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النوم يف ال�ضوء.. خماطر ال تخطر على البال
اإذا كنت ممن يف�ضلون النوم و�ضط الأ�ضواء رمبا يتعني عليك تغيري 
املظلمة  البيئة  درا�ضة طبية حديثة بني  �ضريعا، حيث ربطت  عادتك 

اأثناء النوم وخماطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب وال�ضكري.
ن���ورث و�ضرتن  ب��اح��ث��ون بجامعة  اأج���راه���ا  ال��ت��ي  وت��و���ض��ل��ت ال��درا���ض��ة 
اأن اإطفاء جميع الأن��وار واإغالق ال�ضتائر  الأمريكية يف �ضيكاغو، اإىل 
ق��ب��ل ال���ن���وم، مي��ك��ن اأن ي��ق��ل��ل م��ن خ��ط��ر الإ���ض��اب��ة ب��اأم��را���ض القلب 
"وقائع  جملة  يف  نتائجها  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة  واأرجعت  وال�ضكري. 
الأكادميية الوطنية للعلوم"، النتيجة التي تو�ضل اإليها العلماء، اإىل 
يكون  عندما  �ضحيح  ب�ضكل  الراحة  ينعم  اأن  ي�ضتطيع  ل  اجل�ضم  اأن 

ال�ضوء قويا، مما يت�ضبب يف ارتفاع معدل �ضربات القلب.
طبيعية  م�ضادر  من  اخلافتة  الإ�ضاءة  حتى  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�ضار 
والأوعية  القلب  بوظيفة  ت�ضر  اأن  ميكن  النوم،  اأثناء  ا�ضطناعية  اأو 
ال��دم��وي��ة، وت��زي��د م��ن م��ق��اوم��ة الأن�����ض��ول��ني، اإذ ت��ك��اف��ح اخل��الي��ا يف 
الع�ضالت والدهون والكبد من اأجل امت�ضا�ض الغلوكوز من اجل�ضم.

دخول  يف  ت�ضبب  لل�ضوء  امل��ع��ت��دل  التعر�ض  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واكت�ضف 
ت��راف��ق م��ع زي���ادة يف معدل �ضربات  ت��اأه��ب، وه��و م��ا  اجل�ضم يف حالة 
الدم  تو�ضيل  �ضرعة  بها، ومعدل  ينقب�ض  التي  القوة  القلب وكذلك 

اإىل الأوعية الدموية باجل�ضم لتدفق الدم املوؤك�ضج.

فرقعة العنق خطر على ال�ضحة
متنحهم  التي  العنق  فرقعة  ع��ادة  اإىل  الأ�ضخا�ض  من  الكثري  مييل 
بع�ض ال�ضعور بالراحة، غري مدركني اأنها ميكن اأن ت�ضبب لهم م�ضاكل 
اأو  اإىل ح��دوث ت�ضقق  ال��ع��ادة  ت��وؤدي ه��ذه  اأن  �ضحية خطرية. وميكن 
اأكرث  اأن هناك عواقب  اإل  الق�ضري،  املدى  طقطقة على رقبتك على 
فيها  ت�ضبب  ح��الت  ال��واق��ع، هناك  الطويل. ويف  امل��دى  خطورة على 

طقطقة العنق يف حدوث �ضكتة دماغية.
ال�ضوت الذي نتحدث عنه هنا وال�ضادر من فرقعة الرقبة ناجت عن 
وتكوين  املفا�ضل  لأ�ضطح  م��وؤق��ت  انف�ضال  اإىل  ي���وؤدي  طفيف  مت��دد 
ف��اإن��ك معر�ض  ب��ذل��ك،  القيام  ذل��ك، م��ن خ��الل  فقاعة هوائية، وم��ع 
خلطر الإ�ضابة بتمزق �ضغري )ت�ضلخ( يف البطانة الداخلية لل�ضريان، 

مما يوؤدي اإىل تكوين جلطات دموية.
لكن يف  نف�ضها،  تلقاء  م��ن  اجللطات  ه��ذه  ت��ذوب  اأن  احتمال  وه��ن��اك 
بع�ض احلالت ميكن اأن تنتقل وتوؤدي اإىل ان�ضداد يف ال�ضريان يف اجتاه 
جمرى الدم. وبدوره، قد يت�ضبب هذا يف حدوث �ضكتة دماغية، حيث 
يتم قطع اإمدادات الدم عن الدماغ. وين�ضم ال�ضريانان الرئي�ضيان يف 
الرقبة "ال�ضرايني الفقرية" وي�ضكالن ال�ضريان القاعدي الذي ميد 
نديرها،  اأو  رقبتنا  نثني  وعندما  بالدم.  الدماغ  من  اخللفي  اجل��زء 

تتمدد هذه ال�ضرايني وت�ضبح عر�ضة لالإ�ضابة.

الكهرباء حتافظ على اأن�ضجة الكلى قبل زراعتها
تو�ضلت اأبحاث جديدة يف جامعة �ضاوث فلوريدا اإىل اإمكانية تو�ضيل 
الكلى التي يتم التح�ضري لزراعتها باأقطاب كهربائية للحفاظ على 
عمل الأن�ضجة البيولوجية. ويقلل ذلك من ق�ضور وظائف الكلى بعد 

زراعتها، وكذلك من احتمال رف�ض اجل�ضم لها.
وبح�ضب الربوفي�ضور روي�ضينج ليو امل�ضرف على هذا التطوير: "ميكن 

ا�ضتخدام هذه الطريقة مع اأع�ضاء مزروعة اأخرى غري الكلى".
تران�ضلي�ضنال ميدي�ضن"،  "�ضاين�ض  دورية  الأبحاث يف  نتائج  ون�ضرت 
وقالت: "اإن انخفا�ض م�ضتوى الأك�ضجني اأثناء حفظ الكلى يف اجلليد 
حت�ضرياً لإعادة زرعها، يقلل اإنتاج مركب ي�ضّمى ATP والذي يعمل 
على انخفا�ض م�ضتوى ال�ضوديوم واإبقاء م�ضتوى البوتا�ضيوم مرتفعاً 
اإن��زمي��ات وم���واد كيميائية  اإت���الف  داخ��ل اخل��الي��ا، ويت�ضبب ذل��ك يف 

حيوية اأخرى داخل الأن�ضجة".
جمال  وت�ضغيل  بالكهرباء  الكلى  تو�ضيل  اأن  الأب��ح��اث  اأظ��ه��رت  وق��د 
كهربي متذبذب خالل ال� 24 �ضاعة ال�ضابقة لإعادة زراعتها يحافظ 
اجلديد،  اجل�ضم  يف  تقبلها  فر�ض  من  ويعّزز  الأن�ضجة،  حيوية  على 

وقدرتها على اأداء وظائف الكلى بنجاح.
ومت تطبيق هذه التجربة على 5 اأزواج من الكلى الب�ضرية، بتو�ضيلها 
اأكرث  حيوية  النتائج  واأظ��ه��رت  �ضاعة،   24 خ��الل  كهربائية  باأقطاب 
املعاجلة  الكلى  زراع���ة  تتم  مل  لكن  التخزين.  ف��رتة  بعد  لأن�ضجتها 

بالكهرباء بعد يف اأج�ضام مر�ضى من الب�ضر.
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اأوراق الزيتون بديال عن 
م�ضكنات اآالم املفا�ضل

تعمل  قد  الزيتون  اأوراق  من  م�ضنوعة  دواء  حبة  اأن  اإىل  درا���ض��ة  تو�ضلت 
كم�ضكن طبيعي لالأمل لدى بع�ض الأ�ضخا�ض، وخ�ضي�ضا الذين يعانون من 
اآلم �ضديدة يف مف�ضل الركبة. واأو�ضح باحثون �ضوي�ضريون قادوا الدرا�ضة 
اأن م�ضتخل�ض اأوراق الزيتون ميكن اأن يوفر بديال مل�ضكنات الأمل التقليدية 

التي ميكن اأن ت�ضبب اآثارا جانبية عند ا�ضتخدامها لوقت طويل.
وبح�ضب الدرا�ضة حتتوي الأوراق الرقيقة وامل�ضطحة لأ�ضجار الزيتون على 
م�ضتويات عالية من املركبات التي ت�ضمى بوليفينول والتي تعرف بتاأثريها 
كم�ضاد لاللتهابات، و تعد هذه اللتهابات اأحد اأكرب العوامل التي ت�ضيب 

املر�ضى الذين يعانون من اآلم املفا�ضل املزمنة.
جملة  يف  العالجية  التطورات  جملة  يف  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة  يف  و���ض��ارك 
الأمرا�ض الع�ضلية الهيكلية، 124 �ضخ�ضا تبلغ اأعمارهم 55 عاما واأكرث، 
مت تق�ضيم امل�ضاركني بالت�ضاوي بني الرجال والن�ضاء وكان اأكرث من ن�ضفهم 

بقليل يعانون من زيادة الوزن.
ومت اإعطاء 62 �ضخ�ضا بال�ضبط 125 ملغ من م�ضتخل�ض اأوراق الزيتون 
على �ضكل اأقرا�ض مرتني يف اليوم، بينما تلقى الن�ضف الآخر من امل�ضاركني 
ا�ضتق�ضائية  درا���ض��ة  امل�ضاركون  اأكمل  اأ�ضهر،  �ضتة  م��دى  على  وهميا.  دواء 
الركبة  اإ�ضابة  جمموع  با�ضم  واملعروفة  لديهم،  الأمل  م�ضتويات  لتقييم 

."koos" ودرجة نتيجة ه�ضا�ضة العظام
الذين  الأ�ضخا�ض  على  كبري  ت��اأث��ري  ل��ه  امل�ضتخل�ض  اأن  ال��درا���ض��ة  ووج���دت 
يعانون من اأعلى م�ضتويات الأمل يف البداية، حيث قال الباحثون يف الورقة 
لدى  للمفا�ضل  الوظيفية  القدرة  يح�ضن  قد  الغذائي  "املكمل  البحثية: 

كبار ال�ضن الذين يعانون من اآلم �ضديدة يف مف�ضل الركبة".

ن�ضائح لتبدين اأكرث �ضبابًا
اإن غ�����ض��ل وجوهنا  ل��ن��ا  ُي��ق��ال  غ��ال��ًب��ا م��ا 
هو  للتنظيف  ج��ي��د  مق�ضر  وا���ض��ت��خ��دام 
البقع،  م���ن  للتخل�ض  ط��ري��ق��ة  اأف�����ض��ل 
ول��ك��ن ���ض��ي��دة ب��ري��ط��ان��ي��ة حت��اف��ظ على 
وجهها  بغ�ضل  ب�ضرتها  و���ض��ب��اب  ن�����ض��ارة 
مرتني فقط يف الأ�ضبوع. وتقول بريندا 
غ�ضل  ع���دم  اإن  ع���ام���اً(   40( غ��اب��ري��ي��ل 
���ض��اع��ده��ا يف احلفاظ  ي����وم  ك���ل  وج��ه��ه��ا 
ال�����ذي يتحدى  ���ض��ب��اب م��ظ��ه��ره��ا  ع��ل��ى 
تقدم العمر. وحتافظ مديرة العالقات 
فقط  مرتني  وجهها  غ�ضل  على  العامة 
بالتطهري  تقوم  ما  وغالًبا  الأ�ضبوع،  يف 
ب��زي��ت ال��زي��ت��ون اأو اجل��وج��وب��ا ب���دًل من 
ال���ع���الج���ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
الواقع مثل  "اأنا يف  بريندا  امل��اء. وقالت 
ك��ام��ريون دي���از لأن��ن��ي ل اأغ�����ض��ل وجهي 
العمر، متيل  تقدمت يف  وكلما  ي��وم،  كل 
لذا  ق��ل��ي��اًل،  اأك���رث  اجل��ف��اف  اإىل  ب�ضرتي 
بالزيت".  التطهري  ه��و  الآن  اأف��ع��ل��ه  م��ا 
وفيما يتعلق بالدعاء باأن فائ�ض الزيت 
على الوجه ي�ضبب ظهور احلبوب، قالت 
بريندا "هذا غري �ضحيح، خا�ضة عندما 
الأ�ضياء  اأف�ضل  اأح��د  اإن��ه  ال�ضن.  تكرب يف 

لتنظيف وجهك".
غ���ذائ���ي���اً غنياً  ن���ظ���ام���اً  ب���ري���ن���دا  وت��ت��ب��ع 

بالربوتني.

بيانات جديدة تك�شف عن فر�س �حلمل 
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حقائق حول اخلبز االأ�ضمر 
ال يعرفها الكثريون

يعد اخلبز عن�ضًرا غذائياً اأ�ضا�ضًيا يف جميع الوجبات، ومع الجتاه املتزايد نحو 
الأ�ضمر  بدائل �ضحية، مثل اخلبز  اإىل  النا�ض تدريجًيا  ال�ضحي، يتحول  الأكل 

الذي يعترب بدياًل �ضحياً للخبز الأبي�ض.
الأ�ضمر،  الكثريون عن اخلبز  التي ل يعرفها  فيما يلي جمموعة من احلقائق 

وفق ما اأوردت �ضحيفة تاميز اأوف اإنديا:
مفيد ل�ضحة القلب: يحتوي اخلبز الأ�ضمر على حوايل 28 جراًما من احلبوب 
خماطر  تقليل  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن  للدرا�ضات  وفًقا  والتي  وجبة،  لكل  الكاملة 
القمح  حبوب  تناول  فاإن  الدرا�ضات،  اإح��دى  وبح�ضب  القلب.  باأمرا�ض  الإ�ضابة 
ب�ضكل معتدل ي�ضاعد يف تقليل م�ضتوى الكولي�ضرتول يف الدم ويقلل من خطر 

الإ�ضابة بالنوبات القلبية.
يف  الأ�ضمر  باخلبز  الأبي�ض  اخلبز  ا�ضتبدال  ي�ضاعد  اأن  ميكن  اله�ضم:  يح�ضن 
الكامل  القمح  يف  الغذائية  الأل��ي��اف  وج��ود  لأن  وذل��ك  اله�ضم،  عملية  حت�ضني 
ي�ضاعد يف حت�ضني حركة الأمعاء حيث يعمل كملني طبيعي، مما ي�ضاعد يف تعزيز 
اله�ضم وكذلك �ضحة الأمعاء. يقلل اللتهابات املزمنة: وفًقا لدرا�ضات متعددة، 
تبني اأن اإ�ضافة احلبوب الكاملة اإىل النظام الغذائي ي�ضاعد يف تقليل اللتهابات 
املزمنة. يعد اخلبز الأ�ضمر م�ضدًرا جيًدا للحبوب الكاملة الغنية بالألياف التي 

ت�ضاعد يف تقليل اللتهابات.

�سبل تقوية العظام
تاأخري  يف  ال�ضحية  العادات  من  العديد  ت�ضاعد  اأن  ميكن 
فقدان العظام اأو تقوية العظام املوجودة مثل التخل�ض من 
الوزن الزائد واتباع نظام غذائي �ضحي متوازن ب�ضكل عام 
اإحدى  تعد  ولكن  ك��ايف.  ن�ضاط بدين  والل��ت��زام مبمار�ضة 
ا�ضتهالك كمية  ال��ع��ظ��ام ه��ي  ف��ق��دان  ال��ط��رق ملنع  اأف�����ض��ل 

ا. كافية من الكال�ضيوم اأي�ضً
الأطفال  معظم  ي�ضعى  اأن  ي��ج��ب  ه��م��ربي  دك��ت��ور  ت��ق��ول 
من  يومًيا،  ملليغرام   1300 على  للح�ضول  والبالغني 
مزيج من الأطعمة الكاملة واملدعومة، مبا ي�ضمل املكمالت 

الغذائية عند احلاجة.
فيما يلي بع�ض اأف�ضل الأطعمة للم�ضاعدة يف الو�ضول اإىل 

امل�ضتويات املو�ضى بتناولها من الكال�ضيوم يومًيا:

احلليب  .1
تن�ضح دكتور همربي باأن يتم تناول ثالث ح�ض�ض ت�ضتمل 
على كوب واحد من احلليب يومًيا، حيث اأن اأف�ضل خيارات 
الكال�ضيوم تتوافر يف جمموعة احلليب البقري والزبادي 
وكذلك احلليب املدعم وحليب اللوز اأو بدائل فول ال�ضويا 

املدعمة بالكال�ضيوم.

داكنة اأوراق  ذات  خ�ضروات   .2
التي  الورقية  قائمة اخل�ضروات  راأ�ض  ال�ضبانخ على  تاأتي 
تفيد ال�ضحة ب�ضكل عام. ولكن حتذر دكتور همربي من اأن 
حت�ضني م�ضتويات الكال�ضيوم يف اجل�ضم ل يعد اأحد الفوائد 
التي يتم احل�ضول عليها عند تناول ال�ضبانخ، لأنها حتتوي 
"اأك�ضالت"، الذي يثبط قدرة اجل�ضم  على مركب ي�ضمى 
باإ�ضافة  تن�ضح  ف��اإن��ه��ا  ل���ذا،  الكال�ضيوم.  امت�ضا�ض  على 
ال�ضبانخ  وجبة  جانب  اإىل  اأخ��رى  داكنة  ورقية  خ�ضروات 

مثل الكايل اأو الكرنب اأو اخلردل اأو اللفت للحفاظ على 
نظام غذائي متوازن ولتجنب التاأثري ال�ضلبي.

بالكال�ضيوم املدعمة  والع�ضائر  احلبوب   .3
ت�ضيف دكتور همربي اأن اختيار عبوات احلبوب الكاملة، 
التي حتمل عبارة "مدعمة بالكال�ضيوم"، اإىل جانب تناول 
ع�ضري  م��ن  ك���وب  اأو  ال��ل��وز  حليب  اأو  ب��ق��ري  حليب  ك���وب 
الربتقال املدعم بالكال�ضيوم يف ال�ضباح، ميكن يغطي ثلثي 

الكمية املو�ضى بتناولها من الكال�ضيوم يف اليوم الواحد.

ولوز وطحينة  �ضلمون   .4
ال�ضلمون  اأن  مو�ضحة  ن�ضائحها  همربي  دك��ت��ور  تختتم 
 300 اإىل   118 ح��وايل  على  يحتوي  املعلب  وال�ضردين 
توفر  فيما  غ���رام،   100 لكل  الكال�ضيوم  م��ن  ملليغرام 
من  ملليغرام   60 ح���وايل  الطحينة  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة 
ملليغرام   95 فيمنح  اللوز  من  كوب  ربع  اأم��ا  الكال�ضيوم، 

من الكال�ضيوم.

هذا الفيتامني يدعم �سحة القلب ويقوي العظام
العظام  ل�ضحة  اأ�ضا�ضًيا  غذائًيا  عن�ضًرا   K فيتامني  يعد 
الغذائي كل  النظام  اأن يوفر  والقلب والدماغ. لذا، يجب 
ن�ضرته  م��ا  بح�ضب   ،K فيتامني  م��ن  اجل�ضم  احتياجات 

�ضحيفة "اإك�ضربي�ض" Express الربيطانية.
وينبغي اأوًل معرفة ما اإذا ال�ضخ�ض يتناول الأطعمة التي 
املزيد  تناول  اإىل  يحتاج  ومل��اذا   ،K فيتامني  على  حتتوي 
اأ�ضعاف   7 من  يقرب  ما  على  اخل�ضروات  حتتوي  منه.  
احلد الأدنى املو�ضى به من فيتامني K. وبالتايل اإذا كان 
بالتاأكيد  ف��اإن��ه  اخل�����ض��روات  ت��ن��اول  على  يحر�ضون  مم��ن 

.K يتمتع برثوة منا�ضبة من فيتامني

بفيتامني  غني  غذائي  نظام  تناول  اأن  الأب��ح��اث  ووج��دت 
القلب  باأمرا�ض  الإ�ضابة  خطر  من  يقلل  اأن  ميكن   K
من  اأك��رث  من  بيانات  على  بناًء   ،34% اإىل  ت�ضل  بن�ضبة 

�ضخ�ض.  50،000
K ي�ضهم  اأن فيتامني  الدرا�ضات  العديد من  اأظهرت  كما 
خطر  من  يقلل  اأو  وقاية  مينحها  مبا  العظام،  تقوية  يف 
 K الإ���ض��اب��ة ب��ال��ك�����ض��ور، ع���الوة ع��ل��ى اأن نق�ض ف��ي��ت��ام��ني
به�ضا�ضة  لالإ�ضابة  الرئي�ضية  الأ�ضباب  من  يعد  باجل�ضم 

العظام.
ورجحت اإحدى الدرا�ضات اأن فيتامني K ميكن اأن ي�ضاعد 
ا يف اأداء اأف�ضل للذاكرة، مبا ي�ضمل الأ�ضخا�ض الذين  اأي�ضً

تزيد اأعمارهم عن 70 عاًما.
ي�ضمى  ب��روت��ني  لإن��ت��اج   K فيتامني  ج�ضمك  وي�ضتخدم 
ي�ضاعد  الدم - وبالتايل  الربوثرومبني وهو مهم لتخرث 

يف التئام اجلروح - واأي�ضا العظام.
اجل�ضم  اإليها  التي  الكميات  على  احل�ضول  ال�ضهل  وم��ن 
من فيتامني K عرب اتباع نظام غذائي يعتمد على اأنواع 
تناول  اإىل  احلاجة  دون  به  غنية  اخل�ضروات  من  معينة 

مكمل غذائي.
وت���اأت���ي اخل�����ض��روات ال��ورق��ي��ة ع��ل��ى راأ�����ض ق��ائ��م��ة امل�ضادر 
الأوىل  امل��رت��ب��ة  وي��ح��ت��ل   .K بفيتامني  الغنية  ال��غ��ذائ��ي��ة 
بينها الكرنب، ال�ضهري يف الأ�ضواق با�ضم "كيل". مينح كل 
100 غرام فقط من الكرنب ما يقرب من %700 من 

احتياجات اجل�ضم من فيتامني K يف اليوم الواحد.
على   ،K فيتامني  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ك��رن��ب،  يحتوي  كما 
منخف�ض  ك��ون��ه  ع��ن  ف�����ض��اًل   ،B6و  Cو  A فيتامينات 

ال�ضعرات احلرارية ومرتفع ن�ضبًيا بالألياف والربوتني.
على   K بفيتامني  الغنية  اخل�����ض��روات  ق��ائ��م��ة  وت�ضتمل 

ال�ضبانخ والربوكلي وامللفوف.

مهنة ال�ضباغة.. لوحات 
على اأج�ضاد الن�ضاء

لعبها  اأن  تعتقد  ف��اط��م��ة  ت��ك��ن  مل 
وبنات  ال��ط��ف��ول��ة  ���ض��دي��ق��ات  م���ع 
كيهيدي،  م���دي���ن���ة  يف  اجل��������ريان 
بداية  �ضيكون  موريتانيا،  ج��ن��وب 
م�ضوارها املهني. كانت اأم اجلريان 
���ض��ي��دة جم����ال ال�����ض��ب��اغ��ة اأوان���ه���ا، 
فما كان يف كيهيدي من ل يعرف 
وك���ان ف�ضول  ك��وي��ت��ا..  كانيي  ب��ات��ا 
البنات يقودهن اإىل متابعة اأعمال 
ال�ضباغة وحماولة تقليد ما يقوم 

به الكبار.
�ضاأتعلم  اأين  اأع���ت���ق���د  اأك�����ن  "مل 
ال�ضغرية  ال�ضن  تلك  واأن��ا يف  �ضيئا 
مو�ضى  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ت���ق���ول   "
 ،)Poulla( امل��ل��ق��ب��ة  ال���دمي���اين 
�ضكاي  مل���وق���ع  م��ت��ح��دث��ة  ومت�����ض��ي 
حتثني  اأم���ي  "كانت  عربية:  ن��ي��وز 
على تعلم ال�ضباغة لكنني مل اأكن 
اأح��م��ل ذل���ك ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د.. 
وتطورت  تعلمت  ف��ق��د  ذل���ك  وم���ع 

بالتدريج".
ال�ضباغة  مهنة  م��ع  فاطمة  ب���داأت 
اأك��رث من ع�ضرين عاما وهي  منذ 
ال�����ض��ب��اغ��ات يف  اأ����ض���ه���ر  م���ن  الآن 
ك��ي��ه��ي��دي. ت���اأخ���ذ امل��ل��ح��ف��ة قطعة 
ق��م��ا���ض ب��ي�����ض��اء وت���خ���رج م���ن بني 
ترتديها  م��ن  تك�ضو  حت��ف��ة  ي��دي��ه��ا 

رونقا وبهاء.
واألوانا  اأ���ض��ك��ال  امل��الح��ف  وت��ت��خ��ذ 
خمتلفة، وتبعا لذلك تتنوع اأ�ضماء 
امل���الح���ف ح��ت��ى اأن���ه���ا " ق���د حتمل 
بطلة  اأو  تلفزيوين  م�ضل�ضل  ا�ضم 
ا�ضم  او  م���ث���ال،  م��دب��ل��ج  م�����ض��ل�����ض��ل 
م��و���ض��ع ���ض��ه��د ح��دث��ا لف���ت���ا، وقد 
اأو �ضخ�ض  م��ا  ا���ض��م ح���دث  حت��م��ل 
متزامن  ح����دث  يف  ���ض��اه��م  ���ض��ه��ري 
ال�ضوق"..  يف  ال���ث���وب  ظ���ه���ور  م���ع 
تقول ميمونه بنت حممد "تاجرة، 
�ضكاي  ملوقع  متحدثة  38�ضنة" 

نيوز عربية.
الواقعة  كيهيدي  مدينة  ت�ضتهر 
جنوب  ال�ضنيغال  نهر  �ضفة  على 
حتمل  فريدة  ب�ضباغة  موريتانيا، 
الثوب  قيمة  وت��زي��د  امل��دي��ن��ة  ا���ض��م 
اأو دراع���ة. وقد  ���ض��واء ك��ان ملحفة 
ظ��ل��ت ه���ذه امل��دي��ن��ة ل��ع��ق��ود تنفرد 
ب��ه��ذه امل���ي���زة، ل��ك��ن م��دي��ن��ة رو�ضو 
النهر،  م�ضب  م��ن  قريبا  الواقعة 
ك��ي��ه��ي��دي يف جودة  ت��ن��اف�����ض  ب��ات��ت 
ال�����ض��ب��اغ��ة، خ�����ض��و���ض��ا م���ع ظهور 
�ضبغة "ابري التور�ض" كما تو�ضح 
�ضكاي  مل��وق��ع  اإب��راه��ي��م  بنت  النانة 

نيوز عربية.

خبري تغذية يف�ضح عن كلمة 
ال�ضر حلماية الكتلة العظمية!

امل�ساحبة  املوؤرقة  اجلانبية  الآثار  اأحد  العظام  وه�سا�سة  لني  اأمرا�ض  تعد 
�سن  بعد  عام  كل  م��رور  مع  اأن��ه  اخل��راء  يو�سح  العمر.  يف  التقدم  لعملية 

الثالثني تقريًبا، يعاين كل �سخ�ض من، انخفا�ض يف كثافة املعادن يف 
وهي  العظام(،  من  وحدة  لكل  للعظام  املعدين  )املحتوى  العظام 
حالة ت�سيب الن�ساء ب�سرعة اأكر من الرجال. عندما تنخف�ض 

الكتلة العظمية اإىل ما دون القيم ال�سحية، فيما ُيعرف با�سم 
العظام  لأمرا�ض  مقدمة  تكون  اأن  ميكن  والتي  العظام،  قلة 

يف  �سعف  حالة  هو  العظام  لني  ويعد  العظام.  ه�سا�سة  اأو 
التمعدن الناجم عن نق�ض فيتامني D والكال�سيوم، يف حني 
اأن ه�سا�سة العظام هي انخفا�ض �سديد يف كثافة املعادن يف 

خماطر  من  ويزيد  العظمي،  الهيكل  ي�سعف  مما  العظام 
اخت�سا�سي  اأعدته  تقرير،  بح�سب  للك�سور.  التعر�ض 
 Eat التغذية دكتور مويل همري، والذي ن�سره موقع 
 D وفيتامني  الكال�سيوم  يلعب   ،This Not That
على  احل�سول  ي�سعب  العظام.  منو  يف  حمورية  اأدواًرا 

فيتامني D ب�سكل طبيعي من الأطعمة مامل يتم احلر�ض على 
تناول عنا�سر خمتارة، من بينها �سفار البي�ض والأ�سماك.
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�ش�ؤون حملية

موري�ضيو�س حتتفل بيومها الوطني يف اإك�ضبو 2020 دبي

نظمتها وزارة الت�سامح والتعاي�ض يف اإك�سبو 2020 دبي:

انطالق الدورة الثانية من امللتقى ال�ضنوي الأندية الت�ضامح باجلامعات
عفراء ال�ضابري: اأندية الت�ضامح منارات لتعزيز التعاي�س والتعاطف واحلوار باحلرم اجلامعي

تركيز اإك�سبو 2020 دبي على ال�سغار يوؤتي ثماره..

افتتاحه منذ  الدويل  احلدث  موقع  زاروا  طفل  مليون   2.7

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

حممد معني الدين

 2020 اإك�ضبو  يف  ال��وط��ن��ي  بيومها  اجل��زري��ة  موري�ضيو�ض  دول���ة  احتفلت 
روب��ون، رئي�ض جمهورية  الرئي�ض بريثفرياج�ضينغ  اأ�ضاد فخامة  دبي، حيث 
للدول  امل�ضتمر  لإلهامها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  موري�ضيو�ض، 

الأخرى، معترباً اأن اإك�ضبو 2020 دبي اأحدث مثال على ذلك.
�ضاحة  يف  موري�ضيو�ض  جلمهورية  الوطني  لليوم  الر�ضمي  احلفل  و�ضهد 
وتاريخ  ال��دول��ة،  ه��ذه  يف  الغني  الثقايف  الن�ضيج  عك�ض  فنياً  عر�ضا  الو�ضل 

�ضعبها، واأهم املالمح املرتبطة باحلياة املوري�ضيو�ضية الغنية بالتفا�ضيل. 

وكان يف ا�ضتقبال فخامة الرئي�ض بريثفرياج�ضينغ روبون فور و�ضوله اأر�ض 
اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ  معايل  الحتفال،  حل�ضور  ال��دويل  احل��دث  موقع 
نهيان، وزير الت�ضامح والتعاي�ض واملفو�ض العام لإك�ضبو 2020 دبي، يرافقه 

معايل ال�ضيخ �ضخبوط نهيان بن مبارك، وزير دولة.
امل�ضتمر  ال��دع��م  التنموية  روؤيتنا  "تتطلب  روب���ون:  الرئي�ض  فخامة  وق��ال 
من �ضركائنا الكرام. ويف هذا ال�ضدد، نتطلع اإىل تطوير عالقاتنا مع دولة 
ال�ضنوات  فخالل  اخل�ضو�ض،  وج��ه  على  ودب��ي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ل  امل��ج��الت،  م��ن  العديد  يف  كبريا  تقدما  الثنائي  تعاوننا  اأح���رز  املا�ضية، 
�ضيما يف جمال الربط اجلوي، وتطوير املوانئ، والطاقة املتجددة، والقطاع 

ال�ضحي".
قيادة  بف�ضل  كبريا  تقدما  بيننا  الثنائية  العالقات  اأح��رزت  "لقد  واأ�ضاف: 

و�ضاحب  ال��دول��ة،  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي".
وقال معايل ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان: "تدعونا موري�ضيو�ض من خالل 
م�ضاركتها للتعرف على التنوع الفريد يف طبيعتها وثقافتها، وكيف اأحدثت 
اأفريقيا،  يف  تناف�ضية  الأك��رث  القت�ضادات  اأح��د  ليكون  اقت�ضادها  يف  حت��ول 
الآ�ضرة،  ال�ضياحية  التجارب  من  بداية  �ضيء،  كل  موري�ضيو�ض  تقدم  حيث 

وو�ضول اإىل بيئة الأعمال اجلاذبة للم�ضتثمرين".   
التي  النمو  ال��دائ��م��ة  الثنائية  بالعالقات  الإم����ارات  دول��ة  "تعتز  واأ���ض��اف: 
تربطها مبوري�ضيو�ض، والتي ت�ضمل التعاون يف م�ضروعات مهمة يف خمتلف 
اأطر التعاون يف املجالت  اإىل ا�ضتك�ضاف مزيد من  املجالت، ونتطلع كذلك 

ذات الهتمام امل�ضرتك، ومن بينها التجارة وال�ضياحة والتنمية امل�ضتدامة".
وقادت م�ضممة الرق�ضات املوري�ضيو�ضية اآنا باتن العر�ض الفني الذي �ضلط 
الغنية  الرق�ض  واأ�ضكال  البالد  يف  باحلياة  الناب�ضة  املو�ضيقى  على  ال�ضوء 
بالتفا�ضيل. و�ضور الفنانون جذور تراثهم الثقايف الغني، الذي انتقل عرب 
الأجيال من خالل املو�ضيقى والرق�ض، واأخذوا اجلمهور يف رحلة اإىل عمق 

روح وثقافة موري�ضيو�ض املتعددة الثقافات.
منطقة  يف  يقع  ال��ذي  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  يف  موري�ضيو�ض  جناح  يعر�ض 
الفر�ض، هويته كنموذج م�ضغر للعامل، ويدعو الزوار اإىل ا�ضتك�ضاف البيئة 
ال�ضتوائية، وركوب الأمواج يف املحيط الهندي اأثناء جتربة التنوع الثقايف، 
وال�ضيافة ل�ضعب موري�ضيو�ض، اإىل جانب موجز عن اإجنازات ال�ضعب يف هذه 

الدولة.

•• دبي- الفجر

ال�ضنوي  امللتقى  م��ن  الثانية  ال���دورة  فعاليات  دب��ي،   2020 باإك�ضبو  انطلقت 
لأندية الت�ضامح باجلامعات الإماراتية والدولية، والذي تنظمه وزارة الت�ضامح 
باإجنازات  احتفاًل  ال��دول��ة،  جامعات  خمتلف  مع  بالتعاون  �ضنويا،  والتعاي�ض 
ال�ضابري  عفراء  �ضعادة  افتتحتها  نقا�ضية  جل�ضة  امللتقى   و�ضم  الأندية،  هذه 
املدير العام بوزارة الت�ضامح والتعاي�ض، و�ضارك بها كافة روؤ�ضاء واأع�ضاء اأندية 

الت�ضامح باجلامعات ، حيث مت ا�ضتعرا�ض اأهم اإجنازات هذه الأندية على مدى 
عامني، وتبادل الأفكار واخلربات وا�ضتعرا�ض اأهم مبادرات هذه الأندية، وبلورة  
الإث���راء والفعالية داخ��ل احل��رم اجلامعي،  اأج��ل مزيد من  روؤي���ة  موحدة من 
وذلك بالتعاون مع وزارة الت�ضامح والتعاي�ض لتحقيق الهدف الأ�ضا�ضي لالأندية 
وهو بث قيم الإن�ضانية والتعاي�ض ال�ضلمي والت�ضامح يف البيئة اجلامعية وبني 
والتعاي�ض   الت�ضامح  وزارة  كرمت  ال�ضنوي  امللتقى  اأن�ضطة  ختام  ويف  ال�ضباب، 
املتميزين،  الت�ضامح  اأن��دي��ة  اأع�����ض��اء  وك��رم��ت  امل��ب��ادرة،  يف  امل�ضاركة  اجل��ام��ع��ات 

والفائزين يف م�ضابقة غالرييا الت�ضامح، كما كرمت الوزارة اأي�ضا اأف�ضل ثالثة 
الت�ضامح خالل  اأندية  للتميز يف مبادرة  الت�ضامح  باإهدائهم درع  اأندية تفاعاًل 
ال�ضنة الأكادميية 2021-2022   وعربت �ضعادة عفراء ال�ضابري يف م�ضتهل 
للعام  امللتقى  هذا  يف  بامل�ضاركة  الغامرة  �ضعادتها  عن  امللتقى  افتتاح  يف  كلمتها 
الثاين على التوايل، والتعرف على روؤية اأع�ضاء اأندية الت�ضامح باجلامعات من 
الطلبة والطالبات، واأفكارهم ومبادراتهم املبتكرة، موؤكدة اأن هذا امللتقى الذي 
يحت�ضنه اإك�ضبو 2020 دبي له اأهمية كربى، يف اإطار �ضعينا جميعا اإىل مزيد 

وطالبها،  واأ�ضاتذتها  واإدارات��ه��ا  اجلامعات  بدور  م�ضيدة  والتاأثري،  التطور  من 
مع  بالتعاون  ال��دوؤوب  و�ضعيهم  والتعاي�ض،  الت�ضامح  باأهمية  العميق  لإميانهم 
من  اجلامعات  طالب  نفو�ض  يف  القيم  هذه  لتعزيز  والتعاي�ض  الت�ضامح  وزارة 
خالل مبادرة " اأندية الت�ضامح"  ومو�ضحة اأن هذه الأندية بذلت جهودا كبرية 
خالل العامني املا�ضيني برغم التحديات التي فر�ضتها جائحة كورونا ، حيث 
عمل الطلبة معا ، وبعزم واإ�ضرار حتى حققت هذه املبادرة اأهدافها واأ�ضبحت 

واقعا تعي�ضه اأغلب اجلامعات الإماراتية. 

•• دبي – الفجر

الأطفال  على  دب��ي   2020 اإك�ضبو  تركيز  دع��م 
ال��ذي قفز ليبلغ  والتعليم زي��ادة ع��دد زي��ارات��ه، 
 1.6 بواقع  ارتفع  اأي  زيارة،   19،009،065
واحد،  اأ�ضبوع  غ�ضون  يف  تقريبا  زي���ارة  مليون 
�ضن  دون  الأطفال ممن هم  بذلك عدد  ويكون 
الدويل  احلدث  موقع  زاروا  الذين  عاما،   18
منذ افتتاحه العام املن�ضرم، قد و�ضل اإىل 2.7 

مليون طفل.
واإذ مل يعد يتبقى �ضوى اأ�ضبوَعني حتى اإ�ضدال 
دبي،   2020 اإك�����ض��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  ال�����ض��ت��ار 
اإرثه واجليل املقبل  اإىل  يتطلع احلدث الدويل 
من املبتِكرين، من علماء نا�ضئني اإىل مفكرين 

كبار.
ويف وقت �ضابق من ال�ضهر اجلاري، األقت كيارا 
اأ�ضغر متحدثة معتمدة من من�ضة  ك��ور، وهي 

"تيديك�ض" يف العامل، حما�ضرة يف لقاء للكبار 
متحور حول "تغيري �ضغري، فرق كبري" واأُقيم 
يف ج��ن��اح امل��ك�����ض��ي��ك، وحت��دث��ت يف اأن��ح��اء موقع 
الأ�ضبوع  ف��ع��ال��ي��ات  اإط�����ار  يف  ال�����دويل  احل����دث 
الدويل للمراأة، فيما �ضمم طلبة من زّوار جناح 
بهم،  الأحالم" اخلا�ضة  "مدر�ضة  العطاء  دبي 
وذلك يف حتدٍّ يق�ضي مب�ضاعدة منطقة وهمية 

�ضربها زلزال مدمر.
من  جمموعة  التقت  مار�ض،  من  اخلام�ض  ويف 
يف  ومعّلميهم  الطلبة  م��ن  ال�ضغار  املبتِكرين 
الن�ضخة  يف  للم�ضاركة  للمعار�ض  دب���ي  م��رك��ز 
ال�ضاب،  للعامل  الإم���ارات  م�ضابقة  من  الرابعة 
التي ت�ضكل جزءا من املهرجان الوطني للعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب����ت����ك����ار، وذل�����ك م���ن اأج���ل 

ا�ضتعرا�ض ابتكاراتهم ل�ضنع م�ضتقبل اأف�ضل. 
فيتيح  للمدار�ض   2020 اإك�ضبو  برنامج  اأم���ا 
اأربع رحالت غامرة، تتيح للطلبة فر�ضة خو�ض 

املو�ضوعات  مناطق  اأن��ح��اء  يف  تعليمية  ج��ولت 
احلدث  موقع  ي�ضمها  التي  ال��ث��الث  الناب�ضة 
وال�ضتدامة(،  والتنقل،  الفر�ض،  )اأي  ال��دويل 
ت��وف��ر جت���ارب تتما�ضى مع  اأج��ن��ح��ة  وك��ذل��ك يف 
الإم����ارات.  دول��ة  يف  التعليمية  املناهج  خمتلف 
ب��ال��ت��ع��اون مع  2020 دب����ي،  اإك�����ض��ب��و  وي��رح��ب 
يوم  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
"حق  ب���  18 م��ار���ض، اح��ت��ف��ال  امل��واف��ق  اجلمعة 
الليلة"، بالأطفال والعائالت يف فعالية ممّيزة 
مليئة باملرح واملتعة يف حديقة الفر�ضان. و"حق 
به  العطاء وُيحتفل  احتفال يج�ّضد  الليلة" هو 
يف ليلة الن�ضف من �ضعبان، اإيذانا بقدوم �ضهر 
يرتدي  حيث  اأ�ضبوعني.  بعد  امل��ب��ارك  رم�ضان 
ملونة  تقليدية  الإم��ارات��ي��ون مالب�ض  الأط��ف��ال 
يف امل�ضاء، ويطوفون على البيوت يف حّيهم وهم 

ين�ضدون الأغاين مقابل احللويات.
"حق  ب�  احتفال  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  و�ضيوزع 

لالأطفال  ه���داي���ا  ك��ي�����ض  األ����ف   200 الليلة"، 
ي�ضت�ضيف  كما  واحل��ل��وي��ات.  املك�ّضرات  حتتوى 
الزوار  جمال،   50 ي�ضم  ال��ذي  الهجن،  موكب 
الأختام  �ضتتوفر  ح��ني  يف  امل�����ض��اء،  يف  ال�����ض��غ��ار 
اخلا�ضة بهذه الفعالية يف بع�ض مراكز خدمة 
الزوار ويف اأحدث موقع ترفيهي عائلي يف اإك�ضبو 
و�ضت�ضم  بلي�ض".  فاميلي  "ذا  دب��ي،   2020
املجال�ض القريبة من مراكز خدمة الزوار هذه 

لوحات ت�ضرح معنى واأهمية "حق الليلة".
الأخرى  ال��ب��ارزة  الفعاليات  اإىل  بالن�ضبة  اأم���ا 
ال�ضتثنائية  الت�ضكيلة  �ضهدت  فقد  امل��وق��ع،  يف 
م��ن ال��ن��ج��وم الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي ح�����ض��ورا مميزا 
لنجم الغناء الإماراتي ح�ضني اجل�ضمي، �ضفري 
اإك�ضبو 2020 دبي واأحد امل�ضاركني يف الأغنية 
حيث  وقتنا"،  "هذا  ال��دويل  للحدث  الر�ضمية 
غّنى ب�ضوته الفريد باقة من اأروع الأغاين التي 

تفاعل معها اجلمهور يف �ضاحة الو�ضل.

طارق ميني يقدم اإيقاعات اجلاز 
بنكهة عربية يف اإك�ضبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

البيانو احل��ائ��ز ج��وائ��ز ط���ارق مي��ن��ي، ب�ضحبة عازف  وع���ازف  امللحن  ق��دم 
الغيتار اإيلي عفيف وعازف الإيقاع خالد يا�ضني، حفال مو�ضيقيا فريدا على 
م�ضرح دبي ميلينيوم يف اإك�ضبو 2020 دبي. ُولد ميني وترعرع يف بريوت، 
وعّلم نف�ضه كيف يعزف مو�ضيقى اجلاز يف �ضن التا�ضعة ع�ضرة؛ وذاع �ضيته 
الآ�ضرة  الرجتالية  وملهاراته  املو�ضيقية  لرباعته  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
للقلوب. وتفاعل جمهور اإك�ضبو 2020 دبي مع هذه التجربة الفريدة من 
نوعها للفنان اجلريء، الذي خا�ض غمار البتكار يف جمال مو�ضيقى اجلاز 

املُتماهية مع الإيقاعات العربية املميزة.

ّلق بجمهور اإك�ضبو  فرقة تيكوباوين اجلزائرية حتحُ
ال�ضحراوية املو�ضيقى  �ضماء  يف  دبي   2020

•• دبي– الفجر 

ا�ضتمرارا لالأم�ضيات الفنية والغنائية امل�ضّوقة التي ينظمها اإك�ضبو 2020 
"�ضيوف  اأو  تيكوباوين  فرقة  اأحيت  العامل،  اأنحاء  من  زّواره  لإ�ضعاد  دب��ي 
بح�ضور  ميلينيوم  دب��ي  م�ضرح  على  غنائيا  حفال  اجلزائرية  ال�ضحراء" 
عدد كبري من زّوار احلدث الدويل وح�ضد من اأبناء اجلالية اجلزائرية يف 

الدولة وع�ضاق هذا النوع من املو�ضيقى.
وقدم اأع�ضاء فرقة تيكوباوين املو�ضيقية الغنائية، القادمني من ال�ضحراء 
بتفاعل كبري  ال��ت��ي حظيت  ال��رائ��ع��ة  الأغ����اين  م��ن  اجل��زائ��ري��ة، جمموعة 
ح�ضني  الرائعان  وامللحنان  املطربان  الفرقة،  ع�ضوا  وحّلق  اجلمهور.  من 
بجمهور  العذبني  و�ضوتيهما  املرهف  باإح�ضا�ضهما  خريه،  بن  و�ضعيد  دقار 
خاللها  تعرف  م�ضوقة  ومو�ضيقية  غنائية  رحلة  يف  ميلينيوم  دبي  م�ضرح 
الطابع  ذات  ال�ضعبية  املو�ضيقية  واملقطوعات  الأغ��اين  اأجمل  اإىل  اجلمهور 
الع�ضري، امل�ضتمدة من موروثات وعادات وتقاليد اأهايل  ال�ضحراء يف دولة 
اجلزائر. وتبادل الثنائي ح�ضني دقار و�ضعيد بن خريه اأداء الأغاين الفردية 

واجلماعية و�ضط حما�ض كبري وت�ضفيق حار من اجلمهور.
تاأ�ض�ضت فرقة تيكوباوين قبل ما يزيد على نحو ع�ضر �ضنوات يف ال�ضحراء 
رواج��ا كبريا بني  لقيا  األبومني غنائيني  اإ���ض��دار  اجل��زائ��ري��ة، وجنحت يف 
قدمت  كما  اأفريقيا.  �ضمال  دول  يف  ل�ضيما  ال�ضحراء،  مو�ضيقى  ع�ضاق 

الفرقة الكثري من احلفالت الغنائية يف العديد من الدول.

اإك�سبو 2020 دبي ي�ست�سيف لأّول مّرة يوم املو�سة املحت�سمة

 يوم املو�ضة املحت�ضمة من اإندوني�ضيا ي�ضتح�ضر احلرفية الفنية اإىل االإمارات العربية املتحدة 
•• دبي - الفجر

يف �ضهر مار�ض اجلاري، قّدم معر�ض اإك�ضبو 2020 
هذه  ت�ضّلط  املحت�ضمة.  لالأزياء  الأول  عر�ضه  دبي 
اإندوني�ضياً  م�ضّمماً   20 ع��ل��ى  ال�����ض��وء  الفعالية 
َمتني اإماراتّيَتني، وذلك احتفاًء باملن�ضوجات،  وم�ضمِّ
ت��ع��اون فريد يف عامل  وال��ف��ّن والثقافة م��ن خ��الل 
املو�ضة. ويكمن الهدف من ذلك يف دعم املُ�ضّممني 
حّد  اإىل  باجلائحة  ت��اأّث��روا  ال��ذي��ن  الإندوني�ضّيني 
ك��ب��ري، ن��اه��ي��ك ع��ن ال�����ض��ع��ي ل��ب��ن��اء ع��الق��ة طويلة 
الأمد بني قطاع املن�ضوجات الإندوني�ضي والإمارات 
العربية املتحدة. جرت الفعالية التي حملت عنوان 
جزء  وه��ي  اإندوني�ضيا،  من  املحت�ضمة  املو�ضة  ي��وم 
اإك�ضبو  يف  اإندوني�ضيا  لبنك  املميز  الأ���ض��ب��وع  م��ن 
اإندوني�ضيا  ل��ت��ويّل  ال�ضتعداد  وبرنامج   2020
رئا�ضة جمموعة الع�ضرين يف عام 2022، يف 13 
 4 ال�ضاعة  اإندوني�ضيا من  مار�ض اجل��اري يف جناح 
خمتلف  التقت  حيث  م�����ض��اًء،   6 حتى  الظهر  بعد 
وهما:  بلدين  من  املحت�ضمة  املو�ضة  عامل  عنا�ضر 
اإىل جانب  املتحدة.  العربية  والإم��ارات  اإندوني�ضيا 

عرو�ض الأزياء، تخّلَل الفعالية عر�ض متقن حول 
معر�ض  اإىل  بالإ�ضافة  الإندوني�ضية،  املن�ضوجات 
الإندوني�ضية  امل���واه���ب  ال��ت��ق��ت  وه���ك���ذا  م�����ض��ّغ��ر.  
اللم�ضات  على  ال�����ض��وء  م��ع��اً  لت�ضّلط  والإم��ارات��ي��ة 
احلرفية يف الأزياء املحت�ضمة. اكتنفت املجموعات 
حتمل  �ضواء،  حد  على  ورجالية  ن�ضائية  ت�ضاميم 
توقيع عالمات م�ضهورة عاملياً ومواهب نا�ضئة من 
جزر خمتلفة يف اإندوني�ضيا، بالإ�ضافة اإىل ت�ضاميم 
معروَفتان  اإماراتّيتان  َمتان  ُم�ضمِّ اإحياءها  اأع��ادت 
املحت�ضمة،  املو�ضة  ع��امل  يف  الناجحة  باأعمالهما 
بوا�ضطة من�ضوجات اإندوني�ضية.  اكت�ِضف اإندوني�ضيا 
الآلف من  ع�����ض��رات  يحت�ضن  ال���ذي  الأرخ��ب��ي��ل   -
التقليدية  باملن�ضوجات  بغناها  امل�����ض��ه��ورة  اجل���زر 
واحل����رف ال��رائ��ع��ة. ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ف���ّن احلياكة، 
ت�ضنع البالد منذ قرون منتجاٍت يدويًة مب�ضاعدة 
بالت�ضاميم  قبيلة. فهي م�ضهورة   300 اأكرث من 

اإرث  يقت�ضر  ل  وت��ف��اٍن.  مبحّبة  ي��دوي��اً  امل�ضنوعة 
الباتيك،  تقنية  على  املن�ضوجات  م��ن  اإندوني�ضيا 
كيت،  �ضونغ  مثل  من�ضوجاٍت  اأي�����ض��اً  ي�ضمل  ب��ل  ل 
التقنيات.  من  وغريها  وتابي�ض  ولوريك،  واآيكات، 
املحت�ضمة  الأزي���اء  عر�ض  ق��ّدم  املنا�ضبة،  ه��ذه  ويف 
على  ال�ضتار  رف��ع  حيث  اإندوني�ضيا،  بكنوز  اإ���ض��ادًة 
اأجود من�ضوجات املنطقة املر�ضومة باليد بوا�ضطة 
ال�ضمع، واملحاكة واملدروزة خيطاً خيطاً، مّما اأثمر 
حتفة فنية اأ�ضيلة من الإرث الإندوني�ضي.   يبقى 
قطاع املو�ضة املحت�ضمة واحداً من قطاعات املو�ضة 
الأ�ضا�ضية  "العجلة  وُي�ضّكل  اإندوني�ضيا  يف  الأك��رب 
للمو�ضة" يف البلد الأكرب يف العامل من حيث عدد 
ال�ضكان امل�ضلمني. اأب�ضر قطاع املو�ضة املحت�ضمة يف 
اإندوني�ضيا النور يف اأوائل �ضبعينيات القرن املا�ضي 
و���ض��رع��ان م���ا ت�����ض��ارع��ت ع��ج��ل��ت��ه ل��ي�����ض��ب��ح �ضيحًة 

م�ضتدامًة منذ عام 2011. 

َمتني اإماراتّيَتني  �ضّممًا اإندوني�ضيًا لالأزياء املحت�ضمة مع م�ضمِّ اإك�ضبو 2020 دبي يجمع 20 محُ
يف اأّول  عر�س لالأزياء املحت�ضمة احتفاًء باإندوني�ضيا من خالل املن�ضوجات اجلاهزة
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قد  ال��ذي  والوقت  احلمل  لفر�ض  واقعي  توقع  وج��ود  يعد 
ي�ستغرقه، هو احلد الأدنى ملا هو على املحك بالن�سبة للوالدين 
املحتملني اللذين يفكران يف ا�ستخدام تقنيات امل�ساعدة على 

الإجناب.
اأ�سرتاليون  باحثون  جمعها  التي  اجلديدة  البيانات  وتظهر 
من  واح��دة  دورة  من  اأكرث  اإىل  يحتاجون  النا�ض  معظم  اأن 
الإخ�ساب يف املختر )IVF(، للح�سول على فر�سة معقولة 
للنجاح، واأن هذه الحتمالت تنخف�ض مع تقدمك يف ال�سن.

وكان لدى الن�ضاء الالئي 
ال�ضطناعي  التلقيح  ب���داأن 
 13% ���ض��ن الأرب����ع����ني ف��ر���ض��ة  يف 
فقط لإجن��اب طفل بعد دورة واحدة، 
اإما  العالج  ب��داأن  الالئي  الن�ضاء  اأن  يف حني 
�ضن  ب��ل��وغ  قبل  اأو  الثالثينيات  منت�ضف  يف 
و43%   40 فر�ضة  لديهن  الثالثني 

على التوايل.
تزداد  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات  جميع  ويف 
ف������ر�������ض اإجن�������������اب ط�����ف�����ل م�������ع كل 
التلقيح  م���ن  م��ت��ت��ال��ي��ة  دورة 
ال���ض��ط��ن��اع��ي، ل��ك��ن هذه 
الفر�ض ما تزال تتجه 
نحو النخفا�ض مع 

تقدم العمر.
التحليل  ووج��د 
الن�ضاء  اأن 
الالئي بداأن 
ال�����ع�����الج يف 
 35 �������ض������ن 
ح��������ق��������ق��������ن 
جناح  م���ع���دل 
ح�����������������������������وايل 
بعد   60%
دورات  ث�����الث 
اإىل  هذا  وانخف�ض   .IVF
%25 بعد ثالث جولت للن�ضاء 

يف �ضن 40 عاما.
العامل  هو  العمر  اأن  اإىل  وبالنظر 
الوحيد الذي يوؤثر على اخل�ضوبة، 
الجتاهات  ت��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  ف��م��ن 
النا�ض  لأن  مهمة  والبيانات  متوقعة. 
فر�ض  تقدير  يف  املبالغة  اإىل  مييلون 
جناحهم يف التلقيح ال�ضطناعي، ورمبا 
يكون ذلك مدعوما بحقيقة اأن معدلت 

املا�ضي  العقد  خ��الل  ارتفعت  الإجمالية  النجاح 
مع التح�ضينات التدريجية يف التكنولوجيا.

وت�ضتند هذه الأرقام الأخرية اإىل معدلت املواليد 
التلقيح  ب����داأن  ال��الئ��ي  ال��ن�����ض��اء  لآلف  الأح���ي���اء 
فيكتوريا  ولي��ة  يف   2016 ع��ام  يف  ال�ضطناعي 
ال��ولدة على  نتائج  الباحثون  وتتبع  الأ�ضرتالية. 
لإنتاج   ،2020 ع��ام  حتى  ���ض��ن��وات  خم�ض  م��دى 
بعد  لطفل  امل���راأة  اإجن���اب  احتمالية  مل��دى  تقدير 
عمليات  م��ن  ث��الث  اأو  جولتني  اأو  ج��ول��ة  اإك��م��ال 

التلقيح ال�ضطناعي.
باحثة اخل�ضوبة من  ه��ام��رب��ريغ،  ك��اري��ن  وق��ال��ت 
اإن امل��ج��م��وع��ة اجل���دي���دة من  ج��ام��ع��ة م���ون���ا����ض، 
التلقيح  اإىل  النظر  ينبغي  ل  اأن��ه  ُتظهر  البيانات 
واأن  تاأمني"  "بولي�ضة  اأن����ه  ع��ل��ى  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
اأن  الأ�ضخا�ض الذين يريدون اإجناب طفل يجب 
اأقرب وقت ممكن. وهامربريغ تابعة  يحاولوا يف 
اأي�ضا لهيئة املعاجلة الإجنابية امل�ضاعدة فيكتوريا، 
ال��ت��ي ت��ن��ظ��م م��ق��دم��ي ع����الج اخل�����ض��وب��ة وتكلف 
باإجراء البحث كجزء من تقاريرها ال�ضنوية. ول 
الأق��ران ولكنها تتوافق  البيانات ملراجعة  تخ�ضع 

مع الإح�ضاءات الوطنية.
وت��ت�����ض��م��ن ال������دورة ال��ن��م��وذج��ي��ة ل��الإخ�����ض��اب يف 
املخترب حتفيز مبي�ض املراأة على اإنتاج بوي�ضات، 
اأجنة  لتكوين  طبق  يف  وتخ�ضيبها  جمعها  يتم 

متربعمة، ثم يتم نقلها مرة اأخرى اإىل الرحم.
ويف ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذلك، 
يركز الأطباء على خ�ضوبة املراأة ويهملون �ضحة 

الرجل اأو عمره.
وتظهر الأبحاث اأن فر�ض الرجال يف اإجناب طفل 
بن�ضبة  تنخف�ض  ال�ضطناعي  التلقيح  من خالل 
ال�ضريك،  عمر  عن  النظر  بغ�ض  عام،  كل   4%
اأخ���رى و�ضعت حدا  اأن درا���ض��ات  ال��رغ��م م��ن  على 

اأعلى لهذا الجتاه.
اأخ�����ض��ائ��ي اخل�ضوبة  ل���وك روم��ب��اوت�����ض،  وي��ق��ول 
ي��درك كل من  اأن  املهم  "من  يف جامعة مونا�ض: 

الرجال والن�ضاء تاأثري العمر على اخل�ضوبة واأن 
متاما  يتغلب  اأن  ميكن  ل  ال�ضطناعي  التلقيح 

على العقم ب�ضبب تقدم العمر".
ومثل الن�ضاء، تبداأ خ�ضوبة الرجال يف النخفا�ض 
يف �ضن الأربعني تقريبا، وبحلول �ضن 45، ميكن 
اأن ي�����ض��ت��غ��رق ال��رج��ل خ��م�����ض م����رات وق��ت��ا اأط���ول 

للحمل مما كان عليه يف الع�ضرينات من العمر.
ال���ب���ي���ان���ات على  اأن ه����ذه  امل���ه���م م��الح��ظ��ة  وم����ن 
العوامل  الع��ت��ب��ار  يف  ت��اأخ��ذ  ل  ال�ضكان  م�ضتوى 
جناح  يف  ال��ف��رد  فر�ضة  على  ت��وؤث��ر  التي  الفردية 
ال�ضحة  ذل��ك  ويت�ضمن  ال���ض��ط��ن��اع��ي.  التلقيح 
ال��ع��ام��ة ل��ل��زوج��ني وال�����وزن وال���ع���وام���ل الأخ����رى 
البطاين  النتباذ  توؤثر على اخل�ضوبة مثل  التي 
الرحمي، وعدد البوي�ضات التي حتتفظ بها املراأة 

)ينخف�ض هذا مع تقدم العمر(.
ومل تك�ضف البيانات اأي�ضا عن الأزواج الذين قرروا 
اإيقاف العالج. والتلقيح ال�ضطناعي مكلف، حيث 
تكلف كل جولة اآلف الدولرات، ناهيك عن كونها 

موؤملة وخميبة لالآمال وم�ضحونة عاطفيا.
التلقيح  ل�����ولدات  ال��ع��امل��ي��ة  وت��ر���ض��م الجت���اه���ات 
البيانات  م��ن  اكتمال  اأك���رث  ���ض��ورة  ال�ضطناعي 
 2019 عام  اأجريت  درا�ضة  وت�ضري  الأ�ضرتالية. 
التلقيح  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل��وال��ي��د  م���ع���دلت  اأن  اإىل 
ال�ضطناعي بلغت ذروتها يف حوايل عام 2001، 
اأنحاء  معظم  يف  وتراجعت  ذل��ك،  بعد  وا�ضتقرت 

العامل.
نوربرت  الن�ضاء  واأم��را���ض  التوليد  طبيب  وكتب 
واثنان  بنيويورك،  روكفلر  جامعة  م��ن  غلي�ضر، 
من زمالئه يف ورقتهم البحثية، اأن زيادة تكاليف 
املوؤ�ضف  وال����ض���ت���خ���دام  ال���ض��ط��ن��اع��ي،  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
ل���الإج���راءات الإ���ض��اف��ي��ة امل��دع��وم��ة ب��اأدل��ة قليلة، 
تقليل  اإىل  اأدى  ال��ن��ج��اح  م���ع���دلت  وان��خ��ف��ا���ض 

الر�ضا.
وكتب غلي�ضر وزمالوؤه: "على مدار العقد ون�ضف 
يف  ال�ضطناعي  التلقيح  ت�ضبب  املا�ضيني،  العقد 

خيبة اأمل متزايدة يف توقعات النتائج".
ب�ضكل  اأ�ضرتاليا  جتربة  توحي  "كما  وي�ضيفون: 
اإىل ارتفاع  خا�ض، قد توؤدي مثل هذه التطورات 
اأ����ض���واأ، وتقليل ر�ضا  ���ض��ري��ري��ة  ون��ت��ائ��ج  الأ���ض��ع��ار، 

املر�ضى".
وت��ن��ت�����ض��ر اأي�������ض���ا خم�����اوف ب�������ض���اأن الف���ت���ق���ار اإىل 

ول  ال�ضطناعي.  التلقيح  �ضناعة  يف  ال�ضفافية 
ُيطلب من العيادات الأ�ضرتالية، على �ضبيل املثال، 
امل�ضتحيل  م��ن  يجعل  م��ا  جناحها،  م��ع��دلت  ن�ضر 

عمليا على الآباء املحتملني مقارنة اخلدمات.
املعاجلة  هيئة  قبل  م��ن  �ضنويا  البيانات  وتن�ضر 

الإجنابية.

بيانات جديدة تك�ضف عن فر�س احلمل 
بالتلقيح اال�ضطناعي بناء على العمر!

اأوراق نبات القرا�ض
م�ضتخل�ض  يحتوي   ،2018 ع��ام  اأج��ري��ت  لدرا�ضة  وفقا 
اخل�ضائ�ض  من  عالية  كميات  على  القرا�ض  نبات  اأوراق 
اأن  ميكن  التي  الأك�����ض��دة  وم�����ض��ادات  لاللتهابات  امل�ضادة 
منو  وحتفيز  التلف  م��ن  ال��راأ���ض  ف��روة  حماية  يف  ت�ضاعد 

ال�ضعر اجلديد.
احلديد  مثل  باملعادن  اأي�ضا  غنية  القرا�ض  نبات  واأوراق 

واملغني�ضيوم والزنك، والتي ميكن اأن تعزز الب�ضيالت.
الأك�ضدة  مب�ضادات  غني  القرا�ض  نبات  اأن  املعروف  ومن 
والتي   ،C وفيتامني  وال��ف��الف��ون��وي��د  ال��ك��اروت��ي��ن��ات  مثل 

تعمل كدرع حماية لل�ضعر من اإتالف اجلذور احلرة.
واجلذور احلرة هي ذرات �ضارة يتم اإنتاجها يف اأج�ضامنا، 
وميكن اأن يرتفع عددها ب�ضكل كبري ب�ضبب النظام الغذائي 
غري ال�ضحي وال�ضموم البيئية وال�ضيخوخة الأكرث رعبا.

ال�ضعر  ت�ضاقط  مكافحة  يف  ال��ق��را���ض  ن��ب��ات  ي�ضاعد  ول 
فح�ضب،

 بل ميكن اأن ي�ضاعد اأي�ضا يف اإعادة منو ال�ضعر.
مما  وال��ك��ربي��ت  بال�ضيليكا  غنية  ال��ق��را���ض  ن��ب��ات  واأوراق 

يجعل ال�ضعر اأكرث ملعانا و�ضحة.
وُين�ضح ب�ضطف ال�ضعر مب�ضتخل�ضات نبات القرا�ض واملاء 
ما يوؤدي اإىل اإعادة منو ال�ضعر املفقود وهو ما ي�ضاعد اأي�ضا 

يف ا�ضتعادة لون ال�ضعر الأ�ضلي.

ق�ض ال�سوفان
بالفيتامينات  مليء  بعمق  مغذ  ع�ضب  هو  ال�ضوفان  ق�ض 

واملعادن وخا�ضة ال�ضيليكا التي ت�ضاعد يف ترقق ال�ضعر.
والق�ض هو عبارة عن منتج زراعي ثانوي، حيث يتكون من 
ال�ضيقان اجلافة الباقية من حما�ضيل احلبوب، بعد اإزالة 

احلبوب والبذور منها.
احلكة  ع��الج  يف  ي�ضاعد  ال�ضوفان  ق�ض  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
والق�ضرة. وميكن ا�ضتهالك ق�ض ال�ضوفان يف �ضكل مكمل 
غذائي، اأو �ضربه ك�ضاي اأو ميكن و�ضعه مبا�ضرة على فروة 

الراأ�ض.

الهندباء
املوؤيدة  ال�ضيتوكينات  اإنتاج  تقليل  على  الهندباء  ت�ضاعد 

لاللتهابات، 
وهي مركبات ت�ضارك عادة يف التهاب اجل�ضم.

يف  امل�ضاعدة  الأ���ض��ت��اذة  �ضكوت،  دي��ب��ورا  ال��دك��ت��ورة  وتو�ضح 

طب الأمرا�ض اجللدية يف كلية الطب بجامعة هارفارد: 
ال�ضعر.  لت�ضاقط  املختلفة  الأ�ضباب  من  العديد  "هناك 

بع�ضها مرتبط بالتهاب يف اجل�ضم".
وهذا هو ال�ضبب يف اأن جذر الهندباء قد ي�ضاعد يف احلد من 

ت�ضاقط ال�ضعر ب�ضبب قدرته على مكافحة اللتهابات.

على الرغم من وجود العديد من العالجات الطبية

ثالثة اأع�ضاب قوية للم�ضاعدة يف مكافحة 
ت�ضاقط ال�ضعر وتعزيز منوه

ي�سعر معظمنا بالقلق ب�ساأن ت�ساقط ال�سعر، وعلى الرغم من اأن هناك العديد من العالجات الطبية املتاحة 
لهذه احلالة، اإل اأن البع�ض يرغبون دائما يف اعتماد العالجات الطبيعية.واأظهرت الأبحاث اأن بع�ض الأع�ساب 
قد ت�ساعد يف تقوية ال�سعر، اأو دعم �سحة فروة الراأ�ض، اأو حت�سني كثافة ال�سعر، اأو حتفيز دورة منو ال�سعر. 

ومن بينها:
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�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون فيالدلفيا - �ضركة 

ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1028883 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة حمدان �ضامل حمد را�ضد النعيمى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حمد �ضهيل �ضامل �ضهيل اخلييلى
تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 10000

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
ذ.م.م   العامة  للمقاولت  واتر  ال�ض�����ادة/�ضوفت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4375423 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد ماهر �ضندى حممد احمد %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ماهر �ضندى حممد احمد عبداهلل
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد ماهر �ضندى حممد احمد

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضوفت واتر للمقاولت العامة ذ.م.م

SOFT WATER GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ �ضوفت واتر للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
SOFT WATER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز اينوفيتيف للطباعة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4054479 
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 1000000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مركز اينوفيتيف للطباعة

INNOVATIVE TYPING CENTER
اإىل/ ينوفيتيف خلدمات لدارة اعمال - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

INNOVATIVE BUSINESS MANAGEMENT  SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي غرب 9  202100908026 امنه عبيد خمي�ض 
الظاهرى اإىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي �ضرق 8  202200304577 202200304577  �ضامل 

ابراهيم حممد ال�ضامان
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضت�ضارات ودرا�ضات ادارية  7020003

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة و�ضيط جتاري  4610010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17574
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/21 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم البيت الهندي و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                  الو�سف  

 7،150                                         معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

70363

ف��ق��د امل��دع��و / ع��رف��ان اخرت 
باك�ضتان     ، اح����م����د  ن����ذي����ر 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)BQ1347024(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0543895354

فقدان جواز �ضفر
اي�����رن�����ا بت    / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اندوني�ضيا     ، كي�ضان  تومبيل 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)C8107220(  رق�������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0503334278

فقدان جواز �ضفر

ن���ق���ي���ب اهلل  امل����دع����و /  ف���ق���د 
افغان�ضتان     ، ع��ب��داجل��ل��ي��ل 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)P02775702(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0543967162

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل��دع��و / اف��ت��خ��ار خان 
باك�ضتان     ، ح�������ض���ني  خ�������ادم 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)BH4110453(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0561194028

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / نور �ضعد ، كندا 
رقم �ضفره  ج��واز   اجلن�ضية 
يرجى   )AM050479(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  الكندية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل��دع��و / ن���ور ���ض��ع��د ، 
�ضفره  اجلن�ضية جواز  كندا 
   )CF5491871( رق��م 
 ي����������رج����������ى مم������������ن ي����ع����رث
بال�ضفارة  ت�����ض��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  اق�����رب  او  ال��ك��ن��دي��ة 

�ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم  160/2018/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2016/409 مدين كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )2695235 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ:نا�ضر عبدالعزيز نا�ضر ال�ضام�ضي  
 64B 31 - فيال رقمD عنوانه : دبي - مردف - �ضارع

املطلوب اإعالنه : تا�ض يابي لن�ضاءات التعهدات ال�ضناعية والتجارة )�ضركة م�ضاهمة( فرع دبي / وميثلها 
مديرها / امر اهلل طورانلي ، تركي اجلن�ضية  - عنوانه : اإمارة دبي فيال - �ضارع الو�ضل مقابل حمطة تقوية 

A@GMAIL.COM - 0000000000 - الر�ضال قبل اكادميية �ضرطة دبي
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2022/3/30 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�ضوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�ضركة 
راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
ار�ض ف�ضاء - املنطقة : الرب�ضاء جنوب اخلام�ضة - رقم الر�ض 1921 - امل�ضاحة : 1371.40 درهم - 

التقييم : 8856967 درهم. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �حمد حامد ح�شن علي �لقا�شم  
�ملرجتعة  �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000758/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد حامد ح�ضن علي القا�ضم 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حميد عبداهلل حممد احمد الرو�ضي - اجلن�ضية  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 9275 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�إعـالن بالن�شـر باجلريدة �ليوميـة

�عمـال �خلبـرة �حل�شابيـة يف �لدعـوى 72/2021 �جـر�ء�ت �فال�س
املدعى عليها الأوىل / �ضركة ال�ضعود املحدودة ذ.م.م. 

املدعى عليه الثاين / عبدالكرمي عبداهلل عبدالكرمي الزرعوين. 
املدعى عليها الثالثة / �ضركة اليحر لتجارة اللح�وم

اف�ال�ض  اج�������راءات   72/2021 الدع��وى  ح�ضابي�ا يف  تعي�ني خبي���راً  ع�لى  و عطف�ا  اع�اله  للمو�ض�وع  بالإ�ض�ارة 
مبوج�ب احلكم التمهي�دي ال�ض�ادر ع�ن م�ق�ام حمكم�ة دبي املوق�رة بت�اريخ 09/02/2022، يقت�ضي ح�ضورك�م 
املكتب /    : التالي�ة  التوا�ضل  ملراجع�ة اخلبري احل�ضابي / م�ضعب من�ض�ور عب�ر و�ضائل  او م�ن ميثلك�م قانون�اً 

امان�ة حما�ضبون قانوني�ون
دبي - القرهود - بناي�ة بن�ك ال�ضارق�ة - مكتب 301

court@amanacac.ae هاتف رق�م / 2868836-04  - عنوان بريد الكرتوين
وذل�ك ي�وم اجلمع�ة املواف�ق 18/03/2022 و بخ�الف ذل�ك مراجع�ة اخلبي�ر احل�ضابي يف موع�د اق�ض�اه 7 اي�ام 

م�ن ت�اريخ ن�ض�ر ه�ذا الإع�الن و ذلك لتقدمي كاف�ة و جميع امل�ضتن�دات بخ�ض�و�ض مو�ضوع الدع�وى.
�خلبري �حل�شابي
 م�شعب من�شـور

�إعالن �إجتماع خربة 

70197 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�إعالن للح�شور �أمام �خلربة

بالدعوى رقم 1606 / 2019 جتارى كلى - �ل�شارقة
اخل�ضوم املدخلة

حممد عمران
حممد روهيل

براكا�ض بارابوراث
ا�ضف اقبال

�ضركة في�ضتا انرتنا�ضيونال للتجارة العامة
ف�ضل الدين منديل

نحيطكم علماً اأنه قد مت انتدابنا كخبري بالق�ضية املذكورة اأعاله ، واملرفوعة �ضدكم من : ال�ضيد/ برير بن مرت�ضى بن عبد الر�ضا. 
وعليه فاأنتم مكلفون اأو من ميثلكم قانوناً بح�ضور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�ض املوافق 24/03/2022 يف متام ال�ضاعة 11 ظهراً. عرب 

رابط الجتماع عن طريق برنامج زووم : 
Topicاإخطار باجتماع اخلربة الثاين يف الدعوى رقم 1606 / 2019 جتاري كلي - ال�ضارقة
Time: Mar 24، 2022 11:00 AM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81781518179?pwd=R21SNGNRcHZwc0tIQkI2VWcyRjkvQT09
Meeting ID: 817 8151 8179 Passcode: 4zAeSh
يرجي احل�ضور باملوعد املحدد واإح�ضار امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوي علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فاإن اخلربة �ضتبا�ضر اأعمالها وفقاً 

لل�ضالحيات املخولة لها قانونا.  لال�ضتف�ضار الت�ضال ب� 5467735 06 
�خلبري �ملنتدب / ر��شد بو �شب�س

�إعالن �إجتماع خربة 
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�ملو�شوع/ دعوة حل�شور �جتماع �خلربة �حل�شابية عن بعد 

يف �لدعوى رقم 451/2022 جتاري جزئي
املعلن اإليها / املدعى عليها: اوميغا ملقاولت البناء �ض. ذ. م. م

بالإ�ض���������ارة اإل�ى الق����رار ال�ض�������ار م���ن عدال����ة حمكم�ة دب��ي امل�������وقرة ون�������دب�نا خبي�را ح�ض���ابي�ا 
ف�ي ال�دعوى املذكورة اأع�اله ل�ذا يرج�ى م�نكم احل�ض�ور لجتم�اع اخلب�رة احل�ض�������ابية الول ع�ن 
بع�د ، وذل�ك ي�وم الإثنني املواف�ق 21/03/2022، ال�ض�اعة اخلام�ض�ة والرب�ع ع�ض�را )5:15(، 
وذل�ك ع�ن طري�ق مكامل�ة �ض�وتيه ع�ن طري�ق برنامج )ZOOM( وه�و م�ت�وفر عل�ى جوج�ل 
واإر�ض���������ال الربيد  ل�ذا يرج�ي حتمي�ل الربن�ام�ج والت�ض����������جيل  اأب�ل �ض�ت  ب�الي �ضتور ومتج�ر 
)expert@ lgaauditing.com( الإلكرتون��ي امل�ضجل اإلين�ا عل�ى الربي�د الإلكرتون�ي 

لك������ي ي�������تم اإ�ض�������افتكم عل�ى الربة امج حل�ض�ور الجتم�اع كما يرجى احل�ضور باملوعد املذكور 
واإر�ضال كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى.

ليلى غامن �حلمريي
خبري ح�شابي رقم )100( لدى حماكم دبي 
حما�شب قانوين مرخ�س لدى وز�رة �القت�شاد قيد رقم )592(

�إعالن �إجتماع خربة 
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MOJAU_2022- 0055599 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد / ابراهيم �ضالح عبيد بوعفره اآل علي - اماراتي اجلن�ضية ميلك 
موؤ�ض�ضة فردية امل�ضماة )الوفاء خلدمات التتنظيف( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
اماراتي   - علي  اآل  بوعفره  عبيد  �ضالح  ابراهيم  ال�ضيد/  ويرغب   ،  )779275( رقم  جتارية 
اجلن�ضية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد ح�ضني مو�ضى 
)خدمات  من  الن�ضاط  تعديل  مت  اأخرى:  تعديالت  اجلن�ضية.  اماراتي   - املازمي  جمعه  عبداهلل 
التنظيف الداخلية للمباين / خدمات التنظيف بالتطهري والتعقيم/ خدمات التنظيف اخلارجي 
بالتطهري  التنظيف  للمباين/خدمات  الداخلية  التنظيف  )خدمات  اىل  املباين(  )واجهات( 
والتعقيم( وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 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  

70021
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003274 يف  �لدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه راتنا كوماري كول كيزيل كونات ، العنوان: 9357826
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/01/26 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�ضالح الن�ضمة ل�ضتقدام اليدي العاملة. 
بالتايل : حكمت املحكمة: باإلزام املدعى عليها باأداء مبلغ 92،000 درهم )اثنان و 
ت�ضعون الف درهم( للمدعية مع الفائدة عليه بواقع 5% ت�ضري من تاريخ املطالبة 
الدعوى.  م�ضروفات  و  بر�ضوم  األزمتها  ،و  التام  ال�ضداد  حتى  و   25/8/2021
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية  30  يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�ضره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
جتاري     تنفيذ   3060/2020/207

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر  
اإىل املنفذ �ضدهم : 1_هاتفكم للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م، 2_ على حممد �ضامل ابو عد�ض، 3_ فادي عون ابراهيم ال�ضامي، 
4_ فا�ضت تيليكوم للتجارة العامة �ض.ذ.م.م. 5_ ريجن�ضي بال�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م، 6_ �ضركة ترا�ض لتطوير امل�ضاريع 
للتجارة  هاتفكم  ملديونية  �ضامن  كفيل  ب�ضفتها  والعقارية  ال�ضياحية  امل�ضاريع  لتطوير  تراث  �ضركة   _7 والعقارية،  ال�ضياحية 

العامة �ض.ذ.م .م - جمهويل حمل الإقامة 
مبا اأن الطالب التنفيذ : البنك التجاري الدويل �ض.م.ع

نعلنكم بانه مت احلجز على اأموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن الوحدات العقارات بالن�ضر  1-الرب�ضا جنوب الثانية -رقم الرا�ض 
-67-ا�ضم املبنى ، ا�ضتون تاور ، املبنى 1- الوحدة 2001-�ضقة �ضكنية ، امل�ضاحة 131.36 -ملك حر  2-الرب�ضا جنوب الثانية 
حر   -ملك   134.71 امل�ضاحة   ، �ضكنية  2402-�ضقة  الوحدة   -1 املبنى  رق��م   ، ت��اور  ،ا�ضتون  املبنى  -67-ا�ضم  الرا���ض  -رق��م 
املبنى ، ا�ضتون تاور ، رقم املبنى 1- الوحدة 2613-�ضقة �ضكنية ? امل�ضاحة  -67-ا�ضم  الرا�ض  -رقم  الثانية  جنوب  3-الرب�ضا 
4-الرب�ضا جنوب الثانية -رقم الرا�ض -67-ا�ضم املبنى،ا�ضتون تاور ، رقم املبنى -1-الوحدة -3008 ?  127.74 -ملك حر  
�ضقة �ضكنية? امل�ضاحة 131.36 - ملك حر  5-الرب�ضا جنوب الرابعة - - البادية، رقم املبنى 2-6- فيال، امل�ضاحة 347.69، 
مرهونة كليا - ملك حر  6-الرب�ضا جنوب الثانية- رقم املبنى S-34 - فيال ، امل�ضاحة 135.25 - مرهونة كليا -ملك حر  وفاء 

للمبلغ املطالب به وقدره )310881870.53 درهم( يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�ملو�شوع : �إعالن بالن�شر

يف �لدعوى رقم 416 / ل�شنة 2021 جتاري كلي 
لدى حمكمة دبي �البتد�ئية 

املرفوعة من : اآغا اكو علي 
�ضد : حمد حممد ح�ضن عبداهلل ح�ضنوه الظنحاين

وكي�ل  بوا�ض�طة  اأو  �ضخ�ض�ياً  للح�ض�ور  م�دعو  الظنح��اين  ح�ض���نوه  عب�داهلل  ح�ض�ن  حمم�د  حم�د  ال�ض�يد/  علي�ه  املدعى 
معتم�د لجتم�اع اخلب�رة املف�ر عن�ده ال�ض�اعة04:00 ع�ض�را م�ن ي�وم الربع�اء املوافق 16/ 2022/3 افرتا�ضيا عرب 

تطبيق Microsoft Teams التايل:

م�ضطحبني معكم كافة امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام و التقدير

�خلبري/ د. حممد حممود �لكمايل
للتوا�ضل/الهاتف : 0506465658

�إعالن �إجتماع خربة 
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 �إخطار عديل باإلغاء �لوكالة  
برقم �ملحرر 2022/0050013

 )MOJA00358421( املو�ضوع : اإلغاء الوكالة اخلا�ضة رقم
)MOJA00358430(والوكالة اخلا�ضة رقم

الرقم  حتمل  التي  اخلا�ضة  الوكالة  من  كال  فقط  الغيت  قد  باين  مبوجبه  اخطركم 
اجلن�ضية  �ضوري   ، ال�ضماط  حممد  اأن�ض  لل�ضيد/  واملمنوحة   )MOJA00358421(
الرقم   حتمل  التي  اخلا�ضة  الوكالة  وكذلك   ،)N006086513( رقم  �ضفر  جواز  يحمل   ،
 ، اجلن�ضية  هندي   ، حيدر  �ضيالكودان  لل�ضيد/حممد  واملمنوحة   )MOJA00358430(
يحمل جواز �ضفر رقم )K8762311( ، وعليه فان جميع ال�ضلطات وال�ضالحيات املمنوحة 
لكما كالأ يف وكالته مبوجبها تكون لغية ول يجوز التعامل بهذه الوكالت من تاريخ ت�ضلمكما 
الإعالن بهذا الإخطار، لذلك ، نرجو اإعالمكما باأننا قد قمنا باإلغاء هاتني الوكالتني اخلا�ضتني 
بكما كال يف وكالته من تاريخ هذا الإخطار اأعاله واأن جميع ال�ضالحيات وال�ضلطات والواجبات 
واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها وتعترب لغية نهائياً اعتباراً من تاريخ ا�ضتالمكما 

لهذا الإخطار ،
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 70533
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0030889
املخط�ر : زياد حممود ر�ضيد ح�ضن - اأردين اجلن�ضية و يحمل بطاقة هوية رقم )784194369876431( 

العن�وان : ال�ضارقة - املجاز - هاتف رقم : )0506539214(
املخطر اإليه : هاين زهري العطيه - �ضوري اجلن�ضية

و يحمل الرقم املوحد )120906316( و بطاقة هوية رقم )784197836575312(
 0552387080   : رقم  هاتف   - للتجارة  العربي  الحتاد  �ضركة   - الوىل  ال�ضناعية   - ال�ضارقة   : العن�وان 

  0502387080
مو�ضوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�ضيك،

الوق�ائ�ع :- حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�ضالح املخطر �ضيك :
دبي  )بن�ك  على  م�ضحوب  غري(  ل  فقط  درهم  الف  )ت�ض�عون  درهم   )90،000( بقيم�ة   )000012( رقم   -

التج�اري( م��ض�ت�حق الدفع بتاريخ )15/05/2018(، حيث اأن ال�ضيك ل يقابله ر�ضيد قابل لل�ضحب،
اأيام من تاريخ ا�ضتالم  اأق�ضاها خم�ضة  اإليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�ضيك يف فرتة  - و عليه يعلن املخطر املخطر 

الإخطار و اإل �ضوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك،
و عليه يلتم�ض املخطر من �ضعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�ضميا،

�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 13494 بتاريخ 2022/3/16 
 �إخطار عديل 

برقم �ملحرر 2022/0050496
اإخطار عديل 

املخطر : 1- ال�ضيد/ نظيم الدين بهويان عطاء الرحمن - اجلن�ضية : بنغالدي�ض، 
و  ال�ضحية  للمقاولت  )الر�ضتاق  امل�ضماة  الرخ�ضة  اإماراتية رقم )784198408474132( ب�ضفتي مالك  واأحمل هوية 

ال�ضباغ( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية باإمارة ال�ضارقة رقم )217799(
املخطر اإليها : ال�ضيد/ نازبيبى خان حممد - اجلن�ضية: المارات، ويحمل هوية اماراتية رقم )784193654916365(، 
ب�ضفتها وكي�ل خدمات الرخ�ضة امل�ضماة )الر�ضتاق للمقاولت ال�ضحية و ال�ضباغ( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية باإمارة 

ال�ضارقة رقم )217799(
العنوان : ال�ضارقة - هاتف رقم 0507788300

مو�ضوع الإخطار: اإخطار للح�ضور لدى دائرة التنمية الإقت�ضادية يف ال�ضارقة
ال�ضادرة من  ال�ضحية و ال�ضباغ(  امل�ضماه )الر�ضتاق للمقاولت  الرخ�ضة  اإليها وكيل خدمات يف  اأن املخطر  الوقائع :- حيث 
الدائرة الإقت�ضادية يف اإمارة ال�ضارقة برقم رخ�ضة )763502( - وحيث ان املخطر اإليها متتنع عن احل�ضور للتوقيع على 
الأوراق اخلا�ضة خلروجها و اإن�ضحابها من الرخ�ضة لدى دائرة التنمية القت�ضادية - وعليه فاإن املخطر يرغبباإخطار املخطر 
املذكورة  الرخ�ضة  من  اإن�ضحابها  و  خلروجها  اخلا�ضة  الأوراق  على  للتوقيع  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  لدى  باحل�ضور  اإليها 
اأعاله،  لذلك ، ينيب املخطر على املخطر اليها للح�ضور لدى دائرة التنمية الإقت�ضادية للتوقيع على خروجها من الرخ�ضة 
التي تكفل احل�ضول على حقوقه بكل  القانونية  اإتخاذ الإجراءات  اإىل  اأ�ضفاأ  اأيام من تاريخه والإ �ضي�ضطر   7 املذكورة خالل 

حتفظ واإحرتام.
�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 13494 بتاريخ 2022/3/16 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�ضر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد/ بدر احل�ضني حاجى عبداحلميد، اجلن�ضية : بنغالدي�ض 
في�ضل  ال�ضيد/  اىل  وذلك   %20 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداهلل �ضروري، اجلن�ضية: ايران بالرخ�ضة امل�ضماه )بحر م�ضقط للخياطة والتطريز( 
تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )551194( ال�ضادرة من دائرة التنمية 
القت�ضادية بال�ضارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى 
ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 
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 13494 بتاريخ 2022/3/16 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�ضر
الهن�د يرغب يف   : كومار جوبتا، اجلن�ضية  ال�ضيد/�ضاجناي  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
ال�ضيدة /با�ضباتي ديفي،  100% وذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�ضته 
امل�ضلحة(  النجارة  ملقاولت  الذهبي  )القنا�ض  امل�ضماه  بالرخ�ضة  الهند  اجلن�ضية: 
تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )616438( ال�ضادرة من دائرة التنمية 
القت�ضادية بال�ضارقه، تعديالت اخرى:ل يوجد.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى 
ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 
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 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�إعالن �جتماع خربة

يف �لدعوى رقم 2022/45 جتاري كلي
الدعوى املقامة �ضد املدعى عليها: 

املدعى عليها الوىل: �ضركة بروليت هولدينغز ليمتد.
املدعى عليها الثانية: �ضركة فورويز اإنف�ضتمنت�ض ليمتد

املدعى عليه الرابع: هيندو�ضا جايانتيالل.
املدعى عليه اخلام�ض: هارجى ديف�ضى باتيل.

املدعى عليه ال�ضاد�ض: لك�ضميدا�ض برميجي دابا�ضيا.
من قبل املدعي : �ضكري �ضالح علوي يحيى ال بريك. 

مبا اأنه هناك دعوى مقامه �ضدكم اأمام حماكم دبي حتت الرقم 2022/45 جتاري كلي ، وحيث اأنه مت ندبنا خبريا 
حما�ضبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الإثبات رقم 10 ل�ضنة 1992  ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة اأو 
من ميثلكم قانونا والذي �ضوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�ضوع اأدناه وذلك يوم الثنني املوافق 21/03/2022 

يف متام ال�ضاعة 1:00 ظهرا مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. 
عود ميثاء ، �ضارع ام هرير ، بالقرب من ج�ضر ال مكتوم القادم من بر دبي باجتاه ديرة ، بناية الفجر ، اأ�ضفل البناية 

هومز ار ا�ض للمفرو�ضات، خلف البناية نادي الن�ضر الريا�ضي ، الطابق الثاين مكتب رقم 207. 

�خلبري �ملحا�شبي / حممد �شعيد �أحمد �لظنحاين

�إعالن �إجتماع خربة 
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Date 16/ 3/ 2022  Issue No : 13494
Notice of publication Request 

Memorandum of publication Request
Issued by Ajman Federal Court, Court of Session First Instance

Lawsuit No. (AJCFICIREA2021/0003274) civilian (Partial)
To : Convicted / Ratnakumari Kulakkeezil Kunnath, Adress: 9357826.
We inform you that on 26/01/2022 the court ruled in the Lawsuit 
mentioned above for Al Nasmah Labours Recruitment.
Therefore, the court ruled that the Defendant shall pay an amount of AED 
92,000 (Ninety two thousand dirhams) for Plaintiff with an interest on it 
at the rate of 5%, effective from the date of the claim 25/8/2021 until full 
payment, and obligating it to pay the fees and expenses of the Lawsuit.
Judgment subject to appeal within the legal period (30 days) effect from 
the following day for publication.
The judge
Ahmed Mohamed Ibrahim Al-Shaqlini 
Ajman Federal Court 
Court of Session First Instance

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70392

Date 16/ 3/ 2022  Issue No : 13494
Dubai Courts of First Instance 

Notification of payment by publication
In the execution No. 207/2022/1804 - Commercial Execution
Heard in the: Third Execution Department No. 185
Subject of the execution: execution of the judgment issued in Case No. 4076/2021, 
partial commercial, by paying the executed amount of (52343.3 dirhams), including 
fees and expenses.
Claimant : EMINEX ELECTRICAL TRADING LLC
Address : UAE, Emirate of Sharjah, Al Majaz 3, Al Khan Street, Al Owais Building, 
Mezzanine Floor, Fax 0097165546689, Tel: 0504242011, PO Box: 95801 info@
frangulf.ae
Addressee : 1-XCEL TECHNICAL SERVICES LLC, in the capacity as: Enforcee
The subject of the notice : the above-mentioned executive lawsuit has been filed 
against you and obligated you to pay the executed amount of (52343.30) dirhams to 
the claimant or the court treasury
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of its 
publishing this notice.
To review the details of the lawsuit, the regulations, the memoranda, and to submit 
the defence and requests, it is necessary to use the electronic and smart services of the 
Dubai Courts. To subscribe, please click on the link.
Prepared by : Rabea Abdel Rahim

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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املال والأعمال
األربعاء   16  مارس    2022  م   -    العـدد   13494  
 Wednesday     16  March   2022   -  Issue No   13494

غرفة اأبوظبي تكرم املدير 
العام الحتاد ال�ضناعة الهندية

•• اأبوظبي-وام:

كّرمت غرفة اأبوظبي رجل الأعمال الهندي ال�ضيد �ضاندراجيت بانريجي 
التي  الذهبية  الإقامة  له  و�ضّلمت  الهندية،  ال�ضناعة  لحت��اد  العام  املدير 
لإمارة  امل�ضتثمرين  وجذب  لدعم  اأبوظبي  غرفة  مبادرات  �ضمن  لها  ر�ّضح 

اأبوظبي والدولة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضية.
جاء ذلك خالل اجتماعه يف مقر الغرفة مع �ضعادة يو�ضف علي مو�ضليام 
اأبوظبي، و�ضعادة حممد هالل  اإدارة غرفة  الثاين لرئي�ض جمل�ض  النائب 

املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي.
وال�ضتثماري،  القت�ضادي  التعاون  جم��الت  يف  البحث  الجتماع  و�ضهد 
اإىل من����وذج القت�ضاد  ال��ت��ح��ول  م�����ض��ت��ه��دف��ات  ل��دع��م  امل�����ض��رتك��ة  واجل���ه���ود 
الدائري، حيث اتفق اجلانبني على توقيع اتفاقية تعاون جلذب املزيد من 
ال�ضتثمارات، وتعريف امل�ضتثمرين باأهم امل�ضاريع املتاحة، مبا يوائم خطط 
التبادل  حجم  وزي���ادة  وال��ه��ن��د،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ني  امل�ضتدام  القت�ضادي  النمو 

التجاري.
التكرمي،  لهذا  امتنانه  خال�ض  ع��ن  بانريجي  �ضاندراجيت  ال�ضيد  وع��رّب 
موؤكداً اأن ذلك ي�ضكل حافزاً مل�ضاعفة اجلهود لتعزيز الفر�ض ال�ضتثمارية 
امل�ضتويات، موجهاً  العديد من  على  الإم���ارات  ودول��ة  الهند  بني  امل�ضرتكة 
الفّذة  لب�ضريتهم  الإم����ارات  دول��ة  يف  الر�ضيدة  للقيادة  والتقدير  ال�ضكر 
عاملياً لال�ضتثمار،  الإم��ارات مركزاً  التي جعلت من دولة  الثاقبة  وروؤيتهم 

وموطن الفر�ض لأكرث من 200 جن�ضية تعي�ض على اأر�ضها الطيبة.
من جهته، اأكد �ضعادة يو�ضف علي مو�ضليام النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض 
غرفة  ا�ضرتاتيجية  م��ع  يتما�ضى  ال��ت��ك��رمي  ه��ذا  اأن  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  اإدارة 
اإىل  اإ�ضافة  اأبوظبي،  يف  اأعمالهم  وتو�ضيع  امل�ضتثمرين  دعم  جتاه  اأبوظبي 
وجعلها  الإم���ارة،  داخ��ل  املبا�ضرة  الأجنبية  ال�ضتثمارية  التدفقات  تعزيز 

بوابة التو�ضع لالأ�ضواق الإقليمية والعاملية.
واكد اأن منح الإقامة الذهبية لل�ضيد �ضاندراجيت بانريجي جاءت كتقديٍر 
الإم���ارات،  ودول��ة  الهند  بني  القت�ضادي  التعاون  تعزيز  يف  ال��ب��ارز  ل��دوره 
ف�ضاًل عن م�ضاهماته يف تو�ضيع اآفاق التعاون التجاري وال�ضتثماري وزيادة 

حجم التبادل التجاري بني اجلانبني.

 االإمارات .. �ضراكات اقت�ضادية �ضاملة مع ربع 
�ضكان العامل وحقبة جديدة من النمو امل�ضتدام

•• اأبوظبي -وام:

يوماً بعد يوم.. تخطو دولة الإمارات با�ضرتاتيجيات وروؤى مبتكرة يف �ضناعة 
م�ضتدام  اقت�ضاد  على  قائما  عامليا  اقت�ضاديا  مركزا  مكانتها  لتعزيز  امل�ضتقبل 
عدد  ي�ضكل  دول   8 الأوىل  مرحلتها  يف  ت�ضتهدف  �ضاملة  اقت�ضادية  و�ضراكة 
�ضكانها نحو %26 من اإجمايل �ضكان العامل، مد�ضنة بذلك مرحلة جديدة من 

التعاون ال�ضرتاتيجي مع هذه الدول.
مع  ال�ضاملة  القت�ضادية  ال�ضراكة  اتفاقيات  اإب��رام  نحو  الإم���ارات  توجه  ياأتي 
هذه املجموعة املختارة من الأ�ضواق ذات الأهمية ال�ضرتاتيجية اإقليمياً وعاملياً 
املا�ضي  �ضبتمرب  يف  املعلن  العاملية  القت�ضادية  الت��ف��اق��ي��ات  لربنامج  تنفيذاً 
ا�ضرتاتيجية  التي ت�ضمل حزمة م�ضاريع ومبادرات  �ضمن »م�ضاريع اخلم�ضني« 
ال�ضاملة  القت�ضادية  ال�ضراكة  اتفاقيات  وت�ضتهدف  املقبلة.  عاماً  للخم�ضني 
 1.4 من  وم�ضاعفته  الوطني  لالقت�ضاد  امل�ضتدام  النمو  تعزيز  يف  امل�ضاهمة 
تريليون درهم اإىل 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري 
مع هذه الأ�ضواق والذي يبلغ 257 مليار درهم مبقدار 40 مليار درهم �ضنوياً. 
وحتقق هذه ال�ضراكات امل�ضتهدفة مع الدول املختارة - ومنها ، الهند ، اإندوني�ضيا 
، اإ�ضرائيل ، جورجيا ،كولومبيا ،الفلبني ، وتركيا - النفاذ اإىل الأ�ضواق العاملية 
ت�ضكل  كما  للنمو،  الفر�ض اجلديدة  املزيد من  وخلق  ال�ضتثمارات  وا�ضتقطاب 
هذه التفاقيات ج�ضوراً من ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع العامل ا�ضتناداً للمكانة 
املرموقة التي اكت�ضبتها الدولة خالل العقود املا�ضية ما يوفر م�ضتقباًل واعداً 

لالقت�ضاد والتجارة وال�ضتثمار.
وي�ضتهدف برنامج التفاقيات القت�ضادية العاملية تر�ضيخ مكانة الإمارات بوابة 
وتر�ضيخ  الوطني  القت�ضاد  وم�ضاعفة  العامل  يف  وال�ضتثمار  للتجارة  رئي�ضية 

منوه امل�ضتدام عرب اإبرام �ضراكات اقت�ضادية مع اأ�ضواق واعدة.
ومت حتديد قائمة الدول ذات الأولوية لبدء التفاو�ض معها خالل عام 2021، 
وفقاً لدرا�ضات اجلدوى القت�ضادية التي اأعدتها وزارة القت�ضاد، وجرى ت�ضكيل 
اللجنة العليا لل�ضراكات القت�ضادية العاملية والتي تهدف اإىل العمل على تنفيذ 
للدولة  التفاو�ضية  املواقف  و�ضياغة  العاملية  القت�ضادية  التفاقيات  برنامج 
لعقد ال�ضراكات القت�ضادية اجلديدة مبا ي�ضهم يف تعزيز النفتاح على الأ�ضواق 

العاملية وتنمية التجارة اخلارجية.
واعتمد جمل�ض الوزراء العام املا�ضي، ت�ضكيل اللجنة العليا لل�ضراكات القت�ضادية 
القت�ضادية  ال�ضراكات  تو�ضيع  ا�ضرتاتيجية  على  اللجنة  وت�ضرف  ل��الإم��ارات، 
لدولة الإمارات مع الأ�ضواق العاملية وو�ضع تطبيق اخلطط التنفيذية املتعلقة 
وتطوير  ال�ضراكات  ه��ذه  من  الق�ضوى  ال�ضتفادة  حتقيق  بهدف  الأم���ر،  بهذا 
بناء  عن  ف�ضاًل  جمالتها،  وتنويع  نطاقها  وتو�ضيع  حالياً  القائمة  ال�ضراكات 
اقت�ضادية  وف��ر���ض  جم��الت  وفتح  امل�ضتهدفني  ال�ضركاء  م��ع  ج��دي��دة  �ضراكات 
وا�ضتثمارية وجتارية جديدة للدولة ت�ضاعد يف تعزيز النمو امل�ضتدام لالقت�ضاد 
الوطني ويرتاأ�ض اللجنة العليا لل�ضراكات القت�ضادية معايل عبداهلل بن طوق 
املنوط به  امل��ري وزي��ر القت�ضاد. كما مت الإع��الن عن ت�ضكيل الفريق الوطني 
اإجراء املحادثات الهادفة اإىل التو�ضل اإىل اتفاقيات ال�ضراكة القت�ضادية ال�ضاملة 

وي�ضم ممثلني عن كل اجلهات املعنية على امل�ضتويني الحتادي واملحلي.

ا�ستك�ساف التعاون يف املجالت الواعدة التي ت�سهم يف حتقيق النمو القت�سادي امل�ستدام

�ضلطان اجلابر يلتقي رئي�س احلكومة املغربية وعددا من الوزراء لبحث تعزيز العالقات اال�ضرتاتيجية وفر�س اال�ضتثمار امل�ضرتك
•• الرباط-وام:

وزير  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  معايل  التقى 
ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة ، املبعوث اخلا�ض لدولة 
الإمارات للتغري املناخي، بح�ضور �ضعادة الع�ضري �ضعيد 
اأحمد الظاهري �ضفري الدولة لدى اململكة املغربية ، مع 

معايل عزيز اأخنو�ض، رئي�ض احلكومة املغربية.
وحكومة  قيادة  حتيات  الجتماع  بداية  يف  معاليه  ونقل 
و�ضعب دولة الإمارات اإىل اململكة املغربية ال�ضقيقة قيادة 
وحكومة و�ضعباً، كما تناول النقا�ض �ضبل تعزيز العالقات 
ال��ب��ل��دي��ن وف��ر���ض ال���ض��ت��ث��م��ار والتعاون  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
امل�ضرتك يف املجالت التي من �ضاأنها اأن توطد العالقات 

ال�ضقيقني.  البلدين  ب��ني  الوثيقة  الأخ��وي��ة  التاريخية 
املغربية  احلكومة  رئي�ض  مع  لقائه  خالل  معاليه  واأك��د 
الإم���ارات  دول��ة  يف  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  اأن  على 
يف  امل�ضرتك  وال�ضتثمار  التعاون  فر�ض  ا�ضتك�ضاف  هي 
جمالت حيوية من �ضمنها الطاقة التقليدية واملتجددة، 
والت�ضالت،  التحتية،  والبنية  وامل���ع���ادن،  وال�����ض��ن��اع��ة، 
من  وغريها  واخلدمات  وال��زراع��ة،  والعقار،  وال�ضياحة، 
املجالت الواعدة التي ت�ضهم يف حتقيق النمو القت�ضادي 
امل�ضتدام. جاء ذلك على هام�ض م�ضاركة معايل الدكتور 
ال��دورة اخلام�ضة ع�ضر من  اأحمد اجلابر يف  �ضلطان بن 
موؤمتر الطاقة يف الرباط الذي يقام حتت رعاية جاللة 
ال�ضقيقة،  املغربية  اململكة  ملك  ال�ضاد�ض،  حممد  امللك 

كما  �ضرف.  الإم���ارات ك�ضيف  دول��ة  فيه  �ضاركت  وال��ذي 
التقى معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر مع عدد 
من الوزراء وامل�ضوؤولني يف حكومة اململكة املغربية، حيث 
ال�ضوؤون  وزي��ر  بوريطة  نا�ضر  معايل  مع  اجتماعاً  عقد 
اخلارجية والتعاون الإفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج 
، ومتت مناق�ضة عدد من الق�ضايا الإقليمية والعاملية ذات 
التن�ضيق  اأهمية  على  اجلانبان  واأك��د  امل�ضرتك،  الهتمام 
يف ظل  امللفات خ�ضو�ضاً  البلدين يف هذه  بني  والت�ضاور 

التطورات الدولية الأخرية.
وعقد معاليه اجتماعاً اآخر مع معايل ريا�ض مزور، وزير 
�ضبل  ملناق�ضة  املغربية،  احلكومة  يف  والتجارة  ال�ضناعة 
املتقدمة،  وال�ضناعات  ال�ضناعة  التعاون يف قطاع  تعزيز 

حيث اأكد اجلابر خالل اللقاء على اأهمية التعاون يف هذه 
القت�ضادي  النمو  تدعم  اأن  �ضاأنها  من  والتي  امل��ج��الت 

والجتماعي امل�ضتدام.
ك��م��ا اج��ت��م��ع م��ع��ال��ي��ه م���ع م��ع��ايل ل��ي��ل��ى ب��ن��ع��ل��ي، وزي����رة 
فر�ض  ملناق�ضة  امل�ضتدامة،  والتنمية  الطاقي  النتقال 
التعاون يف جمال الطاقة، والتغري املناخي، واأ�ضاد اجلابر 
باجلهود التي تبذلها اململكة املغربية يف مكافحة التغري 
اإىل  واأ���ض��ار  امل��ت��ج��ددة.  الطاقة  م�ضاريع  وتنفيذ  املناخي 
ال�ضقيق  املغرب  جتربة  من  وال�ضتفادة  التعاون  اأهمية 
مراك�ض،  يف   COP22 الأط����راف  م��وؤمت��ر  ا�ضت�ضافة  يف 
خا�ضًة واأن دولة الإمارات �ضت�ضت�ضيف موؤمتر الأطراف 

COP28 يف عام 2023.

تنظمه غرفة جتارة دبي واإك�سبو 2020 دبي يومي 23 و 24 مار�ض اجلاري

املنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية ي�ضتقطب ح�ضورًا حكوميًا رفيع امل�ضتوى ي�ضم روؤ�ضاء دول وثالثة ع�ضر وزيرًا
•• دبي-الفجر: 

للمنتدى  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة  ت�ضتقطب 
العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية 
2022 التي تنظمها غرفة جتارة دبي 
ب��رع��اي��ة كرمية  دب���ي،   2020 واإك�����ض��ب��و 
بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  م��ن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الدولة  اآل م��ك��ت��وم،  را���ض��د 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه 
تتمثل  امل�ضتوى  رفيعة  م�ضاركة  اهلل”، 
يف عدد من روؤ�ضاء الدول ورئي�ض وزراء 
حكومياً  وم�ضوؤوًل  وزي���راً  ع�ضر  وثالثة 
ك���ب���رية من  اإىل جم��م��وع��ة  ب���الإ����ض���اف���ة 
من  ال���ق���رار  و���ض��ن��اع  ال�ضخ�ضيات  ك��ب��ار 
وحو�ض  الالتينية  اأمريكا  دول  خمتلف 

الكاريبي.
املنتدى  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال�������دورة  وت���ق���ام 
واعد”  لغٍد  را�ضخ  “اقت�ضاد  �ضعار  حتت 
وت��ت��م��ح��ور ال������دورة ح����ول ث����الث ركائز 
والتمكني  “الإ�ضالح  ه���ي:  اأ���ض��ا���ض��ي��ة؛ 
وُتقام فعالياتها يف مركز دبي  والنمو”، 
للمعار�ض يف اإك�ضبو 2020 دبي يومي 
كل  اجل��اري مب�ضاركة  مار�ض  و24   23
رئي�ض  بول�ضونارو،  جايري  فخامة  م��ن 
جمهورية الربازيل الحتادية، وفخامة 
جمهورية  رئي�ض  ماركيز،  دوك��ي  اإي��ف��ان 
كولومبيا، وفخامة اأرييل هرني، رئي�ض 
ع�ضر   13 م���ن  واأك������رث  ه���اي���ت���ي،  وزراء 
وزي����راً وم�����ض��وؤوًل ح��ك��وم��ي��اً م��ن اأمريكا 

الالتينية.
وت�����ض��م ق��ائ��م��ة احل��ا���ض��ري��ن م���ن دولة 

و�ضناع  حكوميني  م�ضوؤولني  الإم����ارات 
ث��اين بن  الدكتور  اأب��رزه��م معايل  ق��رار 
ال���زي���ودي، وزي����ر دول����ة للتجارة  اأح��م��د 
الغرير،  عبدالعزيز  ومعايل  اخلارجية، 
اإدارة غرف دبي؛ و�ضعادة  رئي�ض جمل�ض 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �ضليم،  بن  �ضلطان 
غ���رف���ة دب�����ي ال���ع���امل���ي���ة، و����ض���ع���ادة حمد 
دب���ي؛ وفهد  بوعميم، م��دي��ر ع��ام غ��رف 
القرقاوي، املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي 

لتنمية ال�ضتثمار.
عام  مدير  بوعميم،  حمد  �ضعادة  وق��ال 
من  املتزايد  الهتمام  “اإن  دب��ي:  غ��رف 
من  ال�ضخ�ضيات  وك��ب��ار  ووزراء  روؤ���ض��اء 
وحو�ض  الأمريكية  ال��ق��ارة  جنوب  دول 
العاملي  امل���ن���ت���دى  حل�������ض���ور  ال���ك���اري���ب���ي 
ل��الأع��م��ال ل���دول اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة يف 
دورت������ه ال���راب���ع���ة دلل�����ة وا����ض���ح���ة على 
املركز الريادي العاملي لالإمارات عموماً 

عا�ضمة  ب��و���ض��ف��ه��ا  خ�������ض���و����ض���اً  ودب������ي 
ل��ل��م��ال والأع����م����ال. ون��ه��دف م��ن خالل 
امل��الئ��م عرب  امل��ن��اخ  لتهيئة  املنتدى  ه��ذا 
وقادة  القت�ضادي  القرار  �ضانعي  جمع 
ال��ب��ارزي��ن حت��ت مظلة واحدة  الأع��م��ال 
القت�ضادي  امل�����ض��ه��د  ت�������ض���ورات  ل��ر���ض��م 
التعاون  م����ن  ج�������ض���ور  وب����ن����اء  ال���ع���امل���ي، 
القت�ضادي ال�ضرتاتيجي مبا ي�ضهم يف 

دفع عجلة التنمية.«
ع�ضر  ث��الث��ة  امل��ن��ت��دى  يف  �ضي�ضارك  كما 
الالتينية  اأمريكا  من  وم�����ض��وؤوًل  وزي���راً 
ب��ي��ن��ه��م: م��ع��ايل رودول���ف���و �ضولنو  م��ن 
جمهورية  يف  اخلارجية  وزي��ر  ك��ريو���ض، 
ماثيو،  داري������ل  وم���ع���ايل  ك��و���ض��ت��اري��ك��ا؛ 
يف  والتكنولوجيا  والعلوم  التعليم  وزير 
�ضيارا،  وبربودا؛ ومعايل ميغيل  اأنتيغوا 
والتنمية  والتخطيط  القت�ضاد  وزي���ر 
ومعايل  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان؛  ج��م��ه��وري��ة  يف 

الرئا�ضي  امل�����ض��ت�����ض��ار  اأورت���ي���غ���ا  ل��وري��ان��و 
الدويل  والتعاون  والتجارة  لال�ضتثمار 
يف جمهورية نيكاراغوا؛ ومعايل حممد 
ومفو�ض  وم�����ض��ت�����ض��ار  وزي������ر  ل����ض���ت���ار، 
نيكاراغوا  جمهورية  لرئي�ض  بالأعمال 
والدول  الأو���ض��ط  وال�ضرق  اإفريقيا  اإىل 
ال���ع���رب���ي���ة؛ وم����ع����ايل ل���وي�������ض األ����ربت����و 
كا�ضتيليوين وزير ال�ضناعة والتجارة يف 

جمهورية باراغواي.
يف  باملنتدى  �ضي�ضارك  ذل��ك،  اإىل  اإ�ضافًة 
دورته احلالية كل من ماركو�ض ترويخو 
ومعايل  اجل��دي��د؛  التنمية  بنك  رئي�ض 
التجارة  وزي����ر  ن��ائ��ب��ة  ك��ون��ان��ز،  ل��وري��ن��ا 
اخل���ارج���ي���ة يف ج��م��ه��وري��ة الإك��������وادور؛ 
الربازيل  رئي�ض  تامر،  مي�ضال  وفخامة 
غ��و���ض��ت��اف��و موراي�ض  وم��ع��ايل  ال�����ض��اب��ق؛ 
جمهورية  يف  اإيباتينجا  عمدة  نوني�ض، 
ال��ربازي��ل الحت���ادي���ة؛ وم��ع��ايل رامريو 

���ض��ام��ان��ي��ي��غ��و، ن��ائ��ب وزي����ر ال�����ض��ن��اع��ة يف 
جمهورية الباراغواي؛ ومعايل اإ�ضتافانيا 
وترويج  ال�ضتثمار  وزي��ر  نائب  لت��ريزا، 
الباراغواي؛  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال�����ض��ادرات 
وزير  نائب  �ضافيدرا،  ريفا�ض  ودي��ب��وراه 
ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة وال����ض���ت���ث���م���ار يف 
ماوري�ضيو  وم���ع���ايل  ك���وب���ا؛  ج��م��ه��وري��ة 
ب��ن��ك التنمية  ك��الف��ري ك����اروين، رئ��ي�����ض 
وم���ع���ايل مارثا  الأم���ري���ك���ي���ة؛  ل��ل��ب��ل��دان 
املك�ضيكي  اخلارجية  وزير  نائب  ديلغادو 

لل�ضوؤون املتعددة الأطراف يف املك�ضيك.
وُي��ع��د امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي ل��الأع��م��ال لدول 
2022 ج����زءاً من  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم��ري��ك��ا 
�ضل�ضلة منتديات الأعمال العاملية الرائدة 
لغرفة دبي، التي اأُطلقت يف عام 2013، 
والتي ا�ضتك�ضفت الإمكانات القت�ضادية 
واأمريكا  الآ���ض��ي��ان  ومنطقة  اإفريقيا  يف 

الالتينية. 

•• اأبوظبي-وام:

موانئ  ملجموعة  التابعة  البحرية،  اأب��وظ��ب��ي  اأعلنت 
اأب��وظ��ب��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ���رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل يف 
اأبوظبي، عن اإطالق عدد من امل�ضاريع يتم مبوجبها 
اإن�����ض��اء م��را���ض��ي وحم��ط��ات ب��ح��ري��ة يف اأب��وظ��ب��ي، اإىل 
العّبارات  اإىل تعزيز خدمات  الرامية  جانب خططها 

احلالية عرب اإ�ضافة خم�ض عبارات حديثة.
وت�ضمل امل�ضاريع تطوير مرا�ضي وحمطات بحرية يف 
وجزيرة  ال�ضعديات  وج��زي��رة  رب��دان  منطقة  من  كل 
اإجنازها  م��ن  الن��ت��ه��اء  املخطط  م��ن  وال��ت��ي  العالية 
اإىل جانب   ،2022 ع��ام  م��ن  الأخ���ري  ال��رب��ع  بحلول 

م�ضروع مر�ضى وتطوير املحطة البحرية يف منطقة 
جبل الظنة ومن املقرر النتهاء من اإجنازه يف الربع 
امل�ضاريع  ه���ذه  و���ض��ت��وف��ر   .2023 ع���ام  م��ن  ال��ث��ال��ث 
ع�ضري،  ت�ضميم  ذات  بحرية  حمطات  التطويرية، 
ر���ض��و، مواقف  م��راف��ق  م��ن �ضمنها  خ��دم��ات خمتلفة 
خم�ض�ضة  م��ن��اط��ق  ج���ان���ب  اإىل  وم���ن���ازي���ل،  ج���اف���ة، 
�ضت�ضهم هذه  ب��ي��ع.  وامل�����ض��روب��ات وم��ن��اف��ذ  ل��الأط��ع��م��ة 
امل�ضاريع يف متيز البنية التحتية البحرية يف الإمارة 
وزيادة عدد مرافق الر�ضو واملواقف اجلافة ب 246 
اجلديدة  ال��ع��ب��ارات  �ضت�ضهم  ب��دوره��ا  ج��دي��د.  موقف 
العالية  بجزيرة  البحري  النقل  خدمات  حت�ضني  يف 
ال�ضتيعابية  ال��ط��اق��ة  م���ن  و���ض��ت��زي��د  دمل����ا،  وج���زي���رة 

لأ�ضطول نقل الركاب بنحو %70، اإىل جانب زيادة 
 .40% بنحو  ال�ضيارات  لنقل  ال�ضتيعابية  الطاقة 
ت�ضميمها  بف�ضل  اجل��دي��دة،  العبارات  �ضت�ضمن  كما 
رفع  التقنية،  احللول  لأح��دث  وا�ضتخدامها  املتطور 
ا�ضتهالك  تر�ضيد  الرحلة،  زم��ن  تقلي�ض  ال�ضالمة، 
الكربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز  انبعاثات  وتقليل  الوقود، 
بحري  نقل  جت��رب��ة  ت��وف��ري  وب��ال��ت��ايل   ،25% بنحو 
الأحبابي،  ف��الح  معايل  واأ���ض��ار  للمتعاملني.  اأف�ضل 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
اأن اخلطة البحرية لإمارة اأبوظبي تتوافق مع روؤية 
القيادة الر�ضيدة وتوجهها ال�ضرتاتيجي الرامي اإىل 
البحرية  والرتفيهية  التجارية  اخل��دم��ات  حت�ضني 

على  رائ���دة  بحرية  عا�ضمة  الإم���ارة  مكانة  وتر�ضيخ 
موانئ  جم��م��وع��ة  “تركز  وق����ال:  ال��ع��امل��ي.  ال�ضعيد 
الروؤية من خالل ال�ضتثمار  اأبوظبي على دعم هذه 
امل�ضتوى  التحتية عاملية  والبنى  النا�ضئة  التقنيات  يف 
ك��ب��ري يف ط��ري��ق��ة ممار�ضة  اإح�������داث حت����ول  ب���ه���دف 
التجارة  م�ضتقبل  ت�ضور  واإع���ادة  التجارية،  الأع��م��ال 
ربط  يف  ي�ضهم  مبا  اللوج�ضتية  واخل��دم��ات  البحرية 
اأف�ضل. من جانبه  نحو  على  بالعامل  اأبوظبي  اإم��ارة 
اأع����رب ال��ك��اب��ن حم��م��د ج��م��ع��ة ال�����ض��ام�����ض��ي، الع�ضو 
املنتدب والرئي�ض التنفيذي ملجموعة موانئ اأبوظبي 
عن فخر املجموعة بثقة القيادة الر�ضيدة يف قدرتها 

على تطوير هذه امل�ضاريع احليوية.

اأبوظبي البحرية تطلق حزمة من امل�ضاريع التطويرية تت�ضمن اإن�ضاء مرا�ٍس وحمطات بحرية وعبارات حديثة

يف �سابقة تعد الأوىل من نوعها يف منطقة ال�سرق الأو�سط

»تدوير« تطّبق تقنية اإنرتنت االأ�ضياء يف حمطة معاجلة خملفات
 الهدم والبناء يف اأبوظبي بال�ضراكة مع »الظفرة الإعادة التدوير«

درجة  مثل  الأج��ه��زة  وحالة  �ضحة  قيا�ض 
احل�����رارة وم��ع��دل اله���ت���زاز ل��ك��ل دقيقة، 
تقلل  التي  ال��الزم��ة  املعلومات  يوفر  مما 
من احتمالية توقف الأجهزة عن العمل، 
وبالتايل  لها  الف��رتا���ض��ي  العمر  وزي���ادة 
وبهذا  للم�ضنع.  الكلية  الكفاءة  حت�ضني 
ال�ضدد قال املهند�ض عبد املح�ضن مبارك 

الكثريي، مدير اإدارة امل�ضاريع واملن�ضاآت يف 
)تدوير(:  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز 
الأ�ضياء  اإن����رتن����ت  ت��ق��ن��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق  “اإن 
خملفات  م��ع��اجل��ة  حم��ط��ة  يف   )IoT(
ين�ضجم  للمركز،  التابعة  وال��ب��ن��اء  ال��ه��دم 
الرامية اإىل مواكبة  “تدوير”  مع جهود 
والتكنولوجيا  التقنيات  اأح��دث  وتوظيف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع���ل���ن 
اإنرتنت  ت��ق��ن��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ن  )ت����دوي����ر( 
معاجلة  حم��ط��ة  يف   )IoT( الأ����ض���ي���اء 
الظفرة  مبنطقة  والبناء  الهدم  خملفات 
�ضركة  م��ع  بال�ضراكة  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
و�ضركة  ال�����ت�����دوي�����ر،  لإع����������ادة  ال����ظ����ف����رة 
�ضين�ضوتيك يف اململكة املتحدة، ويف خطوة 
ال�ضرق  نوعها يف منطقة  الأوىل من  تعد 
الأ�ضياء  اإن��رتن��ت  تقنية  تتميز  الأو���ض��ط. 
)IoT(، باأنها �ضت�ضهم يف متكني حمطة 
معاجلة خملفات الهدم والبناء من زيادة 
وق���ت ال��ت�����ض��غ��ي��ل اإىل احل���د الأق�����ض��ى مع 
من  تعمل  حيث  ال��ط��اق��ة،  ك��ف��اءة  حت�ضني 
الال�ضلكية  احل��رك��ة  م�ضت�ضعرات  خ���الل 
الذكية على مراقبة اأ�ضول واآليات العمل 
باملن�ضة  ج���ه���از  ك���ل  ورب�����ط  امل���ح���ط���ة،  يف 
مف�ضل  بتحليل  ت�ضمح  ال��ت��ي  ال�ضحابية 
التقنية تعمل  حلالة اجلهاز. وبا�ضتخدام 
اأنظمة املراقبة الال�ضلكية يف املحطة على 

التابعة  وامل���راف���ق  امل��ن�����ض��اآت  يف  امل��ت��ط��ورة 
املركز  م�����ض��ت��ه��دف��ات  ي��ح��ق��ق  ومب�����ا  ل���ه���ا 
اأنظمة  بناء  اإىل  الرامية  ال�ضرتاتيجية 
من  ومعاجلتها  النفايات  لإدارة  متكاملة 
خ��الل ب��ن��اء ���ض��راك��ات وا���ض��ع��ة م��ع اجلهات 
واملوارد  الأ�ضول  يف  وال�ضتثمار  املخت�ضة 
التقنية  �ضت�ضهم  حيث  والتقنية،  املالية 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
وذلك  املحطة  يف  العمل  ك��ف��اءة  تعزيز  يف 
تتميز  التي  املتطورة  التكنولوجيا  بف�ضل 
بها«. ومن جانبه قال اأحمد طاهر، املدير 
 “ التدوير:  لإع��ادة  الظفرة  ل�ضركة  العام 
حلول  ي�ضتخدم  من  اأول  نكون  اأن  ي�ضرنا 
املنطقة  ال��ال���ض��ل��ك��ي��ة يف  احل��ال��ة  م��راق��ب��ة 
ال�ضيانة  ب��رام��ج  اإب���الغ  �ضت�ضهم يف  وال��ت��ي 
اخلا�ضة بنا يف املوقع. ولقد قمنا برتكيب 
الهامة  الأ����ض���ول  ع��ل��ى  ا�ضت�ضعار  اأج���ه���زة 
والآليات مثل املطاحن وال�ضا�ضات الأفقية، 
حتى نتمكن من منع توقف الأجهزة غري 
املوقع،  يف  ال��ك��ف��اءة  وحت�ضني  ل��ه  املخطط 
الإنتاج  اأه����داف  م��ع  يتما�ضى  مب��ا  وذل���ك 

�ضمان  خ����الل  وم����ن  اأن����ه  اإذ  امل�����ض��ت��دام��ة، 
منع  على  فاإننا  بكفاءة،  الأج��ه��زة  ت�ضغيل 
حوادث ف�ضل الآليات اخلطرية واملكلفة«. 
التنفيذي  املدير  اأدير بوداود  وبدوره قال 
حمطة  ت��ع��ت��رب   “ �ضين�ضوتيك:  ل�����ض��رك��ة 
التابعة  والبناء  ال��ه��دم  خملفات  معاجلة 
)تدوير(  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  ملركز 
اأول من طبق تقنية اإنرتنت الأ�ضياء وعمل 
لتح�ضني  ال�ضاملة  حلولنا  توظيف  على 
كفاءة املعدات والأجهزة يف منطقة ال�ضرق 
التعاون  خ���الل  م���ن  ون��ت��ط��ل��ع  الأو�����ض����ط، 
لإع���ادة  ال��ظ��ف��رة  و���ض��رك��ة  “تدوير”،  م��ع 
كفاءة  حت�ضني  يف  امل�ضاهمة  اإىل  التدوير 
يف  وامل�ضاهمة  املحطة،  يف  العمل  وفعالية 
القت�ضاد  تطبيقات  نحول  التحول  دع��م 

الدائري يف قطاع اإدارة النفايات«.
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عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة عجمان اجلديد
•• عجمان-وام:

النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
ويل عهد عجمان رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
على اهمية ال�ضتفادة من جتارب الآخرين 
لأن ن��ظ��م واأ���ض��ال��ي��ب ومم���ار����ض���ات واإع�����داد 
امل�����ض��اري��ع وامل����ب����ادرات ت��غ��ي��ريت ك��ث��ريا عن 
ال�ضابق ولأن تقدمي احلوافز والت�ضهيالت 
قبل  م��ن  الأع���م���ال  ورج����ال  للم�ضتثمرين 
والهيئات  واملوؤ�ض�ضات  احلكومية  ال��دوائ��ر 
التي  واملناف�ضة  ال��ن��ج��اح  اأ���ض�����ض  م��ن  اأ���ض��ب��ح 
تتطلبها ا�ضرتاتيجيات التحديث والتطوير 
يف املجتمعات القت�ضادية وذلك من خالل 
توثيق عالقاتها بالآخر وحتقيق م�ضاحلها 
املتبادلة وهذا ما يحقق الأهداف ل�ضتقطاب 

روؤو�ض الأموال املحلية والجنبية.
ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع الول ملجل�ض  ج���اء 
ادارة غرفة جتارة و�ضناعة عجمان اجلديد 
ال���ذي ع��ق��د مب��ق��ر ال��غ��رف��ة اأم�����ض بح�ضور 
���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
و�ضعادة  الإدارة  جمل�ض  واأع�����ض��اء  الدارة 

�ضامل ال�ضويدي مدير عام الغرفة.
بدور  تروؤ�ضه الجتماع  �ضموه خالل  وا�ضاد 
من  ال�����ض��ام��ل��ة  التنمية  عملية  يف  ال��غ��رف��ة 
خ���الل م��ا ت��ق��دم��ه م��ن ح��واف��ز وت�ضهيالت 
ومبا   .. الأع���م���ال  ورج�����ال  للم�ضتثمرين 
حققته م��ن اإجن������ازات اي��ج��اب��ي��ة ومت��ي��ز يف 
احلكومي  والأداء  وامل�����ب�����ادرات  امل�����ض��اري��ع 
مم��ا ي���دل ع��ل��ى ت��ك��ات��ف ال��ع��ام��ل��ني بالغرفة 
من  متميزة  خ��دم��ات  تقدمي  يف  وتعاونهم 
خالل ال�ضرب واملثابرة وال�ضدق يف الأداء.. 
وتطبيقات  مفاهيم  على  اعتمدت  وجهود 
التميز والإبداع لتنفيذ اخلطط والربامج 
اإمارة  يف  ال�ضاملة  والتطويرية  التنموية 

عجمان.
اإن م��ا تنعم ب��ه دول���ة الإم�����ارات من  وق���ال 
ورخاء  اقت�ضادية  ونه�ضة  وا�ضتقرار  تقدم 
اإمنا هو ثمرة للخطط والربامج التنموية 
الف�ضل  يرجع  حيث  ال�ضاملة  والتطويرية 
على  حت��ر���ض  ال��ت��ي  ال��ر���ض��ي��دة  للقيادة  فيه 
ب�ضيا�ضة  احل�����ض��اري��ة  الجن�������ازات  حت��ق��ي��ق 
متوازنة ذات مبادئ را�ضخة .. م�ضريا �ضموه 
اإىل ان نهج حكومة عجمان بقيادة �ضاحب 
النعيمي  را���ض��د  ب��ن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
جاء  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ضو 
ال�ضيا�ضة  والإجن��ازل��ه��ذه  العمل  يف  مماثال 
م��ا م��ك��ن ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة م��ن التميز 
امل��ج��الت وخدمة  وال��ري��ادة يف العديد م��ن 

امل�ضتثمرين واملتعاملني .
ودعا �ضموه رئي�ض واأع�ضاء ومدير وجميع 
العمل اجلاد  اإىل موا�ضلة  الغرفة  موظفي 
نحو خدمة قطاع الأعمال بالإمارة خا�ضة 
رج����ال الأع���م���ال وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن م��ن خالل 
بالقطاع  الرتقاء  على  الفئات  تلك  حتفيز 
الق��ت�����ض��ادي وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإر����ض���اء دعائم 
من�ضاآت  ت�ضجيع  ن��ح��و  ال��ع��م��ل  وم��رت��ك��زات 

القطاع اخلا�ض يف اإمارة عجمان.
خ���الل الجتماع  ال��ع��ه��د  ���ض��م��و ويل  ووج����ه 
ب�������ض���رورة اله���ت���م���ام ب��ق��ط��اع ال�����ض��ب��اب من 
اجل��ن�����ض��ني مم���ن ي���رغ���ب���ون ب���دخ���ول عامل 
بدء  نحو  عليهم  الأم���ور  وت�ضهيل  التجارة 
م�ضاريع خا�ضة بهم داعيا ال�ضباب والفتيات 
ل��ل��ب��دء ب��ت��اأ���ض��ي�����ض وت��ن��ف��ي��ذ م�����ض��اري��ع تكون 
�ضندا لهم يف امل�ضتقبل وعدم العتماد على 
اخلربات  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  فقط  الوظيفة 

الأخرى وا�ضت�ضارة اأ�ضحاب امل�ضاريع لتنفيذ 
اأف���ك���اره���م وم���ب���ادرات���ه.. وط��ال��ب��ه��م �ضموه 
بالدورات  وال��ت��ح��اق��ه��م  ق��درات��ه��م  بتطوير 
..موؤكدا  مواهبهم  ت�ضقل  ال��ت��ي  وال��ور���ض 
النجاح  اأ�ضا�ض  هو  العمل  الإخ��ال���ض يف  ان 
تنفيذها  يتم  م��ب��ادرات  اأو  م�ضاريع  اأي���ة  يف 
والتوفيق  ال��ن��ج��اح  م��وا���ض��ل��ة  ل��ه��م  متمنيا 
واملحافظة على ما حتقق..اإىل جانب تهيئة 
العمال  �ضاحبات  لت�ضجيع  ال��داع��م  امل��ن��اخ 
“الأ�ضراملنتجة” وم�ضاهمتهن يف اخلدمات 

املقدمة للمجتمع املحلي.
ودعا �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي 
اأع�ضاء جمل�ض الإدارة والع�ضاء املنت�ضبني 
الزيارات  تكثيف  اإىل  املن�ضاآت  اأ�ضحاب  من 
اأف�ضل املمار�ضات  اخلارجية والطالع على 
واملبادرات والفكار بهدف جذب م�ضتثمرين 
بتنمية  والهتمام  اإم��ارة عجمان  اإىل  ج��دد 
ع���ل���ى تطوير  ذل�����ك  وان���ع���ك���ا����ض  الإم����������ارة 

القطاعات املختلفة فيها.
عبداهلل  ���ض��ع��ادة  اأ���ض��اد  كلمته  م�ضتهل  ويف 
اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  امل��وي��ج��ع��ي،  حم��م��د 
غرفة جتارة و�ضناعة عجمان، مبا يحققه 
اإم��ارة عجمان ون�ضب  القت�ضادي يف  الأداء 
ال�ضناعية  املجالت  كافة  يف  املطردة  النمو 
يواكب  الذي  الأم��ر  واخلدمية،  والتجارية 
ال�ضموال�ضيخ  �ضاحب  واه��ت��م��ام  توجيهات 
املجل�ض  ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن  حميد 
عمار  ال�ضيخ  و�ضمو  عجمان،  حاكم  الأعلى 
عجمان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب���ن 
لالإرتقاء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض   �
تناف�ضيته  وزي�����ادة  الق��ت�����ض��ادي  ب��ال��ق��ط��اع 

وتنوع مقوماته.
اإك�ضبو  يف  العاملية  امل�ضاركات  تنوع  ان  واأك��د 
الأ�ضاليب  اأه���م���ي���ة  ب��ي��ن��ت  دب�����ي،   2020
والطرق احلديثة يف ال�ضتثمار، ونتج عنها 
اأفكار عززت من ت�ضهيل الج��راءات وزيادة 
العاملية  الح������داث  اأن  م�����ض��ي��ف��ا  م��رون��ت��ه��ا 

الإهتمام  ����ض���رورة  ع��ل��ى  ����ض���ددت  الخ�����رية 
وت�ضليط  ال��غ��ذائ��ي  الم���ن  ق��ط��اع  بتطوير 
ال�����ض��وء ع��ل��ى م�����ض��اه��م��ة ال��ق��ط��اع اخلا�ض 

ب�ضكل كبري يف هذا القطاع احليوي.
واأ�ضاف “ اإمارة عجمان لديها العديد من 
امل�ضادر التي ميكن ال�ضتفادة منها يف تبادل 
اأنها  ال��دول، خا�ضة  العديد من  ال�ضلع مع 
تنتج مايعادل %50 من الرثوة ال�ضمكية 
داعياً  للخارج،  اأغلبها  وت�ضدير  الدولة  يف 
اإجناز  و�ضرعة  عجمان  ميناء  تن�ضيط  اإىل 
منطقة  يف  اجل��دي��د  عجمان  ميناء  اإق��ام��ة 
التي  املتالحقة  التطورات  ملواكبة  ال���زوراء 
م�ضتوى  على  القت�ضادي  القطاع  ي�ضهدها 

الإمارات عامة وعجمان خا�ضة.
جهودها  �ضتوا�ضل  عجمان  “غرفة  وق���ال 
اإمارة عجمان  اإقت�ضاد  للم�ضاهمة يف تنمية 
واإ�ضتدامة ومنو موؤ�ض�ضات ومن�ضاآت القطاع 
تنوع  على  الغرفة  كما�ضتحر�ض  اخل��ا���ض، 

خدماتها ومبادراتها«.
اجتماع  حم�ضر  اإعتماد  الإجتماع  وت��ن��اول 
 2021 ل���ل���ع���ام  ال����راب����ع  الدارة  جم��ل�����ض 
املوارد  جلنة  اإجتماع  نتائج  على  والط��الع 
الداخلي  التدقيق  وجلنة  واملالية  الب�ضرية 
تقرير  واع��ت��م��اد  واع��ت��م��اده،   2022 للعام 
كما   ،2021 ل��ل��ع��ام  اخل���ت���ام���ي  احل�������ض���اب 
اللجان  ت�����ض��ك��ي��ل  اإع������ادة  ت���ن���اول الج���ت���م���اع 
اأع�ضاء جمل�ض الدارة يف جمال�ض  ومتثيل 

الأعمال.
واإطلع احل�ضور على تقرير م�ضاركة غرفة 
عجمان يف اإك�ضبو دبي 2020، بحيث عززت 
العاملي  تواجدها يف احل��دث  غرفة عجمان 
على مداراأيام املعر�ض بهدف ت�ضليط ال�ضوء 
القت�ضادية  وامل��ق��وم��ات  الإم��ك��ان��ي��ات  ع��ل��ى 
والفر�ض  ع���ج���م���ان  لإم��������ارة  وال���ت���ج���اري���ة 
وتعزيزال�ضراكات  امل��ت��اح��ة،  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
الدول  مع  القت�ضادية  العالقات  وتوطيد 
الزائرة  الق��ت�����ض��ادي��ة  وال���وف���ود  امل�����ض��ارك��ة 

اأ�ضواق  فتح  �ضبل  وبحث  العاملي،  للمعر�ض 
وايجاد  الإم����ارة  ملنتجات  ج��دي��دة  خارجية 
قنوات توا�ضل مبا�ضرة بني اأع�ضاء الغرفة 
من التجار واأ�ضحاب الأعمال مع نظرائهم 
ال�ضفقات وبناء  الأخ��رى لعقد  ال��دول  من 
ال�����ض��راك��ات وت��ب��ادل اخل����ربات، ك��م��ا عمدت 
غرفة عجمان اإىل متكني اأ�ضحاب العمال 
القت�ضادية  الح������داث  يف  امل�����ض��ارك��ة  م���ن 
خالل معر�ض اإك�ضبو 2020 دبي. وعززت 
اإك�ضبو  غرفة عجمان ح�ضورها يف معر�ض 
لرئي�ض  ول��ق��اء  زي����ارة   75 ب���  دب���ي   2020
توقيع  جانب  اإىل  الإدارة  جمل�ض  واأع�ضاء 
يف  وامل�ضاركة  تعاون  وم��ذك��رة  اتفاقية   11
بحث  ومت  اقت�ضاديا،  ومنتدى  ملتقى   53
 127 مع  العالقات  وتقوية  التعاون  �ضبل 
دولة من الدول امل�ضاركة يف احلدث العاملي، 
15 وفدا  اإ���ض��ت��ق��ب��ل��ت غ��رف��ة ع��ج��م��ان  ك��م��ا 
ال��وف��ود الزائرة  اإم���ارة عجمان م��ن  ل��زي��ارة 
5 ملتقيات اإقت�ضادية  لإك�ضبو، ومت تنظيم 
من�ضاأة   149 م�ضاركة  وتنظيم  الإم���ارة  يف 
من اع�ضاء الغرفة للم�ضاركة يف الفعاليات 

القت�ضادية باإك�ضبو.
�ضري  على  الإدارة  جمل�ض  اأع�����ض��اء  واط��ل��ع 
العمل يف الربنامج املتقدم لريادة الأعمال 
عنوان  حت��ت  ال�ضناعة  قطاع  يف  والب��ت��ك��ار 
والذي تنظمه غرفة  للم�ضتقبل”،  ناع  “�ضُ
ال�ضارقة  جم��م��ع  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��ج��م��ان 
وخمترب  والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
ال�ضارقة املفتوح لالبتكار، ليهدف الربنامج 
يف  الن��خ��راط  على  منت�ضبيه  ت�ضجيع  اإىل 
املعريف  اجل��ان��ب��ني  ودع���م  ال�ضناعي  امل��ج��ال 
واملهني لديهم واإكت�ضاف الفر�ض البتكارية 
والتقنيات  ال�����ض��ن��اع��ة  ق���ط���اع  يف  امل���ت���اح���ة 
وتقييمها  واختبارها  اجل��دي��دة  ال�ضناعية 
�ضاملة حول  درا�ضات  اإع��داد  ومتكينهم من 
واآليات  رائ����دة  �ضناعية  وم�����ض��اري��ع  اأف���ك���ار 
منتجات  ت��ط��وي��ر  ف��ر���ض  وب��ح��ث  تنفيذها 

القدرات  تعزيز  اإىل جانب  قائمة،  م�ضاريع 
واملهارات يف جمال ال�ضناعة ور�ضد الأفكار 
املعتمدة  ال�ضناعية  ال�ضتثمارية  والفر�ض 

على جمال البتكار واأدواته.
ويعتمد تنفيذ الربنامج على ثالث مراحل 
اجراء  ثم  امل�ضاركني  ت�ضجيل  تبداأ مبرحلة 
امل�ضاركني  واخ���ت���ي���ار  ال���ق���ب���ول  م���ق���اب���الت 
الثانية  امل���رح���ل���ة  وت�����ض��م��ل  ال���ربن���ام���ج  يف 
ال��ت��دري��ب��ي مبجموعة  ال��ربن��ام��ج  ان��ط��الق 
واملعتمدة  املتخ�ض�ضة  ال��ع��م��ل  ور�����ض  م���ن 
واكت�ضاب  وامل��ع��ريف  التجريبي  التعلم  على 
املهارات،ويختتم الربنامج باملرحلة الثالثة 
للم�ضاركني  الأول��ي��ة  ال��ن��م��اذج  ل�ضتعرا�ض 

خالل احلفل اخلتامي.
التقرير  الدارة  جمل�ض  اج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
للتعليم  ال��دويل  عجمان  ملعر�ض  اخلتامي 
ن�ضخة  �ضهدت  بحيث   ،2022 وال��ت��دري��ب 
جامعة   25 اأك���رثم���ن  م�����ض��ارك��ة  امل��ع��ر���ض 

وموؤ�ض�ضة تعليمية.
اأك��رث من  اأي���ام   3 م��دار  املعر�ض على  وزار 
عن  والباحثني  الطلبة  م��ن  زائ���ر  اآلف   3
كما  والعليا،  اجلامعية  درا�ضتهم  ا�ضتكمال 
اإ�ضتفاد من ور�ض العمل خالل اأيام املعر�ض 

اأكرث من 300 طالب وطالبة.
للمعر�ض،  اخل���ت���ام���ي  ال��ت��ق��ري��ر  وت����ن����اول 
ال���وا����ض���ع���ة م����ن ج����ان����ب ممثلي  ال������ض�����ادة 
اجل��ام��ع��ات امل�����ض��ارك��ة وك��ذل��ك ال����زوار حول 
اأهمية املعر�ض ودوره كمطوررئي�ضي لقطاع 
التعليم العايل، وفتح قناة توا�ضل مبا�ضرة 

بني الطلبة واجلامعات.
وكرم �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي 
الإدارة  جمل�ض  اأع�ضاء  عجمان،  عهد  ويل 
النعيمي،  اأح��م��د  ���ض��امل  ���ض��ع��ادة  ال�����ض��اب��ق��ني 
ال�����ض��ام�����ض��ي، و�ضعادة  و���ض��ع��ادة ح��م��د غ���امن 
غالب خليفة املهريي، تقديراً ملا بذلوه من 
جهود يف خدمة تطوير العمل وامل�ضاهمة يف 

ابراز دور الغرفة يف كافة املياديني.

جمل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري يعقد 
اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضابع والثالثني

•• اأبوظبي-الفجر: 

والثالثني  ال��ضابع  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  بنك  عقد 
خلدون  معايل  برئا�ضة  اأبوظبي،  يف  للبنك  الرئي�ضي  املركز  مبنى  يف  افرتا�ضياً 
ووافقت  الإدارة.  اأع�ضاء جمل�ض  الإدارة وبح�ضور  رئي�ض جمل�ض  املبارك،  خليفة 
 37 اأرباح نقدية قدرها  الإدارة بتوزيع  العمومية على تو�ضية جمل�ض  اجلمعية 
يعادل  ما  اأي  دره��م  مليار   2.574 وق��دره  اإجمايل  الواحد، مببلغ  لل�ضهم  فل�ض 
%49 من �ضايف الأرباح. وقد �ضّجل بنك اأبوظبي التجاري ارتفاعاً ملحوظاً يف 

5.247 مليار  ال��ذي بلغ  �ضايف الأرب��اح 
درهم خالل عام 2021، ويعود الف�ضل 
ا�ضرتاتيجية  اإىل  ال��ق��وي  الأداء  ه��ذا  يف 
بتنفيذها  ب���داأن  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  البنك 
مطلع العام املا�ضي. وقال معايل خلدون 
اإدارة  امل���ب���ارك، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  خ��ل��ي��ف��ة 

جمموعة بنك اأبوظبي التجاري:
ي����وا�����ض����ل ب����ن����ك اأب�����وظ�����ب�����ي ال����ت����ج����اري 
موؤ�ض�ضة  ب�����ض��ف��ت��ه  ال����رائ����دة  م�����ض��ريت��ه 
املجتمع  دع��م  على  تعمل  عاملية،  مالية 
جميع  يف  واملوؤ�ض�ضات  وال�ضركات  املحلي 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأنحاء 
ويفخر البنك مبوا�ضلة دعمه لعمالئه 
خمتلف  يف  و����ض���رك���ائ���ه،  وم�����ض��اه��م��ي��ه 

الظروف والأوقات.
التجاري  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ح���ر����ض  ل��ق��د 
تطبيق  ع����ل����ى   2021 ع�������ام  خ�������الل 
جم����م����وع����ة �����ض����ام����ل����ة م������ن ال����ت����داب����ري 
العمالء  حلماية  ال��رام��ي��ة  والإج�����راءات 
التعاون  خالل  من  اقت�ضادياً،  املتاأثرين 
العربية  الإم����ارات  م�ضرف  م��ع  الوثيق 
الدعم  خطة  لإجن���اح  امل��رك��زي،  املتحدة 
من  الرغم  وعلى  ال�ضاملة.  القت�ضادي 
عام  �ضهدها  التي  والتحديات  التقلبات 
2021، متكن البنك من ت�ضريع وترية 
اأع���م���ال���ه طويلة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
على  م�ضتمر  ب�ضكل  وال��رتك��ي��ز  الأم����د، 
التزام  بف�ضل  الرقمي،  التحّول  م�ضرية 

وميزانيته  املميزة،  املوؤ�ض�ضية  وثقافته  املثلى،  احلوكمة  مبعايري  الرا�ضخ  البنك 
املوؤ�ض�ضات  اأهم  اإحدى  ب�ضفته  التجاري،  اأبوظبي  بنك  ويوؤكد  القوية.  العمومية 
املالية يف الدولة، التزامه بدعم جهود احلكومة الرائدة لتحقيق احلياد املناخي 
مبا  البنك  وا�ضرتاتيجيات  �ضيا�ضات  تطوير  على  والعمل   ،2050 ع��ام  بحلول 

يتما�ضى مع حتقيق هذا الهدف احليوي املهم. 
تتمثل ا�ضرتاتيجية بنك اأبوظبي التجاري وتطلعاته امل�ضتقبلية، يف ال�ضتفادة من 
للخم�ضني  “ال�ضتعداد  الوطنية  الإم��ارات  اأجندة  اأتاحتها  التي  العديدة  الفر�ض 
البنية  تعزيز  يف  فاعل  ب�ضكل  امل�ضاهمة  على  البنك  و�ضيعمل  القادمة”.  ع��ام��اً 
ودعم  القت�ضادي  التنّوع  دعم جهود  القيمة من خالل  الوطنية وخلق  التحتية 
م�ضرية النمو، وتبّني حلول التكنولوجيا الرقمية التي ت�ضب يف م�ضلحة العمالء، 
اإىل جانب غر�ض ثقافة التطوير الوظيفي، التي كان لها دور كبري يف ا�ضتقطاب 

الكفاءات والكوادر الب�ضرية الإماراتية اإىل جمموعة بنك اأبوظبي التجاري.
اليوم مبكانة مرموقة تتيح له موا�ضلة حتقيق  التجاري  اأبوظبي  ويحظى بنك 
على  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  وذات  للم�ضاهمني  الأم����د  وط��وي��ل��ة  م�ضتدامة  م��ال��ي��ة  ع��وائ��د 
مميز،  ق��ي��ادة  ف��ري��ق  م��ن  البنك  ب��ه  يتمتع  م��ا  بف�ضل  وذل���ك  املحلية،  املجتمعات 

وان�ضجام يف �ضري العمل، ووجود ا�ضرتاتيجية وا�ضحة للتحّول الرقمي.    
اأع�ضاء جدد  اجتماعه عن تعيني  التجاري يف  اأبوظبي  بنك  اإدارة  واأعلن جمل�ض 
ان�ضموا للمجل�ض �ضمن الدورة اجلديدة التي متتد ملدة ثالث �ضنوات وهم كل من 
ال�ضيخ �ضلطان �ضرور الظاهري، و�ضعادة عمرو املنهايل، وال�ضيدة فاطمة النعيمي.  
وبهذه املنا�ضبة، قال معايل خلدون خليفة املبارك، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة 
كما  اجلديد  بت�ضكيله  الإدارة  مبجل�ض  اأرح��ب  اأن  “اأود  التجاري:  اأبوظبي  بنك 
اأرحب بالأع�ضاء اجلدد الذين ان�ضموا للمجل�ض هذه الدورة وهم ال�ضيخ �ضلطان 
واأنتهز هذه  النعيمي.  املنهايل، وال�ضيدة فاطمة  �ضرور الظاهري، وال�ضيد عمرو 
الكليلي  اأحمد  وال�ضيد  الظاهري،  لل�ضيد حممد  ال�ضكر  لأتقدم بجزيل  الفر�ضة 

على م�ضاهماتهم يف جمل�ض الإدارة خالل دورته ال�ضابقة.«

خرباء القطاع امل�ضريف يناق�ضون اأثر رقمنة
 جتربة االإقرا�س لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة

•• دبي-وام:

عقد معهد الإمارات للدرا�ضات امل�ضرفية واملالية - املوؤ�ض�ضة الإقليمية الرائدة 
اأثر رقمنة جتربة  يف جمال التعليم امل�ضريف واملايل- جل�ضة حوارية ملناق�ضة 
اأقيمت  التي   - اجلل�ضة  و�ضلطت  واملتو�ضطة.  ال�ضغرية  لل�ضركات  الإق��را���ض 
يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  لإق��را���ض  جديد  فكر  “نحو  عنوان  حتت 
واملالية  امل�ضرفية  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ال�����ض��وء   - الرقمي”  ال��ع��امل 
املدعومة من احلكومة التي تتوفر لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف الإمارات 
متا�ضياً مع ا�ضرتاتيجية البالد نحو تعزيز منظومتها للتنويع القت�ضادي. 
با�ضرتاتيجية رقمية  امل�ضاركون خالل احلوار على �ضرورة ال�ضطالع  واأكد 
متقدمة توفر لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة عملية اإقرا�ض �ضريعة و�ضل�ضة 
وت�ضاعدهم على اإدارة �ضوؤونهم املالية بينما تقوم البنوك بتح�ضني حتليالتها 
واأ�ضرع. اأف�ضل  عمالء  جتربة  لتوفري  الحتيال  ومكافحة  املخاطر  وتقييم 
كما اأكد امل�ضاركون على اأهمية تكوين �ضبكة من امل�ضارف ومزودي راأ�ض املال 

ومقدمي اخلدمات وحلول التكنولوجيا 
املالية واحلا�ضنات بهدف التو�ضل اإىل 
ال�ضتمرارية  و�ضمان  �ضاملة  منهجية 
وال�ضطالع  الأع����م����ال  رواد  ل���دع���م 
وا�ضتدامة  جن��اع��ة  اأك����رث  مب��ن��ظ��وم��ة 
واملتو�ضطة  ال�������ض���غ���رية  ل���ل�������ض���رك���ات 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ال��ع��م��ل ب���ن���ج���اح. ومت 
ال��ت��اأك��ي��د ك��ذل��ك ع��ل��ى ����ض���رورة توفري 
لل�ضركات  والتوجيه  التثقيف  جل�ضات 
وال�ضركات  وامل���ت���و����ض���ط���ة  ال�������ض���غ���رية 
النمو  تعزيز  من  ميّكنها  مبا  النا�ضئة 
جناحها  على  اإيجابي  ب�ضكل  والتاأثري 
جانب  اإىل  اأع���م���ال���ه���ا  وا����ض���ت���م���راري���ة 

خرباتها ومعارفها ال�ضابقة.

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز اآفاق التعاون اال�ضتثماري والتجاري مع وفد اأرجنتيني
•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  ن��ّظ��م��ت غ��رف��ة جت���ارة و���ض��ن��اع��ة 
لقاء اأعمال مع وفد جتاري من جمهورية 
اآف���اق التعاون  الأرج��ن��ت��ني، ب��ه��دف ر���ض��د 
الأرجنتني،  م��ع  وال��ت��ج��اري  ال�ضتثماري 
وتعزيز ال�ضراكات الفاعلة يف العديد من 
ح�ضر  املُتبادل.  الهتمام  ذات  القطاعات 
اأق��ي��م يف م��ق��ر الغرفة؛  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ج����رياردو زام����ورا حاكم 
حمافظة �ضينتياغو ديل اإ�ضتريو - رئي�ض 
الوفد التجاري من جمهورية الأرجنتني، 
رئي�ض  امل��زروع��ي  حممد  عبداهلل  و�ضعادة 
و�ضعادة  اأب��وظ��ب��ي،  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
ع�ضو  الظاهري  را�ضد  بن  �ضلطان  �ضعيد 
و�ضعادة  اأب��وظ��ب��ي،  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
حممد ه��الل امل��ه��ريي م��دي��ر ع��ام غرفة 
ك���ب���ري من  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل  اأب����وظ����ب����ي، 
الأعمال  ورواد  احلكومية  ال�ضخ�ضيات 
املحافظات  م����ن  ع�����دد  يف  وال���������ض����رك����ات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة 
مكتب  ع�����ن  ومم����ث����ل����ني  الق�����ت�����������ض�����ادي، 
اأبوظبي لال�ضتثمار. واأّكد �ضعادة عبداهلل 

الفتتاحية  كلمته  يف  امل���زروع���ي،  حممد 
الإماراتية  العالقات  عمق  اللقاء  خ��الل 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة، لف���ت���اً اأن���ه���ا ت�����ض��ت��ن��د اإىل 
تاريخ طويل من العمل املثمر و التن�ضيق 
ٌتعد  الأرج���ن���ت���ني  اأن  ل���ض��ي��م��ا  امل�����ض��رتك، 
لدولة  مهّما  وا�ضتثمارياً  جت��اري��اً  �ضريكاً 
الإمارات مبنطقة اأمريكا الالتينية، حيث 
زاد حجم التبادل التجاري غري النفطي 
ب���ني الإم�������ارات والأرج���ن���ت���ني ب���ني عامي 
2016 و2020 من 692 مليون درهم 
مليار   1 م��ن  اأك���رث  اإىل   2016 ع���ام  يف 
املزروعي  واأع���رب   ،2020 ع��ام  دره��م يف 
امل�ضرتكة  تظافر اجلهود  اإىل  عن تطلعه 
بالعالقات  لل�ضري  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 
م�ضتويات  ن��ح��و  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
اأمثل من التبادلت التجارية والتدفقات 
والأرجنتني،  اأبوظبي  ب��ني  ال�ضتثمارية 
اإىل م�ضتويات  وبال�ضكل الذي يرتقي بها 
اأو�ضع  على  والإمكانات  الطموحات  تلبي 
ن��ط��اق. ك��م��ا اأ����ض���ار رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اإدارة 
غرفة اأبوظبي اإىل حر�ض دولة الإمارات 
والت�ضريعات  امل��ن��ظ��وم��ات  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
املنا�ضب  املناخ  لتهيئة  املالئمة  القانونية 

ال�ضتثمارية،  الفر�ض  وحتفيز  لالأعمال 
وه��و م��ا نتج عنه ���ض��دارة دول��ة الإمارات 
القت�ضادية  امل����وؤ�����ض����رات  م����ن  ال���ع���دي���د 
ترّبع  اإىل  ال�ضياق  بهذا  م�ضرياً  العاملية، 
دولة الإمارات على عر�ض ريادة الأعمال، 
يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة  يف  حّلت  اأن  بعد 
 .2022 الأع��م��ال  لريادة  العاملي  املوؤ�ضر 
م�ضتوى  على  الأف�ضل  اجلهة  باعتبارها 
التجارية  الأعمال  وبدء  لتاأ�ضي�ض  العامل 

احلافل  ال�����ض��ج��ل  اإىل  ي�����ض��اف  م���ا  وه����و 
الإمارات،  دول��ة  التي حققته  ب��الإجن��ازات 
ريادة  ق��ط��اع  وتطوير  تنمية  يف  وخا�ضة 
الأعمال، باعتباره اأحد حمركات اقت�ضاد 
القت�ضاد  وق���اط���رة  امل�ضتقبلي  امل��ع��رف��ة 
والنمو  والتناف�ضية  التنوع  نحو  الوطني 
اإىل �ضعي  امل�ضتدام. ولفت يف ختام كلمته 
اأبوظبي لتكثيف جهودها لت�ضهيل  غرفة 
على  الأرجنتينيني  امل�ضتثمرين  اأع��م��ال 

اإمارة  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  املنظومة  ام��ت��داد 
املعنية،  اجل��ه��ات  م��ع  بال�ضراكة  اأب��وظ��ب��ي 
املتاحة  ال�����ض��ب��ل  ا���ض��ت��ك�����ض��اف  ف�����ض��اًل ع���ن 
ل��ت��وف��ري اأف�����ض��ل ال��ف��ر���ض ل��ل�����ض��رك��ات من 
اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي والأرج���ن���ت���ني ع��ل��ى حد 
�ضواء. من جانبه، قال معايل د. جرياردو 
ملنطقة  الإقليمي  املجل�ض  رئي�ض  زام��ورا، 
حمافظة  وح����اك����م  الأرج����ن����ت����ني  ����ض���م���ال 
اإقامة  منذ  باأنه  اإ�ضتريو  دي��ل  �ضينتياغو 
م��ن��ط��ق��ة ���ض��م��ال الأرج���ن���ت���ني ك����ان هناك 
روؤية طموحة حول البعد الإيجابي الذي 
مع  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ض��راك��ة  �ضتحققه 
اأّهلها لتكون اأول  دولة الإم��ارات، وهو ما 
دولة يقع الختيار عليها لإقامة عالقات 
“ تتنوع  واأ���ض��اف  ا�ضتثمارية.  و���ض��راك��ات 
القت�ضادية  والإم���ك���ان���ات  اخل�����ض��ائ�����ض 
يف ك��ل حم��اف��ظ��ة م��ن حم��اف��ظ��ات �ضمال 
لفتاً اإىل ما ميّيز حمافظة  الأرجنتني”، 
اإمكانات  م���ن  اإ����ض���ت���ريو  دي����ل  ���ض��ي��ن��ت��ي��اغ��و 
الأغ��ذي��ة، ومبا  ت�ضدير  كبرية يف جم��ال 
ي�ضّكل دافعاً لتطوير اآلية تعاون م�ضرتكة 
مع دولة الإمارات يف هذا املجال احليوي 

وال�ضرتاتيجي.

اأهمية  على  التاأكيد  ج��ان��ب  اإىل  دوري،  ب�ضكل  البيانات 
املعنية  اجلهات  خمتلف  بني  والتن�ضيق  التعاون  ا�ضتمرار 
البيانات،  من  والدولية  املحلية  املتطلبات  جميع  لتلبية 
الربط  للتعاون يف حتديث  املخت�ضني  ف�ضاًل عن توجيه 

الإلكرتوين.

•• دبي-الفجر: 

امل��ال��ي��ة ور����ض���ة ع��م��ل ح���ول م�����ض��روع جمع  ن��ظ��م��ت وزارة 
الإمارات  دول��ة  م�ضتوى  على  احلكومة  مالية  اإح�ضاءات 
املرئي،  الت�����ض��ال  تقنيات  ع��رب  وذل���ك  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ومب�ضاركة الفريق الفني من الدوائر املالية يف حكومات 
امل�ضاركني  اط���الع  اإىل  ال��ور���ض��ة  ه��دف��ت  حيث  الإم�����ارات، 
الفنية  املوا�ضيع  ومناق�ضة  امل�ضروع  م�ضتجدات  اآخر  على 
امل�ضرتكة. واأكد �ضعادة يون�ض حاجي اخلوري وكيل وزارة 
الدوائر  م��ع  والتن�ضيق  العمل  موا�ضلة  اأه��م��ي��ة  امل��ال��ي��ة، 
املالية يف احلكومات املحلية لتوفري بيانات دقيقة متكن 
�ضناع القرار من و�ضع اخلطط املنا�ضبة واتخاذ القرارات 
و�ضناعة  التنمية  م�ضرية  يدعم  مبا  ال��دول��ة،  يف  الفعالة 

م�ضتقبل اأف�ضل. 
موا�ضلة  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  وزارة  “حتر�ض  ���ض��ع��ادت��ه:  وق���ال   
تنظيم مثل هذه الور�ض لتعزيز وتن�ضيق الن�ضباط املايل 
املحلية  واحلكومات  املالية  وزارة  بني  املالية  وال�ضيا�ضات 
وت�ضمن  الدولة.«  يف  املالية  الإدارة  مب�ضتويات  لالرتقاء 

جدول اأعمال الور�ضة ا�ضتعرا�ض للبيانات املالية ال�ضنوية 
2022، كما جرت مناق�ضة  2021 والربعية لعام  لعام 
تغطية اجلهات احلكومية لعام 2021-2022، وم�ضروع 
اخلا�ض  املعيار  م�ضروع  جانب  اإىل  العمومية،  امليزانية 
ال�ضتحقاق  لنظام  والتحول   ،SDDS البيانات  لن�ضر 

املحا�ضبي، ف�ضاًل عن نظام الربط الإلكرتوين مع بوابة 
الإم��ارات لإح�ضاءات مالية احلكومة. ويف ختام الور�ضة، 
وبيانات  املالية  البيانات  ت�ضليم  التو�ضية ب�ضرورة  جاءت 
مواعيدها  يف  وال��رب��ع��ي��ة  ال�ضنوية  الوظيفي  الت�ضنيف 
تغطية  قوائم  حتديث  اإىل  اإ�ضافة  عليها،  املتفق  املحددة 

لالرتقاء مب�ستويات البيانات املالية على م�ستوى الدولة

وزارة املالية تنظم ور�ضة عمل حول م�ضروع جمع اإح�ضاءات مالية احلكومة
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افتتحت مهرجان »�سكة للفنون والت�سميم« يف ن�سخته العا�سرة

لطيفة بنت حممد: نعمل على حتقيق روؤية حممد بن را�ضد بجعل دبي عا�ضمة لالقت�ضاد االإبداعي بحلول 2025
ن�سعى ل�ستقطاب الطاقات املبدعة العاملية وت�سجيعها على تاأ�سي�ض اأعمالها يف دبي تعزيزًا لفر�ض النهو�ض بالقت�ساد الإبداعي

�ضهيل املزروعي يتفقد تقدم �ضري عمل م�ضروع قطار االحتاد يف اإمارة اأبوظبي

موارد ال�ضارقة تنظم برناجمًا دوليًا للت�ضويق الرقمي للباحثني عن عمل

•• دبي-وام:

اف��ت��ت��ح��ت ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة بنت 
اآل مكتوم، رئي�ضة هيئة  حممد بن را�ضد 
“دبي للثقافة”  الثقافة والفنون يف دبي 
العا�ضرة  الن�ضخة  دب���ي..  جمل�ض  ع�ضو 
من “مهرجان �ضكة للفنون والت�ضميم” 
امل�ضهد  م��ك��ون��ات  اأه���م  اأح���د  ي�ضكل  ال���ذي 
فعالياته  وتتوا�ضل  ل��الإم��ارة،  الإب��داع��ي 
24 مار�ض  اإىل   15 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
الفهيدي  ح�����ي  يف   2022 اجل���������اري 
ال��ت��اري��خ��ي، يف اإط����ار م��و���ض��م دب���ي الفني 
2022، مت�ضمناً جمموعة متنوعة من 

املبادرات الرائدة وال�ضراكات اجلديدة.
وقامت �ضموها بجولة يف اأرجاء املهرجان 
ال�����ذي ي��ن��ط��ل��ق ه����ذا ال���ع���ام حت���ت �ضعار 
بالزدهار”،  نحتفي  ب��ال��ف��ن،  “نحتفي 
الفنية  الأعمال  واطلعت على جانب من 
املعرو�ضة واأبرز الفعاليات التي ي�ضمها، 
امل�ضاركني  للفنانني  تقديرها  معربًة عن 
يف املهرجان الهادف لإتاحة من�ضة جتمع 
باملواهب  وحت��ت��ف��ي  ال��ف��ن��ون  اأن�����واع  �ضتى 
ال�ضباب من الإمارات  الواعدة والفنانني 
وامل��ن��ط��ق��ة، ت��ر���ض��ي��خ��اً مل��ك��ان��ة دب���ي مدينة 
للمبدعني.  وح��ا���ض��ن��ة  ل���الإب���داع  ع��امل��ي��ة 

الحتفالية  ه��ذه  اأهمية  �ضموها  واأّك���دت 
وقالت  واإقليمياً،  حملياً  املتميزة  الفنية 
“ يعد مهرجان �ضكة للفنون والت�ضميم 
احل���دث الأب�����رز م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى خارطة 
الفعاليات  م��ن  وه��و  املنطقة،  يف  الفنون 
يف  ل��ن��ا  بالن�ضبة  ال��ك��ب��رية  الأه��م��ي��ة  ذات 
اإذ ي��وّف��ر م��ه��رج��ان �ضكة  ل��ل��ث��ق��اف��ة؛  دب���ي 
حملياً  النا�ضئة  للمواهب  فريدة  ة  من�ضّ
وخليجياً لعر�ض جديد اإبداعاتهم، وذلك 
امل�ضتقبل  رواد  ب��رع��اي��ة  ال��ت��زام��ن��ا  �ضمن 
وا�ضتقطاب  والثقافة،  الفنون  جم��ال  يف 
الطاقات املبدعة العاملية وت�ضجيعها على 
تاأ�ضي�ض اأعمالها يف دبي، والذي ي�ضهم يف 
لالإمارة  الإب��داع��ي  بالقت�ضاد  النهو�ض 
ب��ي��ن��م��ا ن��وا���ض��ل م�����ض��ريت��ن��ا ن��ح��و حتقيق 
لالقت�ضاد  دب���ي  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه������داف 
ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  الإب��داع��ي 
اآل مكتوم، نائب  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال����وزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، والرامية اإىل جعل 
الإبداعي  لالقت�ضاد  عامليًة  عا�ضمًة  دبي 

بحلول 2025«.
 “ للثقافة  دب���ي  رئي�ضة  �ضمو  واأ���ض��اف��ت 
يقدم مهرجان �ضكة يف اأحد اأهم الأحياء 
العريقة يف دبي وهو حي الفهيدي، وعلى 

م����دار ع�����ض��رة اأي����ام اأ���ض��ك��ال اإب��داع��ي��ة من 
من  ليزيد  �ضنوفها؛  مبختلف  ال��ف��ن��ون 
ال��ت��اري��خ��ي، �ضمن رحلة  دب���ي  ق��ل��ب  األ���ق 
ج��دي��دة م��ن الإل��ه��ام ال���ذي اأم�����ض��ى �ضمًة 
ملدينة دبي املبدعة”، معربًة عن �ضعادتها 
مزيداً  يكت�ضب  ال��رائ��د  املهرجان  ب��روؤي��ة 
اأك��رب من  اأع���داداً  وي�ضتقطب  الزخم  من 

الفنانني عاماً تلو الآخر«.
من  اب���ت���داًء  زواره  امل��ه��رج��ان  وي�ضتقبل 
املعار�ض  م��ن  مبجموعة  ال��ث��الث��اء  ام�ض 
التي  واحل����وارات  وامل��ب��ادرات  والفعاليات 
عرو�ضاً  وي�����ض��م��ل  ال���ف���ن���ان���ون،  ي���دي���ره���ا 
تفاعلية،  ول����ق����اءات  ح���ي���ّة،  م��و���ض��ي��ق��ي��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مب�����ض��ارك��ة فنانني  واأن�����ض��ط��ة 
يف  مقيمني  وفنانني  نا�ضئني  اإم��ارات��ي��ني 
دولة الإم��ارات ومن دول اخلليج العربي 

ال�ضقيقة.
“نحتفي  ال��ع��ام  ه��ذا  �ضعاره  وم��ن خ��الل 
ي�ضعى  بالزدهار”،  ن��ح��ت��ف��ي  ب���ال���ف���ن، 
املهرجان يف اإطار مظلته اجلديدة “من�ضة 
�ضكة للفنون والت�ضميم” اإىل الأخذ بيد 
املهنية  رحلتهم  يف  النا�ضئني  ال��ف��ن��ان��ني 
���ض��وب الح������رتاف، ك��م��ا ي����روي ق�ض�ض 
مواهب  حققتها  ال��ت��ي  امل��ل��ه��م��ة  ال��ن��ج��اح 
حملية واإقليمية واعدة على مدار دوراته 

يف  املزدهر  الفني  امل�ضهد  عاك�ضاً  الفائتة، 
دبي. واأ�ضافت �ضمو ال�ضيخة لطيفة قائلة 
“ نعتز بكون املهرجان من مبادرات دبي 
لتمكني  العديدة  جهودنا  �ضمن  للثقافة 
رّواد  م��ن  وغ��ريه��م  وامل��ب��دع��ني  الفنانني 
الإبداعية  ال�ضناعات  جمال  يف  الأعمال 
الفنية  ومنتجاتهم  اأعمالهم  عر�ض  من 
امتداداً  الفنية،  امل�ضاحات  يف  والثقافية 
مل�ضاعينا نحو جعل الإمارة مركزاً ثقافياً 
رائداً وتطوير بيئة م�ضتدامة للقطاعات 

الثقافية والإبداعية«.
العام  ه��ذا  “�ضكة”  مهرجان  يف  ي�ضارك 
���ض��واء باحل�ضور  ف��ن��ان��اً   250 اأك���رث م��ن 
على  عملوا  وال��ذي��ن  ُبعد،  عن  اأو  الفعلي 
تطوير اأعمالهم الفنية من وحي �ضعاره؛ 
ي�ضاركون  اإماراتياً  فناناً   79 بينهم  من 
اإجمايل  من   50% وي�ضكلون  ح�ضورًيا 
فنان   34 اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضاركني،  عدد 
عربي مقيمني يف دولة الإمارات واخلليج 
العربي و45 فناًنا من الفنانني الأجانب 
املقيمني يف دولة الإم��ارات ودول اخلليج 

العربي.
ويقدم مهرجان �ضكة للفنون والت�ضميم 
امل�ضاريع اخلا�ضة؛  م��ن  ع��ددا  ال��ع��ام  ه��ذا 
الت�ضميم  و”بيت  �ضكة”  “بيت  م��ن��ه��ا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت���ف���ق���د م����ع����ايل ���ض��ه��ي��ل ب����ن حم���م���د فرج 
امل���زروع���ي، وزي���ر ال��ط��اق��ة والبنية  ف��ار���ض 
الإن�ضائية  الأع��م��ال  م�ضتجدات  التحتية، 
�ضبكة  م�ضروع  من  الثانية  املرحلة  �ضمن 
الإماراتية،  الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�ضكك 
الذي تعمل �ضركة الحتاد للقطارات على 
تطويره، وذل��ك خالل زي��ارة قام بها على 
التفقد  لأع��م��ال  املخ�ض�ض  ال��ق��ط��ار  م��ن 
املختلفة  الإن�ضائية  للمواقع  والإ����ض���راف 

للم�ضروع يف اإمارة اأبوظبي.
الزيارة،  يف  املزروعي  �ضهيل  معايل  وراف��ق 
����ض���ع���ادة امل��ه��ن��د���ض ح�����ض��ن حم��م��د جمعة 
البنية  ل�����ض��وؤون  ال����وزارة  وكيل  املن�ضوري، 
التحتية والنقل، وكان يف ا�ضتقبالهم �ضعادة 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  م��ل��ك،  ���ض��ادي 
امل�ضوؤولني  من  وع��دد  للقطارات،  الحت��اد 
اإن�ضاء  ت��ف��ق��دوا م��وق��ع  ال�����ض��رك��ة، ح��ي��ث  يف 

الذي  وال�ضيانة  للت�ضغيل  الرئي�ض  املركز 
يعد ع�ضب ال�ضبكة  وامل�ضوؤول عن التحكم 
بجميع العمليات الت�ضغيلية ل�ضبكة ال�ضكك 

احلديدية.
 ك��م��ا اط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة ت�ضغيل 
املركز  م����راف����ق  يف  وجت������ول  ال����ق����ط����ارات، 
ملمو�ضاً  ت���ط���وراً  ت�����ض��ه��د  ال��ت��ي  وم��ن�����ض��اآت��ه 
اأعلى  الإن�ضائية وفق  الأعمال  على �ضعيد 
ين�ضجم  العاملية، ومبا  وامل�ضتويات  املعايري 
م���ع اخل��ط��ة ال��زم��ن��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م���ن قبل 

ال�ضركة.
�ضرح  اإىل  ا�ضتمع معاليه  ال��زي��ارة،  وخ��الل 
امل�ضروع  وم��دي��ري  الوطنية  ال��ك��وادر  م��ن 
وامل��ه��ن��د���ض��ني ح���ول ت��ق��دم ���ض��ري ال��ع��م��ل يف 
م�����ض��روع ق��ط��ار الحت����اد، ورب��ط��ه م��ع دول 
اإىل  بالإ�ضافة  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 
اطالعه على النموذج الت�ضغيلي للم�ضروع، 
اإجنازات  واأه���م  ال�ضحن،  قطار  وحم��ط��ات 
الثانية  املرحلة  وتطورات  الأوىل  املرحلة 

م��ن امل�����ض��روع، والإجن������ازات ال��ت��ي حققتها 
ال�ضركة موؤخراً، وكان اأبرزها ربط اإمارتي 
�ضمن  مبا�ضر  قطار  بخط  ودب��ي  اأبوظبي 
اكتمال  ب��ع��د  الحتاد”  “قطار  ���ض��ب��ك��ة 
256 كم،  يبلغ طوله  ال��ذي  القطار  خط 
وذلك متهيداً لربط بقية اإمارات الدولة، 
لل�ضكك  ال���وط���ن���ي  “الربنامج  اإط������ار  يف 
احلديدية” والذي اأطلقته دولة الإمارات 
اخلم�ضني،  م�ضاريع  مظلة  وحتت  موؤخراً، 
حيث يعترب الربنامج والذي تقدر قيمته 
50 م��ل��ي��ار دره����م، اأكرب  ب���  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
على  ال���ربي  للنقل  ن��وع��ه��ا  م��ن  منظومة 
والهادفة  ك��اف��ة،  ال��دول��ة  اإم����ارات  م�ضتوى 
احلديدية  ال�ضكك  قطاع  م�ضار  ر�ضم  اإىل 

لل�ضنوات والعقود املقبلة.
م�ضروع  عن  �ضرح  اإىل  معاليه  ا�ضتمع  كما 
للركاب  احل����دي����دي����ة  ال�������ض���ك���ك  خ����دم����ات 
وت�ضريعات القطار وم�ضتجداته التجارية، 
والعقود وال�ضراكات التي اأبرمتها ال�ضركة 

يف الآونة الأخرية مبا فيها توقيع اتفاقية 
ب����ني ����ض���رك���ة الحت�������اد ل���ل���ق���ط���ارات وبنك 
م�ضروع  ل��ت��م��وي��ل  وذل���ك  الأول،  اأب��وظ��ب��ي 
الركاب  لنقل  احلديدية  ال�ضكك  خدمات 
بقيمة 1.990 مليار درهم اإماراتي، حيث 
اأبوظبي الأول مبوجبها مهام  يتوىل بنك 

املنظم الرئي�ض املعتمد للقر�ض.
واأ�ضاد معايل وزير الطاقة والبنية التحتية 
خالل اجلولة، بالتقدم الذي حققه م�ضروع 
الحتاد  �ضركة  وبجهود  الحتاد”  “قطار 
يعملون  ال���ذي���ن  وامل���وظ���ف���ني  ل��ل��ق��ط��ارات 
من  برهنوا  وال��ذي��ن  امل�ضروع،  اإجن��از  على 
خالله التزامهم بتنفيذ امل�ضروع بخطوات 
املعايري  اأف�ضل  وف��ق  ومدرو�ضة  مت�ضارعة 

واملمار�ضات العاملية املتبعة.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ت��وج��ه ���ض��ع��ادة ���ض��ادي ملك، 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ض���رك���ة الحت�����اد 
للقطارات، بال�ضكر لوزارة الطاقة والبنية 
وزير  امل��زروع��ي،  �ضهيل  ومل��ع��ايل   التحتية 

•• ال�سارقة -الفجر:

بال�ضارقة  الب�ضرية  امل���وارد  دائ��رة  تنظم 
برناجماً  ال�ضارقة  جامعة  مع  بالتعاون 
الرقمي  ال��ت�����ض��وي��ق  يف  دول���ي���اً  ت��اأه��ي��ل��ي��اً 
خريجي  م��ن  عمل  ع��ن  الباحثني  لفئة 
العمال.   ادارة  اأو  الت�ضويق  تخ�ض�ض 
ويقام خالل الفرتة من من 14 وحتى 

23 مار�ض احلايل.
وي���ق���ام ال��ربن��ام��ج ال�����دويل امل��ع��ت��م��د من 
 Digital( الدولية  الرخ�ضة  موؤ�ض�ضة 
 )  Marketing Certification
التعليم  ال��دائ��رة، مبركز  وال��ذي نظمته 
بجامعة  امل��ه��ن��ي  وال���ت���ط���وي���ر  امل�����ض��ت��م��ر 
التعليم  ن���ظ���ام  ط���ري���ق  ع���ن  ال�������ض���ارق���ة، 
ع����ن ب���ع���د ع����رب م��ن�����ض��ة ال����ب����الك ب����ورد 

  .)Blackboard(
وب�������دوره اأك�����د ����ض���ع���ادة ال���دك���ت���ور ط���ارق 
ب���ن خ�����ادم ع�����ض��و املجل�ض  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
الربنامج  اأن  الدائرة،  رئي�ض  التنفيذي 
يعزز من تنفيذ اخلطة الوطنية لتنمية 

مع  متا�ضياً  وي��اأت��ي  وت��ط��وي��ره،  املجتمع 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  روؤي����ة 
���ض��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي، ع�ضو 
ال�ضارقة،  اإم���ارة  حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�ض 
التطويرية  الربامج  بتنفيذ  يتعلق  مبا 
كفاءة  رف��ع  اإىل  تهدف  التي  والتاأهيلية 
وتعزيز  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر 

قدراتها العلمية واملهنية.  
الوطنية  ال��ك��وادر  ت��وف��ري  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
واخل���ربات  ب��امل��ع��رف��ة  واملتحلية  امل��وؤه��ل��ة 
العملية لفر�ض العمل املتاحة ياأتي عرب 
ت�ضميم برامج تدريبية مهنية ممنهجة، 
حتقق التكيف مع املتغريات على ال�ضاحة 

املحلية والعاملية.   
عن  الباحثني  ت��دري��ب  اأهمية  اإن  وق���ال، 
الت�ضويق  تخ�ض�ض  خريجي  م��ن  عمل 
الت�ضويق  برنامج  على  الأع��م��ال  واإدارة 
الرقمي ياأتي من اأجل رفع كفاءة هوؤلء 
الباحثني ويحقق روؤية ال�ضتثمار الأمثل 

يف املوارد الب�ضرية.  
كما اأ�ضاد �ضعادته بالإمكانيات واخلربات 

التي تتميز بها جامعة ال�ضارقة وي�ضتفيد 
مب�ضاعدتهم  املجتمع  فئات  كافة  منها 

فيما يتعلق باملعارف واك�ضاب املهارات  .
وح��ق��ق ال��ربن��ام��ج ال��ت��اأه��ي��ل��ي ال����ذي مت 
والجنليزية  العربية  باللغتني  طرحة 
امل�ضاركة  ح���ي���ث  م����ن  م���ث���م���راً  جن����اح����اً 
تنفيذه  على  اأ���ض��رف  اأن  بعد  وال��ت��ف��اع��ل 
ن��خ��ب��ة م���ن امل���درب���ني م���ن داخ����ل وخ���ارج 
اجل��ام��ع��ة ي��ت��م��ت��ع��ون ب��خ��ربة مم���ت���ازة يف 

الت�ضوق الرقمي.   
للم�ضاركني  امل��ط��روح  امل��ق��رر  وا�ضتهدف 
الأ�ضا�ضية  وامل����ه����ارات  امل��ف��اه��ي��م  ت��ن��م��ي��ة 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ت�������ض���وي���ق ال����رق����م����ي، مبا 
�ضبكة  ع���ل���ى  وج�������ود  اإن���������ض����اء  ذل������ك  يف 
ملحركات  املحتوى  وحت�ضني  الن��رتن��ت، 
التوا�ضل  من�ضات  وا���ض��ت��خ��دام  ال��ب��ح��ث، 
والإعالن  الت�ضويق  وتنفيذ  الجتماعي، 
ع���ل���ى الإن�����رتن�����ت ع����رب جم���م���وع���ة من 
اخل���دم���ات، ف�����ض��اًل ع��ن ر���ض��د وحت�ضني 

احلمالت التي ت�ضتخدم التحليالت. 
ك��م��ا ع��م��ل ال��ربن��ام��ج لإف����ادة املر�ضحني 

الأ�ضا�ضية  املهارات  بتغطية  يتعلق  فيما 
بالت�ضويق  املتعلقة  الرئي�ضية  واملفاهيم 
الرقمي. ويح�ضل امل�ضاركون عند اجتياز 
الربنامج على �ضهادات تدريبية معتمدة 

يف املجال. 

واجل������داري������ات  اجلديد”،  والإع�����������الم 
اإىل  املميزة،  الفنية  والرتاكيب  املبتكرة 
 ،”2022 “بينايل.اآيو  اإط����الق  ج��ان��ب 
املهرجان الفني الفرتا�ضي الذي يجمع 
ف��ن��ان��ني م��ن الإم���ارات���ي���ني وامل��ق��ي��م��ني يف 
دولة الإم��ارات ودول اخلليج؛ ف�ضاًل عن 
القابلة  غ��ري  الفنية  ل��الأع��م��ال  م��ع��ر���ض 
لال�ضتبدال NFT، مع ور�ض عمل فنية، 
وعرو�ض �ضينمائية ومو�ضيقية وغنائية، 
الأك�ضاك  تقدمها  مميزة  طعام  وجت��ارب 
املنت�ضرة يف احلي، والكثري من الفعاليات 
املهرجان  وي��ح��ت��ف��ي  ال��ف��ري��دة.  الأخ�����رى 
العام  ال��ع��رب��ي ه��ذا  ب���دول اخلليج  اأي�����ض��اً 

عرب “البيت اخلليجي«.
للفنون  ����ض���ك���ة  م����ه����رج����ان  اأن  ي����ذك����ر 
والت�ضميم 2022 يقام بدعم من �ضركة 
 ، “دو”  املتكاملة  لالت�ضالت  الإم����ارات 
ويوفر  للمهرجان.  الت�����ض��الت  �ضريك 
للفنون  �ضكة  مل��ه��رج��ان  ال��ر���ض��م��ي  امل��وق��ع 
والت�ضميم 2022 معلومات وافية حول 
فعاليات احلدث امل�ضتمر على مدار ع�ضرة 
اأي����ام وح��ت��ى 25 م��ار���ض اجل����اري كذلك 
ح�����ض��اب��ه ال��ر���ض��م��ي ع��ل��ى الإن�����ض��ت��غ��رام @
sikkaplatform؛ مبا يف ذلك خمتلف 

اأن�ضطته اليومية وم�ضتجداتها.

ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، ع��ل��ى دعمهم 
الوطني  امل���������ض����روع  ل����ه����ذا  ال������الحم������دود 
التاأ�ضي�ض  يف  ي�ضاهم  ال��ذي  ال�ضرتاتيجي 
ن��ق��ل ج���دي���د يف الإم���������ارات كونه  ل��ق��ط��اع 
ال�ضحن  جم���ال  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  �ضيحدث 
�ضعادته  واأكد  كما  اللوج�ضتية.  واخلدمات 
حققتها  التي  النوعية  الإجن����ازات  اأهمية 
ال�ضركة على �ضعيد تطوير م�ضروع قطار 
اجلهود  فعالية  ج�����ض��دت  وال��ت��ي  الحت����اد، 
الأعمال  ل�ضتكمال  ال�ضركة   تبذلها  التي 
وف�����ق اخلطط  ل��ل��م�����ض��روع  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
م�ضتهدفاتها   م��ع  ين�ضجم  ومب��ا  املعتمدة، 
الرامية اإىل تطوير حلول نقل اقت�ضادية 
وم�ضتدامة  اآم���ن���ة  ق���ط���ارات  ���ض��ب��ك��ة  ع���رب 
متميزة  خدمات  وتقدمي  الإم���ارات  لربط 
ل��ل�����ض��ن��اع��ات وامل��ج��ت��م��ع، ل��ت�����ض��ه��م  يف دعم 
املكانة  وتر�ضيخ  للدولة  القت�ضادي  النمو 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ري���ادي���ة 

الدويل.

ال���ربن���ام���ج   ت���ط���وي���ر م����ق����رر   وق������د مت 
احلا�ضوب  م�ضتخدمي  اراء  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
واخلرباء املهتمني باملجال واملهنيني من 
املدربني املحرتفني يف الت�ضويق الرقمي 

من جميع اأنحاء العامل. 

مليار درهم اإيرادات جمموعة 
»يال املحدودة« يف 2021 

•• دبي-وام:

 102،4% بن�ضبة  الإي���رادات  من��وا يف  املحدودة”  “يال  حققت جمموعة 
ربح  �ضايف  بلغ  فيما   2021 العام  يف  دره��م  مليون  و2  مليار  اإىل  لت�ضل 
 2021 لعام   97.7% من��و  بن�ضبة  دره��م  مليون   464.57 املجموعة 
مقارنة بالعام 2020 والتي �ضجلت فيها اأرباح و�ضلت 235مليون درهم 

بح�ضب البيانات املالية ال�ضادرة اأم�ض عن املجموعة.
? على  ال��ع��ام املا�ضي بن�ضبة39.7  ال��رب��ع الأخ���ري م��ن  اإي����رادات  وارت��ف��ع��ت 
الربح  ارتفع �ضايف  248.2 مليون دره��م، بينما  اإىل  اأ�ضا�ض �ضنوي لت�ضل 
غري املطابق للمبادئ املحا�ضبية املقبولة عموماً اإىل 101.3 مليون درهم 
�ضنوي يف حني ظل �ضايف هام�ض  اأ�ضا�ض  %18.1 على  بلغت  بن�ضبة منو 
امل�ضتخدمني  ع���دد  متو�ضط  من��ا  ك��م��ا   .40.8% بن�ضبة  م��رت��ف��ًع��ا  ال��رب��ح 
الن�ضطني �ضهرًيا بن�ضبة 71.0 % من 16.4 مليون يف الربع الرابع من 

عام 2020 اإىل 28.1 مليون يف الربع الرابع من عام 2021.
بالنتائج  املحدودة”  “يال  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ت��او  يانغ  ق��ال  و 
حافاًل  كان  املا�ضي  امل��ايل  العام  ان  موؤكداً  املجموعة،  حققتها  التي  املالية 
بالنجاحات والإجنازات حيث وا�ضلت ال�ضركة م�ضرية منوها وتو�ضيع نطاق 

اعمالها من خالل مبادرات التنمية وال�ضتثمار والتعاون امل�ضرتك.
�ضعي  امل��ح��دودة  ي��ال  جمموعة  رئي�ض  اإ�ضماعيل،  �ضيفي  اأك���د  جهته  وم��ن 
ال�ضركة موا�ضلة زخم منوها من خالل تو�ضيع قاعدة امل�ضتخدمني وتعزيز 
قدراتها على زيادة الدخل. م�ضرياً ان الربع الرابع من العام املايل املا�ضي 
�ضهد حتقيق منواً كبرياً يف اإيرادات املجموعة حيث ارتفعت بن�ضبة 39.7% 

على اأ�ضا�ض �ضنوي لت�ضل اإىل248.2 مليون درهم.

اإح�ضاء اأبوظبي يوقع اتفاقية تعاون 
مع اإيكونومي�ضت اإمباكت العاملية

•• اأبوظبي-وام:

وقع مركز الإح�ضاء يف اأبوظبي اتفاقية مع اإيكونومي�ضت اإمباكت العاملية 
�ضمن جهود املركز لإعداد درا�ضات بحثية لتطوير موؤ�ضرات جودة احلياة 
الدقيقة  الإح�ضائية  البيانات  من  متكاملة  �ضبكة  عرب  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 

ملجالت الرعاية ال�ضحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.
وت���اأت���ي ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة يف اإط����ار خ��ط��ة امل��رك��ز ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة العمل 
يف  امل�ضتخدمة  واملعلومات  البيانات  حجم  وزي���ادة  الإم���ارة  يف  الإح�ضائي 
حت�ضني م��وؤ���ض��رات ج���ودة احل��ي��اة ب��ن��اًء ع��ل��ى روؤى وحت��ل��ي��الت ت��راع��ي اأهم 
املتغريات والتحديات القت�ضادية والجتماعية. ويطور املركز هذه الروؤى 
تدعم  مدرو�ضة  ت�ضورات  بناء  يف  ل�ضتخدامها  الإح�ضائية  والتحليالت 
�ضّناع القرار وت�ضت�ضرف م�ضتقبل اأهم الأن�ضطة القت�ضادية والجتماعية.

ويف هذا الإطار، تعمل اإيكونومي�ضت اإمباكت على اإجراء درا�ضات متخ�ض�ضة 
ميكن العتماد عليها يف التعرف على فر�ض التح�ضني والتطوير.

اأبوظبي  يف  الإح�ضاء  مركز  ع��ام  مدير  فكري  حممود  اأحمد  �ضعادة  وق��ال 
والبيانات  للمعلومات  متكاملة  �ضبكة  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  امل��رك��ز  ي��وا���ض��ل 
موثوقة  اإح�ضائية  موؤ�ضرات  توفر  التي  املتطورة  والتطبيقات  الإح�ضائية 
لر�ضد التقدم املحرز يف تنفيذ روؤية اأبوظبي 2030 وحت�ضني جودة احلياة 
املركز خطوات مدرو�ضة نحو  الإط���ار، يتخذ  ه��ذا  واأ���ض��اف يف  الإم���ارة.  يف 
تطوير القدرات الإح�ضائية لالإمارة من خالل بناء �ضراكات ا�ضرتاتيجية 
مع القطاعني العام واخلا�ض لتوفري حزمة متكاملة من خدمات امل�ضوح، 
وا�ضتطالعات الراأي وال�ضت�ضارات الإح�ضائية التي ترتقي بجودة البيانات 

الإح�ضائية يف اأبوظبي.
اإيكونومي�ضت  ملوؤ�ض�ضة  التجاري  امل��دي��ر  موري�ض،  دان��ي��ال  ق��ال  جانبه،  م��ن 
اإمباكت.. نتطلع اإىل العمل مع مركز الإح�ضاء – اأبوظبي، وتوفري الدعم 
�ضمات  تعك�ض  تقارير  واإع����داد  املحلية  البيانات  جمع  عملية  يف  املطلوب 

وخ�ضائ�ض الإمارة مع حتديد اأولويات التطوير بها.
التحليل  من�ضة  م���وؤخ���ًرا  اأط��ل��ق  اأب��وظ��ب��ي  يف  الإح�����ض��اء  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
حتليلية  ومن��اذج  اإح�ضائية  بيانات  توفر  متطورة  كمنظومة  وال�ضتقراء 
ال�ضطناعي  الذكاء  تقنيات  اأح��دث  با�ضتخدام  متقدمة  حماكاة  وعمليات 
يف جمال حتليل البيانات. وتوفر املن�ضة ل�ضناع القرار اإمكانية درا�ضة اأثر 
اخلطط وال�ضيا�ضات يف �ضتى القطاعات كما ميكنها التنبوؤ باملتغريات مبا 

يحقق اأعلى درجات الكفاءة يف الإدارة وتكامل املوارد.

طريان االإمارات تطلق رحالت يومية 
اإىل تل اأبيب اعتبارا من 23 يونيو

•• دبي - وام: 

اعتبارا من  ابيب  اإىل تل  اليومية  الإم��ارات ت�ضغيل رحالتها  تبداأ ط��ريان 
23 يونيو املقبل.. مت�ضتخدمة طائراتها احلديثة من طراز بوينج 777-

.  300ER
الإم���ارات  ط��ريان  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  كاظم  ع��دن��ان  وتطلع 
هذا  اأبيب  تل  ومن  اإىل  املتجهة  رحالتنا  من  على  بامل�ضافرين  للرتحيب 
وعرب  اإىل  ال�ضفر  لهم  تتيح  ك��ب��رية  ات�����ض��ال  ب��ق��درات  وت��زوي��ده��م  ال�ضيف 
املفرو�ضة  القيود  من  التخفيف  ا�ضتمرارية  ظل  يف  وذل��ك  دبي  يف  مركزنا 
من  املزيد  وفتح  “كوفيد-19”  جائحة  ب�ضبب  العامل  ح��ول  ال�ضفر  على 

الدول اأبوابها اأمام الزوار«.
وقال “ اإنه بالإ�ضافة اإىل اإطالق الطلب الكامن على ال�ضفر فاإن بدء ت�ضغيل 
اإ�ضرائيل �ضيوفر املزيد من اخليارات لل�ضفر  رحالت طريان الإم��ارات اإىل 
للم�ضتثمرين  الفر�ض  من  املزيد  اتاحة  واأي�ضا  العامل  اأنحاء  خمتلف  اإىل 
ورجال الأعمال وممثلي ال�ضركات لزيارة دبي والكثري من الوجهات �ضمن 
130 وجهة ف�ضال عن التمتع بال�ضيافة  �ضبكة رحالتنا التي ت�ضم نحو 
املتميزة التي ا�ضتهرت بها طريان الإم��ارات عامليا وجتربة ال�ضفر النوعية 

احلائزة على العديد من اجلوائز العاملية املرموقة«.
وال�ضياحة  لل�ضركات  جديدة  فر�ض  باإتاحة  الإم���ارات  ط��ريان  التزام  واأك��د 
باأن  ثقته  عن  ..معربا  واإ�ضرائيل  الإم��ارات  بني  الثنائية  الروابط  وتعزيز 
اإيجابي يتمثل يف حت�ضني م�ضتويات  اخلدمات اجلديدة �ضيكون لها تاأثري 
للجهات  �ضكره  ..موجها  الرئي�ضية  العاملية  بالوجهات  اإ�ضرائيل  ات�ضال 
املعنية يف الإمارات واإ�ضرائيل على دعمهما امل�ضتمر الذي اأتاح تقدمي هذه 

اخلدمات.
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�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055588 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
بنغالدي�ض يرغب يف  بهويان، اجلن�ضية  ال�ضيد/جهانكري عامل  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
ال�ضيد :  100% و ذلك اىل  البالغة  85% من كامل ح�ضته  البيع والتنازل عن ن�ضبة 
التطوير  امل�ضماه )حمل  الرخ�ضة  بنغالدي�ض يف  - اجلن�ضية  ميا  باكو  الدين  �ضال  حممد 
ال�ضادرة من  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )28050(  باأمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  للخياطة( 

دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة.
تعديالت اخرى ا�ضافة �ضريك، تنازل �ضاحب الرخ�ضة الآخر،

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 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

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055456 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
البيع  يف  ترغب  املغرب  اجلن�ضية  بلكوهية،  ايت  كرميه   : ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% و ذلك اىل ال�ضيد : عبدالفتاح �ضيد حممد �ضيد  والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 
امل�ضتندات(  ت�ضوير  و  الفريوز لطباعه  )ار�ض  الرخ�ضة  الإمارات يف  احمد احلمادي اجلن�ضية 
والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )529179( ال�ضادرة من دائرة التنمية 
القت�ضادية، تعديالت اأخرى : تغيري ال�ضكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضه فرديه ، 

خروج �ضريك / �ضركاء ، و دخول اآخر / اآخرين. 
2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

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 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055295 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد : ا�ضالم فايز حممد زكى، اجلن�ضية م�ضر يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% و ذلك اىل ال�ضيد : هالل احمد ن�ضيب روان 
اجلن�ضية باك�ضتان يف الرخ�ضة )مركز ا�ضالم زكي لتجارة الع�ضل و الع�ضاب( والتي تاأ�ض�ضت 
باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )775644( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية، 

تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضه لخر ، تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 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 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055634 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعالن ن�ضر - عقد بيع

املنتهي ملقاولت ال�ضباغ
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�ضيد / حممد �ضفيق احل�ق ح�اجي رجب على - بنغالدي�ضي اجلن�ضية 
ارغب يف التنازل عن جزء من ح�ضتي البالغة )100%( اإىل ال�ضيد / حممد ابوال ح�ضني ابوال 
قوا�ضم - بنغالدي�ضي اجلن�ضية لت�ضبح ن�ضبته )50%( ولت�ضبح ن�ضبتي بعد التنازل )50%( ، يف 
الرخ�ضة رقم  ال�ضارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�ض�ضت  با�ضم )املنتهي ملقاولت ال�ضباغ( والتي  الرخ�ضة 

)508888( - اإ�ضافة �ضريك/�ضركاء،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني 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  

70533 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055596 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�ضة  ميلك   - اجلن�ضية  اماراتي   - الكتبي  الندا�ض  �ضيف  خمي�ض  �ضعيد   : ال�ضيد  اأن  حيث 
التجارية )ور�ضه وا�ضنطن لت�ضليح املكيفات والثالجات( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه 
 - الكتبي  الندا�ض  �ضيف  خمي�ض  �ضعيد   : ال�ضيد  ان  حيث  مبوجب رخ�ضة رقم )216562( 
اماراتي - اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته يف الرخ�ضة التجارية ))ور�ضه 
وا�ضنطن لت�ضليح املكيفات والثالجات(( البالغة )100%( اإىل ال�ضيدة : لطيفه �ضعيد خمي�ض 

الندا�ض الكتبي - امارتية اجلن�ضية - تنازل �ضاحب الرخ�ضة لآخر،
وعمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب 
امل�ضار  الأجراء  على  الت�ضديق  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  الإعالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد   ، العدل 
اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�ضبل 

القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055550 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة. من الطرف الأول : فيجاي كومار ناريانان ناير - اجلن�ضية : الهند 

اإىل الطرف الثاين : �ضابر بوفامبارامبيل �ضوكاثلي - اجلن�ضية : الهند 
بال�ضم التجاري )كافترييا �ضاي الزعفران(  ن�ضاط الرخ�ضة )بيع الوجبات اخلفيفة 

)كافترييا( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة مهنية 
رقم 612151  ال�ضادرة بتاريخ  2011/3/27 

يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 70349
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شتار ل�شناعة �خلر�شانة �جلاهزة ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0004881/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضتار ل�ضناعة اخلر�ضانة اجلاهزة - ذ م م 
هاتف  خوجا  حممود  منر  ملك   1 رقم  �ضربة  ال�ضناعي  اخلام�ض  �ضارع  خلف   15 �ضناعية  ال�ضارقة   : العنوان 

 0503735681   065341110
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حممد ها�ضم �ضوكت علي - اجلن�ضية بنجالدي�ضي
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 5966.0

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�ضة  بح�ضور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة 

اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 70535
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
جتاري      SHCAPCICOMS2022 /0000278 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : امداد الذهبية لتجارة مواد البناء - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة �ضناعية رقم 2 خلف �ضارع اخلان �ضربة رقم 7-8 

ملك موزة جا�ضم حممد املدفع  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/22 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �ضخ�ضيا او 
بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/14 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 70197
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000297 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد نا�ضر خمي�ض علي احلفيتي  
جمهول حمل الإقامة : عجمان املويهات 1 �ضارع 154 فيال رقم 178 مكاين رقم 

  0558370504 ت   5006107820
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/29 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/3/14 م.   

مدير �خلدمات �لق�شائية      

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

70533

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �عجاز �حمد م�شتاق �حمد م�شتاق   
)كلي(   جتاري   SHCEXCICOM2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003946/ 

اإىل املحكوم عليه : اعجاز احمد م�ضتاق احمد م�ضتاق 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ م�ضنع احلمد ل�ضحب المونيوم �ض ذ م م   
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 382436 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق - ال�ضاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

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

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

70392 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
اإعالن بطلب مقدم 

رقم املرجعي : 0306202217105511 
تاريخ الإ�ضدار : 2022/03/06 

اإىل : املحكوم عليه)1( :
ذ.م.م    يا�ضر منر حممود خواجا اجلاهزة  اخلرا�ضانة  ل�ضناعة  �ضتار   -1

رقم  - �ضربة  ال�ضناعي  ال�ضارع اخلام�ض  15- خلف  رقم  ال�ضناعية   - ال�ضارقة   : العنوان 
اخلام�ض  ال�ضارع  خلف   -  15 ال�ضناعية   - ال�ضارقة   ، خواجا  حممود  منر  يا�ضر  ملك   1
1 ملك يا�ضر منر حممود اخلواجا. نعلمكم باأن دائرة التنفيذ يف  ال�ضناعي - �ضربة رقم 
حمكمة ال�ضارقه الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - قد قررت يف التاريخ املذكور اإعالنكم 

مبح�ضر احلجز على العقارات بالك�ضف الوارد من دائرة الت�ضجيل العقاري
طالب)ة( التنفيذ : اخلط ال�ضريع لتجارة الإطارات و ميثلها مديرها - غالب حممد زكي 

حممد اأبو �ضمعان
يف الق�ضية رقم SHCEXCIPOR2020/0003886 - جتاري )جزئى(

قد تقدم اإليها ب�ضاأن الق�ضية امل�ضار اإليها.

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

70533 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�شارقة �البتد�ئية �الحتادية

 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
اعالن بال�ضداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني)ن�ضراً( 

يف الق�ضية التنفيذية رقم 1257 ل�ضنة 2017
اىل املنفذ �ضده / موؤ�ض�ضة الوا�ضط لتجارة املعدات 

عبدالقادر اأحمد حممد ال علي ل�ضالح طالب التنفيذ / البنك التجاري الدويل
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني اأدناه عن طريق املزاد العلني ...

قطعة رقم ) 2401 ملك( مبنطقة ال�ضناعية 13
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�ضية التنفيذية 1257 ل�ضنة 2017 اخطاركم بوجوب �ضداد الدين 
تبليغك  تاريخ  من  يوما   15 خالل  وذلك  املحكمة  ب�ضندوق  اأعاله  التنفيذية  الق�ضية  يف  ذمتكم  يف  املرتتب 
الأ�ضول  للبيع وفق  اأعاله  املذكور  العقار  ب�ضان طرح  املنا�ضب  القرار  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  وال  بخطابنا هذا، 
للقانون الحتادي   2018 ل�ضنة  التنفيذية )57(  الالئحة  املادة )152( فقرة )2( من  وذلك عمال لن�ض 
املنوه  املهلة  القرار خالل  املدنية...  يقت�ضي عليكم تنفيذ  ب�ضان قانون الجراءات   1992 رقم )11( ل�ضنة 

عنها اأعاله...
عن /رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

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

70533 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�شارقة �البتد�ئية �الحتادية

 ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع
�خطار باحلجز �لتنفيذي )ن�شر�ً( 

يف �الإنابة �لق�شائية رقم 205 ل�شنة 2018
املنفذ �ضده : يو�ضف احمد ابراهيم حممد احلواي

املنفذ له : درر المارات العقارية �ض.ذ.م.م
على  التنفيذي  احلجز  توقيع  مت  باأنه  اإعالمكم  اأعاله،  الق�ضائية  الإنابة  يف  التنفيذ(  )دائرة  املحكمة  قررت 

العقار املو�ضح بياناته ادناه :
املدام ال�سجعة ال�سناعيةال�سجعة ال�سناعيةال�سجعة ال�سناعيةال�سناعية 3املنطقة 

ملك رقم القطعة ملك920  ملك164/ب/75  ملك164/ب/66  ملك164/و/105   2765

لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية ق�ضم احلجوزات والبيوع خالل �ضبعة اأيام 
من تاريخ العالن يف حال وجود اإي اإعرتا�ض. ويف حال تخلفكم عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن 

املحكمة �ضتبا�ضر اجراءات البيع يف غيابكم.
عن /رئي�س ق�شم �حلجوز�ت و�لبيوع 
حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية 

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

70392

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/51258(
املنذرة : اآمنة رحمة را�ضد رحمة ال�ضام�ضي.

عنوان ممثلها القانوين : مكتب املجموعة القانونية - امارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج خليفة - جناح رقم 
رقم / 044477088 - �ض ب رقم / 20338 - مكاين  فاك�ض   -  044477044  / رقم  هاتف   -  313

internal@tlg.ae / رقم / 2636787451 - الربيد اللكرتوين
�ضد - املنذر اإليه : حمي الدين الطيب عبد اهلل النور

درهم(  اآلف  )خم�ضة   5،000 اليجار  متاأخرات  ب�ضداد  للمطالبتكم  القانوين  الإنذار  بهذا  اإليكم  نتوجه 
ر�ضوم  املوؤجرة من  العني  وتربئة  والفعلي،  التام  الخالء  ايجار حتى  بدل  ي�ضتجد من  وما  بذمته  املرت�ضده 
املوؤجرة  ال�ضارقة، وت�ضليم العني  املاء والكهرباء مبوجب برائة ذمة �ضادرة عن هيئة كهرباء ومياه  ا�ضتهالك 
ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضواغل والأ�ضخا�ض وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل �ضهر 
من تاريخه واإل �ضت�ضطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة ل�ضتيفاء كافة حقوقها منكم مع 

حتمل املنذر اإليه كافة الر�ضوم وامل�ضاريف مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )50840/2022(
 املنذرة : جلوبال تريد ا�ضيت�ض ا�ض ايه )حاليا(

Global Trade Assets S.A  )براميريفينيو تريد ا�ضيت�ض ا�ض اآيه )�ضابقا
بوكالة املحامي/ على نقي

Atlantis Global Enterprises FZCO ضد/املنذر اإليها : اتالنتي�ض جلوبال انرتبراي�ضر �ض.م.ح� 
وجيز الوقائع:1. بتاريخ 2019/3/6 �ضدر اأمر الأداء رقم 100 ل�ضنة 2019 جتاري باإلزام املنذر اإليها 

باأن توؤدي اإىل املنذرة مبلغ وقدره 8،893،940 دولر اأمريكي. 
ومتى كان الدين املرت�ضد يف ذمة املنذر اإليها ل�ضالح املنذرة قد جتاوز الن�ضاب املقرر قانونا مبا يحق معه   .2

للمنذرة التقدم بطلب افتتاح اإجراءات اإفال�ض املنذر اإليها.
بناء عليه ،  فاإن املنذرة مبوجب هذا الإنذار تكلف املنذر اإليها باملبادرة اإىل �ضداد مبلغ 36،612،027 درهم 
اإماراتي اإليها خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ضتالم هذا الإنذار، واإل فاإنها �ضت�ضطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية الكفيلة باحلفاظ على حقوقها قبل املنذر اإليها، مبا يف ذلك التقدم بطلب افتتاح اإجراءات اإفال�ضها 

عمال بقانون الإفال�ض الحتادي رقم 9 ل�ضنة 2016. وهذا للعلم مبا جاء به واإجراء ملقت�ضاه قانونا.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/43102(

املنذرة : �ضنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليه : احمد من�ضور ابوزيد غنيم

)جمهول حمل الأقامة(
فان طالب التكليف يكلف املعلن اليه ب�ضداد مبلغ وقدرة 6740 
درهم وذلك خالل خم�ضه ايام وال �ضيتخذ اجراءات ت�ضجيل امر 

الداء لدى مركز ف�ض املنازعات اليجاريه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055641 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اع�الن

التجارية  الرخ�ضة  ميلك   - اجلن�ضية  هندي   - ايرانيكال  رفيق  حممد   : ال�ضيد  اأن  حيث 
رقم  رخ�ضة  مبوجب  بال�ضارقه  تاأ�ض�ضت  والتي  جتارية  رخ�ضة  والفواكه(  للخ�ضروات  )روما 
البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية   - هندي   - ايرانيكال  رفيق  : حممد  ال�ضيد  ان  حيث   )721502(
البالغة  والفواكه((  للخ�ضروات  ))روما  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل 
)100%( اإىل ال�ضيد : حممد را�ضد العامل حاجي حممد عبدالعزيز - بنجالدي�ضي اجلن�ضية 

- تنازل �ضاحب الرخ�ضة لآخر. تغيري وكيل خدمات،
�ضاأن  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  من   5 فقره   )14( املادة  بن�ض  وعمال 
الأجراء  الت�ضديق على  يتم  �ضوف  انه  و  للعلم  الإعالن  ن�ضر هذا  اقت�ضى  فقد  العدل،  الكاتب 
امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055704 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اع�الن

التجارية  الرخ�ضة  ميلك   - اجلن�ضية  افغان�ضتاين   - حممد  نظر  حممد  غالم  ال�ضيد:  حيث 
)الرفيع لتجارة الدراجات النارية امل�ضتعملة( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب 
 - افغان�ضتاين   - حممد  نظر  حممد  غالم   : ال�ضيد  ان  حيث   )571538( رقم  رخ�ضة 
لتجارة  ))الرفيع  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية 
الدراجات النارية امل�ضتعملة(( البالغة )100%( اإىل ال�ضيد : جان حممد احمد - افغان�ضتاين 
القانون  من   5 فقره   )  14( املادة  بن�ض  وعمال   ، لخر  الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   - اجلن�ضية 
الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل - فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و 
اأنه �ضوف يتم الت�ضديق على الأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه 

اأي اعرتا�ض على  ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
MOJAU_2022- 0055670 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�ضيد : راداى ت�ضاندرا دا�ض جبال ت�ضاندرا دا�ض - بنجالدي�ضي اجلن�ضية - �ضريك يف 
الرخ�ضة التجارية )مغ�ضلة ال�ضويداء( رخ�ضة جتارية والتي تاأ�ض�ضت بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة 
بنجالدي�ضي   - دا�ض  ت�ضاندرا  دا�ض جبال  ت�ضاندرا  راداي   : ال�ضيد  ان  رقم )211926( حيث 
))مغ�ضلة  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  -اجلن�ضية 
بنجالدي�ضي   - دا�ض  كومود  جوى  دا�ض  لل  جهال   : ال�ضيد  اإىل   )%5( البالغة  ال�ضويداء(( 

اجلن�ضية - ان�ضحاب ا�ضافة �ضريك / �ضركاء،
يف �ضاأن   2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  من   5 فقره   ) وعمال بن�ض املادة )14 
الكاتب العدل ، فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق على الأجراء 
امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

جتاري تنفيذ   407/2021
1/3/2022

�إخطار باأد�ء �لدين
اعالن املنفذ �ضده/ حممد ناجح �ضالمة خفاجي - المارات را�ض اخليمة قرية احلمراء �ضارع 

دبلن 602 - فيال رقم 512 بي 67 - 0508307033
عن طريق الن�ضر

حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
دائرة التنفي�ذ

�ضالمة  ناجح  عليه/حممد  املحكوم  �ضد  ال��دويل،  التجاري  له/البنك  املحكوم  طلب  على  بناء 
خفاجي وعلى الأمر ال�ضادر من قا�ضي التنفيذ يف ملف التنفيذ رقم 407 ل�ضنة 2021 تنفيذ 
امل�ضتحق عليكم ومقداره )4082175.21( درهم فقط  باأداء الدين  جتاري فاإننا نخطركم 
-خالل خم�ضة ع�ضر يوم من تاريخ الإخطار وال �ضوف يتم بيع العقار العائد ملكيته للمحكوم 

عليه باملزاد العلني.
  قا�شي �لتنفيذ

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�إعالن بالن�شر

رقم )2022/51892(
املنذر / بنك المارات دبي الوطني 

املنذراليه / حمي الدين عبد الرحمن
و�ضبعمائة  مليون  ع�ضر  )اثنى  دره��م   12،723،645.78 مبلغ  ب��اأداء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
م��دة ل  وذل��ك خ��الل  وارب��ع��ون دره��م ثمانية و�ضبعون فل�ض(،  ال��ف و�ضتمائة خم�ضة  ثالثة وع�ضرون 
اإج��راءات دعوى بيع  تتجاوز ثالثون يوم من تاريخ هذا الإن��ذار وال فاأنه �ضي�ضطر املنذر لل�ضري يف 

العقارات املرهونة وهي:  
اخلام�ضة - ا�ضم املبنى الثمام  احلبيه  منطقة   -  683-847 البلدية:  رقم   -  43 رقم  الأر�ض   ،1
"26 - رقم املبنى: 21 - رقم العقار 208 - رقم الطابق: 2 - مب�ضاحة قدرها 138،38 مرت مربع. 
الأر�ض رقم 43 - رقم البلدية: 847-683 منطقة احلبيه اخلام�ضة – ا�ضم املبنى الثمام 20 -   .2

رقم املبنى: 18 - رقم العقار G06 - رقم الطابق: G - مب�ضاحة قدرها 206،87 مرت مربع. 
مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�ضروفات يتكبدها يف �ضبيل ذلك.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�إعالن بالن�شر

رقم )2022/51703(
املنذرة : امل�ضاريع الوطنية للتجارة والمناء �ض ذ م م 

املنذر اليه : ايفرني�ضت لتاجري بيوت العطالت �ض ذ م م
تنذركم املنذرة ب�ضداد القيمة اليجارية وقدرها 16750 درهم ايجار 
1305 بناية انديجو خالل ثالثني يوم من ن�ضر النذار  ال�ضقة رقم 
وال �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء ملركز ف�ض املنازعات اليجارية واإخالء 
العني املوؤجرة والزامكم بكافة املبالغ التي �ضترتتب عليكم حتى تاريخ 

الخالء التام.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 70197
�إعالن بالن�شر

رقم )2022/51876(
املنذر / موؤ�ض�ضة الأوقاف و�ضوؤون الق�ضر 
املنذر اليه / مطعم اإ�ضطنبول امللكي ذ م م

بقيمة  الج��رة  متاأخرات  ودف��ع  ب��الإخ��الء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
�ضتة  وخم�ضمائة  األ���ف  وع�����ض��رون  واأرب��ع��ة  )م��ائ��ة  دره���م   124،576
و�ضبعون درهم( خالل مدة اق�ضاها ثالثون يوم تاريخ ن�ضر هذا النذار، 
وال �ضي�ضطر املنذر ايل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية، مع الزامكم 

ب�ضداد املتاأخرات والر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر

رقم )2022/51689(
املنذرة : امل�ضاريع الوطنية للتجارة والمناء �ض ذ م م

املنذر اليه : ايفرني�ضت لتاجري بيوت العطالت �ض ذ م م
تنذركم املنذره ب�ضداد القيمة اليجارية وقدرها 16750 درهم ايجار 
1705 بناية انديجو خالل ثالثني يوم من ن�ضر النذار  ال�ضقة رقم 
وال �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء ملركز ف�ض املنازعات اليجارية واخالء 
العني املوؤجرة والزامكم بكافة املبالغ التي �ضترتتب عليكم حتى تاريخ 

الخالء التام.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197



األربعاء   16  مارس    2022  م   -    العـدد   13494  29
 Wednesday     16  March   2022   -  Issue No   13494

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �ملنازعة رقم:111/2022/465 نز�ع جتاري 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757

مو�ضوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليهم ب�ضداد مبلغ وقدره )35.000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة بواقع 5% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام . 

املتنازع:احمد بن �ضليمان بن �ضالمة ال�ضمرى
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديرة - دبي - �ضارع ال مكتوم - مبنى الرمي - مكتب 302 - بجوار برج 

ات�ضالت - وميثله:مو�ضى عي�ضى مو�ضى العامري
ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  ابوال�ضعود  ابراهيم  حممد  ابراهيم   -2 اخل��زمي  �ضعود  عبداهلل  ط��ارق   -1   : اإعالنهم  املطلوب 
وب�ضفته مدير روابي جند لتجارة اخل�ضار والفواكه �ض.ذ.م.م  3- روابي جند لتجارة اخل�ضار والفواكه �ض.ذ.م.م 

-  �ضفتهم : متنازع �ضدهم 
بالت�ضامن  ي��وؤدوا  بان  املتنازع �ضدهم  بالزام  :  قرار منهي للخ�ضومة قررنا مبثابة احل�ضوري  الإع��الن  مو�ضوع 
للمتنازع مبلغ خم�ضة وثالثون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 
املحاماة وبرف�ض ماعدا  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�ضروفات ومببلغ  وبالزامهم  ال�ضداد  2021/9/27 وحتى متام 

ذلك من طلبات.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  607/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املنفذ به  املبلغ  ، ب�ضداد  اأداء  اأمر  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4089/2020  مو�ضوع 
وقدره )92276( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : اأيه جي ئي �ضتيل
عنوانه:امارة دبي - �ضارع اخليل الول - املنطقة احلرة جلبل علي - املنطقة اجلنوبية - بالقرب من 

�ضركة ميور للتجارة - مكاين:0816062913
املطلوب اإعالنهما : 1- مظهر علي خان حيات بهادور خان 2- رونينجتون تيكنيكال �ضرف�ضي�ض �ض.ذ.م.م    

- �ضفتهما : منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)92276( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70459

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  267/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2608/2021 نزاع مدين ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )15000( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : جا�ضم حممد عبداهلل عبدالرحمن املرزوقي

عنوانه:المارات - امارة دبي - الورقاء الوىل - ديره - دبي - �ضارع 15 - مبنى فيال 23 - �ضقة 23

املطلوب اإعالنه : 1- كي جي جي خلدمات التنظيف    - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)16535( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1804/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4076/2021 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )52343.3( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : اي ام اي ان اي اك�ض لتجارة الكهربائيات �ض.ذ.م.م
ع���ن���وان���ه:الم���ارات - ام����ارة ال�����ض��ارق��ة - امل��ج��از 3 - ���ض��ارع اخل���ان - ب��ن��اي��ة ال��ع��وي�����ض ط��اب��ق م��ي��زان��ني - 

info@frangulf.ae - 95801:فاك�ض:0097165546689 - هاتف:0504242011 - �ض.ب
املطلوب اإعالنه : 1- اك�ض �ضيل للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م    - �ضفته : منفذ �ضده

به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�ضوع 
وقدره )52343.30( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9457/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
املنفذ به  املبلغ  ، ب�ضداد  اأداء  اأمر  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3616/2021  مو�ضوع 

وقدره )49343( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : اليت فور�ض خلدمات حرا�ضة البنية ذ.م.م وميثلها مديرها اكرب حممد جالل الدين

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع املكتوم - مبنى مركز الدانة - �ضقة ال�ضابع 704
املطلوب اإعالنهم : 1- �ضانديب نارين �ضاك�ضينا 2- بوينت 2 بوينت خلدمات المن واحلرا�ضة �ض.ذ.م.م 

3- حارث م�ضعود م�ضعود احمد    - �ضفتهم : منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)49343( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  770/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 8524 ل�ضنة 2021 عمايل جزئي ، ب�ضداد 
املبالغ املنفذ بها وقدرها )219.317( درهم ل�ضالح العامل .

طالب التنفيذ : ورندافان راجافان انيل كومار
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة بور�ضعيد - �ضارع ال مكتوم - برج امل�ضعود 2 - الطابق 6 - مكتب 

رقم 601 - رقم مكاين:3219494430
املطلوب اإعالنه : 1- �ضيتي �ضبي�ض �ض.ذ.م.م    - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)219317( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  40/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 868/2021 عقاري جزئي واملعدل بال�ضتئنافني 
املبلغ املنفذ به وق��دره )1.132.840( درهم �ضامال للر�ضوم  ، ب�ضداد  ، 1583 عقاري   ارق���ام:1589/2020 

وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : �ضركة املدار للعقارات

العا�ضر - هاتف  الطابق  ت���اور -  ب���رامي   - ب��رج خليفة  ���ض��ارع   - ال��ت��ج��اري  دب��ي - اخلليج  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رقم:043352200 - فاك�ض:043342200 - رقم مكاين:2583686879

وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�ضي
املطلوب اإعالنه : 1- تي ات�ض او اإي للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م    - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة )وحدة عقارية - دبي - جزر العامل - 
رقم الر�ض 159/0 - ا�ضم الفيال:-thoe - d - bv- 01 - نوع العقار:فيال - بناءا على قرار املحكمة 

.S-DATE&:ال�ضادر بتاريخ
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:35/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�ضة رقم 404

 )101549748( وق���دره  مببلغ  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )4000000( التعوي�ض  ومبلغ  دره��م 

2022/1/18 وحتى ال�ضداد التام  . 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �ضيتي باي لالعمال - �ضقة الرابع 407
وميثله:�ضعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا

البناء �ض.ذ.م.م   م��واد  لتجارة  نامي   -2 زادة  ا�ضكندري  :  1- حممد ح�ضني علي حممد  اإعالنهما  املطلوب 
-  �ضفتهما : مدعي عليهما 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم 
واتعاب  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م   )4000000( التعوي�ض  ومبلغ  دره���م   )101549748( وق���دره  مببلغ 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 2022/1/18 وحتى ال�ضداد التام - وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  
2022/3/21  ال�ضاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:343/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�ضر رقم 854
الف  املو�ضوع/دعوى مطالبة مببلغ وقدره )1.511.573( درهم مليون وخم�ضمائة واحدى ع�ضر   : الدعوى  مو�ضوع 
القانونية  والفائدة  درهم   )100.000( مبلغ  ال�ضداد  التاأخري يف  والتعوي�ض عن   ، درهما  و�ضبعون  وثالثة  وخم�ضمائة 

بواقع 12% درهم من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام لكامل املبلغ  . 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �ضيتي باي لالعمال - �ضقة الرابع 407
املطلوب اإعالنهم :  1- رد دارت للتجارة �ض.ذ.م.م 2- في�ضل فالياكات اكافا لبيل 3- بريفكت براي�ض للتجارة �ض.ذ.م.م 

4- تك�ضا�ض لند للتجارة العامة �ض.ذ.م.م -  �ضفتهم : مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املو�ضوع/دعوى مطالبة مببلغ وقدره )1.511.573( درهم مليون 
وخم�ضمائة واحدى ع�ضر الف وخم�ضمائة وثالثة و�ضبعون درهما ، والتعوي�ض عن التاأخري يف ال�ضداد مبلغ )100.000( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% درهم من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام لكامل املبلغ - وحددت لها جل�ضة 
يوم الثالثاء املوافق 2022/3/22 ال�ضاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:466/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�ضر رقم 859

درهم  وقدره )153109.93(  والتكافل مببلغ  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام  . 

املدعي:المارات دي�ضرتيكت كولينج )امييكول( �ض.ذ.م.م
عنوانه:عنوانها املختار امارة دبي - بردبي - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 الطابق رقم/6 مكتب 

رقم/605 رقم مكاين:2682589680 - وميثله:خالد حممد �ضعيد بوج�ضيم
املطلوب اإعالنه :  1- رومانا حممد �ضديق كوارى ب�ضفتها مالك مطعم رومانا �ضديق  -  �ضفته : مدعي 

عليه 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل 
مببلغ وقدره )153109.93( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�ضاعة 09.00 �ض �ضدكم ويقت�ضي  املوافق  2022/3/21   التام - وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني   ال�ضداد 
ح�ضوركم امام ادارة الدعوى البتدائية )الثانية ع�ضر( بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�ضول اليها 
من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�ضات الق�ضايا لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�ضور 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70021

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر        

 464/2022/11 مدين جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- لفريدا لالأجنحة والفلل �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بوزيتيف باكيجينغ يونايتد )ام.اإي( �ض.م.ح 

الدعوى والزام  اتفاقية اليجار مو�ضوع  الدعوى ومو�ضوعها 1- احلكم بف�ضخ  اأقام عليك  قد 
املدعي عليهما برد مبلغ وقدره )221.800( درهم مائتي وواحد وع�ضرون الف وثمامنائة درهم 
، للمدعية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد 2- الزام املدعي 
النتفاع  عدم  نتيجة  اأ�ضرار  من  حلقها  عما  دره��م   )50.000( مببلغ  املدعية  بتعوي�ض  عليهما 
بالعني املوؤجرة 3- الزام املدعي عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت 
لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2022/3/22 ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر 

 166/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضدهم/1- خالد بن �ضعيد بن فهيد الهاجري 2- وداد عتامنة 3- فينت�ضر 
هور ايزن للو�ضاطة العقارية �ض.ذ.م.م  -  جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�ضتاندرد ت�ضارترد بنك
وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)88127.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

�عالن بالن�شر 
 665/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهم/1- �ضوريا لالأزياء �ض.ذ.م.م 2- كمل نافالنى برمي كومار نافالنى 

3- برمي كومار نافالنى 4- رايف برمي كومار نافالنى  -  جمهويل حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الو���ض��ط(  )ال�ضرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

�ضركة امريكان اك�ضرب�ض )ال�ضرق الو�ضط( �ض.م.ب )�ضابقا(
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)115951.6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

�عالن بالن�شر 
 789/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- حممد عمر �ضفدر  -  جمهول حمل القامة

)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الو���ض��ط(  )ال�ضرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�ضركة امريكان اك�ضرب�ض )ال�ضرق الو�ضط( �ض.م.ب )�ضابقا(

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)57030( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر 

 780/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- روث جادى هاردي  -  جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الو���ض��ط(  )ال�ضرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

�ضركة امريكان اك�ضرب�ض )ال�ضرق الو�ضط( �ض.م.ب )�ضابقا(
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)44806( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر 

 1239/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضدهما/1- �ضركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م 2- يو�ضف حنا زهرة  
-  جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/الطوارق لتجارة ادوات البناء �ض.ذ.م.م
وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�ضي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)111702.15( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

 259/2016/47 حجز حتفظي جتاري 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضدهم/1- �ضركة كو�ضى التجارية �ض.ذ.م.م 2- حممد كا�ضف ابراهيم حممد ابراهيم 
ب�ضفته كفيل �ضامن ملديونية �ضركة كو�ضى التجارية �ض.ذ.م.م 3- حممد عاطف ابراهيم حممد 
ابراهيم  حممد   -4 ����ض.ذ.م.م  التجارية  كو�ضى  �ضركة  ملديونية  �ضامن  كفيل  ب�ضفته  ابراهيم 
�ضودري خو�ضى حممد ب�ضفته كفيل �ضامن ملديونية �ضركة كو�ضى التجارية �ض.ذ.م.م 5- �ضركة 
كو�ضى تريدجن كو م.د.م.�ض ب�ضفتها كفيله و�ضامنة ملديونية �ضركة كو�ضى التجارية �ض.ذ.م.م 
كو�ضى  �ضركة  ملديونية  و�ضامنة  كفيله  ب�ضفتها  ����ض.ذ.م.م  الغذائية  امل��واد  ل�ضناعة  ابراهيم   -6

التجارية �ض.ذ.م.م  -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي الوطني

وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة يف العنوان املذكور اعاله وهي عبارة عن معدات 

واللت ومكائن وفاءا للمبلغ املذكور اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن بالن�شر 

209 / 2021 / 9137 تنفيذ عمايل
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر

اإىل املنفذ �ضده/1_ حممود غياث حممد غياث - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/ح�ضن �ضالح ر�ضيد حممود

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره     479676 درهم    اىل طالب التنفيذ  اأو خزينة املحكمة  . وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 70197

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:476/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية الكلية الوىل رقم 96
مو�ضوع الدعوى : املطالبة املالية بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن والنفراد للمدعية مبلغ وقدره )805.632.61( درهم 
ور�ضوم  الر���ض رقم 597-938  ايجار  بدل  ، عبارة عن  فل�ضا  و�ضتون  وواح��د  درهما  اثنان وثالثون  و�ضتمائة  الف  ثمامنائة وخم�ضة 
اخلدمات و�ضريبة القيمة امل�ضافة بال�ضافة اىل ماي�ضتجد من م�ضتحقات مبوجب عقد ايجار الر�ض مع الفائدة القانونية بواقع 

12% منذ تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد مع الزامهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة جبل علي - جممع دبي لال�ضتثمار - العنوان املختار مكتب احمد الرئي�ضي للمحاماة - امارة دبي - ديرة 
- رقة البطني - فندق المارات كونكورد - مكتب 1506 - رقم مكاين:1521766151
املطلوب اإعالنه : 1- ادفان�ضد لدارة املرافق ذ.م.م فرع دبي  -  �ضفته : مدعي عليه

ل�ضالح/�ضركة  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2021/9/14  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م حكمت املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليه الثاين ومبثابة احل�ضوري للمدعي عليها الوىل بف�ضخ 
وانهاء اتفاقية التاأجري طويلة المد املربمة بني املدعية واملدعي عليها الوىل بتاريخ 20107/11/20 وتعديالتها عن قطعة الر�ض 
رقم:938-597 والكائنة مبنطقة جممع دبي لال�ضتثمار وبالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )579.932/15( 
درهم خم�ضمائة ت�ضعة و�ضبعون الف وت�ضعمائة اثنني وثالثون درهم وخم�ضة ع�ضر فل�ض عن مدة املطالبة وحتى 2020/10/15 على 
النحو الوارد بالنذار العديل ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات والزمتها باملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف والف درهم مقابل اتعاب 
با�ضم  لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  56/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

امل�ضرق  بنك  عن  وال�ضادر   )000006( رق��م  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
بقيمة )1307000( .

طالب التنفيذ : حممد وليد حممد ا�ضف
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع بور�ضعيد - �ضقة الول 107

املطلوب اإعالنه : 1- قدير حممد �ضريف قاري    - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1307000( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

�عالن بالن�شر        
 391/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد احمد غياث بور من ورثة احمد غياث بور احمد )البن(  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�ضهربان حممد احمد العو�ضي ب�ضفتها من ورثة املرحوم حممد ر�ضا احمد حممد 

كمايل العو�ضي )اأرملة( 
وميثله : علي م�ضبح علي �ضاحي 

والنظمة  بال�ضجالت  ال��ت��داع��ي  ع��ني  ملكية  بنقل  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
واحلكومية  الر�ضمية  اجل��ه��ات  جميع  م��ن  وغ��ريه��ا  بدبي  والم���الك  الرا���ض��ي  ل��دائ��رة  اللكرتونية 
املوافق 2022/3/23  الربعاء  يوم  لها جل�ضة  - وح��ددت  املحاماة   اتعاب  وامل�ضاريف ومقابل  والر�ضوم 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا  بعد  التقا�ضي عن  ال�ضاعة 10:00 �ضباحا يف قاعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:974/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )628.923( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام  . 
املدعي:موؤ�ض�ضة عقار

 -  9 رق��م  - مكتب  امليزانني   - العمال  نقطة  بناية   - بور�ضعيد  - منطقة  املطار  �ضارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 

IBAN:AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنه :  1- اميان العرفان  -  �ضفته : مدعي عليه

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/موؤ�ض�ضة عقار حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
الزمته  كما  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %5 بواقع  والفائدة  درهم   )528.923( ومقداره 
امل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ، حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70530

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم:59230 /2022

املن�����ذر :بنك دبي ال�ضالمي )�ض م ع (
املنذر اليه : امين عبدالقادر حممد عبدالقادر خليف - ) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العالن بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : اول – �ضداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 4321.00 
درهم  يف خالل املواعيد القانونية - ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�ضداد املبلغ �ضوف يقوم 
املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�ضة لالذن ببيع ال�ضيارة املرهونة ل�ضالح بنك دبى ال�ضالمى 
رقم  13656 خ�ضو�ضى   دبي     N ماركة  ني�ضان جوك   موديل    2015     اللون   احمر    

له وفاءا للدين امل�ضتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 4321.00    درهم ( 
الكاتب العدل  .

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13494 بتاريخ 2022/3/16 70392
�عالن بالن�شر        

                  يف  �ملنازعة رقم:3212/2021/465 نز�ع جتاري 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757

مو�ضوع املنازعة : دعوى مطالبة بالزام املتنازع �ضدهما باداء مبلغ )80.161.87( درهم و 12% فوائد قانونية 
.  املتنازع:�ضركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�ضالت المارات(

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع حممد بن را�ضد بوليفارد برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب 
1903 - وميثله:رو�ضة علي بالل احمد البلو�ضي

املطلوب اإعالنهما :  1- �ضركة دولفني اأوف�ضور اإنرتبرايز�ض )مورا�ضيو�ض( ليمتد برايفتيد )فرع م.ذ.م.�ض( 
2- نافربيب �ضينغ كربيال �ضينغ -  �ضفتهما : متنازع �ضدهما

يوؤدوا  ب��ان  امل��ت��ن��ازع �ضدهم  ب��ال��زام  احل�����ض��وري  ق��ررن��ا مبثابة  للخ�ضومة  ق��رار منهي    : الإع���الن  مو�ضوع 
 ) فل�ضا  وثمانون  و�ضبعة  دره��م  و�ضتون  وواح��د  ومائة  الف  )ثمانون  مبلغ  للمتنازعة  والتكافل  بالت�ضامن  
ال�ضداد  الق�ضائية احلا�ضل يف 2021/12/14 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 5% من  القانونية  والفائدة 

وبالزامهما بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70545
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•• ال�سارقة- الفجر:

اإىل عا�ضمة الثقافة الأوروبية بولونيا الإيطالية، 
موطن اأق��ّدم اجلامعات يف اأوروب��ا، تنقل ال�ضارقة 
والعربي،  الإماراتي  الثقايف  امل�ضهد  وراهن  تاريخ 
ح��ي��ث ي��ح��ت��ف��ي ب����الإم����ارة امل��ع��ر���ض الأب�����رز عاملياً 
املخ�ض�ض لأدب الأطفال “معر�ض بولونيا لكتاب 
فت�ضجل ال�ضارقة تاريخ املدينة العربية  الطفل”، 
الأوىل يف هذا التكرمي منذ انطالق املعر�ض قبل 

قرابة ال� 60 عاماً.
وت���ق���ّدم الإم������ارة خ���الل امل��ع��ر���ض ال����ذي ي��ق��ام يف 
دورت��ه ال� 59 يف الفرتة من 21 اإىل 24 مار�ض 

الطفل  ب��ك��ت��اب  ال��ن��ه��و���ض  ج��ه��ود  اأب����رز   ،2022
الإماراتي والعربي، واأهم الفعاليات التي تقودها 
اأجيال  وبناء  ال�ضغار  مبعارف  لالرتقاء  ال�ضارقة 
ت�ضرف  والأدب، حيث  العلم  لقيمة  واعية مدركة 
“هيئة ال�ضارقة للكتاب” على برنامج الإمارة يف 
واأن�ضطة  فعاليات  من  عليه  ي�ضتمل  وما  املعر�ض 

ثقافية واإبداعية وتراثية.
ال�ضارقة يف جناحها اخلا�ض مناذج من  وتعر�ض 
الطفل  اأدب  جمال  يف  والعربّية  املحلّية  التجارب 
يف  لواقعه  حّية  �ضورة  اأم��ام  املعر�ض  زّوار  لت�ضع 
ام���ت���داد يت�ضل بجذور  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة مب��ا مي��ث��ل��ه 
لنخبة  الفر�ضة  وتوفر  والإن�ضاين،  العاملي  الأدب 

الإماراتيني  والر�ضامني  الطفل  كتاب  �ضناع  من 
جتارب  على  والط��الع  جتاربهم  لعر�ض  والعرب 
نظرائهم امل�ضاركني يف املعر�ض من ثقافات ودول 

خمتلفة. 
“معر�ض  يف  وم�ضاركتها  ال�����ض��ارق��ة  روؤي���ة  وح���ول 
قال ال�ضيخ فاهم  بولونيا الدويل لكتاب الطفل”، 
يف  احلكومية  العالقات  دائ���رة  رئي�ض  القا�ضمي، 
ال�ضارقة، رئي�ض وفد ال�ضارقة امل�ضارك يف املعر�ض: 
على  �ضرف  �ضيف  ال�ضارقة  بح�ضور  “فخورون 
معر�ض بولونيا لكتاب الطفل، هذه الإمارة التي 
حتت�ضن الكتاب بيد والطفل بيد اأخرى لت�ضتكمل 

م�ضهدها التنموي للحا�ضر وامل�ضتقبل«. 
“من خالل  واأ����ض���اف ال�����ض��ي��خ ف��اه��م ال��ق��ا���ض��م��ي: 
ا�ضتحقت  ال�ضارقة التي  م�ضاركتنا �ضنقدم جتربة 
لقب مدينة �ضديقة لالأطفال واليافعني ملرتني، 
الأمر الذي يج�ضد �ضيا�ضات الإمارة جتاه الأطفال 
والتي ت�ضمل خلق ف�ضاءات تفاعلية اآمنة وتنمية 
الوعي والقيم والأخالق النبيلة من خالل تنفيذ 
التي  امل�ضتدامة  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  م��ن  جملة 
ترتكز على التنمية الثقافية واملعرفية لالأطفال 
كتب  “معار�ض  القا�ضمي:  فاهم  ال�ضيخ  وتابع   .«
م�ضرتكة،  اإن�����ض��ان��ي��ة  ثقافية  ف�����ض��اءات  الأط���ف���ال 
تعر�ض اأكرث من جمرد كتب، بل تقدم فيها كل اأمة 
القادمة،  الأجيال  على  املعلقة  امل�ضتقبلية  اآمالها 
م�ضاركة  ا�ضتمرارية  على  حري�ضون  نحن  لهذا 
اإمارة ال�ضارقة بها، وحري�ضون يف كل مرة على اأن 
يجمع برنامج م�ضاركتنا بني ت�ضليط ال�ضوء على 
خ�ضو�ضية التجربة الثقافية لالأطفال يف الإمارة 
عاملية  جتربة  �ضياغة  يف  وامل�ضاهمة  ناحية،  م��ن 

اإن�ضانّية للطفل يف كل مكان«. 
بدوره قال �ضعادة اأحمد بن ركا�ض العامري، 

“يف الدورة  ال�ضارقة للكتاب:  رئي�ض هيئة 
“معر�ض  م���ن  واخل��م�����ض��ني  ال��ت��ا���ض��ع��ة 

حتل  ل  الطفل”  ل��ك��ت��اب  ب��ول��ون��ي��ا 
ال�ضارقة �ضيف �ضرف على املعر�ض 

الثقافة  حت���ل  واإمن������ا  وح�������ض���ب، 
يف  كلها  والعربية  الإم��ارات��ي��ة 

ال�ضارقة  يف  فنحن  اإيطاليا، 
ح�ضاري  م�����ض��روع  اأب���ن���اء 
ك����ب����ري، مي�������ض���ي ب����روؤي����ة 

احل��اك��م احل��ك��ي��م، �ضاحب 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي، 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ضو 

بناء  ع���ل���ى  وي����ق����وم  ال�������ض���ارق���ة، 
الثقافة  ب���ني  ال��ت��وا���ض��ل  ج�����ض��ور 

الإماراتية والعربية وكل ثقافات العامل«. 
وك�����ض��ف رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب حجم 
“ن�ضت�ضيف  املعر�ض، بقوله:  الإم��ارة يف  م�ضاركة 
والفعاليات  الأن�ضطة  من  متكامٍل  برنامٍج  عرب 
ونا�ضراً  اً  وقا�ضّ ور�ضاماً  كاتباً  ثالثني  من  اأك��رث 
م���ن دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة والعامل 
عمل  وور����ض  نقا�ضية  جل�ضات  ي��ق��دم��ون  ال��ع��رب��ي 
وجل�ضات قرائية يف م�ضعى لتعزيز تبادل اخلربات 
والتجارب مع نظرائهم الأوروبيني والإيطاليني 
ولت�ضليط ال�ضوء على التجارب الرائدة لالإمارات 
وتعريف اجلمهور الإيطايل باأدب الطفل العربي، 
اإذ نتطلع اأن يكون هذا احل�ضور فر�ضة ملزيد من 

التعاون والعمل امل�ضرتك بني النا�ضرين والأدباء 
والر�ضامني العرب والإيطاليني« 

“معر�ض  �ضرف  �ضيف  ال�ضارقة  م�ضاركة  وتتميز 
الر�ضامني  دع��م  ب��رك��ن  الطفل”  لكتاب  بولونيا 
واملوؤلفني  الر�ضامني  م��ن  ع��دد  ي�ضت�ضيف  ال��ذي 
م�ضاركة  ت��ت�����ض��م��ن  ك��م��ا  وال����ع����رب،  الإم���ارات���ي���ني 
الإم��ارة عدة فعاليات وجل�ضات قرائية، وعرو�ض 
اأفالم، وور�ض عمل تنظمها جناحها باملعر�ض، ويف 
الرئي�ضية  العامة  املكتبة  �ضالبور�ضا”،  “مكتبة 
من  وغ��ريه��ا  تي�ضتوين”،  و”م�ضرح  بولونيا،  يف 
“هيئة  �ضتقدم  كما  بولونيا،  يف  الثقافية  املعامل 
تاأليف  من  للطفل،  كتاباً   17 للكتاب”  ال�ضارقة 
نخبة من الكتاب الإماراتيني، مرتجمًة من اللغة 

العربية اإىل الإيطالية.
ال�����ض��ارق��ة خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف املعر�ض  وت��ق��دم 
روؤية  جت�ضد  ثقافية  ومبادرات  موؤ�ض�ضات  جت��ارب 
ال��واق��ع جت��اه �ضناعة الكتاب  اأر����ض  الإم���ارة على 
والنهو�ض باحلراك الثقايف واملعريف، حيث ي�ضارك 
���ض��م��ن ج��ن��اح الإم������ارة ك���ل م���ن؛ ه��ي��ئ��ة ال�ضارقة 
وهيئة  الإم�����ارات،  واأدب����اء  ك��ت��اب  واحت���اد  للكتاب، 
ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون، وجمعية النا�ضرين 
ودائرة  للن�ضر،  ال�����ض��ارق��ة  وم��دي��ن��ة  الإم��ارات��ي��ني، 
للرتاث،  ال�ضارقة  ومعهد  ال�����ض��ارق��ة،  يف  الثقافة 
وجمموعة  اليافعني،  لكتب  الإم��ارات��ي  واملجل�ض 
وثقافة  احلكمة،  وبيت  كلمات،  وموؤ�ض�ضة  كلمات، 

بال حدود، ومبادرة 1001 عنوان.

حتل �سيف �سرف على الدورة ال�59 من املعر�ض بني 21 و24 مار�ض اجلاري

ال�ضارقة ت�ضتعد لتمثيل الثقافة االإماراتية والعربية يف معر�س بولونيا لكتاب الطفل 2022

حتت�سن  ال�سارقة  القا�سمي:  • فاهم 
الكتاب بيد والطفل باليد الأخرى

اأكرث  ن�ست�سيف  العامري:  • اأحمد 
ًا  من ثالثني كاتبًا ور�سامًا وقا�سّ

ونا�سرًا من الإمارات والعامل العربي

ال�  دورت��ه��ا  يف  الرتاثية”  ال�ضارقة  “اأيام  فعاليات  ر�ضت 
احل�ضن  دب��ا  مدينة  �ضاحل  على  الأول  اأم�����ض  م�ضاء   19
الرتاثية  الفعاليات  �ضيقة من  انطالق حزمة  لتعلن عن 
والربامج الثقافية والعرو�ض الفنية والرق�ضات ال�ضعبية 

املخ�ض�ضة للجمهور على مدى اأ�ضبوع كامل.
ينظمها  التي  للفعاليات  الر�ضمي  الفتتاح  مرا�ضم  جرت 
ال�ضارقة للرتاث يف القرية الرتاثية بدبا احل�ضن  معهد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  هيثم  ال�ضيخ  بح�ضور 
م��ك��ت��ب ���ض��م��و احل���اك���م يف م��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء، ي��راف��ق��ه �ضعادة 
ال�ضارقة للرتاث  امل�ضلم رئي�ض معهد  الدكتور عبدالعزيز 
مب�ضاركة  الرتاثية  ال�ضارقة  لأي���ام  العليا  اللجنة  رئي�ض 

���ض��ع��ادة اأح��م��د ���ض��ل��ط��ان ال��ظ��ه��وري ن��ائ��ب رئ��ي�����ض املجل�ض 
الديوان  مدير  اخل�ضري  ومطر  احل�ضن  دب��ا  يف  البلدي 
الأم���ريي يف املدينة وع��دد من روؤ���ض��اء وم��دي��ري الدوائر 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة ف��ي��ه��ا وج��م��ه��ور غ��ف��ري م��ن ع�ضاق 

الرتاث واملوروث ال�ضعبي.
وقام راعي حفل الفتتاح ال�ضيخ هيثم بن �ضقر القا�ضمي 
احل�ضور  و  امل�ضلم،  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  برفقة 
على  واطلعوا  الرتاثية  القرية  اأرك��ان  خمتلف  يف  بجولة 
وجناح  خمتلفة  بيئات  م��ن  فيها  مب��ا  اجلميلة  مكوناتها 
الطفل ومعر�ض احلرف اليدوية والأ�ضر املنتجة والق�ضم 
الأك���ادمي���ي وامل��ق��ه��ى ال��ث��ق��ايف وبقية امل��واق��ع والأم���اك���ن يف 

القرية التي لقت تفاعل واإعجاب الزوار واحل�ضور .
فرع  مدير  الهندا�ضي  جميع  ب��ن  خالد  الدكتور  واأو���ض��ح 
فعاليات  اإن  احل�ضن  دبا  مبدينة  للرتاث  ال�ضارقة  معهد 
هذا العام تربط اجلمهور ببعدين مهمني يجمعان الرتاث 
بامل�ضتقبل ويزخر برنامج الفعاليات بخطة ثرية ومليئة 
باملفاجاآت التي �ضتبهر الزوار بالإ�ضافة اإىل اإقامة معر�ض 
للحرف والأ�ضغال اليدوية وركن خم�ض�ض لالأ�ضر املنتجة 
 »E-Turath ت��راث  “اإي  اجلديد  الفعالية  جانب  اإىل 
الآباء  ب��رتاث  لتعريفهم  والن�ضء  لل�ضباب  موجهة  وه��ي 
والأجداد القدمي باعتبارهم جيل امل�ضتقبل الذي �ضي�ضهم 

بدوره املاأمول يف حفظ الرتاث و�ضون الهوية.

تت�ضمن  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  فعاليات  اأج��ن��دة  اأن  واأ���ض��اف 
حم����ا�����ض����رات امل���ق���ه���ى ال���ث���ق���ايف وال�����ربام�����ج الأك����ادمي����ي����ة 
لالطالع  موعد  على  اجلمهور  �ضيكون  كما  والتعليمية 
على عرو�ض البيئات الإماراتية الأربعة اجلبلية والزراعية 
احل�ضاري  الثقايف  العمق  لتوؤكد  والبحرية  وال�ضحراوية 
والغنى الطبيعي لهذه املدينة الفا�ضلة مع الرتكيز على 
وال�ضفن  التجديف  م�ضابقات  خالل  من  البحرية  البيئة 
ف�ضتقدم  ال��زراع��ي��ة  اأم������ا  ال�ضغرية  وامل��راك��ب  ال�ضراعية 
ب��رام��ج ت��ع��ري��ف��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة ح���ول زراع����ة ال��ع��ن��ب يف دبا 

احل�ضن.
و���ض��ي��ح��ظ��ى ال�����زوار ب��ف��ر���ض��ة رائ��ع��ة ل��ل��ت��ج��ول ب��ني اأروق����ة 

املعار�ض املختلفة وم�ضاهدة العرو�ض والرق�ضات ال�ضعبية 
التدريبية  الور�ض  من  لال�ضتفادة  لالأطفال  املجال  وفتح 
الوجبات  ���ض��ت��ك��ون  ح��ني  يف  ل��ه��م،  املخ�ض�ضة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ال��ع�����ض��ري��ة ح��ا���ض��رة يف متناول  و  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  وامل����اأك����ولت 

اجلميع.
احلكومية  اجلهات  اأجنحة  من  جمموعة  القرية  وت�ضم 
دائرة  اأجنحة  �ضمنها  من  الرتاثي  املهرجان  يف  امل�ضاركة 
ودائرة  لالآثار  ال�ضارقة  وهيئة  والقرى  ال�ضواحي  �ضوؤون 
التنمية القت�ضادية ونادي دبا احل�ضن الريا�ضي وجمعية 
بدوة  ومركز  ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة  والقيادة  املعلمني 

للتنمية الجتماعية )اإرثي( وغريها من اجلهات.

فعاليات اأيام ال�ضارقة الرتاثية تر�ضو على �ضاحل دبا احل�ضن

خالل   ”2022 للكوميديا  دب��ي  “مهرجان  ينطلق 
امل��ق��ب��ل م��ع جمموعة  م��اي��و   22 اإىل   12 ال��ف��رتة م��ن 
جنوم  من  ع��دد  مب�ضاركة  باملرح  املليئة  الفعاليات  من 
الكوميديا و املواهب الكوميدية من الإمارات و املنطقة 

والعرو�ض امل�ضوقة.
و�ضيقام املهرجان – وهو من تنظيم جدول فعاليات دبي 
واإنتاج “براج” و”ليف ني�ضن” و”دي اإك�ض بي ليف” 
كول  “كوكا  فيها  مب��ا  دب��ي  م��ن  مناطق  ع��دة  �ضمن   -
اأرينا” و”مركز ذا اأجيندا” و”م�ضرح مول الإمارات” 
هذا  الكوميديا  لع�ضاق  املهرجان  وغريها.ويخ�ض�ض 
العام اأحد ع�ضر يوما من العرو�ض املمتعة التي يقدمها 
جمموعة من اأ�ضهر النجوم يف العامل و�ضط اأجواء املرح 

وال�ضحك.
ك��م��ا ي��ت��ي��ح امل��ه��رج��ان ل��ل��ع��ائ��الت والأ����ض���دق���اء فر�ضة 
الكوميديا  ع���رو����ض  م���ن  ع��امل��ي��ة  ب��ب��اق��ة  ال���ض��ت��م��ت��اع 
املرحة  الأن�ضطة  وك��ذل��ك  اللغات  متعددة  الإرجت��ال��ي��ة 
حمطة  ت�ضكل  التي  بازار”  “كوميدي  فعالية  �ضمن 

رئي�ضية للعرو�ض الكوميدية املفعمة بال�ضحك.
وق���ال اأح��م��د اخل��اج��ة امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ض�����ض��ة دبي 
الإقت�ضاد  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ت��ج��زئ��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات 

دبي  م��ه��رج��ان  نطلق  اأن  “ي�ضعدنا  ب��دب��ي:  وال�ضياحة 
النجاحات  م���ن  م��و���ض��م��ني  ب��ع��د  ل��ل��ك��وم��ي��دي��ا جم������دداً 
الالفتة. فيما يوؤكد املهرجان اأهميته ومتيزه من خالل 
توفري من�ضة مميزة جتمع نخبة من اأف�ضل املواهب يف 
التي  دب��ي  يف  روؤي��ت��ك��م  اإىل  ونتطلع  وال��ع��امل..  املنطقة 
الأن�ضطة  ا�ضتاأنفت  التي  العاملية  املدن  اأوائ��ل  كانت من 
الوقت  ذات  يف  حر�ضها  مع  طاقتها  بكامل  والفعاليات 
اأنها  ج��ان��ب  اإىل  اجلميع  �ضالمة  على  املحافظة  على 
الكوميدية  الفعاليات  ل�ضت�ضافة  عامليا  مركزا  تعترب 

والرتفيهية«.
ويوفر مهرجان دبي للكوميديا من�ضة لأف�ضل عرو�ض 
الكوميديا وكذلك املوهوبني يف العامل وللمواهب من 
خمتلف الأعمار والثقافات يف الإمارات واملنطقة لإبراز 

مهاراتهم وقدراتهم الفنية.
وقدم مهرجان دبي للكوميديا يف دوراته ال�ضابقة العديد 
جنوم  اأب��رز  مب�ضاركة  والناجحة  املتميزة  العرو�ض  من 
الكوميديا من خمتلف اأنحاء العامل مثل ماز جرباين 
ومنر واإي��دي جريفني ومينا لي�ضيون وفري دا�ض وجاد 
العام  دورة  جذبت  فيما  وغريهم..  ال�ضيد  وعلي  املالح 

املا�ضي من املهرجان حوايل 8500 �ضخ�ض.

مهرجان دبي للكوميديا 2022 
ينطلق 12 مايو املقبل

اأخ��ت��ت��م��ت م��وؤ���ض�����ض��ة )ف����ن( امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف دع���م الفن 
الإع���الم���ي ل��الأط��ف��ال وال�����ض��ب��اب ف��ع��ال��ي��ة “ ���ض��ا���ض��ة “ 
“ ال��ي��اب��اين حيث جنحت يف حتويل  “ الأن��ي��م��ي  للفن 
باإبداعات  اإىل م�ضرح حافل  ال�ضارقة  منطقة اجل��ادة يف 
ورافقت  والتعليمّية  الرتفيهية  والأن�ضطة  الأمن��ي  فن 
اأي���ام يف �ضل�ضلة م��ن عرو�ض  ث��الث��ة  زواره���ا على م���دار 
مو�ضيقية و�ضينمائّية وم�ضابقات ومعار�ض فنّية وور�ض 

للعمل التفاعلية.
ل��ب��ي��ع الأع���م���ال الفنية  اأك�����ض��اك��اً  وت�����ض��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة 
عرو�ض  ج��ان��ب  اإىل  اليابانية  الثقافة  م��ن  امل�ضتوحاة 
ل�ضور  خم�ض�ضاً  ورك��ن��اً  اليابانية  ال�ضومو  م�ضارعة 
كما  الأل��ع��اب  واأك�����ض��اك  والكوميك�ض  املتحركة  ال��ر���ض��وم 
اأت��ي��ح ل��ل��زوار ف��ر���ض��ة ال��ت��ق��اط ���ض��ور اأ���ض��ه��ر �ضخ�ضيات 
حممد  الإم���ارات���ي  ال��ف��ن��ان  والأمن���ي.وق���دم  الكوميك�ض 
ال�ضيباين يف اليوم اخلتامي للفعالية ور�ضة عمل بعنوان 
“اأ�ضا�ضيات الر�ضوم الهزلية” تعرف خاللها امل�ضاركون 
ر�ضام  طّورها  التي  النموذج”  “طريقة  ي�ضمى  ما  على 
الكوميك�ض العاملي هوارد جاكوب حيث تتمحور الور�ضة 
حول تعزيز املهارات الفنّية للم�ضاركني وغر�ض العديد 

من القيم مثل الجتهاد وال�ضرب واملثابرة لأنها تعتمد 
قدراتهم  تتطور  وب��ذل��ك  حم��ددة  واأ�ضاليب  ط��رق  على 
لي�ضبحوا رواة ق�ض�ض متميزين لأن فن �ضرد الق�ض�ض 

عن�ضر اأ�ضا�ضي من عنا�ضر التجربة الإن�ضانّية.
اإ�ضافية  عمل  ور���ض  اأرب��ع  من  الأمن��ي  ر�ضامو  وا�ضتفاد 
الياباين  واملانغا  الأمني  اأ�ضا�ضيات فن  للمبتدئني حول 
حيث   ،2022 “�ضا�ضة”  لفعالية  اخلتامي  ال��ي��وم  يف 
جماليات  الأمني”  “خلفيات  ع��م��ل  ور����ض���ة  ت��ن��اول��ت 
م�ضاهد فن الأمني يف حني قدمت ور�ضة “مقدمة عن 
املانغا” ملحة حول عامل هذا الفن الياباين فيما اأر�ضدت 
ور�ضة “اأ�ضا�ضيات ر�ضم املانغا” امل�ضاركني على اخلطوات 
الرئي�ضة لإتقان هذا النوع من الفن و�ضمم امل�ضاركون 
“ا�ضنع  ور���ض��ة  يف  امل��ان��غ��ا  ف��ن  م��ن  �ضخ�ضيات  ال�����ض��غ��ار 

�ضخ�ضيتك اخلارقة«.
اأحداثه  تدور  فيلم  بعر�ض  “�ضا�ضة”  واختتمت فعالية 
الثاين  العاملية  احل��رب  بعد  ما  ف��رتة  خ��الل  اليابان  يف 
للمخرج  امل��ا���ض��ي��ة  اأي��ام��ن��ا  يف  امل���وع���ود  “املكان  ب��ع��ن��وان 
)فن(  موؤ�ض�ضة  قدمته  وال��ذي  �ضينكا  ماكوتو  الياباين 

بالتعاون مع القن�ضلية العامة لليابان يف دبي.

)فن( تختتم فعالية �ضا�ضة 
لفن االأمني الياباين 
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�ضحر فوزي: العمل اجليد ال ميكن 
اأن يوؤثر عليه اأي عمل اآَخر

املحلية؟ الأعمال  ح�ضاب  على  يتم  امل�ضرتكة  الدراما  جناح  اأن  تعتقدين  • األ 
- على الإطالق. لأن اأعمالنا املحلية موجودة وتتطّور، والعمل اجليد ل ميكن اأن يوؤثر عليه اأي 
عمل اآَخر. مثاًل، م�ضل�ضل )باب احلارة( انطلق من قلب احلارات القدمية يف دم�ضق وهو يحظى 

مبتابعة وا�ضعة جداً، بالرغم من اختالف الآراء حول اأي اأجزائه كان الأجمل.
َتَغريرُّ النجوم يف اأي عمل ي�ضبب خلاًل عند اجلمهور لأن لكل جنم جمهوره وحمبيه، وعندما 
مع  عربياً(  )�ضربت  التي  الأعمال  من  الكثري  هناك  عليه.  بالغرية  ي�ضعرون  املجموعة  يغادر 
اأعمال )ك�ضرت  ال��وراق( و)الف�ضول الأربعة( وكلها  ال�ضام، وبينها )اأ�ضعد  اأنها انطلقت من داخل 

الدنيا(.
لكنك  املقبل،  الرم�ضاين  املو�ضم  يف  احل��ارة(  )باب  عر�ض  عدم  عن  الإع��الن  مت  اأنه  مع   •
ذاتها  املتعة  تعي�ضني  فهل  منه،  و13   12 اجل��زاأي��ن  يف  امل�ضاركة  على  توقيعك  عن  اأعلنت 

عندما تقّدمني ال�ضخ�ضية ذاتها يف عمل موؤّلف من اأجزاء عدة؟
)باب  م�ضل�ضل  يف  اآَخ���ر  اإىل  ج��زء  م��ن  الو�ضع  عندهم  يختلف  الفنانني  ك��ل  طبعاً.   -

احلارة(.
وعندما ي�ضاهد املمثل نف�ضه يقول لو اأن هناك اإمكانية لإعادة الت�ضوير لكنُت اأديُت 
بع�ض املَ�ضاهد بطريقة خمتلفة، وهذا الأمر يح�ضل معنا جميعاً يف امل�ضل�ضل، ولكن 

النا�ض ل ينتبهون اإىل الأخطاء، بل املمثل نف�ضه هو الذي يلم�ض اأخطاءه.
التجديد يتحقق ما دامت هناك اأحداث وحكايات جديدة.

ل اأن يحافظ العمل الناجح على الألق  وب�ضراحة، اأنا �ضد اأعمال الأجزاء واأف�ضّ
التي  الإنتاجية هي  الأوىل، ولكن اجلهات  للمرة  الذي حققه عند عر�ضه 

ترغب يف اإنتاج اأجزاء لحقة منه، والقرار يعود لها وحدها.
البناُء على جناح عمل، ل يعني اأن يتكرر الوقع الأول الذي حّققه مهما 

ح�ضلت حماولت من خالل الكتابة.
اأعمال  يف  بامل�ضاركة  ير�ضى  ح��ني  نف�ضه  املمثل  يعاقب  وه��ل   •

الأجزاء عندما يكون �ضدها؟
- اأبداً، بدليل اأن بع�ض املمثلني اعتذروا عن عدم امل�ضاركة يف )باب 

احلارة(.
مثاًل، اأنا غبت عن 3 اأجزاء من هذا امل�ضل�ضل وما لبثُت اأن عدت 

اإليه.
املمثل حّر يف قراره، وهو لي�ض جمرَباً على معاقبة نف�ضه اإذا مل 

تكن لديه رغبة يف امل�ضاركة.
اإليه؟ للعودة  دفعِك  الذي  هو  العمل  يف  التجديد  اأن  • اأي 

- ب��ل ث��م��ة ع��وام��ل ع���دة اأخ����رى ���ض��اه��م��ت ب��ع��ودت��ي اإىل )باب 
عليه  كان  عما  مقاَرنًة  املتاحة  الفر�ض  قلة  وبينها  احل��ارة(، 

الو�ضع يف ال�ضابق.
وب�ضرف النظر عن الناحية املادية، ميكن القول اإن الفنان 
خ�ضو�ضاً  ال�ضا�ضة،  على  يتواجد  ل  عندما  بالتعب  ي�ضعر 

حني يعتاد اجلمهور ح�ضوره على التلفزيون يف رم�ضان.
�ضاركُت يف م�ضل�ضالت  احل���ارة(،  )ب��اب  ابتعادي عن  خ��الل 

)�ضال�ضل ذهب( و )الدبور( و )وردة �ضامية( ثم عدُت اإليه.
املمثل ي�ضعر باملتعة عندما يتواجد يف ال�ضهر الف�ضيل.

اإىل ذلك، فاأنا كممثلة ل يوجد لدي دخل اآخر، واأعي�ض من خالل التمثيل.
لي�ض  وهو  له،  ذاك��رة  ل  التلفزيون  لأن  ال�ضا�ضة،  عن  يبتعد  عندما  املمثل  ين�ضون  فالنا�ض  معنوياً،  اأم��ا 

كال�ضينما التي تخّلد الفنان. التلفزيون حمرقة وال�ضينما ذاكرة.
جيلنا يختلف عن اجليل احلايل، ونحن مثاًل نعرف كل ممثلي اجليل الذي �ضبقنا ونقّدر اأ�ضماءه اأعلى 

تقدير.
اأما اجليل اجلديد، فهو ل يعرفهم وحتى لو �ضاهد اأعمالهم، فهم ل يعنون �ضيئاً له.

ولكن يف ال�ضينما يختلف الو�ضع متاماً.
اأحبهم  اأفالم جنومها الذين  اأتابع دائماً  املثال الأه��ّم والأك��رب عربياً،  اأعتربها  التي  وال�ضينما امل�ضرية 
واأتابع اأخبارهم واأ�ضعر باحلزن عندما اأعرف اأنهم م�ضابون باملر�ض واأتفاجاأ ب�ضورهم عندما اأرى اأنهم 

تقدموا يف ال�ضن، واأتذكرهم بح�ضرة لأنني متعّلقة بهم.
املقبلة؟ للفرتة  م�ضاريعك  • ما 

ر مل�ضلحة اإحدى املن�ضات اجلديدة،  - هناك م�ضاريع عدة، وهي عبارة عن جمموعة م�ضل�ضالت �ضُت�ضوَّ
و�ضاأبّت م�ضاألة م�ضاركتي فيها قريباً.

ميديا  بال�ضو�ضيال  عالقتها  اإن  اأنو�ضكا،  الفنانة  قالت 
لي�ضت قوية على الإطالق على الرغم من اأنها اأ�ضبحت 

�ضمة الع�ضر؛
 بل ولها اأهمية كبرية لدى الفنانني.

واأو�ضحت فى ت�ضريح خا�ض لها اأنها و�ضعت ال�ضو�ضيال 
ميديا على قائمة اهتماماتها لهذا العام ليكون هدًفا 

لٌبد من حتقيقه وتطوير عالقتها بها.
جدير بالذكر،

 ان الفنانة اأنو�ضكا ت�ضتعد خلو�ض ال�ضباق الرم�ضانى 
املقبل من خالل م�ضل�ضل "راجعني ياهوى" مع الفنان 

خالد النبوى، 
"احللم"، والذى حقق  انتهت من عر�ض م�ضل�ضل  كما 
جناح جماهريى كبري وكان يتناول ق�ضية الع�ضوائيات 

والق�ضاء عليها.

دارين  التون�ضية  الفنانة  توا�ضل 
ح��داد ت�ضوير اأح���داث دوره���ا يف 
"بابلو"، والذي يعيدها  م�ضل�ضل 
ال��رم�����ض��ان��ي��ة يف م�ضر  ل��ل��درام��ا 
ب��ع��د ت��غ��ي��ب��ه��ا ال���ع���ام امل��ا���ض��ي عن 
التواجد يف الدراما الرم�ضانية، 

لتقدميها م�ضل�ضل تون�ضي.
يف  ي�����ض��ارك  "بابلو"  وم�����ض��ل�����ض��ل 
ال���رداد،  ح�ضن  م��ن،  ك��ل  بطولته 
ج�����ودة،  واأروى  ب������در،  وجن������الء 
و�ضلوى  ف���ه���م���ي،  وم�������ض���ط���ف���ى 
ع��ث��م��ان، وه��ال��ة ف��اخ��ر، وحممود 
ح��ج��ازي، وه��و من اإخ��رج حممد 
ح�ضان  ت���األ���ي���ف  وم����ن  ح���م���اق���ي، 
ده�������ض���ان، وم�����ن اإن����ت����اج مم����دوح 

�ضاهني.
بابلو  م�ضل�ضل  اأح������داث  وت�����دور 
ب��ب��ط��ول��ت��ه ح�ضن  ي���ق���وم  ال������ذي 
اإط��ار اجتماعي حول  ال���رداد فى 
ال�ضعبي،  البطل  بابلو  �ضخ�ضية 
ال���ع���دي���د من  ي���دخ���ل يف  ال������ذي 
داري����ن  اأن  ال�������ض���راع���ات.وي���ذك���ر 
ح����داد ���ض��ارك��ت ال��ع��ام امل��ا���ض��ي يف 
التون�ضية  الرم�ضانية  ال��درام��ا 
من خالل م�ضل�ضل "اجلا�ضو�ض"، 
الذي تواجدت يف بطولته بجانب 
عدد من النجوم التوان�ضة منهم 
لطفي العبديل، وريا�ض النهدي، 
ولطيفة القف�ضي، وحمدي غوار 

وغريهم من النجوم.

تطّل املمثلة �سحر فوزي عر جمموعة من الأعمال التي �سُتعر�ض على 
اإحدى املن�سات اجلديدة، وهي �ستعلن عنها خالل الفرتة املقبلة.

ب�سري(  )اأم  �سخ�سية  خالل  من  اجلمهور  يعرفها  التي  ف��وزي  �سحر 
و13،   12 جزاأيه  يف  امل�ساركة  على  وّقعت  احلارة(،  )باب  م�سل�سل  يف 
ل اأن يحافظ  م�سرية يف هذا احلوار اإىل اأنها �سد اأعمال الأجزاء وتف�سّ
العمل على النجاح الذي يحققه عند عر�سه الأول، كما حتدثت عن 

موا�سيع فنية اأخرى:

اأنو�ضكا: 
ال�ضو�ضيال ميديا 

على قائمة 
اهتماماتي هذا 

العام  

حداد  دارين  عيد  "بابلو" يحُ
للدراما الرم�ضانية 
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خم�س عالمات تنذر بقرب اجللطة الدماغية
ك�ضف اأطباء اأملان خم�ض عالمات اأولية، قد تظهر قبل ب�ضعة اأ�ضابيع، تنذر 

بخطر الإ�ضابة باجللطة الدماغية.
ب�ضعة  قبل  تظهر  التي  العالمات  ه��ذه  اأن  اإىل   ،Focus موقع  وي�ضري 
اأ�ضابيع، ميكن اأن تختفي قبل حدوث اجللطة الدماغية. وقد حدد خرباء 

موؤ�ض�ضة القلب خم�ض عالمات مبكرة للجلطة الدماغية وهي:
واحدة. و�ضاق  واحدة  يد  للج�ضم-  ن�ضفي  �ضلل   1-

البت�ضام. �ضعوبة  اأو  الفم  زوايا  تديل   2-
وا�ضح. غري  اأو  م�ضو�ضا  ال�ضخ�ض  كالم  ي�ضبح  النطق-  ا�ضطراب   -  3

مفاجئ. �ضديد  �ضداع   4-
فقدانه. وحتى  الب�ضر  �ضعف   5-

اأي عالمة من هذه العالمات يجب  اأنه عند ظهور  ويوؤكد اخل��رباء، على 
ا�ضت�ضارة الطبيب فورا. كما اأن على الأ�ضخا�ض الذين هم �ضمن جمموعة 
معدل  ا�ضطراب  اإهمال  وع��دم  دوري��ة  ب�ضورة  ال��دم  �ضغط  قيا�ض  اخلطر، 

�ضربات القلب.

عالمتان حتذيريتان على اأنفك قد تظهران 
كاآثار جانبية للعقاقري املخف�ضة للكولي�ضرتول

خف�ض  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن  التي  الأدوي���ة  من  جمموعة  ال�ضتاتينات  تعد 
 )LDL( ال��ك��ث��اف��ة  منخف�ض  ال��ده��ن��ي  ال��ربوت��ني  ك��ول��ي�����ض��رتول  م�ضتوى 
وال�ضكتة  القلبية  بالنوبات  الإ�ضابة  خطر  من  تقلل  اأن  وميكن  ال��دم.  يف 

الدماغية. ومع ذلك، ميكن اأن ت�ضبب اآثارا جانبية، تظهر على الأنف.
اأتورفا�ضتاتني  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�ضتاتني،  م��ن  اأن���واع  خم�ضة   NHS وت�ضرد 

وفلوفا�ضتاتني برافا�ضتاتني ورو�ضيوفا�ضتاتني و�ضيمفا�ضتاتني. 
وتقول NHS: "مثل جميع الأدوية، ميكن اأن ي�ضبب اأتورفا�ضتاتني اآثارا 
جانبية لدى بع�ض الأ�ضخا�ض - وتوؤثر العقاقري املخف�ضة للكولي�ضرتول 
على الأ�ضخا�ض بطرق خمتلفة". وتقول هيئة اخلدمات ال�ضحية الوطنية 
اإن هذه ميكن اأن ت�ضمل نزيفا يف الأنف، بالإ�ضافة اإىل اأعرا�ض ت�ضبه اأعرا�ض 

الربد، مثل �ضيالن الأنف اأو ان�ضداد الأنف اأو العط�ض.
كما اأن بع�ض الآثار اجلانبية قد تتح�ضن بعد الأيام القليلة الأوىل، حيث 
ال�ضائعة  اجلانبية  الآث��ار  بع�ض  اأي�ضا  وهناك  ال���دواء.  على  ج�ضمك  يعتاد 
ظهرك  يف  والآلم  والأوج����اع  وال�����ض��داع  بالغثيان  ال�ضعور  مثل  الأخ����رى، 
فورا  الطبيب  "اأبلغ   :NHS وت��ق��ول  اإم�����ض��اك.  اأو  واإ���ض��ه��ال  ومفا�ضلك 
املخف�ضة  العقاقري  تتفاعل  اأن  مربرة" وميكن  غري  ع�ضلية  اآلم  اأي  عن 

للكولي�ضرتول اأحيانا مع اأدوية اأخرى، اأو مع ع�ضري اجلريب فروت.
النهايات  يف  الوخز  اأو  الإح�ضا�ض  فقدان  ال��ن��ادرة  اجلانبية  الآث���ار  وت�ضمل 

الع�ضبية لليدين والقدمني وم�ضاكل يف الأوتار.
واأ�ضارت درا�ضة بحثية اإىل اأنه يف حالت نادرة جدا، قد تزيد ال�ضتاتينات من 

خطر الإ�ضابة مبر�ض ال�ضكري النوع 2.
العقاقري  اإنه يجب عليك مناق�ضة فوائد وخماطر تناول   NHS وتقول 

املخف�ضة للكولي�ضرتول مع طبيبك قبل البدء يف تناول الدواء.

- ما تاأثري خروج ثاين اك�سيد الكربون على اجل�سم ؟
عندما يخرج ثاين اك�ضيد الكربون من ج�ضم الن�ضان فانه يفقد من 

. لذلك  نتجه  اليوم  يف  جراما   85 اإىل   75
- ما كمية املاء التي تتبخر من الرئتني ؟

يتبخر من الرئتني يوميا ما بني 150 - 500 جرام من املاء. 
- ما ن�سبة امللح يف مياه البحر ؟

يحتوي ماء البحر على كمية كبرية من المالح ت�ضل ن�ضبتها اإىل 35 
جراما يف كل ليرت وي�ضكل ملح الطعام منها 27 جراما .

احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  واحد  ع�ضو  يف  عديدة  باأع�ضاء  ي�ضمى  • الكبد 
ي�ضتعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.

غريهم من  للقرحة  تعّر�ضا  اأكرث  الأربعني  اأو  الثالثني  �ضن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 
تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�ضبب  املرارية  احل�ضاة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرثة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرتة طويلة من احل�ضيات  من ن�ضبة الكول�ضرتول وهذا الأخري هو من بقاة احل�ضيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�ضابتها بال�ضرطان.
325غم  فهو  املتو�ضط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �ضخ�ض  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 

بالن�ضبة للرجال اأما متو�ضط وزنه عند الن�ضاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�ضم ووزنه.
اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�ضاعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�ضل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 

يف ال�ضنة.
الأ�ضخا�ض  كبد  من  اأ�ضخم  اأو  اأ�ضمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�ضخا�ض  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�ضباب  وهناك  الكبد  يت�ضّمع  وبالتايل  لل�ضحوم  م��اأوى  في�ضبح  بامل�ضكرات  َي�ضُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�ضّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.

�صداقة الدولفني
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فوائد الباذجنان 
الدكتور  ق�����ال 
عو�ض،  اأح���م���د 
اأخ���������������ض�������ائ�������ي 
ال��������ت��������غ��������ذي��������ة 
ال�����ع�����الج�����ي�����ة، 
ج�����������ام�����������ع�����������ة 
اإن  ال����ق����اه����رة، 
الباذجنان اأحد 
اخل���������ض����راوات 
امل������������ف������������ي������������دة 
ل������ل�������������ض������ح������ة، 
ك������م������ا ي���ع���ت���رب 
جيدا  م�����ض��درا 

للح�ضول على عن�ضر احلديد نظرا لحتوائه على قدر كبري من احلديد 
والبوتا�ضيوم والألياف الغذائية وم�ضادات الأك�ضدة.

ومن  للباذجنان،  ال�ضحية  الفوائد  من  ع��دد  عن  عو�ض  الدكتور  وك�ضف 
اأهمها، اأنه مفيد لالأ�ضخا�ض الذين يعانون من اأنيميا احلديد وفقر الدم، 
العظام  تقوية  على  وي�ضاعد  احلديد،  من  كبري  قدر  على  لحتوائه  نظرا 

نظرا لحتوائه على البوتا�ضيوم املفيد للعظام.
وي�ضاهم يف بطء ن�ضاط خاليا ال�ضرطانية، نظرا لحتوائه على قدر جيد 
وي�ضاعد  الدموية،  ال��دورة  ن�ضاط  لتح�ضني  مفيد  الأك�ضدة،  م�ضادات  من 

على تخفي�ض ن�ضبة الكول�ضرتول باجل�ضم.
بطهي  اله��ت��م��ام  الأم��ه��ات  على  ق��ائ��ال، يجب  ع��و���ض  ال��دك��ت��ور  وي�ضتكمل 
الباذجنان بطريقة �ضحية، لكي تتم ال�ضتفادة الكاملة من فوائده، كال�ضلق 
فقدان  يف  ت�ضاهم  لأن��ه��ا  نظرا  القلي،  طريقة  ا�ضتخدام  وع��دم  ال�ضي،  اأو 

الباذجنان فوائده ال�ضحية وجتعل من تناوله اأ�ضرارا ولي�ض فائدة.

 ذات �ضباح م�ضرق جميل زاده هدوء البحر جمال جاء احد امل�ضطافني مبكرا لينعم بهذا الهدوء فجل�ض على 
ال�ضاطئ ي�ضتمتع بكل ما حوله حني لفت نظره من بعيد ما ظنه �ضمكة �ضخمة لكنه كان دولفينا جميال رمادي 
اللون كان كمن يلهو يف عر�ض البحر فهو يقفز عاليا ثم يعود اإىل املاء فيطفو من جديد م�ضدرا �ضوتا وكاأنه 
املياه  املاء ووقف ينظر للدولفني وكانت  اإىل  ال�ضاطئ وو�ضل  ينادي على من يجل�ض هناك، قام الرجل فعرب 
تغطي و�ضطه تقريبا وظل ينظر للدولفني وهو يظنه يلعب معه لكن الدولفني اقرتب واخذ يف هز راأ�ضه ثم 
عاد اأدراجه اإىل املاء وهو ينظر اإىل الرجل فاأح�ض انه يريد ان يقول له �ضيئا.. ورغم ده�ضته قال ملاذا اأخاف انا 
�ضباح ماهر، رمبا هو يف ماأزق لننظر فيما وراءه بالفعل نزل الرجل اإىل املاء وحيثما يختفي الدولفني غط�ض 
الرجل وراءه وعلى عمق لي�ض بكثري راأى الرجل دولفينا �ضغريا جميال وقد انح�ضر ج�ضده و�ضط حطام مركب 
�ضغرية ول ي�ضتطيع منها فكاكا ففهم ملاذا كان الدولفني يفعل ذلك انه يطلب النجدة، �ضعد الرجل اإىل �ضطح 
املاء لياأخذ نف�ضا عميقا ثم نزل مرة اخرى اإىل املاء وقام بعمل �ضعب لكنه جيد وانقذ على اثره ذلك امل�ضكني 
كان  ف��رتة  وبعد  ي�ضرتيح  وجل�ض  ال�ضاطئ  اإىل  و�ضبح  امل��اء  �ضطح  اإىل  م�ضرعا  و�ضعد  لأم��ه  �ضلمه  ثم  ال�ضغري 
الدولفني و�ضغريه يقفزان فرحا ويلقيان حتيتهما للرجل.. مر يوم قبل ان يعود الرجل اإىل مكانه مرة اخرى 
فو�ضع كر�ضيه وجل�ض لل�ضيد ومل مي�ض وقت طويل حتى كان الدولفني يلقي عليه التحية ببع�ض القفزات 
اجلميلة ا�ضعدت �ضاحبنا وخففت عليه وطاأة جل�ضته هذه التي مل يفز فيها ال بب�ضع �ضمكات �ضغريات.. وبعد 
م�ضي وقت فوجئ الرجل بالدولفني وقد قفز على �ضطح املاء ويف فمه �ضمكة كبرية �ضبح بها قريبا من الرجل 
وكاأنه يقدمها هدية ف�ضحك الرجل كثريا وقال اأ�ضكرك كثريا لكن يا عزيزي هديتك هذه معناها اأنني بالفعل 

اأ�ضتطيع ان اقول الدولفني �ضديقي.

طفلة ترتدي مالب�ض �سينية تقليدية للتقاط �سور حتت اأزهار الكرز يف ناجنينغ مبقاطعة جيانغ�سو �سرق ال�سني. ا ف ب

التوجه  �ضعوبة  اأن   Dementia UK منظمة  اأعلنت 
اأعرا�ض اخل��رف، فمثال ميكن  واملكان تعترب من  الزمان  يف 
اأنه  نا�ضيا  ال��ع��م��ل،  اإىل  وي��ذه��ب  ليال  ينه�ض  اأن  لل�ضخ�ض 

متقاعد.
فقدان  يعترب  ذل��ك  اإىل  بالإ�ضافة  اأن��ه  اإىل  املنظمة،  وت�ضري 
ال�ضخ�ض الهتمام بالأ�ضياء التي كان يهتم بها كثريا وكذلك 
اأعرا�ض  م��ن  اجل��دي��دة  املعلومات  ت��ذك��ر  و�ضعوبة  الن�ضيان 
تقلب  �ضكل  اخل���رف يظهر على  ب��داي��ة  واأن  اخل���رف.  ت��ط��ور 

املزاج ونوبات القلق والكتئاب.
ووفقا للخرباء، هناك اأنواع خمتلفة للخرف، ولكن ل يوجد 
�ضبب موحد للمر�ض. ولكنهم يحددون العوامل التي ت�ضاهم 
اأن  اإىل   ،Daily Express وت�ضري  اخل���رف.  ت��ط��ور  يف 
اأجل  م��ن  ولكن  ب��اخل��رف ممكن.  الإ���ض��اب��ة  تاأجيل  اأو  جتنب 

ذلك يجب عدم الإفراط يف تناول الكحول، وال�ضمنة و�ضغط 
ال���دم واإ���ض��اب��ات ال���راأ����ض والإق�����الع ع��ن ال��ت��دخ��ني، و�ضرورة 
املدن  ي��زداد يف  اخل��رف  واأن خطر تطور  الريا�ضة.  ممار�ضة 

الكبرية ب�ضبب تلوث الهواء اجلوي.
النف�ضي  ال��ط��ب  ق�ضم  رئي�ض  �ضبيتزر،  مانفريد  اأن  وي��ذك��ر 
بجامعة اأومل، اأعلن يوم 19 نوفمرب 2021، اأن الإفراط يف 
ا�ضتخدام الأجهزة الإلكرتونية ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�ضابة 

باخلرف الرقمي.
الرقمي"،  "اخلرف  خ��ط��ر  تخفي�ض  اأج���ل  م��ن  ل���ه،  ووف��ق��ا 
يف  اأطفالهما  يق�ضيه  ال���ذي  ال��وق��ت  م��راق��ب��ة  الأب��وي��ن  على 
الإنرتنت. وين�ضحهم بتنظيم جل�ضات للتخل�ض من ال�ضموم 
الرقمية، والتخلي خالل فرتة معينة عن ا�ضتخدام الأجهزة 

الإلكرتونية، ما ي�ضاعد على ا�ضتعادة وظائف الدماغ".

ك�ضف اأعرا�س تطور اخلرف


