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قائمة الأطعمة املمنوعة اأثناء احلمل.. تعريف عليها
حذرت جملة "يوجنه فاميليه" من تناول بع�ض الأغذية اأثناء احلمل 
على  "التريامي�سو" املحتوية  وحلوى  اخلام  واحلليب  ال�سو�سي  مثل 

ء. بي�ض نيِ
متاما  اإن�ساجها  يتم  مل  التي  اللحوم  املحظورات  قائمة  ت�سمل  كما 

اأثناء الطهي.
وعللت املجلة الأملانية املعنية بالأ�سرة والطفل ذلك باأن هذه الأغذية 
ترفع  والتي  ال�ُسمية،  والبالزميات  ال�ساملونيال  بكترييا  على  حتتوي 
خطر الإ�سابة بالت�سمم، ما ي�سكل خطرا على الأم واجلنني على حد 
�سواء، بالإ�سافة اإىل ارتفاع خطر حدوث ولدة مبت�سرة اأو اإجها�ض اأو 

ولدة جنني ميت اأو الإعاقات كفقدان ال�سمع والإعاقة العقلية.
بع�ض  مالحظة  ف��ور  الطبيب  ا�ست�سارة  �سرورة  على  املجلة  و�سددت 
الإ�سهال والغثيان والقيء  التي تدق ناقو�ض اخلطر مثل  الأعرا�ض، 

واآلم البطن وارتفاع درجة حرارة اجل�سم وال�سداع ال�سديد.

درا�صة حتذر من اأمرا�ض منت�صف العمر
خل�ست درا�سة جديدة، و�سفت ب�"التاريخية" اإىل اأن اإ�سابة ال�سخ�ض 
مب�سكلتني �سحيتني اأو اأكرث من تلك التي تو�سف باملزمنة، يف منت�سف 

العمر، تزيد من خطر الإ�سابة باخلرف باأكرث من �سعفني.
�سحيفة  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا  اأوردت  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة،  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
"الغارديان" الربيطانية، اإن النتائج التي تو�سلوا اإليها توؤكد اأهمية 

اتباع اأمناط �سحية يف وقت مبكر من احلياة.
ويعان اأكرث من 57 مليون �سخ�ض من اخلرف على م�ستوى العامل، 

ومن املتوقع اأن يزيد الرقم اإىل 153 مليونا بحلول عام 2050.
اأمر  الأم��را���ض  من  بالعديد  الإ�سابة  اأن  الأدل��ة  من  العديد  وتظهر 
العالقة  التي تفح�ض  الدرا�سات  امل�سابني باخلرف، لكن  �سائع لدى 
باخلرف غري  الإ�سابة  �سن مبكرة وخطر  املزمنة يف  الأم��را���ض  بني 

متوفرة حتى الآن.
ويف حماولة لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، �سرع باحثون يف جامعتي لندن 
ب��ني بني  اإج���راء درا���س��ة تبحث الرت��ب��اط الطويل الأم���د  وباري�ض يف 
55 و60 و65 و70 واخل��رف، الذي  الأمرا�ض املتعددة يف الأعمار 

ي�سيب الإن�سان يف مرحلة لحقة.
بريطان،  اآلف   10 من  جمعت  بيانات  اإىل  الدرا�سة  ه��ذه  وت�ستند 
والبيولوجية  وال�سلوكية  الجتماعية  العوامل  ارتباط  وبحثت يف يف 

بال�سحة على املدى الطويل.

الدماغ يتاأخر 15 ثانية يف نقل ال�صور
الب�سر  اأدم��غ��ة  اأن  بريكلي،  كاليفورنيا،  جامعة  من  باحثون  اكت�سف 
الوقت  عن  بنا،  املحيطة  ال�سور  اإظهار  يف  ثانية   15 مبقدار  تتاأخر 
متنحنا  ال�ستمرارية"،  "جمال  با�سم  املعروفة  الآلية  ه��ذه  الفعلي. 

مزيًدا من ال�ستقرار، وفًقا للباحثني.
كانت  "اإذا  ال��درا���س��ة:  موؤلفي  كبري  ويتني،  ديفيد  الربوفي�سور  ق��ال 
اأدمغتنا تظهر لنا دائًما ما يحدث حولنا يف الوقت الفعلي، ف�سيكون 
العامل مكاًنا متوتًرا مع تقلبات م�ستمرة يف الظل وال�سوء واحلركة، 

و�سن�سعر وكاأننا نهلو�ض طوال الوقت"
بنا  ال�سورة املحيطة  اإي�سال  تتاأخر يف  اأدمغتنا  وعو�ساً عن ذلك فاإن 
اإلينا، ملدة 15 ثانية لإتاحة الوقت لنا حتى ن�ستوعب ما يحدث دون 

اأي م�ساكل.
خالل الدرا�سة، قام فريق البحث بتجنيد حوال 100 م�سرتك، قبل 
 30 اأن ير�سوا عليهم مقاطع فيديو عن قرب لوجوه تتغري خالل 

ثانية.
وبعد م�ساهدة مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 30 ثانية، ُطلب من 
امل�ساركني حتديد الوجه الأخري الذي راأوه. اأظهرت النتائج اأن جميع 
امل�ساركني اختاروا وجهاً �ساهدوه يف منت�سف الفيديو، بدًل من الوجه 

الأخري.
اأن الدماغ يعمل مع تاأخر طفيف  اإىل  وفًقا للباحثني، ت�سري النتائج 

عند معاجلة املنبهات الب�سرية، مع الآثار الإيجابية وال�سلبية.
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باحثون: جتارب اآمنة لتعري�ض 
الأ�صحاء للإ�صابة بكورونا

تعري�ض  للعلماء  ميكن  اأن��ه  اأظهرت  بريطانية  جت��ارب  اإن  باحثون  قال 
باأمان من  اإىل فريو�ض كورونا  ال�سباب والأ�سخا�ض الآخرين الأ�سحاء 
اأجل درا�سة املزيد عن مر�ض كورونا، ما ميهد الطريق اأمام مزيد من 

الدرا�سات.
وذكرت وكالة بلومربغ لالأنباء اأن الأطباء تعقبوا النتائج يف 36 م�ساركاً 
ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 29 عاماً، مل يكن لديهم مناعة م�سبقة �سد 
اأم�ض  �سدر  لبيان  وفقاً  للرقابة،  خا�سع  �سحي  حجر  حتت  الفريو�ض، 
الأول الأربعاء عن �سركة "اأوبن اأورفان" التي اأجرت الدرا�سة الأوىل من 

نوعها، بامل�ساركة مع "اإمربيال كوليدج لندن".
وقال كاثال فريل، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة "اأوبن اأورفان" يف البيان اإن 
الدرا�سة "اكتملت دون وقوع اأحداث �سلبية اأو اأعرا�ض خطرية، ما يوؤكد 

اأن درا�سة حتدي الب�سر لكورونا اآمنة على ال�سباب البالغني الأ�سحاء".
وكان اعتزام بريطانيا امل�سي قدما يف جتارب على الب�سر يف عام 2020 
قد اأثار جدل ب�ساأن تعري�ض متطوعني اأ�سحاء خلطر حمتمل. واكت�سف 
فرتة  خ��الل  امل�ساركني  على  الظهور  يف  ب���داأت  الأع��را���ض  اأن  الباحثون 
معدلها يومني بعد تعر�سهم للفريو�ض. ومل تظهر اأي اأعرا�ض خطرية 
لأعرا�ض  م�سابهة  اإىل متو�سطة،  اأعرا�ض خفيفة  ولكن ظهرت  عليهم، 

الربد، لدى 16 م�ساركاً وفقدان اأو تغري يف حا�سة ال�سم لدى 13.

زيت الكاميليا.. 
جلمال الب�صرة وال�صعر

زيت  اأن   Brigitte جم���ل���ة  اأوردت 
الكاميليا ينبوع جلمال الب�سرة وال�سعر، 
ب��ب�����س��رة ن�سرة  ال��ت��م��ت��ع  ع���ل���ى  ي�����س��اع��د 

وخمملية و�سعر كثيف ولمع.
زيت غني بحم�ض  اأن��ه  املجلة  واأو�سحت 
"الباملتيك" امل�ساد  "الأوليك" وحم�ض 
امل�ساد  "اللينوليك"  وحم�ض  لالأك�سدة 
و   A بالفيتامينات  ويزخر  لاللتهابات، 

.E و   C
يعمل  ال��ف��ري��دة  التوليفة  ه��ذه  وبف�سل 
مظهراً  ليمنحها  الب�سرة  ترطيب  على 
وي�ساعد  خم���م���ل���ي���اً،  وم��ل��م�����س��اً  ن�������س���راً 
ال��ب�����س��رة، وحماربة  ع��ل��ى جت���دد خ��الي��ا 
الب�سرة  ت��ه��ي��ج  م���ن  ال��ت��ج��اع��ي��د، واحل����د 

بحمايتها من العوامل البيئية ال�سارة.
للب�سرة  م��ن��ا���س��ب��اً  الكاميليا  زي���ت  وي��ع��د 
اجل���اف���ة واحل�����س��ا���س��ة وال��ن��ا���س��ج��ة، كما 

ميكن ا�ستخدامه مزياًل للمكياج.
ومن ناحية اأخرى، يتوغل يف بنية ال�سعر 

لريطبه ومينحه كثافة وملعاناً �ساحراً.
اجلمالية،  امل��زاي��ا  ه��ذه  من  ولال�ستفادة 
اأو������س�����ت امل���ج���ل���ة ب���زي���ت ك��ام��ي��ل��ي��ا نقي 
وع�سوي ومع�سور على البارد، خال من 

املواد احلافظة اأو العطرية.

تلوث الهواء يف املنزل قد 
يكون م�صوؤول عن �صخريك  �ص 23

حتذير من علج الر�صيع 
بالزيوت العطرية

الزيوت العطرية،  اإن  اأولري�ض فيغلر  الدكتور  قال الطبيب الأمان 
والأوكالبتو�ض،  ال��ك��اف��ور،  مثل  ال���ربد،  ن���زلت  �سد  ُت�ستخدم  ال��ت��ي 

واملنثول غري منا�سبة للر�سع والأطفال حتى عامني من العمر.
اإىل تقل�ض يف احلنجرة  ت��وؤدي  الزيوت العطرية قد  ب��اأن  وعلل ذلك 

وا�سطراب التنف�ض لدى الأطفال. 
اإىل احمرار اجللد، والفم،  اأي�ساً  العطرية  الزيوت  توؤدي  اأن  وميكن 
واآلم البطن، والغثيان، والقيء، والإرهاق، والأرق، والرع�سة، وحتى 

ا�سطرابات احلركة.
و�سدد فيغلر على �سرورة الحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال، 
الع�سبي  باجلهاز  وتلف  بت�سمم،  الإ�سابة  خطرة  يرفع  تناولها  لأن 
املركزي والكلى، واإذا ح�سل فيجب الت�سال مبركز مكافحة ال�سموم 

على وجه ال�سرعة لأن هذه الزيوت �سديدة ال�ُسمية.

التي  الأب��ح��اث  بع�ض  هناك  اأن  لالهتمام،  املثري  وم��ن 
اإف��راز املزيد من الدوبامني، نحتاج  اأجل  اأنه من  ُتظهر 

اإىل مكافاآت غري متوقعة.
وت�سيف الدكتورة جابيجا قائلة: "اإنه من اجليد اإيجاد 
توازن بني الروتني والتنوع، فاإذا كان كل �سيء متوقًعا، 

بالطبع �ستفرز كميات اأقل من الدوبامني".
ا�سرتاحة  على  نح�سل  ب���اأن  الذهبية  ال��ق��اع��دة  وتن�ض 
15 دقيقة كل �ساعة ون�سف من العمل املتوا�سل؛  ملدة 
الع�سبية  النواقل  وا�ستنفاد  الدماغ،  اإره��اق  املهم جتنُب 

اخلا�سة بالرتكيز، وقوة الإرادة واإجناز الأعمال.
ال��ك��ات��ب وامل��ت��خ�����س�����ض يف  ي���رى  النف�سية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
ال�سحة العقلية روبرت طيبي اأن احلفاظ على احلما�ض 
ل يتعلق بقوة الإرادة، ولكن له عالقة بقدرتنا يف التغلب 
على العقبات الأ�سا�سية، التي ميكن اأن تن�ساأ يف املراحل 

الأوىل واملتو�سطة والنهائية، لأي هدف نريد حتقيقه.
يف  احل��م��ا���ض  تفقدنا  ال��ت��ي  امل�����س��ك��الت  اأن  طيبي  وي��ج��د 
اأنها  البدايات تكون ب�سبب الأه��داف التي مت اختيارها، 
مل تكن نابعة من الرغبة ال�سخ�سية، بل م�ستلهمة من 
حلاجة  تلبية  اأو  منهم،  باإيعاز  اأو  الآخ��ري��ن  اق��رتاح��ات 
اأو اخل����وف م���ن ردود  ن��ف�����س��ي��ة م��ث��ل اإر����س���اء الآخ���ري���ن 

اأفعالهم.
الغام�سة، �سرعان ما ت�سمحل خا�سة  الأه��داف  كذلك 
يف املرحلة الو�سطى من حتقيق الأه��داف، فعدم و�سوح 
تدريجيا،  احل��م��ا���ض  ان��ح�����س��ار  اإىل  ي�����وؤدي  اخل����ط����وات، 
تال�سي  على  يعمالن  اللذين  وال��رك��ود  ال��روت��ني  ب�سبب 
للبقاء يف حالة من  الأ�سا�سي  العامل  الدرينالني، وهو 

الن�ساط الدائم.

اأما يف املرحلة الأخرية عند القرتاب 
غالًبا  احلما�ض  يختفي  النهاية،  من 

الداخلي،  النقدي  ال�سوت  ب�سبب 
ال����ذي ي��ب��ح��ث ع���ن ال���ك���م���ال، واأن 

مبا  جيدا  لي�ض  حتقيقه  مت  م��ا 
ردود  م���ن  ال���ذع���ر  اأو  ي��ك��ف��ي، 
وتقييمهم  الآخ��ري��ن،  اأف��ع��ال 

ال�سارم لالإجنازات.
احل�������������الت،  ب�����ع�����������ض  ويف 

ال�سعور  ب��ب�����س��اط��ة  ي��ك��ون 
ال�سبب  ه��و  ب����الإره����اق، 
حيث  الأم���ر؛  اف�ساد  يف 

الن�سحاب  راي�����ة  ُت���رف���ع 
م�سارف  على  وال�ست�سالم 

خط النهاية.
يف  وي�سينجر  ه��ن��دري  النف�ض  عل������م  اأ�س������تاذ  يعت�����رب 
والإيجابية  الإث��ارة  ينقل  احلما�ض  اأن  كن�سا�ض،  جامعة 
اأن يكون احلما�ض  لالأ�سخا�ض من حولنا ولي�ض غريبا 
اإيجابني  ب��اأ���س��خ��ا���ض  اأن��ف�����س��ن��ا  ن��ح��ي��ط  م��ع��دي��ا ع��ن��دم��ا 
متفائلني، ومع هذا نحتاج لتفعيل بع�ض اخلطوات من 

اأهمها:

قم بتن�سيط نف�سك
اإفراز  الإث��ارة لدينا، بف�سل  اأج�سادنا يزيد من  حتريك 
الإندورفني الذي يعزز الإبداع وامل�ساعر الإيجابية. وقد 
على  الأق���دام  على  م�سيا  دق��ائ��ق  ع�سر  مل��دة  تكفي جولة 

التحفيز ورفع م�ستوى البهجة.

حرك حما�سك باملو�سيقى
ي�����ن�����ق�����ل ال�����������س�����وت 
امل�����س��اع��ر، ل���ذا ميكن 
املو�سيقى  ت���ك���ون  اأن 
للمزاج،  طبيعًيا  حم�ّسًنا 
ف�����رتات  اأو  ال������غ������داء  اأث������ن������اء 
الراحة الق�سرية، فال�ستماع اإىل 
املو�سيقى امللهمة، مينح جرعة عالية 

من احلما�ض.

ركز على نقاط قوتك ولي�س نقاط �سعفك
يتحدث  الآن"،  ق��وت��ك  "اكت�سف  كتابه  يف 
النا�ض  ح���اج���ة  ع���ن  ب��اك��ن��غ��ه��ام  م���ارك���و����ض 
ل��ل��ت��وق��ف ع��ن اإه�����دار ال��ط��اق��ة ال��ق��ي��م��ة، يف 
املهارات  ال��ع��دي��د م��ن  ن��ق��اط �سعفهم وجت��اه��ل  اإ���س��الح 
ع��ل��ى خلق  ت�ساعدهم  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  وال���ق���درات، 

احلما�ض والتحفيز، لتحقيق اأهداف كبرية.

ا�ستخدم خميلتك
يعر�ض  و�سمال،  ميينا  ي�سطح  ب��اأن  خليالنا  ال�سماح  اإن 
ما  نحو  التخيل  توجيه  يعد  ل��ه��ذا  للفو�سى؛  حياتنا 
ذلك  ويتم  الأهمية،  غاية  يف  اأم��را  عليه  الرتكيز  نريد 
من خالل اإنتاج اأفالم تخيلية خا�سة بالنجاح والعظمة، 
التي يلعب فيها الأ�سخا�ض اأدوارا بطولية، وهنا �سيدرك 
ويعمل جاهدا  الأ���س��خ��ا���ض،  ي��ري��ده  م��ا  ال��ب��اط��ن  العقل 

لتنفيذ تلك ال�سيناريوهات.

ن�صائح للهروب 
من دوار اجلو

ال��ب��ع�����ض حل��ال��ة غثيان  ي��ت��ع��ّر���ض 
خ�سو�ساً  ال�سفر  خ���الل  م��زع��ج��ة 
يف اجلو، وهو ما يوّلد �سعوراً بعدم 
ال�ستمتاع  عليهم  ويف�سد  الرتياح 

بالرحلة.
ه���ذه احل��ال��ة ُت���ع���َرف ب��ا���س��م "دوار 
ر  وتوؤثِّ اجلو"،  "دوار  اأو  الهواء" 
ع���ل���ى ال���ك���ث���ري م����ن ال����رك����اب حتى 
ي�����وؤدي اإىل  م���ن ذوي اخل�����ربة، م���ا 
اإ����س���اب���ت���ه���م ب���ال���غ���ث���ي���ان وال��������دوار 

والتعرق والقيء.
امل�سكلة تن�ساأ من ارتباك يف الدماغ 
م��رت��ب��ط ب��اخ��ت��الف ال��ر���س��ائ��ل من 
الر�سائل  ت��زع��ج  اإذ  والأذن،  ال��ع��ني 
العديد  وت�سبب  الدماغ  املت�ساربة 
من الأعرا�ض املزعجة. وي�ستعر�ض 
الإنفوجراف التايل اأبرز املعلومات 

عن دوار اجلو وطريقة جتنبه:

ال�صوكولتة خلف�ض 
الكولي�صرتول 

ل ي�سبب ارتفاع الكولي�سرتول على 
العديد  ال���دم  ارت��ف��اع �سغط  غ���رار 
من الأعرا�ض، ومع ذلك، ميكن اأن 
يوؤدي تراكم الكولي�سرتول يف الدم 

اإىل م�ساكل �سحية خطرية.
وي�������س���ف الأط�����ب�����اء ال���ع���دي���د من 
ال�ستاتني  ت�����س��م��ى  ال��ت��ي  الأدوي�������ة 
التي  الكولي�سرتول  كمية  لتقليل 
ذل��ك، ميكن  ينتجها اجل�سم. ومع 
ال�سوكولتة  م��ن  ل��ل��وح  ي��ك��ون  اأن 
ن�سبة  خ��ف�����ض  يف  ال���ت���اأث���ري  ن��ف�����ض 

الكولي�سرتول ال�سار يف الدم.
الكولي�سرتول  م�ستويات  وحت��دث 
طريق  عن  رئي�سي  ب�سكل  املرتفعة 
تناول الكثري من الأطعمة الدهنية 
ال�����س��ي��ئ. وحل�سن  ومن����ط احل���ي���اة 
متاماً  بالعك�ض  القيام  فاإن  احلظ، 
اأن  اليومية ميكن  وتغيري عاداتك 

يقلل من الكولي�سرتول.
 ووج�����دت درا����س���ة ج���دي���دة ن�سرت 
بع�ض  اأن  ال���ت���غ���ذي���ة  جم���ل���ة  يف 
كدواء  تعمل  اأن  مي��ك��ن  الأط��ع��م��ة 
بينها  الكولي�سرتول ومن  خلف�ض 

ال�سوكولتة.
ي�سارع  "بينما  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
و����س���ف  اإىل  الأط�������ب�������اء  م���ع���ظ���م 
للعالج،  ال�ستاتني(  )مثل  الأدوي��ة 
بديل  اإىل  ج���دي���دة  درا����س���ة  ت�����س��ري 
ملاليني  ال��غ��ذاء  على  يعتمد  ف��ع��ال 
وخا�سة   - املتاأثرين  الأمريكيني 
ق��د يكونون قلقني  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

ب�ساأن الآثار اجلانبية لالأدوية".

كيف حتافظ على 
حما�صك يف احلياة؟

وهو  النجاح،  وراء  الدافعة  القوة  هو  "احلما�س 
الوقود الذي يدير املحرك"، هكذا و�سف الكاتب 

نابليون  الب�سرية  التنمية  يف  ال�سهري  الأم��ريك��ي 
هيل، العالقة بني النجاح واحلما�س..

ولكن ل�سوء احلظ، ميكن اأن ينفد هذا الوقود ب�سرعة، 
وتخبو �سعلة احلما�س مع مرور الوقت، ويتوقف الدافع 

احلياة  يف  اأو  املهني  امل�سار  يف  �سواء  م�سروع،  اأي  لتحقيق 
ون�سيع  الثمني،  الوقود  هذا  ن�ستنفد  ملاذا  ترى  ال�سخ�سية. 

اأهدافنا ب�سهولة دون قتال؟
اإن  توليكيت،  جابيجا  الدكتورة  والأع�ساب  املخ  عاملة  تقول 
التحفيز  عملية  يف  متورطة  متعددة  دماغية  مناطق  هناك 
يف  املكافاأة  مركز  اخل�سو�س،  وجه  وعلى  احلما�س،  وزي��ادة 
مادة  بفرز  املمتعة،  الأن�سطة  اأث��ن��اء  يقوم  ال��ذي  ال��دم��اغ، 

كيميائية ت�سمى الدوبامني.
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�ش�ؤون حملية

قيثارة املاء متنح املياه �سوتا مو�سيقيا عذبا يف جناح الباراغواي 

م�صروع القيثارة املائية، هو اأحد امل�صاريع املبتكرة التي تهدف جلذب النتباه لق�صية املياه

جتربة دوديكالي�س لومينرييوم  ملهند�سي الهواء: هيكل فني �ساحر يف طريقه اإىل اإك�سبو 2020 دبي

جناح اأبهر اأكرث من ثلثة مليني زائر يف 43 دولة حتى الآن �صمن م�صروع مهند�صي الهواء

د�صرتكت2020 تعر�ض تطور خمططها احل�صري �صمن اأ�صبوع ال�صحة واللياقة يف اإك�صبو 2020 دبي

ال�صيف الأمريكية لورينا غار�صيا تقدم عر�صًا للطهي يف اإك�صبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

 قدم جناح بارغواري لزواره على مدى يومني، 
جت���رب���ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ل��ل��ع��زف ع��ل��ى املاء 
قيثارة  وه��ي  املو�سيقية،  امل���اء  ق��ي��ث��ارة  بوا�سطة 
باملاء،  املعدنية  اأ���س��الك��ه��ا  ا���س��ت��ب��دال  مت  مبتكرة 
وتقدم النغمات املو�سيقية املعروفة نف�سها  لهذه 
الآلة الوترية ال�ساعرية م�سحوبة ب�سوت تدفق 

املاء، يف ر�سالة تهدف جللب النتباه نحو اأهمية 
املحافظة على املياه باأ�سلوب رائع ومبتكر.

مواردها  واإدارة  املياه  على  املحافظة  تعد  حيث 
بالن�سبة  الأم�����ور  اأه����م  م���ن  م�����س��ت��دام  ب��اأ���س��ل��وب 
هذه  يف  الفنانني  اأج���د  ق��رر  حيث  ل��ل��ب��ارغ��واي، 
اأمريكا  يف  ال���واق���ع���ة  ال�����س��اح��ل��ي��ة  غ���ري  ال���دول���ة 
اجل��ن��وب��ي��ة، م��ن��ح امل��ي��اه ���س��وت��ا ع��ذب��ا م��ن خالل 
املائية،  القيثارة  اآلة  الهدف من  املو�سيقى، وهو 
ثم  وم���ن  للمياه  ين�ست  ال��ع��امل  �ستجعل  ال��ت��ي 

يتخذ اخلطوات الالزمة للحفاظ عليها.

م�سروع القيثارة املائية، هو اأحد امل�ساريع املبتكرة 
التي تهدف جلذب النتباه لق�سية املياه، وحول 
ه���ذا امل�����س��روع ت��ق��ول م��ار���س��ي��ال لت������رزا، ع�سو 
"نحن  نيو�سرتا":  "ترّيا  جمعية  اإدارة  جمل�ض 
اأف�سل  ال��ع��امل  ملنح  تهدف  ربحية  غ��ري  منظمة 
التجارب من خالل املو�سيقى، ولأن بالدنا تعد 
كنزاً طبيعياً كبرياً،كونها من الدول التي متتلك 
اأكرب احتياطات املياه العذبة على هذا الكوكب، 
�سرورة  حول  التوعوية  ر�سالتنا  اأن  اأدركنا  فقد 
احلفاظ على املاء، يجب اأن ت�سل اإىل كل مكان 

وباأكرث الطرق ابتكارا، وهذا هو �سبب تواجدنا 
يف اإك�سبو 2020 دبي".

ر�سالتنا  ه��ي  اجل��دي��دة  الآل����ة  واأ�سافت:"هذه 
اإىل  ب��ارغ��واي  م��ن  النظيفة  امل��ي��اه  ���س��وت  لنقل 
قيثارة  ملنح  ن�سعى من خاللها  العامل،كما  بقية 
ب���اراغ���واي، ال��ت��ي ت��ع��د رم���زا م��ن رم���وز ثقافتنا 

وفنونا، �سوتا جديدا".
ا�ستخدم فرناندو اأمبريي فلي�سياجنيلي، الفنان 
اآلت  �سنع  يف  واملتخ�س�ض  للمو�سيقى  العا�سق 
قبل  اأح��د من  لها  ي�سبقه  مو�سيقية مبتكرة مل 

امل��واد كاحلديد  العديد من  امل��اء،  قيثارة  ل�سنع 
لتطوير  املياه  خراطيم  ا�ستخدم  كما  والزجاج، 
اجل���زء ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي م��ن��ه��ا، وم���ن ث��م زخرفها 
الزهور يف  اأ�سهر  بزهور حديدية م�ستلهمة من 

الباراغواي.
وع���ن ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة اجل���دي���دة ت��ق��ول العازفة 
بني  ك��ب��ري  ف���رق  بريتو�ض":هناك  األ��ك�����س��ن��درا 
العزف على اآلة وترية عادية، وبني العزف على 
اآلة اأوتارها من املاء، فالتحكم يف العزف اأ�سعب 
ويتطلب مهارة، لذا اأمترن كثرياً، لكن اح�سا�سي 

اأع��زف على املاء واأمل�ض الأحل��ان فعليا هو  باأنني 
اإح�سا�ض مميز للغاية".

املائي  الهارب  على  العزف  جتربة  للزوار  ميكن 
منطقة  يف  الواقع  ب��اراغ��واي  جناح  يف  باأنف�سهم 
اأو  ت��و  " اإت�����ض  اأورك�����س��رتا  �ستقدم  بينما  التنقل، 
�ساوند اأوف ووتر"، حفاًل مو�سيقياً يعتمد على 
الآلت املو�سيقية املبتكرة ومنها القيثارة املائية، 
اخلام�ض  ال�سبت  ي��وم  ميلينوم  دب��ي  م�سرح  على 
والن�سف  اخل��ام�����س��ة  ال�����س��اع��ة  يف  ف���رباي���ر  م���ن 

م�ساء.

•• دبي–الفجر 

من  اع��ت��ب��ارا  دب��ي   2020 اإك�سبو  زوار  �سيكون 
اخل��ام�����ض م��ن ف��رباي��ر امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى م��وع��د مع 
هوائي  ه��ي��ك��ل  وه����و  "لومينرييوم"  جت���رب���ة 
عمالق ذي قباب م�سنوع من مادة تنفخ بالهواء 
الألوان  وا�سعة من  تغمره جمموعة  امل�سغوط، 
م��ن ال��داخ��ل، وذل���ك بعد جن��اح اأب��ه��ر اأك���رث من 
43 دول����ة ح��ت��ى الآن  ث��الث��ة م��الي��ني زائ����ر يف 

�سمن م�سروع مهند�سي الهواء.
با�سم  اأي�����س��ا  وامل��ع��روف  لومينرييوم،  وُي��و���س��ف 
نحو  على  ُم�سمم  مكان  ب��اأن��ه  "دوديكالي�ض"، 
ي��ج��م��ع ب��ني ���س��ك��ل ال��رح��م وال��ك��ات��درائ��ي��ة. وقد 
جاءت ت�سميته من ال�سكل املكّون من اثني ع�سر 
12 وجها  ذو  اأف��الط��ون  وه��و جم�سم  �سطحا، 

هذا  الأ���س��الع،  خما�سية  الأ���س��ك��ال  م��ن  م�ستمد 
اأهم ما  التي تعد  القباب الثالث  اإىل  بالإ�سافة 
مييزه. وباإمكان الزوار ال�ستمتاع ببيئة م�سيئة 
ذات األوان متعددة من الداخل تت�سكل عن طريق 
انعكا�ض ال�سوء اخلارجي عرب األواح بال�ستيكية 
ملونة. ومينح لومينرييوم للزوار جتارب فريدة 
�ساعات  خ��الل  ال�سوء  يتغري  عندما  نوعها  من 

النهار ويف حالت الطق�ض املختلفة.
وم�سمم  م��وؤ���س�����ض  ب��ارك��ن�����س��ون،  اآلن  ب����داأ  وق���د 
م�����س��روع م��ه��ن��د���س��ي ال���ه���واء، جت��رب��ت��ه يف فرتة 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���س��ي م���ن خالل 
الهواء  اأو  ال��غ��از  على  تعتمد  هوائية  منحوتات 
امل�����س��غ��وط ل�����س��ن��ع ه��ي��اك��ل ق��اب��ل��ة ل��ل��ن��ف��خ. اأم���ا 
ا�ستلهم باركن�سون فكرته من  دوديكالي�ض، فقد 
الكاتدرائيات  مثل  متنوعة  معمارية  ت�سميمات 

القوطية والعمارة الإ�سالمية واأعمال املعماريني 
املبدعني من اأمثال اأنطون غاودي وفراي اأوتو 

وريت�سارد بوكمين�سرت فولر.
مفهوم  العمل  ه��ذا  "يج�سد  باركن�سون  ي��ق��ول 
جميع  م��ن  حم��اط  ب��اأن��ك  ال�سعور  اأو  الت�سييج، 
ين�سده  ال���ذي  ل��الأم��ن  انعكا�ض  – اإن���ه  اجل��ه��ات 
�سبب  "وهذا"  خيمة.  اأو  كهف  داخ���ل  الإن�����س��ان 
ج��وه��ري حل��اج��ة الإن�����س��ان اإىل الأم����ن وامل���الذ. 
وعندئذ، ياأتي تعط�ض الإن�سان للتحفيز؛ فنحن 
نبني متاهات لي�ستك�سفها النا�ض، وفيها ميكنهم 
بالغمو�ض  وي�ستمتعوا  ط��ري��ق��ه��م،  ي�����س��ل��وا  اأن 
ا�ستعدادهم  م���ع  وج��ه��ت��ه��م،  ل��ف��ق��د  امل�����س��اح��ب 

لكت�ساف اأمور جديدة.
– وتعني  ال��روح��ي  اجل��ان��ب  ي��اأت��ي  النهاية،  ويف 
حاجة ال�سخ�ض اإىل اإيجاد مغزى اأو هدف معني. 

ب��اأ���س��ل��وب معماري  ال�����س��وء  ف��اإن��ن��ا ن�سمم  وه��ن��ا، 
والكاتدرائية.  الرحم  �سكل  بني  يجمع  مرتفع 
م��ع ظاهرة  امل��واج��ه��ة  تكون  اأن  وع��ن��دئ��ذ، ميكن 
ال�سوء م�سدر اإلهام للنا�ض اأو موا�ساة لهم تبعا 

ملا ي�سعى اإليه كل منهم".
غذاء  جتربته  تعد  ال��ذي  الهيكل-  وي�ستقطب 
وي��رتك جميع من  الأع��م��ار،  - جميع  للحوا�ض 
املتاهة  ي�سبه  ال���ذي  الهيكل  ه��ذا  اإىل  ي��دخ��ل��ون 
وه��و معزز  الإن��ب��ه��ار،  م��ن  يف ت�سميمه يف حالة 
ب��ت��اأث��ريات اأ����س���وات ال��ط��ب��ي��ع��ة، امل�����س��م��م��ة بدقة 
خ�سي�سا له، وي�سم اأحدث اإ�سدار لقبة الهيكل 
خ��ط��وط��ا م�����س��ي��ئ��ة م��ت�����س��اب��ك��ة ع��ل��ى اجل�����دران 
الداخلية للقباب الثالثة، التي تتجمع مع األوان 
قو�ض قزح لتخلق جتربة ت�سوير رائعة ومثالية 

لع�ساق امل�ساركة على تطبيق اإن�ستجرام.

فرقة اإ�صبانية تقدم حفًل لرق�صات الفلمنكو يف اإك�صبو 2020 دبيفرقة الباليه الإ�صبانية الوطنية تقدم عر�صها يف اإك�صبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر

اأدت فرقة الباليه الوطنية الإ�سبانية ذات ال�سهرة 
 Ballet National de España العاملية
اإك�سبو  يف  ال��ي��وب��ي��ل  م�����س��رح  ع��ل��ى  �سخما  ع��ر���س��ا 
الوا�سعة  الح��ت��ف��الت  م��ن  ك��ج��زء  دب��ي   2020

لليوم الوطني لإ�سبانيا يف احلدث الدويل.
امل�����س��م��م��ة برباعة،  ال��ب��ال��ي��ه  ع���رو����ض  ودجم�����ت 
فرقة  مب�ساركة   ،"Invocación" ب��ع��ن��وان 
اأمناط  من  العديد  والراق�سات،  الراق�سني  من 
"بولريو" و"باليه"  الرق�ض املعقدة مبا يف ذلك 

و"فالمنكو" �سمن عر�ض فني مميز.
ومظهرهم  الأنيقة  باأزيائهم  الراق�سون  وق��دم 
على  بخفة  يتحركون  وه��م  فنية  لوحة  ال��الف��ت 
تعقيًدا  احل��رك��ات  اأك���رث  ي��ن��ف��ذون  بينما  امل�����س��رح، 

واندفاًعا للرق�سات الإ�سبانية املختلفة.
والتي  الإ�سبانية،  الوطنية  الباليه  فرقة  وتعد 

50 راق�سا وت�سعة مو�سيقيني، واحدة من  ت�سم 
اأف�سل فرق الباليه يف العامل.

•• دبي – الفجر

 قدمت فرقة اأكادميية del Piacere عر�سا متاألقا 
الإ�سبانية القدمية يف  ملو�سيقى الفالمنكو واملو�سيقى 
العيد  اح��ت��ف��الت  م��ن  ك��ج��زء  الو�سل  �ساحة  وذل���ك يف 
واأبدعت  دب���ي.   2020 اإك�سبو  يف  لإ�سبانيا  ال��وط��ن��ي 
ال�سهرية  الفالمنكو  وراق�سة  عامليا،  امل�سهورة  الفرقة 
ا�ستمر لنحو  الذي  العر�ض،  باتري�سيا غرييرو خالل 
�ساعة تقريبا، مع ت�سّدر عازف الفيول دا غامبا فهمي 
املو�سيقية  با�ستك�سافه للجذور  ا�ستهر  القهاي، والذي 
ال��ق��دمي��ة ل��ل��ف��الم��ن��ك��و وت���ط���وره���ا. وق���د ظ��ه��ر خالل 
الراق�سة  غ��ريي��رو،  لباتري�سيا  املميز  الأداء  العر�ض 
ي�سرف  التي  الأندل�سية"  الفالمنكو  "باليه  فرقة  يف 
عليها روبني اأوملو منذ عام 2011، من خالل اإتقانها 

للرق�ض ب�سكل احرتايف.

•• دبي - الفجر

موقع  م�ستقبل   ،"2020 "د�سرتكت  ن��ظ��م��ت 
الهوائية،  بالدراجات  دبي، جولة   2020 اإك�سبو 
املخطط  تطور  لعر�ض  ال���دول  احل��دث  موقع  يف 
العاملي  امل��وق��ع  ه���ذا  لتحويل  ال��ه��ادف  احل�����س��ري 
ال�سخم اإىل مدينة ذكية وم�ستدامة للم�ستقبل.   
"د�سرتكت  اأع��ق��اب م�����س��ارك��ة  وج����اءت اجل��ول��ة يف 
واللياقة يف  ال�سحة  اأ�سبوع  فعاليات  2020" يف 
�سل�سلة  يُعقد �سمن  وال��ذي  دب��ي،   2020 اإك�سبو 
ينظمها  التي  املتخ�س�سة  الأ�سابيع  مو�سوعات 
الإن�سان  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  يف  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و 

وكوكب الأر�ض. 
"اأيدي  ب��ع��ن��وان  ُع��ق��دت  ال��ت��ي  الفعالية  و�سلطت 
للعي�ض"،  �سحية  بيئات  خلق  ال�سافية:  الطبيعة 

ال�سوء على مبادرات ال�ستدامة ومعايري ومناذج 
اإك�سبو  ب��داأه��ا  التي  واللياقة  ال�سحة  مم��ار���س��ات 
2020 دبي، والتي �ست�ستمر مع تطور املوقع اإىل 
وركزت  احل�سري.   "2020 "د�سرتكت  جمّمع 
كذلك على تبادل اأف�سل املمار�سات بني املوؤ�س�سات 
ويل  معهد  مثل  امل��ج��ال  ه��ذا  ال��رائ��دة يف  العاملية 
بيلدجن الدويل، وكوبنهاجينز دزاين كو، و�سركة 
والوكالة  "ووب"،  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال�سويدية لل�سحة العامة.
وتعد "د�سرتكت 2020"، اأول مدينة يف املنطقة 
النموذجي  وي���ل  جم��ت��م��ع  ���س��م��ن  ت�سجيلها  ي��ت��م 
التجريبي- وهو عبارة عن مبادرة حتدد املعايري 
الالزمة لإن�ساء جمتمعات تتبنى التنظيم املثايل 
ل��ل��م�����س��اح��ات م���ن اأج����ل ال��ع��ي�����ض وال��ع��م��ل لتعزيز 
العامل.  م�ستوى  على  الن�����س��ان  ورف��اه��ي��ة  �سحة 

ومن خالل ذلك، فاإن "د�سرتكت2020" تتبنى 
معايري تهدف اإىل تاأ�سي�ض جمتمع يتمحور حول 
اأعلى  وتعزيز  املتغرية  الإن�سان  احتياجات  تلبية 
بني  وامل�����س��ارك��ة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ف��اع��ل  م�ستويات 

�ساكنيه.
وتتطلع "د�سرتكت2020" اإىل اإعطاء الأولوية 
واملقيمني  للموظفني  امل�ستقبلية  لالحتياجات 
مما  التطور،  �سريع  عاملي  م�سهد  يف  وال��زائ��ري��ن 
بكل  والت�سميم  التخطيط  قلب  يف  النا�ض  ي�سع 
م�سممة  ذكية  حتتية  بنية  خ��الل  م��ن  اأرج��ائ��ه��ا، 
وامل�ساكن  املعا�سرة  العمل  م�ساحات  بني  لتجمع 
الرتفيه  واأم��اك��ن  والثقافية  التعليمية  وامل��راف��ق 
ال��ب��ارزة التي  امل��ع��امل وال��وج��ه��ات  وجمموعة م��ن 
اإ����س���دال ال�����س��ت��ار على  �سيتم الح��ت��ف��اظ ب��ه��ا ب��ع��د 
اأجواء  و�ستوفر  دب���ي؛   2020 اإك�سبو  فعاليات 

للمجتمع  بالنتماء  الإح�سا�ض  امل�ستقبلية  املدينة 
وال���رتاب���ط وال���راح���ة امل��ن�����س��ودة يف ع���امل م��ا بعد 
ال�سوء  ت�سليط  اجل��ول��ة مت  وخ���الل  اجل��ائ��ح��ة.  
على الت�سميم احل�سري ملدينة امل�ستقبل وبنيتها 
بالإ�سافة  الإن�سان،  حول  تتمحور  التي  التحتية 
دبي،   2020 اإك�سبو  ملوقع  الفريدة  املميزات  اإىل 
املناطق املميزة  ومت ا�سطحاب ال�سيوف عرب كل 
املخطط  ت�سميم  بكيفية  لتعريفهم  اإك�سبو،  يف 
بيئة  لتاأ�سي�ض   "2020 "د�سرتكت  ل�  الرئي�سي 
تدعم  باحلياة  وناب�سة  �ساملة  حديثة  ح�سرية 

التوازن والرفاهية وال�ستدامة.
املعماري  الت�سميم  مدير  ج��ورلي،  ديفيد  وق��ال 
اجلولة:  ق����اد  وال������ذي  "د�سرتكت2020"،  ل���� 
مار�ض،   31 يف   2020 اإك�سبو  انتهاء  قرب  "مع 
ا�ست�سفنا هذه اجلولة لت�سليط ال�سوء على كيفية 

تطور موقع اإك�سبو اإىل جمتمع متكامل، ومدينة 
م�سممة بعناية للو�سول اإىل كل اأرجائها يف 15 

دقيقة، متكن املوظفني واملقيمني والزائرين من 
احل�سول على كل ما يحتاجون اإليه ب�سهولة. "

•• دبي- الفجر

���س��ارك��ت ال�����س��ي��ف ل��وري��ن��ا غ��ار���س��ي��ا؛ واح�����دة من 
اإك�سبو  زوار  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  الطهاة  اأ�سهر 
قدمته،على  للطهي  �سائق  بعر�ض  دبي،   2020
من�سة "�سيتي روكيت" يف جناح الوليات املتحدة 
ل��ل��ج��م��ه��ور طريقة  ���س��رح��ت  الأم���ري���ك���ي���ة، ح��ي��ث 
حت�سري اإحدى و�سفاتها املميزة اخلا�سة بحلوى 
من  ال��رائ��ع��ة  الأط��ع��م��ة  اأح���د  وه��و  البونويلو�ض؛ 
املطبخ املحلي يف جميع اأنحاء اأمريكا الالتينية.  

غار�سيا،  ل��وري��ن��ا  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  ال�����س��ي��ف  واأع������دت 
الوليات  يف  ناجحة  مطاعم  �ساحبة  اأي�ساً  وهي 
بنكهة  البونويلو�ض  حلوى  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 
وال�سوكول  ال����رازب����ريي  ���س��و���ض  م���ع  ال��ل��ي��م��ون 

البي�ساء، والبونويلو�ض هو دونات لذيذة انتقلت 
طعاماً  ويعد  اإ�سبانيا،  من  الالتينية  اأمريكا  اإىل 
اأو  امليالد  بعيد  لالحتفال  �سواء  للحفالت  رائعاً 
غار�سيا  ال�سيف  وع��ربت  اجل��دي��د.    العام  بقدوم 
هذا  يف  بامل�ساركة  الكبري  بالفخر  �سعورها  ع��ن 
اأقيم مب��ب��ادرة من  ال��ذي  ال��رائ��ع للطهي  العر�ض 
اجل���ن���اح الأم���ري���ك���ي يف م��وق��ع احل����دث ال����دويل، 
وقالت اإنها ت�سعر بال�سعادة لقيامها بهذه الرحلة 
اإىل دبي، كما اأنها معجبة مبا ا�ستطاع �سكان دبي 
اإجن����ازه وت��ق��دمي��ه يف ه���ذا احل���دث امل��ذه��ل الذي 
اأنه  موؤكدة  دبي"،   2020 "اإك�سبو  العامل  ميثل 
العر�ض  نهاية  ويف  توقعاتها،  ف��اق  جميل  م��ك��ان 
دونات  لتذوق  تعو�ض  بفر�سة ل  حظي اجلمهور 
اأعدتها غار�سيا خالل  التي  ال�سهية  البونويلو�ض 

عر�سها املميز.   
وقالت اإنها اختارت تقدمي و�سفة البونويلو�ض يف 
الو�سفة  كانت  لأنها  بها،  اخلا�ض  الطهي  عر�ض 
الربنامج  يف  يف   م�ساركتها  اأث��ن��اء  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
م�سابقة  وه��و  ما�سرت"،  �سيف  "توب  التلفزيون 
�سخمة يف الوليات املتحدة يتناف�ض خاللها كبار 
الطهاة يف العامل �سد بع�سهم البع�ض، وقد فازت 
عن هذه الو�سفة ملنظمتها غري الربحية، موؤكدة 
يف  املتوافرة  الو�سفة  لهذه  الب�سيطة  املكونات  اأن 
ميامي، متكنها من اإح�سارها اإىل اأي مكان تذهب 
وهي  غار�سيا،  ال�سيف  واأو�سحت  العامل.  يف  اإليه 
"ت�سيكا" يف ميامي ول�ض  اأي�ساً �ساحبة مطاعم 
ت�����س��ارك يف ه��ذا احلدث  اأن��ه��ا  واإ���س��ب��ان��ي��ا،  فيغا�ض 
الدويل لتمثيل مدينتها ميامي الواقعة يف اجلزء 

اجلنوبي من الوليات املتحدة، مع الرتكيز على 
ثقافة الطعام من اأمريكا الالتينية. 

"برنامج  تقدمي  يف  اأي�ساً  ت�سارك  اأنها  واأ�سافت 
الأفكار  تبادل  �سيتيح  الطهي" ال��ذي  دبلوما�سية 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ط��ه��اة خمتلفني يف  م��ع 
الطبخ،  ع��رو���ض  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  املتحدة، 
للربنامج  الرئي�سية  الفكرة  مع  يتناغم  ما  وه��و 
وتقوية  والأف��ك��ار  الثقافة  تبادل  على  تقوم  التي 
الطعام وفنون  م��ن خ��الل  ال���دول  ب��ني  العالقات 
اأه�����داف  اأه���م���ي���ة حت��ق��ي��ق  ال���ط���ه���ي. ول��ف��ت��ت اإىل 
التنمية امل�ستدامة، وهي اأحد الأهداف الرئي�سية 
اأن  واأك��دت  2020 دبي،  اإك�سبو  اإليها  التي يدعو 
الطعام  نوعية  جتاه  م�سوؤولية  يتحملون  الطهاة 
لعائالتهم  وك��ذل��ك  لعمالئهم،  يقدمونها  التي 

واأ�سدقائهم، ونوعية املكونات التي يقدمونها يف 
مطاعمهم، م�سيفًة اأن هناك العديد من املبادرات 
املبادرة  ه��ذه  مثل  لكوكبنا،  الرائعة  واملمار�سات 
دبي   2020 اإك�سبو  يف  الأمريكي  للجناح  املميزة 
دور  ح��ول  والن�سائح  الأف��ك��ار  ت��ب��ادل  تتيح   ال��ت��ي 
الطهاة يف اإطعام اجلميع باأف�سل الطرق واأكرثها 
طاهية  ه��ي  غار�سيا  ل��وري��ن��ا  ال�سيف  م�����س��وؤول��ي��ة. 
و�سخ�سية  ناجحة،  مطاعم  �ساحبة  فنزويلية، 
لالأعمال  وحمبة  تلفزيونية  ومنتجة  تلفزيونية 
اخلريية، وموؤلفة اأدبية ونا�سرة، وهي واحدة من 
الطهاة الرائدين يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
واأ�سبحت م�سهورة من خالل ظهورها يف العديد 
من الربامج التلفزيونية. وهي معروفة باملطاعم 
اأنحاء  جميع  يف  ب��امل��ط��ارات  حالياً  متتلكها  ال��ت��ي 

برنامج  يف  وكذلك مب�ساركتها  املتحدة،  الوليات 
"توب �سيف ما�سرت". اأ�سدرت غار�سيا كتاب الطبخ 
اخلا�ض بها وخطها ملجموعة اأدوات املطبخ. بينما 
كانت تخطو خطوات كبرية يف حياتها للم�ساعدة 
يف الق�ساء على ال�سمنة. وواجهت غار�سيا، اأخرياً، 
التحدي املتمثل يف مكافحة ال�سمنة لدى الأطفال 
بتطوير  قامت  الطهي.  يف  معرفتها  با�ستخدام 
 ،"Big Chef، Little Chef" ب��رن��ام��ج 
مل�����س��اع��دة الأط����ف����ال واأ����س���ره���م ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م يف 
حياتهم،  امل��ط��اف  نهاية  ويف  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ع��ادات��ه��م 
وه���و ب��رن��ام��ج غ���ري رب��ح��ي اأن�����س��اأت��ه م��ن��ذ حوايل 
�سحية  و�سفات  ب��اإع��داد  تقوم  حيث  ع��ام��اً،   20
لالأطفال يف املدار�ض منخف�سة الدخل واملدار�ض 

العامة يف اأنحاء الوليات املتحدة.
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يعاين نحو ملياري �سخ�س يف جميع اأنحاء العامل 
عند  حتدث  اأنها  ُيعتقد  م�سكلة  وهي  ال�سخري،  من 

الرجال اأكرث من الن�ساء.
وميكن اأن يرجع ال�سخري اأحيانا اإىل خيارات منط 
احلياة، وهناك العديد من الأ�سباب الأخرى التي 
قد توؤدي اإىل ال�سخري، مثل التدخني، اأو قلة النوم، 

اأو انحراف احلاجز الأنفي.

اأن ه���ذه الأ���س��ب��اب م��ع��روف��ة ل���دى ال��ك��ث��ريي��ن، اإل اأن  ويف ح��ني 
اخلرباء حذروا اأي�سا من اأن تلوث الهواء يف املنزل قد يكون له 

تاأثري اأي�سا على ال�سخري.
جودة  اإن   ،Filter King موؤ�س�ض  ماكدونالد،  ديفيد  وق��ال 

الهواء الذي يتنف�سه �سخ�ض ما ميكن اأن يحدث فرقا كبريا.
الليل،  اأث��ن��اء  التنف�ض  يف  م�ساكل  م��ن  تعان  كنت  "اإذا  واأ���س��ار: 

اتخاذها  ميكنك  ال��ت��ي  الب�سيطة  اخل��ط��وات  م��ن  ع��دد  فهناك 
لزيادة جودة تنف�سك و�سمان نوم اأف�سل ليال".

وتابع: "تنظيف منزلك ب�سكل منتظم، واإدخال النباتات املنزلية 
اإل بع�ض العوامل  ومراقبة درجة احل��رارة من حولك، ما هي 

القليلة التي يجب مراعاتها".
واأو�سح: "جميعنا نريد نوما جيدا ليال، لذا من املهم اأن نفعل 

كل ما يف و�سعنا لتحقيق ذلك".
التي ميكنك  الأ�سياء اخلم�سة  ال�سوء على  ديفيد  ي�سلط  وهنا 

القيام بها والتي ميكنها تقدمي امل�ساعدة.

الطلق الهواء  يف  فقط  التدخني   .1
يف  ت�ساهم  التي  العوامل  اأك��رب  من  التدخني  اأن  ديفيد  اأو���س��ح 

م�ساكل التنف�ض، �سواء كنت مدخنا اأم ل.
واأ�ساف: "اإن وجود دخان غري مبا�سر ميكن اأن يوؤثر على جودة 
العتبار،  يف  ه��ذا  و�سع  مع  تنف�سك.  وعلى  حولك  من  ال��ه��واء 
الهواء  ل��رتك  الطلق،  ال��ه��واء  يف  فقط  التدخني  يتم  اأن  يجب 

الداخلي نظيفا قدر الإمكان".

منزيل نبات  �سراء   .2
ي��ق��ول دي��ف��ي��د اإن ال��ن��ب��ات��ات امل��ن��زل��ي��ة ل��ه��ا ال��ك��ث��ري م��ن الفوائد 

و�ست�ساعد يف تنقية الهواء من حولك.
وي�سرح: "ميكن للنباتات اأن تطلق كميات كبرية من الأك�سجني، 
بالإ�سافة  التنف�ض،  اإيجابي على  تاأثري  له  �سيكون  الذي  الأمر 

اإىل اإ�سفاء مظهر زخريف على منزلك".
اأف�سل  ع��ن   Leafy يف  الداخلية  النباتات  اأخ�سائيو  وك�سف 
اخليارات عندما يتعلق الأمر بالنباتات املنزلية لتح�سني جودة 
"الَذَلب" )اأو ل�سان  اإن نباتات  الهواء، حيث قال دانيال برو�ض 
اأف�سل  من  واح��دة  هي  النمر(  جلد  اأو  الثعبان  نبات  اأو  اجل��ن 
اخليارات.واأو�سح: "هذا ب�سبب م�ستوى الأك�سجني الذي تنتجه، 
الكربون،  اأك�سيد  ث��ان  امت�سا�ض  على  قدرتها  اإىل  بالإ�سافة 
جوا". املحمولة  احل�سا�سية  �سد  رائعة  حماربة  يجعلها  وه��ذا 
اأدرج اخلرباء نبات بو�سطن فرينز، وزنابق ال�سالم، �سمن  كما 
معروف  ال�سالم  زن��اب��ق  اأن  واأو���س��ح  اجل��ي��دة،  املنزلية  النباتات 
اإىل  مبكافحة جراثيم العفن، حيث متت�سها كغذاء، بالإ�سافة 
ال�سموم الأخرى املحمولة يف الهواء والتي ت�سبب م�ساكل تنف�ض 
العالية  الرطوبة  ذات  للغرفة  مثالية  النباتات  وه��ذه  الب�سر، 

حيث يرتاكم العفن عادة.

الهواء مر�سحات  تنظيف   .3
ارتبطت زيادة تلوث الهواء مب�ساكل التنف�ض اأثناء النوم. وقال 
م�سفى  حولك  من  الهواء  اأن  من  التاأكد  املهم  من  اإن��ه  ديفيد 

ونظيف قدر الإمكان.
الإمكان،  ب�سكل منتظم قدر  الهواء  "نظف مر�سحات  واأ�ساف: 

حيث �سي�سمح لك ذلك بالتنف�ض ب�سكل اأف�سل طوال الليل".

احل�سا�سية م�سببات  على  الق�ساء   .4
املواد  كمية  لتقليل  نظيفا  منزلك  على  حتافظ  اأن  املهم  م��ن 

امل�سببة للح�سا�سية والبكترييا التي يتم اإنتاجها.
�سيقلل  حولك،  من  الأ�سطح  تنظيف  "مبجرد  ديفيد:  وي�سرح 
ذلك من فر�ض حدوث �سعوبات يف التنف�ض يف الليل ويقلل من 

فر�ض ال�سخري".

ثابتة حرارة  درجة  على  حافظ   .5
اأ�سارت الدرا�سات اإىل اأنه عندما ترتفع درجات احلرارة، خا�سة 
خالل الأ�سهر الأكرث دفئا، �سيتاأثر تنف�سك اأثناء النوم، لذلك، 
ب��اأن تنام يف درج��ة ح��رارة تبلغ نحو  يو�سي اخل��رباء الطبيون 
الإ�سابة  فر�ض  من  �سيقلل  ذل��ك  لأن  مئوية،  درج��ة   18.3

مب�ساكل التنف�ض، وبالتايل �سيقلل من ال�سخري.

جودة الهواء الذي يتنف�سه ال�سخ�س ميكن اأن يحدث فرقا كبريا

تلوث الهواء يف املنزل قد يكون م�صوؤول عن �صخريك 
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األفا،   20 اأودى بحياة  اأن احل��دث، الذي  ووج��دوا 
وطرد 100 األف طفل من منازلهم، رمبا �ساهم 

اأي�سا يف التدهور املعريف لدى كبار ال�سن.
�سخ�ض   3000 اأك��رث من  ا�ستجواب  ومن خالل 
73 عاما، حول حالتهم املعرفية،  مبتو�سط عمر 

اأولئك الذين  اأن  اإىل  تو�سل الباحثون 
الكارثة  يف  منزلهم  ف��ق��دوا 
معدل  يف  زي������ادة  ����س���ه���دوا 
امل��ع��ريف لديهم،  ال��ت��ده��ور 

لفقدان  يكن  بينما مل 
اأحد الأحباء اأي 

ت�������اأث�������ري 

مماثل.
العزلة،  ب��زي��ادة  مرتبط  ه��ذا  اأن  الفريق  ويو�سح 
امل���ت���زوج���ني، والأق������ل تعليما،  ي���ك���ون غ���ري  ح��ي��ث 
التدهور  زي��ادة  اأك��رث عر�سة خلطر  �سنا  والأك��رب 

املعريف.
كوي�سريو  واأجرى 
���س��ي��ب��ا وزم�����الوؤه 
درا������س�����ة 

البيانات، ملعرفة ما اإذا كان التعر�ض املبا�سر ملوجة 
ت�سونامي والزلزال بقوة 9 درجات، له تاأثري على 

الإدراك.
"اإن حتديد   :New Scientist�ل �سيبا  وقال 
اأمر  خا�ض  ب�سكل  ال�سعيفة  ال�سكانية  املجموعات 
ال�سحة  م��وارد  تخ�سي�ض  يف  �سي�ساهم  لأن��ه  مهم 

العامة يف حالت الطوارئ امل�ستقبلية".
ولفهم الرابط، جلاأوا اإىل درا�سة تقييم ال�سيخوخة 
اليابانية، التي حتدثت اإىل اأ�سخا�ض تبلغ اأعمارهم 

خمتلفة. نقاط  يف  واأكرث  عاما   65
من  امل��اأخ��وذة  البيانات  على  �سيبا  ورك��ز 
مياجي،  حم���اف���ظ���ة  يف  اإي����وان����وم����ا 
حيث كانت هذه املناطق الأكرث 

ت�سررا من كارثة ت�سونامي.
ا�ستخدموا  امل���ج���م���وع،  ويف 
 3350 م�����ن  م���ع���ل���وم���ات 
عمر  ���س��خ�����س��ا مب���ت���و����س���ط 
ا�����س����ت����ج����اب����ات  م������ع   ،73.2
اأ�سهر من  �سبعة  قبل  ا�ستق�سائية 
ال��ك��ارث��ة، وم��ت��اب��ع��ة ع��ام��ني ون�سف 
وقوع  بعد  �سنوات،  خم�ض  ث��م  ال��ع��ام، 

الكارثة الطبيعية.
حالتهم  ع�����ن  ا����س���ت���ج���واب���ه���م  ووق�������ع 
مقدمي  تقييمات  ت�سمني  مع  املعرفية، 
على  للح�سول  اأي�سا  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

�سورة اأو�سع.
فقدوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  الفريق  واكت�سف 
من  عانوا  الطبيعية  الكارثة  خالل  منازلهم 

زيادة �سرعة التدهور املعريف لديهم.
فقدان  ت��اأث��ريات  اأن  حتليلنا  "اأظهر  واأو���س��ح��وا: 
تكون  ق��د  الالحقة  املعرفية  الإع��اق��ة  على  امل��ن��زل 
الدماغية،  ال�سكتة  ت�سخي�ض  مع  للمقارنة  قابلة 

وهي عامل خطر را�سخ لالإعاقة الإدراكية".
اأن ف���ق���دان اأحد  ب��اك��ت�����س��اف  وم���ع ذل����ك، ف��وج��ئ��وا 
فرقا يف  الطبيعية مل يحدث  الكارثة  الأحباء يف 

معدل الرتاجع املعريف.
�سبب عدم  الوا�سح  اأن��ه من غري  اإىل  �سيبا  واأ�سار 
ق��ري��ب منك يف  ف��ق��دان �سخ�ض  ب��ني  وج���ود �سلة 

كارثة طبيعية، ومعدل التدهور املعريف.
التعلم  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ل���ى  ال���ب���ح���ث  ف����ري����ق  واع���ت���م���د 
الفردية  ال��ظ��روف  مب��ق��ارن��ة  ل��ه��م  لل�سماح  الآيل 
ال�سخ�سية  ال��ع��وام��ل  يف  وال��ن��ظ��ر  ل��ل��م�����س��ارك��ني، 
املنخف�ض  ال��دخ��ل  ذوي  اأن  واكت�سفوا  امل��ت��ده��ورة. 
املعريف  التدهور  لزيادة معدل  اأكرث عر�سة  كانوا 

اإذا كانوا ميرون بكارثة طبيعية.
وقد يكون هذا ب�سبب احتمال اأن يكونوا اأكرب �سنا 
وغري متزوجني واأقل تعليما من اأولئك الذين مل 

يعانوا من هذا التدهور.
اإم����ربي����ال كوليدج  ب��ارك�����ض م���ن  وك�����س��ف��ت روب����ي 
 New لندن، التي مل ت�سارك يف الدرا�سة، ملجلة
Scientist، اأنه من املنطقي اأن يعان النا�ض يف 

املناطق ذات الدخل املنخف�ض اأكرث من غريهم.
واأو�سحت: "هذه درا�سة مهمة ت�سلط ال�سوء على 
ال��زلزل، �سيكون  اأن العبء الأكرب للكوارث، مثل 
ذات  البلدان  يف  حتى  �سعفا،  الأك��رث  اأول��ئ��ك  على 

الدخل املرتفع مثل اليابان".

درا�صة جديدة تك�صف اأثر الكوارث الطبيعية على الإ�صابة باخلرف
اأكرب  اأن تعر�س النا�س خلطر  اأن الكوارث الطبيعية، بالإ�سافة اإىل الت�سبب يف املوت والدمار، ميكنها  ك�سفت درا�سة جديدة 

لالإ�سابة باخلرف.
وبا�ستخدام بيانات ال�سحة وامل�سح حول الأ�سخا�س الذين يعي�سون يف املناطق الأكرث ت�سررا من ت�سونامي عام 2011 يف اليابان، 

ا�ستك�سف خرباء من جامعة هارفارد ال�سلة بني التدهور املعريف والكوارث الطبيعية.
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�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : مقهى ليتل قروف �س ذ م م  
ال��ع��ن��وان : حم��ل رق���م 05 م��ل��ك ع��ل��ى ا���س��رف ت��وم��ب��ي - ب��ردب��ي - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ال�سكل 
القانون : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 834765 رقم القيد بال�سجل التجاري 
يف  التاأ�سري  قد مت  باأنه  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  1535250 مبوجب   :
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
 2021/11/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/11/16 بتاريخ 
ملراجعة  الكتبي  مبارك  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من 
/+971  50  2762132  : التوا�سل  رق��م   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دب��ي   -  احل�سابات 

 :  mfsauditing@gmail.com  : الإلكرتون  الربيد   ،  +971  6  5349590
 : ه��ات��ف  الق�سي�ض   - ال���زرع���ون  ع��ل��ي ح�سن  ع��ب��دال��رزاق  م��ل��ك   424 رق���م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�ض   04-2665311

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : بالك بريل جلوبال للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم G04 ملك �سامل �سعيد غدير بن غدير الكتبي - اخلريان - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   654096  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانون 
التجاري : 1076476 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/2/1 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/11/9
ميثاق لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�سيخ جمعه بن احمد بن 
جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04 فاك�ض : 2500782-
04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة
ا�سم ال�سركة : جورميه فيل لتعهدات تزويد بالوجبات الغذائية اجلاهزة - �س ذ م م  

العنوان : حمل رقم 02 ملك ال�سيخ في�سل بن خالد بن �سلطان القا�سمي - مر�سى دبي - ال�سكل 
القانون : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 826791 رقم القيد بال�سجل التجاري 
يف  التاأ�سري  قد مت  باأنه  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  1535244 مبوجب   :
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
 2021/11/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/11/16 بتاريخ 
ملراجعة  الكتبي  مبارك  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من 
/+971  50  2762132  : التوا�سل  رق��م   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دب��ي   -  احل�سابات 

 :  mfsauditing@gmail.com  : الإلكرتون  الربيد   ،  +971  6  5349590
 : ه��ات��ف  الق�سي�ض   - ال���زرع���ون  ع��ل��ي ح�سن  ع��ب��دال��رزاق  م��ل��ك   424 رق���م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�ض   04-2665311

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 70021
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

العربية  الإم�����ارات   ، دب��ي   - احل�سابات  ملراجعة  الكتبي  مبارك   : امل�سفي  ا���س��م 
املتحدة ، رقم التوا�سل : 2762132 50 971+/5349590 6 971+ ، الربيد 
 424 mfsauditing@gmail.com : العنوان : مكتب رقم  الإلكرتون : 
ملك عبدالرزاق علي ح�سن الزرعون - الق�سي�ض هاتف : 2665311-04 فاك�ض 
:       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية مقهى ليتل قروف �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/11/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/16 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاق لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�سيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة 
- القرهود - هاتف : 2500781-04 فاك�ض : 2500782-04 مبوجب هذا 
تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
بالك بريل جلوبال للتجارة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2021/11/9 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/1
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : مبارك الكتبي ملراجعة احل�سابات - دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، 
رقم التوا�سل : 2762132 50 971+/5349590 6 971+ ، الربيد الإلكرتون 
: mfsauditing@gmail.com : العنوان : مكتب رقم 424 ملك عبدالرزاق 
:       مبوجب  فاك�ض   04-2665311  : الق�سي�ض هاتف   - ال��زرع��ون  علي ح�سن 
هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
جورميه فيل لتعهدات تزويد بالوجبات الغذائية اجلاهزة - �س ذ م م  وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/11/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  عمايل    AJCFICILABMIN2021 /0004937 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بروك تك�سر لتجارة املالب�ض اجلاهزة  
 )4699108196( مكان  رقم   2 ال�سناعية  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 
 ت:0564888471 ، 0567277147 ، 067499242 �ض ب 30412 عجمان

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/2 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70533

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2022 /0000287 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بريفكت لتوريد اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - الب�ستان - بالقرب من مركز �سرطة املدينة 

ال�سامل - هاتف رقم / 0527630058 - 0552516411  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/2 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70392

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2022 /0000287 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نعمه لتوريد اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - منطقة الب�ستان - مقابل الربيد املركزي - 

هاتف رقم /0559282520 - 0558852964 - 0504371917  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/2 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70535

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0008294 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / رواد التقدم ملقاولت البناء ذ م م - العنوان : 9402758  
اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
حممد  ن�سرين  زيبا   / وميثلها  م  م  ذ  �ض   - البناء  مواد  لتجارة  �سبي�ساليز  �سريدان   / ل�سالح 

ا�سغر ، بالتايل :
ن�ض احلكم 

اأنه بتاريخ 2021/10/24 
بعد الإطالع على الوراق :

واربعة  واربعمائة  الف  وثالثون  واحد   : مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
الدعوى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتها  درهم  و�سبعون 

وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات.  
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70392 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
عري�شة  على  �مر   SHCFICIPTO2021 /00098545 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عرب الرمال للنقليات - العنوان : 9431056  
هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/10 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
اأعاله ل�سالح / �سوهان �سينغ جمور  املحكمة يف الدعوى بالرقم 

�سينغ بالتايل : ن�ض احلكم 
جواز  املدعي  ت�سلم  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر   / املحكمة  قرار 

ال�سفر اخلا�ض به.  
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70535

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICIPTO2022 / 0000403 �أمر على عري�شة   
والر�سيات  التك�سية  ملقاولت  الحمدي  مدينة   : عليه  املدعي  اىل 

وال�سباغ 
نعلمكم بان املدعي حممد مقيد ماي جاكري اهلل بنجالدي�ض / اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله : 
قررا املحكمة / بعد الطالع على ملف العري�سة رقم 403 ل�سنة 2022 
عرائ�ض م�ستعجل ومرفقاتها لذلك ناأمر بالزام املقدم �سدها ان ت�سلم 

الطالب جواز ال�سفر اخلا�ض به 
حرر بتاريخ 2022/1/31 

مركز �سعادة املتعاملني
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70535

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية     
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0005419/ 

اإىل املحكوم عليه : عطا اهلل �سعيد حممد ح�سن 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد �سبحي حممد �سند �سليم ، اجلن�سية م�سري  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 10594  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70535

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - م�شنع �خلليج للبيوت �جلاهزة - ذ م م  
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000094/ 

اإىل املحكوم عليه : م�سنع اخلليج للبيوت اجلاهزة - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سمري ح�سن عراقي - اجلن�سية فل�سطني  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 117926  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70392

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(     جتاري   AJCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002796/ 
اإىل املحكوم عليه : موؤ�س�سة لالأنظمة الفنية )ذ م م(  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سريدان �سبي�ساليز لتجارة مواد البناء �ض ذ م م وميثلها / زيبا ن�سرين حممد ا�سغر ، 

اجلن�سية باك�ستان  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 15877.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70392

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/12516(
املنذر : بنك اأبوظبي التجاري - �ض م ع 

املنذر اليها : رانيا �سنوده 
)فقط  درهم   2،906،250،00 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذراملنذر  ينذر 
مليونان وت�سعمائة و�ستة اآلف ومائتان وخم�سون درهما لغري( للمنذر خالل ثالثون 
يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ 
بذمتكم مبا  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  قبلكم للزامكم  القانونية  الج��راءات  كافة 
مبنطقة  مربع  ق��دم   6،127،03 م�ساحته  البالغ   412 رق��م  العقار  بيع  طلب  فيها 
وادي ال�سفا 5 باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 
)25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي 

مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/12523(
املنذر : بنك امل�سرق - �ض م ع 

املنذر اليها : تنوير احمد حممد ايوب 
ينذر املنذراملنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 517،122.09 درهم )فقط خم�سمائة و�سبعة 
يوما من  للمنذر خ��الل ثالثون  فل�سا لغ��ري(  وت�سعة  دره��م  واث��ن��ان وع�سرون  ومائة  ال��ف  ع�سر 
اتخاذ كافة الجراءات  املنذر يحق له  املهلة فان  ال�سداد خالل هذه  تاريخه وحال امتناعكم عن 
القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 2204 
-151، B2-152 بالطابق رقم 22 مببنى املنارة 1 البالغ م�ساحته 998،25 قدم مربع واملواقف

B2 على قطعة الأر�ض رقم 26 مبنطقة اخلليج التجاري باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر 
طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 

2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/11825(
املنذر/ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي

املنذر اإليها / مديه حميد خليفة بن بخيت املطرو�سي - اإماراتية اجلن�سية
لكم عدد  باع  وال��ذي مبوجبه   14/02/2017 بتاريخ  املنذر  وبني  بينكم  امل��ربم  بيع مرابحة �سكوك  اإىل عقد  بالإ�سارة 
اإنكم قمتم ب�سداد مبلغ 58،935.96  2021، وحيث  اإجمايل مقداره/78،581.30 درهم  7،000 �سكاً مقابل ثمن 
درهم وتوقفتم عن ال�سداد وقد تبقى يف ذمتكم مبلغاً قدره/ 19،645.34 درهم ، واإنه عماًل من  بالبند )4-1( من العقد 
امل�سار اإليه فقد حل هذا املبلغ واأ�سبح م�ستحق الأداء اعتباراً 01/04/2020، كما اإنكم ملتزمني بدفع ن�سبة 1% �سهرياً 

من املبالغ املتاأخر �سدادها عن موعد ا�ستحقاقها ملدة تزيد عن �سبعة اأيام وذلك البند 1.3.4 من العقد ذاته. 
لذلك يخطركم املنذر مبوجب هذا الإنذار العديل امل�سدق لدى الكاتب العدل مبركز وايف مول بتاريخ 18/01/2022 
اأعاله وقدره /  املبني تفا�سيله  العقد  امل�ستحق بذمتكم مبوجب  املبلغ  2022/1/11909 ب�سرورة �سداد  باملحرر رقم 
للغرامة  بالإ�سافة  فل�ساً(  وثالثون  واأربعة  درهماً  واأربعون  وخم�سة  و�ستمائة  األفاً  ع�سر  )ت�سعة  درهم   19،645.34
1% �سهرياً من كل مبلغ متاأخر وذلك من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد خالل مدة ل جتاوز  التفاقية مبقدار 
خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإن��ذار واإل �سي�سطر املنذر اإىل اإتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه يف 
املطالبة بذلك املبلغ ف�ساًل عن التعوي�سات والفوائد القانونية من تاريخ ال�ستحقاق مع حتملكم لكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/12194(
املنذر : موؤ�س�سة �سلطان بن خليفه احلبتور للعقارات

املخطر اليها : العطار للنقل الربي العام �ض.ذ.م.م
AL ATTAR GENERAL LAND TRANSPORT L.L.C

)جمهولة الإقامة(
بدبي  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دي  وامل�سجل   2021/1/266892 رق��م  الخ��ط��ار  مب��وج��ب 
بتاريخ 2021/12/12 ينذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 25000 درهم 
تاريخ ن�سر هذا الخطار وال  ا�سبوع من  الف دره��م( وذل��ك خالل  )خم�سة وع�سرون 
�سوف جند انف�سنا م�سطرين لتخاذ الجراءات القانونية حيالكم وذلك برفع دعوى 

ملطالبتك باملبلغ بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/12153(
املنذر : موؤ�س�سة �سلطان بن خليفه احلبتور للعقارات

املخطر اليها : رحيب للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
Raheib General Trading L.L.C

)جمهولة الإقامة(
بتاريخ  بدبي  العدل  كاتب  ل��دي  وامل�سجل   2022/1/8920 رق��م  الخ��ط��ار  مبوجب 
2022/1/13 ينذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ 79،473درهم )ت�سعة و�سبعون 
الف واربعمائة وثالثة و�سبعون درهم( وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الخطار 
برفع  وذل��ك  حيالكم  القانونية  الج���راءات  لتخاذ  م�سطرين  انف�سنا  جند  �سوف  وال 

دعوى ملطالبتك باملبلغ بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/12167(
املنذر : اتكولل�سحن وتخلي�ض الب�سائع ذ.م.م

املخطر اليها : معمار لالن�ساءات �ض.ذ.م.م ) جمهولة الإقامة (
العدل  ك��ات��ب  ل����دي  وامل�����س��ج��ل   2022/1/8948 رق����م  الخ���ط���ار  مب��وج��ب 
وقدره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  ينذر   2022/1/13 بتاريخ  بدبي 
و�سبعمائة  الف  وثمانون  وخم�سة  وت�سعمائة  )مليون  دره��م   )1،985،738(
وثمانية وثالثون درهم( وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا الخطار وال 
�سوف جند انف�سنا م�سطرين لتخاذ الجراءات القانونية حيالكم وذلك برفع 

دعوى ملطالبتك باملبلغ بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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تكليف �عالن بالن�شر حل�شور �جتماع جلنة �خلربة �مل�شرفية 

يف �لدعوى رقم 83/2021 جتارى م�شارف كلى
يف �إحدى �ل�شحف �ملحلية �ملعتمدة مبحاكم دبي ح�شب ن�ص �الإعالن �لتايل:

املدعي : بنك ابوظبي التجاري
املدعى عليهما : 1- ريجن�سي بال�ض للتجارة العامة �ض ذ م م ،  2- فادي عون اإبراهيم ال�سامي

 83/2021 رق��م  ال��دع��وى  الب��ت��دائ��ي��ة يف  دب��ي  ع��دال��ة حمكمة  قبل  م��ن  املنتدبة  اخل���ربة  تعلن جلنة 
ريجن�سي   .1  : عليهما  املدعى  ف��اإن  التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي/  واملقامة من  كلي،  جت��اري م�سارف 
بال�ض للتجارة العامة �ض ذ م م ،  2. فادي عون اإبراهيم ال�سامي  مدعوان حل�سور اجتماع جلنة اخلربة 
امل�سرفية اأو بوا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 08/02/2022 يف متام ال�ساعة 
ظهراً عرب تطبيق ZOOM لالت�سال املرئي عن بعد لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف   02:30
املوعد املحدد اأعاله، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 

للتوا�سل : 04-2954833
رئي�ص جلنة �خلربة �خلبري �مل�شريف
�لدكتور/ عقيل حممد هادي ح�شن �لهادي

�إعالن �إجتماع خربة 
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MOJAU_2022- 0047626 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عثمان منري املال ، �سوري اجلن�سية يرغب يف 
�سليم  احمد  ثائر  ال�سيد:  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
الإدارية(  لال�ست�سارات  المنية  )ج�سر  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اردن   ، احلوران 
دائرة  من  ال�سادرة   )782992( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 
الخر.   الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديالت   ، بال�سارقة  الإقت�سادية  التنيمة 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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�شديقات  

70535
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املدعية الأوىل: مونيك�ض يوروب ليمتد

املدعية الثانية: مونيك�ض يوروب ماركت�ض ليمتد
املدعى عليها: �سركة طرواد�ض لتجارة منتجات احلديد ذ. م. م

والتي حتمل رخ�سة التجارية رقم 562818
املو�سوع : تكليف بح�سور اجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 57/2021/15 اإجراءات افال�س - دبي

بناًء على قرار حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 57/2021/15 اإجراءات افال�ض بتاريخ 25 يناير 2022 
والذي قررت فيه املحكمة املوقرة انتدابنا كخبري ح�سابي يف الدعوى رقم 57/2021/15 اإجراءات اإفال�ض، وامل�سار 
اإليها اأعاله. وحيث انه قد تعذر التو�سل معكم ب�ستى الطرق لإخطاركم مبوعد اجتماع اخلربة الأول، واحل�سول على 
امل�ستندات املطلوبة ملبا�سرتنا ماأموريتنا الواردة بن�ض احلكم التمهيدي لهيئة املحكمة املوقرة. وعليه نعلنكم مبوجب 
هذا الخطار ب�سرورة ح�سوركم او من ميثلكم قانوناً اجتماع اخلربة القادم، واملقرر انعقاده يوم اليوم اخلمي�ض القادم 
املوافق 10 فرباير 2022 يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سراً  على ان يتم التوا�سل على الهاتف رقم: 044558555 او 

aalalifatma@hotmail.com :الربيد الكرتون
للح�سول على رابط الجتماع. 

اخلبري احل�سابي املنتدب
د/ فاطمة مرزوق ال علي

رقم القيد مبحاكم دبي: 180

�إعالن �إجتماع خربة 
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املال والأعمال
اجلمعة   4  فبراير    2022  م   -    العـدد   13460  

Friday   4  February   2022   -  Issue No   13460

�صندوق م�صرتك بني مكتب اأبوظبي للموؤمترات 
واملعار�ض ومريال لدعم فعاليات الأعمال

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلن مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�ض يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي 
اأبوظبي،  املطور الرائد للوجهات يف  “مريال”،  عقد �سراكة جديدة مع �سركة 
واحلوافز  الجتماعات  ل�سياحة  مف�سلة  كوجهة  الإم���ارة  مكانة  تعزيز  بهدف 
التي  الأع��م��ال  فعاليات  ا�ستقطاب  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  وامل��ع��ار���ض،  وامل���وؤمت���رات 

يح�سرها ما يزيد عن 500 م�سارك.
للموؤمترات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  �سندوق  اإن�����س��اء  ع��ن  ال�سراكة  اتفاقية  واأ���س��ف��رت   
واملعار�ض ومريال امل�سرتك لفعاليات الأعمال. ويتما�سى اإطالق هذا ال�سندوق 
اإىل توحيد وتن�سيق اجلهود  الأول من نوعه مع ا�سرتاتيجية الدائرة الرامية 
مع ال�سركاء للرتحيب باملزيد من اأفواج �سياحة الجتماعات واحلوافز الكبرية 

يف الإمارة.
زيادة  اإىل  العاملية  الوجهات  حتول  مواكبة  اإىل  اجلديدة  املبادرة  هذه  وت�سعى   
احلوافز واأوجه الدعم يف عرو�سها ل�ست�سافة فعاليات الأعمال، حيث ي�سمن 
الفعاليات  منظمي  طموحات  تلبي  متكاملة  وباقات  عرو�ض  تطوير  ال�سندوق 
برامج  وخمططي  والعاملية  املحلية  الوجهات  اإدارة  �سركات  تزويد  جانب  اإىل 
التنفيذي  الربنامج  وب��داأ  ل��الإم��ارة.  للرتويج  اإ�سافية  مبقومات  الجتماعات 
على  التجريبية  املرحلة  تركز  اإذ   ،2022 يناير  اأول  يف  لل�سندوق  التدريجي 
اإ�سافة  اإمكانية  درا���س��ة  جت��رى  اأن  على  فقط،  واحل��واف��ز  الجتماعات  �سياحة 

املوؤمترات واملعار�ض لحقاً بناًء على نتائج املرحلة التجريبية.
“يعتمد  اأبوظبي للموؤمترات واملعار�ض:   وقال مبارك ال�سام�سي، مدير مكتب 
من  الرئي�سية  العوامل  من  العديد  على  للفعاليات  امل�ست�سيفة  املدينة  اختيار 
�سمنها �سهولة الو�سول اإليها و�سبكات الرحالت اجلوية بها، وخيارات الفنادق 
وجتاربها  الجتماعات،  وق��اع��ات  للمرافق  ال�ستيعابية  والطاقة  واملنتجعات، 

الرتفيهية وال�سياحية والثقافية اإىل جانب ميزانية احلدث.
الكثري  يوجد  اأبوظبي،  يف  الفعاليات  ل�ست�سافة  فردية  بعرو�ض  التقدم  وعند 
طرح  ميكننا  م�����س��رتك،  ب�سكل  وامل����وارد  اجل��ه��ود  ح�سد  م��ع  لكن  املناف�سة،  م��ن 
احلوافز  �سياحة  جمموعات  تطلعات  تلبي  نوعها  من  فريدة  وع��رو���ض  باقات 
اأبوظبي يف دائرة ال�سوء كوجهة مثالية للعمالء يف هذا  والجتماعات، وت�سع 
القطاع. وت�سهد جزيرة يا�ض زيادة مطردة يف معدلت اإ�سغال فنادقها، كما اأنها 
الأن�سطة املختلفة، وا�ست�سافة فعاليات  توفر مرافق حديثة ومتنوعة لتنظيم 
كبرية احلجم ملا يزيد عن 500 م�سارك، ما يجعلها مناف�ساً ا�ستثنائياً يف قطاع 

�سياحة الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�ض العاملي”.
اأبوظبي للموؤمترات واملعار�ض  ال�سراكة، �سيقوم كل من مكتب  اإط��ار هذه   ويف 
بتن�سيق جهودهما �سمن عرو�ض ل�ست�سافة فعاليات الجتماعات  و”مريال” 
واحلوافز يف العا�سمة، بالتوازي مع التعاون القائم بني فرق املبيعات والت�سويق 
يف م���ب���ادرات ت��روي��ج��ي��ة ت��ر���س��خ م��ك��ان��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى خ��ري��ط��ة وج��ه��ات �سياحة 
وعاملياً.  واإقليمياً  حملياً  الرائدة  واملعار�ض  واملوؤمترات  واحلوافز  الجتماعات 
العاملية  الفنادق  واأرق��ى  ال�سركاء  مع  عالقاتهما  خالل  من  اجلانبان  و�سيعمل 
والت�سويق، مبا يف ذلك  املبيعات  برامج  تن�سيط  املبيعات اخلارجية، على  وفرق 
ا�ست�سافة الزيارات التعريفية وامليدانية وتنظيم جولت املبيعات اخلارجية يف 

الأ�سواق امل�ستهدفة واحت�سان فعاليات العمالء الرتويجية.
وا�سرتاتيجية  للت�سويق  التنفيذية  املديرة  ال�سعيد،  تغريد  قالت  جانبها،  من   
“نفخر بتعاوننا مع مكتب اأبوظبي للموؤمترات  الوجهات يف �سركة “مريال”: 
واملعار�ض للرتويج جلزيرة يا�ض والعا�سمة اأبوظبي كوجهة مف�سلة لزوار �سياحة 
الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�ض. وقد اأثمرت روؤيتنا ال�سرتاتيجية 
جلزيرة يا�ض عن توفري موقع متميز للرتفيه والت�سلية والأعمال، كما �سهد عام 
2021 اإ�سافة من�ساآت ومرافق عاملية امل�ستوى مثل الحتاد اأرينا، وثالثة فنادق 
رائدة لالإقامة وال�سيافة. وت�ساهم هذه ال�سراكة يف تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي 
كوجهة جاذبة للزوار من جميع اأنحاء العامل، وا�ستقطاب املزيد من ال�سركاء يف 

قطاع �سياحة الأعمال على امل�ستويني املحلي والدويل”.

ن�صف تريليون يورو خ�صائر 
اأوروبا ب�صبب التقلبات املناخية 

•• كوبنهاغن -وام: 

ت�سببت العوا�سف والفي�سانات وغريها من التقلبات املناخية ال�سديدة ، يف 
 1980 اأوروبا بني عامي  اأ�سرار اقت�سادية بنحو ن�سف تريليون يورو يف 

و2020، بح�سب وكالة البيئة الأوروبية.
ويف دول الحتاد الأوروبي ال� 27، بالإ�سافة اإىل �سوي�سرا والرنويج واأي�سلندا 
وليختن�ستاين وتركيا، بلغ اإجمايل املبلغ ما بني 450 و520 مليار يورو 
، ح�سبما اأعلنت الوكالة يف حتليل جديد ن�سر اأم�ض. واأو�سحت الوكالة اأن 
اأملانيا، �سجلت اأعلى الأ�سرار القت�سادية الإجمالية من بني جميع الدول 
 110 بلغ جمموع خ�سائرها حوايل  للتحليل، حيث  التي خ�سعت   32 ال� 
مليارات يورو على مدى 41 عاما، وتلتها فرن�سا واإيطاليا. وكانت اخل�سائر 

هي الأعلى يف �سوي�سرا على اأ�سا�ض كل فرد من ال�سكان.

اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم يبارك حتويل جممع ح�صيان
 لإنتاج الطاقة من تقنية الفحم النظيف اإىل الغاز الطبيعي

•• دبي -وام:

رئي�ض  م��ك��ت��وم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ب����ارك 
ومياه  كهرباء  هيئة  قرار  دبي  للطاقة يف  الأعلى  املجل�ض 
دبي بالتوافق مع �سركة ح�سيان للطاقة لتحويل جممع 
اإىل  النظيف  الفحم  تقنية  م��ن  الطاقة  لإن��ت��اج  ح�سيان 
تبلغ  اإنتاجية  امل�ستقل وقدرة  املنتج  بنظام  الطبيعي  الغاز 

2400 ميجاوات.
وقال �سموه : “تعزز هذه اخلطوة تاأمني اإمدادات الطاقة 
يف دبي من خالل تنويع مزيج الطاقة عرب ا�سرتاتيجية 
احلياد  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة   2050 النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي 
%100 من  ل��ت��وف��ري  دب���ي  لإم�����ارة   2050 ال��ك��رب��ون 
النظيفة  الطاقة  م�سادر  من  للطاقة  الإنتاجية  القدرة 
العاملية  التوجهات  تن�سجم مع  كما   2050 العام  بحلول 
لتقليل العتماد على م�سادر الطاقة مرتفعة النبعاثات 
الذي  امل��ح��وري  ال��دور  مع  امل��ب��ادرة  تت�سق  كما  الكربونية. 
القت�سادي  النمو  متكني  يف  الغاز  يلعبه  اأن  املتوقع  من 
م��دى اخلم�سني  املتحدة على  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
عاماً القادمة”. وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئي�ض 
جمل�ض اإدارة �سركة ح�سيان للطاقة: “ان�سجاما مع روؤية 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وت��وج��ي��ه��ات 
حاكم  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
دبي رعاه اهلل بتعزيز حتويل اإمارة دبي اإىل اقت�ساد حمايد 
عدد من  تنفيذ  على  نعمل   2050 عام  بحلول  للكربون 

الربامج والآليات �سمن قطاع الطاقة واملياه”.
الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  حتقيقاً   “ معاليه:  واأ�ساف 
احلّد  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  جلهود  ودع��م��اً 
ن�سري قدماً  امل��ن��اخ  وت��غ��رّي  احل����راري  الحتبا�ض  اآث���ار  م��ن 
الكربونية.  النبعاثات  تقليل  اإىل  الهادفة  مبادراتنا  يف 
ولدى دبي ا�سرتاتيجية وا�سحة واأه��داف حمددة لزيادة 
مزيج  �سمن  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  على  العتماد 

للطاقة  اآم��ن  م�سدر  الطبيعي  ال��غ��از  يعد  حيث  الطاقة 
و�سديق للبيئة. و�سين�سم جممع ح�سيان لإنتاج الطاقة 
لإنتاج  علي  جبل  حم��ط��ات  جممع  اإىل  الطبيعي  ب��ال��غ��از 
الرئي�سية  الركائز  اأح��د  يعد  ال��ذي  املياه  وحتلية  الطاقة 
اعتمادية  ذات  ومياه  كهرباء  بخدمات  دبي  اإم��ارة  لتزويد 
اأبونيان  حممد  ق��ال  جهته  م��ن  عالية”.  وج���ودة  وك��ف��اءة 
اإدارة  ب��اور ع�سو جمل�ض  اأك��وا  �سركة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
“ تدعم �سركة ح�سيان للطاقة  �سركة ح�سيان للطاقة: 
بالكامل توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي رع��اه اهلل وق��رار هيئة كهرباء ومياه دبي يف ت�سجيع 

وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة وتقليل النبعاثات.
دبي  جن��اح  يف  بامل�ساهمة  للطاقة  ح�سيان  �سركة  وتفخر 
بالو�سول نحو هدفها املتمثل يف اقت�ساد م�ستقبلي حمايد 

الأعلى  املجل�ض  اع��ت��م��ده��ا  درا���س��ة  وبح�سب  للكربون.” 
النبعاثات  ل�سفرية  ال��و���س��ول  يتطلب  دب��ي  يف  للطاقة 
مبا  الرئي�سية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م�ساركة  الكربونية 
م�ساريع  ون�سر  تعزيز  عرب  وامل��ي��اه  الطاقة  قطاع  ذل��ك  يف 
تخزين  جانب  اإىل  ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج 
الطاقة وتقنيات التقاط الكربون ملحطات الطاقة العاملة 
والهيدروجني  الطلب؛  على  واملرونة  الأحفوري  بالوقود 
التنا�سح  وامل���ي���اه وحم���ط���ات  ال��ط��اق��ة  لإن���ت���اج  الأخ�������س���ر 
البحر  مياه  لتحلية  النظيفة  الطاقة  با�ستخدام  العك�سي 
واإنتاج املياه؛ وفيما يخ�ض قطاع النقل يجب رفع معايري 
وتلك  الكهربائية  ال�سيارات  اإىل  والتحول  املركبات  كفاءة 
ا�ستخدام  تعزيز  مع  الأخ�سر  بالهيدروجني  تعمل  التي 
احلاجة  ت��ربز  ال�سناعة  جم��ال  ويف  ال��ع��ام.  النقل  و�سائل 
ال�سبكة  الكهرباء من  اإىل  الوقود الأحفوري  للتحول من 

اإىل  اإ�سافة  ال�سم�سية  والطاقة  الأخ�سر  والهيدروجني 
بع�ض  يف  النبعاثات  من  للحد  الكربون  التقاط  تقنيات 
العمل  يجب  ب��امل��ب��ان  يتعلق  وفيما  الأخ����رى؛  العمليات 
على تعزيز كفاءة عمليات التربيد ملعظم املبان وحتقيق 
ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة جل��م��ي��ع امل���ب���ان اجل���دي���دة ب��ح��ل��ول عام 
2050. وبالن�سبة للنفايات يجب اعتماد تقنيات التقاط 
الكربون يف حمطات حتويل النفايات اإىل طاقة والتقاط 
اأن  التدوير. اجلدير بالذكر  واإع��ادة  النفايات  غاز مكبات 
جممع ح�سيان ي�سم م�سروع حتلية املياه بقدرة اإنتاجية 
تبلغ 120 مليون جالون يومياً با�ستخدام تقنية التنا�سح 
العمل  وج��اري  للمياه.  امل�ستقل  املنتج  نظام  وفق  العك�سي 
العك�سي  التنا�سح  بوا�سطة  املياه  اإنتاج  بناء حمطات  على 
التقطري  بتقنية  مقارنة  اأق��ل  لطاقة  حتتاج  لأنها  نظراً 

الوم�سي مما يجعل هذا اخليار الأف�سل لتحلية املياه.

تد�صني كيوب الذهبي خلدمات امل�صتثمرين العقاريني يف مركز دبي التجاري

انطالق فعاليات معر�س جتهيزات رم�سان وعيد الفطر يف مركز اإك�سبو خورفكان

يقدم تخفي�صات جاذبة على جمموعة كبرية ومتنوعة من املنتجات واخلدمات

القت�صاد وال�صياحة: اإ�صافة 98 ن�صاطًا اقت�صاديًا جديدًا اإىل عدد من القطاعات احليوية بدبي خلل 2021

•• دبي - وام: 

الطاير  حم���م���د  م���ط���ر  م���ع���ايل  د����س���ن 
املديرين  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
هيئة الطرق واملوا�سالت املفو�ض العام 
العمران  والتخطيط  التحتية  للبنية 
وجودة احلياة مركز خدمة امل�ستثمرين 
مركز  يف  الذهبي”  “كيوب  العقاريني 

دبي التجاري العاملي.
ويعّد “كيوب” حمطة متكاملة لتقدمي 
كافة اخلدمات للم�ستثمرين من ثمان 
ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���س��ة ع���رب رحلة 
ملراجعة  احل��اج��ة  دون  و�سل�سة  ق�سرية 
وذلك  خمتلفة  م��واق��ع  يف  ج��ه��ات  ع���دة 

ل�����س��م��ان ت��ق��ل��ي��ل اجل��ه��د وال���وق���ت على 
كاأف�سل  دبي  مكانة  وتر�سيخ  املتعاملني 
والعمل  وال�����س��ك��ن  ل��ل��ع��ي�����ض  اخل����ي����ارات 
روؤو�ض  ج��ذب  ج��ه��ود  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل 
ال�ستثمار  وت�سجيع  الأجنبية  الأم���وال 
لقت�ساد  دع��م��اً  املبا�سر،  وغ��ري  املبا�سر 
الم�������ارة. و���س��ت�����س��ه��م ه����ذه اخل���ط���وة يف 
جتربة  لتقدمي  الإم����ارة  روؤي���ة  تر�سيخ 
وتعزيز  العقاري  للم�ستثمر  ا�ستثنائية 
ا�ستقطاب  يادتها الأقليمية والعاملية يف 

ال�ستثمارات العقارية.
ح�����س��ر ت��د���س��ني امل���رك���ز ك���ل م���ن اللواء 
الإدارة  ع��ام  مدير  امل��ري،  اأحمد  حممد 
العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب بدبي 

و�سعادة هالل املري املدير العام لدائرة 
و�سعادة  دب���ي  وال�����س��ي��اح��ة يف  الق��ت�����س��اد 
عو�ض �سغري الكتبي املدير العام لهيئة 
اأحمد  ال��ل��واء  و���س��ع��ادة  دب���ي  يف  ال�سحة 
ال��ق��ائ��د العام  حم��م��د رف���ي���ع، م�����س��اع��د 
و�سعادة  دب��ي  �سرطة  يف  الإدارة  ل�سوؤون 
���س��ل��ط��ان ب��ط��ي ب���ن جم����رن، م��دي��ر عام 
دائرة الأرا�سي والأم��الك يف دبي وقال 
ي�سعدنا  ال��ط��اي��ر:  حممد  مطر  م��ع��ايل 
الذهبي”  “كيوب  مركز  تد�سني  اليوم 
يف اإم���ارة دب��ي وذل��ك ت��اأك��ي��داً على جناح 
تاأدية اخلدمات  واملركز يف  املبادرة  هذه 
ذات ال�سلة بكل �سال�سة ومرونة ما يعزز 
اخل��دم��ات بني خمتلف  التكامل يف  من 

اجلهات احلكومية يف الإمارة وهو الأمر 
الذي ين�سجم مع روؤية القيادة الر�سيدة 
املوؤ�س�سي  ال��ع��م��ل  واأداء  ك��ف��اءة  دع���م  يف 
احلكومي وتوفري بيئة خدمات �سريعة 
وم����وث����وق����ة وم�������س���ت���دام���ة وال��������ذي من 
امل�ستثمرين  ل��دى  الثقة  يعزز  اأن  �ساأنه 

واملتعاملني .
اإحدى  يعترّب  “كيوب”  اأن مركز  يذكر 
مبادرات دائ��رة الأرا���س��ي و الأم��الك يف 
القطاعني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  لتعزيز  دب���ي 
ال����ع����ام واخل����ا�����ض ال���ت���ي ع��م��ل��ت جلعل 
املركز نواة مهمة يف دورة حياة امل�ستثمر 
ملدة  اإق���ام���ة  لتمنحه  دب���ي  يف  ال��ع��ق��اري 
لتجديد،  قابلة  �سنوات  خم�ض  اأو  ثالث 

اأو اإقامة ذهبية �سمن �سروط واإجراءات 
حمددة.

امل��رك��ز ع���ددا م��ن اجل��ه��ات هي  وي�سمل 
دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي ودائرة 
و�سرطة  ب��دب��ي  وال�����س��ي��اح��ة  الق��ت�����س��اد 
و�سوؤون  لالإقامة  العامة  والإدارة  دب��ي 
بدبي  ال�سحة  وهيئة  دب��ي،   - الج��ان��ب 
تاأمني  و���س��رك��ة  ت�سكني  خ��دم��ة  واأم����ني 

�سحي واأحد البنوك املحلية.
الثالث  املركز  الذهبي”  “كيوب  ويعّد   
م��ن ن��وع��ه يف دب���ي، اإىل ج��ان��ب ك��ل من 
يف مقّر دائرة الأرا�سي  “كيوب”  مركز 
“متليك  م���رك���ز  و  ب���دب���ي،  والأم��������الك 

كيوب” يف جبل علي.

•• ال�سارقة-الفجر:

انطلقت يف مركز اإك�سبو خورفكان اأم�ض 
جتهيزات  معر�ض  فعاليات  )اخلمي�ض(، 
م�ساركة  و���س��ط  الفطر،  وع��ي��د  رم�سان 
وا�سعة من كبار جتار التجزئة واأبرز دور 
امل��ج��وه��رات وال��ع��ط��ور وحم���ال ت�سميم 
الأزياء والعباءات وم�ستلزمات العرائ�ض، 
واملو�سة  ال��ت��ج��م��ي��ل  ب��ي��وت  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والك�س�سوارات، ونخبة من اأبرز وجهات 

تنظيم وتن�سيق حفالت الزفاف.
فعالياته  تتوا�سل  الذي  املعر�ض  ويقدم 
ح��ت��ى ال���� 6 م��ن ف��رباي��ر اجل����اري، باقة 

والتخفي�سات  ال��ع��رو���ض  م��ن  م��ت��م��ي��زة 
اجلاذبة على جمموعة كبرية ومتنوعة 
م����ن امل���ن���ت���ج���ات واخل�����دم�����ات ب�������دءاً من 
وف�ساتني  ال����ي����د  وح���ق���ائ���ب  الأزي������������اء، 
والعطور  الأن��ي��ق��ة  وال��ع��ب��اءات  ال�����س��ه��رة 
وال�سلع  ال��ت��ج��م��ي��ل،  وم�����س��ت��ح�����س��رات 
يتيح  كما  العيد،  وهدايا  ال�ستهالكية، 
الفر�سة  وال��ن�����س��اء  ل��ل��ع��رائ�����ض  امل��ع��ر���ض 
امل��و���س��ة يف عامل  اآخ���ر �سيحات  لق��ت��ن��اء 
اأحدث  على  والط���الع  العرائ�ض،  اأزي���اء 
الأعرا�ض  تن�سيق  ع���امل  يف  ال��ت��وج��ه��ات 

وحت�سريها.
واأك������د خ��ل��ي��ل امل��ن�����س��وري م���دي���ر مركز 

اإك�سبو خورفكان اأن ا�ست�سافة “معر�ض 
جتهيزات رم�سان وعيد الفطر” ياأتي يف 
اإطار حر�ض املركز على امل�ساهمة يف دعم 
الن�ساط  وتعزيز  التجزئة  جت��ارة  قطاع 
ال��ت��ج��اري يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة، حيث 
من�سة  امل�ساركة  للجهات  احل��دث  يوفر 
ملنتجاتهم  وال���رتوي���ج  للت�سويق  مهمة 
اإىل  م�����س��رياً  مبيعاتهم،  ح��رك��ة  وت��ع��زي��ز 
كبرياً  ن�ساطاً  ت�سهد  الت�سوق  حركة  اأن 
التي ت�سبق �سهر رم�سان  الفرتة  خالل 
تنظيم  اأهمية  ت��اأت��ي  هنا  وم��ن  ال��ك��رمي، 
املتزايد  ال��ط��ل��ب  تلبية  يف  احل���دث  ه���ذا 
اأن  �سيما  ول  واخل���دم���ات،  ال�����س��ل��ع  ع��ل��ى 

•• دبي-الفجر: 

اأفاد قطاع الت�سجيل والرتخي�ض التجاري 
بدائرة القت�ساد وال�سياحة يف دبي عن منو 
اإ�سافتها  ال��ت��ي مت  الق��ت�����س��ادي��ة  الأن�����س��ط��ة 
%88 مقارنًة  بن�سبة   2021 ع��ام  خ��الل 
ال����ذي مت  ال��ع��دد  زاد  ح��ي��ث   ،2020 ب��ع��ام 
اإىل   2020 ع��ام  ن�ساط   52 م��ن  اإ�سافته 
اإ�سافته  مت  ج��دي��داً  اقت�سادياً  ن�ساطاً   98
اإىل ع���دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة خالل 
الأن�سطة  اإجمايل عدد  2021 لي�سل  عام 
ن�ساط.   2200 اأكرث من  اإىل  القت�سادية 
الراأي  ا�ستطالع  وتاأتي هذه اخلطوة عقب 
لتتبع  دوري  ب�سكل  القطاع  يجريه  ال���ذي 
العر�ض  وم��ب��داأ  املحلي،  ال�سوق  احتياجات 
ا�سرتاتيجية  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  وال���ط���ل���ب، 
م���زاول���ة  ت�����س��ه��ي��ل  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���ق���ط���اع 
على  والعمل  الرخ�ض،  لأ�سحاب  الأع��م��ال 
ال�سوقية،  واحتياجاتهم  ن�ساطاتهم  توفري 
م�ساريعهم  ي�ساهم يف حتقيق  ال��ذي  الأم��ر 
التنموية والتناف�ض يف ال�سوق املحلي لإمارة 

دبي.

وتاأتي الإ�سافة لالأن�سطة اجلديدة يف اإطار 
درا�سة  على  با�ستمرار  العمل  فريق  حر�ض 
ال��و���س��ع احل���ايل ل��ل�����س��وق، وا���س��ت��ط��الع اآراء 
وم��ق��رتح��ات رج���ال الأع��م��ال م��ن اأ�سحاب 
الرخ�ض، اإىل جانب الراغبني يف بدء مزاولة 
احتياجاتهم  ملعرفة  دب��ي،  ب��اإم��ارة  الأع��م��ال 
وت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��وق امل��ح��ل��ي، الذي 
ومن  م�ستمرة.  وت��ط��ورات  ت��غ��ريات  ي�سهد 

اأبرز الأن�سطة التي مت اإ�سافتها على �سبيل 
امل��ث��ال ل احل�����س��ر، وال��ت��ي �سملت ع��دد من 
اإمارة  يف  واملتخ�س�سة  احليوية  القطاعات 
اإنتاج الهيدروجني الأخ�سر، خدمات  دبي: 
تطوير الذكاء ال�سطناعي، خدمات تعريب 
مقاولت  ال�سناعية،  ال�ست�سارات  الألعاب، 
ب���ن���اء ب��ت��ق��ن��ي��ة ال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد، 
�سناعة  ال��ف�����س��اء،  جم����ال  يف  ا���س��ت�����س��ارات 
املبكرة،  الطفولة  مركز  النباتي،  احلليب 
الألعاب،  باإنتاج  املتعلقة  اخل��دم��ات  تقدمي 
خدمات تقدمي وتطوير الواقع الفرتا�سي 
اأج���ه���زة ت�سغيل  امل���ع���زز، ���س��ن��اع��ة  وال���واق���ع 
وتقييم  فح�ض  خ��دم��ات  ال��ف��ي��دي��و،  األ��ع��اب 
اخلدمات  التخزين،  بيئات  ح��رارة  درج��ات 
الخ����ب����اري����ة ع����رب امل����واق����ع الإل���ك���رتون���ي���ة، 
ت�سغيل م�ساحات العمل امل�سرتكة، وخدمات 
الت�سوير حتت املاء. واأكد وليد عبد امللك، 
قطاع  يف  ال��ت��ج��اري  الت�سجيل  اإدارة  م��دي��ر 
ال��ت�����س��ج��ي��ل وال��رتخ��ي�����ض ال���ت���ج���اري، على 
جن��اح اإم���ارة دب��ي، من خ��الل روؤي��ة �ساحب 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

القطاعات،  ملختلف  الناظمة  الت�سريعية 
امل��رم��وق��ة يف �سدارة  م��ن مكانتها  ع��زز  م��ا 
وال�سياحية  والتجارية  ال�ستثمارية  املراكز 
���س��ع��ي��د �سرف،  ق����ال  ال���ع���امل. وت��ع��ق��ي��ب��ا،  يف 
اي�ست  م��ي��دل  اي�سبورت�ض  ���س��رك��ة  م��وؤ���س�����ض 
امل�ستمر  “التبني  ال��ت��ن��ف��ي��ذي:  ورئ��ي�����س��ه��ا 
واأكرثها  التكنولوجيا  �سيحات  لأح����دث 
انت�ساراً جعلت اإمارة دبي يف مقدمة البلدان 
العاملية يف جمال التقدم التكنولوجي وعلى 
�سبيل املثال األعاب الفيديو. و�سيعزز اإ�سافة 
األعاب  جم���ال  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  الأن�����س��ط��ة 
الفيديو من مكانة الإمارة كرائدة يف جمال 
الإلكرتونية  والريا�سات  الرقمية  الت�سلية 
دون ����س���ك، ح��ي��ث ي���ق���در ه����ذا ال�����س��وق مبا 
اآخر  ح�سب  دولر  م��ل��ي��ار   170 ع��ن  ي��زي��د 

الإح�سائيات من عامل األعاب الفيديو”.
والرتخي�ض  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ق���ط���اع  وي�������درك 
اأهمية عملية التوا�سل مع رجال  التجاري 
الأعمال وامل�ستثمرين بهدف تطوير الأداء 
القت�سادي واحلكومي لتكون دبي منوذجاً 
للدول املتقدمة واحل�سارية يف العامل على 

كافة امل�ستويات. 

املعر�ض ي�سهد م�ساركة وا�سعة ومتنوعة 
من اأبرز متاجر بيع التجزئة، مما يتيح 
للتعرف  املجتمع  اأف����راد  اأم���ام  الفر�سة 
ع��ل��ى اأح����دث امل��ن��ت��ج��ات وت��وف��ريه��ا لهم 

باأ�سعار تناف�سية.
وي��ح��ر���ض امل��رك��ز خ���الل امل��ع��ر���ض الذي 
 4 ال�����س��اع��ة  م��ن  ي��وم��ي��اً  زواره  ي�ستقبل 
م�ساء اإىل ال�ساعة 11 لياًل على تطبيق 
والتدابري  الوقائية  الإج����راءات  اأق�سى 
ومتابعة  الفعاليات  خ��الل  الح��رتازي��ة 
الزوار  وال��ت��زام  الإج�����راءات  ه��ذه  تنفيذ 
ل�سمان  ب��ه��ا،  وامل��وظ��ف��ني  وال��ع��ار���س��ني 

�سحة و�سالمة اجلميع. 

حاكم دبي، رعاه اهلل، ال�ّسباقة لتعزيز النمو 
القت�سادي، مبواكبة التغريات القت�سادية 
امل�ستويات املحلية والإقليمية  على خمتلف 
فر�ض،  اإىل  التحديات  وحت��وي��ل  والعاملية 
ملختلف  واع���دة  لآف���اق  التاأ�سي�ض  ووا���س��ل��ت 
ق��ط��اع��ات الأع���م���ال ب��ال��ت��زام��ن م��ع م�سرية 
واخلدمي  ال���ع���م���ران  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ت���ه���داأ  ل 
والرتقاء بالبنية التحتية وحتديث البيئة 

ف��ق��د امل��دع��و / ع��ل��ى ف�سل 
اليمن   ، ال���ن���ق���ي���ب  ع����ل����ي 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )08334599( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0505417225

فقدان جواز �صفر

املدعو / كرو�سنامورتى  فقد 
ب�������ات�������را ب�������ريول�������و ب�����ريول�����و 
ال���ه���ن���د   ، ب�������ات�������را  ل����ي����ن����ج����ا 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )m8277197(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0564840694    

فقدان جواز �صفر
امل����دع����و / راك����اب����ان  ف���ق���د 
الهند   ، ف��رياب��ان  ف��رياب��ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )j1166124(  رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563973118

فقدان جواز �صفر

ت�سيجاني�ض   / املدعو  فقد 
اثيوبيا     ، ا���س��ي��ب��و  ال���ي���م���و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4207093EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507226009

فقدان جواز �صفر
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غرفة عجمان ت�صتقبل وفدًا اقت�صاديًا من جمهورية كو�صوفو لبحث التعاون القت�صادي
•• عجمان- الفجر: 

و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ج���ه���ود  ���س��م��ن 
القت�سادي  ت��ع��اون��ه��ا  ل��ت��ن��وي��ع  ع��ج��م��ان 
اإك�سبو  معر�ض  يف  امل�ساركة  ال���دول  م��ع 
عجمان  غرفة  ا�ستقبلت  دب��ي،   2020
كو�سوفو،  جمهورية  من  اإقت�سادي  وفد 
وفتح  القت�سادي  التعاون  بحث  بهدف 
العمال  جمتمعي  ب��ني  لل�سراكة  اآف���اق 
يف ال��ب��ل��دي��ن وب��ح��ث ���س��ب��ل زي�����ادة حجم 
على  ال�سوء  وت�سليط  البينية  التجارة 
من  ك��اًل  يف  ال�ستثمارية  الفر�ض  اب��رز 

عجمان وكو�سوفو.
عجمان  غ��رف��ة  مقر  يف  ال��وف��د  ا�ستقبل 

التنفيذي  املدير  اجلناحي  علي  حممد 
ل���ق���ط���اع ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ج���ارة وال���ع���الق���ات 
ال��دول��ي��ة، وت���راأ����ض ال��وف��د ���س��ع��ادة األبان 
جلمهورية  ال���ع���ام  امل��ف��و���ض   - ف��ي��ت��اه��و 
كو�سوفو يف اإك�سبو 2020 دبي  بح�سور 
العام،  امل��ف��و���ض  ن��ائ��ب  د���س��ك��و -  ب���وج���ار 
كو�سوفو،  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ارة  ومم��ث��ل��ي 
عبداملح�سن  ع��ب��داهلل  اللقاء  ح�سر  كما 
ودعم  ع���الق���ات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 

الع�ساء يف غرفة عجمان.
ويف م�ستهل اللقاء رحب حممد اجلناحي 
اإك�سبو  معر�ض  ب��دور  واأ���س��اد  باحل�سور، 
العامل  دول  ت���ق���ارب  يف  دب�����ي،   2020
واإيجاد من�سة عاملية للتعاون وال�سراكة 

اأف�سل  وتبادل اخل��ربات والإط��الع على 
واأكد  امل���ج���الت،  خمتلف  يف  امل��م��ار���س��ات 
تنويع  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان  غ����رف����ة  ح����ر�����ض 
بوابة  خ��الل  م��ن  اخل��ارج��ي��ة  �سراكاتها 
تعزيز  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل   2020 اإك�����س��ب��و 
يف  الأع��م��ال  ملجتمع  التجاري  التوا�سل 
اإم����ارة ع��ج��م��ان م��ع ن��ظ��رائ��ه يف خمتلف 
ال�سراكات   اإب������رام  ���س��ب��ل  وب��ح��ث  ال�����دول 

واللقاءات امل�سرتكة.
اإقت�ساد  ع��ن  ن��ب��ذة  ال��زائ��ر  للوفد  وق���دم 
اإمارة عجمان وما يتميز به من مقومات 
اهتمام  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  ع��دي��دة  تناف�سية 
وم��ت��اب��ع��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف الإم����ارة 
ملجتمع  خ�سبة  اإ�ستثمارية  بيئة  بتوفري 

اإجناز  و�سرعة  ب��امل��رون��ة  تت�سم  الع��م��ال 
املعامالت والجراءات املواكبة لتطلعات 
ال��ت��ج��ار ورج����ال الأع���م���ال، م��و���س��ح��اً اأن 
قطاعاته  بتنوع  يتمتع  الإم���ارة  اقت�ساد 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ض  زخ���م  وب��ال��ت��ايل 
“ال�سناعة،  ق����ط����اع����ات  يف  امل����ت����اح����ة 
ال�سياحة،  والت�سييد،  البناء  ال��ع��ق��ارات، 
وغريها  اخل��دم��ات،  ال�سحة،  التعليم، 

من القطاعات”.
واأكد عبداهلل عبداملح�سن النعيمي، على 
وفتح  م�سرتكة  ل��ق��اءات  تنظيم  اأه��م��ي��ة 
الأعمال  للتوا�سل بني جمتمعي  قنوات 
وال�ستفادة  وك���و����س���وف���و،  ع���ج���م���ان  يف 
اأهمية  ج��ان��ب  اإىل  املتاحة  الفر�ض  م��ن 

كما  م�ستقباًل،  والوفود  الزيارات  تبادل 
القت�سادية  البيئة  جاذبية  اإ�ستعر�ض 
الإم����ارة وج��ه��ود اجل��ه��ات احلكومية  يف 

املعنية بهذا ال�ساأن.
 - فيتاهو  األبان  �سعادة  اأ�ساد  جانبه  من 
املفو�ض العام جلمهورية كو�سوفو، بتنوع 
القطاعات القت�سادية يف اإمارة عجمان، 
التعاون  ل��زي��ادة  فر�سة  ال��ل��ق��اء  واع��ت��رب 
العديد  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
وال�سياحية،  القت�سادية  امل��ج��الت  م��ن 
مقومات  عن  نبذة  للح�سور  اإ�ستعر�ض 
واأب����رز الفر�ض  ك��و���س��وف��و  الق��ت�����س��اد يف 
ال�ستثمارية املتاحة يف قطاعات الزراعة 

والتعليم وال�سحة. 

تعاون بني الإمارات وبافاريا يف العمل من اأجل املناخ وحماية البيئة
•• دبي - وام: 

وق��ع��ت دول���ة الإم������ارات وولي����ة بافاريا 
الحتادية الأملانية اإعالن نوايا م�سرتك 
الت�سدي  جهود  يف  التعاون  على  ين�ض 

للتغري املناخي وحماية البيئة.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة الوفد البافاري 
اإىل الإم����ارات، حيث وّق��ع��ه ع��ن اجلانب 
الإم����ارات����ي م��ع��ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
والبيئة،  املناخي  التغري  وزيرة  املهريي، 
وع��ن اجل��ان��ب ال��ب��اف��اري م��ع��ايل رولند 
فيغريت، نائب وزير ال�سوؤون القت�سادية 
ولية  يف  والطاقة  الإقليمية  والتنمية 

بافاريا.
الإماراتية  ال�����س��رك��ة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
انطلقت  التي  الطاقة  الأملانية يف قطاع 
اإىل  اجلانبان  �سي�سعى   2017 العام  يف 
واخلا�سة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اإ����س���راك 
عالقات  اآف���اق  با�ستك�ساف  والأك��ادمي��ي��ة 
التعاون يف جمالت احلياد املناخي، واإدارة 
و�سبط  الدائري،  والقت�ساد  النفايات، 
الأطعمة،  نفايات  واإدارة  ال��ه��واء،  تلوث 
املياه  وتقنيات  ال�سرف،  مياه  ومعاجلة 
ومت  الأخ�سر.  والهيدروجني  اجلوفية، 
تعمل  م�سرتكة  عمل  جمموعة  تاأ�سي�ض 
عملية  وخ��ط��وات  م�ساريع  حتديد  على 
عليه،  الت��ف��اق  مت  م��ا  لتنفيذ  ملمو�سة 

وت�����س��م امل��ج��م��وع��ة مم��ث��ل��ني ع���ن وزارة 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ب����الإم����ارات، 
والتنمية  القت�سادية  ال�����س��وؤون  ووزارة 
ووزارة  ب��اف��اري��ا،  يف  والطاقة  الإقليمية 
بافاريا.  يف  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  البيئة 
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق��ال��ت م��ع��ايل مرمي 
“متتلك الإمارات  بنت حممد املهريي: 
وب���اف���اري���ا ���س��ج��اًل ح���اف���اًل يف الرت���ق���اء 

بال�سعي  تلتزم  متطورة  اقت�سادات  اإىل 
لتحقيق احلياد املناخي، وباحلفاظ على 
البيئة، وبالتنمية امل�ستدامة التي متّكننا 
ل�سالح  الطبيعية  م��واردن��ا  حماية  م��ن 
من  اأملانيا  تعد  ..كما  القادمة  الأج��ي��ال 
اأهم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني لالإمارات 
الإعالن  اأن  ..ول �سك  الطاقة  يف قطاع 
بف�سل  الطرفني  على  بالفائدة  �سيعود 

تبادل اخلربات والتجارب”.
واأ�سافت: “نتطلع اإىل التعاون مع ولية 
بافاريا بهدف حتويل طموحاتنا يف جعل 
احلياد املناخي اإىل حقيقة، وال�سعي اإىل 
وتعزيز  النبعاثات،  منخف�ض  اقت�ساد 
م�سرية حتول الطاقة، واعتماد التقنيات 
امل��ب��ت��ك��رة ..وك���ل���ي ث��ق��ة ب����اأن ت��ع��زي��ز هذا 
التعاون �سيمّكن الطرفني من ال�ستعداد 

احلالية  التحديات  ملواجهة  جيد  ب�سكل 
وامل�ستقبلية”.

ب�����دوره، ق���ال م��ع��ايل رولن����د فيغريت: 
امل�ستقرة  �سراكتنا  نو�سع  اأن  “ي�سعدن 
الوزيرة  الإم���ارات بدعم من معايل  مع 
التفاقية  ه����ذه  ..اإن  امل���ه���ريي  م����رمي 
الت�سدي  وبافاريا  الإم���ارات  نية  تعك�ض 
لأب����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل التغري 
امل���ن���اخ���ي، واإم����������دادات امل���ي���اه وال����غ����ذاء، 
والتحول نحو اقت�ساد م�ستدام ..ونحن 
مقتنعون متاماً باأن هذا التحول �سيولد 
فر�ساً واعدة ت�ساعد على ت�سريع وترية 
القت�سادي  ال��ت��ق��دم  وحت��ق��ي��ق  الب��ت��ك��ار 
حتديد  على  حر�سنا  ..ولذلك  والبيئي 
ال�سرتاتيجية  ال����ت����ع����اون  جم��������الت 

امل�ستقبلية يف اإعالننا امل�سرتك”.
ال�سراكة بني  ه��ذه  �ساأن  “من  واأ���س��اف: 
الإمارات وبافاريا اأن تعود بفائدة كبرية 
التقريب  اإىل  ن�سعى  اإذ  الطرفني،  على 
بني ال�سركات وبدء التعاون يف املجالت 

البحثية وتو�سعة التجارة الثنائية”.
�سبل  ت��ط��وي��ر  الإع�������الن يف  و���س��ي�����س��ه��م 
ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف ع���دي���د من 
والهيدروجني  ال��ط��اق��ة  م��ث��ل  امل���ج���الت 
والعمل املناخي لإيجاد حلول للتحديات 
�سمان  يف  ي�سهم  ومب��ا  العاملية،  البيئية 

م�ستقبل م�سرق للجميع.

لتزويدها بحلول متطورة لت�سالت الأقمار ال�سناعية
الياه �صات حت�صل على عقد بقيمة 24 مليون 

درهم من �صركة اأبوظبي لبناء ال�صفن 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت ام�ض �سركة الياه لالت�سالت الف�سائية �ض.م.ع )الياه �سات( املدرجة 
يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية حتت الرمز: YAHSAT )رمز التعريف 
الدويل: AEA007501017(، املزود الرائد حللول الت�سالت الف�سائية 
ع��ن ح�سول  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ال�سناعية يف  الأق��م��ار  ع��رب 
ذراعها احلكومي الياه �سات للخدمات احلكومية )YGS( على عقد بقيمة 
24 مليون درهم اإماراتي من �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن؛ �ستقوم مبوجبه 

بتوفري خدمات ات�سالت متطورة واآمنة عرب الأقمار ال�سناعية. 
عرب  الت�����س��الت  اأنظمة  ودم��ج  وت��وف��ري  بت�سميم  �سات”  “الياه  و�ستقوم 
الأقمار ال�سناعية يف �سفن تنتجها �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن،  و�ستعمل 
ال�سركة عن كثب مع �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن، املتخ�س�سة يف بناء ال�سفن 
والتجارية،  البحرية  ال�سفن  وحتويل  وجتديدها  و�سيانتها  واإ�سالحها 
لتوفري حلول ات�سالت اآمنة وموثوقة للم�ستخدمني النهائيني با�ستخدام 
حمطة “الياه �سات للخدمات احلكومية” عرب �سبكة “الياه �سات” الوا�سعة 

من الأقمار ال�سناعية املنا�سبة لالت�سالت الف�سائية للقطاع البحري.
وجتميع  ودم��ج  بت�سميم  احلكومية”  للخدمات  �سات  “الياه  فريق  وق��ام 
تركيبها  �سيتم  التي  ال�سناعية  الأق��م��ار  عرب  الت�سالت  اأنظمة  واختبار 
املوارد  لتعزيز  �سات”  “الياه  يعك�ض جهود جمموعة  ال�سفن، مما  هذه  يف 

والقدرات املحلية لتلبية احتياجات العمالء.
وبهذه املنا�سبة، قال علي الها�سمي، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة الياه �سات: 
لتزويد  ال�سفن  لبناء  اأبوظبي  �سركة  قبل  من  باختيارنا  فخورون  “نحن 
�سفنها بحلول ات�سالت متكاملة ومبتكرة عرب الأقمار ال�سناعية. ومتثل 
هذه التفاقية اإجنازاً مهماً ل�سركة الياه �سات يربز جهودنا امل�ستمرة لتوفري 
للنهو�ض  اأ�سا�سية  خطوة  التعاون  ه��ذا  يعّد  كما  لعمالئنا.  اإ�سافية  قيمة 
كما  الإم���ارات،  دول��ة  تنتهجها  التي  الأم��د  طويلة  الت�سنيع  با�سرتاتيجية 
اأنه تاأكيد على الدور الرائد الذي تلعبه الياه �سات يف بناء قدرات الدولة 
يف جمايل الت�سنيع والت�سالت عرب الأقمار ال�سناعية، وتر�سيخ مكانتها 

كمركز عاملي متميز يف علوم وتكنولوجيا الف�ساء”. 

مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�ض  775
•• دبي-وام:

اأكرث  اأم�ض  بدبي  والأم��الك  الأرا�سي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت 
من 775 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 257 مبايعة بقيمة 
 199.37 بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   34 منها  دره��م  مليون   623.58
مليون   424.21 بقيمة  وال��ف��ل��ل  لل�سقق  مبايعة  و223  دره���م  مليون 

درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 40 مليون درهم يف منطقة احلبية 
ال�سيخ  حدائق  منطقة  يف  دره��م  مليون   31 بقيمة  مبايعة  تليها  الأوىل 
حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة معي�سم 
الأول. وت�سدرت منطقة ند ال�سبا الثالثه املناطق من حيث عدد املبايعات 
احلبية  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   36 بقيمة  مبايعة   12 �سجلت  اإذ 
اخلام�سة بت�سجيلها 7 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة يف ند ح�سة 

بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 13 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 63 مليون 
درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون 
درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة واأخريا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم 

يف منطقة برج خليفة.
وت�سدرت منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 27 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة 
اخلليج التجاري بت�سجيلها 27 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة يف 

وادي ال�سفا 5 بت�سجيلها 18 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 128.24 مليون درهم منها 15 رهن اأرا�ض 
بقيمة 34.74 مليون درهم و59 رهن فلل و�سقق بقيمة 93.49 مليون 
درهم وكان اأهمها مبنطقة الثنية الرابعة بقيمة 16 مليون درهم واأخرى 

يف منطقة مر�سى دبي بقيمة 10 ماليني درهم.
24.1 مليون دره��م كان  8 هبات بقيمة  الهبات فقد �سهدت ت�سجيل  اأم��ا 
الثنية  واأخ��رى يف منطقة  12 مليون دره��م  البدع بقيمة  اأهمها مبنطقة 

الرابعة بقيمة 5 ماليني درهم.

اأ�صهم اأوروبا ترتاجع حتت �صغط خماوف 
ت�صديد ال�صيا�صة النقدية والت�صخم 

•• عوا�سم-رويرتز:

املخاوف  فيه  ت�سود  وق��ت  يف  اخلمي�ض  ام�ض  الأوروب��ي��ة  الأ���س��ه��م  تراجعت 
ال�سيا�سة  الفائدة وت�سديد  اأ�سعار  زيادة حمتملة يف  امل�ستثمرين حيال  بني 
النقدية قبل �سدور قرارات رئي�سية للبنك املركزي الأوروبي يف وقت لحق 

يف ظل تزايد �سغوط الت�سخم.
الهبوط  ق��ادت  حيث  باملئة   0.3 الأوروب���ي   600 �ستوك�ض  املوؤ�سر  وهبط 
اأ�سهم القطاعات احل�سا�سة لأ�سعار الفائدة، مثل �سركات ال�سناعة والرعاية 

ال�سحية والتكنولوجيا.
واأظهرت بيانات اأم�ض الأول الأربعاء اأن الت�سخم يف منطقة اليورو ارتفع 
باملئة يف   5.1 اإىل  ت�سارعت وتريته  اإذ  املا�سي  ال�سهر  قيا�سي  اإىل م�ستوى 
يناير كانون الثان من خم�سة باملئة يف دي�سمرب كانون الأول، اأي اأكرث من 

�سعف الن�سبة امل�ستهدفة للبنك املركزي الأوروبي والبالغة اثنني باملئة.
وهبط �سهم �سركة رو�ض ال�سوي�سرية ل�سناعة الأدوية ثالثة باملئة بعد اأن 
قالت اإن منو املبيعات �سيتباطاأ هذا العام مع تاأهبها لنخفا�ض الطلب على 

اأدوية وو�سائل الفح�ض املرتبطة بكوفيد-19.
باملئة   1.4 العامل،  اإعالنات يف  �سركة  اأكرب  ثالث  بابلي�سيز ج��روب،  وزادت 
املبيعات  منو  توقعت  بعدما  الكربى  الفرن�سية  ال�سركات  موؤ�سر  لتت�سدر 
اأرب��ع��ة اإىل خم�سة ب��امل��ئ��ة ه���ذا ال��ع��ام، وم���ع جت���اوز اأرب��اح��ه��ا ل��ع��ام 2021 

م�ستويات ما قبل اجلائحة لت�سل اإىل م�ستويات قيا�سية جديدة.
وهبط �سهم �سيمن�ض جامي�سا ل�سناعة توربينات الرياح 0.5 باملئة بعد اأن 
اأكدت توقعات قامتة بت�سجيل هام�ض ربح �سلبي حمتمل للعام باأكمله، بعد 

�ساعات من تعيني رئي�ض تنفيذي جديد يف حماولة لإنعا�ض ن�ساطها.
ربع  اأرب��اح��ا  �سجلت  اأن  بعد  باملئة   5.0 ال�سويدية  �سكان�سكا  �سهم  وارت��ف��ع 
ال��ب��ن��اء تزايد  ���س��وق  اإن ن�ساط  ال�����س��وق، وق��ال��ت  ت��وق��ع��ات  اأع��ل��ى م��ن  �سنوية 

تدريجيا خالل العام.
 

معر�ض ال�صرق الأو�صط للطاقة 2022 ي�صلط ال�صوء على اأهمية دور املنطقة كمركز عاملي للهيدروجني الأخ�صر
•• دبي-الفجر: 

للطاقة  الأو���س��ط  ال�سرق  معر�ض  يعود 
للكهرباء  الأو����س���ط  ال�����س��رق  )م��ع��ر���ض 
و�سموًل  �سهرة  الأك��رث  احل��دث  �سابقاً(، 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ط���اق���ة  ل���ق���ط���اع 
لالنعقاد  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
ح�������س���وري���اً ع���ل���ى اأر�����س����ي����ة م���رك���ز دبي 
من  املمتدة  الفرتة  يف  العاملي  التجاري 
2022 عندما يرحب  9 مار�ض  اإىل   7
ال�سيا�سات  و�سانعي  الطاقة  ق��ادة  بكبار 
وامل����وؤث����ري����ن مل��ن��اق�����س��ة م�����س��ت��ق��ب��ل حتول 
الطاقة والفر�ض املتعلقة بالهيدروجني 
لتقرير  ووف���ًق���ا  امل��ن��ط��ق��ة.  الأخ�����س��ر يف 
اآي  اآي  دي  �سركتي  ع��ن  ���س��ادر  م�سرتك 
رولند بريجر،  و�سركة  اإيرنجي  ديزرت 

العام  ل��ل��ق��ط��اع��ني  ه��ي��ئ��ة دول���ي���ة  وه����ي 
واخلا�ض، باأنه ميكن اأن ت�سل الإيرادات 
الهيدروجني يف دول  اإنتاج  ال�سنوية من 
 200 اإىل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 
بدورها  وال��ت��ي  اأم��ري��ك��ي،  دولر  م��ل��ي��ار 
ع���ن مليون  ي��زي��د  م���ا  ت��دع��م  اأن  مي��ك��ن 
وغري  مبا�سر  ب�سكل  مرتبطة  وظ��ي��ف��ة 
اخل�سراء،  ال��ق��ي��م��ة  ب�����س��ل�����س��ل��ة  م��ب��ا���س��ر 
وعالوة على ذلك، فقد ك�سفت موؤ�س�سة 
الهيدروجني  اأن  ���س��اك�����ض  غ���ول���دم���ان 
من   %  25 ي��ل��ب��ي  اأن  مي��ك��ن  الأخ�������س���ر 
الثالثني  يف  العاملية  الطاقة  متطلبات 
عاًما القادمة. �ستجتمع نخبة من خرباء 
الهيدروجني العامليني يف معر�ض ال�سرق 
املثرية  الآف��اق  ملناق�سة  للطاقة  الأو�سط 
اإفريقيا  ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

النظيف.  ل��ل��ه��ي��دروج��ني  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز 
الرئي�ض  ماتي�ض،  كورنيليو�ض  �سيفتتح 
دي���زرت  اآي  اآي  دي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الهيدروجني  مناق�سة  جل�سة  اإي��رنج��ي، 
للطاقة  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  يف  الأخ�����س��ر 
واملرافق، وهو واحد من ثالث موؤمترات 
خم�س�سة للطاقة ُتعقد يف هذا احلدث 
يف 7 مار�ض القادم. �سي�ست�سيف املنتدى 
وال�سرق  وامل�����راف�����ق  ل��ل��ط��اق��ة  ال���ع���امل���ي 
ا جلنة موؤلفة من  الأو�سط للطاقة اأي�سً
الهيدروجني  �سوق  ال�سخ�سيات يف  اأب��رز 
ال��ن��ا���س��ئ��ة يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن ب��ي��ن��ه��م كاًل 
الرئي�ض  نائب  جوبريت،  و�ستيفان  من: 
اأميا،  ه��ي��دروج��ني  ���س��رك��ة  ل���دى  الأول 
النمو  رئي�ض  نائب  ماير،  ومايكل  اإجني 
وال��ت��ط��وي��ر ل���دى ���س��رك��ة وود يف اأوروب����ا 
وفران�سوا  واأف��ري��ق��ي��ا،  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
دي  اإي  �سركة  ل��دى  الرئي�ض  نائب  داو، 
اإف للطاقة املتجددة يف ال�سرق الأو�سط 
واإفريقيا، واألي�سيا اإي�ستمان، رئي�ض �سركة 
�سيناق�ض  اإن���ريج���ي.  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 
ت�سمل  م���و����س���وع���ات  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������س���اء 
اإمكانات ال�سرق الأو�سط للظهور كمركز 
والأمونيا،  الأخ�سر  للهيدروجني  عاملي 
وك��ي��ف ���س��ي��ت��م مت��وي��ل امل�����س��اري��ع و�سعر 
ال��ه��ي��دروج��ني الأخ�����س��ر، واأهمية  اإن��ت��اج 
الهيدروجني  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
الأخ�سر  ال��ه��ي��دروج��ني  م�ساريع  ل��دع��م 
املتعلقة  ك��ال��ف��ر���ض  ك��ذل��ك  امل�ستقبلية، 
بالهيدروجني الأزرق. ويف هذه املنا�سبة 

قال عزان حممد، مدير معر�ض ال�سرق 
العاملي  وامل���ن���ت���دى  ل��ل��ط��اق��ة  الأو������س�����ط 
ل��ل��ط��اق��ة وامل����راف����ق وال�������س���رق الأو����س���ط 
الهيدروجني  اأ�سبح دور  “لقد  للطاقة: 
الأخ�سر اأولوية يف عملية حتول الطاقة 
بالن�سبة للحكومات و�سركات الطاقة يف 
ال��ع��امل، وعلى ه��ذا النحو  اأن��ح��اء  جميع 
تطوير  م��زاي��ا  تقييم  يف  حت���وًل  �سهدنا 
لتقليل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املرافق  الكربون عرب قطاعات  انبعاثات 
وال��ن��ق��ل وال�����س��ن��اع��ة. واأ�����س����اف حممد 
حكومة  و���س��ع  م��ع  “بالتزامن  ق��ائ��اًل: 
املتحدة خطًطا  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
�سفرية  انبعاثات  ���س��ايف  اإىل  للو�سول 
الإ���س��راف على  2050 مع  ع��ام  بحلول 
600 م��ل��ي��ار دره���م  ب��ق��ي��م��ة  ا���س��ت��ث��م��ار 

املتجددة،  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  اإم����ارات����ي 
ف���اإن ال��دول��ة حت��ت��ل م��وق��ع ال�����س��دارة يف 
جمال  يف  بالتحول  املتعلقة  املناق�سات 
�سيعقد  ال���وق���ت  ن��ف�����ض  ويف  الطاقة”. 
موؤمتر ومعر�ض ال�سرق الأو�سط للطاقة 
يف  جل�ستني  “اإنرت�سولر”  ال�سم�سية 
مع  بالتزامن  للحدث  الفتتاحي  اليوم 
امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي ل��ل��ط��اق��ة وامل���راف���ق مع 
وال�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة  على  الرتكيز 
على  ال�سوء  وت�سليط  ال�سيا�سات  و�سنع 
وتوزيع  ونقل  اإنتاج  يف  التقنيات  اأح��دث 
وا�ستخدام الهيدروجني الأخ�سر.  وقد 
اأكدت اإنفورما ماركيت�ض، اجلهة املنظمة 
للحدث، م�ساركة اأكرث من 500 �سركة 
ال�سابعة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ع��امل��ي��ة  ع��ار���س��ة 
الأو�سط  ال�سرق  معر�ض  من  والأربعني 
ل��ل��ط��اق��ة م���ع ت���وق���ع ح�����س��ور اأك�����رث من 
18000 زائر و500 مندوب. �ست�سارك 
جمموعة من كربى العالمات التجارية 
يف قطاع الطاقة �سمن قطاعات املنتجات 
احللول  املت�سمنة:  اخلم�سة  الرئي�سية 
والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال��ذك��ي��ة 
والنقل  والحتياطية  احلرجة  والطاقة 
واإدارتها  الطاقة  وا�ستهالك  وال��ت��وزي��ع 
اإلكرتيك،  ك��اًل م��ن: لو�سي  مبا يف فيها 
كامينز، تران�سفورمرز الإمارات، دوكاب، 
و�سركة الريا�ض للكابالت و�سركة بحرة 
للكابالت التي ت�ستعد لعر�ض جمموعة 
احللول والتقنيات لت�سريع م�سار انتقال 

الطاقة.

•• اأبوظبي-وام:

عن خططها ل�ستثمار  “الدار”  العقارية  الدار  اأعلنت 
مليار درهم يف الدار للتعليم، ال�سركة التابعة واململوكة 
يف  للمدار�ض  م�سغل  اأك��رب  وُتعد  ال��دار  ل�سركة  بالكامل 
على  ال�ستثمار  من   80% توظيف  و�سيتم  اأبوظبي. 
الدار  حمفظة  لتنويع  املقبلة  ال��ث��الث  ال�سنوات  م��دى 
عايل  التعليم  خ��ي��ارات  م��ن  امل��زي��د  وت��وف��ري  التعليمية، 

اجلودة لطالب اأبوظبي.
ومتتلك الدار للتعليم حالياً 9 مدار�ض تابعة لأكادمييات 
وتدير 11 مدر�سة  الدار ومدر�سة “كرانلي اأبوظبي”، 
اأخرى. وتهدف الدار من خالل هذا ال�ستثمار اإىل زيادة 
التي متتلكها  املدار�ض  الطاقة ال�ستيعابية للطالب يف 

األ��ف مقعد   40 اأك��رث من  اإىل  للتعليم  ال��دار  وتديرها 
بحلول العام الدرا�سي 2025/2024. وت�سعى الدار 
ال�ستحواذ  ذلك من خالل فر�ض  اإىل حتقيق  للتعليم 
العالية  الر�سوم  املدار�ض ذات  التو�سع يف قطاع  وخطط 
واملتو�سطة، وذلك بهدف توفري جتربة تعليمية اأف�سل 

للطالب يف اأبوظبي.
وقال طالل الذيابي، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة الدار 
العقارية: “ترثي الدار العقارية خمتلف جوانب احلياة 
اأعمالها،  وح��دات  وتعزيز  تنويع  اأبوظبي من خالل  يف 
يف  اإيجابي  اأث��ر  حتقيق  عن  م�سوؤوليتنا  كذلك  وُن���درك 
الدار  ُتعد  ال�سدد،  بها. ويف هذا  نعمل  التي  املجتمعات 
للتعليم اإحدى اأهم حلقات الو�سل بيننا وبني املجتمع، 
ونحن حري�سون على توفري الفائدة ملزيد من العائالت 

من خالل التعليم عايل اجلودة واملبتكر الذي نقدمه يف 
مدار�سنا. �سي�ساعدنا هذا ال�ستثمار على امل�سي ُقدماً يف 
م�ساعينا هذه، كما اأنه �سيكون مفيداً من الناحية املالية 
اإ�سرتاتيجية  مكانة  التي متتلك  للتعليم  الدار  ل�سركة 

يف املجموعة”.
التنفيذي  الرئي�ض  ك��وب��ر،  �سحر  ق��ال��ت  جانبها،  وم��ن 
النمو هذه وما  “نتطلع خلطة  للتعليم:  الدار  ل�سركة 
للتعليم. مير قطاع  ال��دار  ل�سركة  �ستقدمه من فر�ض 
التعليم بتغرّي وتطّور م�ستمرين، ونحن حري�سون على 
اأن نكون دوماً يف طليعة هذه التغريات لتزويد طالبنا 
على  وم�ساعدتهم  املتاحة،  التعليمية  الو�سائل  باأف�سل 
ا�ستغالل كامل لإمكاناتهم، وي�سمل ذلك ت�سريع وترية 
يف  ال�ستثمار  وتعزيز  مدار�سنا،  عرب  الرقمي  التحول 

تكنولوجيا التعليم، وتوفري مناذج تعليمية اأكرث مرونة 
وتنوعاً تلبي متطلبات جمموعة وا�سعة من العائالت يف 
اأبوظبي”. وتركز خطة الدار للنمو على تعزيز عرو�ض 
الدار للتعليم يف ثالثة مواقع رئي�سية يف اأبوظبي، وهي 

مدينة خليفة وجزيرة ال�سعديات وجزيرة يا�ض.
اتفاقية  للتعليم  ال����دار  اأب��رم��ت  خليفة،  م��دي��ن��ة  ف��ف��ي 
ال�سهب  مدر�سة  على  لها  ا�ستحواذ  عملية  اأول  لتنفيذ 
اخل��ا���س��ة، وه��ي م��در���س��ة تتبع امل��ن��ه��اج ال��ربي��ط��ان، ما 
�سيتيح لل�سركة تقدمي خيارات تعليمية اأو�سع للطالب. 
بها  تتمتع  التي  القوية  املكانة  للتعليم  ال��دار  و�سرت�سخ 
امل��در���س��ة ب��ني جمتمع امل���دار����ض يف الإم�����ارة م��ن خالل 
توظيف خربتها يف تعزيز التجربة التعليمية للطالب 

احلاليني وامل�ستقبليني.

الدار تعزز حمفظتها التعليمية با�صتثمار بقيمة مليار درهم
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تدوير يعتمد نظام املوافقات الإلكرتونية ل�صهادات
 عدم املمانعة مل�صاريع البنى التحتية واملرافق يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

اعتمد مركز اأبوظبي لإدارة النفايات 
)تدوير( نظام املوافقات الإلكرتونية 
للمرافق  امل��م��ان��ع��ة  ع����دم  ل�����س��ه��ادات 
يف  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التحتية  والبنى 
جميع الطلبات التي تتطلب املراجعة 
باإ�سدار  املخت�سني  قبل  م��ن  الفنية 
املوافقات ذات ال�سلة مب�ساريع البناء 
التحتية،  البنية  وتطوير  والت�سييد 
�سواًء  للمتعاملني  مي��ك��ن  وب��ال��ت��ايل 
اأو  م��ق��اول��ني  اأو  ا���س��ت�����س��اري��ني  ك���ان���وا 
مطورين احل�سول على عدم ممانعة 
اإلكرتونياً  امل�����س��اري��ع  ل���ه���ذه  امل���رك���ز 
اأو  امل���رك���ز  مل���راج���ع���ة  احل���اج���ة  ودون 

التكاليف  العمل وخف�ض  كفاءة  رفع  ي�ساهم يف  م�ستندات مما  اأي��ة  تقدمي 
واجلهد وتب�سيط العمليات والإجراءات املتعلقة ب�سهادات عدم املمانعة على 

املتعاملني وعرب خمتلف القطاعات. 
وميثل هذا النظام مدخاًل ملجموعة �ساملة من اخلدمات الأ�سا�سية واملكملة 
البلدية  باملوافقات  ال�سلة  ذات  وامل�ساندة  الرئي�سية  العمليات  تغطي  التي 
وتطوير  الإن�ساءات  قطاع  يف  املختلفة  والأن�سطة  امل�ساريع  تتطلبها  التي 

املرافق والبنى التحتية يف اإمارة اأبوظبي. 
وياأتي اعتماد نظام املوافقات الإلكرتونية ل�سهادات عدم املمانعة للمرافق 
جلميع  الراهن  الو�سع  وتقييم  بدرا�سة  املركز  قيام  بعد  التحتية  والبنى 
املرافق والبنية  املرتبطة بخدمات  املمانعة  خدمات ومراحل �سهادات عدم 
خمتلف  يف  اخل��دم��ات  ل��ه��ذه  وال���س��رتاط��ات  املتطلبات  وحت��دي��د  التحتية 
الإر�سادية  الأدل��ة  النظام مع مراعاة تطبيق  امل�سروع، وتفعيلها يف  مراحل 
اأبوظبي للجودة واملطابقة، واملعنية با�سرتاطات  املعتمدة من قبل جمل�ض 
البنية التحتية خلدمات جمع ونقل النفايات البلدية ال�سلبة لفئات حمددة 
واملقاولني  ال�ست�ساريني  قبل  م��ن  تطبيقها  ليتم  النفايات،  منتجي  م��ن 

واملطورين كمتطلبات للمركز اأثناء تقدمي املعامالت.
 و�سرح �سعادة الدكتور �سامل خلفان الكعبي مدير عام مركز اأبوظبي لإدارة 
النفايات )تدوير(: “متا�سياً مع ا�سرتاتيجيات وتوجهات احلكومة الر�سيدة 
نحو التحول الرقمي للخدمات، قمنا يف املركز بربط اإجراءات �سهادات عدم 
املمانعة مع النظام املوحد يف دائرة البلديات والنقل ليتناغم مع توجهات 
الإمارة حيال ت�سهيل الأعمال وتقليل مدة تلقي اخلدمة مل�ستويات حتقق 
بيئة  وتطوير  الإم���ارة  يف  الأع��م��ال  بيئة  يف  والتناف�سية  ال��ري��ادة  متطلبات 

رقمية اآمنة تهدف اإىل حماية البيانات واأنظمة املعلومات.”  

مدير دائرة الرا�سي والتنظيم العقاري بعجمان: 
ت�صجيل 8581 ت�صرفا عقاريا 

العام املا�صي بقيمة 12.2 مليار درهم
•• عجمان- وام:

اأكد �سعادة عمر احمد بن عمري املهريي مدير دائرة الرا�سي و التنظيم 
العقاري بعجمان حمافظة ال�سوق العقاري خالل العام املا�سي على ن�ساطه 
وم�ستوياته الإيجابية و ا�ستمرارية جاذبيته يف اأو�ساط امل�ستثمرين املحليني 
والدوليني بالنظر للفر�ض الإ�ستثمارية املتاحة وجودة اخلدمات املقدمة 

و�سرعة و�سهولة اإجناز املعامالت .
بقيمة   2021 العام  عقارياً خالل  ت�سرفاً   8581 ت�سجيل  اإن��ه مت  وق��ال 
اإجمالية بلغت 12.2 مليار درهم يف حني بلغ اإجمايل جحم التداول 7.8 
6988 عملية تداول . واأ�ساف املهريي ل�”وام”  مليار درهم من اإجمايل 
قوي  اإقت�ساد  تاأ�سي�ض  نحو  وواثقة  ثابتة  بخطى  ت�سري  عجمان  اإم��ارة  اأن 
وتنمية متكاملة يف �ستى امليادين ل�سيما يف جمالت البنية التحتية التي 
ت�سهد طفرة غري م�سبوقة . وعن اأهم م�ساريع و مبادرات دائرة الرا�سي 
كان   2021 عام  اإن  املهريي  قال  املا�سي  العام  العقاري خالل  التنظيم  و 
حافاًل بالإجنازات حيث متكنت الدائرة من حتقيق التحول الرقمي ال�سامل 
التناف�سية يف  الإرتقاء بجودة اخلدمات وتعزيز  ب�سكل فعال يف  �ساهم  مما 
اإطالق موؤ�سر عجمان العقاري خالل الربع  ت�سجيل املمتلكات ف�ساًل عن 
الأخري من العام املا�سي والذي يعد اإ�سافة نوعية تدعم م�ساعي الدائرة 
ت��وف��ري خدمات  ال��ع��ق��اري م��ن خ���الل  ال��ق��ط��اع  اأداء  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ع�سرية متميزة تلبي اإحتياجات املتعاملني. كما اأكد مدير دائرة الرا�سي 
“ والتي تعد  امل��واط��ن  “ الو�سيط  م��ب��ادرة  العقاري علي جن��اح  التنظيم  و 
اإحدى اأبرز مبادرات 2021 ملا ت�سكله من اأهمية بالغة يف متكني ال�سباب 
الإماراتي وتعزيز اأداء ال�سوق العقاري والإرتقاء مبهنة الو�ساطة العقارية 
حيث �سهدت املبادرة تخريج 50 و�سيطاً عقارياً من مواطني الدولة وذلك 
تزامناً مع اإحتفالت دولة الإمارات العربية املتحدة بيوبيلها الذهبي حيث 
ملمار�سة  اجلن�سني  من  املنت�سبني  ل��دى  و�سغفا  كبرية  رغبة  امل��ب��ادرة  لقيت 
والإ�ستفادة  املعتمدة  واملعايري  الإ�سرتاطات  وفق  العقارية  الو�ساطة  مهنة 
متمر�سني  عقاريني  واأخ�سائيني  خ��رباء  يد  على  التاأهيلي  الربنامج  من 
م�سددا علي ال�ستعداد لإحت�سان هذه الطاقات والكفاءات املواطنة وتقدمي 

الدعم الالزم جلميع اخلريجني .

•• اأبوظبي-وام:

عن  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اأعلنت 
املنطقة  ال��ط��ب��ي��ع��ي يف  ال���غ���از  م�����وارد م���ن  اك��ت�����س��اف 
البحرية الواقعة قبالة �سواحل اإمارة اأبوظبي تقدر 
بنحو 1.5-2 تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز 
اخلام، وذلك وفقاً للنتائج املبدئية التي مت احل�سول 
المتياز  منطقة  يف  ا�ستك�سافية  بئر  اأول  من  عليها 
البحري 2.  وميثل هذا الإعالن اأول اكت�ساف �سمن 
يف  تر�سيتها  متت  التي  البحرية  المتيازات  مناطق 
التي  التناف�سية  امل��زاي��دة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  اإط���ار 
ا�ستك�ساف  ت��راخ��ي�����ض  لإ����س���دار  اأب��وظ��ب��ي  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
اإليه  التو�سل  ومت   ،2019 ع��ام  يف  ج��دي��دة  ملناطق 
الذي  الأب��ع��اد  ث��الث��ي  اجليوفيزيائي  امل�سح  بف�سل 
تقوم اأدنوك بتنفيذه حالياً يف اإمارة اأبوظبي، والذي 
يعد اأكرب م�سروع م�سح ي�سمل مناطق برية وبحرية 
يف ال���ع���امل.  وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل الدكتور 
اأحمد اجلابر، وزير ال�سناعة والتكنولوجيا  �سلطان 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و   - امل��ت��ق��دم��ة 
نتيجًة  الك��ت�����س��اف  ه���ذا  “ياأتي  اأدن������وك:  مل��ج��م��وع��ة 
لروؤية القيادة الر�سيدة بتحقيق اأق�سى قيمة ممكنة 
كما  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الهيدروكربونية  امل��وارد  من 
يعك�ض نهج ال�سراكات الذكية الذي اتبعته اأدنوك يف 
تر�سية امتيازات املناطق الربية والبحرية وجهودها 
القت�سادي  العائد  وزي���ادة  القيمة  خللق  امل�ستمرة 

ونهنئ  ل�����ل�����وط�����ن. 
�سركائنا يف المتياز 
’اإيني‘  ������س�����رك�����ة 
للطاقة  الإي��ط��ال��ي��ة 
و �سركة ’بي تي تي‘ 
العامة لال�ستك�ساف 
والإنتاج التايالندية 
ع��ل��ى ه����ذا الإجن�����از 
ونتطلع اإىل موا�سلة 
ال���ع���م���ل وال����ت����ع����اون 
�سركائنا  جميع  م��ع 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
ل�����������س����������ت����������غ����������الل 
الهائلة  الإم��ك��ان��ات 
مل����وارد اأب��وظ��ب��ي من 
ت  نا بو كر و ر لهيد ا
ب�������س���ك���ل م�������س���ت���دام 

وتر�سيخ مكانتنا كمورد رئي�سي وموثوق لتلبية الطلب 
الكربون”.   منخف�سة  الطاقة  على  املتنامي  العاملي 
 4033 2 م�ساحة  ويغطي امتياز املنطقة البحرية 
تر�سية  ومتت  اأبوظبي.  غرب  �سمال  مربع  كيلومرت 
2019 ع��ل��ى حت��ال��ف تقوده  ه���ذا الم��ت��ي��از يف ع���ام 
�سركة “اإيني” الإيطالية للطاقة، وي�سم �سركة “بي 

تي تي” العامة لال�ستك�ساف والإنتاج التايالندية.
الرئي�ض  امل���زروع���ي،  ي��ا���س��ر �سعيد  ق���ال   م��ن ج��ان��ب��ه، 

لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال������س�����ت�����ك�����������س�����اف 
والإنتاج  والتطوير 
 “  : اأدن����������������وك  يف 
النتائج  ه��ذه  ت��اأت��ي 
التي  الإي����ج����اب����ي����ة 
عليها  ح���������س����ل����ت 
الإيطالية  ’اإيني‘ 
�سركة  و  ل��ل��ط��اق��ة، 
’بي تي تي‘ العامة 
ل����ال�����س����ت����ك���������س����اف 
والإن�����������������������ت�����������������������اج 
ال����ت����اي����الن����دي����ة يف 
اأع�����ق�����اب الإع�������الن 
م���������������وؤخ���������������راَ ع����ن 
م��ا ي�سل  اك��ت�����س��اف 
برميل  م��ل��ي��ار  اإىل 
من املكافئ النفطي يف امتياز املنطقة الربية 4. هذا 
يحققه  ال��ذي  امل�ستمر  النجاح  يعك�ض  املهم  الك�سف 
جمال  يف  اأعمالها  لتطوير  الطموح  اأدن��وك  برنامج 
تنفيذ  عرب  وذل��ك  والإن��ت��اج،  والتطوير  ال�ستك�ساف 
اأحدث  با�ستخدام  �ساملة  وا�ستك�ساف  م�سح  عمليات 
غري  املناطق  لتغطية  التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما 
وزي���ادة  القيمة  وخ��ل��ق  وال��ب��ح��ر  ال���رب  يف  امل�ستك�سفة 
الربحية. كما توؤكد البيانات املهمة التي مت احل�سول 

ثالثي  اجليوفيزيائي  امل�سح  من  عمليات  من  عليها 
امل�سوحات  ه��ذه  اأهمية  اأدن���وك  تنفذه  ال��ذي  الأب��ع��اد 
و�سركائها  اأدن��������وك  اأع����م����ال  وت���و����س���ع���ة  ت���ط���وي���ر  يف 
هيدروكربونية  م��وارد  وا�ستك�ساف  ال�سرتاتيجيني 
جديدة يف اإمارة اأبوظبي”.  وتتوا�سل عمليات احلفر 
والإمكانات  العميقة  التكوينات  م���وارد  ل�ستك�ساف 
الواعدة ملناطق المتيازات البحرية 1 و 2 و 3 التي 
العامة  تي”  تي  و”بي  للطاقة  اإيني  اأي�ساً  تديرها 

لال�ستك�ساف والإنتاج التايالندية. 
 وياأتي هذا الإجن��از يف اأعقاب اكت�ساف ما ي�سل اإىل 
مليار برميل من املكافئ النفطي /BOE/ يف نهاية 
، الذي   4 ال��ربي��ة  املنطقة  ام��ت��ي��از  امل��ا���س��ي يف  ال��ع��ام 
“انبك�ض” /INPEX/ و”جودكو” / تديره �سركة 
JODCO/ ليوؤكد جناح نهج اأدنوك لتو�سعة نطاق 
اأدن��وك اجلولة  واأطلقت  ال�سرتاتيجية.    �سراكاتها 
التناف�سية  اأب��وظ��ب��ي  م��زاي��دات  م��ن  والثانية  الأوىل 
نيابًة  ط��رح��ت  ح��ي��ث   ،2019 و   2018 ع��ام��ي  يف 
الربية  املناطق  من  جمموعة  اأبوظبي  حكومة  عن 
من  املتوفرة  البيانات  وت�سري  الرئي�سية.  والبحرية 
وامل�سوحات  البرتويل  للنظام  التف�سيلية  الدرا�سات 
اآبار  م��ن  عليها  احل�����س��ول  مت  ال��ت��ي  اجليوفيزيائية 
املطروحة  امل��ن��اط��ق  اأن  اإىل  والتقييم  ال���س��ت��ك�����س��اف 
من  مليارات  بعدة  تقدر  كبرية  م���وارد  على  حتتوي 
املكعبة من  الأق��دام  وتريليونات من  النفط  براميل 

الغاز الطبيعي.

اأدنوك تعلن عن اكت�صاف موارد من الغاز الطبيعي يف منطقة بحرية يف اإمارة اأبوظبي
 ما بني 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز اخلام وفقًا للنتائج املبدئية من اأول بئر 

ا�ستك�سافية يف امتياز املنطقة البحرية رقم 2 يف اأبوظبي التي تديرها �سركة اإيني الإيطالية للطاقة

ا�ستعر�س اأمام املوظفني ال�سرتاتيجية اجلديدة التي حتقق روؤية حممد بن را�سد ب�سناعة م�ستقبل الأعمال بالإمارة

الغرير يدعو لت�صافر اجلهود وتر�صيخ روح الفريق الواحد خلدمة دبي وجمتمع اأعمالها
- بلهول: الغرفة ملتزمة خلق بيئة حمفزة لالأعمال ودعم منو الأعمال يف الإمارة، وترويج مكانة دبي كمركز جتاري عاملي  
- بوعميم: ال�سرتاتيجية اجلديدة ت�سكل بداية مرحلة متقدمة من مراحل �سناعة م�ستقبل قطاع الأعمال يف دبي

•• دبي-الفجر:

ال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل الغرير،  دع��ا م��ع��ايل عبد 
بذل  اإىل  دب��ي  غ��رف  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
والعمل على تر�سيخ روح  جهود م�ساعفة، 
فريق العمل الواحد لتحقيق روؤية �ساحب 
اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ان تكون غرف  يف  “رعاه اهلل”  حاكم دبي 
دبي ذراعاً رئي�سية يف تطوير بيئة الأعمال 
بدبي، وتعزيز مكانة الإمارة كعا�سمة املال 

والأعمال.
الإدارات  م���دراء  م��ع  ل��ق��اء معاليه  وخ���الل 
الغرفة  اأم�ض يف مقر  وموظفي غرف دبي 
اجلديدة  ال�سرتاتيجية  على  لإطالعهم 
دبي  غ���رف  اإدارة  اع��ت��م��ده��ا جم��ل�����ض  ال��ت��ي 
لل�سنوات الثالث القادمة، �سدد الغرير على 
لتحقيق  والتكاتف  اجلهود  ت�سافر  اأهمية 
ان  م��ع��ت��رباً  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة  م�ستهدفات 
عجلة العمل قد انطلقت ولن تتوقف حتى 

حتقق اأهدافها يف خدمة اإمارة دبي.
�سركة  ت���ع���ي���ني  ع������ن  ال�����غ�����ري�����ر  وك���������س����ف 

ور�سم  ل���و����س���ع  ال���ع���امل���ي���ة  “ماكينزي” 
الغرف  اع��ت��م��دت��ه��ا  ال���ت���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف   ،2024-2022 ل���ل���ف���رتة  م�����وؤخ�����راً 
ح��ني مت ت��ع��ي��ني ���س��رك��ة ا���س��ت�����س��اري��ة عاملية 
تطبيق  مل�����س��روع  ك��م��دي��ر   ”KPMG“
�ستعمل على �سمان  والتي  ال�سرتاتيجية، 
الأهداف  وحتقيق  ال�سرتاتيجية  تطبيق 
وت�سهيل  امل��ح��ددة،  الزمنية  الأط���ر  �سمن 

متابعة هذه الأهداف.
دبي  غ���رف  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  واأ����س���اف 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  روؤي�����ة  قائاًل:” 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ال����دول����ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال��������وزراء حاكم 
كل  يف  الأ���س��ا���ض  ت�سكل  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
م�ستقبل  ت��ر���س��م  ال��ت��ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
دبي. ونحن يف غرف دبي، والغرف الثالث 
املنبثقة عنها وهي غرفة جتارة دبي وغرفة 
دبي العاملية وغرفة دبي لالقت�ساد الرقمي 
روؤية  تطبق  ا�سرتاتيجية  ب��اع��ت��م��اد  قمنا 
جلهودنا  ان��ط��الٍق  نقطة  وجتعلها  �سموه، 
الذراع  دب��ي  غ��رف  تكون  اأن  يف  امل�ستقبلية 
و�سفنا  كما  دب��ي  لإم����ارة  الأه���م  التنموية 

�سموه، ودعم القت�ساد الرقمي وامل�ساهمة 
2 تريليون  اإىل  يف رفع التجارة اخلارجية 

درهم خالل ال�سنوات اخلم�ض القادمة.”
الهام  ال���دور  على  بالتاأكيد  معاليه  وختم 
املوظفون  �سيلعبه  ال���ذي  وال���س��رتات��ي��ج��ي 
بالركيزة  اإياهم  وا�سفاً  املقبلة،  الفرتة  يف 
اجلديدة،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة 
يكون  ل���ن  الأه�������داف  اإن حت��ق��ي��ق  م��ع��ت��رباً 

ممكناً بدون جهود والتزام ودعم املوظفني 
على كافة امل�ستويات.

اأ�سار �سعادة حمد مبارك بوعميم،  وبدوره 
اأمام  م��دي��ر ع���ام غ���رف دب���ي خ���الل كلمته 
املوظفني اإىل اأهمية البناء على الإجنازات 
املا�سية،  ال����ف����رتة  خ�����الل  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
وال��ن��ظ��ر اإىل امل�����س��ت��ق��ب��ل ب��ع��ني الإجن�����ازات 
اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اإن  معترباً  اأي�ساً، 
مراحل  من  متقدمة  مرحلة  بداية  ت�سكل 

�سناعة م�ستقبل قطاع الأعمال يف دبي.
اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اإن  �سعادته  واأك��د 
اأ�سا�سية  رك���ائ���ز   4 ع��ل��ى  ت���ق���وم  امل��ع��ت��م��دة 
يف  الأع��م��ال  بيئة  وتطوير  حت�سني  ت�سمل 
اخلارجية  ال�ستثمارات  وا�ستقطاب  دب��ي، 
وحتفيز  الإم����ارة،  اإىل  العاملية  وال�سركات 
العاملية  الأ�����س����واق  يف  اخل���ارج���ي  ال��ت��و���س��ع 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دب��ي  يف  العاملة  لل�سركات 

تطوير وتنمية القت�ساد الرقمي يف دبي.
واختتم اللقاء �سعادة في�سل جمعة بلهول، 
دب���ي،  غ����رف  اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ن���ائ���ب 
اآدائهم  على  للموظفني  التهنئة  بتوجيه 
اإي��اه��م اإىل اإظهار  يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي، داع��ي��اً 

اأعلى درجات اللتزام والتميز والبتكار يف 
جهودهم امل�ستقبلية، الأمر الذي �سينعك�ض 
اإي��ج��اب��اً على خ��دم��ات م��ب��ادرات غ��رف دبي 
ل��الأع��م��ال، ودع���م منو  خللق بيئة حم��ف��زة 
الأع��م��ال يف الإم�����ارة، وت��روي��ج مكانة دبي 

كمركز جتاري عاملي.  
خالل  “ماكينزي”  ����س���رك���ة  وع���ر����س���ت 
التي  ال�سرتاتيجية  املوظفني  م��ع  اللقاء 
اع��ت��م��دت م���وؤخ���راً، يف ح��ني ق��دم��ت �سركة 
اآلية  حول  تعريفياً  عر�ساً   ”KPMG“
وحتقيق  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تطبيق  ���س��م��ان 
التعريفيان  ال��ع��ر���س��ان  و���س��ل��ط  اأه��داف��ه��ا. 
ال�سوء على اأهم ركائز ال�سرتاتيجية التي 
بدبي،  الأع��م��ال  جمتمع  متكني  ت�ستهدف 
التقليدية  القت�سادية  القطاعات  ودع��م 
وامل�ساهمة الفاعلة يف حتفيز وتو�سيع جتارة 
ال�سركات  م�سالح  ودع��م   ، اخلارجية  دب��ي 
دبي  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة  الإقليمية 
القت�ساد  ق��ط��اع��ات  وت��ط��وي��ر  ل��ه��ا،  م��ق��راً 
ا�ستثمارية  فر�ض  وخلق  اجلديد  الرقمي 
جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي 

ال�سامل.

متثل خطوة رئي�سّية يف الأجندة الرقمّية لإمارة اأبوظبي

اقت�صادّية اأبوظبي ُتطلق رحلة امل�صتثمر
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع���ل���ن���ت دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة – 
دائرة  م��ع  والتن�سيق  بال�سراكة  اأب��وظ��ب��ي، 
هيئة  يف  مم���ث���ل���ة  احل����ك����وم����ي،  الإ������س�����ن�����اد 
ع����ن تد�سني  ام�������ض  ال���رق���م���ّي���ة،  اأب���وظ���ب���ي 
خدمات  منظومة  عرب  امل�ستثمر”،  “رحلة 
ياأتي  “مت”.  امل��وّح��دة  احلكومية  اأب��وظ��ب��ي 
احتياجات  تلبية  ب��ه��دف  ال��رح��ل��ة  ت�سميم 
وامل�ستثمرين  الأع���م���ال  ق��ط��اع  ومتطلبات 
الأن�سطة  ملمار�سة  وامل�ستقبليني  احلاليني 
حيث  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ب�سهولة  الق��ت�����س��ادّي��ة 
ُتقّدم رحلة متكاملة ُت�سهم يف تي�سري عملّية 
اختيار قطاعات الأعمال املنا�سبة وتاأ�سي�ض 
بالإ�سافة  منخف�سة،  بتكاليف  ال�سركات 
اإىل اإطالع العمالء على الفر�ض اجلديدة 

يف عامل الأعمال.
ر�سوم  بخف�ض  اأبوظبي  حكومة  قيام  وبعد 
تاأ�سي�ض وجتديد رخ�ض الأعمال يف الإمارة 
فقط،  دره���م   1،000 اإىل   93% بن�سبة 
وخف�ض متطلبات تاأ�سي�ض الأعمال يف العام 
بالتعاون   71% بن�سبة   )2021( املا�سي 
“رحلة  ت���ق���دم  ح���ك���وم���ّي���ة،  ج���ّه���ة   27 م���ع 
توفر  اإذ  فّعالة،  رقمّية  جتربة  امل�ستثمر” 

جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن اخل��دم��ات الرقمية 
للم�ستثمرين مع ت�سهيل املتطلبات لتاأ�سي�ض 
الأعمال بدءاً من مرحلة ا�ستك�ساف الفر�ض 
ف�ساًل  الن�ساط،  ممار�سة  اإىل  ال�ستثمارّية 
املعامالت  اإج����راءات  وت�سمني  توحيد  ع��ن 
حكومية  جهات  بعدة  اخلا�سة  وامل��واف��ق��ات 
الرحلة  خ����الل  م���ن  الأع����م����ال  ل��ت��اأ���س��ي�����ض 
الرقمية. تعليقاً على دور “رحلة امل�ستثمر” 
يف تعزيز الأن�سطة القت�سادية وا�ستقطاب 
قال  اأب��وظ��ب��ي،  اإىل  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال 
ال�����س��رف��اء احلمادي،  ع��ل��ي  م��ع��ايل حم��ّم��د 
“ُتوؤكد  القت�سادية:  التنمية  دائ��رة  رئي�ض 
رح��ل��ة امل�����س��ت��ث��م��ر ال��ت��زام��ن��ا ال��وا���س��ح جتاه 
ال�سركاء،  مع  تعاوننا  وي�سكل  امل�ستثمرين. 
حتديداً  واخل����ا�����ض  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
لأ�سحاب  ال���ف���وائ���د  م���ن  امل���زي���د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الأعمال خطوة اإ�سافية يف اجلهود احلثيثة 
التكاليف  اأجل خف�ض  اأبوظبي من  لإم��ارة 
امل��ب��ا���س��رة وغ���ري امل��ب��ا���س��رة. وت��وج��د لدينا 
يف  تتمّثل  لالأعمال  رئي�سية  متكني  عوامل 
مكتب املقيمني يف اأبوظبي، ومكتب اأبوظبي 
مع  بال�سراكة  امل�ستثمر  ورحلة  لال�ستثمار، 
املوحدة  اأبوظبي  منظومة خدمات حكومة 
القطاع  ودع���م  لتمكني    TAMM”ت���م“

اخلا�ض، الذي ي�سكل اأحد اأعمدة القت�ساد 
“�سنلتزم  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف  املحورية.” 
با�ستمرار جهودنا ل�سبط التكاليف وخف�ض 
والتدابري  الإج�����راءات  وت��ع��زي��ز  املتطلبات 
 “ اأبوظبي  “اقت�سادية  وقامت  احلكومية. 
بتنفيذ بع�ض امل�ساريع املهّمة يف هذا الإطار، 
مب��ا يف ذل���ك اإط����الق امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
م�سروع رحلة امل�ستثمر التي �ست�سمل املزيد 
تاأ�سي�ض  واأدوات  وامل���ي���زات  اخل���دم���ات  م��ن 
توا�سل  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأع����م����ال. 
الدائرة اإجراء املراجعات ال�ساملة للتكاليف 
املبا�سرة وغري املبا�سرة، مبا يف ذلك الأعباء 
القطاع اخلا�ض  التنظيمية والإداري��ة على 
والحتادّية  املحلّية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون 
املعنّية.  من جانبه، قال معايل علي را�سد 
احلكومي،  الإ���س��ن��اد  دائ���رة  رئي�ض  الكتبي، 
حكومية  م��ن��ظ��وم��ة  ودع�����م  مت��ك��ني  “يعد 
رق��م��ي��ة ا���س��ت��ب��اق��ي��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة  ت��ب��ن��ى من 
اأهم  اأح���د  م��ت��ط��ورة،  تقنية  ح��ل��ول  خاللها 
لتمكني  احلكومي  الإ�سناد  قطاع  اأول��وي��ات 
روؤي���ة  م��ع  ين�سجم  مب��ا  امل�ستقبل  ح��ك��وم��ة 
وت��ط��ل��ع��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ن��ح��و تبني 
البتكار وت�سخري اأحدث التقنيات الرقمية 
القطاع  �سعيد  على  التميز  وت���رية  ل��دف��ع 

“يعترب  م��ع��ال��ي��ه،  واأ�����س����اف  احلكومي.” 
البتكار هدفاً رئي�سّياً ومعادلة رابحة �سمن 
تتميز  التي  العاملّية احلالية،  الأعمال  بيئة 
بحدة املناف�سة، كما اأن تبّني تقنيات الذكاء 
الرئي�سّية  اخلدمات  لتقدمي  ال�سطناعي 
�سيعمل على متكني امل�ستثمرين من خالل 
اأنظمة وعمليات متكاملة ومب�ّسطة. وياأتي 
بيئة  ل��ت��وف��ري  امل�ستثمر”  “رحلة  اط���الق 
رق��م��ّي��ة اآم���ن���ة و���س��ه��ل��ة ال���س��ت��خ��دام، تعمل 
ال�سركاء  جلميع  رئي�سياً  وممكناً  حم��ّرك��اً 
“رحلة  وتتمّيز  القت�سادي”  ال��ق��ط��اع  يف 
للم�ستثمرين  الفر�سة  باإتاحة  امل�ستثمر” 
واأ�سحاب الأعمال لالطالع على املعلومات 
والبيانات املطلوبة من خالل ا�ستخدام اأداة 

حماكاة بدء الأعمال Simulator( (، واأداة
نوع  ل��ت��ح��دي��د    “  ”Licence Finder
املنا�سبني،  ال��ق��ان��ون  وال�سكل  الرتخي�ض 
وطلب احل�سول على ا�سم ورخ�سة جتارية. 
حتديد  يف  امل�ستثمرين  ال��رح��ل��ة  وت�����س��اع��د 
لهم عرب خريطة  املنا�سبة  الأعمال  مواقع 
 Property تفاعلّية مع “بروبرتي فايندر
على  احل�������س���ول  مت��ك��ن  ك��م��ا   ،”Finder
املطابقة  و���س��ه��ادات  الرقمّية”،  “العقود 
للدفاع  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  م����ن   )CoC(
املدن، ف�ساًل عن ت�سهيل طلبات احل�سابات 
امل�سرفّية. و�سمن مرحلة الإطالق، اأُبرمت 
�سراكة مع بنك امل�سرق، ومن املقرر الإعالن 

عن املزيد من ال�سراكات.

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:2067/2020/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134

وت�سعمائة  دره��م  الف  مائة وخم�سون  دره��م   )150.930( مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وثالثون درهم قيمة املبالغ امل�ستحقة واملرت�سدة يف ذمته ل�سالح املدعية بال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليه بامل�ساريف والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة بحكم 

م�سمول بالنفاذ املعجل . 
املدعي:نبات زهرا نقوي �سيد حممد ر�سا نقوي
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املطلوب اإعالنه :  1- عبداهلل �سامل طه احلب�سي  -  �سفته : مدعي عليه
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2021/2/14 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/املدعي بقررت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )94000( درهم اربعة 
والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  الف  وت�سعون 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  امل�ساريف 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70540 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:2582/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134
ال�سار مببلغ )300.000.00(  الفعل  الناجتة عن  والدبية  املادية  ال�سرار  تعوي�ض عن  : دعوى  الدعوى  مو�سوع 

درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد . 
 - اجلن�سية(  )ه��ن��دي  ف��ن��درا  �سرينغا�ض  بالوفندرا  امل��ت��ويف(  )وال���د  اجلن�سية  �سرينيفا�سو/هندي  املدعي:فيندرا 

واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - �سرق - مبنى �سيتي افنيو - �سقة مكتب 

707 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه :  1- �سنتو�ض بوتان فيال ايابان �سودهاكاران  -  �سفته : مدعي عليه

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2022/1/24 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإعالن 
ل�سالح/املدعي بحكمت املحكمة ح�سوريا للمدعي عليها الوىل ومبثابة احل�سوري للمدعي عليهما الثان والثالث 
بالزامهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعيان مبلغ وقدره )100.000( درهم تعوي�سا �سامال مع الفائدة القانونية %5 
من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا حتى ال�سداد التام والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف و 500 درهم اتعاب املحاماة ، حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 70021

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:2163/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
قانونية  وفائدة   ، اماراتي  درهم  الف  درهم مليون وثالثمائة  : دعوى مطالبة مببلغ )1300000(  الدعوى  مو�سوع 

قدرها 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 
املدعي:ح�سن يو�سف ح�سن املندلوي

امارة دبي - منطقة   - القانونية  املال للمحاماة وال�ست�سارات  الدكتور/ابراهيم ح�سن  املختار مكتب  عنوانه:وحمله 
ديرة - بجوار ديرة �سيتي �سنرت - بناية افينيو - �سارع بور�سعيد - الطابق ال�سابع - مكتب رقم 706

وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال
املطلوب اإعالنه :  1- مطعم خالد الكندي  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
ح�سن يو�سف ح�سن املندلوي بحكمت املحكمة ح�سوريا للمدعي عليهما الول والثانية ومبثابة احل�سوري للمدعي 
عليها الثالثة بالزام املدعي عليهما الثانية والثالثة بان توؤديا بالت�سامن للمدعي مبلغ مليون ومائة الف درهم تعوي�سا 
عن ال�سرار املادية والدبية التي حلقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة هذا احلكم نهائيا وحتى 
متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وكلفت املدعي ب�سداد ر�سم الدعوى ، حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 70021

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:90/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�سوع الدعوى : مطالبة مببلغ وقدره )420.000( درهم اربعمائة وع�سرون الف درهم فقط لغري - مع الفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:�سركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ

عنوانه:العنوان مكتب عزة ابراهيم ح�سن املال وم�ساركوها للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - امارة دبي - منطقة 
ديرة - بناية �سيتي افنيو - مكتب 707 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت - مكان:3225493941  

 امييل:info@dralmulla.com - فاك�ض:042950080
املطلوب اإعالنهما :  1- كو�سمو�ض باليت�ض �ض.ذ.م.م - �سابقا - رينبو باليت اند�سرتي �ض.ذ.م.م 2- �سريجا جوي ار 

اكال ار اكال �سيكو جوي  -  �سفتهما : مدعي عليهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مببلغ وقدره )420.000( درهم اربعمائة وع�سرون 
الف درهم فقط لغري - مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/2/10  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70021



28 اجلمعة   4  فبراير    2022  م   -    العـدد   13460  
Friday   4  February   2022   -  Issue No   13460

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن بالن�شر 

 207/2021/6504 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جيفتنج ايديز لتجارة الهدايا �ض.ذ.م.م 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)36871( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن بالن�شر 
 207/2021/8696 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  القارات ال�ستة لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)114803.92( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 70021

�عالن بالن�شر 
 207/2021/5868 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  عمرو �سيد جابر ر�سالن -   جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الأو���س��ط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

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

)19554( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:728/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )367.759/35( درهم ثالثمائة 
و�سبعة و�ستون الف و�سبعمائة وت�سعة وخم�سون درهما وخم�سة وثالثون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رق���م:043874225 - موبايل 
maliklaw@Emirates.net.ae:رقم:0557016552 - رقم مكان:3113783794 - امييل

 وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- جابر ح�سن ا�سماعيل علي اأهلي  -  �سفته : مدعي عليه

اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/1/24 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي  وقدره )367.759.35( درهم 
ثالثمائه و�سبعة و�ستون الف و�سبعمائة وت�سعة وخم�سون درهما وخم�سة وثالثون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/10/24 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�سروفات ومببلغ 
اليوم  اعتبارا من  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1135/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )352.990( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616   
 EXECUTION1@OMALC.AE:بريد اللكرتون

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكان
املطلوب اإعالنهما :  1- ح�سني مريدي عوي�ض 2- منى قا�سم ابدو  -  �سفتهما : مدعي عليهما

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/10/4 يف الدعوى املذكورة اعاله بالزام 
املدعي عليه الول )ح�سني مريدي عوي�ض( بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )137.994( عن الوحدة العقارية رقم 
309 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ وقدره )114.996( عن الوحدة العقارية رقم 2404 والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام كما الزمتهما الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن حكم بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:2974/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )99.357/50( درهم ت�سعة وت�سعون الف وثالثمائة 
بكافة  الزامها  مع  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة   - فل�سا  وخم�سون  درهما  وخم�سون  و�سبعة 
الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة يف الدعوى الراهنه والنزاع رقم:74/2021 نزاع تعيني خربة مدن 2- �سم ملف النزاع 

رقم 74/2021 نزاع تعيني خربة مدن اىل ملف الدعوى الراهنة 3- �سم ملف النزاع رقم 2021/3490 مدن . 
املدعي:�سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 24 - بالقرب من دوار ال�ساعة - مقابل مركز الدانة - 
امييل:maliklaw@emirates.net.ae - رقم مكان:3066594950

 وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اأهلي
املطلوب اإعالنه :  1- �سهاب احمد للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/1/13 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
)ت�سعة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ���ض.م.ع  للتاأمني  عمان  �سركة 
وت�سعني الف وثالثمائة و�سبعة وخم�سني درهم وخم�سني فل�سا( والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
يف 2021/11/9 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من 
طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن بالن�شر        

 35/2022/460 نز�ع مدين 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �سدهما : 1- مينجمينج زهاجن 2- قينغ�سو زهاجن   - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :زيتيان اك�سو

وميثله:جمعه احمد عبيد احمد مليح ظنحان 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام عليهم مببلغ وقدره )150.000( درهم 
وحتى  احلكم  تاريخ  من   %12 الفائدة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  وادبيا  ماديا  تعوي�سا 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2022/2/10 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:81/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23.755.74( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق:2013/8/20 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة . 
املدعي:اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( المارات

�سقة  بناية فندق ميديا وان -  الفلك - مبنى  �سارع  �سارع   - ام��ارة دبي - بردبي - دبي   - عنوانه:المارات 
الطابق 27 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد رائد حممد ه�سام غريب  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23.755.74( 
وحتى  ال�ستحقاق:2013/8/20  تاريخ  من   %5 بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/2/9  
ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
 �عالن بالن�شر

3489/2021/305  ��شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
القامة  حمل  جمهول   - كالين  جوزفني  ماريا   -1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف / دانيل برينارد كلني - ب�سفته من ورثة املتويف/جوزيف 
 2020/805 رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - مانفاليد كالين 
ال�ساعة  امل��واف��ق 2022/2/7  الثنني  ي��وم  لها جل�سه  ، وح��ددت  جت��اري كلي 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن بالن�شر 
                  يف  �ملنازعة رقم:3212/2021/465 نز�ع جتاري 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
مو�سوع املنازعة : دعوى مطالبة بالزام املتنازع �سدهما باأداء مبلغ )80.161.87( درهم و 12% فوائد 

قانونية. 
املتنازع:�سركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت المارات(

بوليفارد  برج   - بوليفارد  را�سد  بن  �سارع حممد   - دبي   - بردبي   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
بالزا 2 - مكتب 1903

انرتبرايز�ض  اأوف�����س��ور  دول��ف��ني  �سركة   -2 �سينغ  ك��ربي��ال  �سينغ  نافربيب   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
)مورا�سيو�ض( ليمتد برايفتيد )فرع م.ذ.م.�ض( -  �سفته : متنازع �سدهما 

ب���اأداء مبلغ  امل��ت��ن��ازع �سدهما  ب��ال��زام  ال��دع��وى دع��وى مطالبة  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
املوافق  2022/2/7   )80.161.87( دره��م و 12% فوائد قانونية - وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  
او من ميثلك قانونيال  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70545 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  63/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 78/2020 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )149.297( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتون

مكان:3244594826
املطلوب اإعالنه : 1- بدر نهري رجب العنزي  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )149297( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70530

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  21/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1100/2021 عقاري جزئي واملعدل بال�ستئناف 
للر�سوم  �سامال  دره��م   )108.207( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، عقاري  ا�ستئناف  رق����م:1365/2021 

وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار

 - 9 رق��م  امل��ي��زان��ني مكتب  الع��م��ال  بناية نقطة  بور�سعيد  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتون

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكان
املطلوب اإعالنهما : 1- �سلمان �سويف 2- حممد �سويف  - �سفتهما : منفذ �سدهما

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات  وقدره )108207( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9315/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ :  
طالب   : بالق�سية  �سفته    - ال�سحي  ح�سوب  احمد  عبداهلل  �سعود   : الإع��الن  طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- علي �سعيد حممد ال�سعدي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )160070( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70330 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4010/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف امر اداء رقم 2074/2021 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)877287.18( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي - م�ساهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �سارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 
- الطابق الثالث

املطلوب اإعالنه : 1- رىل عون الأمني  - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/26 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )877287.18( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع الوحدات الكائنة مبنطقة 
)احلبيبة اخلام�سة( - برقم ار�ض 43 - رقم الوحدات 407 - ا�سم املبنى )الرمث 26( والعائدة لكم 

بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 152 من قانون الجراءات املدنية .
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  539/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4954 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )208070( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : موزة �سيف �سلطان را�سد الكتبي
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �سارع املرور - مع�سكر ال نهيان - بنايه م�سوي املن�سوري - 

طابق 13 - �سقه 1301 - وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�س�سة فكرة والوان لت�سميم العالنات  - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )208070.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70540

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:8039/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه بوزهات ليال اما رافيندارا نات مور 
جا�سريي مبلغ )200.000.00( الف درهم والر�سوم وامل�ساريف . 

املدعي : را�سمى دوجال هارجا�ض دوجال
مبنى   - عبدالنا�سر  جمال  ���س��ارع   - ال�سارقة   - امل��ج��از   - ال�سارقة  ام���ارة   - الم���ارات   : عنوانه 

اليو�سفي - �سقة 704 - حديقة املجاز
املطلوب اإعالنه : 1- بوزهات ليال اما رافيندرانات  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ : 2022/1/6 - امرت املحكمة يف مادة 
جتارية بالزام املعرو�ض �سده بان يوؤدي اىل طالب المر مبلغ وقدره )200000( مائتي الف درهم 
والفائدة القانونية بواقع 5% من 2021/12/21 وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�ساريف 

.ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:198/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414

دره��م مليون  وق��دره )1.299.445.95(  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
ومئتان وت�سعة وت�سعون الفا واربعمائة وخم�ض واربعون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا - بال�سافة للفائدة القانونية 
امل�ساريف  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  ال��زام  مع  التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع 

والر�سوم واتعاب املحاماة . 
املدعي:نيليا ابا�سارايفا

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع برج خليفة - مبنى برج برامي تاور 
- �سقة الطابق العا�سر

املطلوب اإعالنه :  1- زاكر ابا�سارايف  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
وت�سعون  وخم�سة  درهما  واربعون  وخم�ض  واربعمائة  الفا  وت�سعون  وت�سعة  ومئتان  مليون  درهم   )1.299.445.95(
املدعي  ال��زام  التام مع  ال�سداد  تاريخ  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 5% من  القانونية  للفائدة  بال�سافة   - فل�سا 
عليه بان يوؤدي للمدعية امل�ساريف والر�سوم واتعاب املحاماة - يقت�سي ح�سوركم امام مكتب ادارة الدعوى يف يوم 
الربعاء املوافق:2022/2/9 ال�ساعة 09:00 �سباحا اىل ال�ساعة 12:00 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد والتي ميكن 
الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتون - اخلدمات العامة - جداول جل�سات الق�سايا وذلك لنظر 

الدعوى املذكورة اعاله .
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70392 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن بالن�شر 
 207/2021/8953 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  كايرت للتموين الغذائية �ض.ذ.م.م -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)160368.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�شر 
 207/2021/5779 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  معتز ابراهيم حممد كليب -   جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الأو���س��ط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

�سركة امريكان اك�سرب�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)91703.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9274/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3615/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )776054.45( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : هاي مرتك�ض لجهزة القيا�ض �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ض اخلان - مبنى ا�سا�ض - �سقة 
 504/5

املطلوب اإعالنه : 1- ديل لل�سناعات ال�سيدلنية �ض.م.ح  - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )776054.45( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  757/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3954/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2.520.519( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : د م للرعاية ال�سحية �ض.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�سر - هاتف 

رقم:043352200 - فاك�ض:043342200 - رقم مكان:2583686879 
املطلوب اإعالنه : 1- اميتى هيلث �ض.ذ.م.م  - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2520519( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 70392

�عالن بالن�شر 
                  يف  �ملنازعة رقم:3391/2021/465 نز�ع جتاري 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�سوع املنازعة : الزام املتنازع �سدها بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ )196.398.78( درهم مائة و�ستة وت�سعون 
الف وثالثمائة وثمانية وت�سعون درهم وت�سعة و�سبعون فل�سا - بال�سافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع %9 
من تاريخ ال�ستحقاق يف:2017/12/30 وحتى ال�سداد التام والزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة . 
املتنازع:دايناميك ملعدات البناء �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار الول - دبي - �سارع 17 - مبنى الع�سماوي - �سقة 
308 - الطابق الثالث

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة اكتكو للمقاولت العامة ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
للمتنازعة مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان  املتنازع �سدها  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
فل�سا  و�سبعون  وت�سعة  دره��م  وت�سعون  وثمانية  وثالثمائة  الف  وت�سعون  و�ستة  مائة  دره��م   )196.398.78(
التام  ال�سداد  ال�ستحقاق يف:2017/12/30 وحتى  تاريخ  بواقع 9% من  التاأخريية  الفائدة  اىل  بال�سافة   -
والزام املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
2022/2/9  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيال 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
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�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1134/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة رقم 216
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )786.662( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0504643947 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:بريد اللكرتون

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكان
املطلوب اإعالنه :  1- عبدالتواب بني�ض  -  �سفتهما : مدعي عليهما

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/9/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
موؤ�س�سة عقار 1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )786.662( درهم مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 050.000( درهم والفائدة بواقع 
5% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد 3- والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
جتاري كلي الق�سية رقم 2018/149 

طالب الإعالن / اأمني الأفال�ض /  ظافر حممد كنان احلرية 
الآ�سيوي  النقل   - هيو�سونغ  هانوا-   - ت�سان�ض  كليفورد   - اخليمة  راأ�ض  غاز   - )�سابك  اإعالنه  املطلوب 
اأوف  بنك   - انرتنا�سيونال  لين�ض  مرييل   - امل�سرق  بنك   - دي.اية.�سي  القرو�ض  لدارة  بريلنجتون   -
- بنك  الإ�سالمي  الإمارات  الإ�سالمي - م�سرف عجمان �ض.م.ع - م�سرف  دبي  بنك   - اإن.اية  اأمريكا 
اأبوظبي التجاري - م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي - بنك راأ�ض اخليمة - التالل للنقليات -  الأمتتة العلمية 
واملحركات -  الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - النقل ال�سيوى احلديث -  انتا لل�سفريات -  ري�سكيم ميدل 

اي�ست ليمتد - البنك العربي املتحد(
مو�سوع الإعالن : اإعالن بح�سور جل�سة

ال�سادة دائني �سركة جي بي اف را�ض اخليمة 
نعلنكم باأنه يتوجب عليكم احل�سور امام حمكمة را�ض اخليمة بجل�سة يوم اجلمعة 2022/02/11 
ال�ساعة 9:30 �سباحاً  يف الدعوى 2018/149 جتاري  كلي ، لبداء ما لديكم من مالحظات فيما 
اجلمعة  يوم  جل�سة  املحكمة  وحددت  املدينة  ال�سركة  هيكلة  اإعادة  اإمكانية  حول  الأمني  تقرير  ت�سمنه 

املوافق 11 -02-2022 ال�ساعة 09:30 �سباحا والتى يتوجب عليكم ح�سورها .
المني املنتدب / ظافر حممد كنان

حكومة ر��ص �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

70021
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تغيري ��شـم / فاتن �شالح عبدربه علي �مل�شعبي 
امل�سعبي(  علي  عبدربه  �سالح  )فاتن  املواطن  تقدم 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمه من )فاتن( اىل)عليا(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ص ق�شم �لتوثيق �لعام

د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

تغيري ��شـم / كنه �شامل عبد�هلل �شامل �لغيثي  
الغيثي(  �سامل  عبداهلل  �سامل  )كنه  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمها من )كنه( اىل)املها(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ص ق�شم �لتوثيق �لعام

د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن ح�شور �أمام �خلبري �ملحا�شبي / �لدكتور حممد �إ�شماعيل عبد �هلل �لزرعوين

يف �لدعوى رقم 622 / 2021 �إ�شتئناف �أمر �أد�ء
الدعوى  الإ�ستئنافية يف  ال�سادر من قبل حمكمة دبي  التمهيدي  بناء على احلكم 
املذكورة اأعاله، وامل�ستاأنفة من قبل امل�ست�سفى الدويل احلديث ذ.م.م، �سد كل من 
/ م�ستودع فارمالنك و �سركة �سن رايز هيلث كري انرتبرايزي�ض ذ.م.م، يتعني على 
يوم  عنها  ينوب  اأو من  احل�سور  ذ.م.م،  الرتيرايزي�ض  هيلث كري  رايز  �سن  �سركة 
الثنني املوافق 2022/2/7 لدى مكتب اخلبري احل�سابي املعني يف النزاع املذكور 
اأعاله - على العنوان التايل مكتب ت�سارترد دبي الكائن باإمارة دبي - �سارع اأبوبكر 
 : ال�سديق - بناية بنك دبي التجاري - الدور الأول - مكتب رقم )101( هاتف 
04/2727101 وتقدمي كافة  فاك�ض   04/2727112  -  04/2727123
الوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى اأعاله اأو ار�سالها على الربيد الإلكرتون 

info@chartered dubai.com-

�إعالن �إجتماع خربة 

70197
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MOJAU_2022- 0047586 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
يرغب يف  المارات   : اجلن�سية  ال�سيد/ حممد عبداهلل طالب احلمادي،  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة / ري�س�مابني �سانك�ات ليمبا�سيا، 
ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  فرع1(   - للحالقة  ال�سرعة  )�سالون  امل�سماه  بالرخ�سة  الهن�د  اجلن�سية: 
تعديالت  بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )728403( رقم  رخ�سة  مبوجب 
اخرى:- تغيري ال�سكل القانون من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. - تغيري ال�سم التجاري من 
)�سالون ال�سرعة للحالقة- فرع1( اىل )�سالون اللم�سة اخلبرية للرجال(. وعمالبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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�شديقات  
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تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/�ساجد خان عبدول مالك خان، اجلن�سية : باك�ستان، يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 وذلك اىل كال من :

،%50 بن�سبة  باك�ستان  -اجلن�سية:  علي  لياقت  عديل  ال�سيد/   -1
امل�سماه  50%، بالرخ�سة  ال�سيد/ نعيم �سوكت حممد �سوكت اجلن�سية : باك�ستان بن�سبة   -2
 )754133( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة  املزايا  )دار 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه،
تعديالت اخرى : ل يوجد

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  
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تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : را�سد طارق حممد طارق ح�سني اجلن�سية : باك�ستان ، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد بالل 
حممد �سديق - اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )الرباق البي�ض خلدمات تو�سيل 
املواد الغذائية( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )785522( ال�سادرة من 

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

70555

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

الكويتية لالغذية - امريكانا - �ض م ك  ال�سركة  ال�سيد /   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
100% يف  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - الكويت  اجلن�سية   -
الرخ�سة امل�سماه )بيتزا هت( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة 
 � اأمريكانا - ذ م م  اإىل ال�سيد / ال�سركة الكويتية لالغذية -  جتارية رقم )27323(، 

اجلن�سية المارات ، - تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  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�شديقات  

70555

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�سيد/ع�ارف كوتيكال كوتيكال حممد حاجي، اجلن�سية : الهند، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/منري حممد 
تاأ�س�ست  الرحمانية(  زهرة  )بقالة  امل�سماه  بالرخ�سة  الهند   : اجلن�سية  كوتيكال،  حاجي 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )758661( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

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

70555 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : على ح�سني مال اهلل ح�سني احلمادي - اجلن�سية : الإمارات العربية 
املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد : �سعيد خلفان 
حممد على الدهمان - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة، يف الرخ�سة امل�سماه )�سعيد الدهمان وعلي 
احلمادي للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )783085( 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانون من )�سركة 
الدهمان وعلي احلمادي  )�سعيد  التجاري من  ال�سم  تغيري   - اإىل )موؤ�س�سة فردية(،  اأعمال مهنية( 

للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية( اإىل )�سعيد الدهمان للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية(،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 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�شديقات  

70555

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : اودايا كومار بوتيا فيتيل ك فب كونهى رامان اجلن�سية 
: الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : 
بابو �ساتوت كونومال راك ون - اجلن�سية : الهند يف الرخ�سة امل�سماه )املنى لتجارة الهواتف 
املتحركة واحلا�سوب( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )514056( ال�سادرة 

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

70555 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0005717 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �سامح �سعد حممد يو�سف - م�سري اجلن�سية
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�سالح على احمد �سالح املهداوي بالتايل: قررت املحكمة : اأول : عدم قبول الدعوى بالن�سبة للمدعى عليهم 
الأوىل والثانية والثالثة لرفعها على غري ذي �سفة. ثانيا: ف�سخ عقد بيع حق الإقامة املوؤرخ 2007/11/17 
والزام املدعى عليها الرابعة برد مبلغ 55،000 درهم للمدعي، والزامها بفائدة قدرها 5%�سنويا اعتبارا من 
اإلزام  ثالثا:  به.   املق�سي  املبلغ  اأ�سل  على  الفائدة  تزيد  األ  على  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
الرابعة فيها  املدعى عليها  بالت�سامن مع  20،000 درهم  باأداء مبلغ قدره  املدعى عليهما اخلام�ض وال�ساد�ض 
 %5 بفائدة قدرها  وال�ساد�ض  املدعى عليهما اخلام�ض  واإلزام  القرار،  اأول من هذا  البند  به يف  باإلزامها  ق�سى 
�سنويا - بالن�سبة للمبلغ املق�سى به عليهما - اعتبارا من تاريخ �سريورة هذا القرار نهائيا وحتى ال�سداد التام على 
األ تزيد الفائدة على اأ�سل املبلغ املق�سى به. رابعا: اإلزام املدعى عليهم الرابعة واخلام�ض وال�ساد�ض مب�سروفات 
الدعوى وثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70197

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008998 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه م�سنع جلف كول ثريم ذ.م.م ، العنوان : 9405310
املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/12/22 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
و  ذ.م.م  اإنرتنا�سيونال  كيم  اإك�ض  �سركة  ل�سالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
بالتايل : ن�ض احلكم :- قررت املحكمة : مبثابة احل�سوري : اإلزام املدعى عليها 
وت�سعمائة  األف  وثمانون  “ثالثة  درهم   83950 مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن 
 27/10/2021 تاريخ  5%من  بواقع  القانونية  درهم“والفائدة  وخم�سون 
وحتى ال�سداد التام وعلى األ يجاوز اأ�سل املديونية ،واإلزام املدعى عليها بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف 

خالل املدة القانونية
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70392

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0010376 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : امل�ست�سفى الأوربي العربي جلراحة اليوم الواحد 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - اخلان/ال�سارقة �سارع التعاون  - مكتب رقم 202-201 طابق رقم 2- مكتب 
رقم -A-B-C-D-E-F-G-H-GYM طابق رقم M-مكتب رقم 704-703-702-701 طابق رقم 

عمر حم�سن عبداهلل الكاف - هاتف رقم : 0569078392 - هاتف رقم : 0504567413 خالد  ملك   7
نعلمكم اأن املدعية م�ستودع فارمالينك لالأدوية ملالكها/ مها �سامل خليل جبور قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله 
وتطالب فيها بالتي : اأول : ت�سجيل لئحة الدعوى و حتديد اأقرب جل�سة لنظرها و اإعالن املدعى عليها ب�سورة 
من الحتة و املرفقات. ثانيا : اإلزام املدعى عليها باأن ت�سدد للمتنازع مبلغ و قدره )4،059،00( اأربعة اآلف و 
خم�ض و ت�سعون درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية و حتى متام ال�سداد. 
ثالثا اإلزام بالر�سوم و امل�سروفات و مقابل اأتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/9 اأمام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/2 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70392

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
1- تقنيات �ملكتبات موؤ�ش�شة فردية ملالكتها نو�ل �أحمد عبد�لرحمن حممد �أل حممد 

2- نو�ل حممد �أل حممد 3-�شفيان يو�شف حمد�ن   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000364/ 

األ  اأحمد عبدالرحمن حممد  نوال  ملالكتها  املكتبات موؤ�س�سة فردية  تقنيات   -1  : املحكوم عليه  اإىل 
حممد ، 2- نوال حممد األ حممد 3-�سفيان يو�سف حمدان   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - �ض م ع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 248866 درهم

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

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
)2022/12701(

جلانب �لكاتب �لعدل - بدبي 
رقم �ملحرر )2021/1/15272( 

مقدمة من - املخطرة : �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�ض الواحد م�ساهمة خا�سة
بوكالة املحامي /اأحمد ح�سن املازمي

�سد - املخطر اإليها : انارفا م د م �ض
مبوجب هذا الإنذار العديل ننذر فيه املنذر اإليها ب�سرعة �سداد املبالغ املرت�س�دة بذمتكم ل�سالح املنذرة عن 
 )123،780( قيمتها  اجمايل  والبالغ   2021/12/24 وحتى   2020/11/1 من  الإيجارية  الفرتة 
عقد  جتديد  ر�سوم  اإىل  بالإ�سافة  دره��م،  وثمانون  و�سبعمائة  األ��ف  وع�سرون  وثالثة  مائة  ام��ارات��ي،  دره��م 
عقد  ل�سروط  وفقا  وذل��ك  ال�سداد  يف  التاأخري  وغ��رام��ات  ال�سيكات،  ارجت��اع  غرامات  اإليها  م�ساف  ايجاري 
اليجار، وذلك خالل مدة وق��درة )30( يوم من تاريخ ا�ستالم الإن��ذار، واإل �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ 
القيمة  �سداد  والمتناع عن  للتاأخري  املوؤجرة  العني  باإخالئكم من  واملطالبة  بحقكم  القانونية  الإج��راءات 
الإيجارية، مع الزامكم باملبالغ املرت�س�دة يف ذمتكم حتى تاريخ الخالء الفعلي، مع الزامكم بتقدمي براءة 
ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي، مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�س�رر، مع الزامكم بالر�سوم وامل�سروفات 

حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )12528/2022(
املنذر : م�سرف الهالل 

املنذر اليها : ح�سيب اعجاز اعجاز ح�سني 
ثالثة  )فقط  دره��م   3،206،250،00 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر   
ماليني ومائتان و�ستة اآلف ومائتان وخم�سون درهم لغري( للمنذر خالل ثالثون يوما من 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
العقار  بيع  طلب  فيها  مب��ا  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  للزامكم  قبلكم  القانونية 
واملواقف  مربع  مرت   144،64 م�ساحته  البالغ    4 امل��رج��ان  مببنى   1 رق��م  بالطابق   106 رق��م 
144،145 على قطعة الأر�ض رقم 17 مبنطقة مر�سى دبي باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون 
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/12519(
املنذر : بنك اأبوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليها : او�سوالد كورنيل كورنيل 

ينذر املنذر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 589،312،50 درهم )فقط خم�سمائة وت�سعة 
يوما من  للمنذر خالل ثالثون  فل�سا لغري(  درهم وخم�سني  واثنا ع�سر  الف وثالثمائة  وثمانون 
الجراءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  ف��ان  املهلة  ه��ذه  خ��الل  ال�سداد  عن  امتناعكم  وح��ال  تاريخه 
العقار )مكتب(  بيع  املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب  املديونية  بت�سوية  القانونية قبلكم للزامكم 
رقم 329 بالطابق 3 مببنى �سون بزن�ض بارك 1 البالغ م�ساحته 2،110،80 قدم مربع واملواقف 
UB-591 على قطعة الأر�ض رقم 29 مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار الأول باإمارة دبي اململوك لكم 
واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2019/ M0000036 يف  �لدعوى رقم

 اإىل : املحكوم عليه / م�ست�سفى دبليو ويل�سون التخ�س�سي ذ م م - العنوان : 968900  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2019/10/16 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / خواطر خليل عوي�ض عمر  بالتايل :
ن�ض احلكم

للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : املحكمة مبثابة احل�سوري  حكمت 
درهما(  وع�سرون  وثالثة  وثمامنائة  الفا  واربعون  )�ستة  درهم   46823 مبلغ 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  واملغادرة  اللغاء  عند  العودة  تذكرة  اىل  بالإ�سافة 
طلبات ، والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفاء املدعي 

من باقي الر�سوم.  
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

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

70533

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0022032
املخطر : خالد حممد كرمييد، اجلن�سية فل�سطني ، واحمل بطاقة هوية رقم 784196420328385 ب�سفتي وكيال عن ال�سيد/ مروان 
ابو �سالح ب�سفته مدير �سركة )�سادين ل�سناعة ال�سفنج واملفرو�سات �ض ذ م م( رخ�سة رقم 563602 - دبي مبوجب الوكالة اخلا�سة رقم 

حماكم دبي يف  العدل  الكاتب  لدى  وامل�سدقة   222185/1/2015
العنوان : دبي - الق�سي�ض ال�سناعية 2 / هاتف رقم : 0506529780

املخطر اليه : طه غازي النجار، اجلن�سية �سوريا، ويحمل بطاقة هوية رقم 784197504824059 /
العنوان : عجمان - �سوق ال�سمك / هاتف رقم : 0522340006

امل�و�س�وع : املطالبة ب�سداد مبلغ وقدرة 31428 درهم )واحد وثالثون األف و اأربعمئة و ثمانية وع�سرون درهم( 
املخطر اليه قد حرر للمخطر عدد 3 �سيكات م�سحوبني على بنك الإمارات الإ�سالمي وبياناتهم كالتي

2019/7/15 يف  م�ستحق  2533درهم  بقيمة   173 برقم  �سيك   .1
�سيك برقم 171 بقيمة 10000درهم م�ستحق يف 2019/7/10  .2
برقم 175 بقيمة 18895درهم م�ستحق يف 2019/8/15 �سيك   .3

درهم( وع�سرون  ثمانية  و  واأربعمئة  األف  وثالثون  )واحد  درهم  باجمايل مبالغ مالية  31428 
ويتوجه املخطر اىل البنك امل�سحوب عليه ال�سيكات وج�د ع�دم كفاية الر�سيد وبرغم كافة املحاولت الودية من قبل املخطر للح�سول على مبلغ 
الدين املرت�سد بذمة املخطر اليه ال انها باءت بالف�سل، بناء عليه ،  فاإن املخطر يخطر املخطر اليه مبا ورد بباطن الخطار وذلك للمبادرة 
ب�سداد ما تر�سد من مبالغ بذمتكم واملقدرة ب 31428درهم او بالت�سوية مع املخطر وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار 

وال �سي�سطر املخطر لتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية للمحافظة على حقوقه واقت�سائها ،
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
 �إخطار عديل باإلغاء �لوكالة  
برقم �ملحرر 2022/0044600

اإع�الن ع�زل وكالة بوا�سطة كاتب العدل
رقم  هوية  بطاقة  واحمل   ، م�سر   : اجلن�سية   - م�سطفى  عبدالعزيز  عبدالتواب  ممدوح  املخط�ر/ 

)784196544753658( - العنوان : ال�سارقة - هاتف رقم : 971527780094
رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  م�سر،   : اجلن�سية   - يون�ض  حممد  ال�سيد  حممد  داليا   : اإليه  املخطر 
خلف �سحارى �سنرت - برج �سحارى 3 -   - النهدة   - ال�سارقة   : العنوان   -  784197580536460

�سالون ق�سر الرجال - هاتف رقم : 0525233359
املو�سوع : عزل وكالة :

اإ�سارة للوكالة اخلا�سة املحررة ل�ساحلكم بتاريخ : 2020/11/24 ، و امل�سدق عليه�ا م�ن ال�سيد الكاتب 
العدل بال�سارقة برقم SH20201122D54432، وعمال لن�ض املادة : )955( م�ن ق�انون املعامالت 
املدنية رقم : )5( ل�س�نة : )1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987( ، لذلك : فاإنني اأعلنكم 

مبوج بعزلكم من الوكالة ال�سادرة مني لك اعتبارا من يوم ت�سلمكم هذا الإعالن. 
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

70533

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 

تغيري ��شـم / عبد�لقادر حممد �أحمد �شالح �ل�شعدي  
تقدم املواطن )عبدالقادر حممد اأحمد �سالح ال�سعدي( 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمه من )عبدالقادر( اىل)عبداهلل(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
قا�شي تركات �لد�ئرة �لثالثة  

د�ئرة �لق�شاء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

250 / 2020 / 319 بيع عقار مرهون
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سده/بيرت ديفيد بري�سون - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق �ض م ع

و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )رقم الأر�ض   ) 65 ( املنطقة  ) نخلة 
جمريا  ( ا�سم املبنى   ) رويال امواج نورث ( ال�سقة رقم ) 501 ( امل�ساحة  ) 169.38 مرت مربع (( 
كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )        3،033،739.56     ( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما 
من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة 

ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�شهادة بالتاأ�شري يف �ل�شجل باجنالل �ل�شركة

ا�سم ال�سركة مانبور انتيجراتد خلدمات احلرا�سة  �ض .ذ.م.م رقم الرخ�سة 730309 
ال�سكل  خليفة  ب��رج  بردبي  ن��زاد   �سيغمي  ح�سني  مينو  ملك   2212 رق��م  مكتب  العنوان 

القانون ذات  م�سوؤولية حمدودة رقم القيد بال�سجل جتاري 1161882
 ا�سم امل�سفى  مكتب فرحات و�سركاه

 مبوجب هذا تعلن  دائرة التنمية اقت�سادية بدبي  باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
بت�سفية   للقيام  اأعلى  امل��ذك��ور  امل�سفي   وبتعيني  اأعلى  امل��ذك��ورة  ال�سركة  بانحالل   لديها 

ال�سركة 
حماكم دبي تاريخ القرار2018/12/05 تاريخ ت�سديق القرار 2018/12/05 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اىل امل�سفي  املعني يف العنوان التايل م�سطحبا  
هذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا    45 خ��الل  وذل��ك يف  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

الإعالن
العنوان مكتب 5001 ماجد الفطيم العقارية ديرة -  املراقبات 

الهاتف97142662801 فاك�ض 97142693625

 حكومة دبي
 �قت�شادية دبي

70590 �لعدد 13460 بتاريخ 2022/2/4 
�شهادة بالتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري بتعني م�شفي 

 ا�سم ال�سركة مانبور انتيجراتد خلدمات احلرا�سة  �ض .ذ.م.م رقم الرخ�سة 730309 
ال�سكل  خليفة  ب��رج  بردبي  ن��زاد   �سيغمي  ح�سني  مينو  ملك   2212 رق��م  مكتب  العنوان 

القانون ذات  م�سوؤولية حمدودة رقم القيد بال�سجل جتاري 1161882
 ا�سم امل�سفى  مكتب فرحات و�سركاه

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية  القت�سادية بدبي باأنه مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
اأو تعيني امل�سفي  املذكور اعالة  للقيام بت�سفية  اأع��اله   لديها بانحالل ال�سركة املذكورة 
ال�سركة حماكم دبي تاريخ القرار 5 /12 /2018 تاريخ ت�سديق القرار 5 /12 /2018 
التايل  العنوان  يف  املعني  امل�سفى   اإىل  التقدمي  ومطالبة  اع��رتا���ض  اي  لدية  من  علي   و 
تاريخ  من  ي��وم   45 خ��الل  يف  وذل��ك  �سبتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  بها  م�سطفى 

ن�سر هذا الإعالن
العنوان مكتب 5001 ماجد الفطيم العقارية ديرة -  املراقبات 

الهاتف97142662801 فاك�ض 97142693625

 حكومة دبي
 �قت�شادية دبي

70590



ثقافة وفن�ن

30

اجلمعة   4  فبراير    2022  م   -    العـدد   13460  
Friday   4  February   2022   -  Issue No   13460

•• دبي-الفجر:

للثقافة والرتاث  املاجد  نظم مركز جمعة 
ب��دب��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ن����ادي ف��ر���س��ان اللغة 
يوم  ببريوت،  العاملية  اجلامعة  يف  العربية 
عن  تدريبية  حلقة  الأرب��ع��اء،  الأول  اأم�����ض 
 ،“ الأندل�سية  املو�سحات  “فن  بعنوان  بعد 
ماجد،  ح��اج  وايف  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  قدمها 
امل�ست�سار اللغوي واخلبري املجمعي ورئي�ض 
اجلامعة  واآداب���ه���ا يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�سم 

العاملية يف بريوت.
حماور،  ع��دة  التدريبية  احللقة  ت�سمنت 
النظري  اجل��ان��ب  ج��ان��ب��ني:  اإىل  انق�سمت 
ال��دك��ت��ور وايف ع��ن بيان  ال���ذي حت��دث فيه 
اأجنا�ض ال�سعر عند العرب باعتبار القافية، 

احني،  الو�سَّ واأ�سهر  املو�سحات،  فن  ون�ساأة 
والفنية  الأدب�����ي�����ة  اخل�������س���ائ�������ض  واأب���������رز 
وامل�سمون  ال�سكل  حيث  م��ن  للمو�سحات: 
والتو�سيح،  املو�سح  تعريف  وب��ي��ان  واللغة، 
واأ�����س����ه����ر األ����ق����اب����ه، والأغ������را�������ض الأدب����ي����ة 
يف  واأثرها  املو�سحات  واأهمية  للمو�سحات، 
ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي وال�����س��ع��ر ال��ع��امل��ي. وجتدر 
الأندل�سية  املو�سحات  ف��ن  اأن  اإىل  الإ���س��ارة 
ال�سعر  ميثل نقطة حت��ول ك��ربى يف تاريخ 
وحمطة  ال�سعبي،  الأدب  وظ��اه��رة  العربي 
عموًما  ال���ع���امل���ي  ال�����س��ع��ر  يف  ب������ارزة  ت���اأث���ري 
ب�����س��ه��ادة، وم��ه��دت ل��ت��ط��ور م��ف��ه��وم الإيقاع 
ال�����س��ع��ري امل��و���س��ي��ق��ي ل���دى ���س��ع��راء جنوب 
 )Trovadores )ال���رتوب���ادور  فرن�سا 
بريطانيا،  ث��م  واإيطاليا  اإ�سبانيا  و���س��ع��راء 

وامل�ست�سرقني  املوؤرخني  كبار  ب�سهادة  وهذا 
الأوروبيني. 

وذكر  التطبيقي  اجل��ان��ب  ع��ن  حت���دث  ث��م 
املوؤتلف  من  واأن��واع��ه��ا:  املو�سحة  ن�سق  فيه 
وامل���خ���ت���ل���ف، وب���ن���ي���ة امل���و����س���ح���ة م����ن خالل 
و�سوابطها،  واأ���س��م��ائ��ه��ا  اأج���زائ���ه���ا  ب���ي���ان 
�سورها  واأ�����س����ه����ر  امل���و����س���ح���ات  واأ�����س����ك����ال 
العرو�سية  واأوزان��ه��ا  الرتكيبية،  وقوالبها 
اأجزاء  على  تطبيقية  ومن��اذج  وامل�ستحدثة، 

املو�سحة واأ�سكالها املختلفة.
واختتمت احللقة التدريبية بنماذج تدريبية 
على اأجزاء املو�سحة واأ�سكالها املختلفة، مت 
م�ساركتها من قبل املحا�سر على امل�ساركني 
يف درد�سة املن�سة، وقد اأبدوا تفاعاًل كبرياً 

يف هذا اجلانب.

ا�ست�ساف “كيه جالريي” التابع حلرم �سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني 
�سمو ال�سيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�سويدي رئي�سة موؤ�س�سة خولة للفن والثقافة وباإ�سراف ال�سيخة 
فاطمة بنت طحنون بن زايد اآل نهيان وبالتعاون مع موؤ�س�سة خولة للفن والثقافة م�ساء اأم�ض الأول 
معر�سا ثقافيا فنيا يف حي دبي للت�سميم للفنان الإماراتي �سياء عالم حتت عنوان “طبقات” وي�ستمر 
اأحمد خليفة  بنت  ال�سيخة خولة  �سمو  روؤي��ة  اإط��ار  املعر�ض يف  تنظيم  وياأتي  اجل��اري.  خ��الل فرباير 
ال�سويدي يف دعم املواهب ال�سابة الإماراتية واإبراز قدراتها واإمكانياتها الفنية على امل�ستويني العربي 

والعاملي واإبراز جماليات اخلط العربي بتقنيات واأ�ساليب مبتكرة وع�سرية.
ويقدم املعر�ض لع�ساق اخلط العربي 12 لوحة فنية نفذت خ�سي�سا للم�ساركة يف هذا املعر�ض الذي 

جريئة  األ��وان��اً  خاللها  وا�ستخدم  احلروفيات  تقنية  با�ستخدام  ع��الم  �سياء  واخلطاط  الفنان  قدمه 
اأب��رز يف كل لوحة  اإىل اخل��داع الب�سري وتو�سل ر�سالة هادفة حيث  واأ�سكال هند�سية خمتلفة ت�ستند 
العربي وحملت هذه  والأدب  ال��رتاث  امل��اأخ��وذة من  ال�سعرية  والأب��ي��ات  الأف��ك��ار  ومنظومة من  فل�سفة 
اللوحات الفنية العديد من امل�سميات ومنها املحاولة، واملن�سة، والطريق اإىل اجلنة، والوحي، واللطف 
اأحمد  بنت  ال�سيخة خولة  �سمو  ومت�سابك.واأكدت  تتمناه،  وما  والتغيري،  ومغامرة جريئة،  املفتاح،  يف 
خليفة ال�سويدي يف ت�سريح خا�ض لوكالة اأنباء الإمارات )وام( اأن تنظيم هذا املعر�ض يوؤكد على دور 
املوؤ�س�سة يف اإبراز املواهب والطاقات الإبداعية والفنية يف دولة الإمارات ودعمها يف نقل جماليات لغتنا 
العربية واخلط العربي و�سحره للعامل باأكمله ليحققوا بذلك احل�سور العاملي بهويات وب�سمات مميزة 

متثل روح الثقافة والفنون الإماراتية والعربية ويفتحوا قنوات للتوا�سل الروحي والفني باعتبار الفن 
الثقافة ومبا يرتقي مبكانة  اأو  اللغة  التقيد بحاجز  الإن�سان والتوا�سل دون  اأرق��ى لغات احل��وار  هو 
لالإبداع  حا�سنة  بكونها  الثقايف  مركزها  على  ويوؤكد  والبتكار  الإب���داع  �سناعة  يف  ودوره��ا  الإم���ارات 

واملبدعني.
اإن املعر�ض ي�سعى لتعزيز ثقافة  القي�سي مديرة موؤ�س�سة خولة للفن والثقافة  وقالت الدكتورة ملي�ض 
املجتمع باأنواع واألوان الفن الت�سكيلي حيث �سممت لوحات الفنان الإماراتي �سياء عالم خ�سي�سا لهذا 
حتمل  لوحة  فكل  اجلريئة  والأل���وان  احلروفيات  ي�ستخدمون  الذين  الفنانني  من  يعد  وهو  املعر�ض 

فل�سفة خا�سة واأبياتا �سعرية ومقولت من الرتاث والأدب العربي.

•• ال�سارقة-الفجر:

حلكومة  الإع�����الم�����ي  امل���ك���ت���ب  ك�������س���ف 
من   90% اك���ت���م���ال  ع����ن  ال�������س���ارق���ة 
الن�سخة  لن����ط����الق  ال�����س����ت����ع����دادات 
ال�������س���اد����س���ة م�����ن امل����ه����رج����ان ال������دويل 
يف  يقام  الذي  “اك�سبوجر”،  للت�سوير 
ال��ف��رتة م��ن 9-15 ف��رباي��ر اجل���اري، 
حيث ي�سع فريق العمل مل�ساته الأخرية 
على التح�سريات للحدث الذي يجمع 

اأف�سل م�سوري العامل.
واطلع �سعادة طارق �سعيد عالي، مدير 
عام املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
)اخلمي�ض(،  اأم�����ض  تفقدية  ج��ول��ة  يف 
على املراحل الأخرية من التح�سريات، 
اإك�سبو  يف  امل��ه��رج��ان  م��وق��ع  زار  ح��ي��ث 
ال�سارقة، واأكد جاهزية املكان ل�ستقبال 
عامل  يف  الأب����رز  الفني  امل��ه��رج��ان  زوار 
على  ال�سوء  ي�سلط  وال��ذي  الت�سوير، 
وت�ستثمر  الب�سرية،  تهم  التي  الق�سايا 

امل��و���س��وع��ات الأكرث  الإب�����داع يف ع���الج 
اإحلاحاً واأهمية مل�ستقبل الإن�سانية.   

وق�����ال م���دي���ر ع����ام امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي 
)اك�سبوجر(  “يعد  ال�سارقة:  حلكومة 
ال����ت����ي تلقي  ال����ع����الم����ات  اأب��������رز  اأح�������د 
الثقايف  ال�سارقة  م�سروع  على  ال�سوء 
واحل���������س����اري اأم�������ام ال����ع����امل، وروؤي����ت����ه 
الفعاليات  ر���س��ائ��ل  ك��اف��ة  م��ع  ت��ت��ك��ام��ل 
ول��ه��ذا نحن  الإم�����ارة،  ال��ت��ي حتت�سنها 
حري�سون على اأن تعك�ض هذه الفعالية 
والفنانني  ل��ل��ف��ن  ال�������س���ارق���ة  ت���ق���دي���ر 
واملبدعني يف جمال الت�سوير، ونتطلع 
ال��دورة اجلديدة حراكاً  اأن حتدث  اإىل 
تغيري على  اإح����داث  اإىل  ي����وؤدي  ن��وع��ي��اً 
اأر�����ض ال���واق���ع مل��ن��ا���س��رة وخ��دم��ة اأكرث 
من  الأر����ض  مل�ستقبل  اأهمية  الق�سايا 
طرحها  �سيتم  التي  املو�سوعات  خالل 
املهرجان  ف����رتة  خ����الل  وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا 
الذي ميتد ولأول مرة على مدار �سبعة 

اأيام.”

فريق العمل ي�سع مل�ساته الأخرية على التح�سريات 

اكتمال %90 من ا�صتعدادات انطلق الدورة ال�صاد�صة من اك�صبوجر 2022 

•• دبي -الفجر:

والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
اأ���س��ب��وع م��ه��رج��ان طريان  بجامعة زاي���د خ��الل 
احلرم  ب��داخ��ل  حما�سرتني  ل����الآداب  الم����ارات 
اجلامعي بدبي للكاتبتني العامليتني األكا جو�سي، 
ت�سدرت  ال��ت��ي  احلناء”  “فنانة  رواي���ة  موؤلفة 
ق��ائ��م��ة ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز، و���س��ارة غ���اي ف���وردن، 
موؤلفة كتاب”House of Gucci” )بيت 
ج��وت�����س��ي( وال����ذي مت ع��ر���ض حم��ت��واه موؤخًرا 

كفيلم �سينمائي من اإخراج ريديل �سكوت. 
ولدت األكا جو�سي يف الهند، ون�ساأت يف الوليات 
املتحدة، اإذ انتقلت اإليها عندما كانت يف التا�سعة 
البكالوريو�ض  درج��ة  على  ح�سلت  عمرها.  من 
الفنون  يف  واملاج�ستري  �ستانفورد،  جامعة  من 
يف  للفنون.  كاليفورنيا  جامعة  م��ن  اجلميلة 

�سن 62، ن�سرت جو�سي روايتها الأوىل، “فنانة 
التي حققت جناحاً هائاًل على الفور،  احلناء”، 
وت�سدرت قائمة نيويورك تاميز، ومت اختيارها 
من قبل نادي ري�ض ويذر�سبون للكتب، وُر�سحت 
جلائزة الأعمال الروائية الأوىل، وتعمل �سركة 
حتويلها  على  ح��ال��ي��اً  للتلفزة”  “مرياماك�ض 
اجلزء  عر�ض  مت  وق��د  تلفزيون.  م�سل�سل  اإىل 
ال�سري  “احلار�ض  املقتب�ض من روايتها،  الثان 
 ،2021 ي���ون���ي���و  يف  م�����رة  لأول  جلايبور”، 

و�سيتبعه اجلزء الثالث، عام 2023.
التاريخي لتج�سيم  تقرتب جو�سي من اخليال 
على  ال�سوء  وت�سلط  الع�سور،  ع��رب  امل���راأة  دور 
اأف��ك��اره��ن ون�����س��الت��ه��ن ع��رب الأزم������ان، خا�سة 
اإىل  ال��رج��ال  عليه  يهيمن  التاريخ  ك��ان  عندما 
حد كبري، الذين ركزوا على احلروب وال�سيا�سة 
القادة  ط��وره��ا  ال��ت��ي  القت�سادية  وال�سيا�سات 

امل�سافة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���رواي���ات  ت��زي��ل  ال���ذك���ور. 
يف  ال�سخ�سيات  لأن  وال�سخ�سيات  التاريخ  بني 

الروايات هي �سر جناحها. هذا ما يثري اهتمام 
القراء من الإناث والذكور على حٍد �سواء.

�سارة جاي فوردن  ف��وردن، ما فتئت  �سارة جاي 
منذ  الإي��ط��ال��ي��ة يف ميالنو  الأزي����اء  ع��ن  تكتب 
العالمات  كتبت عن  وق��د  عاما،   15 اأك��رث من 
التجارية وما حققته من انت�سار كبري جداً، مثل 
وغريها.  ب��رادا  فري�سات�سي،  اأرم���ان،  غوت�سي، 
تعمل الآن مع بلومريغ نيوز، يف وا�سنطن وتقود 
فريقا ير�سد التحديات التي ت�سكلها ال�سركات 

مثل اأمازون، في�سبوك وغوغل.
بعد درا�سات معمقة يف هذا املجال تك�سف غوردن 
اإىل  العمالقة  ال�سركات  بع�ض  و���س��ول  كيفية 

القوة التي متتلكها،
 وم���ا ال����ذي ي��ف��ع��ل��ه ���س��ان��ع��و ال���ق���رار يف الواقع 
لن��ت��ق��اد ���س��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ك��ربى حول 
التي  اخل�سو�سيات  وانتهاك  البيانات  م�ساركة 
توؤدي اإىل تفاقم العامل احلقيقي. وركزت خالل 
عملها على درا�سة ق�سايا مكافحة الحتكار التي 

رفعتها وزارة العدل وجلنة التجارة الفيدرالية 
�سد �سركة Google  و Facebook اإىل 
 Apple جانب حتقيقات املتوا�سلة يف كل من
يف  ج��ه��ده��ا  م��ع��ظ��م  وت���رك���ز   ،  Amazon و 
البحث عن زوايا النزاهة الهيكلية والأخالقية 

لل�سركات التي تدعم حياتنا اليومية.
الزيارة هي جزء من مهرجان طريان الإمارات 
3( لغاية  ال��ذي ينطلق اليوم )فرباير  ل��الآداب 
ال�13 من ال�سهر اجلاري، والذي ي�سلط ال�سوء 
على املوؤلفني والأدباء واملوهبني احلائزين على 

جوائز يف الأدب،
 وت���دع���م ج��ام��ع��ة زاي����د امل����ب����ادرة ال��ت��ي ت�ستمر 
ا�سراك الطلبة باملحا�سرات  اأ�سبوًعا من خالل 
مهارات  وحت�سني  املعرفة  تنمية  بهدف  املقامة 
القراءة للم�ساهمة يف خدمة املجتمع والنهو�ض 

مب�ستقبل البالد يف جميع املجالت.

خالل مهرجان طريان الإمارات لالآداب

جامعة زايد ت�صت�صيف الكاتبتني العامليتني األكا جو�صي و�صارة غاي فوردن 

بالتعاون مع نادي فر�سان اللغة العربية

مركز جمعة املاجد يقدم فن 
املو�صحات الأندل�صية 

كيه جالريي ي�صت�صيف معر�صا فنيا بعنوان طبقات
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حممود الليثي يعود 
بفيلم جديد بتوقيع 

ال�صبكي
يعود املطرب ال�سعبي حممود الليثي لل�سينما من جديد، من خالل فيلم 
قبل  ينفذها  ك��ان  التي  الأف���الم  غ��رار  على  ال�سبكي،  اأح��م��د  املنتج  بتوقيع 
وتوقفت  م�سر،  يف  ال�سعبي  الغناء  جنوم  على  تعتمد  كانت  والتي  �سنوات، 

قبل 3 �سنوات.
والفيلم اجلديد ي�سارك فيه الفنان ال�سعبي واملطرب حممود الليثي مع عدد 
من املطربني، منهم: اأحمد �سيبة واملطربة اأمينة واملطرب ر�سا البحراوي، 
اإ�سافة  اأ�سامة، ال�سهري بطفل )الغزالة رايقة(،  اإ�سافة اإىل الطفل حممد 

اإىل البحث عن راق�سة للتواجد �سمن �سياق الفيلم.
وجاء هذا الفيلم بعد الهجوم الذي لقاه ال�سبكي خالل الفرتة املا�سية، 
متهما بت�سويه ال�سينما امل�سرية من خالل ما ي�سمى )خلطة ال�سبكي(، ما 

جعله توقف ملدة 3 �سنوات عن هذه الأفالم حتى عاد من جديد.

و�سلُت اإىل مرحلة يجب اأن اأر�سم طريقي اخلا�س

رول قادري: حان الوقت لأن تكون 
لدّي هوية فنية خا�صة بي

لالنطالق  ال�سرتاتيجية  هذه  اخرتتيِ  ملاذا  ب�سوتك.  الفنانني  من  غريك  اأعمال  تاأدية  خالل  من  كبرية  �سهرة  على  • ح�سلتيِ 
فنياً؟

- عندما كنُت �سغرية كنُت اأ�سمع اأغنيات النجوم الأجانب، وكنُت األحظ اأن اأعمالهم ترتدد باأ�سوات الغري، وكان اأداوؤهم اأف�سل 
من اأداء الفنان الأ�سلي لها.

وهذا املنحى انتقل اإىل ال�سرق الأو�سط واأ�سبح هناك ما يعرف ب�)اأغان الكوفر(.
اأن يعتمد هذه  اأعماله،  ج  ُتْنتيِ اأن ي�سبح فناناً ولكن ل توجد لديه �سركة  اأي �سخ�ض ميلك �سوتاً جمياًل ويريد  وباإمكان 

الطريقة.
اإل اأن هناك فنانني يقبلون باأن ُتقدم اأعمالهم باأ�سوات اأخرى واآَخرين يرف�سون، بينما يف الغرب َيطلب النجوم من 

لها على الأغنية الأ�سلية. املواهب اجلديدة اأن تغني اأعمالهم وي�سجعونهم على ذلك، لأن اجلمهور يف�سّ
الفني؟ م�سوارك  يف  الأوىل  هي  خا�سة  اأغنية  تقدمي  املرحلة  هذه  يف  قررتيِ  • وملاذا 

- لأنني و�سلُت اإىل مرحلة يجب اأن اأر�سم طريقي اخلا�ض.
كنت اأغني اأعماًل لي�ست يل، وحان الوقت لأن تكون لدّي هوية فنية خا�سة بي.

كنُت اأغني الأعمال التي اأ�سعر باأنها ت�سبهني، ولكن اأ�سبحُت بحاجة لأن اأغني اأعمايل اخلا�سة.
ها  اخرتتيِ التي  الفنية  الهوية  وما  الفنانني؟  من  لغريك  ب�سوتك  ها  قّدمتيِ التي  الأغنيات  عرب  اأ�سفتيِ  ماذا   •

لنف�سك؟
- قّدمُت تلك الأغنيات بطريقتي اخلا�سة، اأي مبو�سيقى خمتلفة وبطريقة غناء خمتلفة وباإح�سا�ض خمتلف، 
والنا�ض �ساروا يعرفون طريقتي يف الغناء.اأما بالن�سبة اإىل الهوية الفنية التي اخرتُتها، فاأريد اأن اأكون �سريحة 
يف هذا املو�سوع. ل اأوؤمن ب�سيء ا�سمه هوية فنية خا�سة بالفنان، مع اأن كل املحيطني به يقولون يل اإنه يجب اأن 
تكون يل هويتي اخلا�سة.اأوؤمن باأنني اأ�ستطيع اأن اأغني اأي عمل جميل، وقد غّنيت باللغات الرتكية والفرن�سية 
والإنكليزية واللهجة امل�سرية، ولذلك ل ميكنني اأن اأح�سر نف�سي بخط غنائي معنّي اأمّيز نف�سي به، خ�سو�ساً 

اأنني ا�ستهرُت بكل الألوان الغنائية التي اأديُتها، ول اأريد اأن اأظلم نف�سي.
واللهجات؟ الألوان  كل  بغناء  �ست�ستمرين  اأنك  يعني  • ماذا 

- الفنان وائل كفوري كان قد ر�سم لنف�سه هوية خا�سة به منذ اأن بداأ امل�سوار الفني، ولكنه ما لبث اأن 
قّدم اأخرياً اللون امل�سري، وهذا يعني اأنه غرّي م�سار الهوية الذي كان قد ر�سمه لنف�سه.

قّدم  عندما  امل�سرية  اللهجة  يتقن  ومل  امل�سري  اللون  بغناء  ينجح  مل  كفوري  وائ��ل  لكن   •
ثنائيته مع الفنانة اأنغام؟

- رمبا كان اختيار الأغنية خاطئاً، ولكن خطوته عك�ست اأنه غرّي امل�سار الفني الذي كان ي�سري 
واأل  التنويع  على  يحر�ض  اأن  يجب  الفنان  اأن  يوؤكد  اأن  اأراد  وه��و  الفني،  عمره  ط��وال  عليه 
باإمكان  التي  العربية  اللهجات  من  الكثري  هناك  اأن  خ�سو�ساً  واح��د،  غنائي  بلون  يتم�سك 

الفنان اأن يغنيها.
عنها؟ تتحدثني  كيف  اخلليجية.  باللهجة  اخلا�سة  الأوىل  • اأغنيتك 

امللحن  مع  فيها  تعاونُت  وق��د  عليه(،  )طمنون  بعنوان  وه��ي  اأخ���رياً،  الأغنية  طرحت   -
الكويتي عبدالعزيز لوي�ض، وهي من كلمات م�ساري اإبراهيم وتوزيع طالل العيدان، ومت 
توزيعها وتنفيذها يف الكويت، وقد �سّورُتها بطريقة الفيديو كليب يف لبنان مع املخرج 

ح�سني �سعالن.
اإىل  )ي��وت��ي��وب(  على  املتابعني  ع��دد  و�سل  عندما  جمهوري  اإىل  مني  ه��دي��ًة  وطرحُتها 

مليون.
وهذا  بينها،  و�ساأختار  عدة  لأعمال  واأ�ستمع  جديدة،  اأغنيات  ملجموعة  ر  اأح�سّ وحالياً 
الأمر لي�ض �سهاًل على الإطالق. كما لدي اأغنية جديدة جاهزة ولكنني مرتددة لناحية 

ت�سويرها اأم ل.
اخلليجي؟ اللون  اخرتتيِ  • وملاذا 

- مل اأفعل ذلك ب�سكل مق�سود. بل كل ما يف الأمر اأنني اأخذت من عبدالعزيز لوي�ض 
على  متابعيني  ع��دد  و�سول  مع  اإحداهما  ت�سجيل  من  انتهائي  وَت��زاَم��ن  اأغنيتني، 
اأق��ّدم لهم  اأم��ري وقلُت م��اذا ميكن اأن  )يوتيوب( اإىل مليون، فوقعُت يف ح��ريٍة من 

بهذه املنا�سبة، اإىل اأن قررُت ت�سوير الأغنية اجلاهزة وطْرحها.

تقل �صمعون: املو�صم الثالث من »عرو�ض بريوت« 
يجيب عن ت�صاوؤلت املوا�صم املا�صية 

تقال  اأو�����س����ح����ت  وق�����د 
املو�سم  اأن  ����س���م���ع���ون 
�سي�سّلط  ال�����ث�����ال�����ث 
ما�سي  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
ليلى، و�سريفع النقاب 
عن جانب خمتلف من 
�سخ�سيتها، وت�سيف: 
"�سيتعّرف امل�ساهدون 
ليلى  ط��ب��ي��ع��ة  ع���ل���ى 
املا�سي  يف  احلقيقية 
ب  تن�سّ اأن  ق����ب����ل 
ن���ف�������س���ه���ا ح����ام����ي����ًة 
ل����ل����ع����ائ����ل����ة وت����ق����رر 
حت��������ّم��������ل اأع��������ب��������اء 
ج�سيمة حّولتها مع 
ام����راأة  اإىل  ال��وق��ت 
يف  قا�سية  اأو  قوية 
بع�ض الأحيان كما 
اجلزء  يف  تابعناها 

الأول".
كانت  "ليلى  اجل����ان����ب:  ه����ذا  يف  وت�����س��ي��ف 
�سخ�ساً حاملاً، ومل تكن تاأبه يوماً للفروقات 
فقد  الإط��الق،  على  والجتماعية  الطبقية 
لكن  قلبها،  وراء  النجار وم�ست  ابن  اأحّبت 
لحقاً  حتّملتها  التي  العائلية  م�سئولياتها 

غرّيتها اإىل حدٍّ كبري".
الأحداث  �ستحملها  التي  امل�ستجّدات  وحول 
ل��� ل��ي��ل��ى م��ع ه���ذا امل��و���س��م، اأو���س��ح��ت تقال: 
"جتد ليلى نف�سها مفل�سًة وت�سطر للتعامل 
كلياً،  وخمتلفة  �سعبة  معي�سية  ظ��روف  مع 
فهل �ستتمكن من التاأقلم مع تلك الظروف 
املفاجاأة  �ستكمن  هنا  وامل�ستجّدة؟  القا�سية 
امل�ساهدون  عرفها  التي  ليلى  �سرنى  حيث 
ت��ط��ب��خ لأولده�����ا ول  ب��ح��ّل��ة خمتلفة ك��ل��ي��اً، 
ر اهتماماً ملظهرها ولبا�سها و�سعرها، مع  ُتعيِ
حفاظها يف الوقت نف�سه على �سخ�سية املراأة 

الأر�ستقراطية القوية واعتزازها بنف�سها".
ب��� ع���ادل وال��ت��غ��ي��ريات التي  وح���ول عالقتها 

اأن  تقال  اأو�سحت  ال�سياق،  ه��ذا  يف  �ستطراأ 
حّبها القدمي لعادل الذي حاولت اأن تبقيه 
الفرتة  خ��الل  عائلتها  ع��ن  بعيداً  ال��ظ��ّل  يف 
هو  فعادل  كبرياً،  تغيرياً  �سي�سهد  املا�سية، 

من �سيقف اإىل جانبها يف حمنتها".
ومن جانب اآخر، ت�سري تقال اإىل اأن املو�سم 
احلقائق  م����ن  ال���ك���ث���ري  ���س��ي��ك�����س��ف  ال���ث���ال���ث 
واأبرزها تلك التعّلقة ب� اآدم، وت�سيف: "بعد 
باأمل  ليلى  ت�سعر  ال�ساهر  لعائلة  اآدم  خيانة 
ومنحته  بيتها  له  فتحت  واأنها  �سّيما  الغدر 
ومن  اآدم؟  وراء  يقف  فمن  املطلقة،  ثقتها 
هو الذي حّر�سه على اخليانة؟ وما حقيقة 
وما  ليلىّ؟  ل�  ال�سخ�سي  عايدة  العّمة  ك��ره 
بل  قلبها؟  يف  حتمله  ال��ذي  احلقد  �سر  ه��و 
اأخفتها  ومل��اذا  اأ�ساًل؟  عايدة  الّعمة  هي  من 
ث��ري��ا ع��ن اأولده������ا؟ وم���ا ه��و دوره����ا يف كل 
الأ�سئلة  تلك  جميع  العائلة؟  مع  ح�سل  ما 
املت�سارعة  الأح���داث  عنه  �ستجيب  وغ��ريه��ا 

واملت�ساعدة".

"املو�سم الثالث يتميز  اأن  توؤكد تقال  ختاماً 
ووجدانية  اإن�سانية  وم��واق��ف  غنية  بحبكة 
لها  �ستتعّر�ض  التي  تلك  وخا�سًة  موجعة، 
ليلى تباعاً مما �سيك�سرها ويجعل امل�ساهدين 

يف حالة من التعاطف امل�ستمّر معها".
"عرو�ض  م�����س��ل�����س��ل  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل���دي���ر 

�سمعون،  ت��ق��ال  ب��ط��ول��ة  م���ن  ه���و  بريوت"، 
حممد  ب�سيب�ض،  كارمن  العابدين،  ظافر 
الأحمد، جو طراد، مرام علي، فار�ض ياغي، 
رفيق علي اأحمد، عالء الزعبي، رانيا �سلوان، 
ميا �سعيد، لينا حوارنة، نور علي، امين عبد 

ال�سالم، نوال بري، جوي حداد واآخرين.

بعد تاألقها يف م�سل�سل "عرو�س بريوت" خالل املو�سمني املا�سيني، يعر�س للفنانة اللبنانية الكبرية 
اأي�سا  وُيعر�س  م�سر"،   MBC" على  ُيعر�س  الذي  للم�سل�سل،  الثالث  املو�سم  �سمعون  تقال 

.."VIP على من�سة "�ساهد

بعد �سهرة وا�سعة اكت�سبْتها اللبنانية رول قادري من 
خالل غناء اأعمال غريها من املطربني ب�سوتها، قررت 
اأن تطرح اأول اأغنية خا�سة بها، وهي باللون اخلليجي 
تنفيذها  مت  التي  عليه(  )طمنوين  عنوان  وحتمل 

ب�سكل كامل يف دولة الكويت.
الفني  وجديدها  الأغنية  هذه  عن  حتدثت  ق��ادري 
وتعاونها مع امللحن عبدالعزيز لوي�س يف جمموعة من 

الأعمال اجلديدة.



كيف نعي�ض حياة ن�صطة خالية 
من الأمرا�ض حتى �صن 100؟

ك�سف خبري يف اخلاليا اجلذعية كيف اأن ت�سخري قوة تر�سانة اجل�سم من 
اخلاليا اجلذعية ميكن اأن يوؤدي اإىل متتع الأ�سخا�ض باأمناط حياة ن�سطة 

و�سحية حتى �سن 100 عام.
وقال كري�ستيان درابو، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة Kalyagen ملكمالت 
ال�سنوات  الرتكيز خ��الل  م��ن  الكثري  اأن  اإن���ه يف ح��ني  اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة، 
الأخ��رية كان على اخلاليا اجلذعية اجلنينية )اجلديدة(، فاإن نظرياتها 
البالغة لديها "اإمكانات جتديد هائلة". وميكن حقن هذه اخلاليا، ولكنها 

موجودة بالفعل باملاليني داخل اجل�سم.
الذاتية  اجلذعية  اخلاليا  تعبئة  ت�سمى  عملية  وه��ي   - اإطالقها  اإن  وق��ال 
بع�ض  عمر  اإىل  عقودا  ت�سيف  اأن  وميكن  التجدد  على  اجل�سم  ت�ساعد   -

النا�ض.
اإذا كان ال�سخ�ض ال�سليم وال�سحي ي�سمن اأنه يبذل كل ما يف  واأو�سح اأنه 
و�سعه با�ستمرار - من خالل التمارين والنظام الغذائي والعقلية - لدعم 
اإطالق اخلاليا اجلذعية اخلا�سة به، فاإنه "�سيخترب بالتاأكيد نوعية حياة 

اأعلى".
ن�سهد  الثالثني،  �سن  فبعد  فعله،  يتم  عما  النظر  بغ�ض  "لكن  واأ���س��اف: 
ميكننا  لذلك  املنت�سرة،  اجلذعية  اخلاليا  عدد  يف  كبريا  انخفا�سا  جميعا 
اجلذعية  اخلاليا  اإط��الق  حتفيز  من  ال�ستفادة  اآج��ال،  اأم  عاجال  جميعا، 

اخلا�سة بنا".
وقال اإنه مبرور الوقت، ميكن للخاليا، وهي وظيفة طبيعية لنخاع العظام، 
اأن متنع تطور احلالت ال�سحية اخلطرية - ما ي�سمح للنا�ض بالعي�ض حياة 

ن�سطة و�سحية يف الت�سعينيات من العمر وحتى ما ي�سل اإىل 100 عام.
كمحركات  تعمل  التي  الآليات  فح�ض  على  عملي  كل  تركيز  "كان  وتابع: 
الطبيعي للخاليا  الإط��الق  اأو تدعم  التي حتفز  تلك  للخاليا اجلذعية. 
اجلذعية، ما ي��وؤدي اإىل زي��ادة عدد اخلاليا اجلذعية املنت�سرة. يف كل يوم 
من حياتنا نفقد اخلاليا ويف كل يوم من حياتنا يتم ا�ستبدال خاليانا - 
باإمكانك  اإذا كان  ال��دور الطبيعي للخاليا اجلذعية يف ج�سمك.  وهذا هو 
اإطالق اخلاليا اجلذعية يوميا مل�ساعدة اأن�سجتك على الإ�سالح والتجديد، 
تطور  منع  ميكنك  امل��رء،  حياة  م��دار  على  وهكذا  جيدة.  ب�سحة  ف�ستبقى 
العديد من الأمرا�ض امل�سماة بالأمرا�ض املرتبطة بالعمر. لذا فاإن التاأثري 
بهذه  بنا  اخل��ا���س��ة  اجل��ذع��ي��ة  اخل��الي��ا  ق��وة  م��ن  لال�ستفادة  املجتمع  على 
الطريقة �سخم. ومن خالل دعم اإطالق اخلاليا اجلذعية اخلا�سة بنا كل 

يوم، مننح اأنف�سنا الفر�سة للحفاظ على جودة حياتنا".
ودعمها  طبيعي  ب�سكل  بها  تقوم  التي  الوظيفة  فهم  "اإن  دراب���و:  واأو���س��ح 
وال�ستفادة من اإمكانات اخلاليا اجلذعية اخلا�سة بنا هو مفتاح البقاء يف 
�سحة جيدة. غالبا ما اأ�ستخدم مثال �سعود ال�سالمل. قبل عقد من الزمن 
�سنوات كانت  ث��الث درج��ات يف كل م��رة. وقبل خم�ض  ال�سالمل  كنا ن�سعد 
خطوتان يف كل مرة. ومنذ عامني كانت خطوة واحدة يف كل مرة. ومنذ عام 
م�سى كان الأمر بطيئا واحدا تلو الآخر. وقبل �ستة اأ�سهر، كان الأمر بطيئا 
واحدا تلو الآخر وتوقفنا عند املنت�سف للتقاط اأنفا�سنا. ثم يف اأحد الأيام 
اأ�سابتنا نوبة قلبية ول ن�ستطيع �سعود اأي درج". واأ�ساف: "مل تبداأ امل�سكلة 

يف ذلك اليوم. مر�سنا بالقلب ولكن امل�سكلة مل تبداأ يف ذلك اليوم. 

م�سر؟ يف  الهول  اأبو  متثال  بنى  الذي  • من 
- خفرع

تنتمي؟ لغة  اأي  اإىل  )معلم(  تعني  التي  اأ�ستاذ  • كلمة 
- اللغة الفار�سية

الزمرد؟ حجر  لون  • ما 
- اأخ�سر

؟ اللبناين  النابغة  املخرتع  هو  • من 
- ح�سن كامل ال�سباح

اأ�سلها؟ يرجع  لغة  اأي  اإىل  بنطلون  • كلمة 
- اللغة الإيطالية

العامل؟ يف  بناء  اأ�سخم  هو  • ما 
- �سور ال�سني العظيم

بخاري. حمرك  لت�سغيل  كاف  الب�سلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  • �سغط 
واملرايا. الت�سوير  اأفالم  �سنع  يف  كيماويا  ا�ستعماله  يتم  الف�سة  من  العامل  اإنتاج  ن�سف  من  • اأكرث 

كامل. اإن�سان  ابتالع  باإمكانه  ال�سديف  بال�سمك  يدعى  الأ�سماك  من  نوعا  • هنالك 
الأ�سقر وال�سعر  البي�ساء  الب�سرة  ذوي  النا�ض  لدغ  يف�سل  • البعو�ض 

الطيور  اأما  اأ�سفل  و  لأعلى  منقارها  حتريك  ت�ستطيع  التي  الوحيدة  هي  كلها  الطيور  دون  من  • الببغاء 
الأخرى فاإنها حترك منقاراً واحداً.

مرة. مليون   40 يدق  الواحد  العام  يف  و  مرة   80  �  60 من  الدقيقة  يف  يدق  • القلب 
اخل�سب  يف  املوجودة  الكيماوية  املادة  ب�سبب  وذلك  البلوط  خ�سب  تثبيت  يف  ت�سلح  ل  احلديد  • م�سامري 

والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري .
اجلاف. اجلليد  اإنه  يتبخر،  بل  ين�سهر  ل  اجلليد  من  نوعا  • هنالك 

اأ�سبوع.  كل  املليون  ون�سف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  • �سكان 
املياه  يف  تنمو  اأن  ميكن  التي  القليلة  الأنواع  من  واحدة  تعد   ، ا�ستوائية  �سجرة  وهي  املانغروف،  • �سجرة 

املاحلة.
، وي�سمى يف بريطانيا يوم اخلدعة ، ويف فرن�سا يوم  اإبريل  اإبريل )ني�سان( يدعى عندنا كذبة  • الأول من 

ال�سمك، ويف اليابان يوم الدمية اأما يف اأ�سبانيا فيدعى بيوم املغفل.

بائعة احلليب 
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�سرب املاء الدافئ 
اأعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، 
اأن  ال�سماء،  ال��غ��دد  اأخ�سائية 
����س���رب ك�����وب م�����اء داف������ئ على 
الريق كل يوم بعد ال�ستيقاظ 
م��ن ال���ن���وم، ه��و اأف�����س��ل عادة، 
ال�سحية  احلالة  لأنها حت�سن 

العامة للج�سم.
وت��وؤك��د الأخ�����س��ائ��ي��ة، ع��ل��ى اأن 
درج����ة ح�����رارة امل����اء ي��ج��ب اأن 
تكون حوايل 40 درجة مئوية 

ولي�ض بدرجة حرارة الغرفة اأو اأبرد. وتقول، "يعود ال�سبب، اإىل اأن درجة 
حرارة اجل�سم الداخلية هي 38 درجة مئوية، واملاء بدرجة حرارة الغرفة 
ب��اردا للج�سم، لذلك عند  اأي يكون  24-26 درجة مئوية،  تكون حرارته 
كانت  وكلما  اله�سمي،  اجلهاز  ع�سالت  يف  ب�سيطة  ت�سنجات  ي�سبب  �سربه 
اأق��ل ت��زداد �سدة ه��ذه الت�سنجات. وه��ذا مي�ض بالدرجة  درج��ة ح��رارة امل��اء 
الأوىل قنوات املرارة، التي هي بحد ذاتها �سغرية، واأي ت�سنج ب�سيط ي�سبب 
يت�سم  الذي  احلياة  منط  باأن  بافلوفا،  وت�سيف  الوقت".  بع�ض  ان�سدادها 
املرارة  م�سكالت  تفاقم  ي�سبب  ال�سيئة،  والتغذية  احلركة  وقلة  باخلمول 
اأكرث. ولكن �سرب كوب من املاء الدافئ بدرجة حرارة تقل عن 60 درجة 
يوؤثر  الريق  الدافئ على  امل��اء  �سرب  اأن  كما  مئوية، يح�ّسن احلالة كثريا. 

اإيجابيا يف عمل اجلهاز اله�سمي.

وجها  جميل..  فيها  ما  كل  كان  احلليب،  لتبيع  �سارعنا  اإىل  تاأتي  فكانت  نعمة  تدعى  حليب  بائعة  هناك  كان 
�سبوحا وابت�سامة عذبة جميلة وكلمة طيبة ونداء ب�سوت جميل ينتظره جميع من يف ال�سارع وحليبا طازجا 
عندما تاأتي به ينزل اجلميع باأوانيهم لل�سراء فتفرغ كل ما معها يف �سارعنا وتعود لبيتها م�سرورة �سعيدة .. 
ويف و�سط هذا كله كان هناك جمموعه من الأطفال ينتظرون دائما قدومها في�سريون بجانبها وعندما تنادي 
على احلليب يقلدها اجلميع خا�سة فتاه تدعى �سعاد فكانت تقلد �سوتها متاما في�سحك الأطفال وت�سحك 

نعمه .
جاء وقت مل حت�سر فيه نعمه لب�سعه ايام فقلق اجلميع عليها فاأخذوا يت�ساءلون عما بها وهم قلقون..  بعد 
يومني جاءت نعمه وهي حتمل احلليب لكنها كانت متعبة ومري�سة ،وعند اأول ال�سارع قابلها الطفال بفرحة 

غامرة و�سالم وحتية، ففاجاأتهم باأنها ل ت�ستطيع الكالم.. هنا �سكت اجلميع حزنا.
 ح�سنا وماذا �سنفعل الن كيف �سيباع كل هذا احلليب.. ل تقلقوا.. كانت هذه �سعاد.. قالت �ست�سري نعمة وهي 
حتمل احلليب و�سن�سري معها، �ساأنادي انا على احلليب، و�سفق اجلميع فرحني و�ساروا جميعهم يهللون جاءت 
نعمة، جاء احلليب، اخذت �سعاد ت�ستعر�ض نغمات �سوتها اجلميل، وهي تنادي على احلليب ونعمة ت�سحك حتى 
مت بيع احلليب كله مع �سالمات وا�سواق وحتيات �سكان ال�سارع و�سرورهم و�سحكهم ملا فعلته �سعاد، ومن يومها 

مل تن�ض نعمة هذا املعروف، ومن يومها اي�سا و�سكان ال�سارع يقولون ل�سعاد يا نعمة.

ا للم�سل�سل التلفزيوين Reacher يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز ا خا�سً ع�سو فريق التمثيل ويال فيتزجريالد خالل ح�سورها عر�سً

ت�سري درا�سة جديدة اإىل اأن اأحد الآثار اجلانبية لتناول الكافيني املتواجد 
بالكثري من امل�سروبات مثل القهوة وال�ساي وم�سروبات اأخرى، هو تاأثريه 

�سلبا على "فيتامني د" املتواجد داخل ج�سم الإن�سان.
وتعاون باحثون طبيون يف ال�سني والربازيل موؤخرا لإجراء درا�سة �سيتم 
ن�سرها قريبا يف املجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية، وا�ستندت 
على  للكافيني  �سلبي  تاأثري  وج��ود  اإىل  خل�ض  �سابق  بحث  اإىل  الدرا�سة 
ا�ستهالك الكافيني مرتبط  اأن  اإىل  ال�سابق  "فيتامني د". واأ�سار البحث 
بانخفا�ض يف تكوين م�ستقبالت "فيتامني د" لدى الإن�سان الأمر الذي 

له تاأثريات متعلقة بانخفا�ض م�ستويات هذا العن�سر الهام.
جديد،  بحث  خالل  من  القدمية  الدرا�سة  نتائج  تاأكيد  العلماء  وح��اول 

ون�سرت جملة "Eat This، Not That" الأمريكية تقريرا عنها،
 13 حيث فح�ض الأطباء بيانات التغذية التي مت جمعها من اأكرث من 
عامي  ب��ني  والتغذية  ال�سحة  لفح�ض  الوطني  امل�سح  يف  م�سارك  األ���ف 
قد  التي  الأخ��رى  املتغريات  من  عدد  حتييد  وبعد  و2006،   2005

الحتمالت  بفح�ض  قاموا  بال�سحة،  واملتعلقة  بحثهم  نتائج  على  توؤثر 
اأ�سا�ض  د" على  فيتامني  "نق�ض  د" هو  "فيتامني  نق�ض  ب��اأن  ال�سريرية 
تناول الكافيني. ويف الواقع وجد الباحثون اأنه كلما زاد �سرب الأ�سخا�ض 

للكافيني زادت احتمالت تعر�سهم لنق�ض "فيتامني د".
وذكر املوؤلفون يف ملخ�ض درا�ستهم ب�سكل وا�سح: "ارتبط تناول كميات 
ال�سكان  من  متثيلية  عينة  د" يف  "فيتامني  بنق�ض  الكافيني  من  اأك��رب 
الأبحاث  من  املزيد  اإج���راء  ���س��رورة  اإىل  الباحثون  ون��وه  الأمريكيني". 
"لي�ض من الوا�سح  اأنه يف الوقت احلايل  لتاأكيد هذه النتائج، خ�سو�سا 
التي  تلك  عن  ال�سحية  الكافيني  م�ستويات  متيز  التي  املعايري  هي  ما 

ارتبطت بانخفا�ض م�ستويات "فيتامني د"".
اأن ال�سوؤال الأكرث خطورة هو كيف يوؤثر الكافيني على  اإىل  ونوه املقال 
م�ستويات "فيتامني د" لدى الأفراد الأكرب �سنا حيث مت جمع البيانات 
امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة من الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 30 

و47 عاما.

درا�صة جديدة تك�صف تاأثري القهوة على فيتامني D داخل ج�صم الإن�صان


