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فح�ص ثوري ي�ساعد على اكت�ساف ال�سرطان
ط���ور ب��اح��ث��و �ل�����س��رط��ان �خ��ت��ب��ار� ج���دي���د� ل���ل���دم، مي��ك��ن �أن يح�سن 
على  �ل��ق��ادر  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  وه��و  للمر�سى،  و�ل��ع��اج  �لت�سخي�ص 
وجود  فقط  ولي�ص  �جل�سم،  �أنحاء  جميع  يف  �ملر�ص  �نت�سار  �كت�ساف 

�ل�سرطان من عدمه.
ت�سخي�ص  مت  �ل��ذي��ن  �ملر�سى  على  يتعني  �حل���ايل،  للعلم  وبالن�سبة 
يتمكن  �أن  قبل  و�لختبار  للت�سوير  �خل�سوع  بال�سرطان  �إ�سابتهم 
�لأطباء من معرفة ما �إذ� كان قد �نت�سر �إىل �أي جزء �آخر من �جل�سم. 
وت��وؤدي هذه �ملعرفة بعد ذلك للعاج، حيث يتم تقدمي عاج حملي 
�أور�م يف منطقة و�حدة، مثل �جلر�حة،  للمر�سى �لذين يعانون من 
للج�سم  �إىل عاجات  �نت�سر  �لذي  بال�سرطان  �مل�سابون  بينما يحتاج 

بالكامل مثل �لعاج �لكيميائي �أو �لعاج �لهرموين.
�أم���ا �لخ��ت��ب��ار �جل��دي��د، �ل���ذي ط���وره ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة �أك�سفورد، 
�ملغناطي�سي  �ل��رن��ني  م�ستقلبات  ت�سمى  ج��دي��دة  تقنية  في�ستخدم 
�لنووي، و�لتي حتدد وجود �ملوؤ�سر�ت �حليوية يف �لدم، و�لتي ت�سمى 
ب�سكل  �أج�سامنا  ينتجها  �سغرية  كيميائية  م���و�د  ه��ذه  �مل�ستقلبات. 

طبيعي، لكن ت�سنعها �أي�سا �خلايا �ل�سرطانية.

نبات �سهري ُي�سهم يف عالج املر�ص القاتل
�لن�سط  �لنباتي  �ملكون  �أن  و�لهند  و�أملانيا  �إثيوبيا  من  باحثون  ك�سف 
�ملر�ص  �لنعمان، ي�سهم يف عاج مر�ص �ملاريا، وهو  يف نبات �سقائق 

�ل�سائع يف يف �لبلد�ن �ل�ستو�ئية و�سبه �ل�ستو�ئية.
و�أ�سابت �ملاريا خال عام 2020 وحده نحو 241 مليون �سخ�ص، 
منظمة  بح�سب  ب��اأ���س��ره،  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  يف  �أل��ف  حو�يل627  وقتلت 

�ل�سحة �لعاملية.
ون�سرت �لدر��سة �جلديدة موؤخر� يف جملة "موليكيولز"، وهي نتاج 
عليكرة  وجامعة  �لإثيوبية،  �أب��اب��ا  �أدي�����ص  جامعة  ب��ني  م�سرتك  جهد 

�لإ�سامية بالهند، وجامعة هال �لأملانية.
وُتعرف زهرة �سقائق �لنعمان بال�سم �لعلمي "�ل�ُسقار �لإكليلي"، وهي 
زهرة برية جميلة، ��ستهرت يف �لإرث �ل�سعبي �لعربي باأنها نبتت على 
قرب �لنعمان بن �ملنذر �أ�سهر ملوك �حلرية بالعر�ق. وُت�سنف "�سقائق 
�لنعمان" �سمن ف�سيلة �حلوذ�ن، ويف بع�ص مناطق �إفريقيا ُي�ستخدم 
�ل�ساي �مل�سنوع من �أور�ق نبات �حلوذ�ن، وهو �أحد �أفر�د عائلة �حلوذ�ن 
لعاج �ملاريا. يقول �لربوفي�سور، كاليب �أ�سري�ص، من جامعة �أدي�ص 
للنبات:  �ل�سعبي  بال�ستخد�م  م�سبقة  معرفة  لديه  كان  �ل��ذي  �أبابا، 
عليها  يحتوي  �لتي  �ملكونات  هي  ما  معروفاً  يكن  مل  �لآن  "حتى 

�لنبات و�أي منها قد يكون له تاأثري عاجي".

م�سروب ي�ساعدك على النوم الطويل
يعاين كثريون من �سعوبة يف �لنوم، حتى بعد يوم عمل طويل و�ساق، 
وين�سح �خلرب�ء هوؤلء بتناول م�سروب ي�ساعدهم يف �ل�سبات �سريعا 
لق�ساء  �ملفاجئ  �ل�ستيقاظ  م�ساألة  من  ويخل�سهم  طويل،  ولوقت 

�حلاجة.
�لبحر  مياه  �سرب  ف��اإن   ،"womansworld" موقع  وبح�سب 

�ملاحلة عبارة عن عاج طبي للح�سول على نوم �أف�سل.
وقال �ملوقع �إن هذ� �مل�سروب يغني �ملرء عن �ل�سطر�ر �إىل �ل�ستيقاظ 
�أو ���س��اع��ات �ل��ف��ج��ر �لأوىل ل��ل��ذه��اب �إىل  يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن �ل��ل��ي��ل 

�ملرحا�ص.
ويف تف�سري �لأمر، يقول �ملوقع �إن ماء �لبحر يحتوي على مادة ت�سمى 
كانت  ف��اإذ�  �ل�سو�ئل يف ج�سمك،  ت��و�زن  �مل�سوؤولة عن  �لإلكرتوليتات، 
�ل�سو�ئل يف ج�سمك غري متو�زنة، في�سحاول ج�سمك ت�سحيح ذلك، 

عن �ل�ستيقاظ يف منت�سف �لليل.
�إىل جميع خايا  �ل��و���س��ول  �مل��ع��ال��ج يف  غ��ري  �ل��ب��ح��ري  �مل��ل��ح  وي�ساعد 
ج�سمنا، ويجنب �جل�سم �أي تر�كم لل�سو�ئل، مبا يوؤدي �إىل �ل�ستيقاظ 

غري �ملنا�سب يف �لليل.
و�لأم��ر �لأب��رز هنا هو كمية �مل��اء، وين�سح �خل��رب�ء هنا بتناول كمية 

حمدودة منه، فمفعولها ميتد لفرتة طويلة.
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تو�سية عاجلة ب�ساأن 
جرعة فايزر »املعززة«

�لأول  �أم�ص  منها  و�لوقاية  �لأم��ر����ص  ملكافحة  �لأمريكية  �مل��ر�ك��ز  �أو���س��ت 
فايزر-  لقاح  من  �لثانية  �جلرعة  بني  �لفا�سلة  �لفرتة  بتقلي�ص  �لثاثاء 

بيونتيك �مل�ساد لكوفيد19-، و�جلرعة �ملعززة �إىل 5 �أ�سهر بدل من 6.
ت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة يف �أع��ق��اب ق��ر�ر �إد�رة �ل��غ��ذ�ء و�ل���دو�ء �لأم��ريك��ي��ة �أول 
و�ملعززة،  �لثانية  �لزمنية بني �جلرعة  �لفرتة  بتقلي�ص  �أم�ص �لثنني  �أول 
من  لاأطفال  فايزر-بيونتيك  لقاح  من  ثالثة  جرعة  با�ستخد�م  و�ل�سماح 

عاما.  15 �إىل   12
�ل��ذي��ن يعانون م��ن �سعف يف  ب��اأن يتلقى �لأط��ف��ال،  �أي�سا  �مل��ر�ك��ز  و�أو���س��ت 
�ملناعة باأي �سكل من �لأ�سكال وترت�وح �أعمارهم بني 5 و11 عاما جرعة 

�إ�سافية من �للقاح بعد 28 يوما من �جلرعة �لثانية.
ويعد لقاح فايزر-بيونتيك �لوحيد �ملتاح لاأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم 

بني 5 و11 عاما يف �لوليات �ملتحدة.
وكانت قد �سرحت به �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية يف �أو�خر �أكتوبر �لعام 

�ملا�سي.
�لتو�سية  منها  و�لوقاية  �لأم��ر����ص  ملكافحة  �لأمريكية  �ملر�كز  تغري  ومل 
�ملتعلقة بالفا�سل �لزمني بني �جلرعة �لثانية و�ملعززة لاأ�سخا�ص �لذين 
�سهرين  عند  يظل  و�ل��ذي  م��ودرن��ا  �أو  جون�سون  �آن��د  جون�سون  لقاح  تلقو� 

بالن�سبة للقاح جون�سون و6 �أ�سهر ملودرنا.

توقف بالكبريي  يطوي 
تاريخ الهواتف املحمولة 

�نتهت حقبة يف تاريخ �لهو�تف �ملحمولة 
م�����ع ت����وق����ف ع�������دد ك����ب����ري م�����ن �أج����ه����زة 
�لأول  �أم�����ص  �لعمل   ع��ن  "باكبريي" 
�لثاثاء، مما ي�سّكل �سربة قا�سية ملحّبي 
ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ه��و�ت��ف �ل����ذي يتمّيز 
�ل�سركة  وط��وت  ظاهرة.  مفاتيح  بلوحة 
�لهو�تف  جم����ال  يف  �ل����ر�ئ����دة  �ل��ك��ن��دي��ة 
جهازها  ك���ان  ب��ع��دم��ا  �ل�سفحة،  �ل��ذك��ي��ة 
�أ�سا�سياً  ُيعترب يف مرحلة معّينة  �ل�سهري 
�أطلقت  درج��ة  �إىل  م�ستخدميه  نظر  يف 
�إ�سارة �إىل  "كر�كبريي"، يف  عليه ت�سمية 
�لإدم��ان على  ي�سبه  �ل��ذي  �إدمانهم عليه 

خمّدر �لكوكايني �مل�سّمى "كر�ك".
وقّررت �لعامة �لتجارية �لكندية �إيقاف 
حتديثات نظام �لت�سغيل �خلا�ص بها "�أو 
حتى  �ملُباعة  �لهو�تف  كانت  �ل��ذي  �إ�ص" 
�لعام 2013 جمّهزة به. و�أعلنت �ل�سركة 
�ملا�سي  �ل�سهر  �للكرتوين  عرب موقعها 
�لت�سغيل  لنظام  �لقدمية  "�لأنظمة  �أّن 
و�لإ�سد�ر�ت  �إ�ص"  �أو   7،1 +باكبريي 
�ل�����س��اب��ق��ة، وب��رن��ام��ج " ب��اك��ب��ريي 10" 
 "2،1 �إ���ص  �أو  ب��وك  ب��اي  و" باكبريي 
متاحة  تكون  ل��ن  �ل�سابقة  و�لإ����س���د�ر�ت 

بعد 4 كانون �لثاين-يناير 2022".

ومنط  الغذائي  النظام  يف  تغيريات   5
احلياة للتخل�س من ق�سرة الراأ�س �ص 23

تناول هذا الطعام ي�ساعد 
يف الوقاية من ال�سرطان

يت�سبب �ل�سرطان يف منو �خلايا وتكاثرها يف �أجز�ء معينة من �جل�سم، 
�جل�سم،  و�أع�ساء  �ل�سليمة  �لأن�سجة  تدمر  �أن  �خلايا  لهذه  وميكن 

وميكن لنوع من �خل�سرو�ت �أن ي�ساعد يف �لوقاية من �ل�سرطان.
ويقول �ل�سيديل �مل�سرف ح�سني عبده من ميدي�سني د�يركت �إن كرنب 
بروك�سل ميكن �أن ي�ساعد يف تعزيز طول �لعمر، عن طريق �حلد من 
خطر �لإ�سابة بال�سرطان، وقال �ل�سيد عبده "كرنب بروك�سل هو ثروة 
من �لألياف و�ملو�د �لغذ�ئية �لتي ميكن �أن يكون لها تاأثري مفيد على 
�لنباتية  �لكيميائية  و�ملركبات  �لأ�سباب،  و��سعة من  �سحتك ملجموعة 
درء  تكون مفيدة يف  �أن  �لنوع من �خل�سرو�ت ميكن  �ملوجودة يف هذ� 

�ل�سرطان".
تعزيز  يف  ت�ساعد  �لنباتية  �لكيميائية  �مل���و�د  �أن  �ل�سيديل  و�أو���س��ح 
يعزز  �ل��ن��ووي، مم��ا  ودف��اع��ات �حلم�ص  �لأك�����س��دة يف �جل�سم  م�ساد�ت 
�لنباتية  �لكيميائية  "�ملو�د  �أن  و�أ���س��اف  �ل�سليمة.  �خل��اي��ا  �إ���س��ار�ت 
معروفة بقدرتها على منع منو �لأور�م وكذلك تثبيط �إنتاج �لهرمونات 

�ملرتبطة بتكوين �ل�سرطان".

مرينا  �ل��ت��غ��ذي��ة  �خت�سا�سية  ت���رى  �مل��و���س��وع  ه���ذ�  ح���ول 
خطة  و���س��ع  �ل�����س��روري  م��ن  نت" �أن���ه  ل�"�سيدتي  �لفتى 
 ،2022 �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  �ل��ز�ئ��د م��ع  �ل���وزن  معينة خل�سارة 
تناول  تخللها  �لتي  �لأعياد  فرتة  بعد  �لر�ساقة  و��ستعادة 
�أنه  كما  �ملتنّوعة.  و�حللويات  �لأطعمة  كميات كبرية من 
زيادة  �لريا�سية،  �لتمارين  ممار�سة  ج��د�ً  �ل�سروري  من 
���س��ريف��ع من  �ل��ي��وم مم��ا  ن�سبة كمية �خل�����س��رو�ت خ���ال 
ذلك  �سينعك�ص  وب��ال��ت��ايل  �جل�����س��م،  يف  �ل��ك��ولج��ني  ن�سبة 
كمية  من  �لتقليل  و�لب�سرة،  �ل�سحة  على  �إيجابي  ب�سكل 
ول  باعتد�ل،  و�ل�سمك  �لدجاج  وتناول  �حلمر�ء،  �للحوم 
مانع �أبد�ً من تناول كمية قليلة من �ملك�سر�ت؛ للمحافظة 
�جليدة  �لزيوت  وم��ن  �جل�سم،  يف   3 �لأوميغا  ن�سبة  على 

مثل زيت �لزيتون.
�ملو�ظبة على تناول �لزنك وفيتامني B6 �ملتوفرين ب�سكل 
تناول  عن  �لبتعاد  و�جل��وز.  �لبقوليات  �للحوم،  يف  كبري 
�لدهون �مل�سّبعة �لتي تزيد من �آلم �ملفا�سل، و�لإكثار من 
�سرب �ملياه )ليرتين يف �ليوم( بني �لوجبات؛ ما ي�ساعد يف 

عملية خ�سارة �لوزن.

مع  الر�شاقة  ال�شتعادة  بها  التقّيد  يجب  ن�شائح 
بداية العام 2022

 تناول �حل�س�ص �لغذ�ئية �ليومية بانتظام وفق ��ست�سارة 
�خت�سا�سية �لتغذية.

كحّد  �لنوم  من  �ساعة  قبل  �لطعام  تناول  عن  �لتوّقف   -

�أدنى.
يومياً،  �أدن���ى  كحّد  دقيقة   30 مل��دة  �لريا�سة  ممار�سة   -
فحركة �جل�سم بانتظام تكّمل �لتغذية �ل�سحية و�لكاملة، 
�ملحافظة على وزن ر�سيق. بوترية  ي�ساعدِك ذلك يف  كما 
�لدر�جة  بقيادة  قومي  �أو  �مل�سي  ريا�سة  مار�سي  منتظمة 

�لهو�ئية.
- تناويل �أ�سنافاً عديدة من �خل�سرو�ت يف �أي وقت خال 
�ليوم يف حال �ل�سعور باجلوع ومنها �حل�سائ�ص �خل�سر�ء، 

�خل�ص، �خليار، �لبقدون�ص، �مللفوف و�لنعناع.
م��ت��و�زن يحتوي على  غ��ذ�ئ��ي يومي  �لل��ت��ز�م بربنامج   -
�ل��ن�����س��وي��ات، �لأل���ي���اف و�مل���غ���ّذي���ات �ل��ن��ب��ات��ي��ة �خل��ال��ي��ة من 

�لدهون و�لغنية بالأماح.
- تناول منتجات غذ�ئية طبيعية بدًل من تلك �مل�سّنعة.

حبوب  من  �مل�سنوعة  و�ملعكرونة  �خلبز  بتناول  ين�سح   -
�لقمح �لكاملة )�لطحني �لأ�سمر ولي�ص �لأبي�ص(.

�أخذ ق�سٍط كاٍف من �لنوم كل ليلة، فهو  - �حلر�ص على 
���س��روري��ات �حل��ف��اظ على �جل�سم ور�ساقته،  ���س��رورة م��ن 
ولكن ل بد من �إياء �لهتمام كذلك بنوعية �لنوم �لتي 

يجب �أن تكون جيدة.

الفواكه واخل�شروات
تناويل 5 قطع طازجة من �لفو�كه و�خل�سرو�ت يومياً. 
�أو  ع�سري  ل�سنع  خلطها  �أو  قليًا  طبخها  �أي�����س��اً  ميكن 
�ختاري  �ل��ي��وم.  م��ن  متفّرقة  �أوق����ات  يف  وذل���ك  كوكتيل، 

بالفيتامينات،  غنية  ف��ه��ي  ف�سلية،  وخ�����س��رو�ت  ف��اك��ه��ة 
�لأماح �ملعدنية و�لعنا�سر �لنباتية.

 االأ�شماك واحلليب
�لأ�سبوع  يف  مرتني  �إىل  م��رة  من  �ل�سمك  تناول  ���س��رورة 
على  حتتوي  �ملنتجات  ه��ذه  يومياً؛  وم�ستقاته  و�حلليب 
�لكال�سيوم، �ليود، �ل�سيلينيوم و�حلم�ص �لدهني �أو �أوميغا 

.3
و�لرتكيز على  �حل��م��ر�ء  �للحوم  تناول  �لإك��ث��ار من  ع��دم 

�للحوم �لبي�ساء كلحم �لدجاج لأنها �سحية �أكرث.
منتجات غذ�ئية غنية وخالية من �لدهون

�ل����ده����ون ع��ل��ى �أح���م���ا����ص وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات دهنية  حت���ت���وي 
�سرورية، وهي تعطي �جل�سم طاقة كبرية، لكن �لإفر�ط 
يزيد من  قد  ما  ه��ذ�  �ل�سمنة.  �إىل  ي��وؤدي  قد  تناولها  يف 
لذ�  و�ل�سر�يني.  �لقلب  باأمر��ص  �لإ�سابة  خطر  �حتمال 
�ل�سويا  كزيت  �لنباتية  و�ل��ده��ون  �لزيوت  بتناول  ين�سح 

و�للفت ومنتجاتهما.

ال�شكر وامللح بكميات معتدلة
�لبتعاد عن تناول �ل�سكر و�ملنتجات �مل�سنوعة من �ل�سكر 
�أخرى.  �إىل  �ل��غ��ل��وك��وز م��ن ف��رتة  ���س��ر�ب  �أو  ك��امل�����س��روب��ات 
لكن  �لطبخ،  عند  و�لأع�ساب  و�لبهار�ت  �لتو�بل  �أ�سيفي 
ل تكرثي من �مللح يف �لطبخ. عند �إ�سافة �مللح، ��ستعملي 

�مللح �لغني باليود و�لفلور�يد.

يعاين من حالة نادرة 
حتول ع�سالته اإىل عظام

ي���ع���اين ����س���اب �أم���ري���ك���ي م���ن حالة 
ت����وؤث����ر ع���ل���ى 700  ن��������ادرة ج�������د�ً 
�لعامل، تتمثل يف  �سخ�ص فقط يف 
ع�ساته  يحول  ور�ث��ي  ��سطر�ب 

�إىل عظام مع مرور �لوقت.
وهو  عاماً(  �سوت�ص )29  ول��د جو 
�لليفي  �لتن�سج  خ��ل��ل  م��ن  ي��ع��اين 
�سحية  ح����ال����ة  وه������ي  �ل���ع���ظ���م���ي، 
متازمة  ��سم  عليها  يطلق  ن��ادرة 
�إىل  �أدى  مما  �حلجري"،  "�لرجل 
ف��ق��د�ن %95 م��ن م��ق��درت��ه على 

�حلركة.
متحركاً  ك��ر���س��ي��اً  ج���و  وي�����س��ت��خ��دم 
م�ساعدة  �إىل  وي��ح��ت��اج  م��ت��ح��رك��اً، 
تناول  مثل  �ليومية  �لأن�سطة  يف 

�لطعام و�لذهاب �إىل �حلمام.
ويقول جو، �لذي يوثق حياته على 
ج�سمي  يف  �سيء  " ل  "يوتيوب": 
يعيق حركتي  وهذ�  �لعظام،  �سوى 
�خل�سوع  ميكنني  ل  كبري.  ب�سكل 
من  �مل��زي��د  لأن  ج��ر�ح��ي��ة  لعملية 

�لعظام تنمو ب�سكل م�ستمر"
ج�سمي  �أرب��ط��ة  ت��ت��ح��ول  "عندما 
باأن  �أ���س��ع��ر  ع��ظ��ام،  �إىل  وع�ساته 
�أح�����د�ً م���ا ي��غ��ر���ص ���س��ك��اك��ني فيها. 
�لتي  ع����اج حل��ال��ت��ي  ل���اأ����س���ف ل 
تدريجي،  ب�����س��ك��ل  ����س���وء�ً  ����س���ت���زد�د 
ح��ت��ى �أف��ق��د �ل��ق��درة ع��ل��ى �حلركة 

ب�سكل كامل".
�ل��ذي يقطن يف  مت ت�سخي�ص جو، 
�حلالة  بهذه  مرة  لأول  نيويورك، 
ع��ن��دم��ا ك���ان ع��م��ره ث���اث �سنو�ت 
كتفه  يف  بت�سنج  �سعر  حيث  فقط، 
�لذي حتول �إىل كتلة �سلبة خال 
ف�����رتة ق�������س���رية. يف �مل���در����س���ة مل 
يتمكن جو من �مل�ساركة يف �لألعاب 
مع �لأطفال �لآخرين ، مما جعله 

ي�سعر بالعزلة و�لكتئاب.

منر يهاجم عمال حديقة 
حيوانات �سمال طوكيو

قالت �ل�سرطة �ملحلية يف �لعا�سمة 
�لأربعاء،  �ليوم  طوكيو،  �ليابانية 
�إن من����ر� ه��اج��م ث��اث��ة ع��م��ال يف 
�لعا�سمة،  �سمال  �سفاري  حديقة 

و�أ�ساب �أحدهم بجروح خطرية.
�ل�ساعة  ووق���ع �حل���ادث يف ح���و�يل 
 Nasu يف  ����س���ب���اح���ا   8:30
حمافظة  يف   Safari Park

تو�سيغي، قبل �فتتاحه.
بني  م����ن  �إن  �ل�������س���ل���ط���ات  وق����ال����ت 
نقل  مت  �مل�سابني،  �لثاثة  �لعمال 
�أح����د �ل��ع��م��ال ع���رب م��روح��ي��ة �إىل 
بجروح  �إ�سابته  ب�سبب  �مل�ست�سفى 
خ���ط���رية. و�لث����ن����ان �لآخ�������ر�ن مت 

نقلهما فى �سيارة �إ�سعاف.

اجعلي بداية عام 2022 نقطة حتّول يف �سحتك نحو الأف�سل

بطريقة  ج�شمِك  ر�شاقة  ا�شتعادة  ميكنِك  كيف 
وتقني   ،2022 ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  و�شليمة  �شحية 

ج�شمك من االأمرا�ض؟
االجت��اه  مبثابة  ال�شحي  الطعام  ت��ن��اول  يعترب 
ما  وع��ادة  الر�شاقة،  على  للمحافظة  االأ�شا�شي 
يقوم هذا النوع من التغذية بالرتكيز على تناول 
اخل�شروات والفواكه ب�شكل يومي، من دون اإغفال 

كذلك.  الربوتينات  من  جّيد  م�شتوى  ت�شمني 
ال�شروري  من  فاإنه  ذل��ك،  جانب  اإىل 

جرعات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  حم��اول��ة 
كاحلديد،  االإ�شافية  املغّذيات  من 
الزنك والفيتامينات املختلفة، نظرًا 

الحتمال تفويت بع�ض منها يف النظام 
الغذائي دون اإدراك ذلك.
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�ش�ؤون حملية

جمهور اإك�شبو 2020 دبي ي�شتمتع باالأداء الع�شري لفرقة لووب دكتورز الهنغارية 

حفالن مو�سيقيان اإ�سافيان لفرقة لووب دكتورز الهنغارية على من�سة البحر

اأ�شغر امراأة حتلق حول العامل مبفردها

يف �سيافة اإك�سبو 2020 دبي.. قائدة طائرة �سابة تو�سك على �سنع اأرقام قيا�سية

الفعالية ت�شتقطب  زوار احلدث الدويل من جميع اجلن�شيات وخمتلف �شرائح املجتمع، وخا�شة ال�شباب

اجلناح ال�سعودي ينظم فعالية للتعريف بالأن�سطة الريا�سية يف اململكة

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

حممد معني الدين

"لووب ُدكتورز" �لهنغارية �ملعا�سرة، �لتي تهتم مبو�سيقى  �أبهرت فرقة   
�جلاز �مل�ستوحاة من �خليال �لعلمي، جمهور �إك�سبو 2020 دبي، باأد�ئها 
�لر�ئع خال �أم�سيتها �ملو�سيقية �لتي ��ست�سافها م�سرح دبي ملينيوم يف 

موقع �حلدث �لدويل 
و��ستمتع �جلمهور باأجو�ء مو�سيقى �جلاز �ملعا�سرة من مدينتي نيويورك 
"لوب دكتورز"  �أع�����س��اء ف��رق��ة  وب��ود�ب�����س��ت خ��ال �حل��ف��ل، حيث ����س��رتك 
عازف  روم��ه��اين  �آرون  �ل��ب��ارع؛  �ملو�سيقي  �لثاثي  م��ن  �مل��وؤل��ف��ة  �ملجرية 
�لبيانو �ل�سهري، وميان �ساكونيان عازف �لغيتار، وبيرت �سزندويف عازف 
و�لهيب  و�جلنغل  �جل��از  بتقدمي مو�سيقى متنوعة جتمع بني  �ل��در�م��ز، 

هوب و�لر�ب، وغريها من �لأ�ساليب �ملو�سيقية �ل�ساخبة. 

و�إيقاعاتها  �ل��ف��ري��دة  بب�سمتها  �مل��ع��روف��ة  �ل��ه��ن��غ��اري��ة  �ل��ف��رق��ة  وق��دم��ت 
"حدود  �أل��ب��وم��ه��ا  م��ن  منتقاة  وم��ق��ط��وع��ات  �أغ����اين  توليفة  �لإب��د�ع��ي��ة؛ 
 )illusion( "وهم"  �أغ��ن��ي��ة  ومنها   ،2018 ع��ام  يف  �ل�����س��ادر  �لعلم" 
�آهوليك"  "�إن�سربي�سن  و�أغ��ن��ي��ة   ،)Yo DJ( جي"  دي  "يو  و�أغ��ن��ي��ة 
inspirationaholic(( وغريها من �ملقطوعات �ملميزة �لتي نالت 

�إعجاب وت�سفيق �حل�سور. 
دكتورز"  "لووب  فرقة  من  �ل�سهري  �لبيانو  ع��ازف  رومهاين  �آرون  وق��ال 

خال �حلفل: "ي�سرفنا وي�سعدنا �أن نقدم حفًا مو�سيقياً يف حدث دويل 
"تو��سل  �إك�سبو  �سعار  �أن  دبي". م�سيفاً   2020 �إك�سبو  مثل  مميز جد�ً 
�إىل  تهدف  �لتي  فرقتهم  �سعار  �أي�����س��اً  ميثل  �مل�ستقبل"  و�سنع  �لعقول 

تقدمي مو�سيقى  �جلاز �مل�ستوحاة من �خليال �لعلمي.  
مو�سيقيني  حفلني  م��ع  موعد  على  دب��ي،   2020 �إك�سبو  جمهور  وك��ان 
�إ�سافيني لفرقة "لووب دكتورز" �لهنغارية، وذلك يوم  �أم�ص �لأربعاء 5 

يناير، على من�سة �لبحر يف موقع �حلدث �لدويل.

•• دبي– الفجر

�أيام  بعد  على  دبي وهي  رحالها يف  ر�ذرف���ورد  ز�ر�  �ل�سابة  �لبلجيكية  حطت 
قائل من حتقيق حلمها باأن ت�سبح �أ�سغر �مر�أة حتلق حول �لعامل مبفردها، 

وتقول �أّل �سيء ي�ساهي �سماء دبي.
ت�سبح  لأن  �أي�سا  ت�سعى من خالها  �لتي  تتحول مغامرتها  �أن  ز�ر�  وتاأمل 
�أول مر�أة جتوب �لعامل بطائرة خفيفة، و�أول بلجيكية جتوب �لعامل بطائرة 
�ل�سابات و�لن�ساء لتحقيق  �إلهام لغريها من  �إىل م�سدر  ذ�ت حمرك و�حد، 

�أحامهن.
وقالت يف موؤمتر �سحفي بجناح �ملر�أة يف �إك�سبو 2020 دبي �لتي �أ�سبحت 
�أوىل حمطات رحلتها يف �ل�سرق �لأو�سط قبل �ل�سفر لل�سعودية وم�سر ومن 
و�أن يعمل على حتقيق  �أن يحلم  "لكل منا �حل��ق يف  �أوروب���ا  �إىل  �ل��ع��ودة  ثم 
حلمه، مهما كان هذ� �حللم. �أ�أمل �أن تتاح لكل فتاة �لفر�سة لفعل ما تريد، 

�سو�ء كان يف �ل�سرق �لأو�سط �أو يف �أي مكان �آخر من �لعامل".
�إىل  و�أخ��ذت��ه��ا  �ملا�سي،  �أغ�سط�ص  يف  بلجيكا  بلدها  م��ن  ز�ر�  رحلة  �نطلقت 
�مل��غ��ام��رة �ل�سابة  �أخ���رى. وع���ربت  �أوروب��ي��ة  ب��ني دول  بريطانيا و�أمل��ان��ي��ا م��ن 

�ملحيط �لأطل�سي �إىل كند� ثم �لوليات �ملتحدة فاأمريكا �لو�سطى و�جلنوبية 
�إىل  �لطريق يف حت��ٍد كبري  �أن تقطع  �ملتحدة قبل  ع��ادت للوليات  وم��ن ثم 

رو�سيا ومنها �إىل جنوب �لقارة �لآ�سيوية.
�إىل  ز�ر�  �نتقلت  و�سريانكا  و�إندوني�سيا  �لفلبني  �إىل  �جلنوبية  كوريا  ومن 

�لهند قبل �أن تهبط بطائرتها �ل�سغرية يف دولة �لإمار�ت.
و�أ�سافت �ل�سابة �لبلجيكية "�أعجز عن و�سف �سعوري يف هذه �للحظات، �إنها 
رحلة طويلة ومرهقة و��ستغرقت �لكثري من �لإع��د�د و�لتح�سري، و�لكثري 

من �لتحمل.
"�أحيانا �أت�ساءل ما �لذي دفعني ملثل هذه �ملغامرة، بينما �لأخريات جتل�سن 
�لذي  حلمي  لكنه  لهن..  يحلو  مبا  و�لقيام  �لأف���ام  مل�ساهدة  �لتلفاز  �أم��ام 

�أمت�سك بتحقيقه".
وت�سف ز�ر�، �لتي تدر�ص �لعلوم وحتلم بدر��سة علوم �لكمبيوتر و�لربجمة 
يف �جلامعة، �لأج��و�ء يف �لإم��ار�ت باأنها حتمل �لكثري من �لتحدي، بالنظر 

للطق�ص �لذي مل تاألفه وهى �لقادمة من �لقارة �لأوروبية.
�أن يف �لإم���ار�ت عو��سف  �أع��رف  �أك��ن  "�لطق�ص هنا غريب ج��د�. مل  وقالت 
�أنا  �آخ��ر بالن�سبة يل.. وه��ا  رملية و�أم��ط��ار غزيرة فكان �لأم��ر مبثابة حت��ٍد 

ذ�".
وتتذكر ز�ر� �أي�سا رحلتها عرب �أجو�ء رو�سيا، حيث ��سطرت لتاأجيل �لإقاع 

�أكرث من مرة ب�سبب �لأحو�ل �جلوية.
وتقر ز�ر� باأنها �أحيانا ما ت�سعر بالتوتر �أثناء �لتحليق، حيث ت�ستقل مبفردها 
طائرتها �ل�سغرية �لتي تطلق عليها ��سم "�ساركي"، و�لتي قدمتها لها �سركة 
�سلوفاكية خ�سي�سا للقيام بهذه �لرحلة، لكنها تقول �إن �ملو�سيقى ت�ساعدها 

كثري� ل�سبط �أع�سابها و�ل�سيطرة على �نفعالتها.
دولة  جناح  وبينها  دب��ي،   2020 �إك�سبو  �أجنحة  من  ع��دد  يف  ز�ر�  وجتولت 

�لإمار�ت، وقالت �إنها مل تتوقع �أن يكون �ملوقع بهذه �ل�سخامة و�لروعة.
و�أ�سافت "�لنا�ص هنا لطفاء للغاية ويعاملونني بطيبة ومودة.. �لإمار�ت بلد 

ر�ئع و�أ�سعر هنا بر�حة كبرية".
وبعد رحلتيها �إىل �ل�سعودية وم�سر، �ستعرب ز�ر� �لبحر �ملتو�سط �إىل �ليونان 

فبلغاريا ثم �سلوفاكيا وت�سيكيا فاأملانيا، قبل �لعودة �إىل وطنها.
وقالت "ل لقد كان �لتحدي �ساقا للغاية بالنتقال من �ملدر�سة �إىل ما �أقوم 
به �لآن، لكنه تطور طبيعي من وجهة نظري، و�أعتقد �أين �ساأفتقد كل هذ� 

�جلنون �لذي �أمر به �لآن.
على  �لطبيعية  للحياة  عودتي  تكون  �أن  و�أمتنى  در��ستي  لإكمال  "�ساأعود 

�لأر�ص �سل�سلة �أي�سا".

•• دبي–  الفجر

نظم �جلناح �ل�سعودي يف �إك�سبو 2020 دبي 
و�للياقة  �ل��ري��ا���س��ة  م��رك��ز  يف  مم��ي��زة  فعالية 
�لبدنية و�لعافية يف منطقة �لتنقل يف �إك�سبو 
وز�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك  دب����ي،   2020

�لريا�سة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
�ل��دويل من  �لفعالية زو�ر �حل��دث  ت�ستقطب 
�ملجتمع،  �سر�ئح  وخمتلف  �جلن�سيات  جميع 
�ملزيد  ت�سليط  �إىل  وتهدف  �ل�سباب،  وخا�سة 
م���ن �ل�����س��وء ع��ل��ى �لأن�����س��ط��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة يف 
�لفورمول  �سباق  ��ست�سافة  و�أحدثها  �ململكة، 
1 يف مدينة جدة، وذلك من خال ممار�سة 
�لفرت��سي حتفز  �لو�قع  لألعاب من  �ل��زو�ر 

على �لتحدي.  وقالت لينا �لغامدي، من�سقة 
�إك�سبو  يف  �ل�����س��ع��ودي  �جل��ن��اح  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
2020 دبي، �إن �لفعالية تهدف �إىل �لتعريف 
خال  م��ن  �ململكة  يف  �لريا�سية  بالأن�سطة 
�لر�يل،  ب�سباق  خا�سة  �سباق  ���س��ي��ارة  ع��ر���ص 
�لأن�سطة،  بع�ص  على  تركز  عر�ص  و�سا�سات 
�ل��رتك��ي��ز على م�سمار  م��ع  �ل��ق��دم،  ك��رة  مثل 
�سباقات �لفورما 1 يف حلبة �ل�سباق يف مدينة 
و�للياقة  �ل��ري��ا���س��ة  م��رك��ز  ي�ستقطب  ج���دة.  
�لبدنية و�لعافية يف منطقة �لتنقل يف �إك�سبو 
2020 دبي فعاليات ريا�سية متنوعة؛ وت�سل 
م�ساحته �إىل 5400 مرت مربع. ومن �أهد�ف 
�ملركز  �لت�سجيع على �عتماد �لن�ساط �لبدين 

ليكون منط حياة. 

فرقة »بالك اآيد بيز« تقيم حفال يف اإك�سبو2020 دبي  �سمن �سل�سلة اأم�سيات خالدة يف يناير
•• دبي – الفجر

 حُتييي فرقة مو�سيقى �لبوب ر�ب "باك �آيد بيز" �حلفل �لر�بع من حفات 
�لأ�سهر  خال  منتظمة  ب�سورة  تنظيمها  يتم  �لتي  خالدة  �أم�سيات  �سل�سلة 
�ل�ستة لنعقاد �إك�سبو 2020 دبي، حيث �ستقدم �لفرقة عر�سا حيا يف �ساحة 

�لو�سل يوم 25 يناير 2022. 
جناحا  �لأك��رث  �أعمالها  �سل�سلة  بف�سل  عامليا  �لنجومية  �سلم  �سعودها  بعد 
للقرن �لو�حد و�لع�سرين، تن�سم �لفرقة – �لتي ت�سدرت قو�ئم �لت�سنيفات 
�ملو�سيقية – �إىل �جلهود �لر�مية ل�سنع عامل جديد �لآن، لت�ستك�سف �آفاقا 

جديدة وتغتنم فر�ص �لغد يف �إك�سبو 2020 دبي.
يج�سد كل فنان م�سارك يف �سل�سلة �أم�سيات خالدة روؤيته وجتربته �خلا�سة 
كيز،  �إلي�سا  حفل  حققه  �ل��ذي  �ملبهر  �لنجاح  وبعد  دب��ي.   2020 �إك�سبو  يف 
�أمر غري م�سبوق ويبعث  – وهو  15 مليون م�ساهدة فيديو  فقد جتاوزنا 

على �لفخر – حيث �ساهد جمهور من �ملنطقة و�لعامل �لعر�ص �لكامل على 
�ملن�سات �ملختلفة.    

ميتاز ثاثي �لفرقة - ويل.�آي.�أم، و�أبل.دي.�أب، وتابوو – �لذي بد�أ يف لو�ص 
�أجنلو�ص، بانتمائهم ملجموعة خمتلفة  من �لثقافات من حول �لعامل، وتعد 
قيم �لفرقة �لتي تنطوي على �لتقدمية و�لتعاي�ص �لأكرث ماءمة، ل�سيما 

يف �سياق هذ� �حلدث �لدويل �لذي �سيجمع 200 جن�سية خمتلفة.
بهدف  مو�سيقانا،  تطوير  نو��سل  "كفريق،  بيز:  �آي��د  ب��اك  فرقة  وق��ال��ت 
�لو�سول �إىل قلوب وعقول معجبينا يف �أنحاء �لعامل. ننتظر ب�سغف �حلفل 
و�لذي  دب��ي،   2020 �إك�سبو  يف  خالدة  �أم�سيات  �ملقبل من حفات  �خلا�ص 
�أعمالنا  "تر�نزلي�سن" و�أف�سل  �لأخري  �ألبومنا  �ملو�سيقى من  �أ�سهر  �سيقدم 
عاملي  �حتفال  يف  �لعامل  �سنجمع  يناير،  من  و�لع�سرين  �خلام�ص  يف  �أي�سا. 

عرب ��ستعر��سنا �حلي".
ّناع �للحظة، �إك�سبو 2020 دبي: "بعد  وقالت لبنى هارون، نائب رئي�ص، �سُ

�لنجاح �لعاملي �لهائل �لذي حققه حفل �ألي�سيا كيز يف دي�سمرب �ملا�سي �سمن 
�لتاليني هنا  �لعامليني  ��ست�سافة جنومنا  �إىل  �أم�سيات خالدة، نتوق  �سل�سلة 
يف �إك�سبو 2020 دبي. ولطاملا �ألهمتنا فرقة باك �آيد بيز بنظرتها �لعاملية 
�لتقدمية ونهجها �ملبتكر ل�ستك�ساف �إمكانات مو�سيقية جديدة، مما يجعلها 

�لأكرث ماءمة لإك�سبو 2020 دبي وملو�سوعه �لفرعي، �لتنقل".
�لعر�ص  �أمن��اط  با�ستخد�م  �لعامل  �أنحاء  من  �جلميع  �إ���س��ر�ك  �حلفل  يتيح 
�ملبتكرة و�أحدث تقنيات �لرتفيه، ويقام �سمن �سل�سلة �أم�سيات خالدة، حيث 
ت�ستمتع �جلماهري باحلفل، �سو�ء باحل�سور �أو عن بعد، بهدف توحيد �لعامل 
بقدرة �ملو�سيقى مع كوكبة من �أ�سهر �لفنانني �لذين يوؤدون �لعرو�ص �حلية 
يف �ساحة �لو�سل، فيما �سُتَبث �حلفات �ملو�سيقية مبا�سرة �إىل �جلمهور على 

م�ستوى �لعامل*.
حُتيي باك �آيد بيز حفلها يف �ساحة �لو�سل �ل�ساعة 22:00 بتوقيت دولة 

�لإمار�ت يوم 25 يناير 2022 
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ميكن اأن ت��وؤدي درج��ات احل��رارة االأك��ر ب��رودة يف 
اخلريف وال�شتاء اإىل جفاف فروة الراأ�ض ما ي�شبب 

ظهور الكثري من الق�شرة.
الوقت احلايل،  الراأ�ض يف  واإذا كنت حتارب ق�شرة 
فال داعي للذعر، الأنه ال ميكن التحكم يف الطق�ض، 
ولكن هناك عدد من الطرق التي ميكنك القيام بها 

الإ�شالح حالة اجللد هذه.

�إىل  جنبا  �لعا�سفة،  و�ل��ري��اح  و�جل���اف  �ل��ب��ارد  �ل��ه��و�ء  ويعني 
جنب مع �لتدفئة �ملركزية، �أن فروة ر�أ�سنا ت�سبح �أكرث عر�سة 
ل��ل��ج��ف��اف يف �ل�����س��ت��اء.وت��ن��ت��ج ف����روة �ل���ر�أ����ص �مل��زي��د م��ن �لزيت 
ي�سمى  يتفاعل مع فطر  و�لذي بدوره  نف�سها،  لتليني وحماية 
�حلالة  هذه  تقليل  �لر�أ�ص.وميكنك  ق�سرة  وي�سبب  �ملا�سيزية 
�لتغيري�ت  ببع�ص  ���س��و�ء،  ح��د  على  و�ل��ن�����س��اء  ل��ل��رج��ال  �ملقلقة 
�أخ�سائية  �لغذ�ئي.وتقرتح  و�لنظام  �حلياة  منط  يف  �لب�سيطة 
يجب  ت��غ��ي��ري�ت  خم�سة  �سي  �ستيفاين  "نيزور�ل"،  يف  �ل�سعر 

�إجر�وؤها للتخل�ص من ق�سرة �لر�أ�ص.

توقف عن االإفراط يف االأكل
جميعنا عر�سة لاإفر�ط يف تناول �لطعام و�حل�سول على كمية 
�إ�سافية من �لدهون خال �لأ�سهر �لباردة، ولكن قد يوؤدي ذلك 

�إىل تفاقم ق�سرة �لر�أ�ص.
وتبد�أ  �ل�ستاء  ف�سل  م��ن  �ق��رت�ب��ن��ا  "مع  �ستيفاين:  و�أو���س��ح��ت 
درجات �حلر�رة يف �لنخفا�ص، تبد�أ �أج�سامنا يف ��ستهاء �لطعام 

�مل�سلي. يف حني �أن �لإفر�ط يف تناول �لطعام قد يبدو 
�أف�سل طريقة ملكافحة تلك �لكاآبة �ل�ستوية،  �أنه 

فاإن هذ� �لتغيري �ملفاجئ يف �لنظام �لغذ�ئي 
ميكن �أن يف�سد فروة ر�أ�سنا".

�إن حم���اول���ة عدم  �ل�����س��ع��ر  وق���ال���ت خ��ب��رية 
�لإفر�ط يف تناول �لطعام مفيدة ب�سكل 
عام ل�سحة �جل�سم 

و�ل�سعر

تناول نظام غذائي متوازن
ميكن للطعام �لذي ناأكله �أن يكون له تاأثري على �سحة �ل�سعر 
�لتي  �لغذ�ئية  �لغذ�ئية و�ملكمات  �لعنا�سر  �لر�أ�ص لأن  وفروة 
نح�سل عليها من �لطعام توفر �للبنات �لأ�سا�سية حلالة �سعرنا، 

وفقا ل�ستيفاين.
�سي�سجع عدد �خلايا  �ل�سحيحة  �لأطعمة  تناول  "�إن  وقالت: 
�لغذ�ئية  ع��اد�ت��ك  ك��ان��ت  و�إذ�  �جل�سم.  ينتجها  �ل��ت��ي  �ل�سليمة 
تتغري بالفعل مع �ملو��سم، فمن �ملحتمل �أنك تتناول �ملزيد من 

�لأطعمة �مل�سنعة و�لوجبات �ل�سريعة".
ومع ذلك، �أ�سارت �ستيفاين �إىل �أن هذه �لأطعمة عادة ما حتتوي 
�ل�سحية،  غ��ري  و�ل��ده��ون  و�مل��ل��ح  �ل�سكر  م��ن  عالية  ن�سبة  على 

وكذلك �مل�سافات �لكيماوية.
و�أ�سافت: "هذه �لأطعمة حتتوي على �لقليل جد� من �لعنا�سر 
مثل  ج��ي��دة،  ب�سحة  للبقاء  �جل�سم  يحتاجها  �ل��ت��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�لفيتامينات و�ملعادن وم�ساد�ت �لأك�سدة".
ومن �ملعروف �أن �ل�سعر هو �آخر نظام يف �جل�سم يتلقى �لعنا�سر 
كنت  و�إذ�  �أهمية(،  �لعنا�سر  �أق��ل  من  )لأن��ه  �لغذ�ئية 
�لعنا�سر  يتلقى  ل  ج�سمك  ف��اإن  �سيئ،  ب�سكل  تاأكل 

�لغذ�ئية �لكافية وكذلك �سعرك.
"نيزور�ل":  يف  �ل�����س��ع��ر  �خت�سا�سية  وت��ن�����س��ح 
نظاما  تتناول  �أن��ك  م��ن  ت��اأك��د  �ل�ستاء،  "هذ� 
�لكربوهيدر�ت  م��ن  ي��ت��ك��ون  م��ت��و�زن��ا  غ��ذ�ئ��ي��ا 
و�لألياف  و�ل��ربوت��ي��ن��ات  �ل�سحية  و�ل��ده��ون 
نظام  �ت���ب���اع  �إن  و�مل����ع����ادن.  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

غني  غذ�ئي 

باخل�سرو�ت �لطازجة و�للحوم و�لفو�كه يدعم �لنمو �ل�سحي 
ل�سعر كثيف وكامل".

ا�شتن�شق بع�ض الهواء النقي
�مل�سي يف �لهو�ء �لطلق كل يوم مفيد لفروة ر�أ�سك بطريقتني: 
�لنهار  �ساعات  تقليل  يعني  ق��د  �ستيفاين،  �أو�سحت  كما  �أول، 
�أج�سامنا ل  �أن  �ل��د�خ��ل  �ل���ذي نق�سيه يف  �ل��وق��ت  م��ن  و�مل��زي��د 

متت�ص �لفيتامينات �ل�سحيحة �لتي حتتاجها.
من  يكفي  م��ا  على  �ستح�سل  �أن���ك  �مل��ن��زل  م��ن  �خل���روج  ويعني 
و�جلهاز  �ل��دم  وخ��اي��ا  لعظامك  �أم��ر مهم  وه��و   ،D فيتامني 

�ملناعي.
�ملزيد من بع�ص  �أي�سا على �مت�سا�ص   D وي�ساعدك فيتامني 

�ملعادن مثل �لكال�سيوم و�لفو�سفور.
�لذي  �ل��وق��ت  م��ن  و�مل��زي��د  �لأق�����س��ر  "�لأيام  �ستيفاين:  وق��ال��ت 
لقليل  يتعر�ص  �لكثري منا  �أن  يعني  �لد�خل  �لنا�ص يف  يق�سيه 
من  يعاين  �أن  ميكن  ل��ذل��ك،  ونتيجة  �ل�سم�ص،  �سوء  م��ن  ج��د� 

."D نق�ص فيتامني
م�سيفة: "يدعم فيتامني D �ل�سحة �ملناعية لفروة �لر�أ�ص، مع 
�لحتفاظ �أي�سا بالرتطيب وم�ساعدة �جللد على درء �خلمرية 

�أو �لكائنات �لبكتريية".
�لفيتامني من خ��ال م�سادر  ه��ذ�  وم��ن �جليد �حل�سول على 
�لطعام مثل �لبي�ص و�لأ�سماك �لزيتية و�للحوم �حلمر�ء، ولكن 

ميكنك �أي�سا ��ستخد�م �ملكمات �لغذ�ئية.
�لهو�ء  على  و�حل�سول  �خل��ارج  يف  �لتو�جد  ي�ساعد  �أن  وميكن 
�لتوتر  تقليل  يف  �لريا�سية  و�لتمارين  �ل�سم�ص  و�أ�سعة  �لنقي 
و�لقلق و�لكتئاب وحت�سني �لنوم و�مل�ساعدة يف �حلفاظ على 

وزن �سحي و�لعديد من �لفو�ئد �ل�سحية �لأخرى.

ال ترتِخ يف غ�شل �شعرك
�أح��د يريد  �أن يكون غ�سل �سعرك عما روتينيا، لكن ل  ميكن 

�سعر� دهنيا ومت�سخا.
وعدم غ�سل �سعرك بالقدر �لكايف ميكن �أن يجعل ق�سرة �لر�أ�ص 

�أ�سو�أ �أو يت�سبب يف ظهور ق�سرة �لر�أ�ص.
وقالت �ستيفاين: "ميكننا جميعا �أن ن�سعر باخلمول وعدم 
�أل  ح��اول  لذ�  �لعام،  �لوقت من  �لتحفيز يف هذ� 
فروة  لأن  ي��ن��زل��ق  ���س��ع��رك  روت���ني غ�سل  ت���دع 
قريبا".وعندما  ب��ذل��ك  ���س��ت��خ��ربك  ر�أ����س���ك 
�مليتة  �جل���ل���د  ل���ل���زي���وت وخ����اي����ا  ت�����س��م��ح 
بالرت�كم على فروة ر�أ�سك، فاإن هذ� يوفر 
�لتي  للق�سرة  �مل�سببة  للفطريات  �لغذ�ء 

تتغذى عليها.
�حتجت  كلما  ���س��ع��رك  غ�سل  �ل�����س��روري  وم���ن 

لذلك )مرة و�حدة على �لأقل يف �لأ�سبوع ملعظم �لنا�ص(.
غرّي ال�شامبو اخلا�ض بك

�أف�سل طريقة لل�سيطرة على ق�سرة �لر�أ�ص ودرء نوبات �أخرى 
فطر  "�إن  �ستيفاين:  حقا.وقالت  جيد  �سامبو  ��ستخد�م  ه��ي 

�ملا�سيزية موجود يف فروة ر�أ�ص �جلميع، ومع ذلك، 

ما  جت��اه��ه  ح�سا�سية  �لأ���س��خ��ا���ص  بع�ص  ل��دى  ي��ك��ون  �أن  ميكن 
على  يحتوي  عاج  ��ستخد�م  �ملهم  ومن  �ل��ر�أ���ص.  ق�سرة  ي�سبب 
��ستخد�م  ذل��ك  بعد  ومي��ك��ن   .. �لفعالة  �ل��ك��ي��ت��وك��ون��ازول  م���ادة 
�ل�سامبو �ملعتاد، لكن ل تهمل ��ستخد�م �ل�سامبو �لذي يحتوي 
منو  يوقف  للفطريات  م�ساد  عامل  لأن��ه  �لكيتوكونازول  على 

عدم االإفراط يف تناول الطعام مفيد ب�شكل عام لل�شحة

الراأ�ص ق�سرة  من  للتخل�ص  احلياة  ومنط  الغذائي  النظام  يف  تغيريات   5

وم���ع ذل����ك، ه��ن��اك �أي�����س��ا ت��غ��ي��ري رئ��ي�����س��ي يف 
ميكن  �ملياتونني  هرمون  و�إن��ت��اج  �أج�سامنا 
�أن يلعب دور� يف جعل �ل�سباح �لأكرث برودة 

�أكرث �سعوبة يف بدئه.

ما هو امليالتونني؟
ي�ساعد  ه���رم���ون ط��ب��ي��ع��ي  ه���و  �مل��ي��ات��ون��ني 
�إنتاج  وي��ت��م  ن��وم��ك.  �أمن���اط  يف  �لتحكم  على 
�لليل  يف  �ل�سنوبرية  �ل��غ��دة  م��ن  �ل��ه��رم��ون 

ويرتبط بدورة �لنوم و�ل�ستيقاظ.
�لوطنية  �ل�سحية  �خل��دم��ات  لهيئة  ووف��ق��ا 
يتم  م����ا  غ���ال���ب���ا   ،)NHS( �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 
�سنع  م��ن  ن�سخة  ��ستخد�م 
�ملياتونني  م��ن  �لإن�����س��ان 
ل����ع����اج م�������س���اك���ل �ل���ن���وم 
وم�ساكل  �مل����دى  ق�����س��رية 

�ل��������ن��������وم ل������دى 

 55 ع��ن  �أع��م��اره��م  تزيد  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�ص 
عاما.

للم�ساعدة  �لهرمون  ��ستخد�م  �أي�سا  وميكن 
يف �إرهاق �ل�سفر �أو �لعمل بنظام �ملناوبة.
مكمات  ت����وف����ر  م�����ن  �ل�����رغ�����م  وع����ل����ى 

�لبلد�ن  ب��ع�����ص  يف  �مل���ي���ات���ون���ني 
ل��ل�����س��ر�ء دون و���س��ف��ة ط��ب��ي��ة يف 
�لأطعمة  متاجر  �أو  �ل�سيدليات 
�ل��ه��رم��ون يف  �أن  �إل  �ل�����س��ح��ي��ة، 

ل  دو�ء  ه��و  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
ُي�سرف �إل بو�سفة طبية. 

ي��وؤدي تناول  �أن  وميكن 
�سنع  م��ن  �ملياتونني 
�أي�����س��ا �إىل  �لإن�������س���ان 

ع��������دد م������ن �لآث���������ار 
�جل�����ان�����ب�����ي�����ة، 

�ل�����س��د�ع و�ل���دوخ���ة و�ل��ت��ه��ي��ج و�ل�سعور  م��ث��ل 
بالتعب �أثناء �لنهار.

كيف يوؤثر امليالتونني على اال�شتيقاظ 
يف اأ�شهر ال�شتاء؟

�جل�سم  �إن����ت����اج  يف  �ل����ظ����ام  وت�����س��ب��ب 
ي�سري  م��ا  �ملياتونني،  م��ن  للمزيد 
حان  ق���د  �ل���وق���ت  �أن  �إىل 
ل����ا�����س����ت����ع����د�د 

للنوم.
ناحية  وم������ن 
ميكن  �أخ�����رى، 
�ل�سوء  يقلل  �أن 
�ملياتونني  �إن��ت��اج  من 

وي��ر���س��ل �إ����س���ار�ت 
�جل�سم  �إىل 

ل�����ي�����ب�����ق�����ى 

ت�سبح  حيث  �ل�ستاء،  �أ�سهر  ويف  م�ستيقظا. 
�لأيام �أق�سر و�لليايل تطول، قد يبد�أ بع�ص 
�لنا�ص يف �إنتاج �ملزيد من �ملياتونني نتيجة 
ي�سعرون  يجعلهم  �أن  مي��ك��ن  وه���ذ�  ل��ذل��ك. 
من  ويجعل  �لأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  بالنعا�ص 
�ل�����س��ع��ب ع��ل��ي��ه��م �ل��ن��ه��و���ص م���ن �ل�����س��ري��ر يف 
�ل�سباح �ملظلم. وت�سري بع�ص �لأبحاث �أي�سا 
�ل�ستاء  ف�سل  يف  �مل��ي��ات��ون��ني  �إن��ت��اج  �أن  �إىل 
ميكن �أن يكون مرتبطا بال�سطر�ب �لعاطفي 
 ،)SAD( �مل���و����س���م���ي 
�أن  مي������ك������ن  �ل�������������ذي 
�ملعاناة  �إىل  ي�����وؤدي 
متدن  م�����ز�ج  م���ن 
ع������ام������ات  �أو 
خال  �لك��ت��ئ��اب 
�خلريف  ف�سلي 
و�ل�ستاء. وت�سمل 
�لأع���������������ر�����������������ص 
�ل�����رئ�����ي�����������س�����ي�����ة 
ل�����ا������س�����ط�����ر�ب 
�ل��������ع��������اط��������ف��������ي 
�مل��������و���������س��������م��������ي، 
بالتعب،  �ل�سعور 
ج������ان������ب  �إىل 
��ستهاء �لأطعمة 
�أو  �ل���������س����ك����ري����ة 
�لإف�������������������ر�ط يف 

تناول �لطعام.

ملاذا جند �سعوبة يف ال�ستيقاظ �سباحا يف ال�ستاء؟
تكون فرتات ال�شباح ال�شتوية اأكر برودة واأكر قتامة من نظرياتها يف ال�شيف، ما يجعل اخلروج من ال�شرير حتديا 

للبع�ض اإىل حد ما.
املنبه بنف�ض  �شماع �شوت  ال�شرير عند  النهو�ض من  النا�ض يف مواجهة �شعوبة يف  العام، قد يبداأ  الوقت من  ويف هذا 

الطريقة التي قد يكونون بها يف يوم �شيفي م�شم�ض، ويجدون اأنهم ي�شعرون باحلاجة اإىل النوم لفرتة اأطول.
وي�شاهم الطق�ض وانخفا�ض درجة احلرارة، جزئيا، يف ارتفاع هذه ال�شعوبة ال�شتقبال اليوم.
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�لعدد 13435 بتاريخ 2022/1/6

�لعدد 13435 بتاريخ 2022/1/6

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12481

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/10 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مطعم زهر الليمون )�ض.ذ.م.م( و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                الو�شف  

 62،905                                         معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الأجواء املاطرة و اأجمل �ستاء
 يعززان ال�سياحة الداخلية يف الإمارات

•• اأبوظبي - وام:

ت�سدرت �ملو�قع �لطبيعية يف �لإمار�ت موؤخر�ً قو�ئم �أف�سل خيار�ت �ل�سياحة 
يف �لدولة بعد �أن �سهدت �إقبال كثيفا من �ملو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر من 
مناطق  �أغ��ل��ب  ت�سهدها  �لتي  �ملثالية  �لأج����و�ء  دفعت  حيث  �ل��دول��ة،  خ��ارج 
و�لو�حات  و�ل�سو�حل  �جل��ب��ال  �إىل  رح��ات  تنظيم  �إىل  �لكثريين  �ل��دول��ة 
مز�يا  �لطبيعية  �ملو�قع  وتوفر  �ل��دول��ة.  م�ساحة  على  �ملنت�سرة  و�ملحميات 
متفردة مع بد�ية ف�سل �ل�ستاء يف �لدولة حيث ت�سهد عادة �أجو�ء مناخية 
و�لرك�ص  باخل�سرة،  تكت�سي  �ل��ت��ي  �لطبيعة  �أح�����س��ان  يف  للتنزه  منا�سبة 
وركوب �لدر�جات �لهو�ئية و�لدر�جات �جلبلية، و�لتخييم، وتنظيم رحات 
�ل�سفاري يف �ل�سحر�ء، و�رتياد �ل�سو�طئ، وغريها من �لأن�سطة و�لريا�سات 
�ملا�سية  �ل��ف��رتة  وخ��ال  و�مل��غ��ام��رة.  �ل�ستك�ساف  متعة  على  تنطوي  �لتي 
للمناطق  �ل�سياحية  �جلاذبية  تعزيز  على  �لعو�مل  من  جمموعة  �ساعدت 
�لطبيعية يف �لدولة متثلت يف ت�سارع وترية �مل�ساريع �خلدمية �لتي �سهدتها 
�أجمل �ستاء« و�لدور �لذي لعبته يف �لرتويج  �ملناطق، و�إطاق »حملة  تلك 
�ل�سياحي على �ل�سعيدين �لد�خلي و�خلارجي، �إىل جانب �لبيئة �ل�سياحية 
�لآم��ن��ة �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا �لإم����ار�ت يف ظ��ل �لأو���س��اع �ل�سحية �ل��ت��ي ي�سهدها 
�لعامل نتيجة تف�سي فريو�ص كوفيد-19. وكانت �لإمار�ت قد د�سنت خال 
خمتلف  يف  �لإ�سرت�تيجية  �مل�ساريع  م��ن  كبرية  جمموعة  �ملا�سية  �ل��ف��رتة 
ورفع  تطوير  �سملت  �ل�سياحية  جاذبيتها  تعزيز  بهدف  �لطبيعية  �مل��و�ق��ع 
كفاءة �لطرق �لرئي�سية �ملوؤدية �إليها و�ملحيطة بها، كما �سهدت تلك �ملو�قع 
�رتفاعا ملحوظا بعدد �ملن�ساآت �ل�سياحية من فنادق ومطاعم و��سرت�حات، 
ف�سا عن �لت�سهيات �خلدمية �لأخرى مثل �مل�ساحات �خل�سر�ء ومو�قف 

�ل�سيار�ت وغريها.

- اأجمل �شتاء.
�ملو�قع  على  �ل�سوء  ت�سليط  يف  �ل��ع��امل«  يف  �ستاء  »�أج��م��ل  حملة  و�أ�سهمت 
�لطبيعية يف �لدولة وجعلت منها خيار� رئي�سيا لق�ساء �لعطات و�لجاز�ت 
بالن�سبة ل�سكان �لدولة �و �لقادمني من �خلارج، و لعبت �حلملة يف ن�سختها 
�لأوىل دور� موؤثر� يف ت�سجيع �ل�سياحة �لد�خلية حمققة 950 �ألف �سائح 
�مل�ساهد�ت  ع��دد  و�سل  فيما  مبا�سرة،  كعو�ئد  دره��م  مليار  وح��و�يل  د�خلي 
�أنحاء  خمتلف  من  م�ساهدة  مليون   500 يقارب  ما  �إىل  �حلملة  ملحتوى 

�لعامل.

- بيئة اأمنة.
�ل��زو�ر من د�خ��ل �لدولة  �أم��ام  �أمنا  متثل �ملناطق �لطبيعية م��اذ� �سياحيا 
�أف�سل  توفر  �لتي  �لو��سعة  و�مل�ساحات  �ملك�سوفة  �لأج���و�ء  حيث  وخارجها 
قدر من �لتباعد �لجتماعي، هذ� �إىل جانب ما حققته دولة �لإم��ار�ت من 
كفاءة بالتعامل مع فريو�ص كورونا �مل�ستجد و�حلد من �نت�ساره ب�سكل فعال 
على  عامليا  �ل�سد�رة  وحتقيق  �لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  �أف�سل  تطبيق  بف�سل 
�لإمار�ت  �لفحو�سات �ل�ستباقية. وكانت  و�إجر�ء  �للقاحات  م�ستوى توزيع 
قد �عتمدت يف دي�سمرب 2020 ��سرت�تيجية �ل�سياحة �لد�خلية �لتي تهدف 
�إىل ت�سليط �ل�سوء على �أهم مناطق �جلذب يف �لدولة، �لطبيعية و�لثقافية 
وجمع  وتطلعاتهم  �لنا�ص  �هتمامات  و��ستق�ساء  و�لتاريخية،  و�لرت�ثية 
�ملعلومات ور�سد مو��سم �لإقبال ونقاط �جلذب �حليوية، و�إج��ر�ء در��سات 
و�حتادياً.  حملياً  ككل  �ل�سياحي  �ملنتج  تطوير  يف  و��ستغالها  ميد�نية، 
بدولة  ككل  �ل�سياحي  �لقطاع  يف  �لد�خلية  �ل�سياحة  م�ساهمة  و�رت��ف��ع��ت 
 2021 �أكتوبر  %60 يف �لفرتة من �سهر يناير حتى �سهر  �لإم��ار�ت �إىل 
عدد  و�سل  فيما   ،2019 ع��ام  من  نف�سها  �لفرتة  يف   29% مع  باملقارنة 
وحتى   2021 �لعام  بد�ية  منذ  نزيل  مليون   8.9 �إىل  �لد�خليني  �ل�سياح 

نهاية �أكتوبر مقارنة ب�6.2 مليون نزيل لنف�ص �لفرتة من �لعام 2020.

خالل م�شاركته يف قمة االبتكار واال�شتثمار االإماراتية االأمريكية

الفال�سي ي�ستعر�ص حوافز وفر�ص ال�ستثمار اجلديدة يف ظل م�ساريع اخلم�سني

•• اأبوظبي -وام:

بالهول  �أحمد بن عبد �هلل حميد  �لدكتور  �سارك معايل 
�لفا�سي وزير دولة لريادة �لأعمال و�مل�ساريع �ل�سغرية 
 - �لأم��ري��ك��ي��ة  و�ل�ستثمار  �لب��ت��ك��ار  قمة  يف  و�ملتو�سطة، 
�لأمريكية،  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  تنظمها  و�ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة، 
خال  �لتعاون  فر�ص  من  �ملزيد  ��ستك�ساف  �إىل  وتهدف 
�لتجارية  �ل��ت��ب��ادلت  وت��ط��وي��ر  لتو�سيع  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 
�لقمة  تعقد  حيث  �مل�سرتكة،  �ل�ستثمار�ت  حجم  وزي��ادة 
�ف��رت����س��ي��اً مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري م���ن ���س��رك��ات �لقطاع 

�خلا�ص من �لبلدين.
قوة  على  �لفا�سي  بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل  و�أك��د 
�لعاقات �لقت�سادية �لإمار�تية �لأمريكية، و�لتي تعك�سها 
حجم �ل�ستثمار�ت �ملتبادلة، حيث ت�ستحوذ �ل�ستثمار�ت 
�لإمار�تية على �حل�سة �لأكرب من �إجمايل �ل�ستثمار�ت 
ي�سل  ت��ر�ك��م��ي  بر�سيد  �لأم��ري��ك��ي��ة،  ب��الأ���س��و�ق  �لعربية 
وحتتل   ،2020 ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  دولر  م��ل��ي��ار   44.7 �إىل 
�أهم  �سمن  عاملياً  و�ل�20  عربياً  �لأوىل  �ملرتبة  �ل��دول��ة 
�لبلد�ن �مل�ستثمرة يف �أمريكا، وتبلغ ��ستثمار�ت �ل�سركات 
�لإمار�تية بالوليات �ملتحدة يف �أن�سطة �لبحث و�لتطوير 
1.7 مليار دولر،  �ملرتبطة بالبتكار و�لتكنولوجيا نحو 
فيما �ساهمت �ل�ستثمار�ت �لإمار�تية يف �لوليات �ملتحدة 
يف دعم �ل�سادر�ت �لأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولر، ويف 
�لو�ردة  �ملبا�سر  �ملقابل يبلغ حجم �ل�ستثمار�ت �لأجنبية 
�إىل دولة �لإمار�ت من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية بنهاية 

�لعام �ملا�سي نحو 19.4 مليار دولر.
و�أعرب عن �هتمام دولة �لإمار�ت مبو��سلة هذ� �لزخم يف 
منو �ل�سر�كة �لتجارية و�ل�ستثمارية بني �لبلدين، موؤكد�ً 

�أهمية �لعمل �لوثيق لت�سهيل و�سول �ل�سركات �لإمار�تية 
و�لأمريكية �إىل �لفر�ص �لو�عدة باأ�سو�ق �لبلدين، لفتاً 
�إىل �هتمام �ل�سركات �لإمار�تية بال�ستثمار يف �ل�سناعات 
تكنولوجيا  وم�ساريع  �لذكية  �ل�سر�ئح  وت�سنيع  �لتقنية 
�مل��ع��ل��وم��ات و���س��ب��ك��ات �لت�������س���الت م���ن �جل��ي��ل �خلام�ص 

وغريها.
دولة  �تخذتها  �لتي  �لر�ئدة  �جلهود  معاليه  و��ستعر�ص 
وحماية  �لفكرية  �مللكية  تطبيقات  جم��ال  يف  �لإم����ار�ت 
و�لنتاج  �لتجارية  و�لعامات  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لخ��رت�ع��ات 
�لإبد�عي لاأفر�د و�ل�سركات بدولة �لإمار�ت، ومبا يدفع 
�لعامليني  �مل�ستثمرين  ثقة  ويعزز  �ملعرفة  �قت�ساد  عجلة 

باأ�سو�ق �لدولة.
و�لتي  �جل��دي��دة  �لت�سريعية  �لتعديات  ��ستعر�ص  كما 
��ستملت  �لدولة �سمن م�ساريع �خلم�سني، و�لتي  �أقرتها 
على قو�نني منظمة حلقوق �مللكية �لفكرية ومنها قانون 
و�سهاد�ت  �لخ����رت�ع  ب����ر�ء�ت  حلماية  �ل�سناعية  �مللكية 
�لعامات  وقانون  وغريها،  �ل�سناعية  و�لنماذج  �ملنفعة 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل����ذي ي��وف��ر �حل��م��اي��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة للعامات 
�لتجارية لل�سركات ويت�سدى ملمار�سات �لتقليد و�لتزوير 

و�لغ�ص �لتجاري.
و�أو�سح �أن دولة �لإمار�ت تعد �ليوم مركز�ً �قت�سادياً هو 
�لأن�سط و�لأكرث تطور�ً و�لأ�سرع منو�ً يف �ملنطقة، وتتمتع 
قوية  م��ال��ي��ة  و�ح��ت��ي��اط��ات  ����س��رت�ت��ي��ج��ي متميز  مب��وق��ع 
و�سناديق ثروة �سيادية كبرية و�إنفاق قوي على �مل�ساريع 
و�سيا�سة  وم����رن،  وم�ستقر  م��ت��ني  و�ق��ت�����س��اد  �ل��ت��ن��م��وي��ة، 
على  ���س��ر�ئ��ب  �أي  تت�سمن  ل  وم��رن��ة  ج��اذب��ة  �سريبية 
وجمتمعها  و�ملنفتحة  �لآمنة  بيئتها  عن  ف�سًا  �لدخل، 
20 دولة  �أف�سل  �لثقافات وهي �سمن  �ملت�سامح و�ملتعدد 

��ستطاعات  بح�سب  للعي�ص  م��ث��ايل  ك��م��ك��ان  �ل��ع��امل  يف 
�ل��ف��ا���س��ي موؤ�س�سات  م��ع��ايل  و�أط���ل���ع  �ل��ع��امل��ي��ة«.  �ل�����ر�أي 
�لأعمال و�ل�سركات خال �لقمة على �أبرز �مل�ساريع �لتي 
تبنتها حكومة دولة �لإمار�ت لدعم �لتحول �إىل �لنموذج 
للخم�سني  �ل���س��ت��ع��د�د  �إط����ار  �جل��دي��د ويف  �لق��ت�����س��ادي 
�ملقبلة، ويف مقدمتها »موطن ريادة �لأعمال« و�لذي يعد 
بو�بة متكاملة توؤ�س�ص ملرحلة �قت�سادية جديدة تقوم على 
�إحد�ث  �إىل  وتهدف  �لريادية  �مل�ساريع  ومتكني  �لبتكار 
نقلة نوعية يف �لبيئة �لد�عمة لريادة �لأعمال و�مل�ساريع 
�لنا�سئة و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف دولة �لإمار�ت، 
من خال عقد �سل�سلة �سر�كات تعد �لأكرب من نوعها بني 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص ت�سمل حا�سنات �لأعمال، 
و�ل�سركات  �لتجارة،  وغ��رف  �ملحلية،  �لتمويل  و�سناديق 

�خلا�سة �لر�ئدة حملياً وعاملياً.
كما �أطلع �مل�ساركني خال �لقمة على �أبرز �مل�ساريع �لتي 
�إطار م�ساريع  �أطلقتها حكومة دولة �لإم��ار�ت موؤخر�ً يف 
لتنمية   10×10 ب��رن��ام��ج  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  �خل��م�����س��ني، 
�ل�����س��ادر�ت �لإم���ار�ت���ي���ة، و�مل��ن�����س��ة �ل���س��ت��ث��م��اري��ة �ملوحدة 
�مل�ساريع  وتاأ�سي�ص  �لأعمال  ممار�سة  �سهولة  تخدم  �لتي 
و�ل���س��ت��ث��م��ار�ت يف دول����ة �لإم�������ار�ت ع���رب ق���ن���و�ت رقمية 
�لإم����ار�ت  قمة  م��ب��ادرة  ع��ن  ف�سًا  ��ستباقية،  وخ��دم��ات 
�لأوىل  �ل��دورة  عقد  �سيتم  �لتي  »�نف�ستوبيا«  لا�ستثمار 
�إك�سبو  معر�ص  فعاليات  خ��ال   2022 مار�ص  يف  منها 

2020 بدبي.
�لأخرى  �ملبادر�ت  من  عدد�ً  �لفا�سي  معايل  و��ستعر�ص 
تطور�ت  م��ن��ه��ا:  �خل��م�����س��ني،  م�����س��اري��ع  ت�سمنتها  �ل��ت��ي 
منظومة �لإقامة يف �لدولة وما �سهدته من تو�سيع لفئات 
مثل  جديدة  �إقامة  �أنظمة  و��ستحد�ث  �لذهبية  �لإقامة 

�لإقامة �خل�سر�ء و�لإقامة �حلرة، و�لتي �ست�سهم يف زيادة 
�لريادية  �مل�ساريع  جذب �ل�ستثمار�ت و�ملو�هب و�أ�سحاب 
�لإم����ار�ت  ب��رن��ام��ج  ��ستعر�ص  ك��م��ا  �لإم������ار�ت.  دول���ة  �إىل 
�لتي  �لو��سعة  و�لآف��اق  �لعاملية،  �لقت�سادية  لاتفاقيات 
وتي�سري  تنمية  يخ�ص  فيما  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  �سيحققها 
�لإمار�ت  دول��ة  دور  وتعزيز  �ل�ستثمار  وت�سجيع  �لتجارة 
يف هذ� �ل�سدد لدفع عجلة �لتنمية عرب �ملنطقة و�لعامل.
من جانبه، �أكد �ستيف لوت�ص نائب رئي�ص غرفة �لتجارة 
�لأعمال  بيئة  جناح  �لأو�سط،  �ل�سرق  ل�سوؤون  �لأمريكية 
و�أ�سحاب  �ملبتكرة  لل�سركات  جاذبيتها  تعزيز  يف  بالدولة 
�لتي  �لطموحة  �خلطط  خ��ال  م��ن  �ل��ري��ادي��ة،  �مل�ساريع 
تنتهجها خللق منوذج تنموي م�ستد�م لل�سركات �لنا�سئة، 
م�سري�ً �إىل �أن هذه �لبيئة و�خلطط �لر�ئدة تدعم فر�ص 
منو �ل�سر�كة بني �ل�سركات يف �لبلدين و�لتو�سع يف �أ�سو�ق 
منطقة �ل�سرق �لأو�سط بالرتكيز على �ملعرفة و�لبتكار.

�لبلدين  بني  �لنفطي  غري  �لتجاري  �لتبادل  حقق  وق��د 
من  مرتفعاً  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خال  كبرية  منو  قفز�ت 
مليار   17.83 �إىل   2005 ع��ام  يف  دولر  مليار   5.22
2020، فيما ج��اءت دول��ة �لإم���ار�ت للعام  دولر يف ع��ام 
م�ستوى  ع��ل��ى  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة  يف  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  �ل�12 
�مل�ستقبلة  �لأ�سو�ق  �أكرب  قائمة  يف  عاملياً  و�ل�19  �ملنطقة 
بلغت  2020، حيث  ع��ام  �ملتحدة يف  �ل��ولي��ات  ل�سادر�ت 
�لعام  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  �لأمريكية  �ل�سادر�ت  قيمة 
�ملا�سي 14.75 مليار دولر. وخال �لن�سف �لأول من 
2021، ز�دت قيمة �إجمايل �لتجارة �خلارجية بني  عام 
بنمو  م��وؤ���س��ر�ً  يعطي  م��ا  دولر،  مليار   11 ع��ن  �لبلدين 
�لعام  نهاية  م��ع  �لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  حجم 

�جلاري.

بنك االإمارات دبي الوطني يتحدث عن توقعاته وروؤيته للحدث الدويل 

غرفة دبي تطلق فيديو جديد �سمن �سل�سلة فيديوهات مبادرة الطريق اإىل اإك�سبو 2020 دبي

جمل�ض اأبحاث التكنولوجيا املتطورة يطلق ذراعا ت�شويقية و3 مراكز بحثية متخ�ش�شة جديدة

مراكز جديدة يف جمالت الدفع والطاقة البديلة والتكنولوجيا احليوية تعزز الكفاءات البحثية يف اأبوظبي

•• دبي-الفجر:

�سمن �سل�سلة فيديوهات مبادرة »�لطريق 
غرفة  �أطلقتها  �لتي   »2020 �إك�سبو  �إىل 
دبي ل�ستعر��ص م�ساركة جمتمع �لأعمال 
�لغرفة  �أط��ل��ق��ت  دب���ي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف 
ي�ست�سيف  �ل�سل�سلة  �سمن  جديد  فيديو 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ه����ادي،  م����رو�ن 
لاأفر�د  �مل�سرفية  ق�سم �خلدمات  ورئي�ص 
يف �لإم���ار�ت لبنك �لإم���ار�ت دبي �لوطني، 
�لدويل،  للحدث  وتوقعاته  روؤيته  وير�سد 
�ملا�سي  �أكتوبر  من  �لأول  يف  �نطلق  �ل��ذي 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لأوىل  للمرة 
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا. وتهدف غرفة دبي 
�إك�سبو  �إىل  »�ل��ط��ري��ق  �سل�سلة  خ���ال  م��ن 
�لفّعالة  �لو�سائل  ��ستعر��ص  �إىل   »2020
من  دب���ي   2020 �إك�����س��ب��و  �سيحقق  �ل��ت��ي 
�لأعمال  جمتمعات  بني  �لتو��سل  خالها 
نخبة  ��ست�سافة  ع��رب  و�ل��ع��امل��ي��ة،  �ملحلية 
�لأعمال  ق���ر�ر جمتمع  و���س��ن��اع  ق���ادة  م��ن 
�لدولة،  �ل��ع��ام��ل��ة يف  �ل���ر�ئ���دة  و�ل�����س��رك��ات 
لت�سليط �ل�سوء على روؤ�هم وما يتوقعونه 
على  و�ل��ت��ع��رف  دب���ي،   2020 �إك�سبو  م��ن 
�لعاملي.    �حل���دث  يف  م�ساركاتهم  تفا�سيل 
�لرئي�ص  ن����ائ����ب  ه��������ادي،  م��������رو�ن  وق�������ال 

�لتنفيذي ورئي�ص ق�سم �خلدمات �مل�سرفية 
ل��اأف��ر�د يف �لإم���ار�ت لبنك �لإم���ار�ت دبي 
ر�سمي  �أول  ���س��ري��ك  »ب�سفتها  �ل��وط��ن��ي: 
�خلدمات  جم��ال  يف  دب��ي   2020 لإك�سبو 
�لإمار�ت  بنك  جمموعة  تفخر  �مل�سرفية، 
دبي �لوطني بدعم هذ� �حلدث �لتاريخي، 
وت��اأت��ي �ل�����س��ر�ك��ة ب��ني ب��ن��ك �لإم�����ار�ت دبي 
وح�سورنا  دب��ي   2020 و�إك�سبو  �لوطني 
بجانب  بنك �لمار�ت �ل�سامي يف موقع 
لتتيح  �مل�ستقبل،  بنك  �سعار  حت��ت  �حل��دث 
ل��ن��ا ف��ر���س��ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا لتقدمي 
خدمات م�سرفية رقمية با�ستخد�م �أحدث 
لأعلى  وفقاً  �لذكية  �لتقنيات  �بتكار�تنا يف 
�ملعايري �لعاملية، وتوفري جتربة مدفوعات 
رقمية كاملة من خال �خلدمات �مل�سرفية 
مع  ومتا�سياً  �ملتميزة.  �مل�ستقبلية  �لرقمية 
�للتز�م �مل�سرتك �لذي يجمعنا مع �حلدث 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  دع��م  وه��و 
و�ل�سركات �لنا�سئة، �أطلقنا باقات م�سرفية 
�غتنام  ع��ل��ى  �ل�����س��رك��ات  مل�����س��اع��دة  ح�سرية 
�حلدث  هذ�  يوفها  �لتي  �لو�عدة  �لفر�ص 

�ل�سخم«. 
�أكرث  �لإم����ار�ت  دول���ة  و�أ���س��اف: »حتت�سن 
هذ�  ��ست�سافة  وت��اأت��ي  جن�سية،   200 من 
�حلدث �لعاملي تاأكيد�ً على �لقيم و�لتقاليد 

وح�سن  �لدولة،  بها  ت�ستهر  �لتي  �لأ�سيلة 
�ل�سيافة و�لرتحيب بالزو�ر �لقادمني من 
�ل��ع��امل. وب�سفتي و�ح���د�ً من  �أن��ح��اء  كافة 
م�ساعر  تغمرين  �ملعطاء،  �لبلد  ه��ذ�  �أبناء 
�لعميقة  و�مل�����س��وؤول��ي��ة  و�ل��ت��و����س��ع  �ل��ف��خ��ر 
جتاه ��ست�سافة بلدي لهذ� �حلدث �لعاملي 
�لبارز يف يوبيلها �لذهبي، فدولة �لإمار�ت 
هي �أول بلد ي�ست�سيف هذ� �حلدث �لعاملي 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
نظهر  �أن  لنا  يتيح  مم��ا  �أفريقيا؛  و�سمال 
كدولة  و�إمكاناتنا  قدرتنا  ب��اأ���س��ره  للعامل 
وم��ن��ط��ق��ة«.  و�أ�����س����اف: »ب�����س��ف��ت��ن��ا �لبنك 

�ملف�سل يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف  �مل�سريف  �لقطاع  م�ستوى  على  و�ل��ر�ئ��د 
�ملنطقة، ي�سعدنا �لعمل �إىل جانب خمتلف 
�لفر�ص  لإط���اق  �حلكومية  �لهيئات  م��ن 
مو�سوعات  م���ع  ت��ن�����س��ج��م  �ل��ت��ي  �ل����و�ع����دة 
2020 دبي. وقمنا يف هذ� �لإطار  �إك�سبو 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع غ���رف���ة دب����ي ل���دع���م حلول 
م�سروع  دع��م  �أج��ل  م��ن  �لتجاري  �لتمويل 
تقنية  با�ستخد�م  �لرقمي  �حلرير  طريق 
�ملعامات  لتب�سيط  �مل��ت��ط��ورة  بلوكت�سني 
�ل��ت��ج��اري��ة. وع��ل��ى م���د�ر �ل��ع��ق��ود �خلم�سة 
�مل��ا���س��ي��ة، �أظ��ه��رت دول���ة �لإم�����ار�ت للعامل 
�أج���م���ع �إم��ك��ان��ي��ة حت��ق��ي��ق �مل�����س��ت��ح��ي��ل حيث 

�سهدت تطور�ً مذهًا يف كافة �ملجالت«. 
�لعاملي  ه����ذ� �حل�����دث  »ي��ج�����س��د  و�أ�����س����اف: 
و�لإبد�ع  بالبتكار  لاحتفاء  ر�ئدة  من�سة 
مد�ر  على  �لعاملية  و�لثقافات  و�لإن�سانية 
�ستة �أ�سهر متو��سلة؛ ليوفر بذلك فر�سة 
مثالية لبناء وجت�سيد �لرو�بط و�لعاقات 
�ملذهلة  و�لب���ت���ك���ار�ت  �لأح������د�ث  وم��ت��اب��ع��ة 
ومز�ولة �لأعمال. ونتطلع قدماً ل�ستقبال 
�لزو�ر �لقادمني من خمتلف �أنحاء �لعامل 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أف�������س���ل م���ا ت��ق��دم��ه دول���ة 
�لإمار�ت، و��ستك�ساف �سبل �غتنام �لفر�ص 
�ل���و�ع���دة �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا حمور 

بالغرب.  �ل�سرق  فيه  يلتقي  ر�ئ��دة  �أع��م��ال 
وب�سفته جمموعة م�سرفية وطنية ر�ئدة، 
يفخر �لإمار�ت دبي �لوطني بدوره ك�سفري 
لدولة  و�لق��ت�����س��ادي  �لج��ت��م��اع��ي  للتقدم 
�لإمار�ت �إىل �لعامل«.   وتلعب غرفة دبي، 
لإك�سبو  �لر�سمي  �لأع��م��ال  تكامل  �سريك 
حتفيز  يف  حم���وري���اً  دور�ً  دب�����ي،   2020
�ل�����س��ر�ك��ات م��ع جم��ت��م��ع �لأع���م���ال �لعاملي 
خ��ال ف��رتة �إق��ام��ة �حل��دث �ل���دويل، �لتي 
مت��ت��د ل�����س��ت��ة �أ����س���ه���ر.  وب�����س��ف��ت��ه��ا �سريك 
 2020 لإك�سبو  �لر�سمي  �لأعمال  تكامل 
دب����ي، ت��ن��ظ��م غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دبي 
بالتز�من مع �حلدث  �لفعاليات  ع��دد�ً من 
�لدويل، مبا فيها �سل�سلة منتديات �لأعمال 
�ل�ساد�سة  �ل�����دورة  ن��ظ��م��ت  ح��ي��ث  �ل��ع��امل��ي��ة، 
لاأعمال«،  �لأفريقي  �لعاملي  »�ملنتدى  من 
�لأعمال  »م��ن��ت��دى  م���ن  �لأوىل  و�ل������دورة 
�لعاملي لدول �لآ�سيان«. خال فرتة �إقامة 
لتنظيم  وت�����س��ت��ع��د  دب����ي،   2020 �إك�����س��ب��و 
�لعاملي  »�مل���ن���ت���دى  م���ن  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�������دورة 
كما  �لاتينية«.  �أم��ري��ك��ا  ل���دول  ل��اأع��م��ال 
نظمت �ملوؤمتر �لثاين ع�سر لغرف �لتجارة 
�لعاملية، �حلدث �لأ�سخم من نوعه و�لذي 
وممثلني  �لتجارية  �لغرف  ق��ادة  ��ستقطب 

عنها من خمتلف �أنحاء �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

�لتكنولوجيا  �أب���ح���اث  جم��ل�����ص  �أع��ل��ن 
�إط���اق فنت�سر  �أب��وظ��ب��ي  �مل��ت��ط��ورة يف 
جديدة  ت�����س��وي��ق��ي��ة  ذر�ع  وه����ي  ون، 
تهدف �إىل رفد �ل�سوق بحلول بحثية 
م��ب��ت��ك��رة و���س��ري��ع��ة، و����س��ت��ث��م��ار جميع 
�إن�ساوؤها  يتم  �لتي  �لفكرية  �مللكيات 
يف مر�كز معهد �لبتكار �لتكنولوجي 
�حتفالت  م��ع  وبالتز�من  وخ��ارج��ه��ا. 
تاأ�سي�سه،  ع��ل��ى  ع���ام  مب����رور  �مل��ج��ل�����ص 
بحثية  م����ر�ك����ز  ث����اث����ة  �إط��������اق  مت 
�ملتطورة  �لتكنولوجيا  يف  متخ�س�سة 
يف جم��الت �ل��دف��ع و�ل��ط��اق��ة �لبديلة 
و�لتكنولوجيا �حليوية، وبذلك ي�سل 
�لبحوث  مل����ر�ك����ز  �لإج�����م�����ايل  �ل����ع����دد 
�لتكنولوجية حتت مظلة �ملجل�ص �إىل 

10 مر�كز.
وتهدف »فنت�سر ون« �إىل ت�سهيل �إن�ساء 
وت��ع��زي��ز منظومة  �ل��ف��ك��ري��ة،  �مل��ل��ك��ي��ة 
قابلية  ودع�����م  �ل��ن��ا���س��ئ��ة،  �ل�������س���رك���ات 
ل�سمان  �لبحثية  �لكت�سافات  ت�سويق 
تاأثريها  م�����س��ت��وى  وورف�����ع  تعميمها 
�سكان  م��ن  �سريحة  �أو���س��ع  �إىل  لي�سل 

�لعامل.

مركز  ك�سف  كما  �ل�سحابي.  �لت�سفري 
�أول  �مل���وج���ه���ة ع����ن  ب���ح���وث �ل���ط���اق���ة 
خمترب�ت للتو�فق �لكهرومغناطي�سي 
يف �ملنطقة، وعمل على تطوير منوذج 
�أويل ل���ر�د�ر خم��رتق ل��اأر���ص بهدف 
�لتي مل  �لأر�سية  �لألغام  �لك�سف عن 
تنفجر بعد. بدوره، بد�أ مركز بحوث 
�لكو�نتوم جهوده لإن�ساء �أول حا�سوب 
كمي يف �ملنطقة، كما �أطلق �أول ن�سخة 
لغة   ،/Qibo/ من«كيبو«  حم��اك��اة 
متعددة  �ل��ك��م��ي��ة  �حل��و���س��ب��ة  ب��رجم��ة 
�مل�سدر،  وم��ف��ت��وح��ة  �ل���س��ت��خ��د�م��ات 

كما �ست�ساهم �ملر�كز �لبحثية �لثاثة 
تعميق  يف  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  �جل�����دي�����دة 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن��ظ��وم��ة 
�ملزدهرة و�لقائمة بالفعل يف �أبوظبي، 
ر�ئد  كمركز  �لإم����ارة  مكانة  وت��ع��زي��ز 
ل��ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ط��وي��ر ووج���ه���ة مميزة 
وتغذي  �ل���ع���امل���ي���ني  �خل�������رب�ء  جت�����ذب 
�لعلوم  �مل��ح��ل��ي��ة يف جم����الت  �مل���و�ه���ب 
و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لريا�سيات 
�أب��ح��اث ر�ئ��دة وحتقيق نتائج  لإج���ر�ء 

حتويلية فعالة.
ونظر�ً لأن �لطري�ن و�لف�ساء �أ�سبحا 
�لرئي�سية  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأول���وي���ات  م��ن 
بحوث  مركز  يعمل  �لإم���ار�ت،  لدولة 
�أنظمة �لدفع على تطوير تكنولوجيا 
يتعلق  ف��ي��م��ا  �ل��ط��ائ��ر�ت  �أد�ء  حت�����س��ن 
�لوقود،  وك���ف���اءة  و�مل�����دى،  ب��ال�����س��رع��ة 
و�ل�����س��و���س��اء، وطول  و�لن���ب���ع���اث���ات، 
جمال �لهبوط، علماً �أن تقنيات �لدفع 
�مل������وزع ل��دي��ه��ا �ل����ق����درة ع��ل��ى حتقيق 

�لأهد�ف �لبيئية �مل�ستقبلية.
تاأثري  و���س��ول  م��ع  نف�سه،  �ل��وق��ت  ويف 
�إىل م�ستويات حرجة،  �ملناخي  �لتغري 
ونظر�ً �إىل تز�يد حتمية ق�سايا �لبيئة 
و�ل�ستد�مة و�لطاقة يف حياتنا �ليوم، 

بالتعاون مع باحثني من جميع �أنحاء 
�لعامل.

�لآمنة  �لأنظمة  بحوث  مركز  وعقد 
�لأمريكية  ب��ريدو  جامعة  مع  �سر�كة 
�ملنطقة  يف  من�ساأة  ب���اأول  يتعلق  فيما 
�ملركز  �ن�سم  كما  �حل��رك��ة،  للتقاط 
كود«  »درون  م��وؤ���س�����س��ة  ع�����س��وي��ة  �إىل 
�لأمريكية غري �لربحية �لتي تديرها 
تعزيز  �إىل  وتهدف  »لينك�ص«  موؤ�س�سة 
مفتوحة  �ل����ربجم����ي����ات  �����س���ت���خ���د�م 
�مل�����س��در ل��ل��ط��ائ��ر�ت. ك��م��ا ي��ع��د �ملركز 
»ري�سك- منظمة  يف  معتمد�ً  ع�سو�ً 

ي��رك��ز م��رك��ز ب��ح��وث �ل��ط��اق��ة �لبديلة 
�مل���ائ���ي و�سمان  �لأم������ن  ع��ل��ى مت��ك��ني 
حم�سنة  ت��ق��ن��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت���وف���ري 

ومتنوعة.
و��ستناد�ً �إىل جتارب �لعامني �ملا�سيني، 
�لتكنولوجيا  ب���ح���وث  م���رك���ز  ي��ع��م��ل 
�لبحث  ق���در�ت  تعزيز  على  �حل��ي��وي��ة 
و�ل���ت���ط���وي���ر يف دول�������ة �لإم�����������ار�ت يف 
�لهند�سة  م���ث���ل  �أ����س���ا����س���ي���ة  جم������الت 
و�مل����و�د �حل��ي��وي��ة و�لأجهزة  �ل��ور�ث��ي��ة 
�مل�سرّية. كما �ست�ساهم �حللول �ملبتكرة 
بتعزيز  �مل����رك����ز  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ع��م��ل  �ل���ت���ي 

غري  منظمة  وه��ي   ،RISC-V يف« 
وتعمل  �أع�ساوؤها  فيها  يتحكم  ربحية 
و�عتماد  تطوير  عملية  توجيه  على 
�ملجانية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب��ن��ي��ة جم��م��وع��ة 

ومفتوحة �مل�سدر »ري�سك-يف«.
على �سعيد �آخر، قامت »�أ�سباير«، ذر�ع 
�لتابعة  �لتكنولوجية  �ل��رب�م��ج  �إد�رة 
�ملتطورة  �لتكنولوجيا  �أبحاث  ملجل�ص 
و�لتي تقوم باإن�ساء �لتحديات �لكربى 
ت�سهيل  ب��ه��دف  م�����س��اب��ق��ات  وت��ط��وي��ر 
على  م��ب��ن��ي��ة  ح���ل���ول  �إىل  �ل����و�����س����ول 
�لأبحاث لأكرث �مل�ساكل �لعاملية �مللّحة، 
باإطاق حتدي حممد بن ز�يد �لعاملي 
 2023 �لبحرية  للروبوتات  �لكبري 
�لآف������اق  ت���ط���وي���ر  �إىل  ي�����س��ع��ى  �ل������ذي 
�لتقنية ومتكني �لروبوتات من �لعمل 
�لبيئات  يف  ��ستقالية  �أك���رث  ب�سكل 
�ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة غ���ري �مل��ه��ي��ك��ل��ة. ومن 
عدة  �مل�����س��اب��ق��ة  ت�ستقطب  �أن  �مل��ت��وق��ع 
جامعات وموؤ�س�سات بحثية ومبتكرين 
�أفر�د من جميع �أنحاء �لعامل للتعاون 
للتحديات  ع��م��ل��ي��ة  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  يف 
�لأمنية �لبحرية �لدولية مثل �ل�سيد 
غري �لقانوين، و�لقر�سنة، و�لتهريب، 

و�لجتار بالب�سر.

و�لزر�عة  �لأغ��ذي��ة  قطاعي  وتطوير  
و�لرعاية �ل�سحية.

�لأمني  �ل��ب��ن��اي،  ���س��ع��ادة في�سل  وق���ال 
�لتكنولوجيا  �أب���ح���اث  مل��ج��ل�����ص  �ل���ع���ام 
قيادتنا  ب����روؤي����ة  »ن�����س��ي��د  �مل���ت���ط���ورة: 
�ل�سكر  ببالغ  لها  ون��ت��وج��ه  �ل��ر���س��ي��دة 
وتوجيهاتها  دعمها  على  و�لم��ت��ن��ان 
مركز�ً  �أب���وظ���ب���ي  جل��ع��ل  �مل�����س��ت��ن��رية 
عندما  و�ل��ت��ط��وي��ر.  للبحث  رئ��ي�����س��ي��اً 
�لتكنولوجيا  �أب��ح��اث  جمل�ص  �أطلقنا 
بت�سكيل  وبا�سرنا  ع��ام  قبل  �مل��ت��ط��ورة 
مثل هذه �ملنظومة، كان علينا �لتغلب 
�ملرتبطة  �لتحديات  من  �لعديد  على 

بالت�سور�ت �ل�سائدة«.
�لنمو  خ��ط��ط  �أن  �إىل  �ل��ب��ن��اي  و�أ����س���ار 
�خلا�سة مبعهد �لبتكار �لتكنولوجي 
»�أ�سباير«  وم���رك���ز  للمجل�ص  �ل��ت��اب��ع 
�ل�����رب�م�����ج  �إد�رة  يف  �مل���ت���خ�������س�������ص 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، و�ل��ه��ي��ئ��ات �لأخ�����رى 
كامل  ب�سكل  تتما�سى  لهما،  �لتابعة 
م���ع م���ب���ادئ وم�����س��اري��ع �خل��م�����س��ني يف 
�لإمار�ت �لتي تهدف �إىل جعل �قت�ساد 
�لباد من �أف�سل و�أن�سط �لقت�ساد�ت 
على  �لرتكيز  باأهمية  منوهاً  �لعاملية، 
�ل��ب�����س��ري وتعزيز  �مل����ال  ت��ن��م��ي��ة ر�أ������ص 

�لتفوق �لإمار�تي يف �ملجالت �لرقمية 
�أهد�فاً  بو�سفها  و�لعلمية  و�لتقنية 

عليا لتلك �لهيئات.
�لتابعة  �لبحثية  �مل��ر�ك��ز  وّق��ع��ت  وق��د 
مل��ع��ه��د �لب���ت���ك���ار �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 65 
�ل�سنة  خ��ال  عاملية  ���س��ر�ك��ة  �تفاقية 
�ملا�سية مع 37 جامعة ومركز�ً بحثياً 
ومتكن  �لعامل.  حول  �سناعية  وهيئة 
�ملحدد  هدفة  على  �لتفوق  من  �ملعهد 
توظيفه  خ����ال  م���ن   2021 ل���ع���ام 
من  وع������امل  م�������س���ارك  ب���اح���ث   101
�ملو�طنني �لإمار�تيني. كما ن�سر �أكرث 
�إىل  �إ���س��اف��ة  بحثية  ورق���ة   200 م��ن 
ب��ر�ء�ت �خ��رت�ع، وتوفريه   5 تقدميه 
34 م�ست�سار�ً عاملياً خبري�ً يف �ملجال�ص 
ملر�كزه  �لتابعة  �لعلمية  �ل�ست�سارية 

�لبحثية.
�لت�سفري قد طور  وك��ان مركز بحوث 
�مل�سفرة،  للمعلومات  �لوطنية  �ملكتبة 
�إىل تطويره مكتبة برجميات  �إ�سافة 
�أول  و�إط��اق��ه  �ل��ك��م،  بعد  م��ا  ت�سفري 
�ل�سحابية  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب���رن���ام���ج 
�لآم��ن��ة يف �لإم����ار�ت �ل��ت��ي م��ن �ساأنها 
�لتي  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  تعزز  �أن 
وبر�مج  �لبيانات  خ�سو�سية  حت�سن 

- االإمارات حتتل املرتبة االأوىل عربيًا وال�20 عامليًا يف قائمة
 اأهم البلدان امل�شتثمرة يف اأمريكا بر�شيد تراكمي بلغ

 44.7 مليار دوالر حتى نهاية 2020
- 17.83 مليار دوالر التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين

 يف 2020.. واأكر من 11 مليار دوالر يف الن�شف االأول من 2021
- االإمارات اأكرب �شوق بال�شرق االأو�شط لل�شادرات 

االأمريكية  على مدى 12 عامًا.. بحجم �شادرات بلغت
 يف 2020 اأكر من 14 مليار دوالر
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% و71 % من حيث العدد والقيمة على التوايل مقارنة ب� 2020 بنمو 65 

القطاع العقاري يوؤكد مكانته ركيزة اأ�سا�سية لتحفيز اقت�ساد دبي 
وي�سجل 84,772 ت�سرفا عقاريا بقيمة نحو 300 مليار درهم يف 2021

•• دبي-وام:

�إم���ارة دبي  �ل��ع��ق��اري يف  و����س��ل �لقطاع 
للنمو  �أ�سا�سية  كركيزة  مكانته  تاأكيد 
لكافة �لقطاعات و�لأن�سطة �لقت�سادية 
يف دبي، وذلك بف�سل �لنتائج �لتي جنح 
يف حتقيقها خال �لعام 2021، نظر� 
مقدمتها  يف  �ل���ع���و�م���ل،  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
�لر�سيدة،  للقيادة  �لتوجيهات �حلكيمة 
وحزم �لتحفيز �لقت�سادي �ملقدمة من 
�نعقاد �حلدث  �إىل جانب  حكومة دبي، 
�إ�سافة  2020 دبي”،  “�إك�سبو  �لعاملي 
و�لثقة  �ل��ق��ط��اع،  م��رون��ة وج��اذب��ي��ة  �إىل 
للم�ستثمرين  يكفلها  �لتي  و�ل�سفافية 

وخمتلف فئات �ملتعاملني.
فقد �أظهر �لتقرير �ل�سنوي ل�سوق دبي 
�ل��ع��ق��اري �ل�����س��ادر ع��ن د�ئ���رة �لأر��سي 
و�لأماك يف دبي �أن �ل�سوق �سهد يف عام 
ت�سرفا   84،772 ت�سجيل   ،2021
 300 ق��ر�ب��ة  �إىل  ت�سل  بقيمة  عقاريا 
مليار درهم بنمو ي�سل �إىل %65 من 
�ل��ت�����س��رف��ات، و%71 من  ع���دد  ح��ي��ث 
�لفائت  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  �لقيمة،  حيث 

.2020
يف ح����ني و�����س����ل ع������دد �ل����س���ت���ث���م���ار�ت 
�جلديدة خال 2021 �إىل 72،207 
درهم،  مليار   148 بقيمة  ��ستثمار�ت، 
بنمو  م�����س��ت��ث��م��ر�،   52،415 مي��ل��ك��ه��ا 
%73.7 من حيث عدد �ل�ستثمار�ت، 
و%65.6 من حيث عدد �مل�ستثمرين، 
و%100 من حيث قيمة �ل�ستثمار�ت 
�لقطاع  ليثبت   ،2020 بالعام  مقارنة 
ب���ذل���ك ق���درت���ه ع��ل��ى جت�����اوز �لأزم������ات، 
�ل��ن��م��و يف ظ���ل خمتلف  و�����س���ت���م���ر�ري���ة 
�لظروف و�مل�ستجد�ت، يف ترجمة فعلية 
للمكانة �لإقليمية و�لعاملية �لتي يتمتع 

بها �ل�سوق �لعقاري يف دبي.
لأح���د  �ل���ق���وي  �لأد�ء  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ا  و 
�ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����س��ادي��ة �لأ���س��ا���س��ي��ة يف 
دبي، �أكد �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
�أن  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن 
توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�مل��دي��ن��ة �لأف�����س��ل يف  دب���ي  بجعل  �هلل” 
عاما  ت�سكل  و�ل��ع��م��ل،  للعي�ص  �ل��ع��امل 
�أ�سا�سيا يف زيادة جاذبيتها �أمام �مل�ستثمر 
�لذي  �لثقة  ر�سيد  �سوء  يف  �لأج��ن��ب��ي، 
تتمتع به �لإم��ارة يف حتقيق كل ما تعد 
�سموه  توجيهات  على  يرتتب  وم��ا  ب��ه، 
م���ن خ���ط���و�ت م���ن ���س��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز بيئة 
مببادر�ت  �لعمل  �أو  للحياة  ���س��و�ء  دب��ي 
للجميع  تكفل  وت�����س��ري��ع��ات  وم�����س��اري��ع 
�أف�������س���ل م�������س���ت���وي���ات �ل����رخ����اء وج�����ودة 

�حلياة.
�لقوية  �لتحتية  “�لبنية  �سموه:  وق��ال 
�ملو�كبة  �ملرنة  و�لت�سريعات  و�لقو�نني 
للمتغري�ت و�لبيئة �لآمنة �لتي توفرها 
�لأوق���ات و�سمن �ستى  �لإم���ارة يف كافة 
�لظروف عو�مل تت�سافر يف تعميق ثقة 
�مل�ستثمر وتر�سيخ �أ�سباب طماأنته.. وما 

ن�سهده من زيادة يف حجم �ل�ستثمار�ت 
�لأج���ن���ب���ي���ة و�أع��������د�د �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن هو 
برهان على جناح نهج دبي �لقت�سادي 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  ل���ري���ادة  �ل���ه���ادف 
�لتنموية �مل�ستقبلية... دبي لديها روؤية 
�سر�كتها  وت�����س��ع  للم�ستقبل  و����س��ح��ة 
كاأحد  �ل��ع��امل��ي  �ل���س��ت��ث��م��ار  م��ع جمتمع 
طموحاتها  لتحويل  �لد�عمة  �لأ�س�ص 
�إجن��از�ت وجناحات ن�سارك ثمارها  �إىل 
مع كل من يجد يف دبي �خليار �لأف�سل 

لأعماله و��ستثمار�ته”.

جاذبية كبرية ومنو م�شتدام.
�سلطان بطي بن جمرن،  �سعادة  قال  و 
م��دي��ر ع��ام د�ئ���رة �لأر�����س���ي و�لأم���اك 
�ل���ع���ق���اري يف  �ل��ق��ط��اع  “جنح  دب����ي:  يف 
وجاذبيته  �إثبات مرونته  دب��ي يف  �إم��ارة 
وق���درت���ه ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ل���س��ت��د�م��ة يف 
فيه مع  �سهدنا  �ل��ذي  �لوقت  �لنمو، يف 
�لنتائج  �إن  ��ستثنائية..  ظروفا  �لعامل 
و�ملوؤ�سر�ت �لتي ي�سلط �لتقرير �ل�سنوي 
مب�سرة  ب���د�ي���ة  ت��ع��د  ع��ل��ي��ه��ا،  �ل�������س���وء 
�لتنمية  م���ن  ق���ادم���ة  ع���ام���ا  خل��م�����س��ني 
�ل�ساملة، مبا ميثله قطاع  �لقت�سادية 
لنمو  وحمفز  �أ�سا�سي،  كركن  �لعقار�ت 
وهذه  �لأخ������رى..  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
لول  لتتحقق  تكن  مل  �لقوية  �لنتائج 
�ل�سيخ  �ل�سمو  روؤية وتوجيهات �ساحب 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص 
�ل�����وزر�ء حاكم  رئ��ي�����ص جمل�ص  �ل��دول��ة 
ك��ان لها عظيم  �لتي  “رعاه �هلل”  دب��ي 
�لأثر يف حتفيز قدر�ت �لقطاع �لعقاري، 
وخمتلف �لعاملني فيه و كذلك �ملتابعة 
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  م��ن  �مل�ستمرة 
عهد  مكتوم، ويل  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
دبي رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي، ما �أ�سهم 
عقارية  كوجهة  دب��ي  جاذبية  تعزيز  يف 

�أوىل على �سعيد �ملنطقة و�لعامل”.
و�أو����س���ح �أن ���س��وق دب���ي �ل��ع��ق��اري جنح 
م����ن �����س���ت���ق���ط���اب �أع����������د�د ك����ب����رية من 
�لعامل،  �أنحاء  �مل�ستثمرين من خمتلف 
و�سوقها  دب������ي  يف  وج���������دو�  و�ل�����ذي�����ن 
�لعقاري �أف�سل بنية حتتية و�أكرث بيئة 
حلقوق  و���س��ام��ن��ة  لا�ستثمار  حم��ف��زة 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن ف�����س��ا ع���ن �ل��ع��دي��د من 
حتقيقهم  على  تعينهم  �لتي  �ملقومات 
نحو  �أف�����س��ل  ع��ل��ى  تطلعاتهم  ملختلف 
و�لعمل  و�لعي�ص  �ل�ستثمار  يف  ممكن 

على حد �سو�ء.
�لعام  بد�ية  “مع  �بن جم��رن:  و�أ�ساف 
باأهد�فنا  �ل��ت��ز�م��ن��ا  جن����دد  �جل����دي����د، 
�لريادة على  �ل�سرت�تيجية، يف حتقيق 
�إقليميا  �ل��ع��ق��اري��ة  �لأ����س���و�ق  م�����س��ت��وى 
متميزة  خ����دم����ات  وت����وف����ري  وع����امل����ي����ا، 

ومتكاملة، جلميع �ملتعاملني يف �لقطاع 
�لعقاري، �إىل جانب تطوير �لت�سريعات 
�لقطاع  تنظيم  ي�سمن  مب��ا  �ل��ازم��ة، 
�ل�ستثمار  و�إد�رة  وت�سجيع  �ل��ع��ق��اري، 
�ملعرفة  ن�����س��ر  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة  ف���ي���ه، 

و�لثقافة �لعقارية”.

توزيع اال�شتثمارات اجلديدة.
�مل�ستثمر  �أن  �ل�سنوي  �لتقرير  ك�سف  و 
�خلليجي خال �لعام �ملا�سي، ��ستحوذ 
تتجاوز  بقيمة  ��ستثمار�   8،826 على 
 6،897 16.88 مليار درهم، ميلكها 
م�ستثمر�.. يف حني بلغ عدد �مل�ستثمرين 
�سجلو�  م�����س��ت��ث��م��ر�،   6،097 �ل���ع���رب 
جت���اوزت  ب��ق��ي��م��ة  ����س��ت��ث��م��ار�،   7،538
م�ستوى  وع��ل��ى  دره����م..  م��ل��ي��ار   12.4
��ستقطب  فقد  �لأجنبية،  �ل�ستثمار�ت 
�سوق دبي �لعقاري 51،553 ��ستثمار� 
جديد� بقيمة جتاوزت 99 مليار درهم، 

ميتلكها 38،318 م�ستثمر� �أجنبيا.
�لن�ساء  ����س��ت��ث��م��ار�ت  م�����س��ت��وى  وع���ل���ى 
ف��ق��د ك�سفت  �ل���ع���ق���اري،  دب����ي  ���س��وق  يف 
�إح�����س��اء�ت د�ئ���رة �لأر����س��ي و�لأم���اك 
عدد  يف   72% �إىل  ي�����س��ل  من����و  ع����ن 
مقارنة   2021 �ل��ع��ام  يف  �مل�ستثمر�ت 
 17،705 ق��ام��ت  �أن  ب��ع��د  ب�2020، 
م�����س��ت��ث��م��ر�ت ب�����س��خ �أك�����رث م���ن 38.4 
��ستثمار�   22،165 يف  دره����م  م��ل��ي��ار 
خال �لعام 2021. �لأمر �لذي يوؤكد 
ت��ول��ي��ه��ا �سيد�ت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ث��ق��ة 
�لعقاري،  دب����ي  ����س���وق  جت����اه  �لأع����م����ال 

باعتباره وجهة �آمنة لا�ستثمار.

اأعلى املناطق.
يف  دبي”  “مر�سى  م��ن��ط��ق��ة  وج������اءت 
�مل��رت��ب��ة �لأوىل ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �أع��ل��ى 10 
�لت�سرفات  ع����دد  ح��ي��ث  م���ن  م��ن��اط��ق 
مناطق  تلتها  ت�سرفا،   7،968 بو�قع 
“�خلليج �لتجاري”  5،687 ، “�لثنية 
�خلام�سة”  5،092 ، “�لرب�ساء جنوب 
�ل�سيخ  “حد�ئق   ،  4،813 �لر�بعة”  
“برج   ،  4،352 ر��سد”   ب��ن  حم��م��د 
خليفة”  4،279 ، “و�دي �ل�سفا 5”  
3،536 ، “�حلبية �لر�بعة”  3،261 
ثم  وم����ن   ،  3،150 “�ملركا�ص”    ،

. “نخلة جمري�”  2،803 
و يف قائمة �أعلى 10 مناطق من حيث 
قيمة �لت�سرفات، كانت �ل�سد�رة ملر�سى 
من  �أك��رث  قيمتها  بلغت  بت�سرفات  دبي 
28.6 مليار درهم، �أما �ملر�كز �لت�سعة 
“نخلة  ن�سيب  م��ن  ف��ك��ان��ت  �لأخ������رى، 
جمري�”  26.6 مليار درهم ، “حد�ئق 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد”  15.8 مليار 
مليار   14.2 خليفة”   “برج   ، دره��م 

“�خلليج �لتجاري”  13.19   ، درهم 
�خلام�سة”   “�لثنية   ، دره�����م  م��ل��ي��ار 
8.19 مليار درهم ، “و�دي �ل�سفا 5”  
8 مليار�ت درهم ، “�ليفرة 1”  7.3 
“�لثنية �لر�بعة”  7.2   ، مليار درهم 
�لر�بعة”   “�حلبيه  ث��م   ، دره���م  م��ل��ي��ار 

7.19 مليار درهم .
دبي”  “مر�سى  م��ن��ط��ق��ة  ت�������س���درت  و 
ك��ذل��ك ق��ائ��م��ة �أع��ل��ى 10 م��ن��اط��ق من 
 1،440 ب��و�ق��ع  �ل��ره��ون��ات  حيث ع��دد 
�ملتبقية  �لت�سع  �مل��ر�ت��ب  وت��وزع��ت  رهنا، 
ر��سد  ب��ن  �ل�سيخ حم��م��د  ح��د�ئ��ق  ع��ل��ى 
 1،015 �خلام�سة   �لثنية   ،  1،046
جنوب  �ل��رب���س��اء   ،  922 خليفة  ب��رج   ،
�لر�بعة 875 ، ند �ل�سبا �لثالثة 864 
�لر�بعة  �لثنيه   ،  717-  2 �لياي�ص   ،
نخلة   ،  655 �لأوىل  معي�سم   ،  675

. جمري� 618 
من  م��ن��اط��ق   10 �أع���ل���ى  ت�سنيف  يف  و 
ح��ي��ث ق��ي��م��ة �ل���ره���ون���ات، ج����اءت نخلة 
 10.39 جت���اوزت  بقيمة  �أول  ج��م��ري� 
مليار درهم، ويف �ملرتبة �لثانية مر�سى 
مليار�ت   10 ع���ن  ز�دت  ب��ق��ي��م��ة  دب����ي 
1 -6.49 مليار  درهم، تليهما �ليفرة 
درهم ، ور�سان �لثانية 4.7 مليار درهم 
درهم  مليار   4.55 �لتجاري  �خلليج   ،
مليار   3.4 �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��رب���س��اء جنوب   ،
درهم  مليار   3.4 خليفة  ب��رج   ، دره���م 
�لثنية   ، دره����م  م��ل��ي��ار�ت   3 �ل��و���س��ل   ،
�لثنية   ، دره���م  م��ل��ي��ار   2.9 �خل��ام�����س��ة 

�لر�بعة 2.6 مليار درهم .
�لعقارية  �ل��ره��ون��ات  ب��ي��ان��ات  وت��ع��ك�����ص 
�لوطني  ب�سقيه  �مل�����س��ريف  �ل��ق��ط��اع  ثقة 
�لعقاري،  �لإم�����ارة  ���س��وق  و�لأج��ن��ب��ي يف 
�ل�سيولة  �إىل توفر  ي��وؤدي  �ل��ذي  �لأم��ر 
و�ل��ت��دف��ق��ات �ل��ن��ق��دي��ة، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
تطرحها  �ل���ت���ي  �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة  �حل����ل����ول 
يف  �ل�ستثمار  على  للت�سجيع  �ل��ب��ن��وك 

�لقطاع �لعقاري يف �لإمارة.

الو�شطاء العقاريني.
لل�سوق  �ل�������س���ن���وي  �ل���ت���ق���ري���ر  و�أظ����ه����ر 
�لو�سطاء  ع����دد  �أن  دب����ي  يف  �ل���ع���ق���اري 
�لعقاريني �مل�سجلني و�سل �إىل 8،002 
جديد�،  و�سيطا   3171 منهم  و�سيط 
يف حني و�سل عدد �لن�ساء �لعامات يف 
جمال �لو�ساطة �لعقارية �إىل 2،715 
�مر�أة، كما و�سل عدد مكاتب �لو�سطاء 
�لعقاريني �مل�سجلة �إىل 1،421 مكتبا.

وب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة ع�����م�����ولت �ل���و����س���ط���اء 
�لعقاريني يف �سوق دبي يف عام 2021، 
�أ�سهم  3 مليار�ت دره��م، وقد  �أكرث من 
خال  �إج���ر�ء   12،067 يف  �لو�سطاء 
عدد  و����س���ل  ح����ني  يف  �ل�����ف�����رتة..  ذ�ت 

�ملقيمني �لعقاريني �مل�سجلني يف �لد�ئرة 
10 ج��دد، وبلغ  71 مقيما، منهم  �إىل 
�مل�سجلة  �لعقاري  �لتقييم  مكاتب  عدد 

38 مكتبا، منها مكتبان جديد�ن.

امل�شاريع املنجزة 
و و���س��ل ع���دد �مل�����س��اري��ع �مل��ن��ج��زة خال 
�لعام 2021 �إىل 35 م�سروعا، بقيمة 
جتاوزت 11 مليار درهم، يف حني ي�سل 
عدد �مل�ساريع �لعقارية قيد �لإجناز �إىل 

319 م�سروعا.
من جهة �أخرى، بلغ عدد عقود �لإيجار 
عقد�،   602،714 ت�سجيلها  مت  �لتي 
315،222 عقد� جديد�.. فيما  منها 
و�سل عدد �لت�ساريح �لعقارية �ل�سادرة 
 6،168 �إىل  �ل���ف���ائ���ت  �ل����ع����ام  خ�����ال 
�لوحد�ت  ع��دد  بلغ  ب��دوره��ا  ت�سريحا. 
�لفرتة  نف�ص  خ��ال  �مل�سجلة  �لعقارية 
49،790.. وبلغ عدد �لوحد�ت �ملباعة 
جت�����اوزت  ب��ق��ي��م��ة  وح�������دة،   41،020
عدد  بلغ  ح��ني  يف  دره���م،  مليار   68.5
بقيمة  ف��ي��ا،   8،030 �مل��ب��اع��ة  �ل��ف��ل��ل 

ز�دت عن 18.2 مليار درهم.
�أم���ن���اء �خلدمات  م��ك��ات��ب  ع����دد  ب��ل��غ  و 
�ملا�سي  �لعام  خال  �جلديدة  �لعقارية 
�ملكاتب  �إج���م���ايل  ل��ريت��ف��ع  م��ك��ات��ب،   3
�مل�سجلة �إىل 13 مكتبا، يف حني ��ستقر 
�لت�سجيل  �أم��ن��اء  مكاتب  ع��دد  �إج��م��ايل 

�لعقاري �مل�سجلة عند 13 مكتبا.

الرخ�ض العقارية 
�لعقارية  �لرخ�ص  بعدد  يتعلق  وفيما 
�ل��ت��ي �أ���س��درت��ه��ا �ل���د�ئ���رة خ���ال �لعام 
 4،230 جت����������اوزت  ف����ق����د   ،2021
رخ�سة عقارية، توزعت ح�سب �لن�ساط 
و  �لعقار�ت  بيع  يف  �لو�ساطة  كالتايل: 
�سر�ئها 1229 رخ�سة، خدمات متابعة 
�ملعامات 1173 رخ�سة، �لو�ساطة يف 
تاأجري �لعقار�ت 890 رخ�سة، خدمات 
 262 ل��ل��ع��ق��ار�ت  �لإد�ري  �لإ�����س����ر�ف 
رخ�سة، ���س��ر�ء �لأر����س��ي و �ل��ع��ق��ار�ت و 
تاأجري  خ��دم��ات  رخ�����س��ة،   159 بيعها 
و�إد�رة �لعقار�ت �خلا�سة 128 رخ�سة، 
�لتطوير �لعقاري 107 رخ�ص، جممع 
�لإ�سر�ف  رخ�سة، خدمات   91 جت��اري 
ذ�ت  �ل��ع��ق��ار�ت  �إد�رة  ل�سركات  �لإد�ري 
و�سيط  رخ�����س��ة،   70 �مل�سرتكة  �مللكية 
ت�سوق  42 رخ�سة، مركز  رهن عقاري 
باقي  ت���وزع���ت  ح���ني  يف  رخ�������س���ة،   33
�أخرى،  جت��اري��ة  �أن�سطة  على  �لرخ�ص 
من قبيل خدمات تاأجري و�إد�رة �لعقار�ت 
للغري، خدمات تثمني �لعقار�ت، مكتب 
�لعقاري،  �مل�سح  متثيل عقاري، خدمات 

وغريها.

مطار ال�سارقة يح�سل على �سهادة العتماد 
ال�سحي للمطارات للعام الثاين على التوايل

•• ال�سارقة-الفجر:

للم�سافرين، جن��ح مطار  �آم��ن��ة  �سفر  ت��ق��دمي جت��رب��ة  ت��ق��دي��ر�ً جل��ه��وده يف 
 ،)AHA( للمطار�ت  �ل�سحي  �لعتماد  �سهادة  على  باحل�سول  �ل�سارقة 
من قبل جمل�ص �ملطار�ت �لدويل، للعام �لثاين على �لتو�يل، ليكون �لأول 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ل�سابع على م�ستوى �ل�سرق �لأو�سط يف 
حتقيق هذ� �لإجن��از، و�لذي جاء بعد تقييم �لتد�بري �ل�سحية وتطبيقها 
على عمليات �ملطار ومدى تو�فقها مع متطلبات �ملجل�ص وتو�سيات فريق 
للطري�ن  �لدولية  للمنظمة  �لتابع   )CART( �لطري�ن  قطاع  �إنعا�ص 

.)ICAO( ملدين�

ح�شل على ال�شهادة للمرة االأوىل 
يف دي�شمرب املا�شي عن عام 2020

وكان مطار �ل�سارقة قد ح�سل على �ل�سهادة للمرة �لأوىل يف دي�سمرب �ملا�سي 
�لدويل  �ملطار�ت  �لتقييم يف جمل�ص  قام فريق  ثم  2020، ومن  عن عام 
مر�جعة  من  م��وؤخ��ر�ً  �نتهى  �أن  بعد   ،2021 للعام  �ل�سهادة  �ملطار  مبنح 
�لأدلة �ملقدمة وتقييم �لتد�بري �ل�سحية وتطبيقها على �لعمليات، مبا يف 
ذلك تقييم تطبيق تد�بري �ل�سحة و�ل�سامة �لتي �تخذها �ملطار يف جميع 
�لو�سول،  ت�سجيل  ومناطق  �ل�سفر،  �إج��ر�ء�ت  مناطق  وخ�سو�ساً  مر�فقه، 
ومر�فق  ومناطق  �لكهربائية،  و�مل�ساعد  و�ل�سامل  �لأم��ن��ي،  و�لتفتي�ص 
�ل�سيار�ت،  وم��و�ق��ف  �ل��ط��ائ��رة،  �إىل  �ل�سعود  وب��و�ب��ات  �جل����و�ز�ت،  منا�سد 

�إ�سافة �إىل تقييم �ملبادر�ت �ل�سحية �لتي ينفذها �ملطار. 

تقدمي جتربة �شفر اآمنة للم�شافرين 
وقال �سعادة علي �سامل �ملدفع، رئي�ص هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل: »ي�سعدنا 
�لتو�يل،  على  �لثاين  للعام  �ملرموق  �ل��دويل  �لعتماد  ه��ذ�  على  �حل�سول 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �لتي نبذلها لتحقيق روؤية �ساحب  مبا ين�سجم مع �جلهود 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�سارقة، 
بتعزيز مكانة �لإمارة كوجهة حتافظ على �سحة �سكانها وزو�رها، وتقدمي 
تو�سيات  مع  يتما�سى  مبا  للم�سافرين  ر�ئ��دة  وخدمات  �آمنة  �سفر  جتربة 
�مل��دف��ع:« ويحر�ص  و�أ���س��اف �سعادة علي �سامل  �ل���دويل«.  �مل��ط��ار�ت  جمل�ص 
�أع��ل��ى م�ستوى م��ن �لإج�����ر�ء�ت  ب��ا���س��ت��م��ر�ر ع��ل��ى تطبيق  �ل�����س��ارق��ة  م��ط��ار 
�لعامة، حيث يبذل  �ل�سحة و�ل�سامة  �ل�سحية، للحفاظ على  و�لتد�بري 
�أعلى  لتوفري  �ل�سرت�تيجيني،  �ل�سركاء  م��ع  بالتعاون  م�ستمرة  ج��ه��ود�ً 
درجات �لوقاية جلميع م�ستخدمي �ملطار و�لعاملني فيه، وخ�سو�ساً خال 
فرتة �لظروف �ل�ستثنائية مبا يخ�ص كوفيد-19، من �أجل �حلفاظ على 

�سامة �مل�سافرين، و�ملتعاملني، و�ملوظفني«.

ا�شتمرارية تعزيز االإجراءات الوقائية 
وت�ستمر هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل يف تعزيز �إجر�ء�تها �لوقائية، بدء�ً من 
و�ملعد�ت  و�ملر�فق  و�ل�سالت  �ملطار  مباين  لكافة  �ل�ساملة  �لتعقيم  عملية 
و�لأجهزة وعربات نقل �لأمتعة و�لبو�بات و�لطائر�ت و�ملمر�ت �ملوؤدية �إليها 
يد  متناول  يف  �لتعقيم  م��و�د  و�سع  �إىل  و�سوًل  �مل�سافرين،  نقل  وحافات 

جميع م�ستخدمي �ملطار و�لعاملني فيه. 
ويركز برنامج �لعتماد �ل�سحي للمطار�ت على �للتز�م ب�سحة ورفاهية 
�مل�سافرين و�ملتعاملني و�ملوظفني، وجودة �إجر�ء�ت �ملطار �ل�سحية �خلا�سة 
�لتي  �ل�سحية  و�لإج������ر�ء�ت  �ل��ت��د�ب��ري  تقييم  وك��ذل��ك  “كوفيد-19«،  ب��� 
�عتمدها �ملطار يف �أعقاب »كوفيد-19«، مثل ممار�سات �لتنظيف و�لتعقيم 
مر�فق  ت�سميم  تغيري  طريق  ع��ن  �جل�سدي  �لتباعد  وتعزيز  �ل�سارمة، 
�لتو��سل  وكذلك  �ملوظفني،  وحماية  و�ملتعاملني،  و�مل�سافرين  �ملوظفني 

�لفعال مع �مل�سافرين.

اأدنوك ت�ستثمر 3.47 مليار درهم يف م�سروع تطوير حقل اأم ال�سيف البحري •• اأبوظبي -وام:

�أع����ل����ن����ت ����س���رك���ة ب�������رتول �أب���وظ���ب���ي 
تر�سية  عن  �م�ص  »�أدن���وك«  �لوطنية 
عقد بقيمة 3.47 مليار درهم 946 
مليون دولر �أمريكي لتنفيذ �لأعمال 
و�لت�سييد  و�مل�����س��رتي��ات  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة 
»�أم  حلقل  �مل�ستد�م  �لتطوير  مل�سروع 

�ل�سيف« �ل�سرت�تيجي.
�مل�سروع  ه���ذ�  �ل���س��ت��ث��م��ار يف  وي��دع��م 
�سعتها  ل��زي��ادة  �لر�مية  �أدن���وك  خطة 
�لإن���ت���اج���ي���ة م���ن �ل��ن��ف��ط �خل�����ام �إىل 
بحلول  ي���وم���ي���اً  ب��رم��ي��ل  م���اي���ني   5
�أمن  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ   ،2030 ع���ام 
و�ل�سركاء  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لطاقة 
»�أدنوك  �سركة  وقامت  �لعامل.  ح��ول 
برت�سية  لأدن��وك،  �لتابعة  �لبحرية«، 
�ل���ع���ق���د ع���ل���ى ����س���رك���ة »�لإن�����������س�����اء�ت 
�ل��ب��رتول��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة« ع��ق��ب عملية 
مناق�سة �ت�سمت بالدقة و�لتناف�سية. 
وي����غ����ط����ي ن�����ط�����اق ع����ق����د �مل���������س����روع 
�لهند�سية  �لأع���م���ال  تنفيذ  �أن�����س��ط��ة 
و�لرتكيب  و�لت�سنيع  و�مل�����س��رتي��ات 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  �مل��ط��ل��وب��ة  و�لت�سغيل 

�ل�سيف«  »�أم  حلقل  �لإنتاجية  �ل�سعة 
من �لنفط �خلام و�لبالغة 275 �ألف 
وتعزيز  �لكفاءة  ورفع  يومياً،  برميل 
�لطويل.  �ملدى  على  �حلقل  �إمكانات 
و�سيتم �إعادة توجيه �أكرث من 75% 
�إىل  للعقد  �لإج��م��ال��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  م��ن 
�أدنوك  �لقت�ساد �ملحلي عرب برنامج 
مما  �مل�سافة،  �ملحلية  �لقيمة  لتعزيز 
يوؤكد حر�ص و�لتز�م �أدنوك بامل�ساهمة 
يف حتفيز �لنمو و�لتنويع �لقت�سادي 
»مبادئ �خلم�سني«كما  �أهد�ف  لدعم 
ح���ددت���ه���ا �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����س���ي���دة، ومبا 
�مل���زي���د م���ن �لقيمة  ي�����س��م��ن حت��ق��ي��ق 
و�إب��ق��ائ��ه��ا حم��ل��ي��اً د�خ���ل �ل��دول��ة من 
برت�سيتها.  تقوم  �لتي  �لعقود  خال 
و قال يا�سر �سعيد �ملزروعي، �لرئي�ص 
�ل�ستك�ساف  ل�����د�ئ�����رة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�أدنوك - بهذه  و�لتطوير و�لإنتاج يف 
�ملنا�سبة - : »ت�سهم تر�سية هذ� �لعقد 
�ملهم مل�سروع تطوير حقل ’�أم �ل�سيف‘ 
�لبحري يف رفع �لكفاءة مع �حلفاظ 

يف �لوقت نف�سه على معدلت �لإنتاج 
يف �مل�����س��ت��ق��ب��ل ودع������م ه�����دف �أدن������وك 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي �مل���ت���م���ث���ل يف زي�����ادة 
�خلام  �لنفط  م��ن  �لإنتاجية  �ل�سعة 
يومياً  ب��رم��ي��ل  م��اي��ني  خم�سة  �إىل 
بحلول عام 2030. كما تعك�ص هذه 
�خلطوة �لتز�م �أدنوك باحلفاظ على 
مكانتها �لر�ئدة كاأحد منتجي �لنفط 
�لأقل تكلفة يف �لعامل، وتعزيز دورها 
للعماء  ل��ل��ط��اق��ة  م���وث���وق  ك���م���زود 
و�أ�ساف:  �ل��ع��امل«.  �أن��ح��اء  جميع  يف 
�سركة  مع  جم��دد�ً  �لتعاون  »ي�سعدنا 
’�لإن�ساء�ت  �سركة  هي  ر�ئ��دة  وطنية 
تتمتع  �ل��ت��ي  �لوطنية‘  �ل��ب��رتول��ي��ة 
باخلربة �لر�ئدة و�لتقنيات �ملتقدمة 
ب����الإجن����از�ت يف هذ�  و���س��ج��ل ح��اف��ل 
�ملحلية  �لقيمة  �ست�سهم  كما  �ملجال. 
�مل�������س���اف���ة �مل���رت���ف���ع���ة �ل����ن����اجت����ة عن 
ه���ذ� �ل��ع��ق��د يف حت��ف��ي��ز ودع����م �لنمو 
وتوفري  �لإم��ار�ت  لدولة  �لقت�سادي 
فر�ص جديدة ل�سر�ك ودعم �لقطاع 

�أب���ر�ج جديدة  �سبكة �لإن��ت��اج و�إن�����س��اء 
�حلزمة  وتت�سمن  �لآب�����ار.  ل���روؤو����ص 
�لأوىل �إن�ساء �أبر�ج جديدة وخطوط 
�أن��اب��ي��ب وك���اب���ات حت���ت �ل��ب��ح��ر �إىل 
�ملن�ساآت  على  تعديات  �إج��ر�ء  جانب 
�لإن���ت���اج. وتت�سمن  ل��زي��ادة  �حل��ال��ي��ة 
�أبر�ج  ثاثة  �إن�ساء  �لثانية  �حل��زم��ة 
جديدة لروؤو�ص �لآبار، و�ستة خطوط 
و�إج�����ر�ء تعديات  �أن��اب��ي��ب ج���دي���دة، 
تقنيات  وتنفيذ  �لإن��ت��اج،  �سبكة  على 
ج����دي����دة. و���س��ي��ك��ون ت�����س��م��ي��م خطة 
تطوير م�سروع حقل »�أم �ل�سيف« على 
�ملدى �لطويل منا�سباً للم�ستقبل من 
من�سات  دون  م���ن  م�����س��خ��ات  خ���ال 
ح��ف��ر وح��ق��ول رق��م��ي��ة و�أب������ر�ج �أخف 
وزناً ب�سكل كبري ل�سمان رفع �لكفاءة 
�لإنتاجية  �ل�سعة  على  �حل��ف��اظ  م��ع 
�حلالية. من جانبه، قال �أحمد �سقر 
�ل�سويدي، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة 
»�أدنوك �لبحرية«: »يعترب هذ� �لعقد 
’�أدنوك  خ��ط��ط  يف  م��ه��م��اً  م�����س��اه��م��اً 

�خلا�ص �ملحلي متا�سياً مع توجيهات 
�لقيادة �لر�سيدة«.

وي����ت����ك����ون ع����ق����د ت���ن���ف���ي���ذ �لأع�����م�����ال 

�لإنتاجية  �سعتنا  ل��زي��ادة  �لبحرية‘ 
يومياً  برميل  مليوين  �أك��رث من  �إىل 
يف �لأعو�م �ملقبلة دعماً ل�سرت�تيجية 
للنمو   2030 �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �أدن��������وك 
�ل���ذك���ي. وت���اأت���ي ت��ر���س��ي��ة ه���ذ� �لعقد 
عقب عملية مناق�سة تناف�سية للغاية 
قيمة  مل��ق��د�ر  دقيقاً  تقييما  ت�سمنت 
وتنويع  منو  دع��م  يف  �لعقد  م�ساهمة 
�ق��ت�����س��اد دول����ة �لإم������ار�ت م��ن خال 
برنامج �أدنوك لتعزيز �لقيمة �ملحلية 

�مل�سافة«.
�أقدم  �أح���د  �ل�����س��ي��ف«  »�أم  وي��ع��د ح��ق��ل 
لأدنوك،  �لتابعة  �لبحرية  �لأ���س��ول 
ذكرى   2022 ع���ام  ي�����س��ادف  ح��ي��ث 
�أول  ت�سدير  على  ع��ام��اً  �ستني  م��رور 
من  لدولة  �خل��ام  �لنفط  من  �سحنة 
 .1962 يوليو  �ل�سيف« يف  »�أم  حقل 
�ل�ستثمار  ������س����ت����م����ر�ر  وي�������س���م���ن 
زي����ادة  �ل�����س��ي��ف«  »�أم  يف  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�لربحية، مما يتيح حتقيق قيمة �أكرب 

لدولة �لإمار�ت و�أدنوك و�سركائها.

و�لت�سييد  و�مل�����س��رتي��ات  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة 
�ل�����ذي م���ن �مل���ت���وق���ع �إجن�������ازه يف عام 
لتو�سيع  ح���زم���ت���ني  م����ن   ،2025

ط���رق دب���ي ت��ف��وز 
عامليتني  بجائزتني 
اإقليمية واأخ����رى 

•• دبي-وام:

ح�سدت هيئة �لطرق و�ملو��سات 
وجائزة  عامليتني  جائزتني  دبي  يف 
�ملو�رد  جم��ال  يف  و�إقليمية  �أخ���رى 
عام  يف  وذل��ك  و�لتطوير  �لب�سرية 
2021. و فازت �لهيئة يف برنامج 
بالفئة  �ل��ع��امل��ي��ة  ���س��ت��ي��ف��ي  ج���و�ئ���ز 
قيادي”  “برنامج  ع��ن  �ل��ذه��ب��ي��ة 
�ل��ربون��زي��ة ع��ن برنامج  وب��ال��ف��ئ��ة 
كما  �مل�ستقبل”.  ق����ادة  “برنامج 
ح�سلت �لهيئة على جائزة “�لقمة 
�حلكومية للمو�رد �لب�سرية” فئة 
“�أف�سل موؤ�س�سة يف �لعام – �أف�سل 
وذلك عن مبادرة  �سعادة”  مبادرة 

“جتربة �ملوظف”.
تاأتي هذه �لإجن��از�ت �سمن جهود 
ل��ت��ع��زي��ز ثقافة  �ل��ه��ي��ئ��ة �حل��ث��ي��ث��ة 

�لتميز �ملوؤ�س�سي و�لريادة.

حمدان بن حممد: روؤية حممد بن را�شد يف جعل دبي املدينة االأف�شل 
يف العال�م للعي�ض والعم�ل عززت من جاذبيته�ا اأم��ام امل�ش�تثمر االأجنبي
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MOJAU_2022- 0041978 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغادي�ص   - �جلن�سية   ، علي  كرم  على  فازور  �ل�سيد:  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد/ نور  10% وذلك �ىل  �لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
�لفنون  د�ر  )ركن  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  بنغادي�ص   - �جلن�سية   ، �حمد  ناظر  �لعام 
للتجارة( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )729662( �ل�سادر 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ص  �لإقت�سادية.  �لتنمية  د�ئرة  من 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0042018 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عمر عبد�هلل حممد �سامل بن ربيعه �لعويد - �إمار�تي 
تاأ�س�ست  و�لتي  للحاقة(  �خليمة  )�سالون  �مل�سماة  �لفردية  �ملوؤ�س�سة  ميلك  �جلن�سية 
عمر  �ل�سيد/  �ن  وحيث   )753360( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة 
و�لتنازل  �لبيع  - يرغب يف  �إمار�تي �جلن�سية   - �لعويد  ربيعه  بن  �سامل  عبد�هلل حممد 
عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/ �سعيد بن حمد�ن بن عبد�هلل بن 
علي �ملدحاين - �سلطنة عمان �جلن�سية. وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
�لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ� 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

تنازل/ بيع
�عان بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / ز�هد �ل�سام حممد لطيف مول، �جلن�سية : بنغادي�ص 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة %80 وذلك �ىل �ل�سيد / �سيخ و�حد �سيخ 
�سورهاب، بنغادي�ص �جلن�سية، و يرغب �ل�سيد/ حممد �سويب حممد جيا�سودين، �جلن�سية 
: بنغادي�ص يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة %20 وذلك �ىل �ل�سيد/ �سيخ و�حد 
�ملركبات(  ل�سيانة  �ملثايل  )�لركن  �مل�سماه  بالرخ�سة  بنغادي�ص  �جلن�سية:  �سورهاب،  �سيخ 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )770690( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 
�لقت�سادية بال�سارقه، تعديات �خرى: ل يوجد. وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0041705 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة.
من �لطرف �لأول : �حمد حممد عبد�هلل عبد�لرحمن �لقو��سي - �جلن�سية : �لإمار�ت )ن�سبة %50(

ومن �لطرف �لثاين : حممد عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �لقو��سي ، �جلن�سية : �لإمار�ت )ن�سبة%50(
�ىل �لطرف �لثالث : �ينا�ص �ل�ساوى �لهادي حممد - �جلن�سية : م�سر )ن�سبة %100( 

بال�سم �لتجاري )ور�سة �ل�ساتر ل�سيانة �ل�سيار�ت(  ن�ساط �لرخ�سة )�ل�سيانة و�ل�ساح �لعام للمركبات 
)كر�جات(( و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 

548065 �ل�سادرة بتاريخ 2006/12/6 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2021- 0038298 رقم املعاملة

تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة. 
من �لطرف �لأول : حمد عبد�هلل حممود حممد �حلمادي - �جلن�سية : �لإمار�ت ن�سبة %50 

ومن �لطرف �لثاين : �بر�هيم عبد�هلل �حمد عبد�هلل �حلمادي - �جلن�سية : �لإمار�ت ن�سبة %50
 �ىل �لطرف �لثالث : �سامل �سعيد حممد �سعيد خملوف �لنقبي - �جلن�سية : �لإمار�ت ن�سبة %100
بال�سم �لتجاري )�ل�سندوق �لطائر خلدمات تو�سيل �لطلبات(  ن�ساط �لرخ�سة )خدمات تو�سيل 
طلبات �ملو�د �لغذ�ئية( و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة جتارية 

رقم 754739 �ل�سادرة بتاريخ 2017/6/22 
 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
�سركة /غيد مايتى منطقة حرة  )ذ م م( )رخ�سة رقم 96933(  و�لكائنة ب���� �ملقر رقم : �ت�ص دي 42 بي 
�لطابق : 01 �ملبنى : �إن 5 تك دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ص ب 377310 ، دبي ،  دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه �ل�سركة  �ملذكورة يف �عان قر�رها 
للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��سطة جمل�ص �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  2021/12/30 ب�ساأن 

�غاق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي هذه 

�ملطالبات خال 45 يوما من تاريخ هذ� �لعان عن طريق �لربيد �مل�سجل �و �لت�سال ب : 
ب������ : كيو �ينوفي�سن منطقة حرة )ذ م م( 

�ل�سيد/ �متياز �حل�سن جافيد 
�إ�سم �ل�سركة : �بي حما�سب قانوين 

�ص ب : 377310  
دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف رقم : 4411036 55 971+  
info@aabica.com :  لربيد �للكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
70021

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فالريبي �سبيلكني  
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005416/ 

�إىل �ملحكوم عليه : فالريبي �سبيلكني 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سرجي نفريوف ، �جلن�سية رو�سي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : 

�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 98033 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009879 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عبد�ملنعم علي حنفي  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة �لرقم �ملوحد 115409135  0527419823  

تلتم�ص �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �حلكم ب :-
�أول : قبول �لدعوى وحتديد �قرب جل�سة لنظرها 

ثانيا : �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم مت�سامنني بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )2000000 درهم( فقط �إثنان 
مليون درهم عن �ل�سر�ر �ملادية و�لدبية و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم  ومتكافلني  مت�سامنني  عليهم  �ملدعي  �لز�م   :  ثالثا 
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/1/12 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )9 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   -
للنظر يف  �لن�سر وذلك  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�سرة  �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل  كافة  بها  �لدعوى مرفقا 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009879 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عماد بال مف�سي مو�سى   
جمهول حمل �لإقامة : عجمان 0569692879 
تلتم�ص �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �حلكم ب :-

�أول : قبول �لدعوى وحتديد �قرب جل�سة لنظرها 
ثانيا : �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم مت�سامنني بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )2000000 درهم( فقط �إثنان 
مليون درهم عن �ل�سر�ر �ملادية و�لدبية و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم  ومتكافلني  مت�سامنني  عليهم  �ملدعي  �لز�م   :  ثالثا 
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/1/12 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )9 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   -
للنظر يف  �لن�سر وذلك  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�سرة  �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل  كافة  بها  �لدعوى مرفقا 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0008726 اأمر اداء  
لبناين  �بو �حل�سن  نبيل  م هيثم  م  ذ  �ملعدنية  �ملد�ر لان�ساء�ت  : م�سنع  �ملدعي عليه  �ىل 

�جلن�سية - نعلمكم بان �ملدعي �سركة م�سانع �ل�سباغ �لوطنية �ملحدودة 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة

و�ستون  و�سبع  )�ربعمائة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : �ملحكمة  حكمت 
درهم  وع�سرون  ومائة  و�لف  �سنوية  �جازة  درهم  و�ربعمائة  و�لف  متاخرة  رو�تب  درهما( 
مكافاأة نهاية �خلدمة باجمال �لفا وت�سعمائة و�سبع وثمانون درهما و�لر�سوم و�مل�سروفات 
�ملنا�سبة و�عفاء �ملدعي من باقي �لر�سوم و�مل�سروفات ورف�ص �لدعوى فيما ز�د على ذلك 

من طلبات. 
حرر بتاريخ 2021/12/30

حرر بو��سطة �ملوظف
مركز �سعادة �ملتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/47(
   �ملنذرة/ م�ساريع قرقا�ص ملالكها �ملت�ساحلة �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد �ص ذ م م. 

بوكالة �ملحامني/ حممد �للنجاوي ومرمي �ل�سام�سي
�سد / 1- �ماتي�ص للتجارة �لعامة �ص ذ م م.

�ملجيد علي خليفه - �إير�ين �جلن�سية. عبد   -2
�ملو�سوع/ �إعان بالن�سر يف �لنذ�ر �لعديل رقم )276992/1/2021(

تخطر �ملنذرة �ملنذر �ليهما ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 34،180 درهم )�أربعة وثاثون �ألف ومائة 
لغاية   01/10/2019 تاريخ  �ليجار من  �لإيجارية عن فرتة  �لقيمة  وثمانون درهم( عبارة عن 
وذلك خال مدة �ق�ساها  �ملدة  ذ�ت  عن  �مل�سافة  �ل�سريبة  قيمة  �إىل  بالإ�سافة   27/04/2020
خم�سة �يام للوفاء بقيمة �لدين من تاريخ ت�سلمهما لهذ� �لنذ�ر، و�ل �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء 
ر�سوم   كافة  �ليهما  �ملنذر  حتمل  ومع  �لدين  بقيمة  بالوفاء  للمطالبة  �ملعنية  و�جلهات  للق�ساء 

وم�ساريف �لتقا�سي و�ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/4529(

�ملنذر/ �سركه �أمكو للرخام �ص. ذ.م .م. - بوكالة �ملحامي / �أحمد �أنوهي
�ل�سخ�ص  �سركه   - و�ل�سري�ميك  �لرخام  لتجاره  �لذهبيه  �لقلعة  �سركه   -1 �إليهما/  �ملنذر 

�لو�حد ذ.م .م ،  2 - �سعيد حارب �سعيد ر��سد �خلاطري.
يف  �ملرت�سدة  �ملبالغ  �إج��م��ايل  �سد�د  ���س��رورة  �إىل  لتنبيهما  �إليهما،  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر  بهذ� 
تاريخ  من   %12 �لقانونيه بو�قع  �لفائده  ذمتكم للمنذر وقدرها )52035 دره��م( مع 
�ملطالبه وحتى �ل�سد�د �لتام وهو عباره عن �إجمايل قيمه �ل�سيكني بالأرقام )260076 - 
260080( م�سحوبني على �لبنك �لتجاري �لدويل فرع �لعني ليقابله ر�سيد كايف ، وذلك 
خال خم�سه �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر و�إل �سي�سطر �ملنذر �إىل �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لقانونيه �سدكم وحتميلكم كافه �لر�سوم و�مل�ساريف و�لأتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002801/ 
�إىل �ملحكوم عليه : خديجة ثريبو ديفيد�سون  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ د�ر �لتمويل - �ص م ع  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف : 149189.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2021/23882 (

للتمويل  �وريك�ص  �حليل  �سركة  )حاليا(   خا�سة  م�ساهمة  للتمويل  �سما   : �ملنذره 
م�ساهمة خا�سة)�سابقا(  . 

�ملنذر �إليها : غلمان لنقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة و�خلفيفة �ص.ذ.م.م.
�إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )86،559.00( درهم نتيجة  �ملنذر  تنذر �ملنذره 
خال  وذل��ك  بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج����ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم ) 86571 / نقل عام/ دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي كانرت - بيك �ب( 
موديل )2015( - لون ) �أبي�ص(  - و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : بيتا�شي ري�شور�شز لتجارة الذهب واملعادن الثمينة غري امل�شغولة 
�ض ذ م م �لعنو�ن : مكتب رقم 125 ر��سد خليفة ر��سد بالهول �ملهريي بردبي �لرب�ساء 
907918 رقم   : �لرخ�سة  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة، رقم   : �لقانوين  �ل�سكل   - �لوىل 
1515631 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية  �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
�أعاه  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/1/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/1/3 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�سفي �ملعني �جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل 
  04-2389722 2389721-04 فاك�ص:  - هاتف   �لعنز  دي��رة - هور   - �ل�سعايل 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خال )45(  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
�لعنو�ن : مكتب رقم 204- ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
بيتا�شي  لت�سفية   �أع��اه  �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لقت�سادية بدبي 
ري�شور�شز لتجارة الذهب واملعادن الثمينة غري امل�شغولة �ض ذ م م وذلك 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/1/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2022/1/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�أعاه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004405 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �دميول باول �مو�سان - جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة منطقة �لعزره �سارع 
�ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية �سكن �سائقي �جرة �ل�سارقة

نعلمكم �أن �ملدعية �أجرة �ل�سارقة �أقامت �لدعوى �ملذكورة �أعاه وتطالب بالتي :
�ول :- �إلز�م �ملدعى عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 32.26372 )�ستة وع�سرون �ألفا وثاثمائة و�ثنان 
و�سبعون درهم و 32 فل�ص، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
تاريخ �ل�سد�د �لتام. ثانيا - �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. لذلك 
�ل�سارقه  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/01/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �أنت 
بو��سطة  �أو  �لدعوى( �سخ�سيا  �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  �لبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة 
ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاه - بو�سفك 

مدعي عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
انذار بالن�سر

رقم )2022/67(
�ملنذر : �ل�سيد / حممد مهدى غامر�سا فروز�ن - )�ير�نى �جلن�سية(

�سد - �ملنذر �ليه : مهر�ن كمال ع�سكري  - )�ير�ين �جلن�سية( 
�لعنو�ن / �مارة دبي - ميد�ن �خلليج �لتجارى )بزن�ص باى( - مبني رقم 7 - مكتب رقم 407 هاتف : 

mehran@wattelectricals.com : بريد �لكرتوين   0506231078
درهم    2،900،000 قدرة  و  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  يكلفه  و  �ملنذر�ليه  على  �ملنذر  ينبه   -: �ملو�سوع 
�مل�سحوب على )بنك �لمار�ت �ل�سامي( و  �ل�سيك رقم )1(  �ألف درهم( قيمة  )مليونني و ت�سعمائة 
�ملوؤرخ يف 2021/6/12 و ذلك خال خم�سة �يام من تاريخ هذ� �لنذ�ر و نفاذ مفعوله قانونا - و يف 
حالة �لخفاق �سوف ي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليه حيث يكون �ملنذر 
تاريخ �ل�ستحقاق و  12% من  بو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد  و  �لتبعات  و  �لتكاليف  �ليه م�سوؤل عن كافة 
حتى �ل�سد�د �لتام �لتي �سوف ترتتب على هذ� �لجر�ء ، و مع عدم �لخال مبا جاء بهذ� �لنذ�ر يحتفظ 

�ملنذر باملاحقة �لق�سائية �سد �ملنذر �ليه. ناأمل �ن تتجنبو� �ملزيد من �لجر�ء�ت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن مبوعد اجتماع خربة 

يف الدعوى رقم 8964/2021 منازعات اإيجارية ال�سارقة
�ملقامة من / حمد حممد يو�سف باقر �خلوري و�سركاوؤه  هاتف: 5379300 050 

�س�د / حممد ر��سد نور �لعامل - هاتف : 4305221 054 
بالإ�سارة �ىل قر�ر ندبنا خبري�ً ح�سابياً من قبل �إد�رة �سوؤون �خلرب�ء يف �لدعوى رقم 8964/2021 
�ملو�فق  يوم �خلمي�ص  �لأول  �جتماع �خلربة  تقرر عقد  بانه  نفيدكم علما  �ل�سارقة،  �إيجارية  منازعات 
�لثاين  �لطابق  �لكائن يف  وذلك مبقر مكتبنا  �لثانية ع�سر ظهر�ً  �ل�ساعة  متام  يف   13/01/2022
بناية �لفي�سل 2 �سارع �مللك في�س�ل باإمارة �ل�سارقة - خلف وكالة �ل�سوزوكي م�سطحبني معكم كافة 

�لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي ترونها منا�سبة لتمكيننا من بدء مهمتنا.
�خلبري �حل�سابي/ يعقوب حممد �ل�سامات 

yakoub@namc.co.ae : هاتف : 5505338 050  �إمييل
اخلبري احل�سابي / يعقوب حممد ال�سالمات
رقم القيد وزارة العدل 645

اإجتماع خربة 

70021

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

تنازل/ بيع
�عان بالن�سر

يف  يرغب   ، �لهند   : �جلن�سية  كومار-  نايتمبي  �ل�سيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( وذلك �إىل �ل�سيد : بال�سوند�ر�م 
نالتامبي - �جلن�سية: �لهند يف �لرخ�سة �مل�سماه )ور�سة من�سوريا لت�سليح ميكانيك 
�ل�سادرة من  رقم )217635(  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�سيار�ت( 
�ملادة  �أخرى : ل يوجد.  وعمابن�ص  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديات 
)14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

تنازل/ بيع
�عان بالن�سر

ليكن معلوم�ا للجميع باأن �ل�سيد / عبد�لنا�سر كانهري�بار�مبيل علي �ح�م�د - �لهن�د �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن ك�امل ح�سته �لبالغة %50 وذلك �ىل �ل�سيد/ كور�سد �لم هميون 
ر�رى ، بنغادي�ص �جلن�سية، و �ل�سيد / �سونبني بنوى - �لهند �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
بنغادي�ص  ر�رى،  همي�ون  �لم  كور�س�د  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   50% �لبالغة  ح�سته  كامل  عن 
�جلن�سية بالرخ�سة �مل�سماه )�ور�ق �ل�سجر للخياطة و�لتطريز( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب 
رخ�سة رقم )791352( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقه،  تعديات �خرى 
ل�سنة  رقم )4(  �لقانون �لحتادي  �حكام  �ملادة )14( فقرة )5( من  : ل يوجد. وعمابن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق    2013
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0041841 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�ان بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد/حممد جمال �لدين حممد �سريفة على - �جلن�سية بنغادي�ص - يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% - يف �لرخ�سة �مل�سماه )ور�سة قمة �لتحكم 
ل�سيانة �ل�سيار�ت ( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )615511(، �ىل 
�ل�سيد/ �سيخ كمال �سيخ عبد�لرب - �جلن�سية بنغادي�ص ، �ل�سيد/ حممد جمال �لدين حممد �سريفة على - 
�جلن�سية بنغادي�ص - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة 
برخ�سة  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �ل�سيار�ت(  ل�سيانة  �لتحكم  قمة  )ور�سة  �مل�سماه 
جتارية رقم )615511(، �ىل �ل�سيد / �سيخ كمال �سيخ كام - �جلن�سية بنغادي�ص ، وعمابن�ص �ملادة )14( 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن 

لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 70555

تنازل/ بيع
�إعان بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : عمر �سالح عي�سى �ل�سركال �آل علي - �جلن�سية: �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( وذلك �إىل 
�ل�سيد : حممد زكريا بهويان حممد �سليمان بهويان - �جلن�سية : بنغادي�ص، يف �لرخ�سة 
رقم  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�ساخن للحاقة(  �مل�سماه )�سالون �خلط 
)566297( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديات �خرى: تغيري 
�ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �إىل )وكيل خدمات(، وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة 
�لعدل. فقد  �لكاتب  2013 يف �سان  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة   )5( من �حكام  
بعد  �ليه  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  ن�سر هذ� �لعان  �قت�سى 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0041906 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عان بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : نايتمبي كومار - �جلن�سية : �لهند ، يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( وذلك �إىل �ل�سيد : بال�سوند�ر�م نالتامبي - 
�جلن�سية : �لهند يف �لرخ�سة �مل�سماه )ور�سة من�سوريا لت�سليح ميكانيك �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست 
باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )217635( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

بال�سارقة، - تعديات �أخرى : ل يوجد
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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التناف�شية واالإح�شاء: 1.31 تريليون درهم الناجت املحلى للدولة يف 2020

% ارتفاع م�ساهمة القطاعات غري النفطية يف القت�ساد الوطني اإىل 83 
حنان اأهلي: طفرة فريدة يف النمو والتطور مل�شرية االإمارات خالل 50 عاما

•• اأبوظبي -وام:

للدولة،  �لإج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي  �ل���ن���اج  ح��ق��ق 
�ل��ع��ق��ود �خلم�سة  ك���ب���رية خ����ال  ق���ف���ز�ت 
ل��ريت��ف��ع من  �لحت������اد  ع��م��ر  م���ن  �لأوىل 
�إىل   1975 �لعام  58.3 مليار دره��م يف 
�لعام  خ����ال  دره�����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.317
2020، بعد �أن حافظ �لنمو �لقت�سادي 
ع��ل��ى �مل��ن��ح��ى �ل�����س��اع��د ل�����س��ن��و�ت طويلة 
م��ن��ذ ���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات �ل���ق���رن �مل��ا���س��ي وحتى 
�حلايل  �لقرن  من  �لثاين  �لعق������د  نهاية 
�أرق�����ام  �لإم������ار�ت  »دول����ة  ت��ق��ري��ر  ح�����س��ب 
�ملركز  �ل�سادر، �م�ص، عن   « �مل�سرية  توثق 
و�أ�سارت  و�لإح�ساء.  للتناف�سية  �لحتادي 
 1975 ع��ام  من  للفرتة  �لتقرير  بيانات 
-2020، �إىل بلوغ �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
لدولة �لإمار�ت بالأ�سعار �جلارية يف �لعام 
دره���م،  م��ل��ي��ار   58.313 ن��ح��و   1975
للناجت  دره��م  مليار   33.38 من  ت�سكلت 
�ملحلي �لإجمايل غري �لنفطي و24.94 
مليار درهم للناجت �ملحلي �لإجمايل غري 

�لنفطي.
 1985 �ل��ع��ام  يف  �أن���ه  �إىل  �لتقرير  ون���وه 
بد�أت م�ساهمة �لقطاع �لنفطي يف �لناجت 
�لنم�و  زي�ادة  ل�سال��ح  بالنخف��ا�ص  �ملحلي 
ف�ي �لقطاع�ات غي�ر �لنفطي�ة، كال�سناع�ات 
و�لتجزئ�ة،  �جلمل�ة  وجت�����ارة  �لتحويلي�ة، 
و�لأن�����س��ط��ة �ل��ع��ق��اري�����ة، وغ��ريه�����ا.. و بلغ 
�لنات�ج �لإجمايل وقته�ا 149.05 ملي�ار 
للقط�اع  م��ل��ي�����ار   56.75 م��ن��ه�����ا  دره�������م، 
ب�د�أت  ث�����م   38% ي��ع�����ادل  مب�����ا  �لنفط�ي 
م�س�اهمته ف�ي �لنات�ج بالنح�س�ار تدريجي�ا 
و�ل�ذي  �لنفط�ي  غي�ر  �ل��ق��ط�����اع  ل�سال�ح 
��س�تفاد ب�دوره م�ن تو�س�يع قاع�دة �لتنوي�ع 
�لقط�اع  م�س�اهمة  لرتتف�ع  �لقت�س�ادي، 
غي�ر �لنفط�ي ف�ي �لنات�ج �ملحل�ي �لإجمال�ي 

�إل�ى 83 % ف�ي �لع�ام 2020.
ن�شيب الفرد.

�لف�رد  ن�سي�ب  موؤ�س�ر  �أن  �لتقرير  ذك��ر  و 

دول�ة  ف�ي  �لإجمال�ي  �ملحل�ي  �لنات�ج  م�ن 
خال  م�ستمر�  �رت��ف��اع��ا  �سهد  �لإم�����ار�ت، 
�أن  ب��ع�����د   2020-1975 م�����ن  �ل���ف���رتة 
ف�ي  دره�������م  �أل�������ف   104.5 م�����ن  �رت��ف�����ع 
دره�م  �أل�ف   108.6 �إل�ى   1975 �لع�ام 
�إل�ى  ينخف��ص  �أن  قب�ل   1985 �لع�ام  ف�ي 
 1990 �لع�ام  ف�ي  دره�����م  �أل�����ف   100.9
ع��دد  عل�ى  ط�����ر�أت  �لت�ي  ل��ل��زي�����ادة  نتيجة 
�أل��ف دره��م   100.1 �س��كان �لدول��، و�إل��ى 
ف��ي �لع�ام 1995، ثم �رتفع جم��دد� ف��ي 
 127.94 �إل��������ى  لي�س��ل   2000 �لع��ام 
دره��م  �أل��ف   128.78 و�إىل  دره��م  �أل��ف 
ف��ي �لع��ام 2010 و�إل��ى 144.47 �أل��ف 
�إل�ى  2015 وم���ن ث��م  �ل��ع�����ام  دره�����م ف�����ي 
141.98 �أل�ف دره�م ف�ي �لع�ام 2020.

موؤ�شرات النجاح.
�لتنوي��ع  ف��ي  �لنج��اح  موؤ�س��ر�ت  وتظه��ر 
م�س��اهمة  ن�س��بة  زي�����ادة  ف�ي  �لقت�س��ادي 
�لنات�ج  ف�����ي  �لنفطي�ة  غي��ر  �ل��ق��ط��اع��������ات 
%ع�ام   83 نح�و  �إل�ى  �لإجمال�ي  �ملحل�ي 
%ع�ام   43 ك���ان�������ت  �أن  ب��ع�����د   2020
ن�س�بة  ت��ر�ج�����ع  م��ق��اب�����ل  وذل�������ك   1975
م�����س�����اه��م��ة �ل���ق���ط���اع�������ات �ل��ن��ف��ط��ي�����ة ف�ي 
�إل�ى   1975 %ع�ام   57 م�����ن  �ل��ن��ات�����ج 
وقال   .2020 �لع�ام  ف�ي  فق�ط   %  17
�أحرزت��ه  �ل��ذي  �لنج��اح  ج��اء   « �لتقرير: 
�لقاع��دة �لقت�سادي��ة  ف��ي تنوي��ع  �لدول��ة 
�لعنا�س��ر،  م��ن  �لعدي��د  عل��ى  مرتك��ز� 
و�لت�ي متثل�ت ف�ي زي�ادة م�س�اهمة �لقط�اع 
�ل�����س�����ام��ل��ة ب�س�كل  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �خل�����ا���ص ف�����ي 
�لقت�سادي�ة  �ل��ق��ط��اع��ات  وت��ن��م��ي�����ة  ع����ام 
عل�ى  �لعالي�������ة  �مل�ساف�������ة  �لقيم�ة  ذ�ت 
قائم�ة  �أن  �إىل  ون���وه  �خل�����س�����و���ص«.  وج�����ه 
�أ�س�همت  �ل��ت�����ي  �ل��رئ��ي�����س�����ي��ة  �ل��ق��ط��اع�����ات 
�سعي�د  عل�ى  �ل��دول�����ة  مكا�س�ب  زي�����ادة  ف�ي 
�ل�سناع��ات  ت�سمنت  �لقت�س��ادي  �لتنوي�ع 
�لتحويلي��ة، و�لت�س��ييد و�لبن��اء و�لتاأمي��ن 
�جلمل��ة  وجت��ارة  و�لعق��ار�ت،  و�لتموي��ل 

�لقطاع��ات  م��������ن  وغ��ريه��������ا  و�ل��ت��ج��زئ��������ة، 
�لأخ��رى.

كلمات تاريخية.
تاريخية  بكلمات  �سفحاته  �لتقرير  وب��د�أ 
مل��وؤ���س�����ص �ل���دول���ة وق��ادت��ه��ا، �ن��ط��اق��ا من 
مقولة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�لحتاد  �إن  ث����ر�ه،«  �هلل  »ط��ي��ب  نهيان  �آل 
ي��ع��ي�����ص يف ن��ف�����س��ي ويف ق��ل��ب��ي و�أع�����ز م���ا يف 
ي��وم من  �أت�سور يف  �أن  وج��ودي ول ميكن 
�لأيام �أن �أ�سمح بالتفريط فيه �أو �لتهاون 
�ل�سمو  �ساحب  مقولة  و  م�ستقبله«  نحو 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�لقيادة  »�ت��خ��ذت  �هلل«:  »ح��ف��ظ��ه  �ل��دول��ة 
�ملتو�لية على حكم �لحتاد منذ  �لر�سيدة 
قيامه وحتى �لآن، من �لتميز عنو�نا لها 
و�سعت �إىل حتقيقه يف جميع جمالت بناء 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة«. 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ول��ة  �ل��ت��ق��ري��ر  ودون 
نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
عاما  خ��م�����س��ني  ق��ب��ل   »: �هلل«  »رع�����اه  دب���ي 
ب��ن��اء دول����ة.. بيت  ك��ان لدينا ح��ل��م.. حلم 
تناف�ص  ودول��ة  للجميع..  وطن  متوحد.. 
�أف�سل دول �لعامل و مقولة �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى للقو�ت  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
�خلم�سني..  �لوطني  �ليوم  يف   »: �مل�سلحة 
�ملا�سية،  �لعقود  خ��ال  حققناه  مبا  نعتز 
باإ�سر�ر  �لإجن���از�ت  م�س�������رية  ونو��س�����ل 
حدود  ل  وط��م��وح��ات  �أق���وى  و�إر�دة  كبري 
وحفظ  �ملوؤ�س�سني  �لآب���اء  �هلل  رح��م  ل��ه��ا.. 
و�لعز  �خل�����ري  ع��ل��ي��ه��ا  و�أد�م  �لإم����������ار�ت 

و�لأمان«.

خطى اخلم�شني.
�ملركز  مدير  �أهلي  من�سور  حنان  قالت  و 
بالإنابة:  و�لإح�ساء  للتناف�سية  �لحتادي 
و�لبيان��ات  بالأرقام  �لتقري��ر  ي�ستعر�ص   «

و�لتط��ور  �لنم��و  ف��ي  �لفري��دة  �لطف��رة 
خ��ال  �ل��دول��������ة  م�س��رية  �س��هدتها  و�لت��ي 
�لحت��اد،  ع��م��������ر  م��������ن  ع��ام��������ا  �خل��م�����س��������ني 
حي��ث �أ�سبح��ت دول��ة �لإمار�ت قبلة عاملي�ة 
و�ل�ستثمار  و�لق��ت�����س��اد  �ل�س��ياحة  ف��ي 
و�ل��ت��ع��اي�����������ص و�لزده��������ار و�ل�������س���ام فهي 
�ل��دول�����ة �ل��ف��ت��ي�����ة �ل��ت�����ي ي�����س�����وده��ا �لأم����ان 
و�لبتكار  �ملعرف��ة  عل��ى  وتق�وم  و�ملحب�ة، 
�ل�سام  ربوعه��ا  ويع��م  �لإن�سانية  وق��ي��م 

و�لزدهار و�لرفاه.
»على  ع��ن��و�ن:  كلمتها حت��ت  و�أ���س��اف��ت يف 
�لتقرير،  م��ق��دم��ة  يف  �خل��م�����س��ني«  خ��ط��ى 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  جنحت 
ف����رتة زم��ن��ي��ة وج���ي���زة يف تقدمي  خ����ال 
م�سريتها  �نطلقت  فريدة  تنموية  جتربة 
يف �لعام 1971 على يد �ملغفور له �ل�سيخ 
ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه 
و�لآباء �ملوؤ�س�سني، و�سرعت �حلكومة منذ 
�لبناء  ت��رج��م��ة خ��ط��ط  �ل��ت��اري��خ يف  ذل���ك 
لدولة  �لأوىل  �للبنات  وو���س��ع  و�لتعمري 

ع�سرية فريدة.
يف  �ل���������و�ردة  �لأرق���������ام  تعك��ص   »: ق��ال��ت  و 
�س�هدته  �ل�ذي  �ل�س�ريع  �لتط�ور  �لتقرير 
عل�ى  �ن�س�ب  و�ل�����ذي  �لقطاع�ات  خمتل�ف 
و�لدخ�ل  �ل��ف�����رد  دخ�����ل  م�س�توى  حت�س�ن 
حي�ث  ع�������ام،  ب�س�كل  ل��ل��دول�����ة  �لإج��م��ال�����ي 
�ملنح��ى  عل��ى  �لقت�س��ادي  �لنم��و  حاف��ظ 
�ل�ساع��د ل�س��نو�ت طويل��ة من��ذ �س��بعينيات 
�لق��رن �ملا�س�ي وحت�ى نهاي�ة �لعق�د �لثان�ي 

م�ن �لق�رن �حلال�ي«.
�أ�سارت �إىل �أن �خلطو�ت �لتالية �سهدت  و 
�إطاق م�سرية �لتنمية يف ربوع �لوطن و 
�لأخرى  �لقطاعات  خمتلف  �سملت  �لتي 
�لنه�سة  �أ�سا�ص  �سكل  �ل��ذي  �لتعليم  مثل 
و�لإ���س��ك��ان و�ل�����س��ح��ة و�ل���زر�ع���ة و�لطرق 
يف  �ساهمت  �لتي  �لقطاعات  من  وغريها 
�ل�����س��ام��ل��ة يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �لنه�سة  �إح�����د�ث 
جميع هذه �لقطاعات، و�لتي توجت بتبوء 
�ملوؤ�سر�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  يف  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 

�لعاملية على مد�ر �ل�سنو�ت �ملا�سية خا�سة 
يف قطاعات دخل �لفرد و�لطرق و�ل�سحة 
وجودة �خلدمات و�لتناف�سية وغريها من 

�لقطاعات �لأخرى.
�لتنموية  �ل��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  �أن  و�أو���س��ح��ت 
» دولة  �لتي ير�سدها تقرير  �ل�ستثنائية 
�لإمار�ت �أرقام توثق �مل�سرية«، مرت بعدة 
�لتاأ�سي�ص،  ف��رتة  خ��ال  خمتلفة  م��ر�ح��ل 
و�لن��ط��اق، وهي  فالتمكني،  �ل��ب��ن��اء،  ث��م 
مرنة  ب��اإج��ر�ء�ت  �ل��دول��ة  و�كبتها  مر�حل 

تو�كب متطلبات كل مرحلة.
وقالت :« جنحت دولة �لإمار�ت يف �عتماد 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ن��وي��ع م�سادر 
�ل���دخ���ل ب����دل م���ن �لع���ت���م���اد ع��ل��ى قطاع 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  وذل�����ك  �ل��ن��ف��ط 
�نخفا�ص  �إىل  �أدى  م���ا  وه���و  �مل�����س��ت��د�م��ة 
�ملحلي  �ل�����ن�����اجت  يف  �ل���ن���ف���ط  م�������س���اه���م���ة 
% يف عام   77 م���ن  ل��ل��دول��ة  �لإج���م���ايل 
 ،2020 ع��ام  % يف   17.3 �إىل   1975
�لناجحة  �ل�سيا�سة  �مل��وؤ���س��ر  ه���ذ�  وع��ك�����ص 
م�سادرها  لتنويع  �ل��دول��ة  �تبعتها  �ل��ت��ي 
تعزز  م�ستد�مة  تنمية  وخلق  �لقت�سادية 

�لأ�س�ص �لقت�سادية �ملتينة«.
 و�أو�����س����ح����ت م����دي����ر �مل����رك����ز �لحت�������ادي 
جه��ود  �أن  بالإنابة،  و�لإح�ساء  للتناف�سية 
�لطاق��ة  قط��اع  عل��ى  تقت�سر  مل  �لدول��ة 
�أه��م  �إح��������دى  �أ�سبح��ت  ب��ل  �لتقلي��دي 
�لطاق�ة  لقط�اع  ��س�تخد�ما  �لعال�م  دول 
��س�رت�تيجية  �أط��ل��ق�����ت  حي�ث  �مل��ت��ج�����ددة، 
و�حلف�اظ  و�ل�ستد�مة  للتنمي�ة  متكامل�ة 
ع��ل�����ى �ل��ب��ي��ئ�����ة ع��ب�����ر ب��ن�����اء �أك��ب�����ر حمط�ات 
و�أول�ت  �ل��ع��ال�����م،  ف�ي  �ل�سم�س�ية  للطاق�ة 
�لدول�ة كذل�ك للتن�وع �لقت�س�ادي كقط�اع 
�ل�س�ياحة و�خلدم�ات �للوج�س�تية وغريه�ا 
�هتمام��ا  �لنفطي��ة  غي��ر  �لقطاع��ات  م��ن 
متز�ي��د� �سم��ن روؤي��ة تنموي��ة م�س��تقبلية 
�ملزي��د  لتحقي�ق  �لثابت��ة  �لدعائ��م  متتل��ك 
ف��������ي خمتل��ف  و�ل��ن��م��������و  �ل��ت��ط��������ور  م��������ن 

�لقطاع��ات.

»كهرباء دبي« تطلق م�سروع 
»العمليات امليدانية اللحظية«

•• دبي-وام: 

�أط��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
م���������س����روع »�ل����ع����م����ل����ي����ات �مل���ي���د�ن���ي���ة 
�للحظية« لتح�سني �لإنتاجية وزيادة 

كفاءة �لأعمال �مليد�نية وت�سهيلها.
وي�ستمل �مل�سروع على 109 �إجر�ء�ت 
�لطاقة  توزيع  على قطاعات  موزعة 
�مل��دن��ي��ة خدمات  و�ل��ه��ن��د���س��ة  �مل���ي���اه 
�لفو�تري وتخطيط �لطاقة و�ملياه يف 
�لفر�سة  �إتاحة  خ��ال  وم��ن  �لهيئة. 
�أمام �ملوظفني للو�سول �إىل �ملعلومات 
يف �لوقت �حلقيقي وجدولة مناوبات 
�مل�سروع  ي�سهم  �مليد�نيني  �ملوظفني 
�ملهام  ت��وزي��ع  يف  �ل�سفافية  تعزيز  يف 

�لتنقل  وقت  وتقليل  �لب�سرية  �مل��و�رد  �أعمال  ج��دول  مع  �ملبا�سر  و�لتكامل 
عاوة على �أمتتة كافة �إجر�ء�ت ��سرتجاع �ملعلومات.

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �مل��ن��ت��دب  �لع�سو  �ل��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  و�أك���د 
لهيئة كهرباء ومياه دبي حر�ص �لهيئة على مو�كبة �أحدث تقنيات �لثورة 
�ل�سناعية �لر�بعة وت�سخريها لت�سريع و�أمتتة جميع �لإجر�ء�ت للمتعاملني 
و�ملوظفني على حد �سو�ء مما يعزز �سعادة �ملجتمع ويتيح لهم خدمات �آنية 
و�سل�سلة على مد�ر �ل�ساعة �إىل جانب دعم �ل�ستد�مة و�حلفاظ على �لبيئة 

و�ملو�رد �لطبيعية.
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقها  �لتي   10X دبي  مبادرة  �سمن   « و�أ�ساف: 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
بالإمارة  دبي لانتقال  ت�سكل منهج عمل حلكومة  و�لتي  �هلل«  »رع��اه  دبي 
نحو ريادة �مل�ستقبل وجعلها ت�سبق مدن �لعامل بع�سر �سنو�ت عرب �لبتكار 
�حلكومي و�إعادة �سياغة �ملفاهيم �لتقليدية لآليات �لعمل ويف �إطار روؤيتها 
بدبي  �لنتقال  �لهيئة يف  ت�سهم  ومبتكرة  م�ستد�مة  عاملياً  ر�ئدة  كموؤ�س�سة 
�لعمل  لآليات  �لتقليدية  �ملفاهيم  �إع��ادة �سياغة  �مل�ستقبل عرب  ري��ادة  نحو 
�لهيئة  وتو��سل  �لعامل.  ي�سهدها  �لتي  �ملت�سارعة  �لتغري�ت  مع  لتتنا�سب 
جهودها لتوفري بيئة عمل مبدعة ومبتكرة ذ�ت �إنتاجية عالية من خال 
تزويد موظفيها باأحدث �لتقنيات و�لأدو�ت �لتي ت�ساعدهم على �أد�ء �ملهام 
�مليد�نية ب�سهولة وي�سر.« و�أ�سهمت �لبنية �لتحتية �لرقمية �ملتطورة للهيئة 
و�لتي تعد جزء�ً من خارطة �لتحول �لرقمي يف جعل �لهيئة مرجعاً عاملياً 
�أن�سطتها  جميع  يف  �لتميز  ومم��ار���س��ات  معايري  �أع��ل��ى  وتطبيق  تطوير  يف 

وعملياتها �لت�سغيلية.

مركز ال�سلع املتعددة ي�ست�سيف 
الدورة اخلام�سة من موؤمتر دبي للما�ص

•• دبي -وام:

ي�ست�سيف مركز دبي لل�سلع �ملتعددة �ل�سلطة �لتابعة حلكومة دبي �ملخت�سة 
بدعم  للما�ص  دبي  موؤمتر  من  �خلام�سة  �ل��دورة  و�مل�ساريع  �ل�سلع  بتجارة 
جمموعة من �أبرز �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �لر�ئدة يف �لقطاع �لذي �ستنطلق 
2022 يف فندق �أتانت�ص �لنخلة بدبي حتت �سعار  21 فرب�ير  فعالياته 
“م�ستقبل �ملا�ص”. وقال �أحمد بن �سليم، �لرئي�ص �لتنفيذي �لأول و�ملدير 
�لتنفيذي ملركز دبي لل�سلع �ملتعددة ورئي�ص جمل�ص �إد�رة بور�سة دبي للما�ص 
مو�جهة  يف  و�مل��رون��ة  �لكفاءة  من  عالية  م�ستويات  �أظهر  �ملا�ص  قطاع  �ن 
مدعوما  �ملا�سية  �سهر�  ع�سرة  �لثني  خال  �لعاملية  و�لتقلبات  �لتحديات 
�لقطاع  �إىل م�ستقبل  �أن ننظر  بد  ذل��ك فا  �ل�سوق ورغ��م  ق��وي يف  بطلب 
�ملوؤثرة على  �لعو�مل  ونر�سد ماحمه وحتدياته �نطاقا من جملة من 
�أد�ء �ل�سوق ب�سكل عام بد�ية من �إنتاج �ملا�ص �ل�سطناعي ومرور� بالتغري�ت 
و�لتحديات  �ملا�ص  �إنتاج  �إىل  وو�سول  �مل�ستهلكني  تف�سيات  على  �لطارئة 
�مللمو�سة على م�ستوى �سل�سة �لتوريد �لعاملية ويو��سل موؤمتر دبي للما�ص 
�أبرز  ب��ني  �مل��ح��وري كمن�سة حم��وري��ة جتمع  دوره  دورت���ه �خلام�سة  خ��ال 
�أبرز  �إح��دى  بو�سفها  دب��ي  �لقطاع هنا يف  �ل��ر�ئ��دة يف  و�ل�سركات  �خل��رب�ء 
و�أهم مر�كز جتارة �ملا�ص �لدولية هدفا �إىل مناق�سة م�ستقبل �ملا�ص و�سمان 

تر�سيخ �أ�س�ص �ل�ستد�مة يف �ل�سناعة على �لأجل �لطويل.
�مل�ستوى  رف��ي��ع��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �حل���و�ري���ة  �جل��ل�����س��ات  م��ن  �سل�سلة  و�ستعقد 
و�ملتخ�س�سة بالقطاع على مد�ر �أ�سبوع كامل يف دبي وتبد�أ بانعقاد �جتماع 
جمل�ص �ملا�ص �لعاملي يف يوم 20 فرب�ير �ملقبل كما �سي�ست�سيف موؤمتر دبي 
تنظمه  �ل��ذي  �ملجوهر�ت  ع��امل  جو�ئز  لتوزيع  خا�ص  ع�ساء  حفل  للما�ص 
�سركة �إنفورما ماركت�ص جولريي ويهدف �إىل تكرمي �مل�ساهمات �ملتميزة يف 

جمال تطوير قطاع �ملا�ص و�ملجوهر�ت �لعاملي.

•• دبي-وام: 

جلمهوره   2022 للت�سوق  دب���ي  م��ه��رج��ان  ي��ق��دم 
عدد� من �ملفاجاآت �ليومية غري �مل�سبوقة حتى 27 
يناير �جلاري مب�ساركة كربى �لعامات �لتجارية 

و�ملتاجر �مل�ساركة يف جميع �أنحاء دبي.

ح�����س��اب مهرجان  م��ت��اب��ع��ة  ل��ل��م��ت�����س��وق��ني  ومي���ك���ن 
ملعرفة  “باإ�ستمر�ر  “�إن�ستغر�م  على  للت�سوق  دب��ي 
ت��ف��ا���س��ي��ل �مل��ف��اج��اآت و�ل�����س��ف��ق��ات �مل��ذه��ل��ة .. فيما 
�جلديدة  و�ل�سفقات  �لعرو�ص  عن  �لإع��ان  �سيتم 
@ ح�ساب  ع��رب  فقط  �ساعة   24 ب���  موعدها  قبل 

مهرجان  م���وق���ع  �أو   StyledByDubai

لإقتنا�ص   www.mydsf.ae للت�سوق  دب��ي 
�لعرو�ص �ملتاحة. كانت �لدورة �ل� 27 من “مهرجان 
موؤ�س�سة  تنظمه  �ل���ذي   -“  2022 لل�ستوق  دب��ي 
 15 �نطلقت يف  - قد  و�لتجزئة  للمهرجانات  دبي 
�جلاري  يناير   30 حتى  وت�ستمر  �ملا�سي  دي�سمرب 
ويعد فر�سة مثالية للمقيمني و�لزو�ر لا�ستمتاع 

و�لإ���س��ت��ف��ادة من  �ل��ر�ئ��ع��ة  و�أج��و�ئ��ه  �ل�ستاء  بف�سل 
�ل�سفقات و�خل�سومات �لتي توفرها �أبرز �لعامات 
�لعرو�ص  �إىل  بالإ�سافة  �ملحلية و�لعاملية  �لتجارية 
وجتارب  �ملو�سيقية  و�حل��ف��ات  �حل��ي��ة  �لرتفيهية 
�لعائلية  و�لأن�����س��ط��ة  �ل��ق��ي��م��ة  و�جل���و�ئ���ز  �ل��ط��ع��ام 

وغريها يف خمتلف مناطق دبي.

مهرجان دبي للت�سوق يقدم مفاجاآت غري م�سبوقة جلمهوره حتى 27 يناير 

دولة الإمارات العربية املتحدة
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العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0041978 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغادي�ص   - �جلن�سية   ، علي  كرم  على  فازور  �ل�سيد:  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد/ نور  10% وذلك �ىل  �لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
�لفنون  د�ر  )ركن  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  بنغادي�ص   - �جلن�سية   ، �حمد  ناظر  �لعام 
للتجارة( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )729662( �ل�سادر 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمابن�ص  �لإقت�سادية.  �لتنمية  د�ئرة  من 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0042018 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عمر عبد�هلل حممد �سامل بن ربيعه �لعويد - �إمار�تي 
تاأ�س�ست  و�لتي  للحاقة(  �خليمة  )�سالون  �مل�سماة  �لفردية  �ملوؤ�س�سة  ميلك  �جلن�سية 
عمر  �ل�سيد/  �ن  وحيث   )753360( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة 
و�لتنازل  �لبيع  - يرغب يف  �إمار�تي �جلن�سية   - �لعويد  ربيعه  بن  �سامل  عبد�هلل حممد 
عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/ �سعيد بن حمد�ن بن عبد�هلل بن 
علي �ملدحاين - �سلطنة عمان �جلن�سية. وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
�لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��ص  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ� 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

تنازل/ بيع
�عان بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / ز�هد �ل�سام حممد لطيف مول، �جلن�سية : بنغادي�ص 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة %80 وذلك �ىل �ل�سيد / �سيخ و�حد �سيخ 
�سورهاب، بنغادي�ص �جلن�سية، و يرغب �ل�سيد/ حممد �سويب حممد جيا�سودين، �جلن�سية 
: بنغادي�ص يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة %20 وذلك �ىل �ل�سيد/ �سيخ و�حد 
�ملركبات(  ل�سيانة  �ملثايل  )�لركن  �مل�سماه  بالرخ�سة  بنغادي�ص  �جلن�سية:  �سورهاب،  �سيخ 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )770690( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 
�لقت�سادية بال�سارقه، تعديات �خرى: ل يوجد. وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0041705 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة.
من �لطرف �لأول : �حمد حممد عبد�هلل عبد�لرحمن �لقو��سي - �جلن�سية : �لإمار�ت )ن�سبة %50(

ومن �لطرف �لثاين : حممد عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �لقو��سي ، �جلن�سية : �لإمار�ت )ن�سبة%50(
�ىل �لطرف �لثالث : �ينا�ص �ل�ساوى �لهادي حممد - �جلن�سية : م�سر )ن�سبة %100( 

بال�سم �لتجاري )ور�سة �ل�ساتر ل�سيانة �ل�سيار�ت(  ن�ساط �لرخ�سة )�ل�سيانة و�ل�ساح �لعام للمركبات 
)كر�جات(( و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 

548065 �ل�سادرة بتاريخ 2006/12/6 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2021- 0038298 رقم املعاملة

تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة. 
من �لطرف �لأول : حمد عبد�هلل حممود حممد �حلمادي - �جلن�سية : �لإمار�ت ن�سبة %50 

ومن �لطرف �لثاين : �بر�هيم عبد�هلل �حمد عبد�هلل �حلمادي - �جلن�سية : �لإمار�ت ن�سبة %50
 �ىل �لطرف �لثالث : �سامل �سعيد حممد �سعيد خملوف �لنقبي - �جلن�سية : �لإمار�ت ن�سبة %100
بال�سم �لتجاري )�ل�سندوق �لطائر خلدمات تو�سيل �لطلبات(  ن�ساط �لرخ�سة )خدمات تو�سيل 
طلبات �ملو�د �لغذ�ئية( و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة جتارية 

رقم 754739 �ل�سادرة بتاريخ 2017/6/22 
 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
�سركة /غيد مايتى منطقة حرة  )ذ م م( )رخ�سة رقم 96933(  و�لكائنة ب���� �ملقر رقم : �ت�ص دي 42 بي 
�لطابق : 01 �ملبنى : �إن 5 تك دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ص ب 377310 ، دبي ،  دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه �ل�سركة  �ملذكورة يف �عان قر�رها 
للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��سطة جمل�ص �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  2021/12/30 ب�ساأن 

�غاق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي هذه 

�ملطالبات خال 45 يوما من تاريخ هذ� �لعان عن طريق �لربيد �مل�سجل �و �لت�سال ب : 
ب������ : كيو �ينوفي�سن منطقة حرة )ذ م م( 

�ل�سيد/ �متياز �حل�سن جافيد 
�إ�سم �ل�سركة : �بي حما�سب قانوين 

�ص ب : 377310  
دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

هاتف رقم : 4411036 55 971+  
info@aabica.com :  لربيد �للكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
70021

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فالريبي �سبيلكني  
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005416/ 

�إىل �ملحكوم عليه : فالريبي �سبيلكني 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سرجي نفريوف ، �جلن�سية رو�سي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : 

�ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 98033 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009879 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عبد�ملنعم علي حنفي  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة �لرقم �ملوحد 115409135  0527419823  

تلتم�ص �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �حلكم ب :-
�أول : قبول �لدعوى وحتديد �قرب جل�سة لنظرها 

ثانيا : �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم مت�سامنني بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )2000000 درهم( فقط �إثنان 
مليون درهم عن �ل�سر�ر �ملادية و�لدبية و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم  ومتكافلني  مت�سامنني  عليهم  �ملدعي  �لز�م   :  ثالثا 
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/1/12 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )9 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   -
للنظر يف  �لن�سر وذلك  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�سرة  �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل  كافة  بها  �لدعوى مرفقا 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009879 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عماد بال مف�سي مو�سى   
جمهول حمل �لإقامة : عجمان 0569692879 
تلتم�ص �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �حلكم ب :-

�أول : قبول �لدعوى وحتديد �قرب جل�سة لنظرها 
ثانيا : �حلكم بالز�م �ملدعي عليهم مت�سامنني بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )2000000 درهم( فقط �إثنان 
مليون درهم عن �ل�سر�ر �ملادية و�لدبية و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم  ومتكافلني  مت�سامنني  عليهم  �ملدعي  �لز�م   :  ثالثا 
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/1/12 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )9 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   -
للنظر يف  �لن�سر وذلك  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�سرة  �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل  كافة  بها  �لدعوى مرفقا 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0008726 اأمر اداء  
لبناين  �بو �حل�سن  نبيل  م هيثم  م  ذ  �ملعدنية  �ملد�ر لان�ساء�ت  : م�سنع  �ملدعي عليه  �ىل 

�جلن�سية - نعلمكم بان �ملدعي �سركة م�سانع �ل�سباغ �لوطنية �ملحدودة 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاه للمطالبة

و�ستون  و�سبع  )�ربعمائة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : �ملحكمة  حكمت 
درهم  وع�سرون  ومائة  و�لف  �سنوية  �جازة  درهم  و�ربعمائة  و�لف  متاخرة  رو�تب  درهما( 
مكافاأة نهاية �خلدمة باجمال �لفا وت�سعمائة و�سبع وثمانون درهما و�لر�سوم و�مل�سروفات 
�ملنا�سبة و�عفاء �ملدعي من باقي �لر�سوم و�مل�سروفات ورف�ص �لدعوى فيما ز�د على ذلك 

من طلبات. 
حرر بتاريخ 2021/12/30

حرر بو��سطة �ملوظف
مركز �سعادة �ملتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن بالن�سر

رقم )2022/47(
   �ملنذرة/ م�ساريع قرقا�ص ملالكها �ملت�ساحلة �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد �ص ذ م م. 

بوكالة �ملحامني/ حممد �للنجاوي ومرمي �ل�سام�سي
�سد / 1- �ماتي�ص للتجارة �لعامة �ص ذ م م.

�ملجيد علي خليفه - �إير�ين �جلن�سية. عبد   -2
�ملو�سوع/ �إعان بالن�سر يف �لنذ�ر �لعديل رقم )276992/1/2021(

تخطر �ملنذرة �ملنذر �ليهما ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 34،180 درهم )�أربعة وثاثون �ألف ومائة 
لغاية   01/10/2019 تاريخ  �ليجار من  �لإيجارية عن فرتة  �لقيمة  وثمانون درهم( عبارة عن 
وذلك خال مدة �ق�ساها  �ملدة  ذ�ت  عن  �مل�سافة  �ل�سريبة  قيمة  �إىل  بالإ�سافة   27/04/2020
خم�سة �يام للوفاء بقيمة �لدين من تاريخ ت�سلمهما لهذ� �لنذ�ر، و�ل �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء 
ر�سوم   كافة  �ليهما  �ملنذر  حتمل  ومع  �لدين  بقيمة  بالوفاء  للمطالبة  �ملعنية  و�جلهات  للق�ساء 

وم�ساريف �لتقا�سي و�ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/4529(

�ملنذر/ �سركه �أمكو للرخام �ص. ذ.م .م. - بوكالة �ملحامي / �أحمد �أنوهي
�ل�سخ�ص  �سركه   - و�ل�سري�ميك  �لرخام  لتجاره  �لذهبيه  �لقلعة  �سركه   -1 �إليهما/  �ملنذر 

�لو�حد ذ.م .م ،  2 - �سعيد حارب �سعيد ر��سد �خلاطري.
يف  �ملرت�سدة  �ملبالغ  �إج��م��ايل  �سد�د  ���س��رورة  �إىل  لتنبيهما  �إليهما،  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر  بهذ� 
تاريخ  من   %12 �لقانونيه بو�قع  �لفائده  ذمتكم للمنذر وقدرها )52035 دره��م( مع 
�ملطالبه وحتى �ل�سد�د �لتام وهو عباره عن �إجمايل قيمه �ل�سيكني بالأرقام )260076 - 
260080( م�سحوبني على �لبنك �لتجاري �لدويل فرع �لعني ليقابله ر�سيد كايف ، وذلك 
خال خم�سه �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر و�إل �سي�سطر �ملنذر �إىل �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لقانونيه �سدكم وحتميلكم كافه �لر�سوم و�مل�ساريف و�لأتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002801/ 
�إىل �ملحكوم عليه : خديجة ثريبو ديفيد�سون  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ د�ر �لتمويل - �ص م ع  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب 
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف : 149189.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2021/23882 (

للتمويل  �وريك�ص  �حليل  �سركة  )حاليا(   خا�سة  م�ساهمة  للتمويل  �سما   : �ملنذره 
م�ساهمة خا�سة)�سابقا(  . 

�ملنذر �إليها : غلمان لنقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة و�خلفيفة �ص.ذ.م.م.
�إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )86،559.00( درهم نتيجة  �ملنذر  تنذر �ملنذره 
خال  وذل��ك  بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��ال 
على  �لتنفيذية  �لإج����ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم ) 86571 / نقل عام/ دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي كانرت - بيك �ب( 
موديل )2015( - لون ) �أبي�ص(  - و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : بيتا�شي ري�شور�شز لتجارة الذهب واملعادن الثمينة غري امل�شغولة 
�ض ذ م م �لعنو�ن : مكتب رقم 125 ر��سد خليفة ر��سد بالهول �ملهريي بردبي �لرب�ساء 
907918 رقم   : �لرخ�سة  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة، رقم   : �لقانوين  �ل�سكل   - �لوىل 
1515631 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية  �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
�أعاه  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/1/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/1/3 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�سفي �ملعني �جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل 
  04-2389722 2389721-04 فاك�ص:  - هاتف   �لعنز  دي��رة - هور   - �ل�سعايل 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خال )45(  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
�لعنو�ن : مكتب رقم 204- ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
بيتا�شي  لت�سفية   �أع��اه  �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لقت�سادية بدبي 
ري�شور�شز لتجارة الذهب واملعادن الثمينة غري امل�شغولة �ض ذ م م وذلك 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/1/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2022/1/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�أعاه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004405 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �دميول باول �مو�سان - جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة منطقة �لعزره �سارع 
�ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية �سكن �سائقي �جرة �ل�سارقة

نعلمكم �أن �ملدعية �أجرة �ل�سارقة �أقامت �لدعوى �ملذكورة �أعاه وتطالب بالتي :
�ول :- �إلز�م �ملدعى عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 32.26372 )�ستة وع�سرون �ألفا وثاثمائة و�ثنان 
و�سبعون درهم و 32 فل�ص، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 
تاريخ �ل�سد�د �لتام. ثانيا - �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. لذلك 
�ل�سارقه  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/01/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �أنت 
بو��سطة  �أو  �لدعوى( �سخ�سيا  �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  �لبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة 
ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاه - بو�سفك 

مدعي عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
انذار بالن�سر

رقم )2022/67(
�ملنذر : �ل�سيد / حممد مهدى غامر�سا فروز�ن - )�ير�نى �جلن�سية(

�سد - �ملنذر �ليه : مهر�ن كمال ع�سكري  - )�ير�ين �جلن�سية( 
�لعنو�ن / �مارة دبي - ميد�ن �خلليج �لتجارى )بزن�ص باى( - مبني رقم 7 - مكتب رقم 407 هاتف : 

mehran@wattelectricals.com : بريد �لكرتوين   0506231078
درهم    2،900،000 قدرة  و  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  يكلفه  و  �ملنذر�ليه  على  �ملنذر  ينبه   -: �ملو�سوع 
�مل�سحوب على )بنك �لمار�ت �ل�سامي( و  �ل�سيك رقم )1(  �ألف درهم( قيمة  )مليونني و ت�سعمائة 
�ملوؤرخ يف 2021/6/12 و ذلك خال خم�سة �يام من تاريخ هذ� �لنذ�ر و نفاذ مفعوله قانونا - و يف 
حالة �لخفاق �سوف ي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليه حيث يكون �ملنذر 
تاريخ �ل�ستحقاق و  12% من  بو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد  و  �لتبعات  و  �لتكاليف  �ليه م�سوؤل عن كافة 
حتى �ل�سد�د �لتام �لتي �سوف ترتتب على هذ� �لجر�ء ، و مع عدم �لخال مبا جاء بهذ� �لنذ�ر يحتفظ 

�ملنذر باملاحقة �لق�سائية �سد �ملنذر �ليه. ناأمل �ن تتجنبو� �ملزيد من �لجر�ء�ت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن مبوعد اجتماع خربة 

يف الدعوى رقم 8964/2021 منازعات اإيجارية ال�سارقة
�ملقامة من / حمد حممد يو�سف باقر �خلوري و�سركاوؤه  هاتف: 5379300 050 

�س�د / حممد ر��سد نور �لعامل - هاتف : 4305221 054 
بالإ�سارة �ىل قر�ر ندبنا خبري�ً ح�سابياً من قبل �إد�رة �سوؤون �خلرب�ء يف �لدعوى رقم 8964/2021 
�ملو�فق  يوم �خلمي�ص  �لأول  �جتماع �خلربة  تقرر عقد  بانه  نفيدكم علما  �ل�سارقة،  �إيجارية  منازعات 
�لثاين  �لطابق  �لكائن يف  وذلك مبقر مكتبنا  �لثانية ع�سر ظهر�ً  �ل�ساعة  متام  يف   13/01/2022
بناية �لفي�سل 2 �سارع �مللك في�س�ل باإمارة �ل�سارقة - خلف وكالة �ل�سوزوكي م�سطحبني معكم كافة 

�لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي ترونها منا�سبة لتمكيننا من بدء مهمتنا.
�خلبري �حل�سابي/ يعقوب حممد �ل�سامات 

yakoub@namc.co.ae : هاتف : 5505338 050  �إمييل
اخلبري احل�سابي / يعقوب حممد ال�سالمات
رقم القيد وزارة العدل 645

اإجتماع خربة 

70021

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

تنازل/ بيع
�عان بالن�سر

يف  يرغب   ، �لهند   : �جلن�سية  كومار-  نايتمبي  �ل�سيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( وذلك �إىل �ل�سيد : بال�سوند�ر�م 
نالتامبي - �جلن�سية: �لهند يف �لرخ�سة �مل�سماه )ور�سة من�سوريا لت�سليح ميكانيك 
�ل�سادرة من  رقم )217635(  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�سيار�ت( 
�ملادة  �أخرى : ل يوجد.  وعمابن�ص  د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديات 
)14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

تنازل/ بيع
�عان بالن�سر

ليكن معلوم�ا للجميع باأن �ل�سيد / عبد�لنا�سر كانهري�بار�مبيل علي �ح�م�د - �لهن�د �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن ك�امل ح�سته �لبالغة %50 وذلك �ىل �ل�سيد/ كور�سد �لم هميون 
ر�رى ، بنغادي�ص �جلن�سية، و �ل�سيد / �سونبني بنوى - �لهند �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
بنغادي�ص  ر�رى،  همي�ون  �لم  كور�س�د  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   50% �لبالغة  ح�سته  كامل  عن 
�جلن�سية بالرخ�سة �مل�سماه )�ور�ق �ل�سجر للخياطة و�لتطريز( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب 
رخ�سة رقم )791352( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقه،  تعديات �خرى 
ل�سنة  رقم )4(  �لقانون �لحتادي  �حكام  �ملادة )14( فقرة )5( من  : ل يوجد. وعمابن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق    2013
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0041841 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إع�ان بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد/حممد جمال �لدين حممد �سريفة على - �جلن�سية بنغادي�ص - يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% - يف �لرخ�سة �مل�سماه )ور�سة قمة �لتحكم 
ل�سيانة �ل�سيار�ت ( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )615511(، �ىل 
�ل�سيد/ �سيخ كمال �سيخ عبد�لرب - �جلن�سية بنغادي�ص ، �ل�سيد/ حممد جمال �لدين حممد �سريفة على - 
�جلن�سية بنغادي�ص - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة 
برخ�سة  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �ل�سيار�ت(  ل�سيانة  �لتحكم  قمة  )ور�سة  �مل�سماه 
جتارية رقم )615511(، �ىل �ل�سيد / �سيخ كمال �سيخ كام - �جلن�سية بنغادي�ص ، وعمابن�ص �ملادة )14( 
فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن 

لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 70555

تنازل/ بيع
�إعان بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : عمر �سالح عي�سى �ل�سركال �آل علي - �جلن�سية: �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( وذلك �إىل 
�ل�سيد : حممد زكريا بهويان حممد �سليمان بهويان - �جلن�سية : بنغادي�ص، يف �لرخ�سة 
رقم  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�ساخن للحاقة(  �مل�سماه )�سالون �خلط 
)566297( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديات �خرى: تغيري 
�ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �إىل )وكيل خدمات(، وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة 
�لعدل. فقد  �لكاتب  2013 يف �سان  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة   )5( من �حكام  
بعد  �ليه  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  ن�سر هذ� �لعان  �قت�سى 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
MOJAU_2022- 0041906 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عان بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : نايتمبي كومار - �جلن�سية : �لهند ، يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%100( وذلك �إىل �ل�سيد : بال�سوند�ر�م نالتامبي - 
�جلن�سية : �لهند يف �لرخ�سة �مل�سماه )ور�سة من�سوريا لت�سليح ميكانيك �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست 
باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )217635( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

بال�سارقة، - تعديات �أخرى : ل يوجد
وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555
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العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  10061/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �لدعوى رقم:2021/1387 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )224538.18( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف .

طالب �لتنفيذ : ريجيد بي�ص لعمال حفر �لأ�سا�سات وتثبيت �لركائز �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - بور�سعيد - �سارع بور�سعيد - مبنى بناية �ملطار - �سقة �لول 107 - بجو�ر بنايه بيزن�ص 

بوينت
�ملطلوب �إعانه : 1- �سركة كيوجنن حلفر �ل�سا�سات ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)224538.18( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1978/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227

و�ملوؤيد  م��دين ج��زئ��ي  رق������م:2021/1518  �ل��دع��وى  �ل��دع��وى  �ل�����س��ادر يف  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
بال�ستئناف رقم:2021/1069 ��ستئناف مدين ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )64320( درهم �ساما للر�سوم 

و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : ورثة �ملتويف/�مين خريي فهمي 1-خريي فهمي فلتاوو�ص جرج�ص )و�لد �ملتويف( و�خرون

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديره - �سارع بني يا�ص - برج �مل�سرف - �لطابق 14 - مكتب رقم 1407 بجو�ر 
sh:بلديه دبي - �لهاتف:0557909785 - رقم مكاين:3005495192 - �لربيد �للكرتوين

�ملطلوب �إعانه : 1- حممد م�سطفى حممد بحريي - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة،  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )64320(

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن حكم بالن�سر        

3988/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ص.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �للولو  مدينة  )�سابقا(  ����ص.ذ.م.م  للمقاولت  ج��ازز   -1 عليه  حمكوم  �إىل 
)حاليا(  - جمهول حمل �لإقامة 

�لو�حد ذ.م.م  �ل�سخ�ص  �ك�سيد برمييم للخلطات �جلافة �جلاهزة �سركة  : �سركة  مبا �ن حمكوم له 
- �جلن�سية �لمار�ت

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بتاريخ  2021/12/21  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )37.323( درهم �سبعة وثاثون �لف وثاثمائة ثاثة ع�سرون درهما و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
5% �سنويا من 2021/10/10 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات . 
هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لا�ستئناف خال ثاثني  قابا  �حل�سوري  حكما مبثابة 
�لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 70392

اعالن بالن�سر 
 8759/2020/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  ب�سار فكتور عارف �لن�سيو�ت -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�ص �ل�سرق �لو�سط �ص.م.ب )م( �لمار�ت )حاليا( �سركة 

�مريكان �ك�سرب�ص �ل�سرق �لو�سط �ص.م.ب )�سابقا(
وميثله:�سبحي ح�سني �حمد 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)336460.26( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �ساما للر�سوم و�مل�ساريف

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اعالن بالن�سر    
                  يف  املنازعة رقم:3103/2021/465 نزاع جتاري 

�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لثانية رقم 751
مو�سوع �ملنازعة : �ملطالبة مببلغ )40.194( درهم �ربعون �لفا ومائة و�ربعة وت�سعون درهم �مار�تي و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام ومقابل �تعاب 

�ملحاماة . 
�ملتظلم:�نغت خلدمات �ل�سرف �ل�سحي ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - �سقة �لول 107
وميثله:�بر�هيم حممد علي حد�د

�ملطلوب �إعانه :  1- تري�م للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م  -  متنازع �سده 
مو�سوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ )40.194( درهم �ربعون �لفا ومائة 
رفع  تاريخ  من  �سنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �مار�تي  درهم  وت�سعون  و�ربعة 
�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2022/1/11  
�ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  الطعن رقم:1316/2021/445 طعن جتاري 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لتجارية �لثانية - متييز رقم 547

مو�سوع �لطعن : قبول �لطعن �سكا ومو�سوعا ونق�ص �حلكم �ملطعون فيه ووقف تنفيذه و�حاله �لدعوى 
�ىل حمكمة �ل�ستئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة و�لز�م �ملطعون �سده �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�لطاعن:كادتك �نرتنا�سيونال �ص.ذ.م.م - فرع دبي
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - مبنى ملك �أي�سر خالد ح�سني �حلاوي - �لطابق 
14 - مكتب رقم 1401 - ه��ات��ف:043586113 - ف��اك�����ص:043586116 - رقم م��ك��اين:2611687939 - �لربيد 

info@ablawfirm.ae:للكرتوين�
 وميثله:�مل عمري �ل�سبيعي

�ملطلوب �إعانهما :  1- طوكيو ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات و�ل�سباغ ذ.م.م وميثلها �ل�سيدة/لين�سي دينى  
-  مطعون �سده 

�ع��اه ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل  �ملذكور  �لطعن  �ق��ام عليكم  �لطاعن  ب��ان  نعلنكم    : �لإع��ان  مو�سوع 
حمكمة �لتمييز )جل�سة �لتقا�سي عن بعد( وذلك للرد �سحيفة �لطعن �ملتقدمة �سدكم.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  الطعن رقم:1303/2021/445 طعن جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لطعون �لوىل  رقم 232

مو�سوع �لطعن : قبول �لطعن �سكا ومو�سوعا ونق�ص �حلكم �ملطعون فيه �حالته �ىل حمكمة 
�ل�ستئناف ل�سد�ر حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة �لنق�ص و�لز�م �ملطعون �سده بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�لتعاب . 
�لطاعن:�سركة فيكتورز هولدنغ �آند فاينان�ص �إنك

 o14 عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - معرب �خلليج �لتجاري - �سارع �لبر�ج - بناية
- مقابل U-bora Towers - عنو�نها خارج �لدولة �جلزر �لربيطانية �لعذر�ء - بولية 

رود تاون - منطقة تورتول -  وميثله:حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملا
�ملطلوب �إعانهما :  1- جوزيف كيم 2- موؤ�س�سة �و �أ�ص د�سرت بيو�سن  -  مطعون �سدهما

يف  �حل��ق  ولكم  �لطاعن  من  �ملقدمة  �لطعن  �سحيفة  من  بن�سخة  نبلغكم    : �لإع��ان  مو�سوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تبليغكم لاعان.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70353

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3845/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجاريه �خلام�سه رقم 15

�لف  وثاثون  �سبع  وثاثمائة  مليون  دره��م   )1.337.508.65( مببلغ  مطالبة  دع��وى   : �لدعوى  مو�سوع 
خم�سمائة وثمانية درهم وخم�ص و�ستون فل�ص - و�لفائدة �لقانونية مع �لتعوي�ص مببلغ )200.000( درهم. 

�ملدعي:د��ص �إليت �ص.م.ح
مقره  �لكائن  �لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  وم�ساركوه  �ل�سفر  مكتب  بالدولة  �ملختار  عنو�نه:وحملها 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - د�ون تاون - �سوق �لبحار - مكاتب �ل�ساحة - بناية دي - �لطابق 4 - مكتب 

401 - وميثله:مهدي �سفر غلوم عبد�هلل
�ملطلوب �إعانه :  1- باري�ص غالريي �ص.ذ.م.م  -  �سفته : �خل�سم �ملدخل 

مو�سوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة مببلغ )1.337.508.65( درهم مليون 
مع  �لقانونية  و�لفائدة   - فل�ص  و�ستون  وخم�ص  دره��م  وثمانية  خم�سمائة  �ل��ف  وثاثون  �سبع  وثاثمائة 
�لتعوي�ص مببلغ )200.000( درهم - وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/1/12  �ل�ساعة 11.00 
�ص يف �لقاعة:ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن قرار بالتنفيذ        

                  يف  الدعوى رقم:257/2020/250 بيع عقار مرهون 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لوىل رقم 183

مو�سوع �لدعوى : طلب �ذن بيع عقار مرهون عبارة عن �لوحدة رقم 908 و�ملوقف رقم CB1-231 - �لو�قعة 
مبنطقة نخلة جمري� - مارينا �بارمتنت�ص 6 - مبنى رقم 6 - يف دبي و�لر�سوم و�مل�ساريف. 

�ملدعي:�لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �سارع �لرباط - دبي في�ستيفال �سيتي - برج �لفي�ستيفال - �لطابق �لثالث ع�سر - 

�لد�ئرة �لقانونية - مكاين:3414190570 - وميثله:حممود ح�سني علي �حمد
�ملطلوب �إعانه :  1- ر�مي باهي ح�سني �أبوزيد  -  �سفته : منفذ �سده 

�سكنية  �سقة  �لعقار  نوع  �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن  بان مت �حلجز على  نعلنكم    : �لإع��ان  مو�سوع 
- �ملنطقة نخلة جمري� - رقم �لر�ص 1998 - رقم �ملبنى 6 - ��سم �ملبنى مارينا �بارمتنت�ص 6 - رقم �لعقار 
908 - رقم �لطابق 9 - �مل�ساحة 162.18 مرت مربع ، كما نعلنكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )2504551.37( 
درهم خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاه و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق 
�ملز�يدة وفقا لن�ص �ملادة 295 من قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية مع مر�عاة �حت�ساب مدة �لتكليف بال�سد�د بعد 

م�سي مدة �ل�سبعة �يام من علمكم باحلجز.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1031/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �ل�سابعة رقم 409

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )40065.67( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفو�ئد �لقانونية �مل�ستحقة من تاريخ �ل�ستحقاق يف:2019/1/29 وحتى متام �ل�سد�د بو�قع %5 

�سنويا و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة . 
�ملدعي:�ميك�ص )�ل�سرق �لو�سط( �ص.م.ب )م( �لمار�ت

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �لفلك - مبنى بناية فندق ميديا و�ن - �سقة 27
�ملطلوب �إعانه :  1- �ملعز بن حميده �ملنا�سري  -  �سفته : مدعي عليه 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  م��و���س��وع �لإع����ان :  ق��د 
)40065.67( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفو�ئد �لقانونية �مل�ستحقة من تاريخ �ل�ستحقاق 
يف:2019/1/29 وحتى متام �ل�سد�د بو�قع 5% �سنويا و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة - وحددت لها 
مكلف  فاأنت  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  09.00 �ص يف  �ل�ساعة    2022/1/10 �ملو�فق   �لثنني   يوم  جل�سة 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:536/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �جلزئية �لثانية رقم 256

مو�سوع �لدعوى : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للبنك �ملدعي وقدره )1.671.130.21( درهم مليون و�ستمائة وو�حد و�سبعون 
�لفا ومائة وثاثون درهما وو�حد وع�سرون فل�سا - كما ورد باحت�ساب �خلربة ولي�ص بقيمة �ملطالبة مع �لفائدة بو�قع %12 
�سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل دون 

كفالة �سند� للمادة 229 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية . 
�ملدعي:بنك �أبوظبي �لتجاري - عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بناء بنك �بوظبي �لتجاري - �سقة 2 - 

 1366976169  : مكاين   -  yosef.8shahin@prestigcates.com   مدينة دبي للتعهد
وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن

�ملطلوب �إعانه :  1- عبري حممد غلوم ح�سني �لبلو�سي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للبنك �ملدعي وقدره )1.671.130.21( 
درهم مليون و�ستمائة وو�حد و�سبعون �لفا ومائة وثاثون درهما وو�حد وع�سرون فل�سا - كما ورد باحت�ساب �خلربة ولي�ص بقيمة 
�ملطالبة مع �لفائدة بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع 
�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل دون كفالة �سند� للمادة 229 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية - وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  
2022/1/10  �ل�ساعة 11.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت تعديل �لطلبات.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1286/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/291 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )742010( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�س�سة �لعامة للعقار�ت �ل�ستثمارية

عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ملطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين

مكاين:3244594826 - وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي
�ملطلوب �إعانه : 1- فرحان ميمون  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
 ، و�مل�ساريف  للر�سوم  �ساما  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )742010( درهم �ىل طالب  به 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9990/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/508 جتاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)4593571.35( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �سركة �ملرو�ن للمقاولت �لعامه ذ.م.م - فرع دبي
�سندوق   - �لزعيم  يا�سني  م���رو�ن  ملك   - �لتجاري  �خلليج   - ب��اي  بيزن�ص   - ب��ردب��ي   - دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 

بريد:19660 - هاتف:044288968 - فاك�ص:044293158 - هاتف متحرك:0565048092
�ملطلوب �إعانه : 1- هند�سة �ملدينة للمقاولت ذ.م.م فرع دبي - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)4593571.35( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  872/2015/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2011/360 مدين كلي و�ملعدل بال�ستئناف رقمي 819 

و 3013/843 ��ستئنافني مدين ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )634475( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : مكتب و�سام لتخلي�ص �ملعامات و�لطباعه وميثله مالكه/حممد جمعه حممد �بو نقرية

عنو�نه:�مارة دبي - �جلافلية - مبنى �د�رة �لقامة و�جلن�سية حمل ملك �سعيد حممد جمعه
وميثله:عبد�لرحمن عبد�هلل ح�سني �مل�سرب

�ملطلوب �إعانه : 1- �سهيل نور ح�سني - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1918297( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  9247/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/5803 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)24286.3( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : �لمار�ت دي�سرتيكت كولينج )�مييكول( �ص.ذ.م.م

�لعاملي - بو�بة رقم  �مل��ايل  ز�ي��د - مركز دبي  �ل�سيخ  �سارع  �م��ارة دبي - بردبي - دبي -  عنو�نه:�لمار�ت - 
3 - �لطابق �ل�ساد�ص - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680

�ملطلوب �إعانه : 1- فيكر�م بي �سيتي - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)24286.30( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1146/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/609 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )645063.50( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب ور�سم �لتنفيذ .
طالب �لتنفيذ : ت�سوجن ت�سي هوجن

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع جممع دبي لا�ستثمار - مبنى ثمار 1 - �سقة 
 IBAN:AE630260001014644251201  - 313 - بوكالة �ملحامي/عبد�لعزيز �لهنائي

وميثله:عبد�لعزيز خليفة م�سعود �سيخان �لهنائي
�ملطلوب �إعانه : 1- دي �إل بي �كوي�سي�سن�ص دي دبليو �سي �ص.ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )645063.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 7296/2021/60 اأمر اداء 

تفا�سيل �لإعان بالن�سر
�إىل �ملدعى عليه / 1- �سركة �يه �ن �سي للمقاولت �ص.ذ.م.م - جمهول حمل �لإقامة

مبا �أن �ملدعى / دبي با�سرت در�ي مك�ص )�ص.ذ.م.م( 
و ميثله / رميا عبد�حلكيم �جلر�سي

باإلز�م   2021-11-15 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  طلب 
�ألف  )�أربعون  درهم   40،077،50 قدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  باأن  بالت�سامن  عليهما  �ملدعى 
بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �لأمر مع  �سند  �ل�سيك  فل�سا( قيمة  درهما وخم�سون  و�سبعون  و�سبعة 
وبالر�سوم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى   ،2021/11/9 يف  �حلا�سل  �لدعوى  قيد  تاريخ  من   %5
وتنوه  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ست  �ملحاماة  �أتعاب  مقابل  دره��م  �أل��ف  ومبلغ  و�مل�ساريف 
�حل��ق يف  ولكم  برف�سه.  ل��ذ� ق�ست  له  م��ربر  �ملعجل ل  بالنفاذ  �لأم��ر  �سمول  �أن طلب  �ملحكمة 

�إ�ستئناف �لأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70392

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:7260/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملطلوب �سدهما على �لت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا ملقدمة �لطلب مبلغ 
�ل�سد�د  وقدره )250.305( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى تاريخ 

�لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:تر�ن�ص �لمار�ت لتجارة �ملو��سي ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �م��ارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �لعمال - برج فيجن تاور - �لطابق 17 
رقم مكاين:2504886910

�ملطلوب �إعانهما :  1- مطعم ويلدن �نرتنا�سونال ذ.م.م 2- وليد �سعيد فهيم �ل�سيد خليل  -  �سفتهما : 
مدعي عليهما

 - ب��ت��اري��خ:2021/11/11  �لبتد�ئية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  :طلب  �لإع���ان  مو�سوع 
�لف  درهم مائتني وخم�سون  وقدره )250.305(  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  �لز�م 
�لتام  �ل�سد�د  �سيك وحتى  ��ستحقاق كل  تاريخ  بو�قع 5% من  �لقانونية  و�لفائدة  وثاثمائة وخم�سة درهم 
وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خال 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70519 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                             يف التنفيذ رقم  115/2021/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �قر�ر مديونية.

طالب �لتنفيذ : حممد عمر حممد خري �لتجانى
�سارع �لعمال - مبنى  �لتجاري - دبي -  �م��ارة دبي - منطقة �خلليج  عنو�نه:�لمار�ت - 

�كزيكتيف باي )بي( - �سقة 1606
�ملطلوب �إعانه : 1- �حمد ح�سبو حممد عبد�لرحمن - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1628720( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:3263/2021/305 ا�ستئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لتجارية �لوىل رقم 84
مو�سوع �ل�ستئناف : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2941 ل�سنة 2021 جتاري جزئي ، 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب . 
�مل�ستاأنف:كار لينك لتاأجري �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة هور �لعنز �سرق - �سارع 22 ب من �سارع �لحتاد - بناية 
ملك علياء عبد�لرحيم مرد��ص �لطابق �لر�سي - حمل رقم 25 - بالقرب من م�سجد فاطمة 

�لزرعوين مكاين:3396797114  -  وميثله:��سام عثمان �حمد عثمان �حمد 
�ملطلوب �إعان :  1- كرم بود�ليا  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع �لإعان :  قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2021/2941 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2022/1/9  �ل�ساعة 10.00 �ص بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70392 العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4588/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �حلادية ع�سر رقم 854
مو�سوع �لدعوى : تطلب �ملدعية من عد�لة �ملحكمة ت�سجيل �لدعوى وحتديد جل�سة لنظرها و�عان �ملتنازع �سدها ب�سورة 
عن �سحيفتها و�ملوعد �ملحدد لها وبعد �ملحاكمة و�لثبوت �حلكم:1- ب�سم ملف �لنز�ع رقم 2939 ل�سنة 2021 نز�ع جتاري 
بالز�م �ملتنازع �سدهما ب�سد�د مبلغ )100.359( درهم بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق حتى 

تاريخ متام �ل�سد�د 2- �لز�م �ملتنازع �سده بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:لك�سري �سوبر لتاجري �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �م��ارة دبي - بردبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �لب��ر�ج - بناية فندق جلف كورت حمل رقم 02 
بالقرب من فندق ميلينيوم مكاين:2615686247

�ملطلوب �إعانه :  1- برونو ماتيو�ص دي �سو�سا بينو  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعان :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها تطلب �ملدعية من عد�لة �ملحكمة ت�سجيل �لدعوى وحتديد جل�سة 
لنظرها و�عان �ملتنازع �سدها ب�سورة عن �سحيفتها و�ملوعد �ملحدد لها وبعد �ملحاكمة و�لثبوت �حلكم:1- ب�سم ملف �لنز�ع 
رقم 2939 ل�سنة 2021 نز�ع جتاري بالز�م �ملتنازع �سدهما ب�سد�د مبلغ )100.359( درهم بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق حتى تاريخ متام �ل�سد�د 2- �لز�م �ملتنازع �سده بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة - وحددت 
لها جل�سة يوم �لثاثاء  �ملو�فق  2022/1/11  �ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/1/10254(
�ملنذر : كون�سي نيلييل عبدول غفور -لاإر�ساد : 0527199577

�ملنذر �إليه : مونتجومريي جرين وود
�لعنو�ن �لقوز - بناية �لو�سل f6 - هاتف 0551051253 - �سركة هاديكات للتجارة �ص ذ م م

رقم �ملحرر : 2021/1/257182 
�ملو�سوع / �سيغة �لت�سريح باإعان �ملنذر �إليه بالن�سر لاإنذ�ر رقم )2021/1/257182( 

حمرر  رقم  حتت  بدبي  �لعدل  كاتب  لدى  ت�سديقه  ومت  �إليه  للمنذر  عديل  �إنذ�ر  حرر  قد  �ملنذر  �إن  حيث   )1
 )2021/1/257182(

�لعماء وكل ما يخ�ص  �لأور�ق و�مل�ستند�ت و�ل�سيكات  بت�سليم كافة  �إليه -  �ملنذر  �ملنذر ينبه على  : ولكل ما تقدم فان  لذلك 
�ل�سركة وذلك خال �سبعة �يام من تاريخ ��ستامه لهذ� �لإخطار وعلى من لدية �لرغبة �و �لعرت��ص على �إمتام ذلك �لتقدم 
بالتو��سل مع �ملنذر خطياً وكتابياً ور�سمياً على عنو�نه �ملبني ب�سدر هذ� �لإنذ�ر خال �لأجل �سالف �لذكر وذلك بح�سب �لأ�سول 
�ملنذر  ب�سكل نهائي مع �حتفاظ  �لإجر�ء  و�إل �سقط حقه يف �لإعرت��ص على ذلك  �لتاأ�سي�ص  لعقد  �لقانونية وطبقاً  و�لقو�عد 
بكافة حقوقه �لأخرى يف مو�جهة �ملنذر �إليه. و حيث �إن �ملنذر يرغب يف �إعان �ملنذر �إليه بالإنذ�ر مرة �أخرى بالن�سر باإحدى 
�ل�سحف �ليومية. لذلك ، يلتم�ص �ملنذر من �سعادتكم �لتف�سل باملو�فقة على �إ�سد�ر �أو�مركم بتبليغ �ملنذر �إليه بالإنذ�ر مرة 

�أخرى بالن�سر باإحدى �ل�سحف �ليومية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 70533
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سركة �سمالن ملقاولت البناء ذ م م
)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002619/ 

1103D - I - 1103 إىل �ملحكوم عليه : �سركة �سمان ملقاولت �لبناء - ذ م م  �لعنو�ن : عجمان �لعالية برج �لفق� 
 4452109972 رقم  مكاين   -  DHORIZON TOWER
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سركة �أ�سباغ بريجر �لإمار�ت �ملحدودة - ذ م م   
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف : 933388.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �إعانك 
/ �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
- �ل�ساعة - �مام �ملحكمة �ملذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13435 بتاريخ 2022/1/6 70533
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فندق توليب ان اخلان   
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005260/ 

�إىل �ملحكوم عليه : فندق توليب �ن �خلان 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �لك�سندر فوؤ�د �سرفان يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 126770 درهم 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• اأبوظبي-الفجر:

عبريها  �لنبطي  �ل�سعر  ق�سائد  ن��رثت 
“�أبوظبي”،  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�سمة  م��ن 
����س���رح �ل��ث��ق��اف��ة وم��ل��ت��ق��ى �لأح�������ام، يف 
“�ساعر  برنامج  من  �خلام�سة  �لأم�سية 
�ملليون” مبو�سمه �لعا�سر، و�لذي تنتجه 
وتنظمه جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج 

�لثقافية و�لرت�ثية يف �أبوظبي.
مبا�سرة  بثت  �ل��ت��ي  �لأم�����س��ي��ة  وت��ع��ط��رت 
�لر�حة  �ساطئ  م�سرح  م��ن  �ل��ه��و�ء  على 
باأجمل  و�لإم�����ار�ت،  بينونة  قناتي  ع��رب 
�لتهاين و�لتربيكات لقيادة و�سعب دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ولكل �لأ�سقاء 
مبنا�سبة  و�لأم���ن���ي���ات،  �أج���م���ع  و�ل���ع���امل 

حلول �لعام 2022. 
�ملزروعي  �سيف  عي�سى  �لأم�سية  ح�سر 
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
و�ل�����رب�م�����ج �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل����رت�ث����ي����ة يف 
�أبوظبي، وعبد�هلل بطي �لقبي�سي مدير 
باللجنة،  و�لت�����س��ال  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة 
�إد�رة  �مل���زروع���ي م��دي��ر  وع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط و�مل�������س���اري���ع ب��ال��ل��ج��ن��ة، �إىل 
�لإعام  و�سائل  ممثلي  من  ع��دد  جانب 
�لجتماعي  �لتو��سل  ورو�د  و�ل�سحافة 

وع�ساق �ل�سعر �لنبطي.
�لإعامي  �ل��ربن��ام��ج  م��ق��دم��ي  ورح����ب 
ح�����س��ني �ل���ع���ام���ري و�لإع����ام����ي����ة ندى 
ب���اأع�������س���اء جل���ن���ة حتكيم  �ل�������س���ي���ب���اين، 
�لعميمي  �سلطان  من  �ملكونة  �لربنامج 
�ل�سعيد،  حمد  �ل�سعر،  �أكادميية  مدير 
�لدكتور غ�سان �حل�سن، و�أع�ساء �للجنة 
تركي  �لأ���س��ت��اذ  للربنامج  �ل�ست�سارية 

�ملريخي، و�لأ�ستاذ بدر �سفوق.

ال�شاعر  يوؤهل  امل�شاهدين  ت�شويت 
عبد الهادي اأبو دية القحطاين من 

ال�شعودية
�ل�ساعر  �مل�������س���اه���دي���ن  ت�������س���وي���ت  �أه������ل 
دي���ة  �أب�������و  �ل�����ه�����ادي  “عبد  �ل�������س���ع���ودي 
�لقحطاين” بنتيجة %78، لينظم �إىل 
�لقادمة�ل�  للمرحلة  �ملتاأهلني  زم���اءه 
ثاثة  �حل���ظ  ي��ح��ال��ف  مل  ف��ي��م��ا   ،  24
�لعتيبي  �خل��ر����ص  )�سويلم  ه��م  �سعر�ء 
���س��ت��ار �لعنزي  ن��ا���س��ر  �ل�����س��ع��ودي��ة،  م���ن 
�سلطنة  من  �لزرعي  ر��سد  �لكويت،  من 

عمان(.

عربية  دول   5 م��ن  ���ش��ع��راء  �شتة 
ح��م��ل��وا ب���ني ق�����ش��ائ��ده��م احل��ب 

والتحدي
مع  �نطلقت  �خلام�سة  �لأم�����س��ي��ة  رح��ل��ة 
5 دول ع��رب��ي��ة، وهم  ���س��ع��ر�ء م��ن  ���س��ت��ة 
�سوريا،  م���ن  �ل���ط���ائ���ي  ح��م��ي��د  )ن���ا����س���ر 

رك�����اد م���ط���رب �ل�����س��م��ري م���ن �ل���ع���ر�ق، 
�ل�سعودية،  م��ن  �حل��ازم��ي  ح��و����ص  عايد 
�ل�سعودية،  م��ن  �ل��زم��اي  ع��ب��د�هلل حامد 
م�ساعد  �لكويت،  م��ن  �لأ���س��ع��دي  حممد 
ب��ن طع�سا�ص �حل��ارث��ي م��ن �لإم�����ار�ت(، 
�حلب  ق�سائدهم  ب��ني  ح��م��ل��و�  و�ل��ذي��ن 

و�لتحدي.
و�أطل �ل�ساعر نا�سر حميد �لطائي من 
�سوريا، بق�سيدة جاء يف مقدمتها “�فهق 
�ل�سباب       د�م��ك على قيد  �ل��ذ�ك��رة  عيون 
و�رخ �لر�سن و �حامك �فردها وترجم 

للها”.
�ل�سمري  رك����اد م��ط��رب  �ل�����س��اع��ر  وق����دم 
“�سّدي  فيها  ق��ال  ق�سيدة  �ل��ع��ر�ق،  م��ن 
عثا فيه فار �لبوح من كل �سوب     �للي  

�بطنه هموم �لنا�ص و�سدودها”.
�حلازمي  ح��و����ص  ع��اي��د  �ل�ساعر  و�أل��ق��ى 
“لو  فيها  ج��اء  ق�سيدة  �ل�سعودية،  م��ن 
ي�سرت �ل�سم�ص متنك يا عظيم �ل�سحاب     
جتليك عنها هبوب �لوقت حّتى تبني”.

وج��اءت ق�سيدة �ل�ساعر  عبد�هلل حامد 
�ل��زم��اي م��ن �ل�����س��ع��ودي��ة، ب��ع��ن��و�ن “ناي 
�لأرو�ح”، �إذ يقول يف مقدمتها “ذعذعت 
ل��ك وط��ّف��ى �ل��اه��ب �����س����رور      وباقي 

�جلمر توقد حزنه رياح”.
�أما  �ل�ساعر حممد �لأ�سعدي من �لكويت، 
�لكويت”،  “هنا  بعنو�ن  ق�سيدة  فقدم 
قال فيها “ت�سّرب �سوت ب� ْعروق �لليايل 
و �ل�سدى ب� �لبال        �سجيجه من �فا 

غ�ّص بوفا خمنوق باور�قي”.
ب���ن طع�سا�ص  �ل�����س��اع��ر م�����س��اع��د  وق�����دم  
�لإم���ار�ت، ق�سيدة جاء يف  �حلارثي من 
مطلعها “ت�سّرب �سوت ب� ْعروق �لليايل 
و �ل�سدى ب� �ل��ب��ال     �سجيجه من �فا 

غ�ّص بوفا خمنوق باور�قي”.

علي  “م�شبح  امل���رادف���ات  ���ش��اع��ر 
الكعبي” �شيف االأم�شية اخلام�شة

��ست�سافت �لأم�سية �خلام�سة من برنامج 
“م�سبح  �ملر�دفات  �ساعر  �ملليون،  �ساعر 

و�لذي ر�سم حروفه على  علي �لكعبي”، 
�إي���ق���اع �لأ����س���ال���ة وح���ب �ل���وط���ن، وطرز 
ق�سائده بتفا�سيل �لتاريخ و�جلغر�فيا.

�أن برنامج  و�أكد �ل�ساعر م�سبح �لكعبي 
�سعرياً  م���ن���رب�ً  ي��ع��ت��رب  �مل���ل���ي���ون  ���س��اع��ر 
ك��ب��ري�ً �أث����رى �ل�����س��اح��ة �ل�����س��ع��ري��ة وقدم 
�ملو�هب، وخدم �ل�سعر و�ل�سعر�ء، موؤكد�ً 
�أن �ل��دع��م �ل���احم���دود ل��ل��ربن��ام��ج من 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�ساهم على مر  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى 
�ل�سنو�ت �لطويلة �ملا�سية يف ��ستمر�رية 

�لربنامج وحتقيق جناحاته �ملتتالية.
�لكعبي،  ع��ل��ي  م�����س��ب��ح  �ل�����س��اع��ر  وق�����دم 
�لق�سائد  م���ن  ع����دد  �لأم�����س��ي��ة،  خ����ال 
�لأم�سية  ع��ل��ى  �أ���س��ف��ت  �ل��ت��ي  �مل��ت��ن��وع��ة 
�لق�سائد  ولق��ت  جمالية،  �سعرية  ذ�ق��ة 
و�ملتابعني  �مل�����س��رح  ج��م��ه��ور  م��ع  ت��ف��اع��ل 
�لتو��سل  مو�قع  على  �لربنامج  ملن�سات 

�لجتماعي.

�إمار�ت �لام�ستحيل يف خم�سني عام
�أط����ل ���س��ع��ر�ء �لأم�����س��ي��ة �خل��ام�����س��ة من 
ت���ق���ري���ر م�������س���ور  ب�سوت  ج���دي���د ع����رب 

�لإعامي عارف عمر، 
�إ�������س������اء�ت ع���ل���ى ق�سة  ت����ن����اول  و�ل�������ذي 
خم�سني  يف  �لام�ستحيل”  “�إمار�ت 
م�سرية  م��ن  ج��و�ن��ب  �إىل  متطرقاً  ع��ام، 
�لعطاء و�لبناء و�لتنمية لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

ال�شاعرين “ركاد ال�شمري وم�شاعد 
جلنة  ب��ق��رار  ي��ت��اأه��الن  احلارثي” 

التحكيم
�أهلت جلنة حتكيم �لربنامج �ل�ساعرين 
)ركاد مطرب �ل�سمري من �لعر�ق ب� 48 

درجة من 50،
 وم�����س��اع��د ب��ن ط��ع�����س��ا���ص �حل���ارث���ي من 
�لم�����ار�ت ب��� 47 درج�����ة(، وت��ب��ق��ى �أرب���ع 
�جلمهور  ت�����س��وي��ت  �ن��ت��ظ��ار  يف  ���س��ع��ر�ء 
�لتطبيق  ع��ن طريق  �أ���س��ب��وع  م��د�ر  على 

�خلا�ص بربنامج �ساعر �ملليون �أو موقعه 
�لإلكرتوين، ومنح �لفر�سة ل�ساعر و�حد 

منهم  للتاأهل �إىل �ملرحلة �لقادمة،
�لزماي  حامد  )عبد�هلل  هم  و�ل�سعر�ء   
عايد حو��ص  درج��ة،   46 �ل�سعودية  من 
�حل���ازم���ي م���ن �ل�����س��ع��ودي��ة 45 درج����ة، 
حممد �لأ�سعدي من �لكويت 44 درجة، 
ن��ا���س��ر حميد �ل��ط��ائ��ي م��ن ���س��وري��ا 44 

درجة(.
�لنبطي  �ل�����س��ع��ر  م���ت���ذوق���ي  وب����اإم����ك����ان 
�ساعر  م��ن  �خلام�سة  �لأم�����س��ي��ة  متابعة 
�مل����ل����ي����ون، ع����رب ق����ن����اة �ل����ربن����ام����ج على 
 youtube.com/( �ل���ي���وت���ي���وب 

،)Millionspoet
�أو �لتطبيق �لذكي و�ملوقع �لإلكرتوين   
وم����ن���������س����ات �ل����ت����و������س����ل �لج���ت���م���اع���ي 
�حللقات  م��ت��اب��ع��ة  وك���ذل���ك  ل��ل��ربن��ام��ج، 
كل  للحلقات  �ملبا�سر  و�ل��ب��ث  �ل�سابقة، 
ثاثاء يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف 

م�ساًء بتوقيت �لإمار�ت.

ق�شائد ال�شعر النبطي تنر عبريها يف خام�ض اأم�شيات برنامج �شاعر املليون 

ت�سويت امل�ساهدين يوؤهل ال�ساعر عبد الهادي اأبو دية القحطاين من ال�سعودية

•• ال�سارقة-الفجر:

ت�����س��ت�����س��ي��ف �ل�������دورة �ل�����س��اد���س��ة من 
للت�سوير  �ل������������دويل  �مل������ه������رج������ان 
�ل��ف��وت��وغ��ر�يف )�ك�����س��ب��وج��ر(، �حلدث 
�لت�سوير  بفن  يحتفي  �ل��ذي  �لعاملي 
�ل�سارقة،  يف  و�إبد�عاته  �لفوتوغر�يف 
�لعامل  يف  �مل�سورين  كبار  م��ن  نخبة 
�لفوتوغر�فية  �أع���م���ال���ه���م  ل��ع��ر���ص 
�لفريدة و�أ�ساليبهم �ملبتكرة يف رو�ية 
معنا  وي�ساركو�  �لب�سرية  �لق�س�ص 

جتاربهم وخرب�تهم.
ينظمه  �ل�����ذي  �مل���ه���رج���ان،  وي�����س��ه��د 
�ل�سارقة،  حلكومة  �لإعامي  �ملكتب 
و�لذي تقرر �إقامته على مد�ر �سبعة 
�أي����ام ه���ذ� �ل���ع���ام، خ���ال �ل��ف��رتة من 
مركز  يف  �ملقبل  ف��رب�ي��ر   15 �إىل   9
�إك�سبو �ل�سارقة، معار�ص فنّية فردية 
وجماعّية مل�سورين من خمتلف �أنحاء 
حملية  للت�سوير  وموؤ�س�سات  �لعامل 
وعاملية، كما يقدم برناجماً متكامًا 
�مللهمة  و�خل���ط���اب���ات  �ل����ن����دو�ت  م���ن 
و�لتعليمية  �لتدريبية  �لعمل  وور���ص 
من  �مل��ه��ار�ت  لتنا�سب  �سممت  �ل��ت��ي 
ج��م��ي��ع �مل�����س��ت��وي��ات، ب���الإ����س���اف���ة �إىل 

يف  �ل��ف��ن��ي��ة،  �لأع���م���ال  تقييم  جل�سات 
57 م�سور�ً  يقدمه  برنامٍج متكامل 

فوتوغر�فياً. 
ومن �مل�سورين �مل�ساركني يف �ملهرجان 
�ستيف ماكوري، ع�سو من�سة ماغنوم 
بت�سوير  �مل��ت��خ�����س�����ص  ل��ل��م�����س��وري��ن، 
و�لثقافات  و�ل���ت���ق���ال���ي���د  �ل����ن����ز�ع����ات 
�ل��ق��دمي��ة، وم���ن �أه���م �أع��م��ال��ه �سورة 
�لأفغانية”  “�لفتاة  ع��ن��و�ن  حت��م��ل 
وج�سدت   1984 عام  �لتقطها  �لتي 
تاريخ �أفغان�ستان و�سعبها و�لاجئني 
يف خمتلف �أنحاء �لعامل، حيث ي�سارك 
�ل�سخ�سّية  �ل�����س��ّور  م��ن  مبجموعة 
�لعفوية �إىل جانب لوحات من �حلياة 

�ليومية.
ومي���ك���ن ل����ل����زو�ر م�������س���اه���دة �أع���م���ال 
ك��ل م��ن �مل�����س��ورة �مل��ق��دون��ي��ة بيلجانا 
�لعديد  على  �حلائزة  جوروكوف�سكي 
�أث�����ارت �سورها  م��ن �جل���و�ئ���ز و�ل��ت��ي 
�لثقايف  �لخ�����ت�����اف  ح������ول  ج��������دًل 
كري�ص  و�مل�سّور  �لتقاليد؛  و�ح���رت�م 
رينييه �لذي �لتزم بتوثيق �ملجتمعات 
عن  مب��ن��اأى  تعي�ص  �ل��ت��ي  �لتقليدّية 
د�نيال  �ل��رو���س��ي  و�مل�����س��ور  �ل���ع���امل؛ 
بت�سوير  ب�سغفه  �مل���ع���روف  ك�����ورد�ن 

�إىل  و�ل���رح���ات،  �لطبيعية  �مل��ن��اظ��ر 
�لوثائقية  �ل�����س��ور  م�����س��اه��دة  ج��ان��ب 
�ل�سحفي  ل����ل����م���������س����ور  �مل�����ذه�����ل�����ة 

�لربيطاين جورج جورجيو.
�مل�ساركني  �مل�������س���وري���ن  ب����ني  وم������ن 
فون�سيكا  جونكالو  �لوثائقي  �مل�سور 
هاموند  وج�������ورد�ن  �ل���ربت���غ���ال،  م���ن 
�ل����ذي ي��ت��م��ي��ز ب��اأ���س��ل��وب��ه �مل��ع��ا���س��ر يف 
بني  يجمع  حيث  �ل��رح��ات  ت�سوير 
و�ل�سوء  و�لأل��و�ن  �ملتنوعة  �لثقافات 
كل  يعر�ص  كما  �لطبيعية؛  و�ملناظر 
�سالر  و�ألن  ف��ور�  فينيت  �مل�سور  من 
�ملتخ�س�ص يف �لت�سوير �لفوتوغر�يف 
�لتي  �أعمالهما  و�لأ����س���ود،  بالأبي�ص 

تعك�ص �سغفهما بفن ت�سوير �ل�سارع.
جمموعًة  زي������دي  ط������ارق  وي���ع���ر����ص 
ق�سية  فيها  يوثق  �لتي  �أعماله  م��ن 
ع��دم �مل�����س��او�ة وغ��ريه��ا م��ن �لق�سايا 
يقّدم  فيما  �ل��ع��امل،  يف  �لج��ت��م��اع��ّي��ة 
�مل�سّور �ل�سحفي فيديا ت�سادر�موهان 
�ملر�أة  ح��ول  م��وؤث��رة  ب�سريًة  ق�س�ساً 
و�ندماجها  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  �لإم���ار�ت���ّي���ة 
و�لقت�سادّية  �ل��ث��ق��اف��ّي��ة  �حل���ي���اة  يف 

و�لجتماعّية.
�ملهرجان نخبة من كبار  وي�سارك يف 

ت�سوير  يف  �ملخت�سني  يف  �مل�����س��وري��ن 
�لربية،  و�حل���ي���اة  �لطبيعة  �مل��ن��اظ��ر 
و�أب����رزه����م �مل�����س��ور �لأم���ري���ك���ي جول 
فوتو  “ذ�  م�سروع  موؤ�س�ص  ���س��ارت��ور، 
من  جمموعًة  يعر�ص  حيث  �آرك”، 
مهددة  وخملوقات  حليو�نات  �ل�سور 
يف  �لتقاطها  مت  و�ل��ت��ي  ب��الن��ق��ر����ص 
عدد من �ملحميات �لطبيعية وحد�ئق 
�ل���ع���امل؛ يف ح��ني يقدم  �حل���ي���و�ن يف 
�ل�سور  من  جمموعًة  رويكي  ميكيل 
للقطبني  �ملتغري  �مل�سهد  توثق  �لتي 
�ل�سمايل و�جلنوبي يف ظل �لتغري�ت 
كوكب  ي�������س���ه���ده���ا  �ل����ت����ي  �مل���ن���اخ���ي���ة 

�لأر�ص.
وي�ست�سيف �ملهرجان معر�ساً لأعمال 
جيكو�سكي  �آرون  �ل��ب��ي��ئ��ة  م�������س���ور 
�حلائز على عدة جو�ئز و�ملتخ�س�ص 
يف �ل��ت��وث��ي��ق �ل��ب�����س��ري ل��ل�����س��ر�ع بني 
�لإن�سان و�حليو�ن، �إىل جانب معر�ص 
�سرودر  �آلي����ن  �لبلجيكي  ل��ل��م�����س��ور 
ت�سوير  ح��ول  �أعماله  تتمحور  �ل��ذي 
و�مل�سور  بالنقر��ص،  �ملهددة  �لأن��و�ع 
�لذي تركز �سوره  بيليغور�سي  يوري 
�لطبيعية  �ملناظر  جمال  �إب���ر�ز  على 

�ل�ساحرة يف �لقطب �ل�سمايل.
بي�ص  ل���ي���ف���ون  �مل���������س����ور  وي���������س����ارك 
�لدقيق،  �ملاكرو  بت�سوير  �ملتخ�س�ص 
�لد�مناركية  و�ل��ب��اح��ث��ة  و�مل�������س���ورة 
ب�سغفها يف  �مل��ع��روف��ة  ت����رول  م��وغ��ن��ز 
و�لفائزة  �ل���ربي���ة  �حل���ي���اة  ت�����س��وي��ر 
�لربية  م�����س��ور �حل���ي���اة  م�����س��اب��ق��ة  يف 
دو�سيت،  وج���ا����س���رب  2020؛  ل���ع���ام 
“نا�سيونال  ق��ن��اة  ل���دى  يعمل  �ل���ذي 
على  �أعماله  وتركز  جيوغر�فيك”، 
�لإن�سان  ب���ني  �ل��ع��اق��ة  ����س��ت��ك�����س��اف 

و�لطبيعة.
ويف جمال ت�سوير عامل ما حتت �ملاء، 
ي�����س��ارك ���س��ت��ة م�����س��وري��ن حمرتفني 
روؤيتهم �خلا�سة حول ق�سايا  لعك�ص 
وهم  �لبحرية،  �لبيئة  على  �حلفاظ 
د�ريل �أوين، وبريان �سكريي، وديفيد 
دوبيلي، وجينيفر هيز، ولور بالي�ستا، 

وجيفري غاريوك. 

�لعام  ه����ذ�  �مل���ه���رج���ان  يف  وي�������س���ارك 
�لعديد من �مل�سورين �حلائزين على 
جو�ئز لعر�ص جمموعة من �أعمالهم 
جماليات  على  �ل�����س��وء  ت�سلط  �ل��ت��ي 
وتربز  �حل�سرية  و�ل��ع��م��ارة  �لأب��ن��ي��ة 
و�ملعايري  �ل��ت�����س��م��ي��م  ب���ني  �ل����ت����و�زن 
ت�سوير  فئة  وذلك �سمن  �لهند�سية، 

“�لعمارة”.
�آن��������درو ب����روك����و�����ص، وهو  وي���ع���ر����ص 
�لفنون �جلميلة  متخ�س�ص بت�سوير 
وتقنية �لتعري�ص �لطويل، جمموعة 
عنا�سر  تت�سمن  �لتي  �إب��د�ع��ات��ه  من 
معمارية ومناظر طبيعية وح�سرية، 
�سا�سيد�ر�ن  �ساجني  ي�ستعر�ص  فيما 
م���ع���ارف���ه وم���ه���ار�ت���ه يف �جل���م���ع بني 
و�لعنا�سر  و�ل���������س����وء  �ل����رتك����ي����ب 
بالأبي�ص  �سور  �لطبيعية من خال 
بروك،  �ستيفن  يقدم  كما  و�لأ���س��ود؛ 
وه��و نا�سط يف جم��ال �حل��ف��اظ على 
�ل��ت��اري��خ��ي، روؤي��ت��ه �خلا�سة  �ل���رت�ث 
ومفهوم  �ل���رتك���ي���ب  م����ب����ادئ  ح�����ول 

�لنز�هة يف �لفن. 
وي�سارك ماجد �لب�ستكي، وهو م�سور 
من  �ل�سارقة،  يف  ون�ساأ  ول��د  معماري 
خ���ال جم��م��وع��ة م���ن �ل�����س��ور �لتي 
و�لفنية  �لثقافية  �لعنا�سر  جت�سد 
و�جل��م��ال��ي��ة لإم�����ارة �ل�����س��ارق��ة، فيما 
ت�����س��ل��ط �أع����م����ال �مل�������س���ور �أي����ف����ان بان 
�حل�سرية  �مل�����س��اح��ات  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
�لعالية  �ملباين  �مل�سرتكة مبا يف ذلك 

و�ملنازل �ملبنية يدوياً.
وي�����س��ت�����س��ي��ف �مل���ه���رج���ان ن��خ��ب��ة من 
�لنا�سطني  �ل�����س��ح��ف��ي��ني  �مل�����س��وري��ن 
�لإن�سانية  �لتجارب  توثيق  جمال  يف 
روؤيتهم  �أع��م��ال��ه��م  جت�����س��د  و�ل���ذي���ن 
ومهار�تهم،  �ل���ف���ري���دة  �ل�����س��خ�����س��ي��ة 
ومن بينهم �مل�سور �لأمريكي جيم�ص 
توثيق  ع���ل���ى  ع���م���ل  �ل������ذي  ن���اك���ت���وي 
�لجتماعية،  �لق�سايا  و�أهم  �حلروب 
�حلائز  و�مل�������س���ور حم��م��د حم��ي�����س��ن 
و�لذي  مرتني،  بوليتزر  جائزة  على 
تتمحور �أعماله حول �أزمة �لاجئني 
�ل�سحفي  و�مل���������س����ور  �ل������ع������امل،  يف 

و�مل�سورة  ه���اف���ان���ا،  ع��م��ر  �لإ����س���ب���اين 
و�سانعة �لأفام �لت�سيكية يانا �أندرت 
ت��رك��ز يف ���س��وره��ا على مناطق  �ل��ت��ي 
�لإن�سانية؛ و�مل�سور  �لنز�ع و�لق�سايا 
كري�ن ريديل �ملهتم بق�سايا �لهجرة 
وحقوق �لإن�سان و�لتمثيل �ل�سيا�سي.

بونوماريف  ���س��ريج��ي  ي��ع��ر���ص  ك��م��ا 
جم��م��وع��ة م��ن �أع��م��ال��ه �ل��ت��ي تتناول 
�لأوروب��ي��ني وكذلك  �لاجئني  �أزم��ة 
�ل�سرق  يف  و�ل�������س���ر�ع���ات  �حل�������روب 
�لأو�سط، �إىل جانب �لفنانة و�سانعة 
و�مل�سور  ك����ورن����و�ل،  دي���ب���ي  �لأف������ام 
�لوثائقي �ملقيم يف لبنان دييجو �إيبار� 
�إقبال،  �إب��ر�ه��ي��م  و�مل�����س��ور  �سان�سيز، 
باأكرث  و�ل��ف��ائ��ز  بنغادي�ص  يف  �ملقيم 
ودولية؛  وط��ن��ي��ة  ج��ائ��زة   300 م��ن 
�ملتخ�س�ص  فورنييه  فر�نك  و�مل�سور 
�أنتج  ب��ال��ق�����س��اي��ا �لإن�����س��ان��ي��ة و�ل�����ذي 
�لأهلية  �حل��رب  عن  ��ستثنائًيا  عمًا 

يف لبنان. 
كما ي�ست�سيف )�ك�سبوجر( جمموعة 
�لرحات  ت�سوير  ع��امل  مبدعي  من 
فنون  ت��ت�����س��م��ن  ي��ت�����س��م��ن  و�ل��������ذي 
و�ل�سور  �لطبيعية  �ملناظر  ت�سوير 
�ل�سخ�سية و�ملعامل �لثقافية و�لطعام 

�لعامل،  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  م���ن  و�مل������دن 
ومنهم: كري�ص كو، و�أندرو بروكو�ص، 
ل���وك���اردي، ودي��ف��ي��د نيوتن،  و�إي���اي���ا 
و�لفنان �لإ�سباين غار�سيا دي مارينا 
�لفوتوغر�يف  بالت�سوير  �ملتخ�س�ص 
هوكينز  وك������ول������ني  �ل�����������س�����ري�����ايل، 
�لأ�سخا�ص  ب��ت�����س��وي��ر  �مل��ت��خ�����س�����ص 
مايك  �لتجاري  و�مل�سور  و�ملنتجات، 
و�خلبري  �مل�������س���ور  وك���ذل���ك  ب�������ر�ون، 
�لإعامي �لبارز �آيد�ن �سوليفان. كما 
ي�سارك يف �ملهرجان �مل�سور �لأمريكي 
و�مل�سور  وي��ل��ك�����ص،  �ستيفن  �ل�����س��ه��ري 
�لعلبي، ونيل  �ل�سوري �سامي  �لفلكي 
بيلي، وهو �سحفي متخ�س�ص باأخبار 
�لدر�جات �لنارية، ور�ي ويلز، حمرر 
“�سند�ي تاميز”،  �ل�سور يف جريدة 

�سينمائي  م�سور  �سار�دزيت�ص،  وبينو 
بت�سوير  متخ�س�ص  وف���وت���وغ���ر�يف، 
بورينج،  ولر�����ص  �جل��م��ي��ل��ة،  �ل��ف��ن��ون 
�ل�سحافة  ����س���ورة  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر 
وروبن  �لعاملية “وورلد بر�ص فوتو”، 
مورغان، �ملوؤ�س�ص و�لرئي�ص �لتنفيذي 
يف لندن  �إميجز”  “�أيكونيك  ل�سركة 
ول���و����ص �أجن���ل���و����ص، وك���اث���ي م�����ور�ن، 
“نا�سيونال  �لت�سوير يف  نائبة مدير 
ويتني  ج��ان��ب  �إىل  جيوغر�فيك”؛ 
جون�سون، نائبة رئي�ص ق�سم �لت�سوير 
“نا�سيونال  يف  �مل��رئ��ي��ة  و�ل���ت���ج���ارب 
فينتوري،  ول���وك���ا  جيوغر�فيك”؛ 
�ملوؤ�س�ص و�ملدير �لفني جلو�ئز �سيينا 
�لت�سوير  وجو�ئز  للت�سوير  �لدولية 

�جلوي )�لدرون(.

يقام خالل الفرتة من 9 اإىل 15 فرباير املقبل

اإك�سبوجر 2022.. كبار م�سوري العامل
 يلتقون عرب من�سة واحدة 

عربية  دول   5 من  �شعراء  •�شتة 
حملوا بني ق�شائدهم احلب والتحدي
الكعبي  علي  م�شبح  املرادفات  •�شاعر 

�شيف االأم�شية اخلام�شة
وم�شاعد  ال�شمري  ركاد  •ال�شاعرين 

احلارثي يتاأهالن بقرار جلنة التحكيم
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الدراما ال ميكن اأن ت�شتمّر من دون جمهور وت�شويق 

ف���ادي اإبراه���يم: �ساأترك 
لبن���ان واأه����اجر

فيها؟ ت�سارك  �لتي  �لأدو�ر  ُتْر�سيك  • كم 
- من �أي ناحية!

و�ملادية؟ �ملعنوية  �لناحيتنْي  • من 
- هي ل تر�سيني مادياً ومعنوياً.

حالياً؟ ر  ُت�َسوِّ • وماذ� 
�إيلي  ل��ل��م��ن��ت��ج  �ل�����س��ائ��ع(  )�ل���زم���ن   -
�لتي  �سقر  ماريان  و�إخ���ر�ج  معلوف 
������ِرج  ك���ان���ت ت��ع��م��ل ك���م�������س���اع���دة خُمْ
و)ب��ي��وت م��ن ورق( م��ن �إن��ت��اج جاد 
�سويري و�إخر�ج �أ�سامة �حلمد. كما 
�ملطر(،  )للموت(، )رق�سة  �سّورُت 

)�سّتي يا بريوت( و)بار�نويا(.
جوكر  �إن���ك  �ل��ق��ول  ميكن  ه��ل   •

�لدر�ما �للبنانية؟
�لتو�سيف  ه����و  م����ا  �أع��������رف  ل   -
ولدينا  �أ�ستمّر  �أن  �أري���د  �ملُ��ن��ا���ِس��ب. 
وبلدنا،  عائاتنا  جت��اه  م�سوؤوليات 
ولكنني منزعج كثري�ً لأنني �ساأترك 

لبنان و�أهاجر.
يف  ���س��م��ان��ات  ل  ب�����اأن  ت�����س��ع��ر  • ه���ل 

لبنان؟
- كل �لأب��و�ب مو�سدة. �مل�سارف 
�سادرْت �أمو�لنا و�لدولة 
������س�����ادرْت 

يبني  �أن  يحاول  �لإن�سان  �لنو�حي.  كل  من  ��سُتنفدنا  نحن  �أولدن��ا.  وم�ستقبل  م�ستقبلنا 
م�ستقبًا كي ي�سعر بال�سام و�لر�حة، ونحن ل ن�سعر باأي منهما.

�خلارج؟ يف  َتعمل  �أن  ميكن  جمال  �أي  • ويف 
�أحمل �جلن�سية و�لدولة تهتّم بي. وجمرد منحي �جلن�سية هو دليل على �حرت�م هذه   -

�لدولة يل. ُولدت يف لبنان وع�ست يف لبنان، ولكن بدل �أن �أتقدم فاإنني �أرجع �إىل �لور�ء.
حتمل؟ جن�سية  • �أي 

- �لأ�سرت�لية. و�لدتي �أ�سرت�لية وجّدي عا�ص فيها.
�خلارج؟ يف  يعي�سون  • و�أولدك 

- �بنتي يف فرن�سا و�بني يكمل تعليمه يف برلني.
�أ�سرت�ليا؟ يف  بالفن  للعمل  �إمكانية  هناك  • وهل 

- يوجد عمل من كتابتي �ساأعر�سه هناك. ثمة �إمكانية للعمل يف �لقطاع �لفني، لي�ص يف 
�أ�سرت�ليا وحدها، بل يف �أي بلد �آخر. مع �أن �لأولوية عندي هي لبلدي ونا�سي و�لأ�سخا�ص 

�لذين تربطني عاقة بهم.
�ل�سفر؟ قر�ر  يف  مرتّدد  �أنك  • يبدو 

�ساأزور  لبلده. مبدئياً،  �إيجابياً  �سيئاً  �أن يرتك  �أج��ل  كل عمره من  يتعب  منا  �ل�سخ�ص   -
��سرت�ليا. يهّمني �أن �أبرهن يف �خلارج �أنه يوجد يف لبنان �إن�سان ُيناِزع.

�لعمل؟ عن  يتوقفون  ل  �لذين  �ملمثلني  من  • لكنك 
�لذي  �لعمل  لي�ص  هو  لا�ستمر�ر.  حماولة  هو  بل  �لكلمة،  معنى  بكل  عمًا  لي�ص  هو   -

يفرت�ص �أن يكون عليه، لأن �لعمل يكون بطريقة خمتلفة.
تق�سد؟ • ماذ� 

- كل �لقّيمني �لذين من �ملفرت�ص �أن يقفو� �إىل جانبنا ل يفكرون �سوى باأنف�سهم.
�لذي  �ل�سبب  فما  �للبنانيني،  �ملُْنتجني  مع  للعمل  يلهث  �للبناين  �ملمّثل  �أن  �لافت   •

يجعل �ملمثل �للبناين غري ر��ٍص عن و�سعه؟
�أو�ساعه و�ملجالت �لتي ميكن �لعمل فيها و�لظروف �لتي تتحكم ببع�ص  - كل بلد لديه 
�لأ�سخا�ص. لكن لبنان تربة خ�سبة لكل �سيء. �لدر�ما ل ميكن �أن ت�ستمّر من دون جمهور 
وت�سويق، �لأ�سو�ق متو�فرة و�ل�سركات تريد م�سلحتها،. لذلك، تقوم �لدر�ما على 

تركيبات معينة، و�ملجال مفتوح �أمام �جلميع.
جتاه  �إيجابية  خطوة  ب��اأي  يوماً  تقم  مل  �ملتعاقبة  �حلكومات  �أن  و�مل�سكلة 
�إل  يفكرون  ل  هم  �لفني.  �لقطاع  فيها  مبا  لبنان  يف  ُمْنِتج  قطاع  �أي 

باأنف�سهم.
كفنان؟ ير�سيك  �أن  ميكن  �لذي  • ما 

- �أن ن�سرتجع �سيئاً من كر�متنا يف هذ� �لوطن. ل �أحتّدث كفنان، 
بل كاإن�سان لأنني مو�طن قبل �أن �أكون فناناً.

�لدر�ما  يف  �مل�����س��ارك��ة  ل��ق��اء  تتقا�سونها  �ل��ت��ي  �لأج����ور  ه��ل   •
�ملحلية و�مل�سرتكة هي و�حدة ؟

- ل �أعرف ما �لأجور �لتي يتقا�ساها �لآَخرون. �أما بالن�سبة 
�إىل �أَْجري، فهو يرتبط بالدور وعدد �أيام �لت�سوير و�ملَ�ساهد 

و�حللقات. ل يوجد �أَْجر ثابت.
�ملقبلة؟ للفرتة  م�ساريع  من  • هل 

- توجد عرو�ص خمتلفة. يف �ملا�سي كنا نفرح عندما تاأتينا 
فر�سة عمل، �أما �ليوم فهم �سرقو� منا حتى �لفرح. رمبا 
وهي  �ن�سان(،  �سرت  )مل��ا  م�سرحية  لعر�ص  بجولة  �أق��وم 
حالياً  يح�سل  ما  كل  وتتناول  طويلة  ف��رتة  منذ  جاهزة 

يف لبنان. 
�أ�سعى �إىل �إجناز �لأعمال �لتي �أ�سّورها حالياً كي �أمتكن 

من �تخاذ �لقر�ر �ملُنا�ِسب حول �لهجرة.
و�حد؟ �سهر  بعد  • �أي 

- بل �سهر�ن. رمبا حينها تتو�سح �لأمور يف لبنان �أكرث، 
وعندها ميكن �أن �أغادر من دون �أن �أ�سعر بعقدة ذنب.

اإبراهيم  اأن املمثل اللبناين فادي  يبدو 
بعدما  نهائيًا  لبنان  من  الهجرة  ق��ّرر 
يف  االأو�شاع  تردي  من  الياأ�ض  َدَهمه 

)بالد االأرز(.
ومع اأن اإبراهيم ينتقل من عمل اإىل اآَخر، 
ولكنه ال ي�شعر باالأمان والراحة، وهو 

اإىل  احل��وار  هذا  يف  ي�شري 
اأن كل ما ي�شارك فيه ال 

ُيعّد عماًل مبا تعنيه 
ال��ك��ل��م��ة ب���ل هو 

ية  ر ا �شتمر لال
فقط.

ي��ن��اف�����ص �ل��ن��ج��م ك���رمي ق��ا���س��م يف در�م����ا رم�����س��ان 2022 م��ن خال 
يقوم  حيث  حجاج،  ريهام  "يوترين" مع  م�سل�سل  بطولة 

حمورية  �سخ�سية  وه���ي  "خالد"  ت��دع��ى  ب�سخ�سية 
وحمركة لاأحد�ث ب�سكل كبري، ومن �ملقرر �أن يبد�أ 

�مل�سل�سل قريًبا، بعد �لنتهاء من جل�سات  ت�سوير 
�لتح�سري لل�سخ�سية مع فريق �لعمل.

�لثاين  �لرم�ساين  �لتعاون  وهو  يوترين  ويعترب 
�ل�����ذي ي��ج��م��ع ك����رمي ق��ا���س��م ب� 

ريهام حجاج، حيث تعاونا 
م�سل�سل  يف  م�����س��ب��ًق��ا 
�سغريين،  ك���ّن���ا  مل����ا 
�مل�سل�سل  لق��ى  وق��د 
جن��اًح��ا ق��وًي��ا وقت 
ع��������ر���������س��������ه ع����ل����ى 
�لتو��سل  من�سات 
�لج�������ت�������م�������اع�������ي، 
ت�سدر  وم������وؤخ������ًر� 
كرمي بطولة حلقة 
بحبك موت وذلك 

ح�سرًيا  ُيعر�ص  �ل��ذي  �لأخ��ري  �مل�سهد  م�سل�سل  حكايات  �سمن 
�لنجمة  �لبطولة  يف  و�ساركه   ،vip �ساهد  من�سة  على 
قوية،  ح��ب  ق�سة  ���س��وًي��ا  ل��ي��ق��دم��ا  ���س��ي��ف،  �أب���و  �سلمى 

ولكنها حمفوفة باملخاطر يف �لوقت نف�سه.
قا�سم  كرمي  ي�سارك  حجاج،  ريهام  �لنجمة  وبجانب 
يف ب��ط��ول��ة ي��وت��رين �ل��ن��ج��وم ت��وف��ي��ق ع��ب��د �حلميد، 
عبري �سربي، �سفاء �لطوخي، حممد كياين، ه�سام 
و�إخ���ر�ج  �سامة،  �أمي���ن  تاأليف  م��ن  �مل�سل�سل  ع��ا���س��ور، 

�سامح عبد �لعزيز، ومن �إنتاج �سركة �لعدل جروب.
وكان كرمي قا�سم قد �سارك موؤخًر� يف �ل��دورة �ل� 43 من 
ناف�ص  حيث  �ل���دويل،  �ل�سينمائي  �ل��ق��اه��رة  مهرجان 
�لر�سمية  �مل�����س��اب��ق��ة  يف  �حل���ف���رة  �ل��ق�����س��ري  ب��ف��ي��ل��م��ه 
لاأفام �لق�سرية، يف عر�ص عاملي �أول للفيلم، ومن 
�سينمائية  مهرجانات  يف  �لفيلم  ينطلق  �أن  �مل��ق��رر 

�أخرى �سيتم �لإعان عنها قريًبا.

وقد ُعر�ص للنجم كرمي قا�سم �أعماًل در�مية �سابقة على 
مثل  �مل�ساهد�ت  من  �لعديد  وح�سدت   vip �ساهد  من�سة 

م�سل�سل مملكة �إبلي�ص بجز�أيه �لأول و�لثاين،
 و�لذي ُعر�ص ح�سرًيا ونال �إ�ساد�ت نقدية وجماهريية و��سعة، 
ا ملا كّنا �سغريين �لذي ناف�ص به يف مو�سم رم�سان  و�أي�سً

 ،2020
له  ُيعر�ص  �ل�سينمائية  �لناحية  ومن 
ا �سّو�ح �لذي  فيلم ولد رزق 2 و�أي�سً
ح�سد 35 جائزة دولية يف �أكرث من 

�سينمائي. مهرجان   100
م�ساهدة  ميكنك  نتفلك�ص،  من�سة  وعلى 
للمخرج  �سو�ح  فيلمه  وهم  للنجم  �أعمال   3
�أدول����ف �ل��ع�����س��ال و�ل����ذي ح�سل ع��ل��ى �أك���رث من 
20 جائزة يف مهرجانات �سينمائية خمتلفة، 
وفيلم ليل خارجي للمخرج �أحمد عبد �هلل، 

.The First Line و�لفيلم �لعاملي

كرمي قا�سم ي�سارك ريهام حجاج بطولة 
م�سل�سل )يوترين( يف رم�سان 2022 

وّقعت �لنجمة �للبنانية نور عقد �لن�سمام لأبطال م�سل�سل "ر�جعني يا هو�"، 
�لأوىل  �ملرة  لتكون هذه هي  �لنبوي،  �لنجم خالد  بعد  �ملوّقعني  لتكون ثاين 

�لتي تتعاون فيها مع خالد  �لنبوي.
وتبد�أ نور ت�سوير دورها يف �لعمل منت�سف يناير �ملقبل، حيث تقوم حاليا 

بربوفات �لرت�بيزة للوقوف على �لتفا�سيل �ملبدئية لدورها بامل�سل�سل. 
�لرم�ساين  �ملو�سم  يف  عر�سه  �سيتم  �ل��ذي  هو�"،  يا  "ر�جعني  م�سل�سل 
�أ�سامة  �لر�حل  �لكبري  �لكاتب  لع�ساق  �سارة  مفاجاأة  و�سيحمل  �لقادم 
�لكبري  �لكاتب  �ستوديوز(  )�أروم���ا  �سركة  تعيد  حيث  عكا�سة،  �أن��ور 
"ر�جعني  �لعام من خال م�سل�سل  �لرم�سانية هذ�  للمناف�سة 

يا هو�".
�مل�سل�سل �سيخرجه حممد �سامة، �لذي حقق عدة جناحات 
و"ن�سيبي  و"�حلر�مي"  "رحيم  م�سل�ساته  مع  رم�سانية 

وق�سمتك" وم�سل�سل مو�سى.
يذكر �أن نور �للبنانية �عتذرت موؤخر� عن �لن�سمام لأبطال 

فيلم بنات رزق. 
"�سل  �ملا�سي يف بطولة م�سل�سل  و�ساركت نور يف مو�سم رم�سان 
ر�جل"، �لذي �سارك فيه عدد كبري من �لنجوم مع �لنجم �لكبري 
يا�سر جال، ومنهم: نرمني �لفقي، حممود عبد�ملغنى، رنا رئي�ص، 
�أمرية  فهمى،  �إيهاب  ي�سرى،  حممد  ع��ادل،  حممد  رزق،  على  حممد 
�ل�سقا،  ع�سام  �لتربى،  هدى  �سالو�سة،  �إنعام  ح��اوة،  �أحمد  �لعايدى، 
جمدى فكرى، رباب ممتاز، يا�سمني جمال، �أحمد منري، ه�سام �ل�ساذىل، 
ت��األ��ي��ف �أحمد  �ل��ف��ن��ان��ني، و�مل�سل�سل م��ن  �آخ���ر م��ن  ج��م��ال ي��و���س��ف وع���دد 
تامر  للمنتج  �سيرنجي  �إنتاج  �أحمد �سالح، ومن  �إخ��ر�ج  عبد�لفتاح، ومن 

مر�سي. 
وكان م�سل�سل "�سل ر�جل" قد ناق�ص عدد� من �لق�سايا 
�ملهمة، منها �لزو�ج �ل�سري للفتيات من خال ق�سة 
رئي�ص،  رن��ا  �سخ�سيتها  قدمت  �لتي  �سهد،  �لطالبة 
لعب  �ل��ذي  )ج���ال(،  �لريا�سية  �لرتبية  مدر�ص  �بنة 
�لطبقة  �أب��ن��اء  يعتدي  حيث  ج���ال(،  )ي��ا���س��ر  �ل��ف��ن��ان  دوره 
�لغنية على �بنته �سهد، ويحاولون �إجها�سها بعد حملها من 
خال �سحلها و�سربها، مما يدفعه ملحاولة �لنتقام من كل 

�مل�ساركني يف هذه �جلرمية خال �أحد�ث �مل�سل�سل.

نور تبداأ بروفات م�سل�سل 
)راجعني يا هوا( 
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يح�ّشن قدراتنا الأداء ما ي�شمى بالتفكري املتقارب

هل كوب ال�ساي يحل امل�سكلة ؟ 
درا�سة حديثة تقّدم اجلواب!

�أجرى باحثون بقيادة جامعة بكني جتارب ملعرفة ما �إذ� كان �سرب كوب 
من �ل�ساي قد يح�ّسن قدر�تنا لأد�ء ما ي�سمى بالتفكري �ملتقارب. 

وهذ� هو �لنوع �لذي ن�ستخدمه حلل �مل�سكات �لتي ميكننا من خالها 
��ستنتاج �حلل عرب تطبيق �سل�سلة من �لقو�عد �ملحددة جيد�، و�لتفكري 

�ملنطقي.
معرفية،  بفو�ئد  ياأتي  قد  �ملعتاد  �ل�ساي  �سرب  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�سري 

بالإ�سافة �إىل مكافاآته �ل�سحية �ملقرتحة.
بال�سني  بكني  جامعة  م��ن  و�ن���غ  يل  �لنف�ص  ع��امل  �ل��در����س��ة  و�أج����رى 
وزم��اوؤه، و�أو�سح: "ت�سري نتائجنا �إىل �أن �ل�ساي ميكن �أن ي�ساعد يف 

حت�سني �لأد�ء �لعقلي عند مو�جهة مهمة �سعبة ب�سكل خا�ص".
ف���رد وكلفوهم   100 �ل��ب��اح��ث��ون م��ا جم��م��وع��ه  ويف در����س��ت��ه��م، ج��ّن��د 
بدرجات  ُعّينت  و�لتي  �لألغاز،  �أو حل  �لكلمات  ربط  مهام  باإكمال  �إم��ا 

متفاوتة من �ل�سعوبة.
�أول، �أعطي كل م�سارك �أمر� �إما ب�سرب كوب من �ملاء �أو كوب من �ل�ساي 
�لأ�سود - وكاهما بدرجة حر�رة حو�يل 108 درجة فهرنهايت )42 

درجة مئوية(.
ووجد �لفريق �أن من �سربو� �ل�ساي كان �أد�وؤهم �أف�سل من �أولئك �لذين 

جترعو� �ملاء عند تعيني مهمة �إبد�عية مب�ستوى عال من �ل�سعوبة.
�لتي �سوهدت، كانت هام�سية  �ل�ساي  ف��اإن فو�ئد كوب من  ذل��ك،  ومع 

فقط عندما كان �لتحدي �ملطروح على م�ستوى �سعوبة �أقل.
�أي�����س��ا �أن �ل�����س��اي مرتبط ب��امل��زي��د م��ن حل  وع���اوة على ذل���ك، وج��د 
من  �لأخ���ري  �لن�سف  �إىل  �لأ���س��خ��ا���ص  �ن��ت��ق��ال  م��ع  �مل�ستمر  �مل�سكات 
�لن�سف  "تاأثري  ��سم  �لفريق  عليها  �أطلق  ظاهرة  وهي   - �ختبار�تهم 

�ملنق�سم".
وبالإ�سافة �إىل ذلك، وجد �لباحثون �أن "�مل�ساركني يف جمموعة �ل�ساي 

كانو� �أكرث �سعادة و�هتماما باملهمة بعك�ص �أولئك يف جمموعة �ملياه".
�لذين  لأول��ئ��ك  مهمة  عملية  �أه��م��ي��ة  لها  "�لنتائج  �أن  �إىل  وخل�سو� 

ي�ساركون يف �لعمل �لإبد�عي �أو �أولئك �ملعر�سني لاإرهاق".
 Food Quality and ون�سرت �لنتائج �لكاملة للدر��سة يف جملة

.Preference

العنكبوت  خيوط  ت�شتخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء االع�شا�ض؟

�لطنان
يتم  عن�شر  اأول  وهو  كيميائي  عن�شر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
االأ�شم  هو  فما  الذري43،  وع��دده  �شناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�سوريوم

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ال  فيما  تقل  ال   : القائل  • من 
�لثوري

امليثان؟ غاز  خ�شائ�ض  • من 
ي�ستعل بلهب �أزرق غري م�سيء

عام؟ اك�شجني  بدون  ايفر�شت  قمة  ت�شلق  • مت 
1978

لليور�نيوم قد  �لطبيعي  للذرة. و�ل�سعاع  �لهائلة  �لطاقة  �لذي يطلق  �ملعدن  �ليور�نيوم هو  �أن  تعلم  • هل 
و�سع ل�ستعمالت مذهلة يف �لطب و�لزر�عة و�ل�سناعة وعلم �لأحياء. قطعة من معدن �ليور�نيوم �ل�سايف 
تبدو قريبة من معدن �لف�سة �أو �لفولذ لكنها ثقيلة جد�ً بالن�سبة �إىل حجمها. ت�سور �أن 0،3 مرت مكعب 

من �ليور�نيوم يزن �أكرث من ن�سف طن!؟ فاليور�نيوم هو �أثقل معدن موجود يف �لطبيعة. 
و�ليور�نيوم له ميزتني غري عاديتني جد�ً: 

 ذو ن�ساط ��سعاعي: ما يعني �أن ذر�ته تتفتت ببطء مطلقة طاقة يف �سكل �إ�سعاع بع�ص ذر�ته هي �ن�سطارية �أي 
�إنها ميكن �أن تنفجر وتنق�سم �إىل �إثنني مطلقة كميات هائلة من �لطاقة. �ن�سطارية �ليور�نيوم هي �لأ�سا�ص 

لكل معامل �لطاقة �لنووية و�لأ�سلحة �لنووية. 
كيماوياً، �ليور�نيوم هو رجعي �لفعل جد�ً. وهو و��سع �لنت�سار بكميات �سغرية. لكنه ل يتو�جد يف �لطبعية يف 
حالة نقية. و��ستخر�جه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. �إن كيلو غر�ماً و�حد�ً من �ليور�نيوم يحتوي 

على كمية من �لطاقة تعادل تقريباً طاقة ثاثة مايني كليو غر�م من �لفحم!. 
ظلت  �لتفاعل  �سل�سلة  طاملا  �حل��ر�رة  من  هائلة  كميات  تنتج  �ملن�سطرة  �ليور�نيوم  ذر�ت  �لنووي  �ملفاعل  يف 

حمت�سدة. هذه �حلر�رة ميكن �أن ت�ستعمل لإد�رة توربني �سخم لتوليد �لطاقة �لكهربائية. 
�لإن�سان.  عند  �لذوق  حا�سة  من  �أقوى  للذوق  حا�سة  متلك  �حليو�نات  بع�ص  �أن  تعلم  • هل 

فمعلوم �أن جمموع �ع�ساب �لتذوق عند �لإن�سان حو�يل 3000، وهي لي�ست ح�سا�سة جد�ً بل معتدلة. وهناك 
بع�ص ف�سائل �حليو�نات حتمل يف ل�سانها �أكرث من 5500 ع�سب ذوقي. وهناك جمموعة من �حليو�نات 
ي�سل جمموع �أع�ساب �لذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك �حليو�نات �لبحرية عادة �أع�ساب 

تذوق على جلودها �خلارجية يف كامل ج�سدها. �أما �لذباب و�لفر��سات فتوجد هذه �لأع�ساب يف �أقد�مها. 
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زيت الروزماري
�سو�ء كنت ت�ستعد لختبار�ت در��سية 
ميكنك  �ل��ع��م��ل  يف  ه��ام��ة  مل��ق��اب��ل��ة  �أو 
�لع����ت����م����اد ع���ل���ى زي�����ت �ل�����روزم�����اري 
قلقاً  �إذ� كنت  �أم��ا  ذ�ك��رت��ك،  لتن�سيط 
�ل����اف����ن����در على  ف�����س��ي�����س��اع��د زي�����ت 
�ل����ر�ح����ة. وي�����س��اع��د ����س��ت��ن�����س��اق هذه 
�إجهاد  ع��ل��ى  �ل��ت��غ��ّل��ب  ع��ل��ى  �ل���زي���وت 
�ملذ�كرة عن طريق حت�سني �لوظائف 

�لإدر�كية.
��ستن�ساق  �أن  در�����س���ات  وج����دت  وق���د 

زيت �لروزماري )�أو �إكليل �جلبل( ملدة 3 دقائق يزيد �ليقظة ويقلل �لقلق 
ويح�ّسن �لذ�كرة.

�أ�سئلة  �مل�ساركون بحل  �لنتيجة من جتربة قام فيها  ��ستخا�ص هذه  ومت 
��ستن�ساق  بعد  �أف�سل  كان  �مل�سائل �حل�سابية  �أن حل  �لريا�سيات، وتبني  يف 

زيت �لروزماري.
“�ساين�ص  جملة  ن�سرتها  علمية  جت��رب��ة  نتائج  �أظ��ه��رت   2003 ع��ام  ويف 
�لافندر  زي��ت  �ل��زي��وت:  من  نوعني  �مل�ساركون  فيها  ريبورت�ص” ��ستن�سق 
�إيجابي على  تاأثري  �ل��روزم��اري له  ��ستن�ساق  �أن  �ل��روزم��اري، وتبني  وزي��ت 

حت�ّسن �لذ�كرة و�لأد�ء �ملهني و�لأكادميي.
ولزيت �لروزماري فو�ئد معروفة لإطالة وتكثيف �ل�سعر، لكن ��ستن�ساقه 

مفيد لوظائف �لدماغ و�لأع�ساب.

تقابل �سديقان للذهاب �إىل �ل�سوق ل�سر�ء بع�ص �لحتياجات، وكان �حدهما بخيل فف�سل �ن يذهب مع �سديقه 
حتى يوفر �جرة �ل�سيارة و�لأخر كان طماع وف�سل �ن يذهب مع �سديقه ليوفر ثمن بع�ص �لغر��ص .

يف �ل�سوق وقف �لبخيل ي�سرتى من �لغر��ص �لرخي�سة وي�ساوم �لبائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
�لطماع بجانبه ي�ساعده يف �مل�ساومه ويف �ملرة �لوىل �ساوم �لثنان على �سر�ء �ل�سكر وبعد �ن �أفلحا يف �سر�ئه 
ب�سعر جيد قال �لطماع ل�سديقه �لبخيل �دفع للبائع و�ساأعطيك بعد قليل، ثم ذهب �لثنان لبائع �لطحني 
و�ساوما معا حتى ��سرتو� كي�سا ب�سعر جيد فقال �لطماع للبخيل �دفع لتخف و�ساأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب �لثنان وهم يحمان �ل�سكر و�لطحني ل�سر�ء كمية من �ل�سمن و�لزيت من عند �لدهان ووقفا ي�ساومان 
حتى كاد �لبائع �ن يجن فف�سل �ن يبيع لهم وينتهي منهما وكان �لثمن م�ساويا لثمن �لطحني و�ل�سكر فقال 
�لبخيل للطماع �دفع فقد �نتهت نقودي ولو مل ن�سرت �لن ف�سناأخذه ب�سعر �غلى فاأ�سطر �لطماع للدفع، ثم 
�سار� وذهبا ل�سر�ء ع�سل و�ساوما �لرجل حتى فا�ص به �لكيل ف�سرخ فيهم ليرتكو� �ملكان وليدفعو� ما ي�ساوؤون، 
حمل �لبخيل و�لطماع �غر��سهم وكانت كثرية فقال �لطماع لن�ستعني بحمال وعربه فقال �لبخيل لي�ص معي 
نقود فقال �لطماع فالنح�سر �حلمال و�لعربة ثم نتفاهم، جاء �حلمال بعربته وحمل �لأغر��ص وفوقها �لبخيل 
و�لطماع وو�سل بهما �إىل �لد�ر وهناك وقف �لثنان ي�ساومان �حلمال على �ل�سعر حتى كاد �حلمال �ن يجن 
فما كان منه �ل قال لهما �ريد نقودي و�ل ناديت �ل�سرطة وبد�أ بال�سر�خ ب�سوت عاىل فاأ�سرع �لبخيل و�لطماع 
لأ�سكاته ولكنهما ت�سادما معا فاأ�سابا �لعربة مما جعلها متيل وي�سقط ما عليها يف حو�ص ماء كبري ت�سرب منه 
�خليول فتجمد �لطحني وذ�ب �ل�سكر و�ساع �لزيت و�ل�سمن مع �ملاء و�لع�سل .. هذ� جز�ء �لبخيل وجز�ء �لطماع 

دفعا نقود� ليتعذبو� بها ولكنهما لن يتوبا �بد� .

�شاب يلتقط �شورا لفتاة تتظاهر باجللو�ض على مقعد مر�شوم يف لوحة جدارية يف منطقة و�شط هونغ كونغ - ا ف ب

�أن �أحد �لآثار �جلانبية لتناول �لكافيني �ملتو�جد  ت�سري در��سة جديدة �إىل 
تاأثريه  �أخرى، هو  �لقهوة و�ل�ساي وم�سروبات  �مل�سروبات مثل  بالكثري من 

�سلبا على "فيتامني د" �ملتو�جد د�خل ج�سم �لإن�سان.
�سيتم  در��سة  و�لرب�زيل موؤخر� لإج��ر�ء  �ل�سني  باحثون طبيون يف  وتعاون 
و��ستندت  و�لتغذية،  �لفيتامينات  لأبحاث  �لدولية  �ملجلة  يف  قريبا  ن�سرها 
على  للكافيني  �سلبي  ت��اأث��ري  وج���ود  �إىل  خل�ص  �سابق  بحث  �إىل  �ل��در����س��ة 
مرتبط  �لكافيني  ��ستهاك  �أن  �إىل  �ل�سابق  �لبحث  و�أ�سار  د".  "فيتامني 
بانخفا�ص يف تكوين م�ستقبات "فيتامني د" لدى �لإن�سان �لأمر �لذي له 

تاأثري�ت متعلقة بانخفا�ص م�ستويات هذ� �لعن�سر �لهام.
جديد،  بحث  خ��ال  م��ن  �لقدمية  �ل��در����س��ة  نتائج  تاأكيد  �لعلماء  وح���اول 

ون�سرت جملة "Eat This، Not That" �لأمريكية تقرير� عنها،
حيث فح�ص �لأطباء بيانات �لتغذية �لتي مت جمعها من �أكرث من 13 �ألف 
 2005 عامي  ب��ني  و�لتغذية  �ل�سحة  لفح�ص  �لوطني  �مل�سح  يف  م�سارك 

و2006، وبعد حتييد عدد من �ملتغري�ت �لأخرى �لتي قد توؤثر على نتائج 
بحثهم و�ملتعلقة بال�سحة، قامو� بفح�ص �لحتمالت �ل�سريرية باأن نق�ص 
"فيتامني د" هو "نق�ص فيتامني د" على �أ�سا�ص تناول �لكافيني. ويف �لو�قع 
�حتمالت  ز�دت  للكافيني  �لأ�سخا�ص  �سرب  ز�د  كلما  �أن��ه  �لباحثون  وج��د 
ب�سكل  در��ستهم  ملخ�ص  يف  �ملوؤلفون  وذكر  د".  "فيتامني  لنق�ص  تعر�سهم 
د" يف  "فيتامني  بنق�ص  �لكافيني  من  �أك��رب  كميات  تناول  "�رتبط  و��سح: 
عينة متثيلية من �ل�سكان �لأمريكيني". ونوه �لباحثون �إىل �سرورة �إجر�ء 
�حلايل  �لوقت  يف  �أن��ه  خ�سو�سا  �لنتائج،  ه��ذه  لتاأكيد  �لأب��ح��اث  من  �ملزيد 
"لي�ص من �لو��سح ما هي �ملعايري �لتي متيز م�ستويات �لكافيني �ل�سحية 
عن تلك �لتي �رتبطت بانخفا�ص م�ستويات "فيتامني د"". ونوه �ملقال �إىل 
�أن �ل�سوؤ�ل �لأكرث خطورة هو كيف يوؤثر �لكافيني على م�ستويات "فيتامني 
هذه  يف  �مل�ستخدمة  �لبيانات  جمع  مت  حيث  �سنا  �لأك���رب  �لأف����ر�د  د" ل��دى 

�لدر��سة من �لأفر�د �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 30 و47 عاما.

درا�سة جديدة تك�سف تاأثري القهوة على »فيتامني د« داخل ج�سم الإن�سان


