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لهوؤالء.. تناولوا الزبادي يوميا
يومية  ب�صورة  الزبادي  تناول  اأن  اإىل  جديدة،  علمية  درا�صة  خل�صت 

ي�صاعد مر�صى �صغط الدم يف التحكم به، وو�صعه حتت ال�صيطرة.
واأع���د ال��درا���ص��ة ب��اح��ث��ون يف جامعة ج��ن��وب اأ���ص��رال��ي��ا وج��ام��ع��ة مني 
 International Dairy( دوري���ة  يف  ون�����ص��روه��ا  الأم��رك��ي��ة 
Journal(.  و�صعى الباحثون اإىل ت�صليط ال�صوء على العالقة بني 
تناول الزبادي و�صغط الدم وعوامل اخلطر التي توؤدي اإىل الإ�صابة 
�صخ�ص  مليار  اأكرث من  ويعاين  الدموية.  والأوعية  القلب  باأمرا�ص 
من مر�ص ارتفاع �صغط الدم، الأمر الذي يعر�صهم خلطر الإ�صابة 
باأمرا�ص القلب والأوعية والدموية، وهو ال�صبب الرئي�صي للوفاة يف 
املوؤدية  العوامل  اأب��رز  ال��دم  �صغط  ارتفاع  ويعترب  املتحدة.  ال��ولي��ات 
اإيجاد  لأم��را���ص القلب والأوع��ي��ة وال��دم��وي��ة، لذلك م��ن ال�����ص��روري 

و�صائل ت�صاعد املر�صى يف التحكم به.
وتقول الباحثة امل�صاركة يف الدرا�صة األك�صندرا واد اإن "منتجات الألبان، 
الدم،  �صغط  خف�ص  على  ق���ادرة  ت��ك��ون  اأن  ميكن  ال���زب���ادي،  وخ��ا���ص��ة 
وذلك لأن هذه املنتجات حتتوي على عنا�صر غذائية مثل الكال�صيوم 

واملغن�صيوم والبوتا�صيوم، وكلها ت�صارك يف تنظيم �صغط الدم".
اأي�صا  ب�صكل خا�ص لأنه يحتوي  "الزبادي مثر لالهتمام  وت�صيف: 

على بكتريا تعزز اإفراز الربوتينات التي تخّف�ص �صغط الدم".

جلبال امللح مفعول ال�صحر مب�صر
تعترب م�صر من البلدان التي يندر فيها روؤية الثلوج الطبيعية خا�صة 
واأن املناخ فيها يتميز بارتفاع احلرارة واجلفاف يف اأ�صهر ال�صيف وقلة 
ال�صمالية، لكن امل�صريني  ال�صاحلية  املناطق  الأمطار �صتاءا با�صتثناء 
ابتكروا منظرا خالبا ي�صبه كثرا جبال الثلج املنت�صرة يف بع�ص بلدان 
البحر  على  بور�صعيد  ملحافظة  التابعة  بورفوؤاد  مدينة  ففي  العامل. 
ت�صبه  امللح  �صاهقة من  بورفوؤاد وهي جبال  توجد مالحات  املتو�صط 
خالبا  �صياحيا  مق�صدا  اأ�صبحت  التي  اأوروب���ا،  يف  الثلج  جبال  كثرا 
امل�صريني  وي�صتقطب  التذكارية  ال�صور  للتقاط  الكثرين  يجذب 
من �صتى املحافظات امل�صرية مل�صاهدة هذه اجلبال البي�صاء ال�صاهقة 

والتزلج عليها، لت�صبح جبال للجليد خا�صة مب�صر.
وميكن زيارة جبال امللح يف ال�صتاء لال�صتفادة من اجللو�ص على امللح، 
اجل�صم،  ال�صلبية من  الطاقة  ي�صحب  اأنه  امل�صريني  بني  ي�صيع  الذي 
ملعاجلة  امللح  بكهوف  الطبيعي  العالج  ي�صبه كثرا جل�صات  اأنه  حيث 
الأمرا�ص، بل وي�صل الأمر للتزلج عليها كما يحدث مع جبال الثلج.

يقول بالل اأحمد، والذي يعمل يف اإحدى �صركات ال�صياحة التي تقوم 
ل�"�صكاي  ب��ورف��وؤاد،  يف  امللح  جلبال  والأجانب  امل�صريني  ال�صياح  بنقل 
اجلبال  ي�صعدون هذه  املكان  يق�صدون هذا  ال�صياح  نيوز عربية" اإن 
وي�صتمتعون بها ويلتقطون ال�صور التذكارية قبل العودة مرة اأخرى.

وميكن الو�صول جلبال امللح يف بور فوؤاد عرب ركوب قارب �صغر ب�صكل 
جماين عرب قناة ال�صوي�ص اإىل منطقة املالحات.

كارثة بيئية تعود بالنفع على اأ�صماك ال�صلمون.. كيف ذلك؟
رغم ما ميثله ذوبان اجلليد من خماطر بيئية كبرة، ُتهدد م�صائر 
بتوفر  ال�صلمون  اأ�صماك  على  تعود  فائدة  ثمة  ف��اإن  الب�صر،  ماليني 
املحيط  يف  كيلومر  اآلف   6 م�صاحتها  تتجاوز  لها  جديدة  م��الذات 
الهادئ بحلول عام 2100، بح�صب درا�صة جديدة قادها باحثون من 
جامعة "�صاميون فريزر" الكندية. وتفر�ص الدرا�صة املن�صورة موؤخرا 
نهر جليدي  األ��ف   46 ذوب��ان  اأن  املرموقة  "نيت�صر" العلمية  بدورية 
يوفر مالذات لأ�صماك ال�صلمون التي تعي�ص بكرثة يف املحيط الأطل�صي 
واملحيط الهادئ ويف البحرات الكبرة، والتي تراجعت اأعدادها بفعل 
تغر املناخ. املوؤلفة الرئي�صية يف الدرا�صة، وزميلة ما بعد الدكتوراة يف 
العلوم البيولوجية بجامعة "�صاميون فريزر" الكندية، كارا بيتمان، 
املتحدة  واململكة  واأمركا  �صوي�صرا  من  زمالئها  ب�صحبة  اإنها  تقول 
�صيناريوهات  ظ��ل  يف  اجلليدية  الأن��ه��ار  لنح�صار  من��وذًج��ا  و���ص��ع��وا 
ملوقع  خا�صة  ت�صريحات  يف  بيتمان  وت�صيف  امل��ن��اخ.  لتغر  خمتلفة 
من  اجلليد  اإزال��ة  على  تعتمد  فر�صيتهم  اأن  عربية"  نيوز  "�صكاي 
األف   623 م�صاحتها  تبلغ  منطقة  عرب  جليدي  نهر  األ��ف   46 نحو 
كيلومر مربع متتد من جنوب كولومبيا الربيطانية وجنوب و�صط 
األ�صكا، للنظر يف حجم املالذات التي تن�صاأ عندما يتم ك�صف ال�صخور 

الأ�صا�صية وتتدفق تيارات جديدة فوق املناظر الطبيعية.
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ما �صبب وجود جيب �صغري 
يف �صروال اجلينز؟

هل ت�صاءلت يوًما عن الغر�ص من وجود اجليب ال�صغر على جانب �صروال 
ج��زء من  وج���وده جم��رد  اأن  اأم  تاريخي  �صبب  اجليب  لهذا  وه��ل  اجلينز؟ 
متت  عندما   1890 عام  اإىل  ال�صغرة  اجليوب  تاريخ  ويعود  الت�صميم؟ 
حلمل  الأ�صل  يف  ممت  و�صُ ليفيز،  ماركة  من  جينز  بنطلون  يف  خياطتها 
�صاعات اجليب، ولكن مبا اأننا مل نعد ن�صتخدم �صاعات اجليب، فما الغر�ص 

من وجودها الآن؟
دبليو  جي  اخ��راع  ب��راءة  يف  الت�صميم  على  ال�صغرة  اجليوب  وت��واج��دت 
)اأي���ار(  م��اي��و   20 املثبتة" يف  اجل��ي��ب  فتحات  "حت�صني  اأج���ل  م��ن  ديفي�ص 
مع   1890 عام  يف  مرة  لأول  ا�صتخدامها  مت  فقد  ذلك،  ومع   ،1873
 Levis ل�صروال اجلينز  Lot 501 واأ�صبحت منوذجاً  �صراويل اجلينز 

اليوم. نعرفه  الذي   501
كان  لأن��ه  ال�صغر،  اجليب  بهذا  الر�صمية  البدلة  �صروال  تزويد  يتم  ومل 
ممت �صرات  يتم الحتفاظ ب�صاعة اجليب يف �صرة املالب�ص الر�صمية، و�صُ
البدلت بحيث حتتوي بالفعل على جيب خم�ص�ص ل�صاعات اجليب، لذلك 

مل تكن هناك حاجة اإىل جيب على ال�صروال.
ول يزال اجلينز يحتفظ باجليب ال�صغر كو�صيلة للحفاظ على ت�صميم 
501 الأ�صلي حياً، وكان لديها نف�ص الت�صميم منذ القرن التا�صع ع�صر، 
املعدنية  الدبابي�ص  اختفت  عندما  الثانية  العاملية  احلرب  خالل  با�صتثناء 
كو�صيلة للحفاظ على املعدن من اأجل املجهود احلربي، لكن هذه الدبابي�ص 

عادت بعد احلرب.

مويل �صميث 
بـاإطاللة مثرية 

يف املك�صيك
العاملية  مويل  الأزي����اء  عار�صة  ن�صرت 
اخلا�صة  �صفحتها  ع��رب  ���ص��ور  �صميث  
على موقع التوا�صل الجتماعي خالل 

اإجازتها التي مت�صيها يف املك�صيك.
وقد ظهرت مويل وهي ترتدي بيكيني 
ال�صواطئ يف  اأح��د  على  تواجدها  اأثناء 

تلك املنطقة.
بالتعليقات  ان���ه���ال���وا  م����ويل  م��ت��اب��ع��و 
باتت  اأنها  اإىل  م�صرين  ال�صور،  على 
�صبق بح�صب و�صفهم،  اإث��ارة عما  اأكرث 
طالبني منها ال�صتمتاع بوقتها خالل 
هذه الإج��ازة التي تق�صيها اإىل اأق�صى 

حد ممكن.
اجلدير بالذكر، اأن مويل عمدت خالل 
اإىل الهتمام بج�صدها  الآونة الأخرة 
ب�����ص��ك��ل لف�����ت، وق���ام���ت ب����اإزال����ة كافة 

الدهون التي تواجدت حول معدتها.

هل تعاين من �نخفا�ش �سغط �لدم؟   �إليك 
�أ�سباب و�أعر��ش �حلالة �لتي حتتاج �إىل معرفتها �ص 33

اأعرا�ص على نق�ص 
اليود يف اجل�صم

قال املركز الأملاين للغدة الدرقية اإن اليود يحظى باأهمية كبرة ل�صحة 
الدرقية،  الغدة  اإف��راز هرمونات  ي�صاعد على  اإنه  الدرقية، حيث  الغدة 

التي تتحكم يف عمليات الأي�ص ومنو اجل�صم.
و200   150 بني  ي��راوح  لليود  اليومي  الحتياج  اأن  املركز  واأو���ص��ح 
ميكروغراما بالن�صبة للبالغني، و230 ميكروغراما بالن�صبة للحوامل، 

و260 ميكروغراما بالن�صبة للمر�صعات.
وميكن ال�صتدلل على نق�ص اليود من خالل مالحظة بع�ص الأعرا�ص 
لالأطفال(  )بالن�صبة  النمو  وم�صاكل  واخل��م��ول  امل�صتمر  التعب  مثل 
يف  و�صغط  ب�صيق  وال�صعور  والبلع  التنف�ص  وم�صاكل  الركيز  و�صعف 

احللق واحل�صا�صية للربودة.
البحرية  والأ�صماك  والبي�ص  اللنب  يف  لليود  الغذائية  امل�صادر  وتتمثل 

كال�صلمون وفواكه البحر وملح الطعام الغني باليود.

وم��ع ظ��ه��ور ف��رو���ص ك��ورون��ا، ���ص��اء ال��و���ص��ع وح���دث ارتفاع 
من  عدد  �صاهم  وقد  ال�صباب،  القلب  مر�صى  عدد  يف  كبر 
والأكل  ال�صيئ،  احلياة  منط  خيارات  ذل��ك  يف  مبا  العوامل 
غر ال�صحي، وحتى الإفراط يف ممار�صة الريا�صة، يف زيادة 

حالت النوبات القلبية.
ومع ذلك، يف حني اأنه ل يوجد حتديد متى �صتحدث نوبة 
اأن ت�صر  اأج��زاء ج�صمك ميكن  قلبية بال�صبط، فاإن بع�ص 
اإىل نوبة قلبية و�صيكة، وذلك على ذمة تقرير ملوقع "تاميز 

.Times of India "اأوف اإنديا

ال�صدر  )1
قد تت�صبب النوبة القلبية الو�صيكة يف ال�صعور بعدم الراحة 
هو  ال�صدر  يف  الراحة  بعدم  ال�صعور  اأن  املوؤكد  من  والأمل، 
اأحد اأكرث العالمات والأعرا�ص �صيوًعا، حيث وفًقا جلمعية 
القلب الأمركية، قد يعاين ال�صخ�ص من �صغط غر مريح 
وال�صغط لأكرث  الأمل  ي�صتمر  ال�صدر، قد  اأمل يف و�صط  اأو 

من ب�صع دقائق.

الظهر  )2
لنوبة قلبية،  ال�صدر قد يكون عالمة منبهة  اأمل  اأن  يف حني 
ل ينبغي لأحد اأن يغفل العالمات التحذيرية التي ميكن اأن 
القلب  الن�صاء، حيث تدعي جمعية  الظهر، وخا�صة  تظهر يف 
لل�صكوى من  الرجال  اأكرث عر�صة من  الن�صاء  اأن  الأمركية 

اآلم الظهر التي حتدث قبل واأثناء النوبة القلبية.

الفك  )3
ميكن اأن يعني الأمل يف الفك اأكرث من جمرد ا�صطراب ع�صلي 
الفك يف  اأمل  يكون  فقد  الن�صاء،  لدى  اأ�صنان، خا�صة  اأو وجع 
اجلانب الأي�صر من الوجه عالمة �صائعة لنوبة قلبية، نظًرا 
لأنك تعاين من اأمل يف الفك م�صحوًبا باأمل يف ال�صدر و�صيق 
يف التنف�ص وتعرق واأزيز وغثيان، فال تنتظر لطلب امل�صاعدة 

الطبية.

الرقبة  )4
الدم  تدفق  ب�صبب جلطة دموية متنع  القلبية  النوبة  حتدث 
اإىل ع�صلة القلب، وبينما قد يبداأ النزعاج من �صدرك، ميكن 

اأن ينت�صر الأمل اإىل رقبتك مبرور الوقت، يف حني اأن ت�صلب 
الرقبة ميكن اأن يكون عالمة على الإرهاق اأو اإجهاد الع�صالت 
اأو اأمرا�ص اأخرى قابلة لل�صفاء، اإل اأنه قد يحدث ب�صبب نوبة 

ا. قلبية اأي�صً

الكتف  )5
عندما ينتقل الأمل الالذع واملزعج اإىل رقبتك وفكك وكتفيك 
من �صدرك كنقطة انطالق، فقد يكون ذلك موؤ�صًرا على نوبة 
اإذا كنت تعاين  الطبية  العناية  قلبية، ومع ذلك، يجب طلب 
من اأمل �صديد يف كتفك اأي�صا، خا�صة اإذا كان ي�صع من �صدرك 

اإىل الفك الأي�صر اأو الذراع اأو الرقبة.

الي�صرى الذراع   )6
بالنظر اإىل اأن النوبة القلبية حتدث ب�صبب ان�صداد تدفق الدم 
اإىل ع�صلة القلب، فاإنها ميكن اأن ت�صبب اأملًا يف ذراعك الي�صرى، 
يف حني اأن الأوجاع اخلفيفة والأمل يف الذراع الي�صرى ميكن 
املفاجئ وغر  اأن الأمل  اإل  ال�صيخوخة،  اأن تكون عالمة على 

املعتاد ميكن اأن يكون عالمة مبكرة على النوبة القلبية.

اأزرار املالب�ص.. اليمني للرجال 
والي�صار للن�صاء وال�صبب مذهل

التي  ال�صغرة،  التفا�صيل  بع�ص 
اإليها  ن��ل��ت��ف��ت  ل  ي��وم��ي��ا  ن��ع��ي�����ص��ه��ا 
يبهرنا  اك��ت�����ص��اف��ه��ا  ل��ك��ن  ك���ث���را، 
القمي�ص"  "اأزرار  اختالف  ومنها 
ب����ني ال����رج����ال وال���ن�������ص���اء. وت���اأت���ي 
اأزرار، على  قم�صان الرجال ب�صف 
فتحات  تكون  بينما  اليمني،  جهة 
وهو  الي�صار،  جهة  على  القمي�ص 
"املالب�ص  ع���امل  ي��وج��د يف  ل  اأم���ر 
ل�صحيفة  وف����ق����ا  الن�صائية"، 
ووفقا  الربيطانية.  ميل"  "ديلي 
اأقم�صة  ج��م��ي��ع  ف����اإن  لل�صحيفة، 
على  اأزرار  ب�����ص��ف  ت���اأت���ي  ال��ن�����ص��اء 
فتحات  ت����ك����ون  ب��ي��ن��م��ا  ال���ي�������ص���ار، 
هذا  وي��اأت��ي  ال��ي��م��ني،  على  الأزرار 
"تاريخي" يعود  الختالف ل�صبب 
الرجال  كان  عندما  ال�صنني،  ملئات 
يذهبون للقتال يف احلروب، بينما 

يبقى الن�صاء للعمل يف املنزل.
اأزرار  اإن  "كورا"  م��وق��ع  وي���ق���ول 
اليمني،  على  الرجالية  القم�صان 
جتعل املبارزة اأ�صهل، وت�صهل عملية 
"ا�صتخدام  لأن  لل�صالح،  الو�صول 
اأكرث  الأزرار  لفك  الي�صرى  ال��ي��د 

مالءمة" يف تلك احلالت.
�صيوفهم  ال���رج���ال  م��ع��ظ��م  وح��م��ل 
احتاجوا  ل��ذا  اليمنى،  اأي��دي��ه��م  يف 
ب�صرعة،  ق��م�����ص��ان��ه��م  ف���ت���ح  اإىل 
وحماية  للمبارزة  الي�صرى،  باليد 
�صبب  اإىل  بالن�صبة  اأم���ا  اأنف�صهم. 
الن�صائية  ال��ق��م�����ص��ان  اأزرار  وق���وع 
املحتمل  فمن  الي�صار،  �صف  على 
ج���دا اأن ي��ك��ون ب�����ص��ب��ب الأط���ف���ال، 
وفقا "لديلي ميل". ومتيل الن�صاء 
ذراعهن  يف  اأط��ف��ال��ه��ن  ح��م��ل  اإىل 
ت��ت��م��ك��ن يدهن  ح���ت���ى  ال���ي�������ص���رى، 
اأخرى،  باأ�صياء  القيام  من  اليمنى 
لأن ال��ذراع اليمنى غالبا ما تكون 
النا�ص.  م��ع��ظ��م  ل�����دى  م��ه��ي��م��ن��ة 
الن�صائية  ال��ق��م�����ص��ان  ��م��م��ت  و���صُ
بحيث تفتح اأو ُتغلق باليد الوحيدة 
التي كانت حرة، وهي اليد اليمنى، 
لذلك و�صعت الأزرار على الي�صار.

مراد يلدرمي يدخل بخالف 
مع ال�صحافة ب�صبب زوجته

هاجم النجم الركي  مراد يلدرمي  
ن�صرها  ب�صبب  الركية  ال�صحافة 
اإ���ص��اع��ات ع��ن زوج��ت��ه ملكة جمال 
الباين  ال�����ص��اب��ق��ة  اإمي������ان  امل���غ���رب 

اأ�صبح عدد  كم  ه��ذا  "مع  قائال:   ،
ن�صرمتوها؟  التي  الكاذبة  الأخبار 
اأكرث  ح��ذري��ن  ك��ون��وا  م��ن ف�صلكم 

فاأنتم تاأكلون حق غركم هكذا".
امل��واق��ع الركية:  اأح��د  وك��ان كتب 
�صركة  من  طلبت  الباين  "اإميان 
املمثلني  ع����ن  ت��ف��ري��ق��ه��ا  الإن�����ت�����اج 
م�صل�صلها،  كوالي�ص  يف  الآخ��ري��ن 
بها  خ��ا���ص  ك���رف���ان  يف  ت��ك��ون  واأن 

لركز على دورها براحة.

منها اآالم الفك والرقبة.. 6 عالمات حتذيرية ت�صري الإ�صابتك باأزمة قلبية

قلق  م�صدر  القلبية  النوبة  اأ�صبحت 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  كبري  �صحي 
للوفاة،  الرئي�صية  الأ�صباب  اأحد  وهي 
اأو  ب�صن  ترتبط  تعد  مل  اأنها  خا�صة 
اأ�صبحنا  بل  بظروف مر�صية حمددة، 
ب�صبب  مفاجئة  وف��ي��ات  ع��ن  ن�صمع 

النوبة القلبية دون اأي �صابق اإنذار.
ذكرت،  كانت  العاملية  ال�صحة  منظمة 
 17.9 بنحو  يقدر  ما  اأن  جهتها،  من 
يف  م�صاكل  ب�صبب  ماتوا  �صخ�ص  مليون 
ميثل  م��ا  وه��و   ،2019 ع��ام  يف  القلب 

العاملية. الوفيات  جميع  من   32%
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�ش�ؤون حملية

نائب رئي�ص غينيا اال�صتوائية يح�صر احتفال بالده بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي

عدد زيارات اإك�صبو 2020 دبي يتخطى 6.3 مليون زيارة حتى 13 دي�صمرب

يف جناح فزعة باإك�صبو 2020 دبي

زكي ن�صيبة: نعمل على تطبيق ا�صرتاتيجية �صاملة للبحث العلمي واالبتكار ا�صتعدادًا للخم�صني عامًا القادمة

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

حممد معني الدين

يف  الوطني  بيومها  ال�صتوائية،  غينيا  جمهورية  احتفلت 
دولة  برفع علمي  الحتفال  ب��داأ  دب��ي، حيث   2020 اإك�صبو 
ال�صتوائية  غينيا  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
على من�صة الأمم يف �صاحة الو�صل، القلب الناب�ص لإك�صبو 
2020 دبي، ومن ثم مت عزف الن�صيد الوطني للدولتني.
وفد  الو�صل،  �صاحة  اأقيم يف  الذي  الحتفال  ح�صر مرا�صم 
يراأ�صه معايل تيودورو نغوميا اأوبيانغ مانغي، نائب رئي�ص 

الوطني  ال��دف��اع  عن  امل�صوؤول  ال�صتوائية  غينيا  جمهورية 
مكتوم،  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  و�صمو  ال��دول��ة،  واأم���ن 
الرئي�ص  الأعلى  الرئي�ص  املدين،  رئي�ص هيئة دبي للطران 
التنفيذي لطران الإمارات واملجموعة، رئي�ص اللجنة العليا 
واأع�صاء  امل�صوؤولني  كبار  م��ن  وع��دد  دب��ي،   2020 لإك�صبو 
يف  ال���ص��ت��وائ��ي��ة  غينيا  جالية  واأب��ن��اء  الدبلوما�صي  ال�صلك 

الدولة.
التي  كلمته  يف  مانغي  اأوبيانغ  نغوميا  ت��ي��ودورو  معايل  ق��ال 
�صالم  ب��ل��د  ه��ي  ال���ص��ت��وائ��ي��ة  غينيا  "اإن  باملنا�صبة:  األ��ق��اه��ا 
وا���ص��ت��ق��رار ح��ي��ث ي��ع��ي�����ص ال��ن��ا���ص م���ن خم��ت��ل��ف املجموعات 
حققنا  لقد  ت��راب��ط،  و  وحمبة  وئ��ام  يف  والثقافات  العرقية 

التنمية  تعزيز  على  الآن  ونعمل  مهًما  اق��ت�����ص��ادًي��ا  ت��ق��دًم��ا 
القائمة على اقت�صاد متنوع، يت�صمن تعزيز قطاعات البنية 
التحتية و�صناعة �صيد الأ�صماك وال�صياحة يف برنامج جذاب 

ومهم للم�صتثمرين".
املفو�ص  ملكتب  التنفيذي  املدير  العلي،  حممد  جنيب  وق��ال 
ال�صتوائية  غينيا  جناح  "يقدم  دب��ي:   2020 اإك�صبو  العام 
لزّواره جتربة فريدة، بدءاً من ا�صتك�صاف املناظر الطبيعية 
القت�صادي  ال���ت���ح���ول  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف  و����ص���ول  وامل���ت���ن���وع���ة، 
تطوير  على  الركيز  مع  البالد،  تقوده  الذي  والجتماعي 
واملطارات،  ال��ب��ح��ري��ة،  امل���وان���ئ  فيها  مب��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة 
غينيا  جناح  ويعمل  وغرها،  اأوي��ال،  امل�صتقبلية  والعا�صمة 

ال�صياحة  القطاعات  اإمكانات  ترويج  على  اأي�صا  ال�صتوائية 
ويدعونا  وامل�صتثمرين،  ال����زوار  اأم���ام  وال��زراع��ة  والتعدين 
الهيكلية  للتنمية  خال�ص  اأفريقي  من��وذج  مل�صاهدة  اجلناح 

وامل�صتدامة."
واخ��ت��ت��م��ت م��را���ص��م الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي جلمهورية 
تراثية  فنية  ا�صتعرا�صية  لوحات  بتقدمي  ال�صتوائية  غينيا 
وفلكورية وغنائية، تعك�ص يف جمملها الإرث الثقايف وعادات 

وتقاليد ال�صكان.
يقع جناح غينيا ال�صتوائية يف جناح ال�صتدامة، ويعمل على 
بناء مدينة  امل�صتدام من خالل  البالد  مل�صتقبل  ر�صم �صورة 
الأفريقية  القارة  مركز  ت�صبح  اأن  املتوقع  من  التي  اأوي��ال، 

ال���دويل  ل����زوار احل����دث  ال���دع���وة  وي��ق��دم اجل��ن��اح  للتنمية، 
ل�صكت�صاف تاريخ هذا البلد املذهل وثقافته وتفكره املبتكر 
اللوحات  من  جميلة  جمموعة  عرب  وذل��ك  اإل��ي��ه،  والتعّرف 
عاك�صة  اجلناح،  تزين  التي  الزاهية  الأل���وان  ذات  اجل��داري��ة 
ثقافة �صعب هذه الأر�ص وروحه، و�صعيه نحو �صمان �صيانة 

التنوع احليوي املذهل الذي تتمتع به اأرا�صيه.
 2020 اإك�صبو  يف  الفخرية  والأي���ام  الوطنية  الأي��ام  تعترب 
الدوليني  امل�صاركني  بجميع  لالحتفال  مهمة  اأوق��ات��اً  دب��ي 
الذين يزيد عددهم عن 200 م�صارك، حيث ت�صلَّط ال�صوء 
بارزة  وُتعَر�ص خاللها مالمح  واإجنازاتهم،  على ثقافاتهم، 

من اأجنحتهم وبراجمهم. 

•• دبي– الفجر 

 6،358،464 اإىل  دب��ي   2020 اإك�صبو  زي���ارات  ع��دد  قفز 
مدفوعا  دي�صمرب،   13 حتى  املمتدة  ال��ف��رة  خ��الل  زي���ارة 
التي  العاملية  امل�صتويات  ذات  املو�صيقية  ب��ال��ع��رو���ص  ب��ق��وة 
الريا�صية،  والفعاليات  ال���دويل،  احل��دث  موقع  يف  ُق��دم��ت 
وفعاليات الأيام الوطنية،  والفعاليات الرفيهية للعائالت، 
الحتفالية  التذكرة  على  املتنامي  الطلب  اإىل  بالإ�صافة 

لإك�صبو 2020 دبي. 
و�صهد حفل النجمة "األي�صيا كيز" يف 10 دي�صمرب اجلاري 
حيث  الو�صل،  �صاحة  على  ال��زوار  من  كبرة  ح�صود  توافد 
احلب  اإىل  ال��داع��ي��ة  بر�صالتها  اجلمهور  قلوب  كيز  اأ���ص��رت 
اإىل حقائق. وتزامن  الأح���الم  والأم���ل والب��ت��ك��ار وحت��وي��ل 
األ��ب��وم��ه��ا امل����زدوج اجل��دي��د – ال���ذي يحمل عنوان  اإ����ص���دار 
"كيز" - مع حفلها الغنائي الذي قدمته يف اإك�صبو 2020 
دبي، حيث اختارت املغنية وموؤلفة الأغاين واحلائزة جائزة 
غرامي 15 مرة، اأكرب من�صة عاملية يف العامل لك�صف النقاب 
ع��ن اإ���ص��داره��ا اجل��دي��د، وال����ذي ق��ال��ت ع��ن��ه: "�صعرت باأن 
 2020 اإك�صبو  مثاليا.  �صيكون  دبي  يف  كيز  األبوم  اإطالقي 
دب��ي ل ي��ع��رف ح����دودا. ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ميثل ت�صورا 

مل�صتقبل يريد اجلميع اأن ي�صارك يف �صنعه".
ال�صتماع  م��ن  اأي�صا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  كيز  ومت��ّك��ن جمهور 
مل�صاهدة  ال��دخ��ول  ت�صجيل  طريق  عن  اجل��دي��دة  ملو�صيقاها 
احل���ف���ل امل��و���ص��ي��ق��ي، ال�����ذي ُب�����ّث ع���رب امل���وق���ع الإل����ك����روين 

)virtualexpodubai.com(، حيث و�صل اإجمايل 
عدد زيارات املن�صة اإىل 30 مليون زيارة، بزيادة بلغت خم�صة 

ماليني زيارة يف الأ�صبوع املا�صي وحده.
زاباليتا" اإك�صبو  "بابلو  �صيتي  مان�ص�صر  فريق  لعب  وزار 
2020 دبي، حيث عرب خالل زيارته عن اهتمامه بالدخول 
الأو�صط.  ال�صرق  ولعه مبنطقة  التدريب ومدى  اإىل عامل 
اأي�صا، قدمت املغنية الهندية "نيها كاكار" عر�صا مو�صيقيا 
واألهم  اأمتع احل�صود  12 دي�صمرب،  اليوبيل يوم  يف حديقة 
النا�ص بعي�ص احلياة على اأكمل وجه. كما �صدحت املو�صيقى 
املفعمة باحليوية جلوقة اإك�صبو العاملية، التي ت�صم مغنني 
اليوبيل؛  من�صة  �صماء  يف  جن�صية،   142 من  ومو�صيقيني 
ويف ال��ث��ام��ن م��ن دي�����ص��م��رب، ك���ان ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��م��ع فرقة 
مو�صيقى الروك الفلبينية "�صبوجن كول" والفنان املو�صيقي 
اأر�ص احلدث الدويل يف حفل فني رائع. "ماثايو�ص" على 

وبعد ت�صع مباريات يف اإطار بطولة العامل لل�صطرجن التابعة 
"ماغنو�ص  ح�صل  العام،  لهذا  لل�صطرجن  ال��دويل  لالحتاد 
كارل�صن" على نقطة واحدة، والتي كان يحتاج اإليها لعبور 
"اإيان نيبومنبا�صي"  عتبة �صبع نقاط والفوز على مناف�صه 
خالل املبارة التي اأقيمت يف مركز دبي للمعار�ص يف اإك�صبو 
نقا�صية  دي�صمرب، حلقة   13 اليوم،  و�صُتعقد  دبي.   2020
يف مركز دبي للمعار�ص عن اأ�صطورة ال�صطرجن اجلورجية 
حلكاية  الإل��ه��ام  م�صدر  كانت  التي  جابريندا�صفيلي،  نونا 
م�صل�صل "ذا كوين جامبيت - مناورة امللكة"؛ تهدف احللقة 
النقا�صية اإىل ت�صليط ال�صوء على حتديات واإجنازات متكني 

املراأة. و�صتعقب ذلك مبارة ُم�صوقة جتمع بني عظماء لعبة 
ال�صطرجن واأع�صاء نادي دبي لل�صطرجن والثقافة، وذلك يف 
�صاحة الو�صل. وت�صمل الفعاليات ال�صاحرة املرتقبة عر�ص 
"برينياك ليف"، الذي �صُيلهب احلما�ص يف حديقة اليوبيل 
والكبار  لالأطفال  – وه��و عر�ص مثايل  دي�صمرب   15 ي��وم 
على حد �صواء. وتبلغ الأج��واء على من�صة اليوبيل ذروتها 
املو�صيقية  امل��واه��ب  م��ن  متنوع  م��زي��ج  م��ع  دي�صمرب   16 يف 
م�صتقل  حفل  مع  موعد  على  اجلمهور  و�صيكون  العاملية. 
يحييه الفنان امل�صري حممد رم�صان يف 18 دي�صمرب على 

من�صة اليوبيل. 
ميكن للزوار ال�صتمتاع بالكثر مما يقدمه اإك�صبو 2020 
دبي من جتارب غامرة للعائالت، حيث يتيح احلدث الدويل 
الكثر من الأن�صطة الرفيهية ل�صغار ال�صن اأي�صا، ت�صمل 
ال��ف��ن��ون والأ���ص��غ��ال ال��ي��دوي��ة وع��رو���ص ال�����ص��وء والعرو�ص 
احلية، بالإ�صافة اإىل خميم �صتوي – يقدم اأن�صطة ريا�صية 
ريا�صيون على  واألعابا جماعية وحتديات يديرها مدربون 
الأخ��رة عن  الآون��ة  واأُعلن يف  التاأهيل.  اأعلى م�صتوى من 
 2020 اإك�صبو  يف  الطعام  لتناول  للعائالت  جديد  عر�ص 
دبي، حيث ميكن احل�صول على وجبة جمانية لالأطفال مع 
كل وجبة للكبار من منافذ حمددة يف موقع احلدث الدويل 

على مدار الأ�صبوع.   
اجلائحة،  ب��داي��ة  منذ  ُي��ق��ام  دويل  ح��دث  اأ���ص��خ��م  وبو�صفه 
ُم�صّددة  وقائية  تدابر  اتباع  دب��ي   2020 اإك�صبو  يوا�صل 
حدث  تنظيم  �صمان  اأج���ل  م��ن  كوفيد19-،  م��ن  للوقاية 

اأكرث  حت�صني  وم��ع  ال���زوار.  جلميع  وا�صتثنائي  اآم��ن  دويل 
90 يف املئة من �صكان دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة  من 
دبي   2020 اإك�صبو  ي�صرط  باللقاحات،  كامال  حت�صينا 
واملتطوعني  الدوليني  وامل�صاركني  موظفيه  جميع  ح�صول 
واملقاولني ومزودي اخلدمات على التطعيم اإجباريا، بينما 
اأكرث  اأو  18 عاما  اأعمارهم  ال��زوار الذين تبلغ  يتعني على 

تقدمي اإثبات احل�صول على اأي تطعيم اأو نتيجة فح�ص "بي 
�صي اآر" �صلبية، على اأن يكون الفح�ص اأُجري قبل 72 �صاعة 
 2020 اإك�صبو  وي�صتمر  الأك���رث.  على  ال��زي��ارة  موعد  م��ن 
بارتداء  والإل������زام  التعقيم  حم��ط��ات  ب��ت��وف��ر  الل���ت���زام  يف 
املفتوحة  الأم��اك��ن  اأو  املغلقة  الأم��اك��ن  يف  �صواء  الكّمامات، 

داخل املوقع.

•• العني- الفجر

ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة،  اأن��ور  زكي  معايل  �صارك 
 ، الإم��ارات  الرئي�ص الأعلى جلامعة  الدولة-  ال�صمو رئي�ص 
فزعة  اجلامعة يف جناح  التي عقدتها  النقا�صية  احللقة  يف 
باإك�صبو 2020 دبي لعر�ص ُمقرح ا�صراتيجية اجلامعة 

للبحث والبتكار.
اأن  ع��ل��ى  معاليه  اأّك����د  النقا�صية  احل��ل��ق��ة  اف��ت��ت��اح  كلمة  ويف 
اأربعة  وع��رب  �صّكلت  امل�صتقبل-  جامعة  الإم����ارات-  جامعة 
زاي��د- طيب  ال�صيخ  له  املغفور  تاأ�صي�صها على يد  عقود من 
من  بامتياز  وطنية  وحا�صنة  اأك��ادمي��ي��ة  وجهة  ث���راه-  اهلل 
طموحات  ُتلّبي  التي  �صات  والتخ�صّ ال��ربام��ج  ط��رح  خ��الل 
تزويدهم  ع��رب  ال���ع���ايل،  تعليمهم  م��وا���ص��ل��ة  يف  ال��راغ��ب��ني 
باأحدث واأرقى خُمرجات التعليم التي تواكب ركب التطّور 
وفكري  ح�صاري  اإ�صعاع  مركز  لُت�صبح  املُت�صارع،  احل�صاري 
رائد بني اجلامعات حملياً، اإقليمياً وعاملياً، مّكنها من رفد 
�صات  التخ�صّ كافة  من  وخريجاٍت  بخريجني  العمل  �صوق 
مواقع  ي�صغلون  باتوا  عاملية،  مبعاير  النوعية  الأكادميية 
الحتادية  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  خمتلف  يف  وال��ري��ادة  القيادة 
وامل��ح��ل��ي��ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����ص، رائ���ده���م يف ذل����ك الإب������داع 

والبتكار.
واأ�صاد معاليه بالروؤية القيادية الثاقبة للحكومة الر�صيدة 
حموراً  باعتباره  التعليم  تطوير  اأهمية  على  ت��وؤك��د  ال��ت��ي 
اأهم  واأح��د  وال�صاملة،  امل�صتدامة  الوطنية  للتنمية  رئي�صياً 
معاير التطور، واأهم عنا�صر الرثوة يف الوطن، فال�صتثمار 
اأنواع ال�صتثمار. وُتربز �صرورة بناء  اأف�صل  يف الإن�صان هو 

يف  الإم�����ارات  ط��م��وح  ي��واك��ب  ع�صري  لتعليم  متينة  اأ���ص�����ص 
املُقبلة، وهذا ما حتر�ص عليه اجلامعة يف  اخلم�صني عاماً 
م�صرِتها التي جت�ّصدت يف التَّطلعات الطموحة اإىل التمّيز 

يف �صناعة امل�صتقبل واحلر�ص على الريادة.
"�صتوا�صل  ب��ال��ق��ول:  كلمته  ن�صيبة  زك���ي  م��ع��ايل  واخ��ت��ت��م 
اجل��ام��ع��ة ع��م��ل��ه��ا ال������دوؤوب يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة ال���دول���ة عرب 
الثورة  وم��واك��ب��ة  والب��ت��ك��ار،  للبحث  �صاملة  ا�صراتيجية 
وطرح  ال�صطناعي،  الذكاء  ومتطلبات  الرابعة  ال�صناعية 

العلمية  التقنيات  اأح���دث  ت��واك��ب  مبتكرة،  علمية  ب��رام��ج 
والعمل على  دعم جهود البحث العلمي النوعي والبتكارات 
وامل�����ص��اري��ع يف جم���ال ال��ف�����ص��اء ال��ت��ي ُت��ع��ّد م��ن اأه���م اأه���داف 
املوؤهلني   اإع��داد جيل  من اخلريجني  اإىل جانب  اجلامعة، 
ومهنية  فنية  مب��ه��ارات   ويتمتعوَن  رف��ي��ع��اً،  علمياً  ت��اأه��ي��اًل 
عالية، الأمر الذي �صُيمّكن اجلامعة من الإ�صهام يف حتقيق 
للخم�صني  وال�صتعداد  للدولة  الوطنية  الأجندة  متطلبات 

عاماً القادمة".

امل�صارك  النائب  م��راد،  علي  اأحمد  الدكتور  اأّك��د  من جانبه 
للبحث العلمي يف جامعة الإمارات على اأن الهدف الرئي�صي 
م���ن ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ح��ث والب���ت���ك���ار جل��ام��ع��ة الإم������ارات 
تكون  باأن  املُ�صتدامة  تعزيز م�صرتها  2023-2026 هو 

جامعة بحثية �صمن معاير دولية واأ�ص�ص عاملية.
البحثية  اجلامعة  اإجن��ازات  م��راد  علي  الدكتور  وا�صتعر�ص 
والتمويل  املُ�صّجلة  وب��راءات الخ��راع  البحثي،  الإنتاج  من 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  البحثية،  للم�صاريع  واخل��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي 

والذي  والعلمية  الدولية  املوؤ�ص�صات  مع  البحثي  التعاون 
مراد  علي  ال��دك��ت��ور  اأو���ص��ح  كما   .68% ن�صبة  اإىل  ي�صل 
اأن ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار يف ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
 ،2071 الإم����ارات  م��ع مئوية  لتتوافق  ب��ّدق��ة  اإع��داده��ا  مّت 
وبالعتماد على ال�صراتيجية الوطنية لالبتكار 2015، 
اأولويات   ،2018 املُتقّدم  ال�صراتيجية الوطنية لالبتكار 
اأبوظبي للقطاعات املُختلفة والتكنولوجيا 2020، اإ�صافة 

اإىل اأهداف الأمم املتحدة للتنمية املُ�صتدامة.

جناح اإ�صبانيا يف اإك�صبو 2020 دبي يطلق تطبيقا يوؤخر �صيخوخة الدماغ
•• دبي- الفجر 

اأعلن اجلناح الإ�صباين على هام�ص م�صاركته يف اإك�صبو 2020 
 )GYMCHESS( اجل��دي��د  التطبيق  اإط���الق  ع��ن  دب���ي، 
قائم  معريف  تدريب  برنامج  مبثابة  وه��و  املتحركة،  للهواتف 
العقلية  ال�صحة  حت�صني  اإىل  ي��ه��دف  ال�����ص��ط��رجن،  لعبة  ع��ل��ى 

وتاأخر �صيخوخة الدماغ.
 GYMCHESS ت��ط��ب��ي��ق  الإ���ص��ب��ان��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  اب��ت��ك��رت 
لتح�صني  التطبيق  يهدف  حيث  وعالجية،  وقائية  لأغ��را���ص 
واأمرا�ص  ال��زه��امي��ر  اأم��را���ص  م��ن  وال��وق��اي��ة  العقلية  ال�صحة 
ال�صطرجن على  لعبة  م��ن خ��الل مم��ار���ص��ة  الأخ����رى،  اخل���رف 

ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول، ح��ي��ث ط����ورت ال�����ص��رك��ة ب��رن��ام��ج منهجية 
اآثار  اإبطاء  يف  وفعالة  مبتكرة  منهجية  وهي   "ECAM"
�صيخوخة الدماغ، حيث مت العمل على هذه املنهجية يف ور�ص 
3500 �صخ�ص، على مدار  متعددة وجها لوجه مع اأكرث من 
الع�صر �صنوات املا�صية، لتكون مبثابة مكمل لالأ�صخا�ص الذين 

يدركون اأهمية �صحتهم العقلية.
العلوم  وزارة  يف  لالبتكار  العام  الأم��ني  ري�صغو،  تريزا  تقول 
بطريقة  بالأ�صياء  القيام  ه��و  الإ�صبانية:"البتكار  والب��ت��ك��ار 
الأعمال  لإن�صاء  للمعرفة  اجلديد  ال�صتخدام  وه��ي  ج��دي��دة، 
التجارية اأو حتقيق ال�صراكة الجتماعية، لذا يعد هذا التطبيق 
اإىل حت�صني �صحة  اأنه يهدف  اأن��واع البتكار، خا�صة  نوعا من 

اأن�صح اجلميع با�صتخدام هذا التطبيق لالنتباه  الإن�صان، لذا 
اإىل �صحة دماغهم وحمايته من ال�صيخوخة".

يف  العلمي  وال��ن��ا���ص��ر  ال�صحفي  غ��ار���ص��ي��ا،  ليونتك�صو  وحت���دث 
اإ�صبانيا، عن الدرا�صات العلمية التي بحثت اأهمية ال�صطرجن يف 
تاأخر �صيخوخة الدماغ، والتي اأثبتت اأن الألعاب الذهنية تقلل 

من خطر الإ�صابة بالزهامير.
تكناليا  ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  روف��ي��ن��و،  اأ���ص��ي��ر  ق���ال  ك��م��ا 
 :)  GYMCHESS  ( يف  م��وؤ���ص�����ص  و����ص���ري���ك  ف��ي��ن��ت��ورز 
تغطي  �صل�صلة،   300 و  مترينا   70 على  التطبيق  "يحتوي 
جميع املهارات املعرفية، التي تتدرج يف �صعوبتها، وهذا ما مييز 

تطبيقنا".
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منتدى منظمة ال�صحة العاملية يدعو احلكومات لتوفري الرعاية ال�صحية للجميع

املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية ُيثمن دعم االإمارات لقطاع الرعاية ال�صحية

جناح نيوزيلندا يف اإك�صبو 2020 يحتفل بالت�صميم امل�صتدام

الدي جي �صيتا�ص: العامل منعزل منذ فرتة طويلة، لذا دعونا جنتمع معا على حلبة الرق�ص

•• دبي  – الفجر

قاعة  امل�����ص��ارك��ون يف منتدى عقد يف  اأك���د   
باإك�صبو  الأر����ص  وكوكب  لالإن�صان  نكز�ص 
منظمة  اح��ت��ف��الت  �صمن  دب���ي،   2020
للتغطية  ال��دويل  باليوم  العاملية  ال�صحة 
احلدث  ينظمها  ال��ت��ي  ال�صاملة  ال�صحية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال�صحة  ال�����دويل 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  ووزارة  العاملية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأن هذا 
الرعاية  رف��ع م�صتوى  احل��دث يحفز على 

ال�صحية يف العامل. 
اأق��ي��م��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��ح�����ص��ور م���ع���ايل رمي 
التعاون  ل�صوؤون  الدولة  وزي��رة  الها�صمي، 
الدويل، املدير العام لإك�صبو 2020 دبي، 
ومعايل عبد الرحمن بن حممد العوي�ص، 
وزير ال�صحة ووقاية املجتمع، وم�صوؤولني 
معايل  خاللها  وتوجه  ودوليني،  حمليني 
عبد الرحمن بن حممد العوي�ص، بال�صكر 
ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  يف  ال���ع���ام���ل���ني  جل��م��ي��ع 
العاملية على الإجن��ازات التي حتققت منذ 
العام 2018 حني مت اإعالن 12 دي�صمرب 
ال�صحية  بالتغطية  للتوعية  ر�صميا  يوما 

ال�صاملة. 
وق�����ال م���ع���ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن حممد 
الإم�����ارات على  "حتر�ص دول���ة  ال��ع��وي�����ص: 
الأمثل  والتنفيذ  لتحقيق  اجلهود  تكثيف 
لتو�صيات منظمة ال�صحة العاملية، والعمل 

م��ع ال����دول الأع�����ص��اء م��ن خ���الل توحيد 
والتكنولوجيا  املعرفة  وت�صخر  اجل��ه��ود 

لرفع م�صتوى الرعاية ال�صحية".
الت�صال  تقنية  عرب  باملنتدى  �صارك  كما 
امل��رئ��ي م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن حممد 
عمان  �صلطنة  ال�صحة يف  وزير  ال�صعيدي، 
املنتدى ملهم ويعزز  "اإن هذا  ق��ال:  ال��ذي 
على التعاون والعمل امل�صرك وال�صتفادة 
من التجارب واخلربات واحللول، وي�صمح 
ب��ع�����ص��ن��ا البع�ص،  ب��ال��ت��ع��ل��م م���ن  ل��ك��ل م��ن��ا 
اأن ي�صجعنا ويدعمنا لدعم بع�صنا  ويجب 
ال�صحية  التغطية  حتقيق  نحو  البع�ص، 
الدكتور  ق��ال  املنتدى  وخ��الل  ال�صاملة".  
مدير  غيربيي�صو�ص،  اأده���ان���وم  ت��ي��درو���ص 

عام منظمة ال�صحة العاملية: "ل ينبغي اأن 
يواجه اأحد موقفا يختار فيه بني حياته اأو 
اأن عددا كبرا  ماله. حيث ُيظهر حتليلنا 
يواجهون  والأ�صخا�ص  العائالت  من  جدا 
ي���وم. فيجب على جميع  ك��ل  امل��وق��ف  ه��ذا 
وت�����ص��ري��ع اجلهود  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  احل���ك���وم���ات 
من  ف��رد  ك��ل  ح�صول  ل�صمان  ال��ف��ور  على 
دون  ال�صحية  اخل��دم��ات  على  مواطنيها 
خ���وف م��ن ال��ع��واق��ب امل��ال��ي��ة، وه���ذا يعني 
والدعم  ال�صحة  العام على  الإنفاق  تعزيز 
اأنظمة  تركيزهم على  وزي��ادة  الجتماعي، 
ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة الأول���ي���ة ال��ت��ي ميكن 
من  بالقرب  الأ�صا�صية  الرعاية  توفر  اأن 

املنازل". 

واأ����ص���اف ال��دك��ت��ور ت��ي��درو���ص، ب��ع��د زيارته 
الإن�صانية:  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  للمدينة 
"نحن ن�صل عرب املدينة العاملية للخدمات 
واأود  120 دولة،  اأكرث من  اإىل  الإن�صانية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأ�صكر  اأن 
ال��ت��ي ل��وله��ا مل��ا ك��ن��ا ���ص��ن��ت��وا���ص��ل م��ع هذا 

الرقم". 
ويف املوؤمتر ال�صحفي الذي عقد يف مركز 
اإك�����ص��ب��و الإع���الم���ي ق���ال ال��دك��ت��ور عو�ص 
ال�صحية  التغطية  ق�صم  م��دي��ر  م��ط��ري��ة، 
املكتب  ال�������ص���ح���ي���ة،  وال���ن���ظ���م  ال�������ص���ام���ل���ة 
اأن  "ي�صرفنا  املتو�صط:  ل�صرق  الإقليمي 
احتفال  اأكرب   2020 اإك�صبو  مع  نت�صارك 
ع��امل��ي ه���ذا ال��ع��ام ل��الإع��الن ع��ن التقارير 

للتغطية  ال�������دويل  ب���ال���ي���وم  والح����ت����ف����ال 
ال�صحية ال�صاملة". 

ال�صحية  التغطية  اأج��ن��دة  "اإن  واأ���ص��اف: 
�صواء،  حد  على  وجديدة  قدمية  ال�صاملة 
زلنا  وم��ا  بال�صمور  تنفيذها  اأ�صيب  لقد 
نتعلم، و�صنتمكن من ا�صتخال�ص الدرو�ص 
ال�صيا�صات  �صانعي  اإىل  نقلها  ميكننا  التي 
التقدم  ت�صريع  على  وم�صاعدتهم  لدينا، 
نحو التغطية ال�صحية ال�صاملة، من خالل 
يف  البلدان  م��ع  للتفاعل  الهائلة  الفر�ص 
جدا  ممتنون  ونحن  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
موا�صلة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ال��ف��ر���ص��ة،  ل��ه��ذه 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  امل�صتمر مع  تعاوننا 

املجتمع". 

•• دبي- الفجر

ل�صوؤون  الدولة  وزي��رة  الها�صمي،  �صاركت معايل رمي   
دبي،   2020 لإك�صبو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال���دويل،  التعاون 
اأدهانوم غيربي�صو�ص، املدير العام  والدكتور تيدرو�ص 
ملنظمة ال�صحة العاملية، يف فعالية "ووك ذا توك" التي 
الدويل  "اليوم  دبي مبنا�صبة    2020 اإك�صبو  نظمها 
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�صاملة"  ال�����ص��ح��ي��ة  للتغطية 

ال�صحة ووقاية املجتمع ومنظمة ال�صحة العاملية.
ال�صرق  يف  الأوىل  تنظم للمرة  التي  الفعالية،  تهدف 
الأمامية  ال�صفوف  يف  بالعاملني  لالحتفاء  الأو�صط، 
ل��ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة، ف�����ص��ال ع��ن امل�����ص��ارك��ة يف 
بحلول  عامليا  خطوة  مليارات  الثالثة  ه��دف  حتقيق 
مليون خطوة   5 خ��الل حتقيق  م��ن    ،2023 ال��ع��ام 
خالل 24 �صاعة، عرب احت�صاب عدد خطوات امل�صاركني 
يف احلدث �صواء ح�صوريا يف موقع اإك�صبو 2020 اأو 

افرا�صيا عرب تطبيق "�صتيبي". 
ح�صر الفعاليات التي انطلقت يف موقع اإك�صبو 2020 
دبي، �صعادة الدكتور ح�صني عبد الرحمن الرند، وكيل 
الوزارة امل�صاعد لقطاع ال�صحة العامة يف وزارة ال�صحة 
اأحمد  الدكتور  و�صعادة  الإم��ارات��ي��ة،  املجتمع  ووق��اي��ة 
العاملية  ال�صحة  ملنظمة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  امل��ن��ظ��ري، 
اإدارة  مدير  احلجة  رن��ا  وال��دك��ت��ورة  املتو�صط،  ل�صرق 
الربامج يف املكتب الإقليمي ل�صرق املتو�صط، والدكتور 
عو�ص مطرية مدير ق�صم التغطية ال�صحية ال�صاملة 
والنظم ال�صحية يف املكتب الإقليمي ل�صرق املتو�صط، 
وعدد من م�صوؤويل وزارة ال�صحة الإماراتية ومنظمة 
اأع�صاء  بالإ�صافة لأع��داد كبرة من  العاملية،  ال�صحة 

من  اجلمهور  وفئات  التمري�صية  و  الطبية  الطواقم 
خمتلف اجلن�صيات والأعمار. 

الدكتور  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأ���ص��اد 
األقاها  التي  اأدهانوم غيربي�صو�ص، يف كلمته  تيدرو�ص 
تقدمة  الذي  والالحمدود  الكبر  بالدعم  باملنا�صبة، 
الرعاية  املتحدة، يف جم��الت  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
مبا  ال��ع��امل،  م�صتوى  ع��ل��ى  ال����دول  ملختلف  ال�صحية 
ي�صمن توفر كافة اأوجه الرعاية الطبية والعالجية 
ال�صراكة  حجم  اأي�صاً  مثمناً  الب�صر،  ملاليني  الالزمة 
والتعاون القائم والوثيق الذي يربط منظمة ال�صحة 

العاملية بدولة الإمارات.

اأهمية  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك����د 
ممار�صة الريا�صة ودورها املهم يف املحافظة على �صحة 
النا�ص يف خمتلف دول العامل ووقايتهم وحمايتهم من 

الأمرا�ص وتاأمني احلياة ال�صحية املنا�صبة لهم.
لالأمل  رم���زاً  ُيعد  دب��ي   2020 اإك�صبو  واأ�صاف:"اإن 
ا�صتطاع  لأن���ه  الب�صري،  والتميز  وامل��رون��ة  وال��رباع��ة 
العامل حتت �صقف واحد ملناق�صة كافة  اأن يجمع دول 
املنا�صبة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  و  تواجههم  التي  املع�صالت 
للعامل  اأظ��ه��رت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  اإىل  م�صراً  لها"، 
خطر،  يف  الإن�صانية  ال�صحة  تكون  عندما  اأن��ه  اأجمع 

فاإن كل �صئ يف خطر".

باملثل  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  وا�صت�صهد 
العربي القائل "من لديه �صحة، لديه اأمل ومن لديه 
القوانني  "اإن كافة  اأمل لديه كل �صئ"، وتابع قائال: 
باأعلى  التمتع  �صرورة  الب�صر  جلميع  تكفل  العامل  يف 
الرعاية  مقومات  كافة  وت��وف��ر  ال�صحة،  م�صتويات 
اأو  اإىل العرق  العالجية الالزمة لهم من دون النظر 

اللون اأو الدين اأو اجلن�ص".
الرند:  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور ح�صني عبد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
نكون  اأن  على   ،19 كوفيد-  جائحة  �صاعدتنا  "لقد 
اأن  ون���ود  �صعفنا،   ون��ق��اط  قوتنا  بنقاط  وع��ي��اً  اأك���رث 
تقديرنا  خ��ال�����ص  ع��ن  للتعبر  ال��ف��ر���ص��ة  ه���ذه  ننتهز 
جلميع اأبطال اخلطوط الأمامية العاملني يف القطاع 
ال�����ص��ح��ي، وك��ذل��ك الأف������راد ال��ذي��ن ك��ر���ص��وا حياتهم 
لحتواء هذا الوباء "، ثم قال :"دعونا نعمل مًعا من 
للجميع،دعونا  والرفاهية  جيدة  ب�صحة  التمتع  اأجل 

نواجه امل�صتقبل معا".
وم���ن ج��ان��ب��ه رح���ب ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د املنظري، 
باحل�صور وقال:"نحتفل اليوم بهذه الفعالية يف هذا 
اإن�����ص��ان على وجه  اأحقية ك��ل  ي��وؤك��د على  ال���ذي  ال��ي��وم 
الأر�ص يف التمتع باأوجه الرعاية ال�صحية ال�صرورية، 
التعليمية   و  الجتماعية  م�صتوياته  النظر عن  بغ�ص 

اأو الدينية، فال�صحة حق للجميع من دون تفرقة".
امل�صارك  الرئي�ص  ب����ارون،  كويفا�ص  غ��اب��ري��ال  وق��ال��ت 
ال�صاملة  التغطية ال�صحية  التوجيهية حلركة  للجنة 
حق  هي  ال�صحة  "اإن   :UHC2030  ”  2030
اإي�صال  اإىل  ما�صة  بحاجة  الإن�صان، ونحن  من حقوق 
النا�ص،  م��ن  ع��دد ممكن  اأك��رب  اإىل  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

وحمايتهم من كافة املخاطر ال�صحية".

•• دبي – الفجر

حتت�صن اأماكن ا�صت�صافة الفعاليات يف جناح نيوزيلندا 
– والتي ت�صم  2020 دبي  اإك�صبو  امل�صارك مبعر�ص 
 – "تياكي"  ومطعم  والكورتيارد،  التعاونية،  القاعة 
واملف�صلة يف  امل�صتدامة  التجارية  العالمات  من  ع��دداً 
والأثاث.  املائدة  واأدوات  واملفرو�صات  لالإ�صاءة  البالد 
عمليات  ع���ن  امل�����ص��وؤول��ة   Jasmax ���ص��رك��ة  وق���ام���ت 
قطع  وتن�صيق  باختيار  للجناح  امل��ع��م��اري��ة  الهند�صة 
الرئي�صي  املو�صوع  لتعك�ص  واملميزة  املتفّردة  الت�صميم 
الإن�صان  "رعاية  وه���و  اإك�����ص��ب��و  يف  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  جل��ن��اح 
"كايتياكيتانغا  البيئية  ال��روح  ميّثل  وال��ذي  واملكان"، 
الأ�صليني،  امل����اوري  ل�صعب   )kaitiakitanga(
وفكرة وجود عالقة وم�صوؤولية عميقة ومتاأ�صلة بني 
النا�ص والبيئة. ومن قلب منطقة ال�صتدامة يف اإك�صبو، 
تبداأ ق�صة الت�صميم من الواجهة احلركية للجناح من 
و�صوت  بفاعلية  تتحّرك  حيث   ،Kaynemaile
باحليوية.  وناب�صاً  متموجاً  ت��اأث��راً  ُيحدث  م�صموع، 
داخل  احل��ي��اة  ق��وة  اأو  امل����اروي،  روح  اإىل  ذل��ك  وي�صر 
اجلناح، والتي ت�صّور وجهة نظر املاوري باأن كل �صيء 

يرتكز على مبداأ احلياة. 
اخلا�صة  وامل��ن��ح��ن��ي��ات  وال�������ص���ق���وق  اخل���ط���وط  مت��ث��ل 
بالت�صميم �صعفة ال�صرخ�ص الطويلة، وغالًبا ما ُينظر 
اإىل  التي ترمز  اأ�صالع الأولني  اإليها باعتبارها متّثل 

احلماية والرعاية والت�صال بالأر�ص.
وي�����ربز ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت�����ص��م��ي��م ���ص��م��ن خمتلف 
"تياكي"  امل�صارات داخل اجلناح، وعلى كرا�صي مطعم 
امل�صنوعة ح�صب الطلب من Jasmax بالتعاون مع 
Resident و Simon James. وت�صّكل املقاعد 
م�صتدامة  م�صادر  من  البلوط  خ�صب  من  امل�صنوعة 
الإ����ص���دار، وم�����ص��ّم��م��ة خ�صي�صاً  جم��م��وع��ة حم����دودة 

ملعر�ص اإك�صبو 2020 دبي، تكرمياً لكر�صي "معر�ص 
اأو�صاكا" الذي �صّممه مايكل باين جلناح نيوزيلندا يف 
معر�ص اإك�صبو 1970 اأو�صاكا. وميتاز املقعد وم�صند 
2020 بخفة الوزن من حيث ال�صكل  الظهر ملعر�ص 
والب�صمة املرئية، ويظهر ذلك عرب انحناءاته املُرهفة 
والرحبة. وعند الدخول اإىل "تياكي"، تربز على الفور 
لديفيد  الأك��وام��اري��ن  م��ن  املعلقة  الإ���ص��اءة  تركيبات 
املطعم.  يف  مم��ي��زة  كلم�صات  "نافيكول"  ت��روب��ري��دج 
اأو  املجهرية،  الدياتومات  من  الت�صاميم  وا�صُتلهمت 
الطحالب، التي تعي�ص يف املاء وُتنتج 50 يف املائة من 
الهواء الذي نتنف�صه. ويعترب ديفيد تروبريدج رائداً 
عالية  لالإ�صاءة  امل�صتدام  الت�صميم  جمال  يف  معروفاً 

اجلودة، والتي يتم اإنتاجها باأقل تاأثر على البيئة.
ال�صتقبال  ردهة  املعلقة يف  الإ�صاءة  تركيبات  وجُت�صد 
باملطعم الروح املبتكرة وامل�صتدامة للبالد، وهي عبارة 
عن بوليمر حيوي خم�ص�ص م�صنوع من اأ�صداف باوا 
النادرة، وهو ال�صم املاوري الذي ُيطلق على جمموعة 
 Black اأ���ص��داف  م��ن  نوعها  م��ن  وف��ري��دة  متنوعة 
Foot Abalone التي تعي�ص يف مياه نيوزيلندا. 
البال�صتيكية  ت��روب��ري��دج  تركيبات  ت�صميم  مت  وق��د 
وه���و معهد   ،Scion ب��وا���ص��ط��ة  ل��الإ���ص��اءة  احل��ي��وي��ة 

اأبحاث تابع للحكومة النيوزيلندية يهدف اإىل تعزيز 
واإن�صاء اقت�صاد حيوي م�صتدام.

ال����ذي   Città امل����ب����دع  ال��ت�����ص��م��ي��م  ف���ري���ق  وي�����ص��ع��ى 
"تياكي"،  يف  والإ���ص��اءة  والأث���اث  امل��ائ��دة  اأدوات  ابتكر 
ب��ط��ري��ق��ة م�صوؤولة  لإن�����ص��اء ق��ط��ع ف��ري��دة م�����ص��ن��وع��ة 
اأريكة  املواد اخلام. وتوفر  وم�صتدامة، تراعي م�صادر 
التي  الأنيقة،  الطولية  والطاولت  املريحة   Aiko
 Nikolai و   David Moreland �صممها 
منطقة  داخ������ل  رح���ب���ة  م�����ص��اح��ة   ،Sorensen
املعلقة  الإ���ص��اءة  تركيبات  اأم��ا  املطعم.  يف  الكورتيارد 
نتيجة  جاءت  فقد  والعفوي،  الب�صيط  ب�صكلها   AB
تعاون ُمثمر بني فريق Città وامل�صمم النيوزيلندي 

جائزة. على  احلائز   Alex Buckman
 Tim Webber Designs مقاعد  وحتتفل 
بالت�صميم   -  Duffle ومقاعد  املرتفعة   Nixon
�صتحظى  اأث��اث  والعملي، وهي قطع  والب�صيط  الأنيق 

بالعتزاز الآن واإىل الأبد.
وخ������ارج م��ن��ط��ق��ة ت���ن���اول ال���ط���ع���ام ال��رئ��ي�����ص��ي��ة، تقدم 
املفتوحة  الكورتيارد  ملنطقة  مميزة  كرا�صي   Noho
يف "تياكي" – وتعني بلغة امل��اوري "اجللو�ص والبقاء 
 noho" - وال�صكن والعي�ص". ويتم ت�صنيع الكرا�صي

نفايات  م��ن   -  "lightly chair" و   "move
مع   Noho وت��ت��ع��اون  ت��دوي��ره��ا.  اأع��ي��د  بال�صتيكية 
مبتكرين بيئيني مثل Aquafil، والتي حتول عملية 
جتديد الإيكونيل اخلا�صة بها مواد النفايات امل�صتعادة 
مثل �صباك ال�صيد وال�صجاد عند نهاية ال�صتخدام اإىل 

نايلون جُمدد ي�صتخدمونه يف �صناعة الأثاث.
البيئية،  اخل�����ص��ب��ي��ة   Abodo ع���وار����ص  وت�����ص��ف��ي 
واجلنيحات والألواح مل�صة ناعمة ودافئة على الديكورات 
 Abodo اأخ�صاب  ح�صاد  ويتم  للمطعم.  الداخلية 
ب�صكل م�صتدام من مزارع نيوزيلندا املتجددة ب�صرعة، 
وتعديلها حرارياً باحلرارة والبخار بدًل من العمليات 

الكيميائية، مما يعني اأنها اآمنة للنا�ص والبيئة.
وي���ق���ول ك��الي��ت��ون ك��ي��م��ب��ت��ون، امل��ف��و���ص ال���ع���ام جلناح 
نيوزيلندا يف اإك�صبو 2020 دبي: "اإن ت�صميم اأماكن 
اأفكارنا وثقافتنا وح�صب، بل  ال�صت�صافة ل يعرّب عن 
وب�صفتنا  نيوزيلندا.  يف  والإب��داع  الرباعة  روح  ي�صّور 
هناك  اأن  النيوزيلنديون  يعتقد  )كايتياكي(،  اأو�صياء 
م�����ص��وؤول��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا جل��ع��ل ال��ع��امل يف مكان 
اأف�صل لالأجيال القادمة - وميكننا روؤية ذلك يف روح 
ال�صتدامة امل�صركة ل�صركات الت�صميم التي حددتها 
Jasmax. وُتبدع هذه ال�صركات دائماً يف كل خطوة 
بالن�صبة  ال��ن��ت��ائ��ج  لتح�صني  الت�صميم  خ��ط��وات  م��ن 

للبيئة ولنا جميعاً". 
واملهند�صة  الت�صميم  م��دي��رة  دي��الم��ور،  ���ص��ارة  وت��ق��ول 
روؤيتنا  "متّثلت   :Jasmax يف  للم�صروع  املعمارية 
يف اإن�صاء م�صاحة ترحيبية ومعا�صرة جت�صد حقاً روح 
"كايتياكيتانغا" - م�صاحة تعود بالفائدة على املجتمع 
اإىل  العمل جنباً  ���ص��روري  دواع���ي  م��ن  وك��ان  والبيئة. 
نف�صه،  الفكر  ت�صاركنا  التي  الت�صميم  ف��رق  مع  جنب 
ولكن  البيئة،  مبتطلبات  واع��ي��ة  فقط  لي�صت  وال��ت��ي 

لديها م�صتويات ل مثيل لها من الإبداع والبتكار".

•• دبي- الفجر 

دعا اإك�صبو 2020 دبي جمهور احلدث الدويل حل�صور 
الهندي  ج��ي  ال���دي  يقدمه  ال���ذي  املو�صيقي  ال��ع��ر���ص 
ال�صاعة  يف  امل��ق��ب��ل  الث��ن��ني  ي���وم  "�صيتا�ص"،  ال�صهر 
نف  ي�صُ ح��ي��ث  ال��ي��وب��ي��ل،  من�صة  ع��ل��ى  م�����ص��اًء  التا�صعة 
الفنان �صمن قائمة اأف�صل 100 من�صق مو�صيقي "دي 
جي"، وفق ت�صنيف جملة "دي جي ماج" الربيطانية، 
املو�صيقي  عر�صه  "�صيتا�ص"  وُي��ق��دم   .2015 ع��ام  يف 
فعاليات  �صمن  ال����دويل،  احل���دث  اأر����ص  على  املنتظر 
اإك�صبو  ينظمها  وا���ص��ع��ة  وث��ق��اف��ي��ة  وم��و���ص��ي��ق��ي��ة  ف��ن��ي��ة 
دول  كل  من  الفنون  جنوم  مع  بالتعاون  دبي   2020

حيث  دويل،  وت�صنيف  جوائز  على  احلا�صلني  العامل 
ي�صل  الهند  من  مو�صيقي  من�صق  "�صيتا�ص" اأول  يعد 
للمركز 59 على م�صتوى العامل يف جماله. ويف حديث 
من  ال��ذي  املو�صيقي  للعر�ص  اإحيائه  قبل  معه  اأج��ري 
املُقرر اإقامته على من�صة اليوبيل، �ُصئل "�صيتا�ص" عن 
اأكرث اللحظات التي يفتخر بها يف حياته املهنية حتى 
يكون  اأن  املُحتمل  "من  بب�صاطة:  النجم  فقال  الآن، 
 2020 اإك�صبو  يف  �صاأحييه  ال��ذي  املو�صيقي  العر�ص 
قائال  الفر�صة،  لهذه  متحم�ص  اأن��ه  اأك��د  حيث  دبي". 
اأن: "اإك�صبو 2020 مُيثل اإىل حد كبر اأ�صخم من�صة 
اأك���رب من�صة جتمع  ي��ك��ون  ال��ع��امل ح��ال��ي��ا، ول��رمب��ا  يف 
الرعاية  اأو  التكنولوجية  اأو  التجارية  ال�صناعات  كافة 

ال�صحية حتت �صقف واحد، واأنا اأنتمي اإىل عائلة تهتم 
اأرى مدى القيمة  اأن  بالأعمال التجارية، لذا ميكنني 
التي ميثلها هذا احلدث الدويل الأ�صخم على م�صتوى 
اإىل  اأي�����ص��ا  بحاجة  كب�صر  "لكننا  ت��اب��ع:  ث��م  العامل". 
الرفيه، وهذا ما اأخطط له وهو تقدمي اأف�صل �صكل 
 ،2020 اإك�صبو  من الأعمال املو�صيقية املُنتجة، لزوار 
فلقد كان العامل منعزل لفرة طويلة جدا، لذا اأقول 

لهم دعونا جنتمع معا على حلبة الرق�ص".
مو�صيقى  خريطة  اإىل  الهند  اإع���ادة  يف  الف�صل  ي��ع��ود 
نحو  انطلق  ال��ذي  "�صيتا�ص"،  ال��دي جي  اإىل  الرق�ص 
�صنوات م�صت،  ع�صر  يقرب من  ما  منذ  ال�صهرة  عامل 
الهندية  الأغ���اين  اإيقاعات  م��زج  على  اعتماده  بف�صل 

ب�صعبية  اأن يحظى  والتي مكنته من  بوليوود،  لأف��الم 
ك��ب��رة، ح��ي��ث اأع����اد ت��ق��دمي مو�صيقى اأغ����اين الأف���الم 
ب��ع��د م��زج��ه��ا م��ع الإي��ق��اع��ات امل�����ص��ت��وح��اة م��ن الأج����واء 
اإىل جانب  ال�صتوائية وامل�صتقبلية ومو�صيقى الريغي، 
ُدعي  كما  العامل،  حول  املُقامة  الفعاليات  يف  م�صاركته 
لتاأليف املو�صيقى الهندية الأ�صلّية للكثر من الأفالم 
قائال:  الأم��ر �صرح  ه��ذا  وع��ن  بوليوود.  تنتجها  التي 
مقاومة  ت�صتطيع  ل  �صامال  ع��امل��ا  ت��ق��دم  "بوليوود 
مو�صيقاي  اأ�صتلهم  واأن��ا  مو�صيقاه،  اأنغام  على  الرق�ص 
يربز  وال��ت��ي  اجل���ذور،  الرا�صخة  الهندية  ثقافتنا  م��ن 
عن  امل��ع��ربة  التعبرية  الأ���ص��ك��ال  ك��اأح��د  فيها  الرق�ص 

الطقو�ص الحتفالية".

برامج اإك�صبو 2020 دبي تدعم امل�صاريع 
التي حتقق الرفاه ال�صحي للمجتمعات
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ف��رد يف كل مكان على خدمات �صحية لئقة،  ع��امل يح�صل فيه كل  اأج��ل  من 
يدعم اإك�صبو 2020 دبي، وي�صلط ال�صوء على حزمة من احللول املبتكرة التي 
ت�صاعد على تقوية اأنظمتنا ال�صحية ل�صمان توفر نظم �صحية عادلة وقادرة 
على ال�صمود.  مبنا�صبة اليوم الدويل للتغطية ال�صحية ال�صاملة، املوافق ل� 12 
دي�صمرب من كل عام، ي�صّلط اإك�صبو 2020 دبي ال�صوء على بع�ص من م�صاريع 
اأف�صل املمار�صات  اإك�صبو ليف للمبتكرين العامليني، وم�صاريع برنامج  برنامج 
الحتياجات  كافة  تلبية  �صمان  على  بالفعل  ت�صاعد  التي  اإك�صبو،  يف  العاملية 
الطبية لكل فرد على قدم امل�صاواة. ومنذ 2016، وعقب اإجراء عملية تقييم 
�صامل ترتكز على خم�ص دورات اختيار، ا�صتطاع برنامج ِمنح البتكار املوؤثر من 
76 دول��ة، وق��دم لها منحاً  اإك�صبو لي��ف، و�صع قائمة خمت�صرة ملنظمات من 
تراوح بني 100،000 حتى 500،000 دولر اأمريكي. وبدعم من برنامج 
امل�صاركة  بفر�صة  اجلميع  �صيحظى  لي��ف،  لإك�صبو  العاملي  والبتكار  ال�صراكة 
 15 اإىل جنب  اإك�صبو ليف، جنباً  "مبدعون يف اخلر" من  �صخ�صياً يف جناح 
"م�صاريع مبتكري  التي تندرج حتت  املقدمة،  املنح  اأخ��رى م�صتفيدة من  جهة 
اإك�صبو ليف العامليني"، وذلك يف اإطار فعاليات اأ�صبوع املعرفة والتعلم، املمتد يف 

الفرة ما بني 12 حتى 18 دي�صمرب.

جي اآي �صي ميد، الكامريون
تهدف "جي اآي �صي ميد" اإىل احلّد من معدلت الوفيات الناجمة عن �صرطان 
واملناطق  اخل��دم��ات،  يف   نق�صاً  تعاين  التي  املجتمعات  يف  الرحم  وعنق  الثدي 
الريفية التي تفتقر عموما اإىل  خدمات رعاية مر�صى ال�صرطان، وذلك عرب 
تدريب العاملينت يف مراكز الرعاية ال�صحية يف املناطق الريفية، على ا�صتخدام 
من�صتها املبتكرة ونظام ميكرو�صكوب رقمي على الهواتف الذكية، وهو ما �صيتيح 
للن�صاء الالتي يع�صن يف املناطق النائية، احل�صول على الفح�ص والت�صخي�ص 

ب�صاأن هذه ال�صرطانات يف مراكز الرعاية من متخ�ص�صني طبيني.

اأبون، بنغالدي�ص
�صحية  رعاية  ومنتجات  خدمات  لتوفر  برنامج  تطوير  على  "اأبون"  تعمل 
الو�صول  اإمكانية  زي��ادة  عنها  وينتج  بنغالدي�ص،  يف  الأقم�صة  م�صانع  لعمال 

للخدمات الرئي�صة بتكلفة اأكرث فعالية مقارنة باأ�صعار ال�صوق.

اأف�صل  برنامج  و  ليف  اإك�صبو  م�صروعات  �صمن  )م�صارك  هيلث  اآيز 
املمار�صات العاملية(

توزيع "جمموعة اأدوات ولدة نظيفة" يف حقيبة تكلفتها 3 دولرات اأمريكية 
جمال  يف  العاملني  لتجهيز  ب�صيطة  اأدوات  على  احلقيبة  حتتوي  حيث  فقط، 
الرعاية ال�صحية بالإمدادات واملهارات والثقة الأ�صا�صية الالزمة لتقدمي ولدة 

نظيفة واآمنة، بغ�ص النظر عن ظروف املرفق الطبي ذاته.
ال�صحية للمراأة واحلفاظ على  الأح��وال  2010 لتعزيز  اآيز هيلث يف  اأُ�ّص�صت 
ال�صحية  املنتجات  ت�صنيع  مهام  هيلث  اآي��ز  تتوىل  ب�صيطة.  بطريقة  كرامتها 
الحتياجات  لتلبية  بعناية  �صممت  عالية،  وبجودة  مي�صورة  بتكلفة  وتوزيعها 
امل��وارد. تكلفة املنتج  اخلا�صة للمراأة وللمرافق ال�صحية يف املناطق منخف�صة 
ولدة  اأدوات  "جمموعة  حقيبة  على  للح�صول  اأمريكية  دولرات   3 الأ�صا�صي 
نظيفة" وبها املكونات الأ�صا�صية املُو�صى بها من قبل منظمة ال�صحة العاملية 
للتحلل،  قابل  ج��راب  يف  معباأة  احلقيبة  وت��اأت��ي  ال��ع��دوى،  خماطر  م��ن  للحد 

وميكن لالأمهات اإعادة ا�صتخدامها كحقيبة.

بابل، رواندا
امتدادا  باعتبارها   2016 �صبتمرب  بتاريخ  ر�صميا  رواندا"  "بابل  تاأ�ص�صت 
الريفيني  ال�صكان  و���ص��ول  �ُصبل  تي�صير  لتح�صني  الربيطانية  بابل  ل�صركة 
وامل�صت�صعفني اإىل الرعاية ال�صحية يف رواندا، من خالل تطبيق بابل الرقمي 
للم�صورة الطبية احلا�صل على براءة اخراع، واملتمثل ب� "خدمات ال�صتدعاء" 

امل�صمم ليعمل على اجلهاز املحمول

كولر ، اأملانيا
اإىل تعميم  اأملانيا وجرى تطبيقه يف كينيا، و يهدف  "كولر" يف  ُطور م�صروع 
فكرة املربدات التي تعمل ب�صكل م�صتقل عن الكهرباء، بالعتماد على تكنولوجيا 
التربيد القائمة على املاء بن�صبة %100 ، لتمكني املرافق ال�صحية يف املناطق 
املنقذة  واللقاحات  الأدوي��ة  تخزين  الكهرباء من  ب�صبكة  املت�صلة  النامية غر 

للحياة على نحو موثوق.

اإيديباتيك ، اململكة املتحدة
امليل  لقاحات  واإي�صال  لتربيد  نظام  وهو  اأيدياباتيك،  �صركة  من  "�صمايل" 
الأخر، والذي يحد من اإهدار اللقاحات التي تف�صد اأثناء عملية نقلها. حيث 
يت�صم ت�صميمه بالب�صاطة بحيث ل يتطلب اأي تدريب تقريبا لال�صتخدام، فهو 
عبارة عن حقيبة حممولة خفيفة الوزن، كذلك ميكن حملها بوا�صطة موظفي 

الرعاية ال�صحية والطائرات بدون طيار.

اإثيوبيا تو"،  "فري 
احلو�صبة  ت�صتخدم  متكاملة،  رقمية  طبية  خ��دم��ات  �صركة  ه��ي  تو"  "فر 
ال�صحية،  الرعاية  جم��ال  يواجهها  التي  التحديات  اأك��رب  بع�ص  حلل  الذكية 
التابع لإك�صبو ليف اجلهود الالزمة لتطوير  املوؤثر  التمويل  ويدعم برنامج 

منوذج ميكن تطبيقه يف جميع اأنحاء قارة اأفريقيا.

نيبال نيبال"،  اإيد  "ووتر 
م�صتوى  لتح�صني  وال�صكان  ال�صحة  وزارة  مع  اأُقيمت  التي  ال�صراكة  اأف�صت 
اإىل تدريب املتطوعات يف جمال ال�صحة املجتمعية  النظافة ال�صحية العامة، 
ُبغية ت�صهيل تنظيم الدورات التوعوية عن النظافة ال�صحية، وذلك با�صتخدام 
و�صائل ترويجية واإي�صاحية اإبداعية و�صهلة ال�صتخدام. ويهدف برنامج اإك�صبو 
اجلهود  عن  الناجمة  الآث��ار  تعزيز  اإىل  العاملية،  املمار�صات  لأف�صل   2020
خالل  من  امل�صتدامة،  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه���داف  حتقيق  اإزاء  اجلماعية 
يف  اإحل��اح��ا  الأك���رث  التحديات  لبع�ص  امللمو�صة  احل��ل��ول  على  ال�صوء  ت�صليط 
اإيجابيا  العامل. تنظر املبادرة يف الأفكار البتكارية التي حتقق بالفعل تاأثرا 
ال�صعيد  على  ا�صتخدامها  نطاق  تو�صيع  اأو  تطبيقها  اأو  تكييفها  ميكن  والتي 

العاملي.

ميديك موبايل ، كينيا
املجتمعية يف جميع  ال�صحة  1.3 مليون عامل يف جمال  يعمل ما يقرب من 
اأنحاء العامل على �صد الفجوات يف النظم ال�صحية، من خالل توفر الرعاية 
ال�صحية الأ�صا�صية لل�صكان املحليني. ومن املوؤ�صف اأن معظم العاملني يف جمال 
والكثر  الر�صمي،  ال�صحي  النظام  �صمن  م��درج��ني  غ��ر  املجتمعية  ال�صحة 
ال�صابقة  التدريبية  الفرة  قليلة من  اأي��ام  لب�صعة  �صوى  يتم دعمهم  منهم ل 

للخدمة. 
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جمارك دبي حتتفل بفوزها 
بجائزة النخبة للتميز احلكومي

•• دبي-وام

اأقامت جمارك دبي احتفال مركزيا مبنا�صبة ح�صولها على جائزة النخبة 
– 2021 انطالقا من   2020 يف جوائز برنامج دبي للتميز احلكومي 
احلر�ص على تر�صيخ ثقافة التميز وتعميمها لتحقيق املزيد من الإجنازات 

الرائدة يف تطوير العمل اجلمركي.
ح�صر الحتفال �صعادة �صلطان اأحمد بن �صليم رئي�ص جمل�ص الإدارة الرئي�ص 
واجلمارك  املوانئ  موؤ�ص�صة  رئي�ص  العاملية  دبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
اأحمد حمبوب م�صبح الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ص�صة  واملنطقة احلرة و�صعادة 
دب��ي كما ح�صر  العام جلمارك  املدير  احل��رة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ 
واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�ص�صة  التابعة  اجلهات  عموم  م��دراء  احلفل 
احلرة واملدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات واملراكز اجلمركية يف جمارك 

دبي.
واأعرب �صعادة �صلطان اأحمد بن �صليم عن فخره واعتزازه بالإجناز اجلديد 
الذي حققته الدائرة وقال �صعادته خماطبا موظفي الدائرة.. “ اأبارك لكم 
متيز جمارك دبي باإجنازها اجلديد املتمثل يف تكرمي �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” للدائرة بح�صولها على جائزة النخبة من جوائز برنامج 
دبي للتميز احلكومي 2020 – 2021 والتي ت�صاف اإىل �صجل الجناز 

احلافل الذي حققته الدائرة طوال ال�صنني املا�صية”.
اأن فوز الدائرة بنخبة جوائز التميز  “ ياأتي هذا الإجن��از ليظهر  واأ�صاف 
احلافل  �صجلها  على  بغريب  لي�ص  والعاملية  والقليمية  املحلية  والب���داع 
التي  والر�صاقة  ل��الأداء  الدائم  التطوير  بالنجاح والجن��از فبف�صل جهود 
تتمتع بها جمارك دبي تتوج اإمارة دبي مزاياها التناف�صية مبا توفره للتجار 
وامل�صتثمرين من خدمات وت�صهيالت جتارية وجمركية جتعلها يف مقدمة 
وممرا  مق�صدا  وت�صبح  وال�صتثمار  للتجارة  والعاملية  الإقليمية  امل��راك��ز 
للتبادل التجاري مع نحو 200 دولة يف العامل لتتقدم بثبات نحو حتقيق 
 2 اإىل  بو�صول قيمة جتارتها اخلارجية  هدف اخلطة اخلم�صية لالإمارة 

تريليون درهم خالل 5 �صنوات”.
واأو�صح اأن هذا الإجناز الكبر ياأتي ليتوج ما يقدمه املوظفون يف جمارك 
الدائرة تتقدم بال توقف  دبي من جهود وابتكارات قل نظرها ما يجعل 
لتحقيق تطلعات القيادة احلكيمة بتقدمي منوذج فريد من نوعه عامليا يف 
التنمية القت�صادية ال�صاملة وامل�صتدامة لتقتدي دول العامل كافة بتجربتنا 
اأثمر التطوير الدائم للعمل اجلمركي عن  الرائدة يف كافة املجالت فقد 
حتقيق الدائرة الإجنازات املتتابعة لتحقق بذلك ال�صدارة العاملية يف جمال 
اخلدمات التجارية واجلمركية دعما لتميز دبي الذي تتوجه المارة الآن 

بنجاح معر�ص اك�صبو 2020 دبي.
القطاعات  اأحمد حمبوب م�صبح على جهود كافة  �صعادة  اأثنى  من جانبه 
بجائزة  ال��دائ��رة  ف��وز  يف  احل��ي��وي  ودوره����ا  اجلمركية  وامل��راك��ز  والإدارات 
لالرتقاء  الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل  الأداء  تطوير  خ��الل  من  النخبة 
تقدمها  ال��ت��ي  واجل��م��رك��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  والت�صهيالت  اخل��دم��ات  مب�صتوى 
الدائرة للمتعاملني دعما لزيادة التجارة اخلارجية ومنو القت�صاد الوطني 

مع املحافظة على اأمن و�صالمة املجتمع.
الحتاد  عيد  م��ع  متزامنا  الإجن���از  ب��ه��ذا  احتفالنا  “ ي��اأت��ي  �صعادته  وق���ال 
املراتب  اأعلى  اإىل  للو�صول  العمل  موا�صلة  على  عزمنا  ليجدد  اخلم�صني 
يف التميز احلكومي وذلك من خالل التكاتف والعمل معا لتعزيز موقعنا 
يف ال�صدارة العاملية على �صعيد كفاءة اخلدمات اجلمركية لنوا�صل تقدمي 
الإدارات  كافة  به  تقتدي  اجلمركي  والبتكار  التطوير  يف  متفرد  من��وذج 

والهيئات اجلمركية يف العامل”.
لأف�صل  تطبيقها  بف�صل  وال��ري��ادة  التميز  حتقق  دب��ي  ج��م��ارك  اأن  واأك���د 
املمار�صات العاملية على �صعيد مراقبة احلدود وحماية املجتمع من خمتلف 
ودعم  النا�ص  باإ�صعاد  اأهدافها  حتقيق  من  دبي  ميكن  ما  الأمنية  املخاطر 
ال�صنوات  يف  حققنا  وق��د  امل�صتدامة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
العام  ال��دائ��رة يف  ف��ازت  التميز احلكومي حيث  رائ��دة يف  اإجن���ازات  املا�صية 
املتو�صطة ويف  الفئة  – عن  اأف�صل جهة حكومية متميزة  2016 بجائزة 
العام 2017 فازت باملركز الول عن اجلهات التي حققت م�صتويات عاملية 
داعمة  حكومية  جهة  اأف�صل  بجائزة  ف��ازت   2018 العام  ويف  التميز  من 
2019 فازت باأف�صل موؤ�ص�صة يف البتكار على  2020 ويف العام  لإك�صبو 

م�صتوى العامل وت�صنيف 6 جنوم من املوؤ�ص�صة الأوروبية لإدارة اجلودة.

وزير القت�صاد الأرميني : اإك�صبو 2020 دبي فر�صة لت�صميم م�صتقبل امل�صهد الثقايف والقت�صادي العاملي

نتطلع اإىل تعزيز العالقات التجارية مع �صركائنا االإماراتيني من اأجل تطوير تعاون طموح 

•• دبي-وام

 اأكد معايل فاهان كروبيان وزير القت�صاد الأرميني 
دبي   2020 اإك�صبو  يف  ب��الده  جلناح  ال��ع��ام  املفو�ص 
لأرمينيا مبنطقة  �صريك موثوق  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم����الت  يف  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
الإقليمي  امل�صتوى  على  ال��ف��ر���ص  وت��وف��ر  والإب����داع 

والدويل.
وقال معايل فاهان كروبيان يف حوار مع وكالة اأنباء 
العالقات  تعزيز  اإىل  نتطلع   “ “وام”..  الإم�����ارات 
اأجندتنا  واإث���راء  الإماراتيني  �صركائنا  مع  التجارية 
مع  واملعرفة  اخل��ربات  وتبادل  الثنائية  القت�صادية 
املجتمع املتقدم تقنيا من اأجل تطوير تعاون طموح”. 
واأ�صار وزير القت�صاد الأرميني اإىل اأن دولة الإمارات 
اأح�����رزت ت��ق��دم��ا يف جم���ال دم���ج ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة 
الدولة  اإدارة  جم���ال  يف  امل�����راأة  ومت��ك��ني  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
وم�صاركتها املجتمعية ومتكني ال�صباب وتوفر مناخا 
ي��دع��م ال�صتثمار الأم���ر ال���ذي ع��زز م��وق��ع الإم���ارات 
والباحثني  واخل�����رباء  وامل��ث��ق��ف��ني  ل��ل��ع��ل��م��اء  كمن�صة 

والقادة الدوليني و�صانعي القرار.
واأ�صاف معاليه اإن عالقات اأرمينيا والإمارات وطيدة 
وت�صهد تطورا م�صتمرا يف خمتلف املجالت ل �صيما 
ال��ت��ج��ارة وال�����ص��ي��اح��ة وال��ط��اق��ة واخل���دم���ات الطبية 
املالية  واخل��دم��ات  التحتية  والبنية  والتكنولوجيا 
وذلك يف ظل وجود اإمكانيات متعددة لتعزيز عالقات 

التعاون بني الدولتني.
واأكد معايل فاهان كروبيان اأن اإك�صبو 2020 دبي 
ومعاجلة  النا�ص  ب��ني  التقريب  يف  فعال  دورا  يلعب 

جماعية  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  الإن�صانية  ت��واج��ه  حت��دي��ات 
ب��ذل��ت جهودا  اأن دول���ة الإم�����ارات  اإىل  ل��ه��ا.. م�����ص��را 
�صيدت  ح��ي��ث  ال����دويل  احل����دث  ل���ص��ت�����ص��اف��ة  عظيمة 
مدينة بالكامل ل�صت�صافة احلدث وتقدمي جتربة ل 

تن�صى ملاليني الزوار من حول العامل.
اإك�صبو2020 دبي يقدم جتربة ل ت�صاهي  اإن  وقال 
وفر�صة عظيمة لتاأ�صي�ص الروابط التجارية وت�صميم 
بالإ�صافة  امل�صتقبلي  والق��ت�����ص��ادي  ال��ث��ق��ايف  امل�صهد 
اأ���ص��ك��ال ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون م��ع املجتمع  اإىل ب��ن��اء 

التكنولوجي الدويل.
فعاليات  ك��اف��ة  يف  ت�صارك  اأرمينيا  اأن  معاليه  وذك���ر 
قبل  م��ن  مثله  ن�صهد  مل  ال��ذي  دب��ي   2020 اإك�صبو 
190 دولة  اأك����رث م��ن  ح��ي��ث ا���ص��ت�����ص��اف��ت الإم������ارات 
هي  عرو�صا  وقدمت  الأفريقية  ال��دول  كل  فيها  مبا 
الأف�����ص��ل يف ال���ع���امل. وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ن��ق��دم �صكرنا 
وت��ق��دي��رن��ا حل��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات وط��اق��م اإك�صبو 

ل�صت�صافتنا وتقدمي هذه التجربة ال�صتثنائية.
احلياة  ع����ودة  يف  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و  دور  وح����ول 
معايل  ق��ال  ال���دويل  الن�صاط  وا�صتئناف  الطبيعية 
الأوىل  للمرة  يجتمع  العامل  اإن  ك��روب��ي��ان..  فاهان 
يف دول��ة الإم����ارات منذ جائحة ك��ورون��ا وه��ي خطوة 
هامة وكبرة نحو العودة اإىل حياتنا الطبيعية ولكن 
الأداة الوحيدة لإعادة الب�صرية اإىل احلياة الطبيعية 
م�صيدا بجهود اإك�صبو  هي التطعيم �صد “كورونا”.. 
الهادفة  ال�����ص��الم��ة  اإج�����راءات  ات��ب��اع  دب���ي يف   2020
منح  مع  بدقة  كوفيد-19  فرو�ص  انت�صار  منع  اإىل 

الزائرين جتارب وفر�صا ل تن�صى.
اللقاح  ت��وزي��ع  اأج���ل �صمان  م��ن  اأن���ه  واأ���ص��اف معاليه 

بتجربة  الآن  الأرمينية  تقوم احلكومة  على اجلميع 
اإنتاج لقاح “�صبوتنيك اخلام�ص” يف اأرمينيا وي�صاعد 
امل�صاكل  منع  على  اأرمينيا  يف  للقاح  الناجح  الإن��ت��اج 
لنا  امل��ج��اورة  وال����دول  اأرم��ي��ن��ي��ا  م��ن  لكل  اللوج�صتية 
ب�صكل عام. ويتعني على الدول اأن تتعاون ب�صكل اأكرب 

ل�صمان �صحة ورفاهية الب�صرية.
وحول اأهم حماور م�صاركة اأرمينيا يف اإك�صبو 2020 
دبي والر�صالة التي تودون اإي�صالها اإىل العامل.. قال 
معايل فاهان كروبيان اإن مفهوم م�صاركتنا يف اإك�صبو 
 ”Ethnotech“ فكرة  على  مبني  دب��ي   2020
التكنولوجية  وتطلعاتنا  الثقافية  �صماتنا  وت��ق��دمي 
ونهدف خالل م�صاركتنا يف احلدث الدويل املهم اإىل 
ت�صليط ال�صوء على الفر�ص املتاحة وبيئة ال�صتثمار 

يف اأرمينيا وجاذبيتها.
واأ����ص���اف اإن ل��الأرم��ن ت��اري��خ ث���ري ومم��ي��ز ك��ون��ه��م يف 
البتكار  رواد  بها ومن  ا�صتهرنا  التي  الثقافة  طليعة 
اليومية مثل  التقنيات  ونحن م�صوؤولون عن تقدمي 
ال�صراف  واآل��ة  املغناطي�صي  بالرنني  الت�صوير  جهاز 
وموؤخرا  ذل���ك.  اإىل  وم���ا  امل��ل��ون  وال��ت��ل��ف��زي��ون  الآيل 
 - التكنولوجي  القرن  وحيد  للعامل  اأرمينيا  منحت 
اأرمينيا  اأن م�صاركة  ? واأكد معاليه   PICSART
يف هذا احلدث الدويل ال�صخم متثل فر�صة عظيمة 
ل��ع��ر���ص الإم��ك��ان��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة التي 

تتمتع بها بالده وم�صاركة اإبداعاتها وفر�ص التعاون 
املتاحة. وقال وزير القت�صاد الأرميني اإن بالده كانت 
من اأوائل الدول التي اأكدت م�صاركتها يف هذا احلدث 
ال��ه��ام وال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة.. م��ع��ربا عن 
الإماراتيني على م�صاعدتها  ل�صركائها  امتنان بالده 

التي ل تقدر بثمن واخلدمات املتميزة املقدمة.
باإك�صبو  اأرمينيا  جناح  يف  اجل��ذب  نقاط  اأه��م  وح��ول 
2020 دبي .. قال معايل فاهان كروبيان اإن جناح 
والتقنيات  والثقايف  التاريخي  ال��راث  يعر�ص  بالده 
تقنيات  اجلناح  ي�صتخدم  حيث  امل�صتخدمة  املتطورة 
AR. فيما يطلب من زوارنا تنزيل تطبيق ليتمكنوا 

من جتربة ثقافة اأرمينيا بلم�صة تفاعلية.
واأ�����ص����اف م��ع��ال��ي��ه اأن م���ن اأه����م ع��ن��ا���ص��ر اجل����ذب يف 
ال�صعب  ينت�صر  حيث  احلياة”  “�صجرة  ه��ي  اجل��ن��اح 
الأرم��ي��ن��ي يف ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل ويعي�ص اأك���رث من 
%60 من ال�صعب خارج الدولة ويرتبطون بدولتهم 
جمتمعات  اإىل  وي�صيفون  وينتجون  ي��ب��دع��ون  وه��م 
تقنيات  ا�صتخدام  يتم  حيث  احلياة  يخلقون  اأخ��رى 

هولوغرافية لعر�ص هذه التجربة الفريدة.
واأ�صار معاليه اإىل اأن جناح اأرمينيا ي�صلط ال�صوء على 
تقنيات الواقع الفرا�صي حيث يتم نقل الزوار على 
الفور اإىل بلد مليء بالثقافة والتاريخ والتكنولوجيا 

والكثر من املرح.

�صيمريا كابيتال تغلق اأول �صندوق راأ�صمال خماطر بقيمة 75 مليون دوالر 

 دبي لل�صلع املتعددة يختتم بعثته التجارية اإىل كييف  

•• اأبوظبي-وام

كابيتال  ���ص��ي��م��را  ���ص��رك��ة  اأم�������ص  اأع��ل��ن��ت 
الأ�صول  اإدارة  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ل��ي��م��ت��د 
العاملي  اأبوظبي  وتخ�صع تنظيمًيا ل�صوق 
الأخ�����ر ل�صندوق  الإغ������الق  اإمت�����ام  ع���ن 
 75 بلغت  بقيمة  الأول  �صيمرا جلوبال 
جمموعة  م��ن  م��دع��وًم��ا  دولر،  م��ل��ي��ون 
الإقليمية  ال�صاحتني  على  ال�صركاء  من 
مبادلة  �صركة  راأ���ص��ه��م  وع��ل��ي  وال��دول��ي��ة 
ال�صندوق  حجم  جت��اوز  كما  لال�صتثمار. 
ال�صقف  والأخ����ر  ال��ث��ال��ث  الإغ����الق  عند 
م��ل��ي��ون دولر   65 وال��ب��ال��غ  امل�����ص��ت��ه��دف 
وذل���ك خ��الل اأق���ل م��ن �صهرين، وه��و ما 
ي��وؤك��د ع��ل��ى ف��ر���ص��ة ال���ص��ت��ث��م��ار اجلذابة 
واأعرب  كابيتال.  �صيمرا  تقدمها  التي 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صعيب  ب�صر  �صيد 
�صعادته  ع���ن  ك��اب��ي��ت��ال،  ���ص��ي��م��را  ���ص��رك��ة 
�صندوق  لأول  الأخ���ر  الإغ����الق  ب��اإمت��ام 
..معرًبا  لل�صركة  تابع  خماطر  راأ�صمال 

امل�����ص��ي ق��دًم��ا يف  ال��ف��ر���ص��ة لل�صركة م��ن 
املكانة  تر�صيخ  يف  املتمثلة  روؤيتنا  حتقيق 
الرائدة التي حتظى بها �صيمرا كابيتال 
الأ�صول على  اأف�صل م��دراء  كواحدة من 
ال�����ص��اح��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه اأعرب 
اإبراهيم عجمي، رئي�ص وحدة ال�صتثمار 
يف ال�صركات النا�صئة ب�صركة مبادلة، عن 
���ص��ع��ادت��ه ب��ه��ذا ال��ت��ع��اون ال��رام��ي لتعزيز 
كابيتال،  �صيمرا  �صركة  م��ع  ال��ع��الق��ات 
�صندوق  اأول  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  خ���الل  م��ن 
تابع  النا�صئة  لال�صتثمارات  م��ال  راأ����ص 
بدعم  مبادلة  “تلتزم  واأ�صاف:  لل�صركة. 
هذا النوع من �صناديق ال�صتثمار بهدف 
املنطقة،  يف  ال�صتثمارات  تعزيز جمالت 
ف�صاًل عن ال�صتثمار يف قطاع تكنولوجيا 
اخلدمات الرقمية �صريعة النمو ..ونحن 
ال�صراكة  ه��ذه  ومت��ت��ني  لر�صيخ  نتطلع 
ال��ن��اج��ح��ة وط���وي���ل���ة الأج������ل م���ع �صركة 
وجمالتها”.  اآف��اق��ه��ا  وت��ع��زي��ز  �صيمرا، 
�صخ  ك��اب��ي��ت��ال  �صيمرا  ���ص��رك��ة  وت��وا���ص��ل 

  •• دبي-وام

اختتم مركز دبي لل�صلع املتعددة �� املنطقة 
احل����رة ال���رائ���دة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى العامل 
وال�صلطة التابعة حلكومة دبي املخت�صة 
البعثة  بنجاح   �� وامل�صاريع  ال�صلع  بتجارة 
اأوكرانيا  يف  كييف  اإىل  الأوىل  التجارية 

والتي امتدت لأ�صبوع كامل.
ر�صمي من غرفة  بدعم  البعثة  ونظمت 
الأوكرانية وجمل�ص  وال�صناعة  التجارة 
التقى  الأوك��راين يف دبي حيث  الأعمال 
كبار م�صوؤويل مركز دبي لل�صلع املتعددة 
ال�صركات  من  ع��دد  ممثلي  مع  مبا�صرة 
ال�صوء  لت�صليط  ال���رائ���دة  الأوك���ران���ي���ة 
اأمامهم على املقومات التجارية اجلذابة 
ممار�صة  و�صهولة  دب��ي  بها  تتمتع  التي 
من  العامل  مع  فيها  التجارية  الأع��م��ال 

خالل املركز.
و���ص��ك��ل��ت ال��ب��ع��ث��ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي زارت 
كييف و�صهدت تنظيم مركز دبي لل�صلع 

�صركة اأوكرانية.
وقال اأحمد بن �صليم الرئي�ص التنفيذي 
الأول واملدير التنفيذي ملركز دبي لل�صلع 
مزاولة  ل�صهولة  ال��روي��ج  اإن  امل��ت��ع��ددة 
وتعزيز  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  الأع����م����ال 
التدفقات التجارية يف دبي ي�صكل جزءا 
دب���ي حيث  امل��رك��ز  �صيا�صة  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي��ا 
ت�����ص��ه��م ه���ذه احل���م���الت ال��روي��ج��ي��ة يف 
الكثرة  ال��ف��ر���ص  على  ال�����ص��وء  ت�صليط 
التي يوفرها املركز والإم��ارة ب�صكل عام 
يحت�صن املركز اليوم اأكرث من 19 األف 
التو�صع  حتقيق  وي��وا���ص��ل  ع�صو  �صركة 
متزايدا  اهتماما  ن�صهد  حيث  وال��ن��م��و 
املحا�صيل  تت�صدر  ج��دي��دة  اأ���ص��واق  م��ن 
املتنامي  الق��ت�����ص��ادي  امل�صهد  ال��زراع��ي��ة 
لأوكرانيا وت�صكل جتارة ال�صلع الزراعية 
جزءا ل يتجزاأ من تركيزنا يف املركز وما 
وتعد  م�صتقبلية  تطورات  من  له  ن�صعى 
جمالت تكنولوجيا املعلومات والعمالت 
اأوكرانيا  يف  التوريد  و�صال�صل  امل�صيفرة 
من بني الأ�صرع والأكرث متيزا يف اأوروبا 
اأح���دث ما  و�صاركنا اجل��ان��ب الأوك����راين 

ع��ن اع���ت���زازه ب��ق��ي��ام جم��م��وع��ة م��ن اأبرز 
ال�����ص��رك��اء ال���ص��رات��ي��ج��ي��ني ب��دع��م هذا 
املوؤ�ص�صات  ك��ربى  بينهم  وم��ن  ال�صندوق 
املالية من اأنحاء املنطقة. واأ�صاف �صعيب 
اأن ال�صندوق هو امتداد للهدف الرئي�صي 
ل��ل�����ص��رك��ة وامل���ت���م���ث���ل يف ت��ن��م��ي��ة جم���ال 
اإتاحة  جانب  اإىل  املنطقة،  يف  ال�صتثمار 

التي  ال�����ص��رك��ات  ا���ص��ت��ث��م��ارات يف حمفظة 
تتنوع  وال��ت��ي  اجل��غ��رايف،  بالتنوع  تتميز 
ب���ني ����ص���رك���ات يف ع����دة م���راح���ل م���ا بني 
ال��ن��م��و امل��ب��ك��ر وم���راح���ل م��ا ق��ب��ل الطرح 
تخطط  ال�صركة  ب��اأن  علًما  الأويل،  العام 
لالحتفاظ بال�صتثمارات لفرات تراوح 
بني �صنتني وخم�ص �صنوات قبل التخارج 

املعروفة  ال��روي��ج��ي��ة  حملته  امل��ت��ع��ددة 
زيارة  اأول  التجارة”  اأج���ل  م��ن  “وجد 

ر�صمية للمركز اإىل اأوكرانيا.
وهدفت هذه الزيارة للتاأكيد على الدور 
املهم الذي ميكن اأن يلعبه املركز لتمكني 
ال�����ص��رك��ات الأوك���ران���ي���ة م��ن ال��ت��و���ص��ع يف 
الأ�صواق  بع�ص  اإىل  وال��و���ص��ول  املنطقة 
املركز  ب���اأن  علماً  من���واً  الأ���ص��رع  العاملية 
يحت�صن حتى اليوم ما يقرب من 200 

الأع�صاء  ال�����ص��رك��ات  حم��ف��ظ��ة  ت��ق��دم��ه 
والتكنولوجيا  التقنية  جم��ال  يف  لدينا 
التو�صع  ح��ول  معلومات  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صريع ل�مركز كريبتو التابع لنا ولقى 
ذل����ك رواج������ا ك���ب���را ل��دي��ه��م ..وه���ن���اك 
القطاعات  للتعاون يف هذه  جمال كبر 
القت�صادية احليوية و�صنعمل م�صتقباًل 
على زيادة هذه الفر�ص ال�صتثمارية اإىل 

اأق�صى احلدود”.
والتقى ممثلو مركز دبي لل�صلع املتعددة 
كبار ممثلي غرفة كييف  الزيارة  خالل 
التنفيذيني  ال��روؤ���ص��اء  ون���ادي  التجارية 
وال�صناعة  التجارة  وغرفة  اأوكرانيا  يف 
الأوكرانية وجمل�ص الأعمال الأوكراين 
واحت����اد رواد الأع���م���ال الأوك���ران���ي���ني /
اج���ت���م���اع���ات  ع����ق����دت  ك����م����ا   ./SUP
لل�صلع  دب����ي  ب���ني م��رك��ز  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
البتكار  حديقة  ع��ن  وممثلني  املتعددة 
“يونيت �صيتي” وهيئة �صال�صل التوريد 
يف  التوريد  �صال�صل  ومركز  اأوكرانيا  يف 
كييف وموؤ�ص�صة WTECH اأوكرانيا 
واأف��ي��ت��ار وم��رك��ز ت��روي��ج ال�������ص���ادرات يف 

�صل�صلة من  ب��ال��ف��ع��ل  ن��ف��ذت  وق���د  م��ن��ه��ا، 
املقومات  ذات  ال�صركات  يف  ال�صتثمارات 
تغطية  مت  التي  و�صركات  ال�صراتيجية 
الك���ت���ت���اب ف��ي��ه��ا اأك����رث م���ن م����رة، وذلك 
امل�صتثمرين  اأب���رز  م��ن  جمموعة  ب��ق��ي��ادة 
والدولية.  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ص��اح��ت��ني  ع��ل��ى 
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ك���رمي ر����ص���وان رئي�ص 
قطاع ال�صتثمار ب�صركة �صيمرا كابيتال، 
املتنوعة  ال�صتثمارية  ال�صراتيجية  اإن 
قدرتها  اإىل جانب  ال�صركة  تتبناها  التي 
الفر�ص  اإىل  ال���و����ص���ول  ع��ل��ى  ال���ف���ري���دة 
اإق��ب��ال امل�صتثمرين  اأث��م��رت ع��ن  ال��واع��دة 
ع��ل��ى ال�����ص��ن��دوق ب�����ص��ورة ق��وي��ة بف�صل 
ا�صتثماري  ع���ائ���د  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ق���درت���ه 
مم���ي���ز. وا���ص��ت�����ص��راف��اً ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، اأك���د 
ال�صركة حتظى بر�صيد قوي  اأن  ر�صوان 
نتطلع  ال��ت��ي  ال�صتثمارية  ال��ف��ر���ص  م��ن 
الوقت نف�صه  اإىل تنفيذها، كما نعمل يف 
على حتقيق عائدات جذابة للم�صتثمرين 

الكرام.

اأوكرانيا. وكان من بني وفد مركز دبي 
 The �صركتي  اإىل كييف  املتعددة  لل�صلع 
 Quadrate 28و  Place Group

الأوكرانيتان التابعتان للمركز.
املقومات  مناق�صة  ال��ل��ق��اءات  خ��الل  ومت 
اجل���ذاب���ة ال��ت��ي جت��ع��ل م���ن دب����ي وجهة 
تطمح  التي  الدولية  لل�صركات  مثالية 
موقعها  بف�صل  وذل��ك  والنمو  للتو�صع 
الإ�صراتيجي على مفرق طرق التجارة 
العاملية وما تتمتع به من ربط قوي مع 
املكانة  ال��ع��امل وك��ذل��ك  خمتلف وج��ه��ات 
املتعددة كمركز  لل�صلع  دبي  ملركز  املهمة 
جتاري رائد وبوابة و�صول اإىل تدفقات 
برنامج  �صمل  ..ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
الفر�ص  ح��ول  ح��وار  ا�صت�صافة  ال��زي��ارة 
املهمة التي يوفرها اإك�صبو 2020 دبي 

اأمام ال�صركات الأجنبية.
ت�صيزخيكو  ج��ن��ادي  اأع����رب  جهته  وم���ن 
وال�صناعة  ال����ت����ج����ارة  غ����رف����ة  رئ���ي�������ص 
الأوك���ران���ي���ة ع��ن ���ص��ع��ادت��ه ب��دع��م جهود 
لت�صليط  امل���ت���ع���ددة  ل��ل�����ص��ل��ع  دب����ي  م��رك��ز 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ف��ر���ص ال���ف���ري���دة التي 
الأوكرانية  ال�صركات  اأم��ام  دبي  توفرها 
يف  اأعمالها  وتو�صيع  بتاأ�صي�ص  الراغبة 

املنطقة.

- الإمارات عززت موقعها من�صة للعلماء واملثقفني 
واخلرباء والباحثني والقادة الدوليني و�صانعي القرار 

- عالقات اأرمينيا والإمارات وطيدة وت�صهد تطورا م�صتمرا يف خمتلف املجالت 
- الإمارات قدمت من خالل اإك�صبو 2020 دبي 
جتربة ل تن�صى ملاليني الزوار من حول العامل 

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14604

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
6:00 م�صاءا يوم الثنني 2021/12/20 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده جورميه 

لإدارة املطاعم )فرع( + مروان فوؤاد �صاحله و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                    الو�صف  

 11،100                                               معدات مطعم   
التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�ص  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �اليجارية

70363 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14598

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
مطبخ  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/20 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00

ميدترينان ذ.م.م + فران�ص جان بوركن�ص و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                        الو�صف  

 29،300                                                 معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �اليجارية

70363 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/2278

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/20 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده كراج انطوين كروز ل�صالح املركبات �ص.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                                    الو�صف  

 9،000                                                              معدات كراج  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �اليجارية

70363 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14716

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/20 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده الفجر اجلديد خلدمات اإدارة املن�صات )ذ.م.م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                        الو�صف  

 2،900                                                 اغرا�ص مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �اليجارية

70363
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املال والأعمال
الثالثاء   14  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13416  
Tuesday     14   December   2021   -  Issue No   13416

 برئا�صة من�صور بن زايد 

امل�صرف املركزي يدر�ص برناجما لتوطني الوظائف القيادية
•• اأبوظبي- وام 

ب��ن زايد  ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور  ت���راأ����ص �صمو 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل 
وزي���ر ����ص���وؤون ال��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
اإدارة م�صرف الإمارات العربية املتحدة 
امل���رك���زي.. الج��ت��م��اع اخل��ام�����ص ملجل�ص 
اإدارة امل�صرف املركزي لهذا العام، والذي 

عقد اأم�ص الثنني يف ق�صر الوطن.
الرئي�ص  �صمو  ن���واب  الج��ت��م��اع  ح�صر 
�صالح  اآل  �صالح  الرحمن  عبد  م��ع��ايل 
ومعايل جا�صم حممد الزعابي، ومعايل 
خالد حممد بالعمى، املحافظ واأ�صحاب 
يون�ص  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  ال�صعادة 
حاجي اخلوري، و�صامي �صاعن القمزي 

والدكتور علي حممد الرميثي.
زايد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ورح���ب 
�صموه،  و���ص��ك��ر  ب��احل�����ص��ور،  ن��ه��ي��ان  اآل 
املبذولة  اجلهود  على  املركزي  امل�صرف 
العليا  واإدارات�����������ه  ق���ط���اع���ات���ه  ك���اف���ة  يف 
ال�صتقرار  على  للمحافظة  والتنفيذية 
امل�����ايل يف ال���ق���ط���اع امل�������ص���ريف، ك��م��ا نوه 
للمرحلة  امل��و���ص��وع��ة  ب��اخل��ط��ط  ���ص��م��وه 
التطلعات  م��ع  تتنا�صب  وال��ت��ي  املقبلة 
للدولة  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
املايل  وال��ن��ظ��ام  ال��رق��م��ي  ال�صمول  نحو 
الأخ�صر، والذي يعمل امل�صرف املركزي 
اجلودة  م�صتويات  باأعلى  حتقيقه  على 
ومبا يتنا�صب واأف�صل املمار�صات العاملية 

لتبقى دولة الإمارات �صباقة ورائدة على 
ال�صعيد الإقليمي والدويل.

ت��ق��ري��ر متابعة  وا���ص��ت��ع��ر���ص الج��ت��م��اع 
ال�صادرة  والتوجيهات  ال��ق��رارات  تنفيذ 
ال�ص��ابقة،  اج��ت��م��اع��ات��ه  يف  املجل�ص  ع��ن 

والقرارات التي مت اتخاذها بالتمرير.
املجل�ص  اع���ت���م���د  الج����ت����م����اع،  وخ������الل 
للم�صرف  ال����ت����ق����دي����ري����ة  امل��������وازن��������ة 
ذل��ك قدم  بعد   .2022 ل��ع��ام  امل��رك��زي 
موظفي  وك����ب����ار  امل���ح���اف���ظ  م�������ص���اع���دو 
عن  تقدمييا  عر�صا  امل��رك��زي  امل�����ص��رف 
لالأعوام  املركزي  امل�صرف  ا�صراتيجية 
كافة  �صملت  وال��ت��ي   ،2026-2023
وتفا�صيل  امل��رك��زي  امل�����ص��رف  ق��ط��اع��ات 

عملها والأدوار املناطة به.
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����ص اخل���ط���ة، “ ال���روؤي���ة، 
ال�صراتيجية،  الأه������داف  ال��ر���ص��ال��ة، 
امل�صاريع  واأبرز  املوؤ�صرات ال�صراتيجية 
املجل�ص  ن���اق�������ص  ك���م���ا  واملبادرات”، 
مقرحا لأعداد درا�صة لربنامج لتاأهيل 
����ص���واب���ط وخطط  ���ص��م��ن  امل���واط���ن���ني 
والرئي�صة  القيادية  الوظائف  لتوطني 
وال��ت��اأم��ني و�صغل  امل�����ص��ريف  ال��ق��ط��اع  يف 
و�صركات  البنوك  يف  الهامة  ال��وظ��ائ��ف 

التاأمني من قبل مواطنني موؤهلني.
الجتماع  اأج���ن���دة  امل��ج��ل�����ص،  وا���ص��ت��ك��م��ل 
ن���ظ���ام الدفع  ���ص��ي��ا���ص��ة  ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى 
ذو  ال��دف��ع  ون��ظ��ام   ”RPS“ للتجزئة 
القيمة العالية “LVPS” ومنظومات 
املجل�ص  واف���ق  “CS” كما  ال��ب��ط��اق��ات 
ترخي�ص  ن���ظ���ام  ب��ت��ع��دي��ل  ن���ظ���ام  ع���ل���ى 
نظام  وعلى  ال�صرافة  اأع��م��ال  ومراقبة 
الأنظمة كما  اإ�صدار بع�ص  اإع��ادة  ب�صاأن 
بع�ص  من  املقدمة  الطلبات  على  واف��ق 
الدولة،  يف  العاملة  امل��ال��ي��ة  املوؤ�ص��صات 
الالزمة  ال��ق��رارات  املجل�ص  اتخذ  حيث 

ب�صاأنها.
امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى مت���دي���د الفرة  وواف������ق 
القيمة  “ت�صهيالت  لنظام  النتقالية 
املجل�ص  وواف��������ق   ،”SVF امل���خ���زن���ة 
ع����ل����ى مت�����دي�����د ال������ف������رة الن���ت���ق���ال���ي���ة 
 ”PSP“ امل��دف��وع��ات  خ��دم��ات  ملقدمي 
نظام  ملتطلبات  لالمتثال  امل��رخ�����ص��ني، 
 SVF ت�����ص��ه��ي��الت ال��ق��ي��م��ة امل���خ���زن���ة 
اأ�صهر   -  6  - �صتة  اجلديدة، وذل��ك ملدة 

تنتهي يف 30 مار�ص 2022.
“متلك  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  املجل�ص  واف���ق  ك��م��ا 

البنوك لأ�صهمها”.

واتخذ املجل�ص القرارات الالزمة ب�صاأن 
لبدء  ون�صرها  واإ�صدارها  الأنظمة  تلك 
ال��ع��م��ل ب��ه��ا ب��اأ���ص��رع وق���ت مم��ك��ن، مل��ا يف 
ذلك من اأهمية ل�صالح دوام ال�صتقرار 
م�صتوى  ع���ل���ى  الق���ت�������ص���ادي  وال���ن���م���و 

املوؤ�ص�صات والأفراد.
الإدارة  جمل�ص  اعتمد  اآخ��ر،  جانب  من 
القطاع  على  البنوك  انك�صاف  معاير 
العقاري، على اأن يبداأ العمل بها اعتبارا 
و�صتعمل   ،2021 دي�����ص��م��رب   30 م���ن 
القطاع  على  البنوك  انك�ص�اف  معاير 
العقاري على حت�صني التعريف والقيا�ص 
والإ�صراف على النك�صاف العقاري بناء 

على منهجية وا�صحة املعامل.
واملراجعة  املراقبة  و�صيتم تطبيق فرة 
ك��ح��د اأدن����ى ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع���ام 2022، 
املعاير وخالل فرة  قبل تطبيق هذه 
ملراجعة  ال��ب��ن��وك  �صتخ�صع  امل���راق���ب���ة، 
وت��ق��ي��ي��م رق����اب����ي م���ع���زز الأم�������ر ال����ذي 
وتعزيز  تنفيذ  ال��ب��ن��وك  م��ن  �صيتطلب 
مبنح  يتعلق  فيما  الداخلية  �صيا�صاتها 
خماطر  واإدارة  وال��ت��ق��ي��ي��م،  ال��ق��رو���ص 
املجل�ص  واط���ل���ع  ال���ع���ق���اري.  الن��ك�����ص��اف 
خطة  م�صتجدات  اآخ��ر  عن  تقرير  على 

القت�صادي  ل��ل��دع��م  امل��رك��زي  امل�����ص��رف 
تداعيات  “TESS” لحتواء  املوجهة 
عليها،  املدخلة  وال��ت��ع��دي��الت  اجلائحة 
وواف����ق ع��ل��ى اإط����الق امل�����ص��رف املركزي 
اجلديدة  وال���ت���ع���دي���الت  ل��ل��ت��ح��دي��ث��ات 
احلالية  ال��دع��م  خطة  ملكونات  لت�صاف 

وذلك وفقا للمعاير املنقحة للخطة.
متديد  �صيتم  الدعم  خطة  من  وكجزء 
وال�صيولة  املال  راأ���ص  متطلبات  تخفيف 
وم�����ص��ادر ال��ت��م��وي��ل امل�����ص��ت��ق��رة م��ن 30 
يونيو   30 اإىل   2021 دي�������ص���م���رب 
جميع  ع���ل���ى  ه�����ذا  وي��ن��ط��ب��ق   ،2022

البنوك العاملة يف الدولة الإمارات.
كما وافق املجل�ص على ا�صراتيجية نظم 
املرحلة   ”NPSS“ الوطنية  ال��دف��ع 
اأن  � وامل�����ص��ي ق��دم��ا فيها ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة 
يتم اتخاذ الإج��راءات الالزمة من قبل 
بامل�صرف  املعنية  التنفيذية  الإدارات 
املركزي للتنفيذ والعمل مبا يركز على 
املتعلقة  ال�صراتيجية  امل��ب��ادرات  قيادة 
ب��امل��دف��وع��ات، مب��ا يف ذل���ك، ع��ل��ى �صبيل 
املثال ل احل�صر، تنفيذ وت�صغيل البنية 
ت�صمل  “والتي  امل���ايل  لل�صوق  التحتية 
الدفع  واأن��ظ��م��ة  ال��ف��وري  ال��دف��ع  من�صة 
مناق�صة  املجل�ص  وا�صتكمل  الأخرى”. 
املو�صوعات املدرجة على جدول اأعماله، 
املو�صوعات  ب��ع�����ص  ت�����ص��م��ن��ت  وال����ت����ي 
القرارات  واتخذ  والت�صغيلية،  الإداري���ة 

املنا�صبة ب�صاأنها. - مل -.

برنامج �صفراء �صركة االإمارات العاملية لالأملنيوم 
يقدم ندوات الأكرث من 13،000 طالب

اأبوظبي-وام
اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة الإم�����ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم اأم�����ص ع��ن ح�����ص��ور اأك���رث من 
�صركة  “�صفراء  برنامج  يقدمها  التي  الندوات  اإماراتي  طالب   13،000

الإمارات العاملية لالأملنيوم” منذ اإطالقه يف عام 2019.
ويقود الربنامج جمموعة من املهند�صني واخلرباء املهنيني من املواطنني 
مع  خرباتهم  ليتبادلوا  لالأملنيوم،  العاملية  الإم����ارات  �صركة  م��ن  ال�صباب 
الطالب ويناق�صوا التطبيق العملي لدرا�صاتهم يف جمال ال�صناعة. ويهدف 
املرتبطة مبجالت  للوظائف  الجت��اه  ال�صباب على  ت�صجيع  اإىل  الربنامج 
العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات، وغرها من املجالت احليوية 

العاملة يف تطوير القت�صاد ال�صناعي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
اجلامعات  العديد من  بالربنامج يف  اخلا�صة  النقا�صية  اجلل�صات  وُعقدت 
الكربى يف الدولة، والتي تت�صمن اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة، وجامعة 
من  الكثر  وغ��ره��ا  العليا  التقنية  وك��ل��ي��ات  خليفة،  وج��ام��ع��ة  الإم�����ارات، 
تن�صيق  خ��الل  ال�صركة  ت�صعى  ما  ..وغالباً  الدولة  يف  املرموقة  اجلامعات 
الور�ص اىل اأن يكون �صفراوؤها من خريجي اجلامعات نف�صها ليكونوا قدوًة 

للجيل القادم من املهند�صني واخلرباء.
يذكر اأن �صركة الإمارات العاملية لالأملنيوم عقدت جل�صات “برنامج ال�صفراء” 

عرب الإنرنت لدعم التعلم عن ُبعد منذ بداية جائحة كوفيد-19.
العاملية  الإم��ارات  التنفيذي ل�صركة  الرئي�ص  النا�صر بن كلبان،  وقال عبد 
“من امل��ه��م ت�صجيع ال�����ص��ب��اب ال��ذي��ن ي��در���ص��ون جم���الت ال���/ ل��الأمل��ن��ي��وم: 
والريا�صيات،  والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم  STEM/، وهي جمالت 
على متابعة حياتهم املهنية يف هذه املجالت من اأجل حتقيق ال�صراتيجية 
الدكتور  وقال  مليار”.   300 “م�صروع  والتكنولوجيا  لل�صناعة  الوطنية 
والعلوم  الهند�صة  تكنولوجيا  لربامج  التنفيذي  العميد  الدعجة،  �صعود 
يف كليات التقنية العليا: “ت�صاعد ندوات “برنامج �صفراء �صركة الإمارات 
العاملية لالأملنيوم” طالبنا على فهم اأهمية ما يدر�صونه من اأجل امل�صاهمة 
التي  امل��ه��ارات  تطبيق  ط��رق  ومعرفة  امل�صتقبل،  يف  دولتنا  ومن��و  تطور  يف 
عرب  ال��ن��دوات  اإق��ام��ة  وك��ان��ت  حياتهم.  م��ن  التالية  املرحلة  يف  يتعلمونها 
الإمارات  �صركة  التزام  مدى  واأو�صحت  لطالبنا  �صل�صة  جتربة  الإنرنت 
منها  املتوقع  بامل�صتوى  التعلمية  الندوات  هذه  بتقدمي  لالأملنيوم  العاملية 

كالعادة، حتى خالل جائحة كوفيد-19”.

 مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي 
•• دبي-وام

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي اأم�ص اأكرث من 
مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 326 مبايعة بقيمة 765.37 
درهم  مليون   236.63 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   68 منها  درهم  مليون 

و258 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 528.75 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة حدائق 
12 مليون درهم يف منطقة  تليها مبايعة بقيمة  را�صد  ال�صيخ حممد بن 
منطقة  يف  دره��م  ماليني   7 بقيمة  مبايعة  تليها  الثالثة  جنوب  الرب�صاء 
امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث عدد  اجل�����داف. وت�����ص��درت منطقة ج��ب��ل ع��ل��ي الأوىل 
املبايعات اإذ �صجلت 51 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة ند 
ال�صبا الثالثة بت�صجيلها 5 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة يف وادي 

ال�صفا 5 بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون 
درهم مبنطقة مر�صى دبي كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون 
دره���م يف  مليون   14 بقيمة  مبايعة  واأخ���را   2 ج��زي��رة  دره���م يف منطقة 
عدد  حيث  من  املناطق  دب��ي  مر�صى  منطقة  وت�صدرت  املركا�ص.  منطقة 
112 مليون درهم  بقيمة  32 مبايعة  �صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات 
مليون   44 بقيمة  مبايعة   23 بت�صجيلها  الرابعة  احلبية  منطقة  وتلتها 
درهم وثالثة يف الرب�صاء جنوب الرابعة بت�صجيلها 18 مبايعة بقيمة 17 
مليون درهم. و�صجلت الرهون قيمة قدرها 275.86 مليون درهم منها 
163.56 مليون دره��م و59 رهنا لفلل و�صقق  14 رهنا لأرا���ص بقيمة 
112.31 مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة جبل علي ال�صناعية  بقيمة 
الأوىل بقيمة 132 مليون درهم واأخرى يف منطقة وادي ال�صفا 5 بقيمة 
14 مليون درهم. اأما الهبات فقد �صهدت ت�صجيل 23 هبة بقيمة 21.51 
مليون درهم كان اأهمها مبنطقة الثنية اخلام�صة بقيمة 7 ماليني درهم 

واأخرى يف منطقة جممع دبي لال�صتثمار الأول بقيمة 5 ماليني درهم.

خالل حلقة نقا�صية على هام�ص اجتماع منظمة ال�صياحة العاملية

االإمارات تدعو اإىل تعزيز التعاون الدويل لدعم القطاع ال�صياحي 

•• مدريد-وام

اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  اأك��د معايل 
ح��م��ي��د ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���ص��ي وزي����ر دولة 
ال�صغرة  وامل�����ص��اري��ع  الأع���م���ال  ل���ري���ادة 
وامل��ت��و���ص��ط��ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص الإم������ارات 
التعاون  تعزيز  اأه��م��ي��ة  على  لل�صياحة، 
العاملي  ال�صياحة  ق��ط��اع  ل��دع��م  ال���دويل 
ب���ال���رك���ي���ز ع���ل���ى الب����ت����ك����ار يف جم���ال 
تدعم  م�صتدامة  اآل��ي��ات  خللق  ال�صياحة 
املتغرات  مل��خ��ت��ل��ف  ال���ق���ط���اع  ا���ص��ت��ع��داد 
خطط  و�صع  اإىل  بالإ�صافة  امل�صتقبلية، 
على  الأع��م��ال  رواد  لت�صجيع  وم��ب��ادرات 

ال�صتثمار يف هذا القطاع احليوي.
ج����اء ذل����ك خ����الل م�����ص��ارك��ة م��ع��ال��ي��ه يف 
البتكار  ح���ول  وزاري������ة  ن��ق��ا���ص��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
ال�صياحي،  ال��ق��ط��اع  الأع��م��ال يف  وري����ادة 
الإمارات  دول��ة  وفد  تراأ�صه  هام�ص  على 
للجمعية  ال�24  الج��ت��م��اع  يف  امل�����ص��ارك 
التابعة  العاملية  ال�صياحة  العامة ملنظمة 
الذي   ،UNWTO امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 

عقد يف العا�صمة الإ�صبانية مدريد.
اأن قطاع  اإىل  ال��ف��ال���ص��ي  م��ع��ايل  واأ����ص���ار 
ال�����ص��ي��اح��ة ي��ع��د م�����ص��اه��م��اً رئ��ي�����ص��ي��اً يف 

الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ل���دول���ة الإم������ارات 
واأثبت مرونة عالية يف مواجهة الأزمات 
قدرته  يثبت  اأن  القطاع  ا�صتطاع  حيث 
العام  خ�����الل  وال���ت���ف���وق  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
10 وجهات �صياحية  اأب��رز  اجل��اري على 
متو�صط  بت�صجيل  العامل  م�صتوى  على 
النتائج  اأن  واأو���ص��ح   .62% بلغ  اإ�صغال 
ال�صياحة  قطاع  حققها  التي  الإيجابية 
خالل العام اجلاري، تاأتي ترجمًة لروؤية 
وتعك�ص  ال��ر���ص��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  وتوجيهات 
الوطني  ال�صياحة  قطاع  ومرونة  متانة 
وتطور �صوق ال�صياحة الإماراتية وتنوع 
م��وا���ص��ل��ة دولة  اإىل  م�����ص��راً  م��ن��ت��ج��ات��ه، 
مكانتها  ل��ر���ص��ي��خ  ج��ه��وده��ا  الإم�������ارات 
العاملية،  ال�صياحة  خارطة  على  الرائدة 
املوؤ�صرات  يف  النمو  م�صرة  وا�صتكمال 
الفندقية  واخلدمات  لل�صياحة  الدولية 
ال�صراتيجية  الأه����������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
لقطاع ال�صياحة. واأ�صار - خالل احللقة 
ال�صياحة  ت��ن��م��ي��ة  اأن  اإىل   - ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة 
الطبيعية  ال�صياحية  واملقا�صد  الريفية 
الدولة  ا�صراتيجية  اأول��وي��ات  اأح��د  تعد 
ذل���ك يف  وي��ت��ج��ل��ى  ال�����ص��ي��اح��ي��ة،  للتنمية 
ال�صخمة  وال�صتثمارات  امل�صاريع  حجم 

مدن  لتنمية  احلكومة  تخ�ص�صها  التي 
التنمية  خطط  منها:  الإم�����ارات،  دول���ة 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف ح��ت��ا وخ���ورف���ك���ان وجبل 
امل�صاريع  م��ن  العديد  جانب  اإىل  جي�ص 
التنمية  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف���ت���ا  الأخ�������رى، 
لريادة  جديدة  فر�صة  خلق  يف  الريفية 
واأك���د معاليه على  الأع��م��ال والب��ت��ك��ار. 
امل��ك��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي حتتلها 
دولة الإمارات يف جمالت ريادة الأعمال 
والبتكار، حيث تتبواأ مرتبة متقدمة يف 
خمتلف املوؤ�صرات العاملية ذات ال�صلة، اإذ 
حلت الإمارات يف ال�صدارة على م�صتوى 
ريادة  موؤ�صر  يف  عاملياً  والرابعة  املنطقة 
وتفوقت   ،2020 لعام  العاملي  الأعمال 
القت�صادات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ال��دول��ة 
العاملية، م�صراً اإىل اأن القيادة الر�صيدة 
للدولة تتطلع لتحقيق املزيد من التقدم 

يف كافة املوؤ�صرات العاملية.
ويف هذا ال�صياق، ذكر معاليه اأن الوزارة 
ريادة  “موطن  م��ب��ادرة  م��وؤخ��راً  اأطلقت 
تهدف  طموحة  مبادرة  وهي  الأعمال” 
البيئة  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  اإح��������داث  اإىل 
وامل�صاريع  الأع���م���ال  ل���ري���ادة  ال��داع��م��ة 
النا�صئة وال�صركات ال�صغرة واملتو�صطة 

•• اأبوظبي-وام

التابعة  هب”  “اإك�صبرين�ص  اأع��ل��ن��ت 
عن  وامل���������ص����وؤول����ة  “مرال”  ل�������ص���رك���ة 
والرويجية  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
�صراكة  يا�ص، عن عقد  الدولية جلزيرة 
“اأم�صامل  ����ص���رك���ة  م����ع  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
لل�صياحة وال�صفر”، ال�صركة الإ�صرائيلية 
للرويج  ال�����ص��ف��ري��ات،  لإدارة  ال���رائ���دة 
�صراكة تطوير  يا�ص من خالل  جلزيرة 
م�صاريع متكاملة على مدى 18 �صهراً، 
واحدًة  باعتبارها  مكانة اجلزيرة  لتعزز 
والرفيهية  ال�صياحية  ال��وج��ه��ات  م��ن 

الرائدة يف العامل.
وت���اأت���ي ه����ذه ال�����ص��راك��ة يف اإط�����ار روؤي����ة 
العرو�ص  لتقدمي  هب”  “اإك�صبرين�ص 
ل��ل�����ص��وق الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة وت��ع��زي��ز ح�صور 
ج��زي��رة ي��ا���ص ك��وج��ه��ة ت��رف��ي��ه��ي��ة رائ���دة 
من  القادمني  للم�صافرين  اأبوظبي  يف 
وال�صفر،  ال�صياحة  �صوق  عرب  اإ�صرائيل 
وذل�����ك ب��ع��د م�����رور ع����ام ع��ل��ى انطالق 
اأب���ي���ب  ت�����ل  ب�����ني  جت�����اري�����ة  رح����ل����ة  اأول 
“اأم�صامل”  ���ص��رك��ة  وت��ع��د  والإم��������ارات. 
والوحيد  الأول  ال�صراتيجي  ال�صريك 

لإك�صبرين�ص هب يف اإ�صرائيل.
معاً  الطرفني  عمل  ال�صراكة  وتت�صمن 
م���ن خ���الل ب��رن��ام��ج م��ن��ظ��م ي��رك��ز على 
ل�صبكة  والتحفيز  وال��ت��دري��ب  امل�����ص��ارك��ة 
وممثلي  ال�صفر  وك��الء  من  “اأم�صامل” 
تعزيز  اإىل  الربنامج  ويهدف  املبيعات. 

ي��ا���ص، كوجهة  امل��وظ��ف��ني جل��زي��رة  ولء 
ا�صتثنائية وترفيهية رائدة، وذلك بهدف 
اإ�صرائيل  م��ن  القادمة  ال�صياحة  تعزيز 
انتعا�ص قطاع  ي��ا���ص، ودع��م  اإىل ج��زي��رة 

ال�صفر وال�صياحة.
وك��ان��ت دول���ة الإم�����ارات ق��د �صجلت بني 
�صبتمرب 2020 واأكتوبر 2021 زيارة 
اإ�صرائيلي،  �صائح  األ��ف   250 م��ن  اأك��رث 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة عاملية  ال��ع��رو���ص  ج��ذب��ت��ه��م 
امل�صتوى التي تقدمها جزيرة يا�ص، مبا 
راقية،  ومنتجعات  ف��ن��ادق   10 ذل��ك  يف 
الفاخرة  امل��ط��اع��م  م���ن  وا���ص��ع��ة  وب���اق���ة 
الع�صرية  ال���ط���ع���ام  ت����ن����اول  واأم�����اك�����ن 
بالتجزئة.  البيع  منافذ  م��ن  وال��ع��دي��د 

ال�صوق  ه��ذه  منو  اإىل  التوقعات  وت�صر 
 20 من  اأك��رث  انطالق  مع  كبر  ب�صكٍل 
اأ�صبوعياً،  واإ�صرائيل  الإمارات  رحلة بني 
ال�صياح  اآلف  جلذب  املقدمة  والعرو�ص 
الإماراتية  العا�صمة  اإىل  �صنوياً  اجل��دد 

اأبوظبي.
يف  “اإك�صبرين�ص هب”  و�صتعمل �صركة 
لل�صياحة  “اأم�صامل  �صركة  مع  اأبوظبي 
خالل  م���ن  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة،  وال�صفر” 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى ن�صر ال��وع��ي حول 
جزيرة يا�ص والرويج لها عرب مكاتبها 
وعالقاتها املحلية والإقليمية والدولية، 

والت�صجيع على زيارتها.
ب��داي��ة من  الت��ف��اق��ي��ة  و���ص��ي��ب��داأ تطبيق 

يف الإمارات وجذب ال�صركات التي تقدر 
اأمريكي،  باأكرث من مليار دولر  قيمتها 
بدولة  الأع��م��ال  ري���ادة  ق��ط��اع  اأن  مبيناً 
الم����ارات ي��ق��وم على ���ص��راك��ة ق��وي��ة بني 
وتبذل  واخل��ا���ص،  احلكومي  القطاعني 
احلكومة جهود رائدة لتطويره ومتكينه 
من خالل خلق بيئة داعمة لل�صماح لرواد 
واإط���الق  م��ه��ارات��ه��م،  بتطوير  الأع��م��ال 

م�صاريع مبتكرة، وتو�صيع عملياتهم.
ال����دك����ت����ور  م�����ع�����ايل  ع����ق����د  ذل���������ك،  اإىل 
اأح��م��د ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���ص��ي، ع��ل��ى هام�ص 
الجتماعات، عدداً من اللقاءات الثنائية 
العاملية  ال�����ص��ي��اح��ة  منظمة  مم��ث��ل��ي  م��ع 
امل��ع��ن��ي��ني مب����ج����الت الب���ت���ك���ار وري������ادة 

الأ�صبوع  باإطالق  وذل��ك   ،2022 يناير 
الح��ت��ف��ايل اخل��ا���ص ب��اجل��زي��رة يف مقر 
الوعي  لن�صر  وذل��ك  باإ�صرائيل،  ال�صركة 
واطالع وكالء ال�صفر ومندوبي املبيعات 
ال���ربن���ام���ج على  ���ص��ي��ع��م��ل��ون يف  ال���ذي���ن 
م��راف��ق ج��زي��رة ي��ا���ص وم��ن��اط��ق اجلذب 
ومتتلك  حت��ت�����ص��ن��ه��ا،  ال���ت���ي  ال�����ص��ه��رة 
ال�صركة الرائدة يف اإدارة عمليات ال�صفر 
�صبعة مكاتب منت�صرة يف مدن رئي�صية يف 
العامل لتقدمي خدمات متكاملة يف جمال 
التجارة وال�صفر الرفيهي ل�صوق ال�صفر 
يف اإ�صرائيل. وقال ليام فنديل، الرئي�ص 
التنفيذي ل�صركة “اإك�صبرين�ص هب”.. 
اأم�صامل  �صركة  مع  ال�صراكة  ت�صعدنا   “

وبحث  امل�����ص��ت��دام��ة،  والتنمية  الأع���م���ال 
خ��الل��ه��ا ع����ددا م��ن الأف���ك���ار وامل���ب���ادرات 
ال�����رائ�����دة وال��ع��م��ل��ي��ة ب���ال����ص���ت���ف���ادة من 
2020 دبي، من خالل  اإك�صبو  معر�ص 
خالل  ال�صياحة  لدعم  فعاليات  تنظيم 
لفتح   ،2022 ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
وال�صركات  الأع���م���ال  رواد  اأم����ام  امل��ج��ال 
دول  خمتلف  من  واملتو�صطة  ال�صغرة 
وم�صاريعهم  اأف��ك��اره��م  ل��ع��ر���ص  ال��ع��امل 
ال��رق��م��ي��ة والب��ت��ك��اري��ة ل��ت��ط��وي��ر قطاع 
جهود  تعزيز  بهدف  بالدولة،  ال�صياحة 
ال�صياحية  اخل��دم��ات  رقمنة  يف  ال���وزارة 
واإيجاد حلول ابتكارية لتح�صني التجربة 

ال�صياحية لزوار الدولة.

باأهمية  ثقة  وكلنا  وال�����ص��ف��ر،  لل�صياحة 
ه���ذا ال��ت��ع��اون ل��ل��روي��ج جل���زي���رة يا�ص 
اجلزيرة.  زي���ارة  على  ال�صياح  وت�صجيع 
حيث ا�صتقبلت الإمارات اأكرث من 250 
اأول  انطالق  منذ  اإ�صرائيلي،  �صائح  األف 
واإ�صرائيل  الإم����ارات  ب��ني  رحلة جت��اري��ة 
با�صتقبال  ت��وق��ع��ات  م��ع  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام 

اآلف ال�صياح اجلدد يف العام املقبل”.
واأ���ص��اف ف��ن��ديل “ ي��ع��ّد امل��و���ص��م احلايل 
وا�صتك�صاف  اجل���زي���رة  ل���زي���ارة  م��ث��ال��ي��اً 
تو�صيع  نعمل على موا�صلة  لذا  معاملها، 
افتتاح  ذلك  يف  مبا  ال�صياحية،  عرو�صنا 
فندق وارن��ر ب��راذرز اأبوظبي، اأول فندق 
العامل،  ب���راذرز يف  وارن���ر  يحمل عالمة 
“دبل تري  اإ�صافًة اإىل ال�صقق الفندقية 
هيلتون اأبوظبي رزيدين�صز” يف نوفمرب 

املا�صي”.
باأن  اإك�صبرين�ص هب  “ نوؤمن يف  وق��ال 
جزيرة يا�ص ينتظرها م�صتقبل واعد، لذا 
ال�صياحة  قطاع  لتعزيز  جاهدين  ن�صعى 
وال�صفر يف العا�صمة الإماراتية، ونتطلع 
اأم�صامل  م����ع  ع���الق���ات���ن���ا  ت��ر���ص��ي��خ  اإىل 
بال�صياح  والرحيب  وال�صفر  لل�صياحة 
الإ�صرائيليني يف اجلزيرة ال�صتثنائية”. 
من جانبه قال ياكوف اأم�صامل، الرئي�ص 
لل�صفر  “اأم�صامل  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مع  ال��ت��ع��اون  ي�����ص��ّرن��ا   “ وال�صياحة”.. 
�صركة اإك�صبرين�ص هب لنكون �صريكهم 
الأول والوحيد يف جمال تطوير الأعمال 

يف اإ�صرائيل.

الإمارات ت�صتعر�ص جتربتها الرائدة يف تعايف وتنمية قطاع ال�صياحة 

»اإك�صبريين�ص هب« و»اأم�صامل« تتعاونان لتعزيز ال�صياحة من اإ�صرائيل اإىل جزيرة يا�ص
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لوكهيد مارتن تعني رئي�صا تنفيذيا 
جديدا ملنطقة ال�صرق االأو�صط 

•• اأبوظبي-وام

اجلي�ص  يف  متقاعد  اأول  الفريق  تعيني  ع��ن  اأم�����ص  م��ارت��ن  لوكهيد  اأعلنت 
ال�صرق  يف  لل�صركة  ج��دي��داً  ت��ن��ف��ي��ذي��اً  رئ��ي�����ص��اً  نيكل�صون  ج���ون  الأم��ري��ك��ي 
الأو�صط، خلفاً لروبرت هاروارد، الذي قاد لوكهيد مارتن يف املنطقة منذ 

عام 2014.
الرئي�ص  نائب  بي�صيلي،  راي  ق��ال  املن�صب  لهذا  نيكل�صون  اختيار  وح��ول 
“ ميتلك جون خربة وا�صعة  لالأعمال الدولية يف �صركة لوكهيد مارتن.. 
وفريدة، �صتدعم تعزيز ح�صورنا يف كل اأنحاء املنطقة. ونعترب �صراكاتنا مع 
ال�صرق الأو�صط اإحدى اأقوى ال�صراكات التي عقدناها حول العامل، ونتطلع 
جديدة  اآف���اق  اإىل  تقودنا  ت��ع��اون  اأوج���ه  خلق  اإىل  اإلينا  ج��ون  ان�صمام  م��ع 

وت�صاهم يف تعزيز الأمن الإقليمي”.
 35 من  لأك��رث  خدمته  بعد  مارتن  لوكهيد  �صركة  اإىل  نيكل�صون  وين�صم 
عاماً يف اجلي�ص الأمريكي، و�صمل ذلك �صت �صنوات يف اأفغان�صتان على راأ�ص 
الأمريكيني  اأحد اجل��رالت  الناتو، مما يجعله  الأمريكية وقوات  القوات 

املتمر�صني ميدانياً.

معر�صا الهدايا واليف�صتايل ميدل اإي�صت 
ينطلقان اليوم مبركز دبي التجاري العاملي

•• دبي- وام

“بايربوورلد ميدل  العاملي معر�صي  اليوم يف مركز دبي التجاري  ينطلق 
اللذين يعدان فر�صًة متميزة لأبرز  اإي�صت”  و”ليف�صتايل ميدل  اإي�صت” 
اجلهات العار�صة الدولية لالن�صمام لقطاعي املاأكولت والهدايا يف ال�صوق 
اأمريكي  دولر  مليار   14 عوائدهما  قيمة  تتجاوز  اأن  املتوقع  الإم��ارات��ي��ة 

بحلول عام 2024 وفقاً ل�”يورومونيتور اإنرنا�صيونال”.
ينظم املعر�صان �صركة “مي�صي فرانكفورت” وي�صتمران حتى 16 دي�صمرب 
باإطالق  املعر�صني عن �صعادته  اأك��رب مدير عام  واأَع��رب �صيد علي  احل��ايل 
الفعالية اجلديدة �صمن برنامج دبي املتنامي للفعاليات التجارية..موؤكدا 
اأن تطورات ال�صوق يف جمالت الت�صميم والتوجهات والفر�ص يف خمتلف 
العار�صة  للجهات  ومتميزة  جديدة  واإمكانياٍت  فر�صاً  حتمل  القطاعات 

والزوار املتخ�ص�صني مبجالت املاأكولت والهدايا واملعي�صة.
وقال اإن ثقافة هدايا ال�صركات تنت�صر اليوم يف الإمارات وال�صرق الأو�صط 
ب�صكل وا�صح وخا�صًة يف قطاع املعار�ص واملوؤمترات والفعاليات املختلفة ول 
�صك باأننا �صن�صهد ارتفاعاً يف الطلب على املنتجات التي تنتمي لتلك الفئة 

ل �صيما مع تنامي معدلت العر�ص والطلب املرافق للفعاليات املذكورة.
اأك��رب فعالية جت��اري��ة دول��ي��ة يف  اإي�����ص��ت،  ب��اي��ربوورل��د ميدل  ويعد معر�ص 
املنطقة لقطاعات القرطا�صية والورق والهدايا وم�صتلزمات املكاتب، حيث 
ت�صارك اأكرث من 150 جهة عار�صة من 37 دولة، لت�صليط ال�صوء على 

املنتجات ال�صديقة للبيئة من خالل مبادرة م�صروع ال�صتدامة.
الألعاب  الثالثة قرية عامل  الأي��ام  ال�صنوي على مدى  املعر�ص  ويحت�صن 
العر�ص  الأطفال حيث تربز جهود جهات  ومنتجات  ودم��ى  باألعاب  املليئة 

البولندية بالأخ�ص لالرتقاء بقطاع ال�صتدامة.

 اإقبال من املت�صوقني على مو�صم 
خريف و�صتاء 2021 ـ 2022 

•• دبي-وام

التي تنظمها   -  ”2022- 2021 “مو�صم خريف و�صتاء  ت�صهد فعالية 
موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة - جناحا لفتا واإقبال من املت�صوقني 
متطلباتهم  تلبي  رائ��ع��ة  ت�����ص��وق  جت��رب��ة  وال�����زوار  للمقيمني  وف���رت  ح��ي��ث 

وتوقعاتهم.
�صمن  الرويجية  العرو�ص  م��ن  وا�صعة  جمموعة  اإط���الق  املو�صم  و�صهد 
متاجر التجزئة يف جميع اأنحاء دبي بالإ�صافة اإىل م�صاركة اأهم العالمات 
ال��رائ��دة يف ع��امل الأزي����اء بتقدمي اأف�����ص��ل ال��ع��رو���ص والأن�����ص��ط��ة مب��ا فيها 
اإطالق جمموعة ح�صرية من متاجر التجزئة املوؤقتة وجمموعات الأحذية 
امل�صممة باإلهام من التاريخ الغني لدولة الإمارات اإ�صافة اإىل العديد من 
املو�صة  وع�صاق  خ��رباء  تطلعات  تلبي  التي  الأخ��رى  والعرو�ص  الفعاليات 
على حّد �صواء. ومن اأهم الأحداث التي �صهدتها دورة هذه املو�صم اإطالق 
اأزي��اء ح�صرية من وت�صكيلتها اجلديدة للخريف  اأزي��اء عاملية عرو�ص  دور 

وال�صتاء هذا العام.

ل  املنطقة،  م�صتوى  على  م�صبوقة  غر 
جمالت  يف  املتخ�ص�صة  لل�صركات  �صيما 
وبال�صتفادة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.  الب��ت��ك��ار 
لدينا،  القوية  ال�صتثمار  منظومة  من 
�صتجد ال�صركات هنا دعما حكوميا قويا 
وبنية حتتية حديثة وت�صريعات متطورة 
والنتقال  اأعمالهم  متكنهم من تطوير 
النمو.  م��ن  ج��دي��دة  م�صتويات  اإىل  بها 
اأبوظبي لال�صتثمار  و�صنتمكن يف مكتب 
امل�صتثمرين  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  خ���الل  م��ن 
ورواد الأعمال من خمتلف اأنحاء العامل 
الرامية  واأه��داف��ن��ا  روؤي��ت��ن��ا  تطوير  م��ن 
بالنفع  ت���ع���ود  ال���ت���ي  احل���ل���ول  ل��ت��ط��وي��ر 
اللقاءات  ه���ذه  وت���اأت���ي  اجلميع”.  ع��ل��ى 

التي تعترب من الأ�صواق العاملية �صريعة 
النمو. يفخر مكتب اأبوظبي لال�صتثمار 
فر�ص  لإب���راز  املتوا�صلة  اجل��ه��ود  ب��ه��ذه 
الإمارة.  بها  تزخر  التي  العديدة  النمو 
وهذه جمرد بداية فقط، اإذ تعترب هذه 
مكاتبنا  ل�صبكة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ل��ق��اءات 
مبادرات  من  �صل�صلة  من  ج��زء  الدولية 
للم�صتثمرين  ال��دع��م  وب��رام��ج  التوعية 
التي تتوا�صل يف اإطار التزامنا املتوا�صل 

جتاه دعم جمتمع الأعمال املحلي”.
والأعمال  النا�صئة  ال�صركات  و�صتالحظ 
املختلفة الآن مدى �صهولة الو�صول اإىل 
رعاية  خدمات  من  املتكاملة  املجموعة 
امل�صتثمرين التي يقدمها مكتب اأبوظبي 

وزير دولة لل�صوؤون املالية يبحث التعاون اال�صرتاتيجي مع البنك الدويل

مكتب اأبوظبي لال�صتثمار يعرف امل�صتثمرين يف 6 مدن عاملية مبزايا مزاولة االأعمال بالدولة 
•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي لال�صتثمار”  “مكتب  ا�صت�صاف 
امل�صتثمرين واملبتكرين ورواد  املئات من 
فعاليات   6 ���ص��م��ن  ال��ع��امل��ي��ني  الأع���م���ال 
املكاتب  �صبكة  نظمتها  افتتاحية  اأعمال 
كل  يف  ل��ه  ال��ت��اب��ع��ة  ال��دول��ي��ة  التمثيلية 
و�صيوؤول  وب���ك���ني  وب���اري�������ص  ل���ن���دن  م���ن 
بهدف  فران�صي�صكو  و���ص��ان  ون��ي��وي��ورك 
مناق�صة فر�ص تطوير الأعمال يف دولة 
الإمارات وتعريف هذه الأ�صواق الدولية 
مب��زاي��ا ت��اأ���ص��ي�����ص وم���زاول���ة الأع���م���ال يف 

اإمارة اأبوظبي.
و�صهدت فعاليات الأعمال التي اختتمت 
ال��ع��دي��د من  دي�����ص��م��رب احل���ايل  يف �صهر 
الكلمات واملداخالت واجلل�صات النقا�صية 
م���ن ع����دد م���ن ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي جنحت 
اأبوظبي.  اإم����ارة  يف  اأع��م��ال��ه��ا  تطوير  يف 
الفرا�صية  الفعاليات  ا�صتكملت  وق��د 
احل�صورية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
التي  امل������دن  يف  اجل���ان���ب���ي���ة  وال����ل����ق����اءات 
اأتاحت فر�صا لتبادل الأفكار والتوا�صل 
لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  من  كل  بني 

وال�صركات الأجنبية امل�صاركة.
ال�صرفاء  ع���ل���ي  حم���م���د  م���ع���ايل  وق������ال 
الق��ت�����ص��ادي��ة يف  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����ص 
الأع����م����ال يف  “ اإن مم���ار����ص���ة  اأب���وظ���ب���ي 
بفوائد  امل�صتثمرين  على  تعود  اأبوظبي 

ملكتب  الدولية  املكاتب  ا�صت�صافتها  التي 
اأبوظبي لال�صتثمار يف اإطار �صل�صلة من 
امل���ب���ادرات الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي تهدف 
مل�صاعدة �صركات البتكار لال�صتفادة من 
اإمارة  يف  الكبرة  ال�صتثمارية  الفر�ص 
فيه  ي�صاعف  ال��ذي  الوقت  يف  اأبوظبي، 
مكتب اأبوظبي لال�صتثمار جهوده لدعم 

امل�صتثمرين العامليني.
التابعة  ال��دول��ي��ة  املكاتب  �صبكة  وتعمل 
ملكتب اأبوظبي لال�صتثمار والتي تاأ�ص�صت 
ال�صركات  رب��ط  على   ،2021 يناير  يف 
الأعمال  بقطاع  العاملية  وال�صتثمارات 
الإمكانيات  وت�صخر  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف 
املحلية لت�صميم احلوافز وبرامج الدعم 
املالية التي يقدمها املكتب  املالية وغر 
لتلبية احتياجات امل�صتثمرين العامليني. 
الدولية  امل��ك��ات��ب  ���ص��ب��ك��ة  ف��ري��ق  وت��ل��ق��ى 
�صل�صلة  امتداد  على  ال�صتف�صارات  مئات 
وو�صع  م��وؤخ��را،  نظمها  التي  الفعاليات 
حمتملني  م�صتثمرين  م��ع  قوية  اأ�ص�صا 
اأعمالهم يف  اإىل تو�صعة نطاق  يتطلعون 

اإمارة اأبوظبي.
الكتاب،  من جانبها، قالت منرة ه�صام 
اأبوظبي  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل����دي����رة 
اأبوظبي  اإم����ارة  “ مت��ت��از  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار.. 
ق��وي��ة وداع��م��ة جتعل  اأع��م��ال  مبنظومة 
منها بوابة مثالية لل�صركات العاملية التي 
تتطلع لتطوير اأعمالها يف هذه املنطقة 

 •• دبي-وام

احل�صيني  ه��ادي  ب��ن  حممد  معايل  بحث 
وزي�����ر دول�����ة ل��ل�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة اأم�������ص مع 
التنفيذي  امل��دي��ر  ح�صن  م���رزا  ال��دك��ت��ور 
التنفيذيني  امل���دي���ري���ن  جم��ل�����ص  وع��م��ي��د 
مب��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال������دويل ج��م��ل��ة من 
املوا�صيع ال�صراتيجية التي تدعم تعزيز 

بني  القائم  ال�صراتيجي  ال��ت��ع��اون  اأط���ر 
دول��ة الإم��ارات وجمموعة البنك الدويل 

وذلك يف مقر الوزارة باإمارة دبي.
ك��ل من  ال����وزارة  م��ن جانب  اللقاء  ح�صر 
العالقات  اإدارة  مدير  العبيديل،  عبدهلل 
بن  يو�صف  و  ال��دول��ي��ة،  املالية  واملنظمات 
من  وع�����دد  الإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ح���ج���ر، 
حني  يف  ال����وزارة،  يف  املخت�صني  املوظفني 

البنك  ج���ان���ب جم���م���وع���ة  م����ن  ح�������ص���ره 
اإدارة  م��دي��ر  اأبو�صليمان،  ع�صام  ال���دويل 
وال�صرق  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا، ويعرب اليعربي، 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  م�صت�صار 
ال��ع��رب��ي��ة. واأَط���لَ���َع ال��دك��ت��ور م���رزا ح�صن 
معاليه حول م�صتجدات م�صاريع جمموعة 
البنك الدويل الق�صرة واملتو�صطة املدى 

يف املنطقة، وتطرق ملو�صوع مكتب البنك 
اإمارة  الدولة يف  ت�صت�صيفه  الذي  الدويل 
اأبوظبي، والذي ي�صم املركز التكنولوجي 
الإقليميMENA Tech Hub والذي 
التكنولوجي  الدعم  تقدمي  اإىل  �صيهدف 
ال��ت��ن��م��وي يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق الأو����ص���ط 
و�صمال افريقيا من خالل ال�صتفادة من 
الم����ارات  دول���ة  يف  التكنولوجية  البنية 

مل�صاعدة  ت���ه���دف  وال����ت����ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
تاأ�صي�ص  م��راح��ل  جميع  يف  امل�صتثمرين 
اأعمالهم  ودم���ج  اأب��وظ��ب��ي،  اأع��م��ال��ه��م يف 
���ص��م��ن م��ن��ظ��وم��ة الأع����م����ال الأو�����ص����ع يف 
الإمارة بداية من امل�صاعدة يف ا�صت�صدار 
اأهم  وتوفر  وال��ت��اأ���ص��رات،  الراخي�ص 
بتاأ�صي�ص  اخلا�صة  واملعلومات  البيانات 
امل�������ص���اع���دة يف  اإىل  و�����ص����ول  الأع�����م�����ال، 
ا���ص��ت��ئ��ج��ار امل���ك���ات���ب وم����ق����رات الأع���م���ال 
اخلا�صة  الإج��������راءات  واإمت������ام خم��ت��ل��ف 
وغرها  وامل��ال��ي��ة  امل�صرفية  ب��اخل��دم��ات 

من خدمات الدعم املتميزة.
لال�صتثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ي��ق��دم  ك��م��ا 
لل�صركات  مالية  وغر  مالية  دعم  حزم 
البتكار  برنامج  اإط��ار  يف  وذل��ك  املوؤهلة 
 2 قيمته  تبلغ  وال����ذي  للمكتب  ال��ت��اب��ع 
الفر�ص  م��ن  امل��زي��د  خللق  دره���م  مليار 
ال�صتثمارية ودعم جهود تطوير اأف�صل 
احللول التي تعود بالفائدة على اجلميع 
البتكار  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
ل��دع��م الأف��ك��ار اجل��دي��دة وامل��ب��ت��ك��رة من 
لل�صركات  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  دع���م  ح���زم  خ���الل 
مبقومات  تتمتع  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
منو عالية، مبا يف ذلك اخلدمات املالية 
والت�صالت،  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واخلدمات ال�صحية، والأدوية احليوية، 
وال�صياحة  ال���زراع���ي���ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

البيئية، وغرها.

وتوظيفها يف النهو�ص باملنطقة من خالل 
وظائف.  وخ��ل��ق  املبتكرة  احل��ل��ول  ت��ق��دمي 
ا�صراتيجياً  ���ص��ري��ك��اً  الإم���������ارات  وت���ع���د 
مل��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال�����دويل، ح��ي��ث يتعاون 
تدعم  تنموية  م�صاريع  ع��دة  يف  الطرفان 
املال  راأ���ص  م�صروع  مثل  الدولة،  تناف�صية 
اجلن�صني  بني  امل�صاواة  وم�صروع  الب�صري 

لتحفيز النمو القت�صادي امل�صتدام.

االإمارات ت�صارك يف املنتدى الدويل ال�صنوي للت�صدير �صنع يف رو�صيا 
•• اأبوظبي-وام

�صاركت دولة الإمارات يف املنتدى الدويل 
رو�صيا”،  يف  “�صنع  للت�صدير  ال�صنوي 
الحتادية  رو�صيا  عا�صمة  يف  يقام  ال��ذي 
الدكتور  معايل  يراأ�صه  بوفد  مو�صكو، 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي�����ر دول���ة 
املنتدى  و���ص��ه��د  اخل���ارج���ي���ة.  ل��ل��ت��ج��ارة 
م�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة م���ن ال������وزراء وممثلي 
احل���ك���وم���ة ال���رو����ص���ي���ة وب���ع�������ص ال�����دول 
الأخرى، اإىل جانب عدد من امل�صتثمرين 
وال�صركات  وال���ت���ج���ار  الأع����م����ال  ورج�����ال 
الدكتور  واأكد معايل  والعاملية.  الرو�صية 
ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي ق��وة العالقات 
الإماراتية الرو�صية والتي ت�صكل منوذجاً 
العالقات  م�صتوى  على  وف��ري��داً  متميزاً 
ت��ع��د رو���ص��ي��ا الحتادية  ال��دول��ي��ة، ح��ي��ث 
لدولة  القت�صاديني  ال�صركاء  اأب��رز  اأح��د 
�صراكة  ال���ب���ل���دي���ن  وجت���م���ع  الإم�����������ارات، 

ا�صراتيجية �صاملة يف كافة املجالت.
بني  القت�صادي  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
حجمه  يف  مهمة  ق��ف��زات  حقق  البلدين 
املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خالل  وتنوعه 

مثل  احليوية  القطاعات  من  العديد  يف 
الطاقة املتجددة والف�صاء والتكنولوجيا 
الرابعة،  ال�صناعية  وال���ث���ورة  احل��دي��ث��ة 
وال�صتثمارات  امل�������ص���اري���ع  ع���ن  ف�����ص��اًل 
جمالت  يف  البلدين  ل�صركات  الناجحة 
الغذائي  والأم����ن  وال�����ص��ن��اع��ة  ال��ع��ق��ارات 
والبروكيميائيات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
موا�صلة  م���وؤك���داً  وال����ط����ران،  وامل���وان���ئ 
رو�صيا  يف  ال�����ص��رك��اء  م��ع  اجل��ه��ود  تكثيف 
والتكامل  ال���ت���ع���اون  م�����ص��ت��وي��ات  ل���رف���ع 
القت�صادي وفق روؤية وا�صحة وم�صارات 
مبادئ  م�صتهدفات  م��ع  متا�صياً  ج��دي��دة 

وم�صاريع اخلم�صني.
وا����ص���ت���ع���ر����ص م����ع����ايل ال������زي������ودي اأب������رز 
دولة  اق��ت�����ص��اد  �صهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات 
املا�صية، مبا يف  املرحلة  الإم���ارات خ��الل 
القت�صادية  الت�صريعات  حت��دي��ث  ذل���ك 
لل�صركات  الأج��ن��ب��ي  بالتملك  وال�����ص��م��اح 
الن���ف���ت���اح  وت����ع����زي����ز   100% ب��ن�����ص��ب��ة 
التجارة وال�صتثمار  �صيا�صات  واملرونة يف 
وت��اأ���ص��ي�����ص وم���زاول���ة الأع���م���ال واإط����الق 
خارطة  متثل  ال��ت��ي  اخلم�صني  م�صاريع 
امل�صتقبل  لق��ت�����ص��اد  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  ط���ري���ق 

اقت�صادي  من���وذج  نحو  التحول  وتعزيز 
م����رن وم�����ص��ت��دام واأك������رث ان��ف��ت��اح��اً على 
وذل��ك من  العاملية،  والأ���ص��واق  ال�صراكات 
خ���الل ال��ع��دي��د م��ن ال��ربام��ج الطموحة 
لتنمية �صادرات   10x10 منها برنامج 
زيادة  حتقيق  ي�صتهدف  وال���ذي  ال��دول��ة، 
ال�������ص���ادرات  يف   ?10 ب��ق��ي��م��ة  ���ص��ن��وي��ة 
اأ�صواق   10 م��ع  النفطية  غ��ر  الوطنية 
الأ�صواق  طليعة  يف  رو�صيا  وتاأتي  عاملية، 
لتكون  ال��دول��ة  حددتها  التي  امل�صتهدفة 
�صريكاً لها يف جمال التجارة وال�صادرات، 
اإىل جانب 9 اأ�صواق حيوية اأخرى يف اآ�صيا 
واأوروبا واأوقيانو�صيا، م�صراً اإىل اأن البيئة 
الق��ت�����ص��ادي��ة اجل��دي��دة يف ال��دول��ة توفر 
لل�صركات  متكاملة  رائ��دة  ومزايا  حوافز 
الإماراتي  ال�����ص��وق  يف  ح�صورها  لتعزيز 
القطاعات  يف  م��ث��م��رة  ����ص���راك���ات  وع��ق��د 
اإىل  ال��زي��ودي  م��ع��ايل  واأ���ص��ار  امل�صتدامة. 
ت��ط��ور ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال يف ال���دول���ة حيث 
ال�صركات  من  للعديد  حا�صنة  بيئة  تعد 
عاملياً  الثانية  املرتبة  اإذ حلت يف  العاملية، 
�صمن الدول الأكرث اأماناً، بالإ�صافة اإىل 
امتالكها بنية حتتية تكنولوجيا متطورة 

عاملياً  الأوىل  امل���رت���ب���ة  ل���ت���ب���ووؤ  اأه��ل��ت��ه��ا 
التحتية  بالبنية  الأف�صل  ال��دول  بقائمة 
الإل���ك���رون���ي���ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل يف 
موؤ�صر التناف�صية العاملية 2020، ف�صاًل 
كبوابة  املميز  ال�صراتيجي  عن موقعها 
حيث  واإفريقيا،  واآ�صيا  الأو���ص��ط  لل�صرق 
ت��رت��ب��ط ب��اأك��رث م��ن 400 م��دي��ن��ة حول 
اأكرب  ومتتلك  مبا�صرة،  بخطوط  العامل 
 88 ع��رب  متتد  مالحية  خ��ط��وط  �صبكة 
املرتبة  اإذ ح��ل��ت يف  ال��ع��امل،  م��ي��ن��اء ح���ول 
الثالثة يف جمال اإعادة الت�صدير و�صمن 
اأكرب 20 دولة يف قطاع الت�صدير العاملي، 
اإم��ك��ان��ات وا�صعة  وه��و الأم���ر ال��ذي يفتح 
لل�صركات  ال�صتثمار  وتدفقات  للتجارة 
واأط���ل���ع معايل  ال����دول����ة.  وامل�������ص���اري���ع يف 
امل���ن���ت���دى على  امل�������ص���ارك���ني يف  ال����زي����ودي 
جهود الدولة يف قطاع الذهب يف باإ�صدار 
اجليد”  ل��ل��ت�����ص��ل��ي��م  الإم���������ارات  “معيار 
مرجعاً  يعد  وال��ذي  وامل�صاهر  للم�صايف 
للم�صايف  الفنية  واملوا�صفات  اجل��ودة  يف 
وم���ن�������ص���اآت اإن����ت����اج ال����ذه����ب يف ال����دول����ة، 
تتعلق  للتقييم  معاير  ثالثة  ويت�صمن 
و�صالمتها  للمن�صاآت  التقنية  بالقدرات 

امل��رت��ب��ط��ة مب�صادر  واإج���راءات���ه���ا  امل��ال��ي��ة 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  م��ع  ال��ذه��ب، مت��ا���ص��ي��اً 
دولة  ع�صوية  اإىل  اأي�صاً  م�صراً  العاملية، 
لعمليات  كيمربيل  اتفاقية  يف  الإم���ارات 
التعدين وجتارة الأملا�ص اخلام امل�صروعة. 
هذه  من  ال�صتفادة  اإىل  امل�صاركني  ودع��ا 
الدولة  وق���درات  القت�صادية  التطورات 
مزيد  وا�صتك�صاف  ال��رائ��دة  الت�صديرية 
اأ�صواق  يف  والأعمال  ال�صراكة  فر�ص  من 
دولة الإم��ارات والتو�صع من خاللها اإىل 

الأ�صواق الإقليمية والعاملية.
ك���اًل من  امل�����ص��ارك  ال���دول���ة  ت�صمن وف���د 
���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د اجل���اب���ر �صفر 
و�صعادة  رو�صيا الحت��ادي��ة،  ل��دى  ال��دول��ة 
وكيل  ال���ب���ل���و����ص���ي  ع���ب���دال���ك���رمي  را�����ص����د 
اأبوظبي،   – القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
املدير  العو�صي  �صاعد  املهند�ص  و�صعادة 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات، 
العليلي  ماجد  بن  عبيد  حممد  و�صعادة 
والقت�صاد  ال�صناعة  دائ��رة  العام  املدير 
ب��ال��ف��ج��رة، و���ص��ع��ادة حم��م��د ب��ن �صاملني 
العريان ع�صو جمل�ص اإدارة غرفة جتارة 

و�صناعة عجمان.

فقد املدعو / عبداهلل احمد 
اليمن   ، ال�صعدي  ع��ب��داهلل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )08884598( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0522166756

فقدان جواز �صفر
ب����ول جون  امل���دع���و /  ف��ق��د 
ب����ري����ط����ان����ي����ا     ، �����ص����ي����وي����ل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )54667242( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0544924410

فقدان جواز �صفر
�صاجو  اراج   / امل����دع����و  ف���ق���د 
برابهاكاران  برامبيل  كوزهى 
�صفره  ج��واز  اجلن�صية  الهند   ،
رقم )S4678214(   يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �صفر
ان������ان������د   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
بو�صيبانيدان،  بو�صيبانديان 
 ال�����ه�����ن�����د اجل����ن���������ص����ي����ة ج�������واز
  )M4504011( صفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�صليمه 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �صفر
ف�������ق�������د امل����������دع����������و /حم�����م�����د 
ح�صني  ����ص���ل���ي���م���ان  ح�����ج�����ازى 
فل�صطني   ، ع�������ي�������ده  اب����������و 
 اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم
يرجى   )P00132269(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الفل�صطينية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر فقد�ن  �سهادة   �أ�سهم ت
ف���ق���د ال�������ص���ي���خ ����ص���ل���ط���ان بن 
عبداهلل بن �صلطان القا�صمي 
�����ص����ه����ادة اأ�����ص����ه����م ال���������ص����ادره 
ع���ن ال�����ص��ارق��ه ل��ل��ت��اأم��ني �ص 
عدد   SICO 214 ع  م 
من  ع��ل��ى  �صهما   50893
على  الإت�����������ص�����ال  ي����ج����ده����ا 

0564462292
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فقد املذكورين اأعاله �صهادات اأ�صهم �صادرة عن ال�صركة العاملية القاب�صة 
)اأ�صماك( بعدد )1200( �صهم لكل منهم 

ASMAK1720780�صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي 
ASMAK1720781ميثاء �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي 
ASMAK1720782خلود �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي 
ASMAK1720783منال �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي

ASMAK1720784احمد �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720786يو�صف �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720785هيثم �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي

ASMAK1720787العنود �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720788ماجد �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي
ASMAK1720789امنه �صعيد حممد علي مبارك ال�صبلي

من يجدها عليه ت�صليمها لل�صركة املدونة اأعاله 
اأو الإت�صال على 0506232249

   فقد�ن �سهادة ��سهم
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ خان حممد �صر احمد - اجلن�صية باك�صتان ، يرغب يف البيع 
60% وذلك اىل ال�صيد/ علي ر�صا عظيم خان - اجلن�صية :  والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
باك�صتان  وال�صيد/ عبدالروؤوف عبا�صي حممد عزت عبا�صي ، اجلن�صية - باك�صتان يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته 40% وذلك اىل ال�صيد / علي ر�صا عظيم خان ، اجلن�صية : باك�صتان ، 
يف الرخ�صة )ور�صة اخلاجة ل�صيانة ال�صيارات( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 

)25742( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
MOJAU_2021- 0033158 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صارمني رحمن حممد مقبول احمد د، اجلن�صية بنغالدي�ص 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100% وذلك اىل ال�صيدة / مهناز خان 
تاأ�ص�صت  والتي  امللكي(  املنظر  )مطعم  الرخ�صة  يف  الهند  اجلن�صية   ، اجليالين  خمتار  �صيد 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )782134( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ، 

تعديالت اخرى : تنازل �صاحب رخ�صة لخر ، تغير وكيل خدمات. 
 2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
MOJAU_2021- 0037361 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

اجلن�صية   - احلو�صني  حممد  دروي�ص  حممد  ح�صن  ال�صيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% يف الرخ�صة امل�صماة  الإمارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
)بقالة الف�صول الربعة( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية 
رقم )609991( اىل ال�صيد/ بران عبدالرحمن بران - اجلن�صية الهند ، تعديالت اخرى  

: تغر ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 
 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : مطعم هاك�صان - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم ETH6 ملك ابراج الإمارات - املركز التجاري 2 - ال�صكل القانوين 
: ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 652944 رقم القيد بال�صجل التجاري : 
1075054 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2021/7/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/4 
ار ا�ص ام دحمان  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ص  وعلى من لديه 
ملراجعة احل�صابات العنوان : مكتب رقم 3110 ملك ديار للتطوير - مركز اخلليج 
التجاري - هاتف : 5547423-04 فاك�ص : 3626238-04 م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70021 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جايلني فاين�ص لتجارة الثاث - �ص ذ م م  
- جبل  ال مكتوم  بن ح�صر  �صعيد بن حممد  ال�صيخ  95 ملك  رق��م  : م�صتودع  العنوان 
 : الرخ�صة  ،  رقم  : ذات م�صوؤولية حم��دودة  القانوين  ال�صكل   - ال�صناعية الوىل  علي 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1522558  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   914527
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية 
  2021/12/6 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة 
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2021/12/8 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني كو�صت للمحا�صبة والتدقيق  العنوان 
: مكتب رقم 503 ملك م�صطفى عبدالرحيم برهان م�صطفوى - بردبي - املنخول -  
هاتف : 3888438-04  فاك�ص : 3888439-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13416 بتاريخ 701972021/12/14
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ار ا�ص ام دحمان ملراجعة احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 3110 ملك ديار للتطوير - مركز اخلليج التجاري - هاتف 
: 5547423-04 فاك�ص : 3626238-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  مطعم هاك�صان 
- �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/7/4 واملوثق لدى 
اأو  اع��را���ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/7/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70021 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : كو�صت للمحا�صبة والتدقيق
العنوان : مكتب رقم 503 ملك م�صطفى عبدالرحيم برهان م�صطفوى - 
 بردبي - املنخول -  هاتف : 3888438-04  فاك�ص : 04-3888439

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
املذكور اأعاله لت�صفية جايلني فاين�ص لتجارة الثاث - �ص ذ م م وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/12/6 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/12/8 وعلى من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
�سهادة حمو قيد �سركة جتارية من �ل�سجل �لتجاري 

رقم الرخ�صة : 723879 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة 

ال�صم التجاري : ميغا بال�ص خلدمات الأنظمة الأمنية - �ص ذ م م 
بزني�ص   - بردبي  املرزوقي  اإبراهيم على  علي  رقم 3008 ملك  : مكتب  العنوان 
اأع��اله قد  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��ان   ، الإقت�صادية بدبي  التنمية  دائ��رة  ت�صهد  ب��ي. 
مت حمو قيدها من ال�صجل التجاري بتاريخ 2021/3/15 وذلك بعد ا�صتيفائها 
�صاأن  ل�صنة 1975 يف   5 الإحت��ادي رقم  القانون  املن�صو�ص عليها يف  ل��الإج��راءات 
ال�صجل التجاري والقانون الإحتادي رقم 8 ل�صنة 1984 ب�صاأن ال�صركات التجارية 

والقوانني املعدلة له. 
مالحظة : اي ك�صط او �صطب يف هذه ال�صهادة يلغيها.  

حكومة  دبي 
�إقت�سادية دبي 

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سم �ح�سان ��سغر �سم عزيز �حلق   
مدين   SHCEXCICIVS2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003214/ 

اإىل املحكوم عليه : �صم اح�صان ا�صغر �صم عزيز احلق 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد ع�صمت مول عبدالرزاق مول ، 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 كالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 8290 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

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

70535 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - روهي�ش جيهان وير� �جود�   
مدين   SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003759/ 

اإىل املحكوم عليه :  روهي�ص جيهان ويرا اجودا 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ فيكتور ايديت اوي - نيجري  
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 كالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 15020 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

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

70535 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004651 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نور لتوريد اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - الب�صتان - بالقرب من بلدية عجمان - هاتف 

رقم 0527822225 - 0502100123  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/19 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/9 م.   

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

70392

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004659 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نور لتوريد اليدي العاملة ومن ميثلها قانونا  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - الب�صتان - بالقرب من بلدية عجمان والربيد املركزي - 
هاتف رقم 05027822225 - 0502100123 - رقم مكاين 4371195211  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/12/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 8( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/12/12 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
�أد�ء  �أمر   SHCFICICP2021 /0009014 يف  �لدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : النهرين انرنا�صيونال م م ذ  وميثلها بالتوقيع �صياء اهلل بوت عنايت اهلل 
بوت - باك�صتاين اجلن�صية - العنوان : 9410764  

اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�صالح / هاري كري�صنان �صومنوجا ريدي -  التايل :

ن�ص احلكم  - اأنه بتاريخ 2021/12/6 
بعد الإطالع على الوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )63104( درهم )فقط ثالثة و�صتون 
الف ومائة واربعة درهم( والزمتها بالفائدة مبقدار 5% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى 

متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية. 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007652 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �صاجد علي حميد علي  - العنوان : 9391800
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/11/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�صالح / اأجرة ال�صارقة -  بالتايل :
ن�ص احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة ح�صوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره  )5343.89 درهم( )خم�صة اآلف 
وثالثمائة وثالثة واربعون درهم و 89 فل�ص( مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
 ، به  املق�صى  املبلغ  ا�صل  على  الفائدة  تزيد  ال  على  التام  ال�صداد  وحتى  الق�صائية 

وبالر�صوم وامل�صاريف.
حكما غر قاباللال�صتئناف. 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70522 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0009107 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الب�صاتني حلفر ابار املياه - العنوان : 9416979  
اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�صالح / كليفر لل�صناعات املعدنية - ذ م م -  بالتايل :
ن�ص احلكم 

انه بتاريخ 2021/11/14 
بعد الطالع على الوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ : �صتة واربعون الف و�صتمائة و�صبعة ع�صر 
درهم والزمتها بالفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�صداد والزمتها بامل�صروفات.  
حكما غر قابال لال�صتئناف. 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70535

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
الإمارات   : - اجلن�صية  املهري  ال�صري  ال�صيد/ عبداهلل جرب عبداهلل  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
100% وذلك اىل ال�صيد/  العربية املتحدة ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
خالد �صيتاري باكر - اجلن�صية : الهند يف الرخ�صة امل�صماة )�صوبرمي ل�صناعة اللياف الزجاجية( 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )726871( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية 
بال�صارقة ، تعديالت اخرى : تغير ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )�صركة ال�صخ�ص 
الواحد ذ م م( - تغير ال�صم التجاري من )�صوبرمي ل�صناعة اللياف الزجاجية( اىل )�صوبرمي 
ل�صناعة اللياف الزجاجية )ذ م م( - �صركة ال�صخ�ص الواحد(  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرا�ص  اي  لديه  فمن  العالن 

الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : احمد �صامل ابراهيم علي املهري - اجلن�صية : الإمارات العربية املتحدة ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن )51%( من كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ عبداهلل �صالح عبداهلل بداه 
العو�صي - اجلن�صية : الإمارات العربية املتحدة ، ويرغب يف البيع والتنازل عن )49%( من كامل ح�صته البالغة 
)100%( وذلك اىل ال�صيدة / ا�صراء ب�صر ب�صر - اجلن�صية اجلمهورية العربية ال�صورية ، يف الرخ�صةامل�صماة 
دائرة  من  ال�صادرة   )789741( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تا�ص�صت  اللكرونية(  للمتاجرة  )فل�ص 
)�صركة  اىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  من  القانوين  ال�صكل  تغير   : اخرى  تعديالت  بال�صارقة.  الإقت�صادية  التنمية 
م�صوؤولية حمدودة( - تغير ال�صم التجاري من )فل�ص للمتاجرة اللكرونية( اىل )فل�ص للمتاجرة اللكرونية 
اىل  اللكرونية(  املواقع  عرب  العامة  للمنتجات  اللكرونية  )املتاجرة  من  التجاري  الن�صاط  ا�صافة   - م(  م  )ذ 
)املتاجرة الإلكرونية للمنتجات العامة عرب املواقع اللكرونية ، مكتب( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة / �صيده كلثوم فاطمة عبيدي �صيد وا�صي حيدر عبيدي ، 
اجلن�صية : باك�صتان ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100% وذلك اىل 
ال�صيد  )�صالون  امل�صماة  بالرخ�صة  باك�صتان  اجلن�صية   ، علي  عارف  علي  ر�صوان   / ال�صيد 
من  ال�صادرة   )776963( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  للرجال(  النيق 

دائرة التنيمة الإقت�صادية بال�صارقة ، تعديالت اخرى : ليوجد. 
 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ا�ص كيه بي خلدمات اإدارة املن�صات - �ص ذ م م  
ال�صكل  ا�صواق �صعيد قري�ص الفال�صي - اخلبي�صي -  العنوان : م�صتودع )1( ملك 
القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�ص الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�صة : 
774599 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1266527 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/11 
لديه  من  وعلى   2021/11/11 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  04-2389721

خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2389722  : فاك�ص 
)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : دا�صا �صوليو�صنز - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 10-2 ملك �صركة نا�صر بن عبداللطيف ال�صركال للعقارات - ديرة - 
القرهود - ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�ص الواحد )ذ م م( ، رقم 
الرخ�صة : 861778 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1472007 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة 
2021/12/9 وامل��وث��ق لدى  ، وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  اأع��اله  امل��ذك��ورة 
اأو مطالبة  اأي اعرا�ص  2021/12/9 وعلى من لديه  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
وال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  فيجن  برو�صبيكتف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم 
ال�صريبية العنوان : مكتب رقم F1 ملك الغرير لال�صتثمار - املطينة - ا�صتدامة B هاتف 
: 6877163-04  فاك�ص : 2877163-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70392

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 204- م��ل��ك ع��ب��داهلل ال�����ص��ع��ايل - دي���رة - ه���ور ال��ع��ن��ز - 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-2389722 فاك�ص:   04-2389721  : هاتف 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  ا�ص كيه بي 
خلدمات اإدارة املن�صات - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/11/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/11 وعلى 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�ص  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأع��اله  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

وال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  فيجن  برو�صبيكتف   : امل�صفي  ا���ص��م 
ال�صريبية العنوان : مكتب رقم F1 ملك الغرير لال�صتثمار - املطينة - ا�صتدامة 
مبوجب هذا تعلن    04-2877163  : فاك�ص    04-6877163  : هاتف   B
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ���رة 
لت�صفية دا�صا �صوليو�صنز - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2021/12/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/9 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���ص  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

70392
�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة �سا�ش �لتعمري لالن�ساء�ت - ذ م م  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005140/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة �صا�ص التعمر لالإن�صاءات - ذ م م  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ في�صل عي�صى عثمان عبداهلل املازمي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

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 كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 603977 درهم

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - نيكوال�ش مارك بيل   
�أد�ء  �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004919/ 

اإىل املحكوم عليه : نيكول�ص مارك بيل 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ اأميك�ص )ال�صرق الو�صط( �ص م ب )م( الإمارات )امريكان اك�صرب�ص �صابقا(  
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 كالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 37028 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

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

70392
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�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
�عالن ح�سور �جتماع خربة ح�سابي بالن�سر

للمحا�صبة  اخلليج  مركز   - العبدويل  جا�صم  اأحمد  احل�صابي  اخلبر  يعلن 
وال��ت��دق��ي��ق وامل���ع���ني م���ن ق��ب��ل حم��ك��م��ة دب����ي الب��ت��دائ��ي��ة يف ال��ق�����ص��ي��ة رقم 
3932/2021 جتارى  جزئي واملقامة من املدعية/ �صيف وي اك�صرب�ص 
لل�صحن ذ.م.م وتنفيذا للمهمة فان املدعى عليها/ فرونت لين لوجي�صتك�ص 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  عقده  امل��ق��رر  اخل��ربة  اجتماع  م��دع��وة حل�صور  ذ.م.م 
وذلك مبقر مكتبنا الكائن  ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة   21/12/2021
العبدويل )بناية  بناية   - العنز - اخلبي�صي  الدين هور  �صارع �صالح  بدبي 
معر�ص �صراميك را�ص اخليمة( الطابق الول - مكتب رقم )104( ت : 

2688846  : ف   ،  2684700
�خلبري �حل�سابي / �أحمد جا�سم �لعبدويل

�إجتماع خربة 

70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عبد�ل�ساجيت عبد�ل�سالم �سالم   
�أد�ء �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004495/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدال�صاجيت عبدال�صالم �صالم 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي التجاري - �ص 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 كالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 278143
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

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

70392 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
 �إعالن حكم بالن�سر    

 رقم �لدعوى 2020/366 جتاري جزئي 
بناء على طلب مدعي / حممد علي حممد ال�صخري الظنحاين اجلن�صية / الإمارات العربية املتحدة

اىل مدعي عليه : النفال للمجوهرات �ص ذ م م اجلن�صية 
مدعى عليه / نيلي�ص كومار كر�صاجني بهاين بابادارا - اجلن�صية / الهند

يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2020/7/23 ا�صدرت بحقك احلكم التايل : 
حكمت املحكمة :- 

اأول - بقبول اإدخال / نيلي�ص كومار كر�صاجني بهاتي بابادار خ�صما يف الدعوى
ثانيا - ويف مو�صوع الدعوى والإدخال - بالزام املدعي عليها واخل�صم املدخل مت�صامنني باداء مبلغ وقدره 
471.000 فقط اربعمائة وواحد و�صبعون الف درهم للمدعي ، وفوائده القانونية بواقع 9% �صنويا اعتبارا من 

تاريخ 2018/7/25 وحتى متام ال�صداد ، والزمتهما بامل�صاريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�صار اإليه فاإن املحكمة �صوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�ش ق�سم �لت�سجيل

     حكومة  ر��ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70533 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / عبدالرحمن عبداهلل نا�صر �صامل النعيمي، اجلن�صية 
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  المارات   :
ال�صيد/ حممد اف�صل كوتابولفيل، اجلن�صية : الهند بالرخ�صة امل�صماه )�صوبر ماركت 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )732878( ال�صادرة من  باأمارة  تاأ�ص�صت  نور الرفيعة( 
من  القانوين  ال�صكل  تغير   : اخرى  تعديالت  بال�صارقه،  القت�صادية  التنمية  دائرة 
موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن 
تاريخ هذا  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �صوف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : �صفرا�ص عبداملجيد كارابويل بولكادافو ناجنارييل 
- اجلن�صية: الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك 
اإىل ال�صيد : ماي�د عي�صى على اجلالف ال على - اجلن�صية : الإمارات يف الرخ�صة امل�صماه 
 )785488( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  املرجان(  بحر  )كافتريا 
ال�صكل  •تغير  اخرى:  تعديالت  بال�صارقة،  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 

القانوين من )وكيل خدمات( اىل )موؤ�ص�صة فردية(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : �صليمان نبهان نا�صر زهران اليعربي - اجلن�صية : الإمارات ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن )67%( من كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : نويد عامر امر 
ح�صني - اجلن�صية : باك�صتان. ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد: �صليمان نبهان نا�صر زهران اليعربي - 
اجلن�صية: الإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن )33%( من كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك 
اإىل ال�صيد : نا�صر على عبدالغفور - اجلن�صية : باك�صتان يف الرخ�صة امل�صماه )مفرو�صات البيت العتيق( 
القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )627942( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت 
م�صوؤولية  ذات  )�صركة  اىل  فردية(  )موؤ�ص�صة  القانوين من  ال�صكل  تغير   : اخرى  تعديالت  بال�صارقة، 

حمدودة( - تغير ال�صم التجاري من )مفرو�صات البيت العتيق ( اىل )مفرو�صات البيت العتيق ذ م م(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل. 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : فريدون احمدى - اجلن�صية : افغان�صتان ، يرغب 
ال�صيد : عزت اهلل  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يف 
– اجلن�صية : افغان�صتان يف الرخ�صة امل�صماه )ركن الأي��ادي املاهرة لإ�صالح  حيدرى 
ميزان ومكيفات ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )789649( 

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : هيثم خال�د �صيف ابراهيم املعيني - اجلن�صية : الإمارات 
اإىل  وذل��ك   )%100( البالغة  ح�صته  كمل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة،  العربية 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  - اجلن�صية:  املازمي  �صيف عبدالرحمن حممد  : عبداهلل  ال�صيد 
يف الرخ�صة امل�صماه )موؤ�ص�صة النربا�ص البي�ص التجارية( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب 
تعديالت  بال�صارقة،   القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�صادرة   )555112( رق��م  رخ�صة 
القانون الحت��ادي رقم )4( ل�صنة  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   اخ��رى: وعمالبن�ص 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن بالن�سر

رقم )9896/2021(
املن��ذر الي�ه : را�ص�د اقب��ال �ص��جاد اقب��ال هن�دى اجلن�صية

ب�صفته مدير �صركة اكواري�ص انرنا�صونال لتعهدات تزويد ال�صفن - �ص ذ م م 
حي�ث ان املن�ذر اليهم�ا )�ص�ركه اك�واري�ص انرنا�ص�ون�ال لتعه�دات تزوي�د ال�ص�فن . �ص ذ م م. 
و را�ص�د اقب�ال �ص�ج�اد اقب��ال هن��دى اجلن�ص��يه( م�دينان للمن��ذر ب�����امليبغ املبل�غ امل�ذكور وذل�ك 
مبوج�ب �ص�ي�ك حم�رره للمن�ذر م�ن ح�ص�اب املن�ذر اليه�ا الول�ي وموقع�ه بتوقي�ع املن�ذر الي�ه 
الث�اين ب�ص�فت�ه م�دير ال�ص�ركه وامل�رقم ب�الرقم 409 م�صحوب علي بنك ابوظبي التجاري 
ين��ذر املن��ذر املن��ذر اليهم�ا ويكلفهم�ا ب�ص مبل�غ 138915 )مائ��ه وثماني��ه وثالث�ون ال�ف 
وت�صعمائه وخم�ص�ه ع�ص�ره درهم�ا( �ص��دادا للمديوني�ه خالل �صبعه اي�ام م�ن ت�اريخ العالن 

وال �ص�وف يتخ�ذ املنذره كافه الجراءات القانونيه �صد املنذر اليهما. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�نذ�ر بالن�سر

رقم )9839/2021(
املنذر : حممد عبدال�صالم حممد رفيع

�صد املنذر اليهم : الوىل / �صركة بورن توري�ص لتجارة قطع غيار ال�صيارات )�ص . ذ . م . م(
الثاين / و�صيم عابد عابد ح�صني )باك�صتاين اجلن�صية(

العنوان / امارة دبي – جمرا 3 – �صارع امليداف – فيال رقم 25 - هاتف رقم / 048800255 - فاك�ص متحرك 
chamotcars@hotmail.com / 543088803  - بريد الكروين /

2021/2/20 قيمة  ال�صداد يف  امل�صتحق  اليجار  بدل  �صداد  ب�صرورة  اليهما  املنذر  املنذر على  ينبه   -: املو�صوع 
ال�صيك رقم )13( امل�صحوب على بنك المارات ال�صالمي مببلغ و قدره 100،000 درهم )مائة األف درهم( كجزء 
متبقي من اليجار و ذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا النذار و نفاذ مفعوله قانوناً – مع اخالء العقار خالياً 
من ال�صاغلني و مع ت�صليم كافة املنقولت و املفرو�صات يف املاجور - باحلالة التي كانت عليها قيل التعاقد - مع ما 
ي�صتجد من اليجار حتى تاريخ الخالء الفعلي – مع �صداد فواتر املياه و الكهرباء و الغاز و تقدمي �صهادة براءة 
ذمة. و يف حالة الخفاق �صوف ي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �صد املنذر اليهما،، مع حتملهما 
كافة التبعات والتكاليف التي �صوف ترتب على هذا الجراء . و مع عدم الخالل بهذا النذار يحتفظ املنذر باحلق 

يف املالحقة الق�صائية �صد املنذر اليهما. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�نذ�ر بالن�سر

رقم )2021/9834(
املنذر : بن �صاكر لتجارة مواد البناء �ص.ذ.م.م – مبوجب وكالة ملكتب / �صلوى عمر للمحاماة وال�صت�صارات 
القانونية م�صدقة ا�صول لدى كاتب العدل دبي رقم ) 129730/1/2021( بتاريخ 2021/6/17 
وميثله قانونا املحامية/ �صلوى حممد حممد عمر - العنوان : دبي - اخلليج التجاري - �صارع مرا�صى 
 048769883 1202 هاتف رقم   - 308 – مكتب رقم   3  دراي��ف - برج كلوفر باى - الطابق 

املنذر اليه : دار الأدهم لالإن�صاءات �ص.ذ.م.م، رخ�صة رقم 545077
العنوان / اإمارة دبي - ديره - رقة البطني - �صارع املكتوم - برج الرمي - بالقرب من مركز الدوحة - 

مكتب رقم 1803 - مكاين رقم 3035795150. هاتف رقم : 0564477716
وع�صرون  )ت�صعه  دره��م   29877،85 وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر   ، لذلك 
الفا وثمامنائة و�صبعه و�صبعون درهم وخم�صة وثمانون فل�صا( خالل خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
القانونية  الإج���راءات  كافة  املنذر لتخاذ  ي�صطر  �صوف  ذل��ك،  اليها  املنذر  الإن��ذار ويف حال خمالفة 

املقرره حلفظ حقوق موكلنا.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�إعالن بالن�سر

رقم )9900/2021(
مقدم من املنذر : ال�صادة الركن العايل لال�صت�صارات

موطنه املختار: مكتب املحامي- )العوامي املن�صوري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية( - اإمارة دبي - واحة ال�صيليكون- اي 
تي بالزا - مكتب رقم 313 – هاتف 3338885-04 وميثله املحامي - حممد �صغر علي املن�صوري مبوجب الوكالة 
امل�صدقة من كاتب العدل اأم القيوين بتاريخ 7-4-2021 حتت معاملة رقم )0011153-2021( وينوب عنه بالتوقيع 
ال�صيد- حممد �صرحان يا�صني �صرحان - مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ 2021/3/16 حتت رقم 

حمرر )2021/1/58951( 
اإل��ي��ه : رف��ي��ق حم��د داوود - ال��ع��ن��وان : اإم�����ارة دب���ي -ق��ري��ة اجل��م��را ال��دائ��ري��ة -ب����رج ري�����ص��دن�����ص - رق���م الهاتف  امل��ن��ذر 

0504023135/0523819123
املو�ص�وع : اإنذار عديل بالن�صر مبلغ مايل قدره )1،289،700 مليون ومائتان وت�صع وثمانون األف و�صبعمائة درهم( لذل�ك 
، فاإن املنذرة ومبوجب هذا الإنذار متنح املنذر اليه الفر�صة الأخرة لالإ�صراع ب�صداد املبلغ امل�صتحق وقدره )1،289،700 
مليون ومائتان وت�صع وثمانون األف و�صبعمائة درهم( خالل )7( �صبعة اأيام من تاريخ هذا الإنذار،، فاإن مل ينفذ املنذر اليه 
التزامه بال�صداد، ف�صوف تلجاأ املنذرة عند انتهاء املهلة اىل املحكمة املخت�صة لإ�صت�صدار حكم ق�صائي �صداملنذر اإليه ب�صداد 
اأتعاب  ومقابل  وامل�صروفات  الق�صائية  بالر�صوم  ومطالبته  ال�صداد  تاريخ  حتى  )12%(�صنوياً  القانونية  والفائدة  املبلغ 

املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املنذرة لدى املنذر اليه.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )266750/2021(
املنذر/ البنك العربي املتحد)�ص.م.ع(

املنذر اليه/ 1- ال�صيد :- �صونيل �صوريندان بيالي - هندي اجلن�صية
املو�صوع :

واأربعمائة  )مليون  دره��م   1،480،095.94 مبلغ  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  اليه  امل��ن��ذر-امل��ن��ذر  ينذر 
العقاري  القر�ص  ع��ن  وذل��ك  فل�صا(  وت�صعون  وارب��ع��ة  دره��م��ا  وت�صعون  وخم�صة  األ��ف  وث��م��ان��ون 
0032172698311 فى مدة اق�صاها ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الن��ذار وال  رقم 
�صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية ب�صاأن الرهن التاأميني باإمارة دبي والطلب من 
املحكمة باحلجز على العقار املرهون متهيدا لبيعه عن طريق املزاد العلني وفقا لالجراءات التي 
حتفظ له حقة واملطالبة بالفائدة القانونية والتعوي�ص املنا�صب عن اى عطل و�صرر تعر�ص له 

املنذر مع حتميل املنذر اليهما كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9851(

املنذرة / ك�صب ملقاولت ال�صيانة ذ م م وميثلها مديرها/ احت�صام م�صتاق حممد احت�صام منها�ص
ومي��ث��ل��ه��م ال����ص���ت���اذ / ح����امت ح��ل��م��ي حم��م��د ح��م��د مب���وج���ب ال���وك���ال���ة ال��ق��ان��ون��ي��ة حت���ت حم���رررق���م 

)2021/1/165443( وال�صادرة بتاريخ 2021/8/3 
املنذر اإليهم / 1- �صركة يوام جي جي ملواد البناء ذ.م.م

احلواي للتجارة �ص.ذ.م.م ح�صن  �صركة   -2
تنبه املنذرة على املنذر اليهما ب�صداد مبلغ وقدرة 134،894،30 درهم اإماراتي )مائة واأربعة وثالثون 
الف وثمانومائة واربعة وت�صعون درهم وثالثون فل�صا(، بالإ�صافة اىل التعوي�ص مببلغ )100000( 
درهم اإماراتي، مع الفائدة القانونية، خالل )5( ايام من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ويف حالة عدم ال�صداد 
الدعاوى  واقامة  الالزمة  القانونية  الج��راءات  كافة  باتخاذ  املبا�صرة  اىل  ا�صفني  �صن�صطر  املبلغ  لهذا 
الق�صائية يف حدود املبلغ املطالب به واملطالبة بالتعوي�ص عن اي ا�صرار اخرى ترتب على عدم التزام 

املنذر اليه ب�صداد املبالغ امل�صتحقة للمنذرة، مع حتميله كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
�إعالن مدعي عليه بالن�سر

2021  / يف �لدعوى �اليجارية رقم 272 
6182 �صادرة عن �صلطة  الرخ�صة  ام م.م.ح - رقم  �صينو اف  املدعي عليها /  اإىل 
منطقة التجارة احلرة باأم القيوين - نعلمكم باأن املدعي / ال�صيخ / احمد بن خالد 
بن را�صد املعال - بوكالة املحامي / خليفة بن عمر - قد رفع دعوى ايجارية �صدك 
وامل�صار اإليها ، يطالبكم فيها : �صداد بدلت الإيجار املر�صدة بذمتكم وما ي�صتجد 
من اإيجارات حتى الإخالء الفعلي + الر�صوم وامل�صاريف. لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
وذل��ك يف متام  وكيل معتمد  بوا�صطة  اأو  القيوين  اأم  ببلدية  اللجنة  ه��ذه  اإىل مقر 
على  لالإجابة   2021  /  12  /  20 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  م�صاء   05:30 ال�صاعة 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بينة اأو دفاع. ويف حالة تخلفك عن احل�صور اأو من 

ينوب عنك فاإن اللجنة �صتبا�صر الجراءات القانونية يف غيابك
قلم �للجنة      

حكومة �أم �لقيوين
د�ئرة بلدية �أم �لقيوين

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14
�إعالن بالن�سر 

املو�صوع : اإع�الن بالن�صر 
التجارية البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  لدى  الدع�وى رق�م 2351 ل�صنة 2021 

املرفوعة من : املدعى / �صركة دار التمويل )�ص.م.ع( 
بوكالة ان�صجام الأه�دل للمحاماة وال�صت�صارات القانوني�ة

املدعى علي�ه/ حمم�د ن�صر اهلل داوود حممد اأبو�صقرة
املدعى علي�ه حمم�د ن�صر اهلل داوود حممد اأبو�صقرة مدعو اأو بوا�صطة وكيل معتمد حل�صور اجتماع اخلربة عرب و�صيلة 
على  وذل��ك   2021 دي�صمرب   16 املوافق  اخلمي�ص  م  يو  ظهرا   12:00 ال�صاعة  عقده  املقرر  زووم  املرئي  التوا�صل 

الرابط التايل :
Topic: Hala Younes' Zoom Meeting
Time: Dec 6،12:00  2021  ،16 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/3888458838?pwd=Y05kWlludnNUa21HTENCbC9YSOFNZz09
Meeting ID: 388  845  8838
Passcode: AqFeOh
�خلبيـر �مل�سريف / هـالـة حممـد يـونـ�ش
للتو��سل هاتف متحرك رقم :  6531833 050

�إجتماع خربة 

70533

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن بالن�سر        

11 / 2021 / 2943 مدين جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل املدعى عليه/1_ ابراهيم �صالح ابراهيم حممد - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/وليد وديع عطا اهلل

و ميثله /اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهري
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�صوعها دعوى �صحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2021/6/21 م.
�صدكم  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2021-12-20 املوافق  الثنني   يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ويقت�صي ح�صوركم اأمام اإدارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�صر ( بقاعة التقا�صي عن 
خدماتنا   - اللكروين  دبي  حماكم  موقع  خالل  من  اإليها  الو�صول  ميكن  التي  ُبعد 
اللكرونية العامة - جداول جل�صات الق�صايا لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  اأو  م��ذك��رات  من  لديك�  ما  بتقدمي  عليك  و  قانونيا 

ب�ثالثة اأيام على القل. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 70197

 �عالن بالن�سر
328 / 2021 / 46 ��ستئناف تنفيذ عقاري

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف( 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل امل�صتاأنف �صدهم/1- مراد بوهو�صى 2- مرمي بوهو�ص - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن امل�صتاأنف/م�صرف ابوظبي ال�صالمي

و ميثله/حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
قد اأ�صتاأنف القراراحلكم ال�صادر بالدعوى رقم 26/ 2018 بيع عقار مرهون 

بتاريخ 2021-8-30
بقاعة  م�صاءا    05:30 ال�صاعة   2022-01-05 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن ُبعد وعليه يقت�صى ح�صوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م  

�صتجرى حماكمتكم غيابيا
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
70021

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                           يف �لدعوى رقم  2019/79 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل 
اىل املنفذ �صدهما/1- ام كلثوم �صافاك 2- حممد احمد حممد احلمد

جمهويل حمل القامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/ايجور �صامكايف

-049-2019 رقم  بتنفيذ  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
تدفع  ال�صغرة  الدعاوي  حمكمة  لدى   SCT-378-2018 رقم  الق�صية  يف   ENF
 ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )223852.74( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

70197 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن بالن�سر 

 3717/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  توب اليجانت انرنا�صيونال م.م.ح

  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد ال�صيد ال�صيد فال

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)219420( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  942/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 539/2020 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1.007.070.00( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : جميله احل�صايف جاداهلل حموده

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع ال�صعادة - مبنى اك�صت�صنج 
تاور - �صقة 12 مكتب رقم 1203

اإعالنهما : 1- يا�صر منر حممود خواجا 2- فرا�ص منر حممود خواجه - �صفتهما :  املطلوب 
منفذ �صدهما

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحرر يف  العقد  بف�صخ   -2 املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1007070( وق��دره  به 
2019/2/16 املربم بني املدعية واملدعي عليهما عن الوحدة العقارية مو�صوع التداعي ، وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:4529/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�صر رقم 859
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه �صفرجي للتموين باملواد الغذائية )فرع من جمموعة نا�صر زهور لال�صتثمار 
النزاع  ت�صجيل  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )133.784.64( وق��دره  مببلغ  ذ.م.م( 

التجاري بالرقم 2021/2820 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك �ص.ذ.م.م

ام��ارة دب��ي - الكرامه - بردبي - دب��ي - �صارع ام هرير - مبنى زم��ردة - �صقة اخلام�ص - خمترب دبي  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
املركزي - وميثله:دانه �صباح حممد

اإعالنه :  1- �صفرجي للتموين باملواد الغذائية )فرع من جمموعة نا�صر زهور لال�صتثمار ذ.م.م(   -  �صفته :  املطلوب 
مدعي عليه 

الغذائية  باملواد  للتموين  �صفرجي  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�صوع 
)فرع من جمموعة نا�صر زهور لال�صتثمار ذ.م.م( مببلغ وقدره )133.784.64( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ت�صجيل النزاع التجاري بالرقم 2021/2820 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة - وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2021/12/19  ال�صاعة 09.00 �ص ويقت�صي ح�صوركم امام ادارة الدعوى 
 - اللكروين  دبي  اليها من خالل موقع حماكم  الو�صول  التي ميكن  بعد  التقا�صي عن  بقاعة  ع�صر  الثانية  البتدائية 
خدماتنا اللكرونية العامة - جداول جل�صات الق�صايا ، 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 الأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:4528/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم 409

و�صبعمائة درهم  الفا  وق��دره )38.700.53( درهم ثمانية وثالثون  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  ال��زام   : الدعوى  مو�صوع 
وثالثه وخم�صون فل�ص - والفائدة التاخرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
واذا راأت املحكمة ان املطالبة تتوافر فيها �صروط ا�صت�صدار امر الداء احالة الدعوى اىل قا�صي اأمر الداء املخت�ص للف�صل فيها �صنداً 

لن�ص املادة 19/6 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية والزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك �ص.ذ.م.م 

عنوانه:اإمارة دبي- بردبي- �صارع ام هرير- الكرامة- مقابل خمترب دبي املركزي- بناية الزمردة- مكتب رقم 53 بي- بريد الكروين 
042283413 فاك�ص:   -2949892875 مكاين:   info.dubai@alwifaqlegal.com

املطلوب اإعالنه :  1- مطعم يال �صاج �ص.ذ.م.م  -  �صفته : مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )38.700.53( درهم ثمانية 
التام  ال�صداد  التاخرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى  الفا و�صبعمائة درهم وثالثه وخم�صون فل�ص - والفائدة  وثالثون 
و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل واذا راأت املحكمة ان املطالبة تتوافر فيها �صروط ا�صت�صدار امر الداء احالة الدعوى اىل قا�صي اأمر الداء 
املخت�ص للف�صل فيها �صنداً لن�ص املادة 19/6 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية والزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة. - وحددت لها جل�صة يوم الأحد  املوافق  2021/12/19  ال�صاعة 09.00 �ص 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 الأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:3891/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�صر رقم 156
الف  و�صتون  اربعة  دره��م    )64.536.68( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
وخم�صمائة �صته وثالثون درهما وثمانية و�صتون فل�ص والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 

من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:ال�صركة العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك �ص.ذ.م.م

عنوانه: الإمارات- امارة دبي- الكرامة- بردبي- دبي- �صارع ام هرير- مبنى بناية الزمردة مكتب رقم 53
املطلوب اإعالنه :  1- فود تو جو لتعهدات التوريد بالوجبات ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 

املدعية مبلغ  ت��وؤدي اىل  ب��اأن  املدعى عليها  بالزام  بتاريخ 2021/11/14  ق��ررت املحكمة    : الإع��الن  مو�صوع 
والفائدة  فل�ص  و�صتون  وثمانية  درهما  وث��الث��ون  �صته  وخم�صمائة  ال��ف  و�صتون  اربعة   64.536.68 وق��دره 
القانونية بواقع 5% �صنوياً من 2021/10/11 وحتى متام ال�صداد والزمتها امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197
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�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8678/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 5424/2021 امر اداء 
وقدره )52940.4( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صركة عوازل الدولية �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات -  امارة دبي - را�ص اخلور - ال�صناعية الثانية - م�صتودع رقم 1 ملك �صركة عوازل 

الدولية - القطعة 764-613
املطلوب اإعالنهما : 1- �صيد ح�صني نقوي �صيد طاهر نقوي 2- �صركة دايكوتك �ص.ذ.م.م - �صفتهما : 

منفذ �صدهما
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
وقدره )52940.40( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1632/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

واملعدل  جزئي  م��دين   2020/2111 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
درهم   )315036( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، م��دين  ا�صتئناف   2021/840 رق��م  بال�صتئناف 

�صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : ا�صتايل ايج منطقة حرة ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة مدينة دبي الطبية - �صارع ام هرير 2 - الطابق اخلام�ص - 
بناية ابن �صينا - بناية رقم 27 - مكتب رقم 504 - رقم مكاين:3144291649

املطلوب اإعالنه : 1- كري�صتني جوى ميجيا مولينا - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )315036( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8412/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 971/2021 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1871827.60( درهم بال�صافة للفائدة وللر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صركة دتكو لالن�صاءات ذ.م.م
عنوانه:عنوانها املختار مكتب العوي�ص للمحاماة وال�صت�صارات القانونية امارة دبي - بردبي - ام 
هرير الثانية - بناية عود ميثا - مكتب 504 - هاتف 42219000 - هاتف متحرك 0505395394 

- رقم مكاين:3093891125
املطلوب اإعالنه : 1- توب لينك للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )1871827.60( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  8631/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/6194 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )5608820( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : مى نبيل �صدقى ح�صن

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع �صارع الحتاد - مبنى بناية بيزن�ص اأفنيو - 
�صقة 311 - وميثله:�صعيد حممد عبداهلل �صامل ال�صايغ الغافري

 : �صفته   - ال�صيك  حمرر  ب�صفته   ، التميمي  حامد  عمران  عبدالرحمن   -1  : اإعالنه  املطلوب 
منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5608820( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1146/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/609 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )645063.50( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف والتعاب ور�صم التنفيذ.

طالب التنفيذ : ت�صوجن ت�صي هوجن
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع جممع دبي لال�صتثمار - مبنى ثمار 1 - �صقة 

IBAN:AE630260001014644251201 - 313 - بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي
املطلوب اإعالنه : 1- تاون �صنر ماجنمنت ليمتد - �صفته : منفذ �صده

اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�صامن مع  مو�صوع الإعالن : قد 
باقي املنفذ �صدهم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )645063.50( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ 
اأو خزينة املحكمة 2- بطالن عقد بيع وحدة التداعي رقم 305 بناية C12 مب�صروع دبي لجون 
، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة  يف جممع دبي لال�صتثمار 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:2906/2021/305 ��ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الثانية رقم 85
جزئي  جت���اري  رق������م:2021/2191  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  ا�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:اكا�ص دين �صودري

عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �صارع ابوبكر ال�صديق - مبنى بناية القرن 
21 - �صقة مكتب 203 - بوكالة املحامي/احمد مهدي العتيبي

وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي 
املطلوب اإعالنهما :  1- �صاينيز بزن�ص هاب دي دبليو �صي �ص.ذ.م.م 2- فلويد اآند هوارد �ص.م.ح  

-  �صفتهما : م�صتاأنف �صدهما
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2251/2191 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2021/12/19  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70392

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ال�ستئناف رقم:3073/2021/315 ��ستئناف عمايل 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العمالية الثانية رقم 80

مو�صوع ال�صتئناف : ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:7356/2021 عمايل جزئي والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:�صركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة الرفاعة - �صارع امليناء بناية فاطمة حممد بن �صليمان ، 

الطابق 5 - املكتب 5014 - مكاين رقم:2731394866
 وميثله:امل عمر ال�صبيعي 

املطلوب اإعالنه :  1- �صاجناي كومار�صاتراجيت  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/7356 عمايل جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2021/12/19  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن بالن�سر        

 2021/6567 �مر �أد�ء 
اإعالن اأمر اأداء بالن�صر

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- البنا للهند�صة �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل القامة  

مبا ان املدعي :راحب بابات للتجارة العامه �ص.ذ.م.م
وميثله:�صرحان ح�صن حممد ح�صن املعيني 

طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/24 بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )19.348.54( درهم ت�صعة ع�صر الف وثالثمائة 
تاريخ  من   %5 القانونية  والفائدة   - فل�ص  وخم�صني  وارب��ع��ة  دره��م  وارب��ع��ني  وثمانية 
ثالثمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�صداد  مت��ام  وحتى   2021/8/17
درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن بالن�سر        
 5816/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- قي�ص علي ملحم  - جمهول حمل القامة  
مبا ان املدعي :جتارة فارما �ص.ذ.م.م

الزام  بتاريخ:2021/9/8  البتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�صت�صدار  طلب 
املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ )4.308.058.57( درهم 
وخم�صون  وت�صعة  درهما  وخم�صون  وثمانية  ال��ف  وثمانية  وثالثمائة  ماليني  اربعة 
فل�صا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم 
وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت طلب نفاذ املعجل ،  

ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

�عالن بالن�سر 
 9282/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  عرب اخلليج الدولية دي دبليو �صي �ص.ذ.م.م
  جمهول حمل القامة

�صركة  امل�صوؤلية  حم��دودة  البحرية  للخدمات  ال�صم�ص  التنفيذ/خط  الطالب  ان  مبا 
خا�صة

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)223532( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن بالن�سر 

 8910/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ات�ص ال جي للمقاولت ذ.م.م �صابقا ، بي اي �صي للمقاولت 

�ص.ذ.م.م حاليا -    جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ريكلي ميدل اي�صت م.م.ح

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )55686( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8889/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/2077 عمايل جزئي ، ب�صداد املبالغ املنفذ 
بها وقدرها )39670( درهم ل�صالح العامل بال�صافة اىل مبلغ وقدره )814( درهم ر�صوم تنفيذ احلكم 

ومبلغ )2170( درهم ر�صوم الدعوى البتدائية ل�صالح املحكمة.
طالب التنفيذ : اظهر كونهي بورايل

عنوانه:امارة ال�صارقة - النهدة - مبنى بناية اخلليج 3 - الطابق ال�صاد�ص - �صقة رقم 602
وميثله:عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد

املطلوب اإعالنه : 1- اورغانيك فارم�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�صوع 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )2984( درهم ر�صوم  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )39670( درهم اىل طالب 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
 �عالن بالن�سر

3033/2021/305 ��ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
ان  القامة مبا  اوماروفا - جمهول حمل  امل�صتاأنف �صده /1- مدينه  اىل 
امل�صتاأنف / عمر حليم زار حليم وميثله:علي عبداهلل ماجد ال�صام�صي - قد 
جزئي  جتاري   2021/2606 رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف 
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2022/1/26 ال�صاعة 10.00 �صباحا 
بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
70488 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:7424/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�صدد للمدعي مبلغ وقدره ويطالبها بدفع مبلغ وقدره 
)856.625( دولر امريكي مايعادل )3.143.813.75( درهم ثالث مليون ومائة وثالث واربعون الف وثالثة 
ع�صر درهم وخم�صة و�صبعون فل�صا - بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق 

احلا�صل يف 2020/9/30 ولغاية ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة. 
املدعي:ات�ص دي دي ايه ا�ص نات�صورال برودكت�ص للتجارة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع الحتاد - مبنى ان جي اي - �صقة طابق 7 �صقة 
703 - بالقرب من حمطة مرو ديرة �صيتي �صنر - وميثله:عبيد �صعيد علي عبيد ال�صام�صي

املطلوب اإعالنه :  1- الجواء الراقية لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه
الراقية  بالزام �صركة/ الج��واء  ب��ت��اري��خ:2021/11/28 -  الإع��الن :ق��ررت حمكمة دبي البتدائية  مو�صوع 
نات�صورال برودكت�ص للتجارة  ا�ص  ايه  ات�ص دي دي  ت��وؤدي اىل �صركة/  بان  ���ص.ذ.م.م  الغذائية  امل��واد  لتجارة 
ع�صر  وثالثة  وثمامنائة  الفا  وارب��ع��ون  وث��الث  ومائة  ماليني  ثالثة  دره��م   )3.143.813.75( مبلغ  ذ.م.م 
درهما وخم�صة و�صبعون فل�صا ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% �صنويا من تاريخ اعالن التكليف بالوفاء 
حتى ال�صداد التام والزمتها بالر�صوم وامل�صروفات ورف�صت طلب النفاذ املعجل لعدم لزومه .ولكم احلق يف 

رئي�ش �لق�سما�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:7577/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املعرو�ص �صدهم بان يوؤدوا لطالب المر مبلغ وقدره )119.756.843( درهم 
اماراتي مائة وت�صعه ع�صر مليون و�صبعمائة �صتة وخم�صون الف وثمامنائة ثالثة واربعون درهم لغر ، بخالف 
التام مع  ال�صداد  ال�صتحقاق احلا�صل يف 2021/8/1 وحتى  تاريخ  بواقع 10% من  التفاقية  القانونية  الفوائد 

الزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:عمران عابد كرمي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديره - �صارع بني يا�ص - برج امل�صرف - الطابق 14 - مكتب رقم 1407 - بجوار 
بلديه دبي - متحرك رقم:0557909785 - مكاين رقم:3005495192 - الربيد اللكروين

وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإعالنهما :  1- براديل جيمز لينكولن 2- جيفري روجر هانكني  -  �صفتهما : مدعي عليهما

الزام  ب��ت��اري��خ:2021/11/30 -  ق��ررت حمكمة دبي البتدائية  اأداء فقد  اأم��ر  ا�صت�صدار  الإع��الن :طلب  مو�صوع 
ع�صر  وت�صعه  مائة  اماراتي  دره��م   )119.756.843( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما  املدعي 
مليون و�صبعمائة �صتة وخم�صون الف وثمامنائة ثالثة واربعون درهم لغر ، مع الفوائد القانونية بواقع %5 
من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2021/8/1 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:5944/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

والفائدة  الف درهم  باداء مبلغ وقدره )100.000( درهم مائة  املدعي عليها  بالزام  :اول  الدعوى  مو�صوع 
عليها  املدعي  ثانيا:الزام   - التام  ال�صداد  وحتى  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %12 بواقع  القانونية 

بالر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة . 
املدعي:نا�صر �صعيد عثمان الواحدي

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز الوىل - دبي - مبنى مركز خلفان التجاري - �صقة 122 - مركز البولنج   
وميثله:جمال حممد خليفة �صقر املري

املطلوب اإعالنه :  1- بوبولر بوينت خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه
ب��ان توؤدي  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  ب��ت��اري��خ:2021/9/16 -  دب��ي البتدائية  الإع���الن :ق���ررت حمكمة  مو�صوع 
 %5 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )100.000( مببلغ  بالطلب  تفا�صيله  ال���واردة  ال�صيك  قيمة  للمدعي 
�صنويا من تاريخ املطالبة يف:2021/9/6 وحتى متام ال�صداد ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة وبالر�صوم 
وامل�صاريف ورف�صت مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�صر هذا العالن.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
MOJAU_2021- 0037624 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر 

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / اأحمد علي عبدالرحمن عبداهلل الزرعوين - اماراتي اجلن�صية - ميلك 
باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  الثقيلة((  والآليات  املعدات  ل�صيانة  الزرعوين  )احمد  امل�صماه  الفردية  املوؤ�ص�صة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم )623663( ، وحيث اأن ال�صيد / اأحمد علي عبدالرحمن عبداهلل 
الزرعوين - اماراتي اجلن�صية - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه )%100( وذلك اإىل 
التج�اري م�ن  ال�صم  : مت تغير  اأخرى  ، تعديالت  اماراتي اجلن�صية   - ب�صر فرحان  ال�صيد/علي جمعه 
)احمد الزرعوين ل�صيانة املعدات والآليات الثقيلة( اىل )ور�صة طريق الرحمانية ل�صيانة ال�صيارات( - مت 
تغير الن�ص�اط م�ن )ا�صالح ميكانيكا املعدات والآليات الثقيل�ة/ا�صالح كهرباء املعدات والآليات الثقيلة( 
اىل )ال�صيانة وال�صالح العام للمركبات )كراجات( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 
MOJAU_2021- 0037734 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / مها خ�صر يو�صف ابو ح�صر - اماراتية اجلن�صية - متلك 
رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  ب��اإم��ارة  تاأ�ص�صت  والتي  الثقة((  )�صيدلية  امل�صماء  الفردية  املوؤ�ص�صة 
اماراتية   - ح�صر  ابو  يو�صف  خ�صر  مها  ال�صيدة/  اأن  حيث  ،و   )624484( رقم  جتارية 
ال�صيد/  اإىل  وذلك  اجلن�صية - ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه )%100( 
من  ال��ق��ان��وين  ال�صكل  تغير  مت   : اآخ���رى  تعديالت   ، اجلن�صية  ���ص��وري   - ال�صيخ  حممود  معاذ 

موؤ�ص�صة فردية اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات(
2013 يف  ل�صنة  القانون الحت��ادي رقم )4(  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021 �لعدد 13416 بتاريخ 2021/12/14 

فقد املدعو/ حممد ميلون ح�صني حممد ، بنغالدي�ص   اجلن�صية - جواز �صفره 
بنغالدي�ص     ، ع��ب��دال��رح��ي��م  ع��ب��دال��ق��ي��وم   / وامل���دع���و   )EG0318606( رق���م 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم )EE0935325( و املدعو / عاملجر عبدالغفور 
و   )BX0347358( رق���م  ���ص��ف��ره  ج����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة  ب��ن��غ��الدي�����ص   ، ����ص���ردار 
، بنغالدي�ص   اجلن�صية - ج��واز �صفره رقم  اكوندا حممد حميد  راب��ي  املدعو / 
)A00273568( و املدعو / حممد خليل الرحمن راجو حممد، بنغالدي�ص   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم )BY0362378( و املدعو / �صاكان بي كي حممد 
، بنغالدي�ص   اجلن�صية - جواز �صفره رقم )BX0335789(  و املدعو / �صهيل 

)EF0873334( ابو كالم ازاد، بنغالدي�ص اجلن�صية - جواز �صفره رقم
من يجدها عليها الت�صال بتليفون رقم  0562677577

 فقد�ن جو�ز �سفر
Date 14/ 12/ 2021  Issue No : 13416

Court of appeal
Statement of notification by publication (appeal)

Appeal No. 305/2021/2906- Commercial Appeal
Pending before: Second Commercial Appeal Circuit No.85
Subject of Appeal : Appeal in judgment released on lawsuit No. 2191/2021 
Commercial Partial, duties, expenses and
commissions.
Appellant : Akkas Uddin Choudhury
Address: UAE-Dubai Emirate- Al muraqqabat- Deira-Dubai- Abu Bakr as-Siddiq St., 
21st century Building-apartment office 203- by power of attorney/ Ahmed Mahdi Al 
Utaybi - Represented by: Ahmed Mahdi Fahd Badi Al Utaybi
Appellee: 1-Chinese Business Hub DWC-LLC-as: Appellee
2- Floyd and Howard FZA-as: Appellee
Subject of Notification: Judgment released on lawsuit No. 2191/2021 Commercial 
Partial was appealed A session was set on Sunday 19/12/2021, 10:00 am at Remote 
Litigation Chamber
Thereby, you shall attend in personal or your legal representative, failure to attend; 
you will be tried in absentia. and claims, you shall use
To review details of lawsuit, indictments and statements, or to submit defense 
memorandum Dubai Court Electronic and Smart Service. To subscribe, please click 
the link
Prepared by: Mohammed Abdulrahman Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 14/ 12/ 2021  Issue No : 13416
A Request for a Notice in the Executive Case by Publication

A Notice by Publication to a Judgment Debtor
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - 

ABDUL SAJITH ABDUL SALAM SALAM
Notice of Payment in the Case No. SHCEXCICPL2021/0004495 - Writ of Debt

To the Judgment Debtor : ABDUL SAJITH ABDUL SALAM SALAM
Whereas a judgment, whose copy is enclosed, was rendered against you in favor of 
the Plaintiff (Judgment Creditor: COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC) on the 
above-mentioned Case;
Whereas the said Judgment Creditor submitted a request for executing the said 
judgment and pai d the fee for this;
Whereas the judgment states as follows: The total sum including the fees and 
expenses: 278143,
Therefore, you are required to execute the above-mentioned writ of execution within 
(15) days from the date on which you receive this notice. In the event that you fail to 
do so, the court will take the legal forced execution procedures against you.
Judge Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 14/ 12/ 2021  Issue No : 13416
A Public Notice to the Enforcement Debtor 

Sharjah Federal Court, Civil Enforcement Court, Nicholas Mark Peel
A Notice of Payment in Case No SHCEXCICPL2021/0004919 - Payment Order

To: Sentenced Party: Nicholas Mark Peel
On ----, a ruling, a copy of which is hereto attached, was issued in favour of the 
Claimant/ Enforcement Creditor, AMEX Middle East BSC(C), UAE, (formerly 
American Express) on the Case above.
The said Winning Party made an application for enforcing said ruling and paid the 
prescribed fee. The ruling to be enforced states that: Total sum, including the expenses 
and fees, is to be 37028.
Therefore, you are required to carry out the statements in the writ of enforcement 
above within 15 days as of the date when this Notice is served on you.
In the event that you fail to do so, the Court will take against you the forcible 
enforcement proceedings under the law.
Judge/ Moatassem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Enforcement Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 14/ 12/ 2021  Issue No : 13416
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0007652- Civil (Partial)
To the defendant: Sajid Ali Hamid Ali, Address: 93918000
We would like to inform you that on 30/11/2021, this court decided its 
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows
The court ruled in in presence:
To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 
5343.89 (Five Thousand Three Hundred Forty- three and eighty-nine fils) 
with interest equals 5% as of the lawsuit registration date until the full 
payment, provided that it shall not exceed the ruled amount with expenses 
and five hundred for advocate service
unappealing Judgment
Judge / Najem Naqelah
Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 14/ 12/ 2021  Issue No : 13416
Publication of a Judgment Notice

Case No. 366/ 2020 Partial Commercial
At the request of the plaintiff / Muhammad Ali Muhammad Al-Dakhiri Al-
Dhanhani Emirati Nationality
To/Defendant/Al Anfal Jewelery LLC- Nationality
Defendant/ Nilesh Kumar Karchanji Bhani Yapadara- Indian Nationality
Please note that the court on 23/7/2020 issued the following ruling against you. 
The court ruled: First- By accepting Nilesh Kumar Karchanji Bhani Yapadara 
entry as an opponent in the case. Second- in case subject and entry to obligating 
the defendant and the entered opponent jointly to pay the sum of 471,000 only four 
hundred and seventy one thousand dirhams to the plaintiff, and the legal interest 
is 9% annually from the date of 25/07/2018 until full payment, and obligated her 
to pay the expenses and one hundred dirhams for attorney fees. A judgment that is 
subject to appeal within thirty days from the day following its announcement, and 
by the expiration of this date without appealing the aforementioned judgment, the 
court will take legal procedures to execution it.

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70533
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اأن  ميكن  كبري  �صحي  قلق  م�صدر  باأنه  ال��دم  �صغط  ارتفاع  ُيعرف 
م�صاكل  بني  من  الدماغية،  وال�صكتات  القلبية  النوبات  يف  ي�صاهم 

�صحية اأخرى.
على  خطريا  اأي�صا  يكون  اأن  ميكن  الدم  �صغط  انخفا�ص  لكن 
�صحة ال�صخ�ص، وميكن اأن يت�صبب النخفا�ص املفرط 
الأعرا�ص  من  العديد  ظهور  يف  الدم  �صغط  يف 

وامل�صكالت ال�صحية.

ما هي اأعرا�ص انخفا�ص �صغط الدم؟
ل ي�صبب انخفا�ص �صغط الدم اأعرا�صا دائما. ولكن وفقا ملوقع 
اأعرا�ص  بع�ص  ف��اإن   ،)BHF( الربيطانية  القلب  موؤ�ص�صة 

انخفا�ص �صغط الدم ت�صمل:
- الدوخة
- الإغماء

- روؤية م�صو�صة
- �صعف

- �صعوبات يف الركيز اأو الرتباك
- الغثيان )اأو ال�صعور بالغثيان(

الو�صع  اأو تغير  الوقوف  الدم عند  انخفا�ص �صغط  وُيعرف 
فجاأة با�صم انخفا�ص �صغط الدم الو�صعي.

من  اأق���ل  ق����راءة  ت�صجيل  ع��ن��د  منخف�صا  ال���دم  �صغط  وي��ع��د 
زئبق. مم   60/90

عام  طبيب  اأو  ممر�صة  بوا�صطة  ال��دم  �صغط  فح�ص  وميكن 
الدم  �صغط  قيا�ص  جهاز  با�صتخدام  امل��ن��زل  يف  اأو  �صيديل  اأو 

املنا�صب.
مثل  اأع������را�ص  م��ن  يع�������اين  �صخ�������ص  اأي  عل������ى  ويج�����ب 
من  مزيد  على  للح�صول  الطبيب  زي��ارة  والإغ��م��اء  الدوخ�����ة 

الن�صائح.

ما الذي ي�صبب انخفا�ص �صغط الدم؟
الدم.  �صغط  لنخفا�ص  املحتملة  الأ�صباب  من  الكثر  هناك 
ويو�صح موقع هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية 
اأن يختلف �صغط الدم وفقا  "ميكن  )NHS( الإلكروين: 
للوقت من اليوم. فهو يرتفع تدريجيا على مدار اليوم. وما 

تفعله وما ت�صعر به ميكن اأن يوؤثر اأي�صا يف ذلك".
لأ�صباب  ال��دم  �صغط  يف  انخفا�ص  م��ن  ال�صخ�ص  يعاين  وق��د 
تتعلق باللياقة البدنية وال�صحة، بينما قد يعاين اآخرون من 

انخفا�ص يف �صغط الدم لأ�صباب وراثية.
الدم  �صغط  انخفا�ص  اأن  ال�صحية  اخل��دم��ات  هيئة  وتو�صح 

ميكن اأن يتطور اأي�صا مع تقدم النا�ص يف ال�صن.
الدم ما  الأ�صباب املحتملة الأخرى لنخفا�ص �صغط  وت�صمل 

يلي:
- احلمل

- بع�ص احلالت الطبية، مثل مر�ص ال�صكري
- بع�ص الأدوية

بع�ص  ف���اإن   ،)BHF( ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ق��ل��ب  ملوؤ�ص�صة  ووف��ق��ا 
احلالت الطبية التي قد ت�صبب انخفا�ص �صغط الدم ت�صمل 

ا�صطرابات الغدد ال�صماء والع�صبية.
وبع�ص اأمرا�ص القلب، مثل ق�صور القلب وعدم انتظام �صربات 

القلب، قد ت�صبب اأي�صا انخفا�ص �صغط الدم.
وقد يحدث انخفا�ص يف �صغط الدم اأي�صا بعد تناول الطعام 

عندما يزداد تدفق الدم اإىل اجلهاز اله�صمي.
على  ي��ح��دث  ه���ذا  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ق��ل��ب  موؤ�ص�صة  وت��و���ص��ح 
مثل  الع�صبي،  اجلهاز  يف  مبر�ص  م�صاب  �صخ�ص  يف  الأرج���ح 

مر�ص باركن�صون.
انخفا�ص �صغط  الدم واجلفاف يف  يت�صبب فقدان  اأن  وميكن 
اأن ح���الت ال���ط���وارئ ال��ط��ب��ي��ة، م��ث��ل ال�صدمة  ال����دم، يف ح��ني 
انخفا�صا  اأي�صا  ت�صبب  اأن  التاأقية، ميكن  وال�صدمة  الإنتانية 

خطرا يف �صغط الدم.

كيف يتم عالج انخفا�ص �صغط الدم؟
يختلف عالج انخفا�ص �صغط الدم ح�صب ال�صبب. وعلى �صبيل 
املثال، قد يو�صي الطبيب بتغير جرعة الدواء اأو تغير الدواء 

يف حد ذاته، اإذا كان هذا هو �صبب انخفا�ص �صغط الدم.
منط  يف  التغيرات  ببع�ص  اأي�صا  طبي  اأخ�صائي  يو�صي  وقد 
�صبب  على  اعتمادا  الأدوي���ة،  بع�ص  يتم و�صف  قد  اأو  احل��ي��اة، 

امل�صكلة.
ويجب على اأي �صخ�ص ي�صعر بالقلق ب�صاأن �صغط الدم التحدث 

اإىل اأخ�صائي طبي.

هل تعاين من انخفا�ص �صغط الدم؟ 

 اإليك اأ�صباب واأعرا�ص احلالة التي حتتاج اإىل معرفتها

وكما هو احل��ال مع ال��رج��ال، ف��اإن اأك��رث اأع��را���ص النوبات 
القلبية �صيوعا عند الن�صاء هي اأمل ال�صدر اأو عدم الراحة 

يف ال�صدر.
ومع ذلك، فاإن الن�صاء اأكرث عر�صة اإىل حد ما من الرجال 
والتي ميكن  الأخ��رى،  ال�صائعة  الأعرا�ص  بع�ص  لتجربة 
اأن ت�صمل �صيق التنف�ص والغثيان / القيء واآلم الظهر اأو 

الفك.

اأمل الظهر:
 Norton ال�صحية  الرعاية  مركز  يف  اخل��رباء  يقول   

يكون  قد  الظهر  يف  الراحة  عدم  اإن   Healthcare
ب�"الأمل  ي��ع��رف  م��ا  ب�صبب  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال��ن��وب��ة  ع��ل��ى  دل��ي��ال 
يف  ب����الأمل  ال�صخ�ص  فيها  ي�صعر  ح��ال��ة  وه���ي  الرجيع"، 

مو�صع غر م�صاب.
"يحدث هذا عندما يت�صو�ص املخ حول  واأو�صح اخل��رباء: 
جوعا  ي��ت�����ص��ور  ق���د  ال��ق��ل��ب  اأن  ح���ني  ويف  الأمل.  م�����ص��در 
بالدماغ  القلب  تربط  التي  الأع�����ص��اب  ف��اإن  لالأك�صجني، 
تندمج اأي�صا مع تلك التي تربط الراأ�ص والرقبة، وبالتايل 

ي�صاء تف�صر الإ�صارات".
املرتبطة  ال��ف��ك  اأو  ال��رق��ب��ة  اأو  ال��ظ��ه��ر  "اآلم  واأ����ص���اف���وا: 

ب��ال��ن��وب��ات القلبية ه��ي اأي�����ص��ا اأك���رث ان��ت�����ص��ارا، ل��ذل��ك من 
ال�صعب حتديد موقعها بدقة".

�صيق يف التنف�ص:
قلة ممار�صة  تت�صبب  اأن  العمر، ميكن  يف  امل��راأة  تقدم  مع 
الريا�صة وزيادة الوزن التدريجي يف حدوث م�صكالت مثل 

�صيق التنف�ص.
ومع ذلك، ميكن اأن ي�صر هذا اأي�صا اإىل م�صكلة يف القلب 

عندما حتدث يف مواقف معينة.
وقد يكون �صيق التنف�ص الذي يزداد �صوءا عند ال�صتلقاء 

اأي�صا على ق�صور  ويتح�صن عند اجللو�ص عالمة حتذير 
القلب، مثل �صيق التنف�ص الذي ي�صتمر يف التفاقم مبرور 

الوقت بعد بذل جمهود.
وم���ن الأع���را����ص امل��ن��ذرة ب��اخل��ط��ر اأي�����ص��ا ال�����ص��ع��ور ب�صيق 

التنف�ص املفاجئ اإذا كنت ل متار�ص الريا�صة.
وقالت طبيبة القلب الدكتورة ليزيل ت�صو: "تعاين معظم 
 70% اإىل  اأعرا�ص الرجال، )ما ي�صل  الن�صاء من نف�ص 
من الن�صاء يعانني من �صغط اأو �صيق يف ال�صدر(، وهناك 

منطية". غر  اأعرا�ص  لديهن  الن�صاء  من   30%
حالة  يف  الطوارئ  بخدمات  الت�صال  الن�صاء  على  ويجب 

حدوث اأي من الأعرا�ص التالية ومنها:
- اأمل اأو اإزع��اج يف مناطق من اجلزء العلوي من اجل�صم، 
مبا يف ذلك الذراعان اأو الكتف الأي�صر اأو الظهر اأو الرقبة 

اأو الفك اأو املعدة.
- �صعوبة يف التنف�ص اأو �صيق يف التنف�ص

- التعرق اأو العرق البارد
- ال�صعور بالمتالء اأو ع�صر اله�صم اأو ال�صعور بالختناق

- الغثيان اأو القيء
- الدوخة، وال�صعف ال�صديد اأو القلق

- �صربات القلب ال�صريعة اأو غر املنتظمة

اأعرا�ص النوبة القلبية لدى الن�صاء .. 
ما الذي يجب البحث عنه؟

حتدث النوبة القلبية عندما ُي�صد ال�صريان الذي ميد القلب بالدم والأك�صجني. 
وترتاكم الرت�صبات الدهنية مبرور الوقت، مكونة لويحات يف �صرايني القلب.

ما  ال�صرايني،  وت�صد  دموية  جلطة  تت�صكل  اأن  ميكن  اللويحات،  متزقت  واإذا 
يت�صبب يف نوبة قلبية.
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•• ال�سارقة-الفجر:

النا�صرين  “جمعية  اف���ت���ت���ح���ت 
الأحد،  الأول  اأم�ص  الإماراتيني” 
اجلادة،  يف  �صبي�ص”  “يور  قاعة  يف 
من  “اأقالم  م��ع��ر���ص  ب��ال�����ص��ارق��ة، 
تنظمه  ال���ذي  اخلم�صني”،  ذاك����رة 
على مدار 7 اأيام حتى 18 دي�صمرب 
اجل����������اري، اح����ت����ف����اًء ب������الإجن������ازات 
اأ�صهمت  ال��ذي��ن  وال������رواد  امل��ت��ف��ردة 
الن�صر  تعزيز �صناعة  وجهودهم يف 
يف دولة الإم��ارات، خالل اخلم�صني 

عاما املا�صية من عمر الدولة. 
�صمن  يقام  ال��ذي  املعر�ص،  ويقدم 
الحتفاء  يف  اجل��م��ع��ّي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ال�صفحات  اخل���م�������ص���ني،  ب���ال���ع���امل 
الإماراتّية  ال�����ص��ح��ف  م��ن  الأوىل 
دي�صمرب   2 يف  ال�������ص���ادرة  امل��ح��ل��ّي��ة 
1971 ولغاية عام  ع��ام  م��ن  ب���دءاً 
دور  لإب��������راز  خ���ط���وة  يف   ،2021
املوؤ�ص�صات الكربى التي تاأ�ص�صت بني 
اأروقتها �صناعة ال�صحافة والن�صر، 
وك���ان���ت امل��ن�����ص��ة ال���ت���ي ن�����ص��رت من 

خاللها الإمارات ر�صالتها للعامل. 
ج���ن���اح حمل  امل���ع���ر����ص يف  وي����وث����ق 
الن�صر”  ���ص��ن��اع��ة  “رواد  ع���ن���وان 
الإم���ارات،  يف  اإ�صالمية  مكتبة  اأول 
الدولة  موؤ�ص�ص  ���ص��ورة  خ��الل  م��ن 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
يف  ثراه”،  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الأول،  الإ���ص��الم��ي  الكتاب  معر�ص 
الذي اأقيم مببنى املجمع الثقايف يف 
اأبوظبي يف 3 مايو 1981. اإ�صافة 

ال�صمو  ل�صاحب  �صورة  عر�ص  اإىل 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
الوزراء حاكم دبي، يف اإحدى لقاءات 
وال��ع��ل��وم، بح�صور  ال��ث��ق��اف��ة  ن����دوة 
���ص��م��و الأم�����ر خ��ال��د ال��ف��ي�����ص��ل اآل 
ال�صمو  ل�����ص��اح��ب  واأخ�����رى  ���ص��ع��ود، 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
الأعلى  املجل�ص  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، خ���الل ج��ول��ت��ه يف 
الأول،  ال���ع���رب���ي  ال���ك���ت���اب  م��ع��ر���ص 

والتي تعود لعام 1979.  
وي�������ص���ل���ط امل���ع���ر����ص ال�������ص���وء على 
يف  ال���ب���ارزة  ال�صخ�صيات  م��ن  ع���دد 
والتي  الإم��ارات��ي��ة،  الن�صر  �صناعة 
ومت�صارع  م��ت��ط��ور  ل��ق��ط��اع  اأ���ص�����ص��ت 
النمو والزدهار، من اأمثال م�صبح 
�صحيفة  م���وؤ����ص�������ص  ال�����ظ�����اه�����ري، 

تعد  التي   ،1934 ع��ام  “النخي” 
بخط  كتبت  اإماراتية  �صحيفة  اأول 
ال��ي��د، وال�����ص��اع��ر ���ص��ل��ط��ان ب��ن علي 
الرائدة  اجلائزة  موؤ�ص�ص  العوي�ص، 
ال���ت���ي ت��ن��ه�����ص ب����احل����راك الأدب������ي 
والعربي،  الإم�����ارات�����ي  وال���ف���ك���ري 
ورائ������دي ال�����ص��ح��اف��ة الإم���ارات���ّي���ة، 
اللذين  ع���م���ران،  اهلل  وع��ب��د  ت���رمي 
 19 اأ���ص�����ص��ا ���ص��ح��ي��ف��ة اخل��ل��ي��ج يف 
الناخي،  و�صيخة   ،1970 اأكتوبر 
اأول قا�صة اإماراتية، احلا�صلة على 
يف  الق�صرة  الق�صة  “رائدة  لقب 

الإمارات«. 
“الأوائل”،  بعنوان  ج��ن��اح  و�صمن 
الأعمال  بعدٍد من  املعر�ص  يحتفي 
الأدب�����ي�����ة ال�����رائ�����دة والإ�������ص������دارات 
التي  والن�صرات،  للمجالت  الأوىل 
والن�صر  الإب�����داع  ل�صناعة  اأ���ص�����ص��ت 

اأب���رزه���ا رواية  يف الإم�������ارات، وم���ن 
اهلل  ع���ب���د  ل���را����ص���د  “�صاهنده”، 
يف  ن�����ص��رت  رواي������ة  اأول  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
اهلل  ل��ع��ب��د  و”اخل�صبة”  ال����دول����ة، 
جمموعة  اأول  اأح������م������د،  ����ص���ق���ر 
يف   1974 ع���ام  ن�����ص��رت  ق�ص�صية 
دب���ي، وجم��ل��ة زه���رة اخل��ل��ي��ج، التي 
 ،1979 ع����ام  م����رة  لأول  ����ص���درت 
تهم  التي  الق�صايا  تناق�ص  وك��ان��ت 
امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة، وقد 
امل��ج��الت الن�صائية  اأب���رز  غ��دت م��ن 

وعربياً،  وخليجياً  حملياً  انت�صاراً 
ملجموعة  �صور  عر�ص  اإىل  اإ�صافة 
للعام  املدر�صية  امل��ق��ررات  كتب  م��ن 

الدرا�صي 1990-1989.
“من�صة”  م�صروع  املعر�ص  ويقدم 
ال�����ت�����اب�����ع جل���م���ع���ي���ة ال����ن����ا�����ص����ري����ن 
اأمام  ي�صتعر�ص  الذي  الإماراتيني، 
اجل��م��ه��ور ج��م��ل��ة م���ن الإ�����ص����دارات 
النا�صرين  م����ن  ل���ع���دد  امل���ت���ن���وع���ة 
اإجنازات  ت��ربز  والتي  الإم��ارات��ي��ني، 
الإمارات يف يوبيلها الذهبي، ويتيح 

امل�صاركة  ف��ر���ص��ة  ل���ل���زوار  امل��ع��ر���ص 
الإمارات  ح��ول  ثقافية  م�صابقة  يف 
التفاعلي”  “اجلدار  خ����الل  م���ن 
الذي يطرح اأ�صئلة تتطلب الإجابة 
امللونة  اخل����ي����وط  ت��و���ص��ي��ل  ع��ن��ه��ا 
امل�صاركون  ي��دخ��ل  اإذ  اجل���دار،  على 
ت�صجيعية  ج���وائ���ز  ع��ل��ى  ���ص��ح��ب  يف 
النا�صرين  ج��م��ع��ي��ة  خ�����ص�����ص��ت��ه��ا 

للفائزين. 
افتتاح معر�ص  ت�صريحه حول  ويف 
“اأقالم من ذاكرة اخلم�صني” قال 

التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ك��و���ص،  را����ص���د 
الإماراتيني:  النا�صرين  جلمعية 
“يربز املعر�ص للزائر التطّور الذي 
�صار عليه قطاع الن�صر الإماراتي يف 
ال�صنوات  منذ  املت�صارعة  حمطاته 
الإم�����ارات،  دول���ة  لتاأ�صي�ص  الأوىل 
ت��ن��م��وي��ة متالحقة  ع��م��ل��ي��ة  ���ص��م��ن 
تقدماً  الدولة  خاللها  من  حققت 
ب��ارزاً يف �صناعة الن�صر، حتى غدت 
من الدول املتقدمة يف هذا القطاع 

التنموي«. 

“قطاع الن�صر واح��د من  واأ���ص��اف: 
القطاعات التي تاأ�ص�صت على اأيدي 
لهم  نكن  ملهمني  ومبدعني  رواد 
من  بذلوه  ملا  واملحبة،  التقدير  كل 
التي  ال��ن��ج��اح  ب����ذور  زرع  ج��ه��ود يف 
جنني ثمارها الآن يف �صتى جمالت 
الن�صر، وهذا ما يجعل من املعر�ص 
الإم����ارات  ب���اإجن���ازات رواد  اح��ت��ف��اًء 
الأوائل الذين اأ�صهمت جهودهم يف 
تعزيز مكانة الإمارات على امل�صتوى 

العربي والعاملي«. 
ل�صحيفة  بال�صكر  الكو�ص  وت��وج��ه 
 Theو والحت������������������اد،  اخل������ل������ي������ج، 
على  واجل����������ادة   ،National
املعر�ص،  اإجن��اح  يف  الكبر  تعاونها 
م��ن خ���الل ف��ت��ح اأر���ص��ي��ف��ه��ا اخلا�ص 
ل��ع��ر���ص خمتارات  اجل��م��ع��ي��ة  اأم�����ام 
من  م�صيئة  حمطات  تك�صف  منه، 

نه�صة قطاع الن�صر يف الإمارات. 
وي�صتقبل معر�ص “اأقالم من ذاكرة 
اخلم�صني” الزوار من ال�صاعة 11 
�صباًحا حتى 9 م�صاًء يف قاعة “يور 
�صبي�ص” يف اجلادة، الوجهة املثالية 
ال�صارقة،  يف  ال��ع�����ص��ري��ة  ل��ل��ح��ي��اة 
لأن�صطة  خم�ص�صاً  ركناً  ي�صم  كما 

الأطفال.

•• اأبوظبي-الفجر:

الربيطاين  امل���ط���رب  ان�����ص��م   
الأردين  والفنان  ديفيد  كريج 
من  كوكبة  اإىل  النجار  ع�صام 
نهاية  ع��ط��ل��ة  ح���ف���الت  جن����وم 
الأ�صبوع اخلتامية يف مهرجان 
اأم الإمارات الذي تنظمه دائرة 
وال�صياحة-اأبوظبي  ال��ث��ق��اف��ة 
حتى يوم 18 دي�صمرب اجلاري 

على كورني�ص العا�صمة.
اجلمهور  ديفيد  كريج  ويذهل 
ب�����اأع�����م�����ال ج����ول����ت����ه ال���ع���امل���ي���ة 
حفل  يف    »TS5»الناجحة
م���رت���ق���ب ي�����وم اجل���م���ع���ة )17 
ع�صام  يتاألق  فيما  دي�صمرب(، 

ال��ن��ج��ار ب�����ص��ح��ب��ة خ��ال��د ف����وؤاد 
حفل  يف  ال�����رك�����ي  وحم�����م�����ود 
دي�صمرب(   18( ال�����ص��ب��ت  ي���وم 

مبنطقة “ملتقى املو�صيقى«.
و�صّجل ديفيد، املطرب واملوؤلف 
الأغاين  الراب ومن�صق  ومغني 
احلائز على عدة جوائز، عودًة 
الفنية،  ال�����ص��اح��ة  اإىل  ق���وي���ة 
“فولوينغ  األ��ب��وم��ي��ه  ب���اإط���الق 
تامي  و”ذات  انتوي�صن”  م��اي 
عن  يزيد  م��ا  حمققاً  ناو”،  اإز 
وينتظر  م�صاهدة.  مليار   1.5
مع  تن�صى  ل  اأم�صية  اجلمهور 
اأعماله  اأ���ص��ه��ر  م���ن  خم���ت���ارات 
و”واكنج  دايز”  “�صيفن  مثل 
و”فيل  و”اإن�صومنيا”  اأواي” 

مي اإن«.
املطرب  جن��ار،  ع�صام  واكت�صب 
عاملياً  جناحاً  الأردين،  واملوؤلف 
لف��ت��اً م��ع ع��ر���ص اأغ��ان��ي��ه على 
�صا�صات عمالقة يف �صاحة تامي 
�صكوير بنيويورك، وح�صد اأكرث 
من 500 مليون م�صاهدة على 
ت��ي��ك ت���وك وم���ا ي��زي��د ع��ن 87 
يوتيوب.  على  م�صاهدة  مليون 
“ح�صل  اأغ��ن��ي��ت��ه  ك��م��ا ح��ق��ق��ت 
ا�صتماع  ن�صبة  اأع��ل��ى  اأحبك” 
ع���ل���ى م��ن�����ص��ة ���ص��ب��وت��ي��ف��اي يف 
العديد من الدول، من �صمنها 
واململكة  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
وال�صعودية  والإم���ارات  املتحدة 
وي�صدو  وال���ه���ن���د.  وم���ال���ي���زي���ا 

من  مبجموعة  ال�����ص��اب  النجم 
“ترنينغ  م��ث��ل  اأغ��ان��ي��ه،  اأ���ص��ه��ر 
اأنت”  غ��رك  و”من  اأب”  م��ي 
على امل�صرح الكبر يف مهرجان 
النجمني  ب�صحبة  الإم��ارات  اأم 

حممود الركي وخالد فوؤاد.

ي�����ب�����داأ ال����ع����ر�����ص����ان يف 
ال�صابعة  ال�����ص��اع��ة  مت���ام 
م���������������ص�������اًء وت�����ت�����وف�����ر 
www. ع���رب  ال���ت���ذاك���ر 

 ticketmaster.ae
الإمارات  اأم  اأن مهرجان  يذكر 
اخلمي�ص  ي����وم  ان��ط��ل��ق  ال�����ذي 
9 دي�����ص��م��رب ق��د ا���ص��ت��ق��ط��ب ما 
زائ����ر   45،000 ع����ن  ي����زي����د 

الأ�صبوع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  خ���الل 
و���ص��ه��دت جميع  الف��ت��ت��اح��ي��ة. 
الرفيهية  ومناطقه  مرافقه 
اقباًل كبراً من اجلمهور، مبا 
فيها مقهى “اإل اند اإن لندن”، 
�صهرة  الأك��رث  العاملية  الوجهة 
“حي  يف  اإن�������ص���ت���اج���رام،  ع���ل���ى 
�صما�ص  “ذا  وغ��رف  الت�صوق”، 
الت�صويق”،  “منطقة  يف  روم” 
يف  احللويات”  و”متحف 
و”اأنيمينيا”  الإبداع”،  “عامل 
ال��ت��ج��رب��ة امل�����ص��ت��وح��اة م���ن فن 
يف  املرح”  و”بيت  امل�����اجن�����ا، 

“عامل الإبداع«. 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت��وا���ص��ل 
ح��ت��ى ي���وم 18 دي�����ص��م��رب، من 

ال�صاعة 4 م�صاًء حتى منت�صف 
الأربعاء،  اإىل  الأح��د  الليل من 
ح��ت��ى منت�صف  2 ظ��ه��راً  وم���ن 
اإىل  اخل���م���ي�������ص  م������ن  ال����ل����ي����ل 
ال�����ص��ب��ت. وي���وف���ر م��ه��رج��ان اأم 
اآمنة ت�صمن  الإم��ارات م�صاحة 
���ص��ح��ة و���ص��الم��ة ج��م��ي��ع زواره 
احتفالية  ب��اأج��واء  لي�صتمتعوا 

ا�صتثنائية. 
امل�صتجدات  اأح�������دث  مل���ت���اب���ع���ة 
التفا�صيل  من  مزيد  ومعرفة 
ح������ول امل����واع����ي����د وال����ت����ذاك����ر، 
www. ُي��رج��ى زي���ارة امل��وق��ع
قنوات  ومتابعة   ،motn.ae
املهرجان على و�صائل التوا�صل 

الجتماعي.

كريج ديفيد وع�صام النجار ين�صمان اإىل جنوم حفالت عطلة نهاية 
االأ�صبوع اخلتامية يف مهرجان اأم االإمارات على كورني�ص اأبوظبي

“تيك توك”  17 دي�صمرب، فيما يتاألق املطرب واملوؤلف وجنم  املطرب الربيطاين يذهل اجلمهور باأعمال جولته العاملية الناجحة يوم 
الأردين ع�صام النجار رفقة حممود الرتكي وخالد فوؤاد يوم 18 دي�صمرب

»يور �صبي�ص« باجلادة حتى 18 دي�صمرب قاعة  يف  •• يقام 
م�صيئة من تاريخ احلراك الثقايف الإماراتي ملحطات  م�صورًا  اأر�صيفًا  •• يعر�ص 

•• الفجرية-الفجر:

املغربي  والإب���داع  الفن  منتدى  اأعلن   
عن تنظيم الدورة ال�صابعة للمهرجان 
الفرة  خ��الل  امل��ب��دع  لل�صباب  ال���دويل 
من 11 اإىل 14 فرباير لعام 2022 
املغربية،  باململكة  مكنا�ص  م��دي��ن��ة  يف 
الأخوة  تعزيز  اأج��ل  “من  �صعار:  حتت 
وحتمل  العاملي”،  وال�صلم  الإن�صانية 
ال��������دورة ا����ص���م ال�������ص���اع���ر والإع����الم����ي 

الإماراتي خالد الظنحاين .
للمهرجان،  اجل��دي��دة  ال���دورة  وتهدف 
ال���ت���ي ���ص��ت��ح��ل ف��ي��ه��ا دول�����ة الإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���ص��ي��ف��ة ����ص���رف، اإىل 
تعزيز مفهوم الإخاء وال�صلم والتعاي�ص 

الثقافة والإب��داع وحت�صني  من خالل 
والعنف  التطرف  اأ�صباب  �صد  ال�صباب 
وربطه  الإب��داع��ي  العمل  يف  ب��اإدم��اج��ه 
ب��ال��ت��ج��ارب الإب��داع��ي��ة لأ���ص��م��اء وازنة 
م���ن خمتلف  امل���ه���رج���ان  م�����ص��ارك��ة يف 
ال������دول ال�����ص��ق��ي��ق��ة وال�����ص��دي��ق��ة على 
م�����ص��ت��وى ال��ك��ت��اب��ة الأدب����ي����ة والإب������داع 
املهرجان  برنامج  يرتكز  حيث  الفني، 
الثقافة  ت����ربز  رئ��ي�����ص��ي��ة  ع��ل��ى حم����اور 
والفن قاطرة �صرورية لتعزيز الأخوة 

الإن�صانية ال�صلم العاملي .
وتتوزع املحاور الرئي�صية التي و�صعتها 
ال�����دورة  ب��رن��ام��ج  يف  امل���ه���رج���ان  اإدارة 
ال�صابعة، بني ندوات فكرية وفنية من 
ال�صاعر  ق��راءة يف جتربة وم�صار  بينها 

واأم�صيات  الظنحاين،  خالد  الإماراتي 
وعرو�ص  و���ص��ه��رات  وزج��ل��ي��ة،  �صعرية 
فعاليات  ت���ك���رمي  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ف��ن��ي��ة، 
وتتويج  وريا�صية،  واإع��الم��ي��ة  ثقافية 
ملكة جمال الأطل�ص/ املغرب 2022.

رئي�ص  زه���ري  اإب��راه��ي��م  الفنان  وق���ال 
رئي�ص  املغربي،  والإب��داع  الفن  منتدى 
املهرجان: “ي�صعدنا اأن نحتفي بال�صاعر 
ت��ق��دي��راً جل��ه��وده يف  خ��ال��د الظنحاين 
واملعرفة  وال�صالم  الت�صامح  قيم  ن�صر 
الكبر  ودوره  العامل،  حول  الإن�صانية 
يف تعزيز العالقات الثقافية بني املغرب 
موؤكداً اأهمية وجود دولة  والإمارات”. 
للمهرجان  ���ص��رف  ك�صيف  الإم������ارات 
به  ت�صطلع  ال��ذي  الكبر  للدور  نظراً 

الت�صامح والتعاي�ص وال�صالم  يف تعزيز 
ب����ني ����ص���ع���وب ال����ع����امل م����ن خ�����الل ما 
ومعرفية  ثقافية  مبادرات  من  تقدمه 
واإن�صانية، جعلتها عا�صمة عاملية تلتقي 

فيها ح�صارات ال�صرق والغرب.
من جهته، اأكد ال�صاعر خالد الظنحاين 
النهو�ص  على  الإم����ارات  دول��ة  حر�ص 
الثقايف  ال��ت��ع��اون  مب�صتوى  والرت���ق���اء 
والأدب�����ي م��ع امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة، وذلك 
الدولتني  يف  القيادة  لتطلعات  ترجمة 
ال�صقيقتني. وتوجه الظنحاين بال�صكر 
ا�صمه  اإط���الق  على  امل��ن��ت��دى  اإدارة  اإىل 
ال����دورة اجل��دي��دة، وال���ذي ي�صهم  على 
الثقافية  العالقات  تقوية  اإىل  ب��دوره 
�صمن العالقات املتميزة بني الإمارات 

واملغرب، لفتاً اإىل اأن املهرجان عالمة 
فارقة يف الأن�صطة الثقافية والفنية يف 
اململكة املغربية عموماً وحميط مدينة 

مكنا�ص على وجه اخل�صو�ص.

املهرجان الدويل لل�صباب باملغرب يحتفي بال�صاعر االإماراتي خالد الظنحاين

يروي م�صرية الإجنازات التي حققتها الدولة منذ عام 1971 يف قطاع الن�صر 

»جمعية النا�صرين االإماراتيني« حتتفي برواد االأدب وال�صحافة يف معر�ص »اأقالم من ذاكرة اخلم�صني«
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هاجمُت الرجل بحب ولي�ص بعنف

مادلني مطر: الفنان ال ميكنه 
اأن يعي�ص من دون عمل

مرور  بعد  اأ�صدْرِتها  التي  اأحمر(  )خط  اجلديدة  اأغنيتك  واأ�صداء  تفا�صيل  • ما 
غنيِتها  التي  بلد(  ي��ا  منك  )اآه  الوطنية  اأعمالك  اأوىل  ط��رح  على  عامني  نحو 

بعد انفجار مرفاأ بروت يف 4 اأغ�صط�ص 2020؟
- اأغنية )اآه منك يا بلد( كانت تخ�ص �صعب بلدي ولي�ص حكامه، ولكن )خط 

اأحمر( عمل فني بامتياز.
هي اأغنية �صعبية فيها الكثر من الفرح، لأنني اأريد اأن يفرح النا�ص.

كلنا كنا ننتظر اأن تتح�صن الأو�صاع يف لبنان كي نعود اإىل مزاولة عملنا، ولكن 
يبدو اأن الأزمة �صتطول ونحن فنانون يف النتيجة ونعتا�ص من وراء حفالتنا.

عليك؟ املا�صيان  العامان  مّر  • وكيف 
- انت�صار فرو�ص كورونا َت�َصبََّب باأزمة كبرة، والفنان ل ميكنه اأن يعي�ص من 

دون عمل، عدا عن اأن امل�صارف �صرقت اأموالنا.
لكن امل�صكلة ل تتوقف عند املال وح�صب، بل هم �صرقوا اأي�صاً �صنوات من عمرنا، 

حتى اإنهم خطفوا الأمل منا.
ما  كل  ب��اأن  ن�صعر  و�صرنا  البلد  ت��ْرك  على  اأجربْتنا  لبنان  حتكم  التي  ال��زم��رة 

يحوط بنا ل ي�صبه لبنان.
لي�ص  لبنان  ب��اأن  اأ�صعر  اأ�صبحُت  حتى  دواء،  ول  طبابة  ول  كهرباء  ول  م��اء  ل 

موجوداً على اخلريطة.
وقبل عامني، رغم الأزمة، مل يكن هناك تردٍّ يف الأو�صاع كما نحن عليه اليوم، 

وعلى امل�صتويات كافة.
اأننا كنا نعاين قبل عامني، لكننا نحارب ونعطي من قلبنا وكان لدينا  �صحيح 
اأكرث �صعوبة اليوم، لأن احلكام يف  اأن الأزم��ة ا�صتّدت والأو�صاع �صارت  اإل  اأمل، 

لبنان ق�صوا على كل �صيء، بل حتى انهم ق�صوا على كل اأحالمنا واآمالنا.
ا�صت�صلمِت؟ اأنك  • يبدو 

- لو اأنني ا�صت�صلمُت ملا كنُت طرحُت اأغنية باللهجة اللبنانية.
كفنانة، ل اأدعم ال�صيا�صيني بل اأدعم الفن، ولأنني فنانة، فاإنني اأحظى بالتكرمي يف 
دولة الإمارات، وهي منحْتني الإقامة الذهبية كما اأنني اأحظى بالدعم والت�صجيع 

كي اأقّدم الفن واأعاود مزاولة ن�صاطي.
الفنان اأهّم من ال�صيا�صي، وهو م�صدر لل�صالم واحلب والفرح دائماً، بينما ال�صيا�صي 

ل ياأتي منه اإل الهّم والنكد.
اأعمالك؟ باإنتاج  تقوم  معّينة  جهة  هناك  • وهل 

- بل اأنتجُت الأغنية على ح�صابي اخلا�ص، وتوّلت )�صركة عطوي( متابعة اخلطوات 
الالحقة، وهي �صركة اإنتاج لبنانية - اإماراتية. ال�صركة قامت بطرح الأغنية ودعمها 

يف حماولة منها لدعم الفن اللبناين من داخل دولة الإمارات.
هجومك  ب�صبب  للرجل  العتذار  تقدمني  اأنك  اأحمر(  )خط  اأغنية  يف  • الالفت 

عليه؟
- هذا كان النطباع الأول.

تهاجمينه؟ اأنك  مبا  الرجل  من  تعتذرين  • ملاذا 
- هاجمُت الرجل بحب ولي�ص بعنف، وقلت له اإذا كنت تريد اأن حتب املراأة فيجب 

اأن تعرف كيف حتبها.
طلبُت من الرجل اأن يحبني ويحرمني، ومل اأهاجمه بطريقة �صر�صة اأو عدوانية.

له؟ داعي  ل  العتذار  اأن  ترين  • األ 
- لأنني هاجمُت بحبٍّ فيجب اأن اأعتذر بحّب اأي�صاً.

عندما ق�صدُت ال�صاعر وامللحن فار�ص ا�صكندر من اأجل التعاون يف العمل اجلديد، فعلُت ذلك لأنني 
كنت اأرغب يف غناء اللون ال�صعبي.

ُم�صامِلة جداً، وعندها قلُت له: َق�َصْدُتَك لأنك تكتب كالم  اأنها  اأغنية وجدُت  اأول  اأَ�ْصَمَعني  وعندما 
قوياً، فقال يل )لكنك امراأة( وهذا الكالم ميكن اأن اأقدمه للرجل ولي�ص للمراأة، فاأجبُته: نحن يف 
القرن احلادي والع�صرين ول يوجد فارق بني ال�صاب والفتاة، بل اإن الفتاة يف هذه الأيام هي اأجدع 

من اأجدع �صاب.
اأن��ت على ق��در ه��ذا امل��و���ص��وع؟(، فقلت له )على ق��دره بل حتى  ف��رد علّي )طلبك عندي ولكن هل 

اأكرث(.
وعندما اأ�صمعني اأغنية )خط اأحمر( كان جوابي )هذا ما اأريده(.

ويف الأغنية اأطلب من الرجل األ ينظر اإىل املراأة )بعني �صغرة( وعّلمُته كيف يحب، ولكنني عّلمُته 
بحب.

�صوتي  اأن طابع  مع  بحنان  اللون  هذا  اأدي��ت  ولكنني  ال�صعبي،  باللون  اأغنية  اخ��رُت  اأنني  �صحيح 
معروف وهو مييل اإىل غناء اللونني الطربي والرومان�صي.

فار�ص  ك��ان  ال�صتديو،  يف  وجودنا  وخ��الل  برومان�صيتي.  ال�صعبي  اللون  غّنيُت  اأح��م��ر(،  )خ��ط  ويف 
اإ�صكندر �صعيداً جداً وقال يل )اأنت �صنعت كاراكتر لالأغنية ال�صعبية ب�صوتك(.

بعنوان  جديدة  اأغنية  مطر  مادلني  اللبنانية  الفنانة  طرحْت 
)خط اأحمر(، حاولْت من خاللها اأن )تعّلم( الرجل كيف يحب 

املراأة ويتعامل معها.
الذي  اللبناين  ال�صعبي  بلونها  وتتميز  �صباغ،  عمر  وتوزيع  اإ�صكندر  فار�ص  واأحلان  كلمات  من  الأغنية 

غّنته مطر برومان�صية عالية، كما اأو�صحت يف هذا احلوار الذي تناول جديدها وموا�صيع اأخرى.

ت�صوير  جل�صات  ال�صربيني،  دينا  الفنانة  ُتكثف 
اأحداث م�صل�صلها اجلديد )اآخر دور(، لالنتهاء 
اأحداثه يف  العمل والتى تدور  من م�صاهدها يف 
اإطار اجلرمية والغمو�ص، ويت�صمن العمل 12 
املن�صات  اإح��دى  على  عر�صه  املقرر  وم��ن  حلقة 
م��ن كافة  الن��ت��ه��اء  ب��ع��د  لتتفرغ  الإل��ك��رون��ي��ة، 
الرم�صاين اجلديد )م�صوار  مل�صل�صلها  م�صاهده 

حلد هناك( الذي ي�صارك يف بطولته الفنان 
حممد رم�صان، يف اأول تعاون بينهما.

وت�����ص��ت��ع��د دي��ن��ا ال�����ص��رب��ي��ن��ي وف��ري��ق عمل 
لبدء  ه���ن���اك(  حل���د  )م�����ص��وار  م�صل�صل 
ت�����ص��وي��ر ال��ع��م��ل خ����الل م��ط��ل��ع �صهر 
باملو�صم  ل���ل���ح���اق  امل���ق���ب���ل  دي�������ص���م���رب 

�صيق  �صغط  وتال�صى  الرم�صاين، 
العمل  ل��ت��ط��ل��ب  ن����ظ����ًرا  ال����وق����ت 

لإم����ك����ان����ات ���ص��خ��م��ة ووق����ت 
كبر.

اأح��داث م�صل�صل  وتدور 
اإطار  يف  دور(  )اآخ���ر 

ومن  اج��ت��م��اع��ي، 
اأن  امل����ق����رر 

�صاهد، وهو مكون  امل�صل�صل على من�صة  يعر�ص 
من 12 حلقة، من تاأليف و�صام �صربي واإخراج 
ال�صربيني  دي��ن��ا  ب��ط��ول��ة  وم���ن  امل��ن��ب��اوي  ح�صني 
واأحمد خالد �صالح ومرمي اخل�صت وجار التعاقد 
بقية  م�����ع 

اأبطال امل�صل�صل وامل�صاركني يف بطولته. 
الزيارة  م�صل�صل  ط��رح  ال�صربيني  دينا  وتنتظر 
ع��ل��ى م��ن�����ص��ة ���ص��اه��د ال��رق��م��ي��ة خ����الل الفرة 

املقبلة. 
الدرامي  للم�صل�صل  املنتجة  ال�صركة  وط��رح��ت 
ال�صربيني  دي��ن��ا  للنجمة  )ال����زي����ارة(  اجل���دي���د 
ا�صتعدادا  للعمل  والر�صمي  الدعائي  البو�صر 
لعر�صه على من�صة �صاهد الرقمية منت�صف 
البو�صر  وات�صم  اجل���اري،  اأكتوبر  �صهر 
الدعائي للعمل بالغمو�ص والت�صويق، 
ال�صربينى  دي��ن��ا  ال��ف��ن��ان��ة  وان��ت��ه��ت 
�صهر  قبل  امل�صل�صل  ت�صوير  م��ن 

ون�صف ال�صهر يف لبنان.
اأخ�����رى، مل يتبق  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ل�"ال�صربيني" اإل يوم ت�صوير 
ت�صوير  م��ن  وتنتهي  واح��د 
اللقب(  )ح����ام����ل  ف���ي���ل���م 
الذي يجمعها مع ه�صام 
�صالم،  وحم��م��د  م��اج��د 
اإيهاب  ت���األ���ي���ف  وم����ن 
ب����ل����ي����ب����ل، واإخ�����������راج 
ومن  فتحي،  ه�صام 
ال�صتقرار  امل��ق��رر 
ع�������ل�������ى م�����ي�����ع�����اد 
الفيلم  ع����ر�����ص 
ف��������ور الن����ت����ه����اء 
م����������ن م�������راح�������ل 
املونتاج وامليك�صاج 

بالكامل.

دينا ال�صربينى ت�صتعد 
لت�صوير )م�صوار حلد هناك(

يحل الفنان اأحمد اأمني �صيف �صرف فيلم "برا املنهج"، واملقرر عر�صه يف دور 
العر�ص ال�صينمائي 15 دي�صمرب اجلاري، وهو ق�صة واإخراج عمرو �صالمة.
ويقام العر�ص العاملي الأول له خالل احلفل اخلتامي للدورة الفتتاحية 

اإىل   6 الفرة من  اإقامته يف  املقرر  ال�صينمائي  الأحمر  البحر  ملهرجان 
ال�صعودية. العربية  باململكة  جدة  مدينة  يف  املقبل،  دي�صمرب   15

املدر�صي  ال��زي  ي��رت��دي  طفل  ���ص��ورة  الت�صويقي،  البو�صر  يف  ويظهر 
ويقف اأمام �صبح خميف يحمل يف اإحدى يديه كرة قدم والأخرى حلوى 
ُمثلجة، بينما يظهر يف اخللفية منزل قدمي و�صط مزارع خ�صراء فيما 

يحيط بهم عدد من كرات القدم.
وُيعد )برا املنهج( دراما مت�ص القلب، وتدور حول �صخ�صية )نور( الطفل 
اح��رام زمالئه  عاًما، ويحاول ك�صب   13 العمر  يبلغ من  ال��ذي  اليتيم 
من خالل دخول منزل مهجور اأمام املدر�صة يخاف الأولد املرور بقربه، 

ليكت�صف اأن الذي ي�صكنه رجل عجوز خمتبًئا من العامل هناك، وتن�صاأ 
�صداقة وعالقة تربوية بني ال�صبي والرجل العجوز، ما يدفع 

بهما اإىل رحلة لكت�صاف الذات.
الفنان ماجد الكدواين، بال�صراك  الفيلم بطولة 

م��ع ك��ل م���ن؛ روب����ي، ال��ط��ف��ل ع��م��ر ال�صريف، 
اأح��م��د خالد �صالح،  اأب��و ال��ي��زي��د،  اأ���ص��م��اء 

اأحمد  الت�صوير  وم��دي��ر  م��اه��ر،  ودن��ي��ا 
واإخراج  ق�صة  وهو  "�صيكو"،  ب�صاري 
ع��م��رو ���ص��الم��ة، و���ص��ي��ن��اري��و وح����وار 
خ��ال��د دي���اب وع��م��رو ���ص��الم��ة، ومن 
 Lagoonie Film( اإن����ت����اج 
)�صاهيناز   )Production

العقاد(،
فيلم(،  )دولر  داخ���ل���ي  وت���وزي���ع   
 MAD( ت���������ت���������وىل  ف������ي������م������ا 
الت�صويق  مهام   )Solutions

والرويج للفيلم. 

اأحمـــد اأمـــني �صيــف �صــرف 
فيلـــم )بــــرا املنهــــج(
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درا�صة توفر فهمًا اأو�صح لكيفية تاأثري 
ال�صداع الن�صفي على اأمناط النوم

قد يح�صل البالغون والأطفال امل�صابون بال�صداع الن�صفي على جودة اأقل 
ووقت نوم حركة العني ال�صريعة اأقل اأي�صا من اأولئك الذين ل يعانون من 

ال�صداع الن�صفي.
كما وجدت درا�صة حديثة اأن الأطفال امل�صابني بال�صداع الن�صفي يح�صلون 
على اإجمايل وقت نوم اأقل من اأقرانهم الأ�صحاء، لكنهم ياأخذون وقتا اأقل 
 ،Neurology جملة  يف  ُن�صر  تلوي  لتحليل  وفقا  ال��ن��وم،  يف  للدخول 

املجلة الطبية لالأكادميية الأمريكية لطب الأع�صاب.
التي  ال��ن��وم  مرحلة  ب��اأن��ه   )REM( ال�صريعة  العني  حركة  ن��وم  وي��ع��رف 
تنطوي على معظم ن�صاط الدماغ والأحالم الوا�صحة، وهي مرحلة مهمة 

لوظيفة التعلم والذاكرة.
ال��ط��ب، م��ن كنغز  التلوي ج��ان هوفمان، دك��ت��وراه يف  وق��ال م��وؤل��ف حتليل 
كوليدج لندن، وع�صو الأكادميية الأمريكية لطب الأع�صاب: "هل ي�صبب 
التي  هي  الرديئة  النوم  نوعية  اأن  اأم  النوم  نوعية  �صوء  الن�صفي  ال�صداع 
ت�صبب ال�صداع الن�صفي؟ .. اأردنا حتليل الأبحاث احلديثة للح�صول على 
�صورة اأو�صح لكيفية تاأثر ال�صداع الن�صفي على اأمناط نوم النا�ص و�صدة 
ال�صداع الذي يعانون منه. وبهذه الطريقة، ميكن لالأطباء دعم امل�صابني 

بال�صداع الن�صفي وتقدمي عالجات نوم اأكرث فعالية".
واأكمل  �صخ�صا.   10243 ���ص��ّم��ت  درا����ص���ة،   32 ال��ت��ل��وي  حت��ل��ي��ل  و���ص��م��ل 
امل�صاركون ا�صتبيانا لتقييم جودة نومهم. و�صاألوا عن عادات النوم، مبا يف 
ذلك املدة التي ي�صتغرقها النوم، واإجمايل وقت النوم وا�صتخدام الو�صائل 

امل�صاعدة على النوم. وت�صر الدرجات الأعلى اإىل نوعية نوم اأ�صواأ.
وبالن�صبة للعديد من الدرا�صات، �صارك النا�ص يف خمترب نوم ليلي ي�صتخدم 

لت�صخي�ص ا�صطرابات النوم.
وتعمل درا�صة النوم هذه على ت�صجيل موجات الدماغ وم�صتوى الأك�صجني 

يف الدم ومعدل �صربات القلب وحركة العني.
ب�صكل  الن�صفي،  ال�صداع  من  يعانون  الذين  البالغني  اأن  الباحثون  ووجد 
اأعلى يف ال�صتبيان من الذين ل يعانون من  عام، لديهم متو�صط درجات 
ال�صداع  ب�صبب  الخ��ت��الف  من  معتدل  ق��در  وج��ود  مع  الن�صفي،  ال�صداع 

الن�صفي. وكان الختالف اأكرب لدى امل�صابني بال�صداع الن�صفي املزمن.
والأطفال  البالغني  اأن  وج��دوا  النوم،  درا���ص��ات  يف  الباحثون  نظر  وعندما 
الذين يعانون من ال�صداع الن�صفي لديهم نوم حركة العني ال�صريعة اأقل 

كن�صبة مئوية من اإجمايل وقت نومهم مقارنة بنظرائهم الأ�صحاء.
اأن  الباحثون  الن�صفي، وجد  امل�صابني بال�صداع  اإىل الأطفال  النظر  وعند 
اإىل وقت  اأط��ول، بالإ�صافة  اأقل، ووقت ال�صتيقاظ  وقت نومهم الإجمايل 

اأقل لبدء النوم مقارنة بالأطفال الذين ل يعانون من ال�صداع الن�صفي.
وقال هوفمان اإنه من املحتمل اأن ينام الأطفال امل�صابون بال�صداع الن�صفي 

اأ�صرع من اأقرانهم لأنهم قد يكونون حمرومني من النوم.
على  تاأثره  وكيفية  الن�صفي  لل�صداع  اأو�صح  فهما  "يوفر حتليلنا  وتابع: 
اأمناط النوم ويو�صح تاأثر هذه الأمناط على قدرة ال�صخ�ص على احل�صول 
على نوم جيد ليال". ول يثبت حتليل التلوي وجود عالقة �صببية بني النوم 
وال�صداع الن�صفي. وتتمثل اأحد قيود هذه الدرا�صة يف اأن الأدوية التي توؤثر 

على دورات النوم مل توؤخذ يف العتبار.

الهاتف؟ خمرتع  هو  • من 
- جراهام بل

الفوتوغرايف؟ الت�صوير  اآلة  خمرتع  هو  • من 
- جورج اإي�صتمان

؟ املذياع  خمرتع  هو  • من 
- دي فور�صت

؟ التلفاز  خمرتع  هو  • من 
- فيل فارنذورث 

�صي. فيتامني  ماعدا  الفيتامينات  جميع  على  حتتوي  الواحدة  البي�صة  اأن  تعلم  • هل 
اآخر. اإىل  جانب  من  عيونها  حتريك  لميكنها  البومة  اأن  تعلم  • هل 

الطبيعة. يف  �صالدة  املواد  اأق�صى  املا�ص  اأن  تعلم  • هل 
دقيقة.  7.31 هو  لل�صم�ص  ممكن  ك�صوف  اطول  اأن  تعلم  • هل 

�صنة  فيها  �صيعود  التي  القادمة  امل��رة  و�صتكون  �صنة،   76 كل  بالأر�ص  مير  هايل  مذبن  اأن  تعلم  هل   •
م.  2062

اللعبة. هذه  ظهور  بداية  يف  م�صارب  وبدون  فقط  عارية  باأيٍد  ُيلعب  كان  التن�ص  اأن  تعلم  • هل 
1913م. عام  يف  ت�صميمه  مت  الأوملبية  الألعاب  • �صعار 

درجات.  7.5 بن�صبة  متيل  عندما  ت�صقط  البولينغ  • زجاجات 
بقرة. مليون   200 من  لأكرث  موطن  هي  الهند  اأن  تعلم  • هل 

.13 �صن  يف  وهو  الكمبيوتر  برجميات  كتابة  يف  بداأ  غيت�ص  بيل  اأن  تعلم  • هل 
ت�صجيلها. مت  قد  خانات  ثالث  من  املكونة   com. النطاق  اأ�صماء  كل  اأن  تعلم  • هل 

1958م. العام  نف�ص  يف  ولدا  قد  جاك�صون  ومايكل  مادونا  اأن  تعلم  • هل 
اخلوخ. عائلة  من  الّلوز  اأن  تعلم  • هل 

الطالب املجتهد
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الزبيب 

خالل رحلة احلمل، تبحثني عن كل ما هو مفيد ل�صحتك و�صحة طفلك، 
بالتاأكيد التغذية اجليدة هي اأوىل خطواتك لتعزيز �صحة حملك، واليوم 
ف��وائ��د �صحية  لها  وال��ت��ي  ال��ع��ام،  املتوفرة ط��ول  الأطعمة  اأح��د  ل��ِك  نر�ّصح 
ال�صحية  الفوائد  اإىل  تعّرفك  التالية  ال�صطور  للحامل..  مده�صة، خا�صة 

للزبيب.
يحتوي الزبيب على ن�صبة عالية من الألياف، ما يحّد من اإ�صابة احلامل 

بالإم�صاك.
على  احل��ام��ل  ي�صاعد  م��ا  احل��دي��د،  م��ن  عالية  ن�صبة  على  الزبيب  يحتوي 
 ،B فيتامينات  جمموعة  على  احتوائه  اإىل  بالإ�صافة  ال���دم،  فقر  جتّنب 

وعن�صر النحا�ص الذي يدخل يف تكوين خاليا الدم احلمراء.
يحتوي الزبيب على جمموعة عنا�صر غذائية تعمل على تقوية عظام الأم، 

وبناء عظام اجلنني، وهي الكال�صيوم، البورون، والبوتا�صيوم.

كان خالد من املتفوقني يف مدر�صته حني اعلنت املدر�صة عن م�صابقة كبرة الفائز فيها �صيفوز برحلة جميلة 
ان ي�صري له  امنية خالد فاباه لي�صتطيع  ،كانت هذه  �صاعة قيمة  اليه  انا يف حاجة  ..ه��ذا ما  و�صاعة قيمة 
واحدة غالية، اذن �صيح�صل عليها من هذه امل�صابقة وا�صتعد اجلميع، بذل خالد كل جهد و�صهر كثرا راجع 
�صفت  املرتقب..  اليوم  جاء  حتى  معلومة،  وكل  عون  لكل  �صيحتاج  فهو  وقيمة  كثرة  معلومات  واختزن  كتبا 
الطاولت والكرا�صي وبداأ املتناف�صون من فرق املدار�ص تتناف�ص..  اجلميع يبذل جهده، ع�صر مدار�ص ا�صركت 
يف هذه امل�صابقة تقابلت كل مدر�صتني حتى اقربت النهاية.. نعم الن بقيت مدر�صتان فقط انها مدر�صة خالد 
واملدر�صة املناف�صة لها، وبداأت ال�صئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبرا كان الن�صيب الكرب خلالد 
لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله، اما املدر�صة الخرى فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا ليتفوقا عليه 
وكانت ال�صئلة تنهمر عليهما وكاأنها ر�صا�صات يجب حتا�صيها ولكن مل ي�صتطيعا ذلك فقد بداأت عالمتهما تقل 
وترتفع عالمات خالد وزميله، وبداأ ال�صياح يعلو والت�صجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي، وعندما اطلقت �صفارة 
النهاية واعلنت املدر�صة الفائزة كانت مدر�صة خالد، ف�صفق اجلميع بحرارة وجاء مدير املدر�صة ليقول: لقد 
�صرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرف رمبا عنده من معلومات كثرة لي�صت لدى مديره.. 
ف�صحك اجلميع لهذا املديح و�صفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد، فاز ب�صاعة قيمة هدية من 
املدر�صة ورحلة جميلة له ولزميله و�صهادة تقدير جميلة لكل منهما �صيعلقها على احلائط لتكون ذكرى، وعاد 

للبيت يلب�ص ال�صاعة ويحمل �صهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة.

اأطفال ي�صاركون يف لعبة احلبار يف متجر متعدد الأق�صام يف بانكوك، تايالند.  رويرتز

"امللفوف  اأن  ميك�صتا�ص  كري�صتني  التغذية  اأخ�صائية  ك�صفت 
التورم  ت��خ��ف��ي��ف  وي�����ص��اع��د يف  الأك�������ص���دة،  حم��م��ل مب�������ص���ادات 
الأمرا�ص  من  واحلماية  اللتهاب  تقليل  وبالتايل  بالأن�صجة، 

اللتهابية، مثل ال�صرطان".
وحت��ق��ق��ت ك��ري�����ص��ت��ني م��ي��ك�����ص��ت��ا���ص م���ن اأن امل���ل���ف���وف )اإح�����دى 
مثل  الأك�����ص��دة،  مب�����ص��ادات  "حممل  ال�صليبية(،  اخل�����ص��روات 
التي لها قوة حماية  النباتية  فيتامني �صي واملنغنيز واملغذيات 
اأن ت�صاعد يف تخفيف  اخلاليا، واأن هذه اخل�صار امللونة ميكن 
ال��ت��ورم ب��الأن�����ص��ج��ة، وب��ال��ت��ايل تقليل الل��ت��ه��اب واحل��م��اي��ة من 

الأمرا�ص اللتهابية ، مثل ال�صرطان".
هذا واقرح املتخ�ص�صون يف "Mayo Clinic" اأن "تناول 

املزيد من النباتات، مثل امللفوف، ميكن اأن ي�صاهم يف اتباع نظام 
غذائي م�صاد لاللتهابات".

واأ�صار اخلرباء يف كلية الطب بجامعة "هارفارد" اإىل اأن "عادات 
منط احلياة مرتبطة اأي�صا باللتهابات، مثل التدخني".

واحد  بني  التفاعلي  �صي  بروتني  "م�صتوى  اإن  اخل��رباء  وق��ال 
وثالثة ميليغرام لكل لر من الدم غالبا ما ي�صر اإىل م�صتوى 

منخف�ص، ولكنه مزمن، من اللتهاب".
لفتت  ل��ل��م��ل��ف��وف:  ال�صحية  ال��ف��وائ��د  ع��ن  احل��دي��ث  اإط����ار  ويف 
القوي  "املكون  اأن  اإىل   ،"Medical News Today"
الإ�صابة  خماطر  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  للملفوف 

بال�صرطان واأمرا�ص القلب".

امللفوف ي�صاعد يف تقليل االلتهاب واحلماية من ال�صرطان


