حممد طاهر �صيد حممد عثمان - اجلن�صية باك�صتاين - وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديرة - �صارع اخليل بناية 9-1 

- 6th Floor �صقة رقم 617 - متحرك رقم 0554823277 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )34111( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف 
عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )34111( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا 
واتخاذ  اليه  املرهونة  املركبة  بيع  للمنذر احلق يف  ان  ، وحيث  �صاكنا  اليه مل يحرك  املنذر  ان  اال  بذمته  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرعة 

االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014ابي�ضتويوتا كامريSدبي31421
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2018/29790 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/869( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة  
2021/1/102800 ، ب�صفتها وكيلة عن  2021/5/17 باملحرر رقم  امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 
بنك دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / نوريان عامل �صلطانووا - رو�صية اجلن�صية - وعنوانها اإمارة دبي - منطقة بردبي - �صارع دبي مارينا - بناية دبي 

مارينا - �صقة رقم 1105 - متحرك رقم 05025850033 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )56198( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )56198( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2012ف�سي ني�سان التيماLدبي21644
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2015/4062 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/888( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
الوكالة   مبوجب  اجلن�صية  اماراتية   ، الكتبي  �صلمى  املحامية/  عن  وكيال  ب�صفته  حممد  عبدالنبي  حممد  ال�صيد/احمد  وميثله 
بنك  وكيلة عن  ب�صفتها   ،  2021/1/102800 رقم  باملحرر   2021/5/17 بتاريخ  دبي  باإمارة  العدل  الكاتب  امام  امل�صدقة 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي 

- منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
اإم��ارة دبي - منطقة بردبي - بناية فكري - �صقة  املنذر اليه / حممد فار�س �صهيل �صهيل ن�صيم - باك�صتاين اجلن�صية - وعنوانه 

 0505995761 رقم  متحرك   -  302
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )4983( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )4983( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا 
وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه 

واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2012ابي�ض لوؤلوؤيتويوتا ياري�ض 15ابوظبي78985
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2019/8705 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/874( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
الوكالة   مبوجب  اجلن�صية  اماراتية   ، الكتبي  �صلمى  املحامية/  عن  وكيال  ب�صفته  حممد  عبدالنبي  حممد  ال�صيد/احمد  وميثله 
بنك  وكيلة عن  ب�صفتها   ،  2021/1/102800 رقم  باملحرر   2021/5/17 بتاريخ  دبي  باإمارة  العدل  الكاتب  امام  امل�صدقة 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي 

- منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / راماكري�صنا جاجال مادهو�صودهان - هندي اجلن�صية وعنوانه اإمارة دبي - منطة بر دبي - �صارع الرولة - بناية الرفا 

- �صقة رقم 7 - متحرك رقم 0557477566 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )17771( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )17771( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه 
مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة 

اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2010ابي�ض لوؤلوؤيتويوتا ياري�ضGدبي62163
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2016/10137 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/892( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
الوكالة   مبوجب  اجلن�صية  اماراتية   ، الكتبي  �صلمى  املحامية/  عن  وكيال  ب�صفته  حممد  عبدالنبي  حممد  ال�صيد/احمد  وميثله 
بنك  وكيلة عن  ب�صفتها   ،  2021/1/102800 رقم  باملحرر   2021/5/17 بتاريخ  دبي  باإمارة  العدل  الكاتب  امام  امل�صدقة 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي 

- منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / فرانكو تان توري�س - فلبيني اجلن�صية - وعنوانه اإمارة دبي - منطقة جبل علي - �صارع جبل علي - �صقة رقم 05 - 

متحرك رقم 0568815799 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )50294( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )50294( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه 
مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة 

اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014ابي�ضتويوتا فورتيونرSدبي56671
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2018/29755 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/872( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي 
وميثله ال�صيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�صفته وكيال عن املحامية/ �صلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة  
امل�صدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ، ب�صفتها وكيلة عن بنك 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / ال�صرارة الذهبية للت�صميم �س ذ م م - وعنوانها اإمارة دبي - منطقة بردبي - بناية الريفا - �صقة 410 - متحرك 

رقم 0529933249 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )48352( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )48352( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه 
مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة 

اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2015ر�سا�سيني�سان �سني Pدبي90025
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2018/17289 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/891( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
الوكالة   مبوجب  اجلن�صية  اماراتية   ، الكتبي  �صلمى  املحامية/  عن  وكيال  ب�صفته  حممد  عبدالنبي  حممد  ال�صيد/احمد  وميثله 
بنك  وكيلة عن  ب�صفتها   ،  2021/1/102800 رقم  باملحرر   2021/5/17 بتاريخ  دبي  باإمارة  العدل  الكاتب  امام  امل�صدقة 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي 

- منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / بها�صي انيل بها�صى - هندي اجلن�صية - وعنوانه اإمارة دبي - منطقة بردبي - �صارع ال�صطوة - �صقة رقم 23 - متحرك 

رقم 0505981574 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )63242( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )63242( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه 
مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة 

اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014ابي�ضتويوتا اف جيه Bدبي17980
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2017/22690 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/884( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
الوكالة   مبوجب  اجلن�صية  اماراتية   ، الكتبي  �صلمى  املحامية/  عن  وكيال  ب�صفته  حممد  عبدالنبي  حممد  ال�صيد/احمد  وميثله 
بنك  وكيلة عن  ب�صفتها   ،  2021/1/102800 رقم  باملحرر   2021/5/17 بتاريخ  دبي  باإمارة  العدل  الكاتب  امام  امل�صدقة 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي 

- منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه /نو�صاد نا�صر عبدالنا�صر - هندي اجلن�صية - وعنوانه اإم��ارة دبي - منطقة ديرة - �صارع احلمرية - �صقة رقم 42 - 

متحرك رقم 0556771249 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )48413( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )48413( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه 
مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة 

اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014ابي�ضتويوتا كامري Tدبي20125
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2018/16952 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/857( 

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي
الوكالة   مبوجب  اجلن�صية  اماراتية   ، الكتبي  �صلمى  املحامية/  عن  وكيال  ب�صفته  حممد  عبدالنبي  حممد  ال�صيد/احمد  وميثله 
بنك  وكيلة عن  ب�صفتها   ،  2021/1/102800 رقم  باملحرر   2021/5/17 بتاريخ  دبي  باإمارة  العدل  الكاتب  امام  امل�صدقة 
دبي اال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي 

- منطقة القرهود - بناية القرهود �صتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
اإم��ارة دبي - منطقة ديرة - �صارع الرقة - بالقرب من حمطة مرتو  املنذر اليه / ايفي بيتوى رويز - فلبينية اجلن�صية وعنوانه 

الرقة - �صقة رقم 207 - متحرك رقم 0551498644 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )39666( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )39666( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه 
مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة 

اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016احمرميت�سوبي�سي لن�سرMدبي47969
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا االخطار واال �صن�صطر ا�صفني 
اىل ا�صتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون وكذلك �صرف املبلغ املودع على ذمة ملف احلجز 

التحفظي رقم 2019/3025 امر على عري�صة حمكمة راأ�س اخليمة مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392
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العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009904 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد مطر خليفه �صيف قرونه املهريي 
جمهول حمل االإقامة : ال�صارقة - املجاز - كورني�س البحرية - برج الدرة

�صليمان  خمي�س  �صامل  عفراء   -2 و  اجلن�صية  اماراتي   - ال�صام�صي  �صليمان  خمي�س  �صامل  علي  املدعيني/1-  اأن  نعلمكم 
ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية.  و3- عائ�صة �صامل خمي�س �صليمان ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية

قد اأقاموا الدعوى املذكورة اأعاله ويطالبون فيها باالتي :
الدعوى. لنظر  جل�صة  اقرب  حتديد   )1

عليهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهم برد مبلغ وقدره 213،330 درهم )مائتان وثالثة ع�صر ا الفا  املدعي  الزام   )2
وثالثمائة وثالثون دهما(

بالتعوي�س اجلار لل�صرر مبلغ 60000 درهم الق�صاء   )3
بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عليهم  املدعى  اإلزام   )4

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/1/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�صتندات 

بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/1/18 م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009904 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد حممد �صيف املهريي 
جمهول حمل االإقامة : ال�صارقة - املجاز - كورني�س البحرية - برج الدرة

�صليمان  خمي�س  �صامل  عفراء   -2 و  اجلن�صية  اماراتي   - ال�صام�صي  �صليمان  خمي�س  �صامل  علي  املدعيني/1-  اأن  نعلمكم 
ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية.  و3- عائ�صة �صامل خمي�س �صليمان ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية

قد اأقاموا الدعوى املذكورة اأعاله ويطالبون فيها باالتي :
الدعوى. لنظر  جل�صة  اقرب  حتديد   )1

عليهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهم برد مبلغ وقدره 213،330 درهم )مائتان وثالثة ع�صر ا الفا  املدعي  الزام   )2
وثالثمائة وثالثون دهما(

بالتعوي�س اجلار لل�صرر مبلغ 60000 درهم الق�صاء   )3
بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عليهم  املدعى  اإلزام   )4

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/1/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�صتندات 

بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/1/18 م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009904 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : البيت امللكي للعقارات 
 جمهول حمل االإقامة : ال�صارقة - املجاز - كورني�س البحرية - برج الدرة - هاتف رقم 065567655 -065567556
�صليمان  خمي�س  �صامل  عفراء   -2 و  اجلن�صية  اماراتي   - ال�صام�صي  �صليمان  خمي�س  �صامل  علي  املدعيني/1-  اأن  نعلمكم 

ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية.  و3- عائ�صة �صامل خمي�س �صليمان ال�صام�صي - اماراتي اجلن�صية
قد اأقاموا الدعوى املذكورة اأعاله ويطالبون فيها باالتي :

الدعوى. لنظر  جل�صة  اقرب  حتديد   )1
عليهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهم برد مبلغ وقدره 213،330 درهم )مائتان وثالثة ع�صر ا الفا  املدعي  الزام   )2

وثالثمائة وثالثون دهما(
بالتعوي�س اجلار لل�صرر مبلغ 60000 درهم الق�صاء   )3

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عليهم  املدعى  اإلزام   )4
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/1/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�صتندات 

بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/1/18 م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف  الدعوى رقم SHCFICIPOR2022 /0000276 جتاري )جزئي( 

اإىل املدعي عليه: �صركة االندل�س للتجاره واملقاوالت الكهربائيه �س.ذ.م.م
جمهول حمل االإقامة : ال�صارقه - النباعه - خلف �صارع العروبه - مركز املبارك - مكتب رقم 406+407 ملك 

ورثة عبدالعزيز احل�صاوي- موبايل / 0506468147
تلتم�س املدعيه من مقام عدالة املحكمة املوقرة.

اأوال : فتح ملف الدعوى وقبوله واإعالن املدعي عليها ب�صورة من الئحتها واملرفقات. 
وثمانية  و�صتمائة  الف  �صبعون   )70،698.06( وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  توؤدي  بان  عليها  املدعي  :اإلزام  ثانيا 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   5% بواقع  القانونية  بالفائدة  عليها  املدعي  الزام   : ثالثا  فل�س.  و�صتة  درهم  وت�صعون 
وحتى ال�صداد التام. رابعا �صم ملف النزاع رقم 2021/4147 . رابعا اإلزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
املحكمة  االإحتادية  ال�صارقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/01/27 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  اأنت 
االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/20 م.  

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ريا�س احمد احمد ح�ضن ار�ضد  
مدين     SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000355/ 

اإىل املحكوم عليه : ريا�س احمد احمد ح�صن ار�صد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ قي�صر حممود رحمت علي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 20025  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
MOJAU_2022- 0045222 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
االإمارات  اجلن�صية  الكياى،  احمد  ابراهيم  حممد  عمران   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد 
الرخ�صة  يف  املتحدة  العربية  االإمارات  اجلن�صية  ال�صويدي،  الع�صم  خليفه  �صلطان  ماجد   :
)اوماجي �صو�صي( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )779802( ال�صادرة 
من دائرة التنميه االقت�صادية. تعديالت اخرى: تغيري اال�صم التجاري من )اوماجي �صو�صي( 

اىل )ترويقة كافيه( ، تنازل �صاحب رخ�صة الآخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الت�صديق  على االجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICIINJ2022/0000071 م�ضتعجل 
اىل املدعي عليه : الهالل للتكافل 

نعلمكم بان املدعي جميل حممد عبد القادر مفتى �صوري اجلن�صية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 لذا يجب عليكم احل�صور امام 
املوافق  االإثنني  يوم  املدنية  االإبتدائية  املحكمة   ، االإحتادية  ال�صارقة  حمكمة 
2022/1/26 ال�صاعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات ،ويف حالة عدم 
اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر االإجراءات  ح�صوركم او 

القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2022/1/19  / حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   70197
يف  الدعوى رقم 2021/8326 مدين جزئي - ال�ضارقة 

املدعي / اجرة ال�صارقة  
املعلن اإليه / املدعي عليه / �صريجيت بالكري�صنا  

يف الدعوى رقم )2021/8326( مدين جزئي - ال�صارقة  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
االربعاء املوافق 2022/1/26 يف متام ال�صاعة الثالثة والن�صف ع�صرا لعقد االإجتماع االأول 

للخربة عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
 expert@alsharid.com تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور االجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات 

تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد مبحاكم دبي 153

رقم القيد بوزارة العدل 534 

 دعوة حل�ضور
   االجتماع الثاين للخربة

70522

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيدة : مروه حممود البيلي على - اجلن�صية: م�صر، ترغب 
�صمري  حممد  ال�صيد:  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
لال�صت�صارات  )اوركيد  امل�صماه  الرخ�صة  يف  م�صر،  اجلن�صية:   - الدما�صى  م�صطفى  فوؤاد 
الهند�صية( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )721487( ال�صادرة من دائرة 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإع�الن

البيع  ، يرغب يف  الهند   : تايلفيد فياليودهان - اجلن�صية  ال�صيد: كنان  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
 والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد: انور كون�اتو بارامبيل - اجلن�صية : الهند
، ترغب  الهند  ال�صيدة : �صيني �صتار عبدالعزيز عبدالقادر - اجلن�صية :  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
انور كون�اتو بارامبي�ل -  ال�صيد:  اإىل  البالغ�ة )50%( وذل�ك  التنازل عن كامل ح�ص�تها  البيع و  يف 
ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  اال�صماك(  )الفريوز لطهي  امل�صماه  الرخ�صة  الهند يف   : اجلن�صية 

رخ�صة رقم )781822( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة،
تعديالت اخرى : • تغيري وكيل خدمات

�صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام  من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : حممد �صفري �صاه عبدال�صتار حممد كونهي - اجلن�صية : الهند، 
ال�صيد : دهارما كومار  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
�صعبان(  )كافترييا  امل�صماه  الرخ�صة  يف  الهند،  اجلن�صية:   - بارامبات  كري�صنان  ت�صيمربامبيث 
تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )509124( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 
بال�صارقة، تعديالت اأخرى: تغيري الن�صاط التجاري من )بيع الوجبات اخلفيفة)كافترييا(( اإىل 

)بيع الوجبات اخلفيفة)كافترييا(، ن�صاط 24 �صاعة(،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

الهند،  - اجلن�صية:  �صينغ  كبل  �صينغ  �صوخويندر   : ال�صيد  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
 : ال�صيدة  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
)�صالون  امل�صماه  الرخ�صة  يف  الهند،  اجلن�صية:   - مدهو  كومار  �صر�س  كومار  ارت 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )518922(  باإمارة  تاأ�ص�صت  الزيتون للحالقة(  ركن 
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اأخرى:  وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
 : الف�صل عبداللطيف حممد - اجلن�صية  ابو  ادهم   : ال�صيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
م�صر، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : 
�صالح عبا�س ح�صن خليفه - اجلن�صية : م�صر، يف الرخ�صة امل�صماه )جبل مليحة ملقاوالت 
 )772366( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ص�صت  واالر�صيات(  التك�صية 

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : عي�صى ح�صن غلوم داخدا روباري - اجلن�صية : االإمارات 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�صيد : را�صد 
�صعيد حممد حمدان الدرمكي - اجلن�صية : االإمارات يف الرخ�صة امل�صماه )البيادر لتاأجري 
ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )507415( ال�صادرة من دائرة 

التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى : ال يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة : خديجه جمال ح�صن - اجلن�صية : االإمارات العربية املتحدة، ترغب يف 
البيع والتنازل عن )25%( من كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد: ايليا ابراهيم را�صى 
عوي�صه - اجلن�صية: م�صر، وترغب يف البيع والتنازل عن )75%( من كامل ح�صتها البالغة )%100( 
وذلك اإىل ال�صيد: يامن قدرى تاج الدين - اجلن�صية : اجلمهورية العربية ال�صورية، يف الرخ�صة امل�صماه 
من  ال�صدرة   )569732( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  البناء(  ملقاوالت  م�صايف  )�صم�س 
دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى: 1. تغيري االإ�صم التجاري من )�صم�س م�صايف ملقاوالت 
البناء( اإىل )ماركاتو ملقاوالت البناء)ذ.م.م( - فرع ال�صارقة، 2. تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( 
اإىل )فرع ل�صركة حملية(، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

 ، االإمارات   : اجلن�صية   - املري  بوخما�س  �صقر  مطر  حممد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ص�ته البالغة )100%( وذل�ك اإىل ال�صيد: �صاجنو دايفاثار 
كان�دى �صادانان�دان اكامبيت - اجلن�صية : الهند يف الرخ�صة امل�صماه )�صوبر ماركت ج�ص�ر املطار( 
تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )543957( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 

بال�صارقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

ال�صيدة : هديل عبدالرحمن ح�صني ب�صاره - اجلن�صية : االأردن،  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
مرمي   : ال�صيدة  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
غلوم على داخ�دا روبارى - اجلن�صية: االإمارات العربية املتحدة، يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم 
من  ال�صادرة   )786111( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  مويلح(  �صاحية 

دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، 
تعديالت اخرى : 1 - تغيري ال�صكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�ص�صة فردية(،

 2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

 : اجلن�صية   - �ص�ي�ل  كانتي  �صونيل  �ص�يل  ك�انتي  ب�اب�و   : 1.ال�صيد   : من  كل  باأنه  للجميع  معلوماً  ليكن 
بنغالدي�س، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%30( وذلك اإىل ال�صيد : حممد هارون 
ماجومدر  هاريباد  ماجومدر  �صاندرا  ديبنكور   : ال�صيد   .2 رو�صيد اني�س احلق - اجلن�صية : بنغالدي�س. 
اإىل ال�صيد :  - اجلن�صية : بنغالدي�س، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%30( وذلك 
حممد هارون رو�صيد اني�س احلق - اجلن�صية : بنغالدي�س.  3. ال�صيد: بوىل ت�صاندرا دع�ا�س مونوروجنون -  
اجلن�صية : بنغالدي�س، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%40( وذلك اإىل ال�صيد : حممد 
هارون رو�صيد اني�س احلق - اجلن�صية : بنغالدي�س.  يف الرخ�صة امل�صماه )�صالون �صماء �صمنان للحالقة( 
االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )766850( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت 
بال�صارقة، تعديالت اخرى: وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صادة/ ال�صركة الكويتية لالغذية - امريكانا �س م ك  اجلن�صية 
: الكويت يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتهم البالغة 100 %وذلك اإىل ال�صادة/ 
ال�صركة الكويتية لالغذية - امريكان�ا ذ،م،م  اجلن�صية : االمارات ، بالرخ�صة امل�صماه )دجاج 
كنتاكي( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )21943( ال�صادرة من دائرة التنمية 

االقت�صادية بال�صارقه، تعديالت اخرى: ال يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

باأن ال�صيد : احمد جنيب حممد احمد ح�صب اهلل - اجلن�صية :  للجميع  ليكن معلوماً 
اإىل ال�صيد  م�صر، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك 
: حممد احمد عبدال�صايف حممد فرج - اجلن�صية : م�صر، يف الرخ�صة امل�صماه )النيل 
ال�صادرة  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )774685(  باأمارة  تاأ�ص�صت  لتجارة االحجار( 
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى: وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد 
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
 SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004744/ 

اإىل املحكوم عليه : نواف يو�صف حممد �صعيد اجل�صمي  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ الروعة لتاأجري ال�صيارات  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 6791 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
MOJAU_2022- 0044156 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
احمل  اماراتية اجلن�صية،   - �صالح عطايا  �صريفه عيد   / ال�صيدة  باأنني  للجميع  ليكن معلوما 
ح�صتي  كامل  عن  التنازل  و  البيع  يف  اأرغب   784196602510313 بطاقة هوية رقم 
ويحمل  اجلن�صية  م�صري  ابو�صنب  غنيم  عبدالرحمن  /ر�صا  ال�صيد  اإىل  البالغة )%100( 
جواز �صفر رقم A18684639 لت�صبح ن�صبته )100%( ، يف الرخ�صة با�صم ))�صلة ال�صياد 
 ،)778704( : الرخ�صة رقم  ال�صارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  البحرية((  للماكوالت 
- تغيري اال�صم التجاري لل�صركة املوؤ�ص�صة، خروج �صريك ، �صركاء، ودخول اآخر/اآخرين ، تغيري 
ن�صاط تغيري ال�صكل القانوين لل�صركة من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  فقد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : �سركة التي�سري للم�ستلزمات ال�سناعية - ذ م م  
العنوان : حمل ملك احمد وعلي عبداهلل ال�صعفار - طريق العوير - ال�صكل القانوين 
: ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 234920 رقم القيد بال�صجل التجاري : 
42414 مبوجب هذا تعلن دائرة االقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/11/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/12 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ابي حما�سب قانوين 
العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�صف عبدالكرمي دروي�س - ديرة - 
القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :    م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13448 بتاريخ 2022/1/21   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي : ابي حما�سب قانوين
العنوان : مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�صف عبدالكرمي دروي�س - ديرة 

- القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :
امل�صفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  دب��ي  وال�صياحة يف  االقت�صاد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
�سركة التي�سري للم�ستلزمات ال�سناعية - ذ م م وذلك  املذكور اأعاله لت�صفية 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2021/12/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة
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•• ال�سارقة-الفجر:

تتح�صر اإمارة ال�صارقة لبدء فعاليات املهرجان 
االأكرب من نوعه يف املنطقة وال�صرق االأو�صط؛ 
حيث  )اك�صبوجر(،  للت�صوير  الدويل  املهرجان 
15 فرباير  اإىل   9 الفرتة من  ت�صتقبل خالل 
مبدعاً   70 ال�����ص��ارق��ة،  اك�صبو  م��رك��ز  يف  املقبل 
وم��وؤث��راً و���ص��اح��ب جت��رب��ة وح��ك��اي��ة م��ن اأف�صل 
فردياً  معر�صاً   45 ب�  ل��رتوي  العامل،  م�صوري 
وور�صة  63 جل�صة  م��ن  اأك���رث  وع��رب  وج��م��اع��اً، 
ع��م��ل، ح��ك��اي��ات م��ن ع���وامل ب��ع��ي��دة، ومغامرات 
مل�����ص��وري��ن ت��ن��ق��ل��وا ب��ني ك���ربى االأح������داث حول 
الق�صايا  باأهم  االإن�صاين  املجتمع  العامل، وتنّبه 

التي تهم م�صتقبل الكوكب والب�صرية. 
ويدعو املهرجان يف ن�صخته ال�صاد�صة، قادة الراأي، 
والنا�صطني يف جمال حماية املحيطات والبحار، 
التي  البيئية”  “القمة  يف  وامل�صاركة  للح�صور 
فيها  ويجتمع  االأوىل  للمرة  املهرجان  ينظمها 
�صعار  العامليني حتت  وامل�صورين  التغيري  �صّناع 
للعامل  نداًء  بذلك  ليطلق  املحيطات(،  )الإنقاذ 
الوعي  ل��رف��ع  اجل��ه��ود  ح�صد  ي�صتهدف  اأج��م��ع، 
ك��م��ا ي�صهد  ال��ب��ح��ار وامل��ح��ي��ط��ات،  ت��ل��وث  بخطر 
اأ�صماء  ع��ن  االإع����الن  االأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ه��رج��ان 
الفائزين ب� “جائزة امل�صّور ال�صحفي امل�صتقل”، 
من  الفائت  العام  دورة  يف  ا�صتحداثها  مت  التي 
الفائزين  اإع�����الن  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  امل���ه���رج���ان، 

بجوائز )اك�صبوجر( العاملّية للت�صوير.
املكتب  خ��الل موؤمتر �صحايف نظمه  ذل��ك  ج��اء 
االإع����الم����ي حل��ك��وم��ة ال�������ص���ارق���ة ���ص��ب��اح ام�س 
)اخل��م��ي�����س(، يف م�����ص��رح امل��ج��از، حت���دث خالله 
ك��ل م��ن �صعادة ط���ارق ع��الي م��دي��ر ع��ام املكتب 
االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة، و���ص��ع��ادة علياء 
ال�����ص��وي��دي م��دي��ر امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حلكومي 
ال�صحافيني  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ص��ور  ال�������ص���ارق���ة، 

واالإعالميني العرب واالأجانب.

7 اأيام من “اك�سبوجر” 
على  اجلمهور  اأم��ام  اأبوابه  )اك�صبوجر(  ويفتح 
مدار �صبعة اأيام، حيث مدد اأيام انعقاده ليّو�صع 
ال��ت��ج��ّول يف معار�س  ف��ر���ص��ة  اأم�����ام اجل��م��ه��ور 
فنانني عامليني، واال�صتماع اإىل جتاربهم امللهمة، 
ورحالتهم يف خمتلف بلدان العامل، اإىل جانب 
الوقت  ويف  وح��ّي��ة،  تفاعلية  فنية  عي�س جت��ارب 
نف�صه االطالع على اأحدث التقنيات واالبتكارات 
التي تو�صلت اإليها كربى العالمات التجارية يف 

عامل الكامريات وفن الت�صوير.

القمة البيئية 
بالتعاون  ت��ع��ق��د،  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ة  ال��ق��م��ة  وت���دع���و 
م����ع ال����راب����ط����ة ال���ع���امل���ي���ة مل���������ص����وري احل���ف���اظ 
 International ال�����ب�����ي�����ئ�����ة  ع�����ل�����ى 
 League of Conservation
من  ال��ع��ا���ص��ر  يف   ،  )Photographers
ف���رباي���ر امل��ق��ب��ل، اجل��م��ه��ور وامل�����ص��وري��ن ل�صم 
البيئيني،  ال��ن��ا���ص��ط��ني  اأ�����ص����وات  اإىل  ���ص��وت��ه��م 
البحرية،  احل��ي��اة  يف  املتخ�ص�صني  وامل�صورين 
يقدم  نقا�صية،  جل�صات   9 تنظيم  ت�صهد  حيث 
خاللها امل�صاركون حلواًل ومقرتحات من �صاأنها 

احلفاظ على البيئة وحمايتها.

يف  م�ساركة  األف   15 – املواهب  من  عامل 
جوائز اك�سبوجر 

وبعد اأن ا�صتقبل ما يقارب 15 األف م�صاركة يف 
املواهب  م��ن  بعامل  املهرجان  يحتفي  ج��وائ��زه، 
من  امل�صاركات  ج��اءت  اإذ  امل�صورين،  واملبدعني 
126 دولة منها �صوي�صرا، كندا، ت�صيلي، اأملانيا، 
بلغ  اإج��م��ايل  بنمو  اإي��ط��ال��ي��ا،  ال��ي��ون��ان،  فنلندا، 
انطالق  م��ن  اأع���وام  خم�صة  م��دى  على   58%
بني  مناف�صات  اأم��ام  املتابعون  فيقف  املهرجان، 
ت�صدرتها  اال�صتثنائية،  الفنية  االأع��م��ال  مئات 
وجمهورية  ورو�صيا،  واإي���ران،  والهند،  ال�صني، 
ودولة  وبنغالدي�س،  وميامنار،  العربية،  م�صر 

االإمارات العربية املتحدة.
وينتظر اجلمهور الفر�صة لالطالع على �صّور 
متنوعة يف خمتلف املجاالت التقطتها عد�صات 
م�����ص��وري��ن م���ن ح����ول ال����ع����امل، ح��ي��ث توزعت 
الت�صوير  10 فئات هي:  جوائز املهرجان على 
ت�صوير  )ال��درون(،  اجلوي  الت�صوير  املعماري، 
ال�����ص��غ��ار، االأف�����الم الق�صرية  ال��ب��ورت��ري��ه، ف��ئ��ة 

ت�صوير  الرحالت،  ت�صوير  املتحركة،  وال�صورة 
الت�صوير  ال��ربي��ة،  احل��ي��اة  الطبيعية،  امل��ن��اظ��ر 
ال�صارقة،  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  وف��ئ��ة  ال�����ص��ح��ايف، 
ووقف وراء تقييم االأعمال امل�صاركة �صمن هذه 
ال��ف��ئ��ات اأ���ص��م��اء م�����ص��وري��ن ع��امل��ي��ني ل��ه��م تاريخ 
اجلوائز  وحتكيم  الت�صوير  يف  طويلة  وجتربة 
الفوتوغرافية العاملية، فجمعت جلنة التحكيم 

21 م�صوراً  عاملياً. 

جائزة امل�سور ال�سحايف امل�ستقل
و�صيك�صف املهرجان عن واحدة من اأكرث ال�صّور 
اإذ  م�صتقل،  م�����ص��ّور  ع��د���ص��ة  التقطتها  اإب���داع���اً 
�صيك�صف ا�صم الفائز ب� “جائزة امل�صور ال�صحايف 
املهرجان،  اأحدث مبادرات  تعد  التي  امل�صتقل”، 
حيث اأعلن عنها �صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد 
جمل�س  رئي�س  ال�صارقة،  حاكم  نائب  القا�صمي، 
ال�����ص��ارق��ة ل����الإع����الم، يف ال������دورة امل��ا���ص��ي��ة من 
املهرجان، تقديراً جلهود امل�صورين ال�صحفيني 
العامل  اأح������داث  وت��وث��ي��ق  ن��ق��ل  امل��ح��رتف��ني يف 
بال�صورة، وحتملهم املخاطر التي قد يتعر�صون 
لها من قلب كوارث و�صراعات وحروب، وت�صكل 
العامل،  يف  االإي��ج��اب��ي  التغيري  الإح���داث  فر�صة 

ليكون املهرجان بذلك بوابًة تدعو لل�صالم.
ويح�صل الفائز باملركز االأول على جائزة قدرها 
15 األف دوالر، يف حني �صيح�صل الفائز باملركز 
اأعماله يف  الثاين على م�صاحة معر�س لعر�س 

مهرجان )اك�صبوجر(.  
وتتوزع اجلائزة على ثالث فئات هي: ال�صحافة 
و�صحافة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وال�����ص��ح��اف��ة  االإخ���ب���اري���ة، 
من  133 م�صوراً  فيها  ���ص��ارك  احل��ل��ول، حيث 
1265 ���ص��ورة، وتنوعت  51 دول��ة من خ��الل 
امل�صاركات يف اجلائزة من بلدان عربية واأجنبية، 
املتحدة،  واململكة  وفرن�صا،  اإ�صبانيا،  وت�صدرتها 
ودولة  وبنغالدي�س،  والهند،  وتركيا،  و�صوريا، 

جلنة  تكونت  فيما  املتحدة،  العربية  االإم����ارات 
امل�����ص��وري��ن املحرتفني  اأف�����ص��ل  ال��ت��ح��ك��ي��م م���ن 
العامليني وهم، اآيدان �صوليفان، والر�س بورينج، 

وكريا بوالك، وحممد حمي�صن، وراي ويلز.

عامل من التجارب - 70 م�سورًا عامليًا
ال���ت���ع���رف على  ي���رغ���ب يف  ال������ذي  ول��ل��ج��م��ه��ور 
ال�صور،  اأ���ص��ه��ر  وراء  يقفون  ال��ذي��ن  امل�صورين 
وال���ت���ج���ّول م���ع م�����ص��وري��ن يف اأم���اك���ن وع����وامل 
اجلل�صات  وم��ت��اب��ع��ة  احل�����ص��ور  ميكنه  ���ص��اح��رة، 
فاملهرجان  ال���ف���ن���ي���ة،  وامل����ع����ار�����س  احل�����واري�����ة 
العامل،  م�صوري  اأف�صل  من  �صبعني  ي�صت�صيف 
م���ن اأب����رزه����م، ���ص��ت��ي��ف م���اك���وري ع�����ص��و من�صة 
بت�صوير  امل��ت��خ�����ص�����س  ل��ل��م�����ص��وري��ن،  م��اغ��ن��وم 
القدمية،  وال���ث���ق���اف���ات  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ن���زاع���ات 
واأهم  احل��روب  بتوثيق  املهتم  ناكتوي  وجيم�س 
الق�صايا االجتماعية، ولور بالي�صتا الذي يهتم 
بق�صايا املحافظة على البيئة البحرية، وبريان 
�صكريي املتخ�ص�س بت�صوير عامل ما حتت املاء، 
وجول �صارتور موؤ�ص�س م�صروع “ذا فوتو اآرك”، 
والذي يعر�س جمموعًة من ال�صور للحيوانات 

والكائنات املهددة باالنقرا�س.

فرديًا  معر�سًا   45  – الق�س�ض  من  ع��امٌل 
وجماعيًا 

ويحتفي )اك�صبوجر(، بعامل من املغامرة والفن 
واجل���م���ال وال��ث��ق��اف��ات وال��ق�����ص�����س، م��ن خالل 
45 معر�صاً فردياً وجماعياً مل�صورين  تنظيمه 
م��ع��ا���ص��ري��ن حم��رتف��ني ت��ق��دم جم��ت��م��ع��ة اأكرث 
ال���ع���امل، جت�صد  1600 ق�����ص��ة م��ن ح���ول  م��ن 
و�صكينة  ه���دوء  م��ن  العربية  ال�صحراء  ج��م��ال 
ال��ربي��ة وم��ا حتت�صنه  واأ���ص��رار احل��ي��اة  و�صفاء، 
من خملوقات �صغرية وكبرية، وم�صاهد احلياة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف ع�����ص��رن��ا احلايل 

النزاعات  من  التاريخ  �صجلها  التي  واالأح���داث 
ق�ص�س  ج���ان���ب  اإىل  واالأم�����را������س،  وال����ك����وارث 
املجتمعات  بع�س  م��ع��ان��اة  ع��ن  م��وؤث��رة  ب�صريًة 
والوقاية  ال�صاملة  ال�صحّية  الرعاية  وق�صايا 

من االأمرا�س.

عامل من الإلهام - 28 حوارًا ملهمًا 
وي���ق���دم )اك�����ص��ب��وج��ر( ع���امل���اً م���ن االإل����ه����ام من 
تتناول  امل�����ص��وري��ن  ل��ك��ب��ار  ح������واراً   28 خ����الل 
جمال  يف  والفنية  التقنية  املوا�صيع  من  ع��دداً 
دعم  اإىل  وت���ه���دف  ال���ف���وت���وغ���رايف،  ال��ت�����ص��وي��ر 
خ����ربات امل�����ص��وري��ن مب��ع��ارف وجت����ارب جديدة 
وتفتح املجال اأمامهم لال�صتفادة من م�صورين 
خمتلف  يف  الطويل  تاريخهم  لهم  حم��رتف��ني 

جماالت الت�صوير.

عامل من املعرفة – 25 ور�سة عمل
تدريبية  ع��م��ل  ور����ص���ة   25 امل���ه���رج���ان  وي��ع��ق��د 
الب�صرية،  ب��ال��ف��ن��ون  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني وامل���ح���رتف���ني، وي���ق���دم���ه���ا  نخبة 
ي�صكل من�صة  امل��ح��رتف��ني مب��ا  امل�����ص��وري��ن  م��ن 
للمعرفة تعزز جتارب املهتمني بعامل الت�صوير 
ال�����ص��وئ��ي وت��ن��م��ي م��ه��ارات��ه��م االإب���داع���ي���ة،  كما 
وجل�صات  جماعية،  نقا�صية  جل�صة   38 ينظم 
فر�صة  وه���ي  ال��ف��ن��ي��ة،  امل��ب��دع��ني  ل�����ص��ري  تقييم 
حول  ن�صائح  لتلّقي  امل�صورين  اأم���ام  مفتوحة 
م�صّورين  م���ن  ال��ف��ن��ي��ة  وجت��رب��ت��ه��م  اأع��م��ال��ه��م 
حم��رتف��ني ع��امل��ي��ني مي��ت��ل��ك��ون خ���ربة ك��ب��رية يف 
جمال الت�صوير التجاري، والت�صوير ال�صحفي، 
والوثائقي، وت�صوير املناظر الطبيعية، وال�صفر، 

والبورتريه، وغريها من جماالت الت�صوير.
 

ال�سورة قوة تغيري كبرية 
وق����ال ���ص��ع��ادة ط����ارق ع���الي م��دي��ر ع���ام املكتب 

االإعالمي حلكومة ال�صارقة: “ميثل لقاء اليوم 
اإعالناً عن مرحلة جديدة يف م�صرية املهرجان 
العام  ففي هذا  )اك�صبوجر(،  للت�صوير  الدويل 
ومناق�صة  لبحث  كمن�صة  امل��ه��رج��ان  دور  ن��ع��زز 
ق�صايا تتعلق مب�صتقبل الكوكب والب�صرية بروؤى 
تغيري،  و���ص��ّن��اع  راأي  وق���ادة  م�صورين  وجت���ارب 
فنحن نوؤمن اأن لل�صورة قوة تغيري كبرية، واأن 

امل�صورين �صّناع راأي وَحملة ر�صالة”.
)اك�صبوجر(  مهرجان  “يقدم  ع��الي:  واأ���ص��اف 
ال�صارقة  روؤي���ة  امل��ت��ن��وع��ة،  فعالياته  خ��الل  م��ن 
على  اأ�ص�صه  ال��ذي  الكبري،  الثقايف  وم�صروعها 
اأرب��ع��ني ع��ام��اً، �صاحب ال�صمو  اأك���رث م��ن  م��دى 
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
حيث  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
يتمّيز املهرجان بالق�صايا التي يتبناها، والفن 
ال����ذي ي��ح��ت��ف��ي ف��ي��ه وال��ق�����ص�����س امل��ل��ه��م��ة التي 
يعر�صها من خالل اأن�صطته وبراجمه ومعار�صه 
التي تت�صع عاماً بعد عام، ف�صاًل عن احت�صانه 
عام  ينتظرونه كل  الذين  املبدعني  للم�صورين 
ي���د م�صورين  الك��ت�����ص��اب خ����ربات ج��دي��د ع��ل��ى 

حمرتفني”.

من�سة دولية متكاملة لفن الت�سوير
مدير  ال�صويدي  علياء  ���ص��ع��ادة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا، 
“ال�صورة  ال�صارقة:  االإعالمي حلكومي  املكتب 
للت�صوير  ال�����دويل  امل��ه��رج��ان  يف  ون��ح��ن  ق����وة، 
ال���ق���وة لنكون  ب���ه���ذه  ن�����ص��ت��ث��م��ر  )اك�������ص���ب���وج���ر(، 
م�صاهمني يف اإحداث الفرق، فاملهرجان هو لقاء 
اأي�صاً لقاء للتاأكيد  لكبار م�صوري العامل، وهو 
ع��ل��ى اأث���ر ال�����ص��ورة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى تغيري واقع 
املجتمعات، واحلد من الكوارث طبيعية، واإنقاذ 
)اك�صبوجر(  ف��اإن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الكائنات، 
هذا العام هو ف�صاء مفتوح اأمام اجلمهور لروؤية 

العامل الذي يحلم به امل�صورون”.
من�صة  املهرجان  “ميثل  ال�صويدي:  واأ���ص��اف��ت 
اإىل  فباالإ�صافة  الت�صوير،  لفن  متكاملة  دولّية 
الفر�صة التي توفرها هذه املن�صة ملختلف فئات 
اجلمهور لالطالع على اأحدث تقنيات ومعدات 

الت�صوير،
واأ�صهر م�صوري  اأه��م  على  والتعرف عن قرب   
التعليمي  اجلانب  املهرجان يجمع  فاإن  العامل، 
واخلربة  العملي  واجلانب  للت�صوير،  النظري 
منه  م�صاحة  يخ�ص�س  اأن���ه  ج��ان��ب  اإىل  احل��ي��ة 
ل�صراء االأعمال الفنية التي يعود ريع جمموعة 

كبرية منها جلمعيات وموؤ�ص�صات خريية”.

ُينظمه املكتب الإعلمي حلكومة ال�سارقة بن�سخته ال�ساد�سة بني 9 و15 فرباير املقبل

اك�سب�جر 2022 ي�ست�سيف 70 م�س�رًا عامليًا يف 28 جل�سة ح�ارية 
و25 ور�سة عمل و45 معر�سًا ويطلق قمة بيئية

من حول العامل يقدمها كبار امل�سورين يف 45 معر�سًا فرديًا وجماعيًا   ق�سة   1600 من  • اأكرث 
الفنية   للملفات  مراجعة  جل�سة  و24  جماعية  نقا�سية  جل�سة   14 •

فرباير   14 للت�سوير  العاملية  اك�سبوجر  بجوائز  الفائزين  عن  • الإعلن 
فرباير  10 امل�ستقل  ال�سحايف  امل�سور  بجائزة  الفائزين  عن  • الإعلن 

•• دبي– الفجر:

يف حمطة جديدة من �صل�صلة حديث املكتبات 
دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  تعقدها  التي 
كتاب  “احتاد  مع  بالتعاون  للثقافة”  “دبي 
ع�ّصاق الرتاث واحلكاية  االإمارات”،   واأدب��اء 
مع  م��وع��د  على  واملقيمني  االإم��ارات��ي��ني  م��ن 
ج��ل�����ص��ة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان “ما غ��ّي��ب��ه ال����رواة 
ال�صفا  م��ك��ت��ب��ة  يف  وليلة”  ل��ي��ل��ة  األ�����ف  م���ن 
من  ثالثة  جتمع  والتي  والت�صميم،  للفنون 
��ا���ص��ني االإم���ارات���ي���ني امل��ب��دع��ني الذين  ال��ق�����صّ
ال���ذي يحمل  املميز  العمل  اإن��ت��اج  يف  ���ص��ارك��وا 
ع��ن��وان ه���ذه اجل��ل�����ص��ة، وال����ذي اأ����ص���رف عليه 
الدكتور �صالح هويدي.وخالل اجلل�صة التي 
ال�صاعة  م��ن  اجل����اري  ي��ن��اي��ر   24 ���ص��ت��ق��ام يف 
وال��ن�����ص��ف م�صاء،  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����ص��اب��ع��ة ح��ت��ى 
االإماراتية  وال�صاعرة  الكاتبة  تديرها  والتي 
الكاتبة  م��ن  ك��ل  �صيلقي  ال���زرع���وين،  م���رمي 
فاطمة  والفنانة  والكاتبة  ع��ب��داهلل،  عائ�صة 

ال�صوء  ال�صام�صي  اآمنة  والقا�صة  العامري، 
املنَجز  ه��ذا  اإن��ت��اج  يف  املتميزة  جتربتهم  على 
هويدي،  �صالح  الدكتور  باإ�صراف  االإب��داع��ي 
اأ���ص��ت��اذ ال��ن��ق��د االأدب����ي وم��دي��ر حت��ري��ر جملة 
ال�صادرة عن معهد  العلمية املحكمة  املوروث 
ال�صارقة للرتاث، وبرعاية كرمية من املعهد. 
ك��م��ا ���ص��ي��ت��ح��دث ال��دك��ت��ور ه���وي���دي ع���ن هذا 
وليلة”  ليلة  “األف  اأث��ر  وع��ن  املميز،  الكتاب 
والعربي،   العاملي  االأدب  يف  العربي  وال��رتاث 
ُيذكر  اجلل�صة.  ختام  يف  الكتاب  توقيع  يليه 
اأن الدكتور �صالح هويدي هو اأ�صتاذ النظرية 
النقدية، جامعة بغداد عام 1986، ويحمل 
ماج�صتري يف النقد االأدبي واالأدب املقارن من 
دّر���س يف عدد   .1980 ع��ام  القاهرة  جامعة 
فيها  مبا  والعربية،  العراقية  اجلامعات  من 
اجلامعة االأمريكية يف ال�صارقة، واأجنز عدداً 
ال�صباب يف  اأدب  لتفعيل  االأدب��ي��ة  ال��ور���س  من 
�صارك  كما  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
يف ع����دد م���ن امل����وؤمت����رات وال����ن����دوات يف عدة 

دول ع��رب��ي��ة، واأ���ص��ه��م يف م���وؤمت���رات ون���دوات 
جامعات اإماراتية، كجامعة ال�صارقة، وجامعة 

االإمارات، واجلامعة االأمريكية بال�صارقة.
الت�صكيلية  وال���ف���ن���ان���ة  ال�������ص���اع���رة  وحت���م���ل 
ال��زرع��وين ع�صوية احتاد  االإم��ارات��ي��ة م��رمي 
الكّتاب واالأدباء يف االإمارات وجمعية الفنون 
مقال  ك��ات��ب��ة  وه���ي  االإم������ارات،  يف  الت�صكيلية 
الريا�س  بجريدة  الثقايف  امللحق  اأ�صبوعي يف 
عام  �صعرية  جمموعة  لها  �صدر  ال�صعودية. 
ورواي����ة  “متتمات”،  ع��ن��وان  حت��ت   2017
عام  هارفرد”  “ر�صالة من  بعنوان  لليافعني 
2017، التي فازت بجائزة العوي�س لالإبداع 
2017، ف�صاًل عن جمموعتها ال�صعرية “مل 
2021. و�صاركت  لعام  اأهمية”  اأمًرا ذا  يعد 
الزرعوين يف قراءات �صعرية عّدة داخل الدولة 
الدويل  م��ه��رج��ان طنطا  اآخ��ره��ا  وخ��ارج��ه��ا، 
نوفمرب2021. ال�صابعة،  دورت��ه  يف  لل�صعر 
اآم��ن��ة ال�����ص��ام�����ص��ي، ف��ه��ي ك��ات��ب��ة �صيناريو  اأم���ا 
وق�����ص��ة اإم���ارات���ي���ة، ���ص��ارك��ت يف ال��ع��دي��د من 

كل  يف  الق�صرية  الق�صة  جم��ال  يف  املنا�صبات 
وعمان  املتحد  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م��ن 
واملغرب، و�صدرت لها جمموعتان ق�ص�صيتان 
و”اأمري  جميل”  ���ص��ت��اء  يف  “تاأمل  ب��ع��ن��وان 
كتابة  لديها جت��ارب يف  اأن  كما  اأزرق”.  قلبه 
واأدباء  ال�صيناريو، وهي ع�صو يف احتاد كتاب 
فاطمة  والفنانة  الكاتبة  االإم��ارات.وحت��م��ل 
والت�صميم  ال��ع��م��ارة  ب��ك��ال��وري��و���س  ال��ع��ام��ري 
ال��داخ��ل��ي م��ن جامعة ال�����ص��ارق��ة، وه��ي ع�صو 
االإم�����ارات وموؤ�ص�صة  واأدب�����اء  ك��ت��اب  احت���اد  يف 
من�صة “عامل فطيم” لتي�صري اللغة العربية 
ال��ع��دي��د من  ل��ه��ا  ال��ي��دوي��ة.  ال��ف��ن��ون  وتعليم 
املوؤلفات، منها: كتاب “الكلمات ذات اخليوط 
و”اأين   ،”2021 اأط��ف��ال  “اأدب  ال�صوداء” 
ق�ص�صية  جمموعة  وه��ي  املوتى؟”؛  ي��ذه��ب 
ال�صرقي  ب��ن حمد  را���ص��د  ح���ازت على ج��ائ��زة 
لالإبداع يف الدورة 2- 2020، وق�صة “�صر 
 5 اإىل  ُت��رج��م��ت  ال��ي��اف��ع��ني،  “اأدب  ال�صرة” 
العامري حائزة على العديد  لغات خمتلفة”. 

من اجلوائز االأدبية والفنية، ولها الكثري من 
واالأم�صيات  الثقافية  امللتقيات  يف  امل�صاركات 
للقا�صة  االأوىل  البدايات  الق�ص�صية.وكانت 
االإم���ارات���ي���ة ع��ائ�����ص��ة ع��ب��د اهلل حم��م��د علي 
اأول  اأ����ص���درت  ح��ي��ث  الت�صعينيات،  اأواخ����ر  يف 
بعد  “ما  ب��ع��ن��وان  ل��ه��ا  ق�ص�صية  جم��م��وع��ة 
“اأوراق  مب��ج��م��وع��ات:  تبعتها  الطوفان”، 
امراأة” و”اعرتا�س اعرتاف رجل” و”بقعة 
ولها  اجلريدة”.  خ��ل��ف  “من  و  رطبة”، 
اإب��داع��ات يف ق�ص�س االأط��ف��ال؛ مثل: الزهرة 
االأنانية، ال�صياد وال�صمكة ال�صغرية و�صل�صلة 
اقراأ حكاياتي” والكثري من الق�س االأخرى. 
ح���ازت ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل���وائ���ز، اآخرها: 
“مهرجان  م�صرحي  تاأليف  اأف�صل  جائزتي 
 2018 لعامي  امل��در���ص��ي  للم�صرح  ال�صارقة 
�صاركت العامري يف العديد من  و2019”. 
حتمل  وه��ي  الثقافية،  وامللتقيات  امل��وؤمت��رات 
اأدباء  احت��اد  يف  وع�صو  ت��رب��وي  تاأهيل  دب��ل��وم 

وكّتاب االإمارات. 

••العني - الفجر

دورته  يف  ال�صينمائي«  »العني  مهرجان  ك�صف 
الرابعة الذي يقام يف مدينة العني يف الفرتة 
بني 23 وحتى 27 يناير اجلاري، عن اأع�صاء 
جلان حتكيم م�صابقاته الر�صمية، حيث يتوىل 
رئا�صة جلنة حتكيم م�صابقة ال�صقر اخلليجي 
الق�صرية،  واالأف���������الم  ال���ط���وي���ل���ة  ل����الأف����الم 
ال�صناوي،  ط��ارق  امل�صري  ال�صينمائي  الناقد 
الفهد،  نهلة  االإماراتية  املخرجة  واالأع�صاء: 

ود. ع���الء م��ك��ي ال�����ص��م��ري م��ن م�����ص��ر، مدير 
م��ه��رج��ان ال�����ص��ارق��ة ل���الأف���الم، وم��دي��ر مركز 
االإن��ت��اج االإع��الم��ي يف كلية االت�����ص��ال جامعة 

ال�صارقة.
»ال�صقر  م�صابقات  حتكيم  جلنة  اأع�صاء  اأم��ا 
االإماراتي لالأفالم الق�صرية، واأفالم الطلبة، 
املنتج  وامل��خ��رج  فيرتاأ�صها  املقيمني«،  واأف���الم 
ال�����ص��ع��ودي مم���دوح ���ص��امل، واالأع�����ص��اء املخرج 
واملنتج االإماراتي من�صور اليبهوين الظاهري، 

واالإعالمي طارق البحار من البحرين.

�سمن �سل�سلة حديث املكتبات وبالتعاون بني »دبي للثقافة« و»احتاد كّتاب واأدباء الإمارات«

مبدع� »ما غّيبه الرواة من األف ليلة وليلة« يف �سيافة مكتبة ال�سفا

»العني ال�سينمائي«.. يك�سف عن اأع�ساء جلنة حتكيم م�سابقاته الر�سمية
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الأثر" حقيقية "ويبقى  يف  ودموعي  واقعية..  ق�سايا  "املحكمة" تناول 

جنالء بدر: اأق�م بالتمثيل 
مل�هبتي ولي�ش ل�سكلي لأنه زائل
فنانة ذات ملمح فاتنة، ولكنها حتمل معها موهبتها الفنية، التى جعلتها حتفر ا�سمها يف 
ال�سفوف الأوىل بالو�سط الفنى لذكائها يف اختياراتها وقدرتها على التوحد مع ال�سخ�سيات 

رغم اختلفها، هى الفنانة جنلء بدر، والتى ك�سفت خلل هذا احلوار، عن تفا�سيل اأعمالها الفنية ما بني ال�سينما والدراما وكيفية تعامها مع 
مواقع التوا�سل الجتماعى والآراء املختلفة وتفا�سيل اآخرى.

ل��ن��ج��اح فيلمها  ���ص��ع��ادت��ه��ا  ال�����ص��وري��ة �صلمى ع����زام ع��ن  امل��خ��رج��ة  اأع���رب���ت 
عنوان  رواي���ة حتمل  ع��ن  وامل��اأخ��وذ  ل��و���ص��ي؟(،  )اأي���ن  الق�صري  ال�صينمائي 
اأن ح�صد عدداً  )البحث عن لو�صي( للكاتب �صكوت هارمتان، وذلك بعد 

من اجلوائز خالل م�صاركته يف املهرجانات العاملية.
وقالت عزام: )الفيلم من تاأليفي واإخراجي، وقد �صارك يف بطولته عدد 
من الفنانني العامليني، منهم اإيفا بيرت�صون اإىل جانب كاي�صي �صانون وهو 
اأ�صخا�س  العاملي توم كروز، كما تعاونت يف �صناعته مع  املمثل  )دوبلري( 

ذوي خربة يف املجال ال�صينمائي، منهم على �صعيد املو�صيقى الت�صويرية 
الدين  �صعد  الت�صوير  وم��دي��ر  االأو���ص��ك��ار،  جل��ائ��زة  املر�صح  عبيد  ب��ن  اآدم 

اخلاروف احلائز على جوائز عاملية عدة(.
الفيلم ح��ول طفلة تعر�صت حل���ادث �صري مع  اأح���داث  )ت���دور  واأ���ص��اف��ت 

والدتها، 
اأن تف�صر ما حدث معها  ما ت�صبب بانف�صالها عن الواقع، بعدها حتاول 
متنقلة بني حاالت نف�صية عديدة و�صواًل اإىل احلقيقة(، مردفة: )حاولت 

اأكادميي  اأيام درا�صتي يف )نيويورك فيلم  اكت�صبته طوال  اأ�صع كل ما  اأن 
اجلميلة،  ال�صورة  بهذه  الفيلم  ليظهر   )SAE( وجامعة   )NYFA

واحلمدهلل كل املجهود والتعب الذي بذلته مل يذهب �صدى،
اأك��رث من  ق��ادين ذلك حل�صد عديد من اجلوائز خالل م�صاركته يف  اإذ   

مهرجان عاملي،
اأذك����ر منها م��ه��رج��اين روم���ا ل��الأف��الم ال��ق�����ص��رية ون��ي��وري��وك لالأفالم   
الق�صرية  لالأفالم  اإ�صطنبول  مهرجانات  من  كل  جانب  اإىل  الق�صرية، 

واأم�صرتدام لالأفالم الق�صرية ومدريد للجوائز.
مثل  العامل  حول  البلدان  من  العديد  يف  عر�صه  بفر�صة  حظيت  اأي�صاً، 
الواليات املتحدة وكندا و�صوي�صرا واإيطاليا وفرن�صا وبريطانيا وكذلك يف 

االإمارات العربية املتحدة(.
وع���ن ج��دي��ده��ا ال����ذي حت�����ص��ر ل���ه، ق��ال��ت: )يف ال��وق��ت احل��ا���ص��ر، ب���داأت 
اأعمال  ل�صناعة  واملنوعة  املختلفة  االأفكار  من  لعدد  الفعلي  بالتح�صري 

فنية باللغة العربية، ليتم تنفيذها خالل القريب العاجل(.

فيم �سينمائي ق�سري من تاأليفها واإخراجها

�سلمى عزام �سعيدة لنجاح )اأين ل��سي؟(

عنه؟ حدثينا  ال�صنيمائية..  العر�س  دور  يف  املحكمة  بفيلم  حالًيا  • ت�صاركني 
تناولها  واآخ���رى  باملحاكم  م��وج��ود  بع�صها  حقيقية  ق�صايا  ويتناول  خ��ا���س،  ن��وع  م��ن  فيلم  ه��و   -
اجلمهور عرب مواقع التوا�صل االجتماعى وهو ما جذبنى اإليه، مثل الق�صية التى ج�صدها الفنان 

اأحمد دا�س، فهى ق�صية حقيقية، باال�صافة لق�صية احلكم على قا�صر.
للفيلم؟ حم�صك  الذى  • وما 

- اإعادة مناق�صته القوانني، وهل كل القوانني ت�صلح جلميع الق�صايا، اأم نحن يف حاجة الإعادة تقييم 
تلك القوانني وتعديلها، وهو الهدف االأ�صا�صى للفيلم، ومت ا�صتعرا�س خالل االأح��داث ما مت من 

باأحكام  ا،  اأي�صً قتل  ع��ادل وهى ق�صية  غ��ادة  التى ج�صدتها  الثاأر" واالأخ��رى  "ق�صية  حكم يف 
خمتلفة. • حققِت موؤخًرا جناحا كبريا بق�صة "ويبقى االأثر".. فما االأثر الذى تركه 

بنجالء بدر؟
الفنان،  ٌيقيم بالفعل عمل  اأن هناك جمهور  اأث��را بداخلى بر�صالة جيدة  - ترك 

ا من جعلونى  اأي�صً هم  اجلونة،  بف�صتانى يف مهرجان  تريند  �صنعوا  فمثلما 
ي�صتوعب  جمهور  لوجود  اأ�صعدنى  وهذا  الفنى،  بالعمل  الرتيند  اأت�صدر 

وي�صعر بالعمل احلقيقى، واأرى اأن ذلك هو االأثر و�صعوري بامل�صئولية 
و�صرورة مراعاة اجلمهور يف االختيار الأنهم يقيمون العمل.

حالًيا؟ لالأدوار  اختيارك  معايري  اختلفت  • وهل 
لهذا  ال��و���ص��ول  بعد  املعقول  م��ن  لي�س  الأن��ه  نعم"،  "ب�صراحة   -

امل�صتوى من النجاح مع اجلمهور اأن ت�صيعني هذا املجهود من 
اأجل جماملة اآخرين وقبول اأدوار لي�صت بالقيمة املطلوبة، وال 

يزال االختيار "�صعب".
يا�صمني  �صخ�صية  ب��ني  واجل����ذب  ال�����ص��د  م��ن  ح��ال��ة   •

وح���م���اه���ا ب�����االأح�����داث.. ح��دث��ي��ن��ا ع���ن ك��وال��ي�����س تلك 
امل�صاهد؟

اأجمل  ال���ت���اج���ى م���ن  ال���ف���ن���ان حم��م��د  - ���ص��اح��ك��ة، 
كان  واجلمهور  معهم  تعاونت  التى  ال�صخ�صيات 
غا�صب منه ولكنه �صخ�س طيب للغاية وهو من 
الطاقة  بتجدد  معه  ت�صعرين  ال��ذي��ن  املمثلني 
مناف�صة  فكانت  متثيله،  وا�صتفزنى  داخ��ل��ك 

رائعة وهو ما انعك�س على اجلمهور وتعلقهم 
بال�صخ�صيات باأننا اأبدعنا.

يا�صمني؟ �صخ�صية  اأتعبتك  • هل 
جعلتني  جًدا"،  تعبتنى  "يا�صمني   -

لبع�س  ح�����زن  ح���ال���ة  يف  اأدخ�������ل 
الوقت وت�صببت ىل يف م�صكالت 
يف  ال��ت��ه��اب  عنها  ن��ت��ج  �صحية 

ق���رن���ي���ة ال���ع���ني ب�����ص��ب��ب كرثة 
امل�صاهد  ت�صوير  يف  ال��دم��وع 

اأ�صع بها القطرات  وكنت 
ا�صتئناف  اأ�صتطيع  لكى 

يكن  ومل  ال���ت�������ص���وي���ر 
اأى  ه�������ن�������اك 

م�صتح�صرات جتميل ما جعل االأمر حقيقى الأق�صى درجة من القلب والدموع حقيقية، ولكن متت معاجلتها، وكنت �صعيدة للغاية 
بها، وكان هناك بع�س امل�صاهد بكيت خاللها ومل اأكن اأعلم قبلها، �صاحكة "قولتلهم هى القناة الدمعية ا�صتغلت لوحدها ليه".

عنه؟ حدثينا  جميل" ..  يوم  "النهاردة  بفيلم  موؤخًرا  • �صاركِت 
- هو فيلم يحمل ثالث ق�صايا ن�صائية، ولكنّى اأناق�س من خالله ق�صية "ال�صمنة"، فاأنا مهتمة بق�صايا املراأة وا�صتعرا�صها باالأعمال 

الفنية، وكانت املفاجاأة بالن�صبة ىل هو جت�صيد �صخ�صية تعانى من ال�صمنة.
بامل�صاهدة؟ حقه  ياأخذ  يجعله  الفرانكوفونية  لل�صينما  القاهرة  مهرجان  خالل  مرة  الأول  الفيلم  عر�س  هل  راأيك..  • فى 

دعينى اأخ��ربك، ال يوجد عمل فنى جيد ال ياأخذ حقه بامل�صاهدة �صواء خالل مهرجانات اأو من خالل دور العر�س، واإن مل - 
يكن بالعر�س االأول ففى العر�س الثاين، الأن ال�صينما تعي�س واأر�صيفها طويل، ومن املمكن وجود اأجيال بعد 10 

�صنوات ومٌتجد بالفيلم فاأنا مطمئنة.
اجلونة؟ مهرجان  يف  ظهورك  بانتقادات  تاأثرت  • هل 

فهو  ف��ن،  يقدم  مثلما  الفنان  الأن  مكان،  اأى  يف  يحدث  اأن  وارد  الأن��ه  اأت�صايق  العك�س، مل  على  ال   -
اأكن  ولكنّي مل  �صكله وهيئته ومالب�صه،  اإىل  ينظر  ي�صاهده  النهاية اجلمهور عندما  "�صكل"، ويف 
لهذا  ارتدائى  اأت�صايق من  الرتيند، ومل  ت�صدر  اأو  اجلونة  االأنظار يف مهرجان  لفت  متعمدة 
اآخ��رى �صاأختار نف�س  الف�صتان وكنت يف غاية �صعادتى وقت اختياره ولو عاد بي الزمن مرة 
االأخري  اأق��وى وبعملي  اآخ��ر  الرتيند برتيند  ه��ذا  ال��رد على  الف�صتان، ولكن احلمد هلل مت 
بق�صة "ويبقى االأثر" من م�صل�صل اإال اأنا، وهذا كان الهدف بالن�صبة يل واأال يعتمد الفنان 
على تريند ال�صكل، على الرغم من اأنه جزء من عمله، وق�صيت فرتة طويلة بالفن الأثبت 

اأننى اأقوم بالتمثيل ملوهبتى وحبى له ولي�س ل�صكلى الأنه زائل.
تعرتفني مبفهوم الرتيند؟• وهل 

اأ�صبح لغة ال�صوق  - ال، ال اأعرتف به نهائًيا، ولكنه 
التوا�صل  واجلمهور هو من يعرتف به وو�صائل 
مفرو�س  �صىء  فاأ�صبح  واالع���الم،  االجتماعى 
اأ�صبح  ال��ذى  التطور  م��ع  التعاي�س  م��ن  والُب���د 

اأ�صرع مما نت�صور.
"امللحد"..  ف��ي��ل��م  ب��ط��ول��ة  يف  ت�����ص��ارك��ني   •
االأفكار  يناق�س  اأم  دينية  مرجعية  له  فهل 

فقط؟
اإط���ار  يف  ت����دور  ف���اأح���داث���ه  وال"،  "نعم 
له  ول��ي�����س  درام��ي��ة  اج��ت��م��اع��ى بطريقة 
يناق�س  وه����و  ب��ا���ص��م��ه،  ق���وي���ة  ع���الق���ة 
النف�س  يف  اهلل  ع���ن  ال��ب��ح��ث  رح���ل���ة 
كتابته  ومت  ال���ب�������ص���ري���ة،  وال���������ذات 

باحرتافية �صديدة.
الفرتة  يف  ج��دي��دك  ع��ن  • م���اذا 

املقبلة؟
فيلم  ت�����ص��وي��ر  م����ن  ان��ت��ه��ي��ت 
تدور  والذى  العيد"،  "ليلة 
واحد  ي����وم  يف  اأح����داث����ه 
بق�صايا  ول����ك����ن 
ومن  خم���ت���ل���ف���ة، 
امل������ق������رر ط���رح���ه 
العر�س  دور  يف 

الفرتة املقبلة.
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اكت�ساف تاأثري غري مت�قع 
لبديل ال�سكر

�صناعي،  �صكر  وه��و  ال�صكرالوز-  اأن  االأمريكيون  التغذية  خ��رباء  اكت�صف 
االأطعمة  تاأثري  نفي  اإىل  يوؤدي  الطعام، قد  بتناول  والرغبة  ال�صهية  يزيد 

وامل�صروبات التي ين�صح بتناولها لتقليل الوزن.
وت�صري جملة JAMA Network Open، اإىل اأن ال�صركات املنتجة 
املواد  ت�صتخدم  فمثال  ب��ك��رثة.  ال�صكر  ب��دائ��ل  ت�صتخدم  احلمية،  الأطعمة 
املحلية غري املغذية )NNS( كمواد خالية من ال�صعرات احلرارية الإ�صباع 
رغبة اأكرث من 40 باملئة من االأمريكيني البالغني بتناول احللويات. ولكن 
تاأثري  ع��ن  التغذية  وخ���رباء  العلماء  ب��ني  موحد  راأي  االآن  حتى  يوجد  ال 

)NNS( يف ال�صهية وا�صتقالب الغلوكوز وكتلة اجل�صم.
واأجرى علماء كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا درا�صة وا�صعة لتحديد 
من  خمتلفة  فئات  ل��دى  وال�صهية  ال��دم��اغ  ن�صاط  يف  ال�صكر  ب��دائ��ل  ت��اأث��ري 

ال�صكان.
وتقول الدكتورة كاثلني بيج، "يوجد اختالف يف املوقف من فوائد بدائل 
الوقت  يف  ولكن  ال��وزن.  لفقدان  الكثريون  ي�صتخدمها  ذل��ك  وم��ع  ال�صكر. 
درا�صات  تفيد  مفيدة،  البدائل  ه��ذه  اأن  اإىل  الدرا�صات  بع�س  ت�صري  ال��ذي 
ال�صكري  النوع الثاين من مر�س  ال��وزن وتطور  باأنها ت�صبب زي��ادة  اأخ��رى 
من  خمتلفة  فئات  در�صنا  ونحن  الغذائي.  التمثيل  عملية  يف  وم�صكالت 

ال�صكان، من اجل معرفة �صبب اختالف نتائج الدرا�صات".
وقد خ�صع لهذه الدرا�صة 74 متطوعا، ق�صموا اإىل ثالث جمموعات، )كل 
جمموعة ت�صم عددا مت�صاويا من الرجال والن�صاء ذوي وزن اعتيادي ووزن 
 300 االأوىل  املجموعة  اأف��راد  تناول  زائد وبدناء(، وخالل ثالث جل�صات 
ملليغرام من م�صروب حملى بال�صكر االعتيادي. واأفراد املجموعة الثانية، 
اأقل �صررا،  يعترب  الذي  بال�صكرالوز،  ولكنه حملى  امل�صروب  نف�س  تناولوا 

وكان م�صروب اأفراد املجموعة الثالثة املاء العادي.
موؤ�صرات:  ث��الث��ة  امل�����ص��روب  ت��ن��اول  بعد  �صاعتني  خ��الل  الباحثون  وق��ا���س 
الطعام؛  تناول  والرغبة يف  ال�صهية  امل�صوؤولة عن  الدماغ،  مناطق  تن�صيط 
وكمية  ال���دم؛  يف  االأي�صية  وال��ه��رم��ون��ات  واالأن�����ص��ول��ني  الغلوكوز  م�صتوى 

الطعام التي تناولها املتطوع بعد كل جل�صة.
والرغبة  ال�صهية  امل�صوؤولة عن  الدماغ  ن�صاط مناطق  اأن  النتائج  واأظهرت 
اأفراد  ل��دى  مم��ا  اأع��ل��ى  ك��ان  الثانية  املجموعة  اأف���راد  ل��دى  الطعام  بتناول 
كما  االعتيادي.  بال�صكر  حملى  م�صروبا  تناولوا  الذين  االأوىل  املجموعة 
ظهر اأن م�صتوى الهرمونات التي تر�صل اإ�صارات ال�صبع لدى اأفراد املجموعة 
الثانية كان اأقل مما لدى اأفراد املجموعتني االأوىل والثالثة، لذلك كانوا 

بعد كل جل�صة يتناولون كمية طعام اأكرب.
ال�صناعية، وخا�صة  ال�صكر  اأن بدائل  النتائج،  الباحثون من هذه  وا�صتنتج 
ال�صكرالوز ، تزيد ال�صهية والرغبة يف تناول الطعام، وت�صبب ال�صعور باجلوع 

، خا�صة عند الن�صاء واالأ�صخا�س الذين يعانون من ال�صمنة املفرطة.

؟ اخُلّلب   الربق  هو  • ما 
ال يبدوا الربق اخللب على �صكل خط متعرج يخرتق ال�صماء كالرباق 
العادي اإنه وم�صه مفاجئة تعم الف�صاء اليختلف يف تكوينه عن الربق 
ال��ربق اخللب غري  الغيوم  ن��راه يخرتق  ب��رق  اإن��ه بكل ب�صاطة  العادي 

م�صحوب مبطر 
؟ الهواء  وزن  • ما 

كونه  من  الرغم  وعلى  تقريبا  ميل  مائة  فامتنا  فوق  الهواء  يرتفع   
يبدو لنا عدمي الوزن فاإنه ي�صغط على االأر�س ككل االأج�صام ال�صلبة 

اإنه بوزن 10طن طول على كل ياردة مربعة من االأر�س 
؟  اللون  زرقاء  ال�سماء  لنا  تبدو  • ملاذا 

اثناء النهار يت�صلل �صوء ال�صم�س  لي�صل اىل عيوننا ال تتحرك ال�صم�س 
االألوان  االأبي�س هو يف احلقيقة جميع  الون  م�صتقيم  جميعها بخط 
)الوان قو�س قزح( ممتزجة ينت�صر اللون االأزرق يف كافة اأرجاء الف�صاء 

لي�صل الينا من خمتلف زوايا الكون ولهذا تبدو لنا ال�صماء زرقاء.  

تنف�س بدون  املياه  حتت  �صاعة  البقاء  ي�صتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
االأر�صية  الكرة  على  حيوان  اأكرب  هو  االأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

كم  م�صافة850  على  غنائها  بوا�صطة  التخاطب  ت�صتطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 
اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�صل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�س  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 

ال�صاعة   / كم   40 اإىل  �صرعته  ت�صل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�صل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 
ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�صوار  اأن  تعلم  • هل 

االأ�صبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  االأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 
ال�صاد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�صتجيب لالأ�صوات املفاجئة

الكبار ي�صيب  مما  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�صا  االأطفال  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  • هل 
عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�صري  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف اليوم الواحد اإال ت�صع دقائق و لي�صت على مرة واحدة 
اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 

كم   600000 طولها  يبلغ  الب�صري  اجل�صم  �صرايني  اأن  تعلم  • هل 

غ�ضب الطبيعة
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الربوكلي وال�سرايني
يعترب الربوكلى معينا ال ين�صب 
والعنا�صر  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م����ن 
االن�صان  ل�صحة  املهمة  الغذائية 
اآلية حمايته لل�صرايني مل  اأن  اإال 
االآن  حتى  تفا�صيلها  معلوم  تكن 
العلماء  اأن تو�صل فريق من  اىل 
وك�صف  تف�صري  اإىل  الربيطانيني 

النقاب عن هذه االألية.
ت��و���ص��ل ف��ري��ق م��ن العلماء  ف��ق��د 

بالكلية امللكية اإىل دالئل علمية جديدة ت�صري اإىل اأحتواء الربوكلى وعدد 
ورفع  تعزيز  على  تعمل  كيميائية  مركبات  على  الورقية  اخل�صراوات  من 
كفاءة االآليات الدفاعية الطبيعية فى اجل�صم حلماية ال�صرايني ووقايتها 

من اجللطات امل�صببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  االأب��ح��اث االول��ي��ة  وك�صفت 
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�صولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�صرايني 

لوقايتها من اال�صابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����ص��راوات خا�صة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�صر  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����ص��رورة  املطالبة  ال�صيحات  ول��ت��دع��م  االن�����ص��ان  ل�صحة  البوركلى 

اال�صتهالك من اخل�صراوات املفيدة ل�صحة القلب.

غ�صب الطبيعة على الغابة اجلميلة الن اال�صجار كانت ترف�س ان يقف عليها الغراب والطيور ترف�س ان ت�صادق 
الغراب حتى النهر رف�س ان ي�صرب منه الغراب فبكى الغراب كثريا ، وقال ما ذنبي ان يكون لوين ا�صود و�صكلي 
لي�س جميال؟ ما ذنبي؟ وبكى كثريا وعا�س حزينا وحيدا لكن احدا مل يعره اي اهتمام.. دعت امه ان ي�صبح 
اجلميع مثله بلون ا�صود حتى ي�صفيه اهلل مما هو فيه من حزن ويف ال�صباح ا�صتيقظت الطيور لتجد نف�صها 
فقدت الوانها اجلميلة وا�صبحت �صوداء فقط، ووجدت اال�صجار نف�صها عاجزة عن احلركة وجتمدت وا�صبحت 
كاحلجارة، توقفت مياه النهر عن اجلريان و�صارت مثل الزجاج، فانده�س اجلميع ،و�صرخت احدى اال�صجار 
وقالت: ماذا حدث؟ فقالت العجوز: انه غ�صب الطبيعة، لقد اغ�صبتموها، واالن لقد �صارت جميع الطيور 
�صوداء، واملياه مثل الزجاج ال ي�صتطيع احد ان ي�صربها وال ت�صتطيع اال�صجار ان ترف�س من يقف عليها، فاح�س 
الكناري لونه اخ�صر وطائر  بلونه فكان مميزا وع�صفور  الغراب  اجلميع بندمهم وقالوا: �صحيح كنا نعرف 
احلناء بطوقه واحلمام ا�صبح كله ا�صود فاين املطوقة والرمادية احلنون والع�صافري كلها اختلطت..كم نحن 
ا�صفون، ليت النهر يجري فنحن عط�صى �صنموت كم نحن ا�صفون ،وال ن�صتطيع احلركة فمن �صيحرك الهواء 
ياليتنا ما اغ�صبنا الطبيعة وبات كل �صئ يبكي ندما فم�صحت دموعهم قلب الطبيعة وقالت لقد �صاحمتكم لقد 

�صاحمتكم ومنذ ذلك الوقت واجلميع ا�صدقاء حتى الغراب .

متطوعون يعّدون �سغار ال�سلحف ذات منقار ال�سقر التي مت اإنقاذها من احليوانات املفرت�سة، ليتم اإطلقها 
يف البحر، يف بايل، اإندوني�سيا.  رويرتز

مع  ال�صامت"  "القاتل  لقب  ال��دم  �صغط  ارت��ف��اع  اكت�صب 
العواقب  وبكارثة  امللحوظة،  االأع��را���س  يف  املزعج  النق�س 

الوخيمة للغاية.
ب��االأدوي��ة، ولكن العالج  ال��دم  وميكن ع��الج ارت��ف��اع �صغط 
االأكرث فعالية للوقاية من ارتفاع �صغط الدم وتقليله هو 

اإجراء تغيريات على نظامك الغذائي. 
ولكن، هل ميكن ملجرد ملعقة �صغرية من عن�صر غذائي 
ال��دم لديك حتت  اأن حتافظ على �صغط  ي��وم،  خا�س، كل 

ال�صيطرة؟.
يدعو نظام DASH الغذائي االأ�صخا�س اإىل تناول اأقل 
الدم  �صغط  خلف�س  يوميا  امللح  م��ن  �صغرية  ملعقة  م��ن 

لديهم.
وُين�صح بتقليل ال�صوديوم )امللح( تدريجيا، بدءا من احلد 

تعتاد  عندما  ثم  يوميا،  واح��دة  �صغرية  ملعقة  تناول  من 
على مذاق االأطعمة االأقل ملوحة، قم بخف�صها اإىل ثلثي 

ملعقة �صغرية فقط.
اإىل  وي�صمل ذلك كل ال�صوديوم، مبا يف ذلك امللح امل�صاف 
الوجبات اجلاهزة اأو ال�صل�صات، باالإ�صافة اإىل ما ت�صيفه 

مبجرد جلو�صك اإىل مائدة الع�صاء.
وباالإ�صافة اإىل تقليل امللح، ين�س نظام DASH الغذائي 
الكثري  تناول  عليك  يجب  ال��دم،  �صغط  خلف�س  اأن��ه  على 
الذي  ال�صمن  اأو  ال��زب��دة  كمية  وخف�س  اخل�����ص��روات،  م��ن 
ت�صتخدمه اإىل الن�صف واحلد من تناول اللحوم اإىل ما ال 

يزيد عن 170 غراما يف اليوم.
ت��وؤث��ر على االأوعية  ال��ق��وة التي  ب��اأن��ه  ال��دم  ف �صغط  وُي��ع��َرّ

الدموية واالأع�صاء حيث ي�صخ القلب الدم حول ج�صمك.

اإجراء تغيريات على نظامك الغذائي لتقليل خطر�سغط الدم


