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بالزما �لدم.. �أمل جديد لإنقاذ 
�مل�صابني باأعر��ض كورونا �خلطرية

ك�صفت درا�صة طبية حديثة اأهمية بالزما الدم اخلا�صة باملتعافني من 
كوفيد19- يف عالج من تظهر عليهم اأعرا�ض خطرية من املر�ض.

 JAMA Internal ووفق الدرا�صة التي ن�صرت نتائجها يف جملة
يعانون  ممن  بكوفيد19-  امل�صابني  اإع��ط��اء  ف��اإن   ،Medicine
تعافوا من  اأ�صخا�ض  م��ن  التي جمعت  ال��دم  ب��الزم��ا  ق��وي��ة،  اأع��را���ص��ا 

املر�ض، ي�صاعد يف عالج امل�صابني بالوباء.
و�صدد الباحثون على �صرورة اأن يتم اإعطاء الذين يعانون من اأعرا�ض 
قوية، بالزما الدم يف وقت مبكر من م�صار املر�ض، اأي قبل اأن ي�صلوا 

ملرحلة احتياج الأوك�صجني يف امل�صفى.
كذلك قال الباحثون من كلية اآين�صتاين للطب ومركز مونتيفيوري 
نتائج  يعطي  ال��دم  ببالزما  ال��ع��الج  اإن  ن��ي��وي��ورك،  مدينة  يف  الطبي 
"رميدي�صفري" اأو  ب���دواء  ي��ع��اجل��وا  ال��ذي��ن مل  امل��ر���ص��ى  اأف�����ص��ل ل��دى 

"الكورتيكو�صتريويدات".
وبنينّ الباحثون اأن البالزما التي جتمع وت�صتخدم يف عالج امل�صابني 
الأج�صام  من  عالية  م�صتويات  على  حتتوي  اأن  يجب  بكوفيد19-، 
بكوفيد19-،  مري�صا   463 �صملت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  ويف  امل�����ص��ادة. 
بالبالزما،  الذين عوجلوا  املئة من  70 يف  اأن  اإىل  الباحثون  تو�صل 
الوهمي،  العالج  ال��دواء  اأعطي  ب�صكل جيد مقارنة مبن  قد حت�صنوا 

ح�صبما نقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء.

ت�صاقط �ل�صعر .. �أكرث من جمرد م�صكلة جمالية
اأك��ر من  ال�صعر  ت�صاقط  اإن  ال�صحية  للتوعية  الحت��ادي  املركز  قال 

جمرد م�صكلة جمالية، وقد ينذر مب�صاكل �صحية خطرية.
الذاتية، حيث  املناعة  اأمرا�ض  اأح��د  اإىل  ي�صري  قد  اأن��ه  املركز  واأو�صح 
يهاجم جهاز املناعة جذور ال�صعر، كما قد يرجع اإىل الإ�صابة بعدوى 
الغدة  اإىل م�صاكل يف  اأو  القرمزية، والتيفوئيد، وال�صل،  مثل احلمى 
ال��درق��ي��ة م��ث��ل ال��ق�����ص��ور ال��وظ��ي��ف��ي ل��ل��غ��دة، اأو ف���رط ن�����ص��اط الغدة، 
بالإ�صافة اإىل �صوء التغذية، مثل نق�ض احلديد، ف�صاًل عن التغريات 

الهرمونية مثل انقطاع الطمث.
وقد يكون الت�صاقط اأثراً جانبياً لبع�ض الأدوية مثل م�صادات الكتئاب 
واأدوية القلب، والأوعية الدموية، مثل م�صادات التخر، وحا�صرات 

بيتا، ومثبطات الدهون.
النف�صي  التوتر  مثل  نف�صياً  ال�صبب  ي��ك��ون  ق��د  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 

والكتئاب.
ال�صبب احلقيقي  لتحديد  الطبيب  ا�صت�صارة  احل��الت، يجب  ويف كل 

وعالجه يف الوقت املنا�صب.

طلب غري لئق مب�صابقة جمال �لكون
ت��ع��ر���ض امل��م��ث��ل ال��ك��وم��ي��دي �صتيف ه���اريف لن��ت��ق��ادات ب��اجل��م��ل��ة، بعد 
توجيهه طلبا اعترب "غري لئق" لهارناز �صاندو، املمثلة الهندية التي 

توجت موؤخرا بلقب ملكة جمال الكون.
اإيالت  مدينة  يف  امل�صابقة  اأدار  ال��ذي  ه���اريف،  طلب  مفاجئ،  وب�صكل 
تقليد �صوت  الأح��د من هارناز  اأم�ض  اأول  اأول  ليل  اإ�صرائيل،  جنوبي 
اأحد احليوانات. وقال موجها كالمه مللكة جمال الكون عقب تتويجها: 
"�صمعت اأنك رائعة يف تقليد اأ�صوات بع�ض احليوانات، لن�صمع اأف�صل 
اإلهي،  "يا  قائلة:  ال�صوؤال  من  ده�صتها  هارناز  واأب��دت  تفعلينه".  ما 
�صتيف، مل اأتوقع اأن اأفعل ذلك على م�صرح يراه العامل. علينّ فعل ذلك 

"، قبل اأن تطلق بع�ض املواء مقلدة القطط. ول خيار لدينّ
بلقب  عاما(   21( �صاندو  ه��ارن��از  ال�صابة  الهند  جمال  ملكة  وف��ازت 
من  متناف�صة   79 على  متفوقة   ،2021 ل��ع��ام  ال��ك��ون  ج��م��ال  ملكة 
ال�صنوية،  امل�صابقة  م��ن  ال�صبعون  الن�صخة  وواج��ه��ت  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء 
املتحور اجلديد  بروز  �صيما مع  ول  كورونا،  ب�صبب جائحة  تعقيدات 
"اأوميكرون". واختريت هارناز ملكة جلمال الكون، فيما حلت ملكة 
جمال باراغوي ناديا فريارا و�صيفة اأوىل، وملكة جمال جنوب اإفريقيا 

لليال م�صواين و�صيفة ثانية.
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مناورة حربية لختبار �أقمار 
�صناعية تتعر�ض لهجوم

تخترب الوليات املتحدة �صمود الأقمار ال�صناعية اأمام تهديدات من ال�صني 
ورو�صيا على ارتفاع كيلومرتات فوق �صطح الأر���ض، بعد اأ�صابيع فقط من 

اإ�صقاط رو�صيا قمرا �صناعيا متقادما لالت�صالت.
لأقمار  حمتمال  اإ�صقاطا  الكمبيوتر  مب�صاعدة  املحاكاة  عمليات  و�صملت 
ال�صناعية،  الأق��م��ار  على  والت�صوي�ض  ال�صواريخ،  تتبع  اأمريكية  �صناعية 
الأ�صاليب  من  تعد  التي  الإلكرتونية  "تاأثريات" احل��رب  من  ذل��ك  وغ��ري 
املحتملة يف حرب الف�صاء، فيما ل ت�صمل املناورة ا�صتخدام اأقمار �صناعية 
�صاهدت  ك��ول��ورادو،  "�صريفر" الف�صائية يف  لقاعدة  زي��ارة  وخ��الل  فعلية. 
كاثلني هيك�ض نائبة وزير الدفاع مناورة "�صبي�ض فالغ" التي جتريها قوة 

الف�صاء الأمريكية.
�صركاء  ت�صمل  التي  والثالثة  نوعها،  التا�صعة ع�صرة من  املناورة  وهذه هي 

مثل بريطانيا وكندا واأ�صرتاليا.
الأ�صبوع،  هذا  الأمريكية  القواعد  )بنتاغون(  الدفاع  وزارة  ق��ادة  ويجوب 
بينما ت�صع اإدارة الرئي�ض جو بايدن م�صودة ميزانية 2023، وتاأمل وزارة 

الدفاع تخ�صي�ض ميزانية للجي�ض تتيح ردع ال�صني ورو�صيا.
وبعد اأن جنحت رو�صيا يف اإجراء اختبار �صاروخ م�صاد لالأقمار ال�صناعية 
اأن ثمة حاجة متزايدة جلعل  اأمريكيون  ال�صهر املا�صي، يعتقد م�صوؤولون 
ا�صتغالل  واإىل  للهجمات،  مقاومة  الأم��ريك��ي��ة  ال�صناعية  الأق��م��ار  �صبكة 

فر�ض مثل "�صبي�ض فالغ" للتدريب على ذلك.
والأقمار ال�صناعية حا�صمة بالن�صبة لالت�صالت الع�صكرية واأنظمة حتديد 

املواقع العاملية والتوقيت الالزمة يف حالة ن�صوب حرب.

عمالق �لتكنولوجيا �جلريء.. 
جملة تامي تختار �صخ�صية �لعام

التنفيذي  الرئي�ض  اإيلون ما�صك،  ح�صل 
"�صخ�صية  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ت�����ص��ال،  ل�����ص��رك��ة 
العام  وه�����و  ت������امي،  جم���ل���ة  م����ن  العام" 
لل�صيارات  �صركته  ف��ي��ه  اأ���ص��ب��ح��ت  ال���ذي 
�صناعة  ����ص���رك���ات  اأع����ل����ى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
فيه  واأطلقت  العامل،  يف  قيمة  ال�صيارات 
�صركته لل�صواريخ اأول رحلة اإىل الف�صاء 

بطاقم من املدنيني.
حترير  رئي�ض  فيل�صنتال،  اإدوارد  وق���ال 
وجودية  لأزمة  حلول  "لإيجاده  املجلة: 
ول��ت��ج�����ص��ي��ده الإم��ك��ان��ي��ات وامل��خ��اط��ر يف 
ولقيادته  التكنولوجيا  عمالقة  ع�صر 
ت��اأث��ريا على  التحولت الأج���راأ والأك���ر 
املجتمع، متنح جملة تامي اإيلون ما�صك 

)لقب( �صخ�صية العام لعام 2021".
وربط فيل�صنتال بني اختيار ما�صك لهذا 
اختاره  الذي  ليندبريغ  "وت�صارلز  العام 
املحررون �صخ�صية العام يف عام 1927 
تكرميا له على اأول رحلة طريان فردية 

عابرة للمحيط الأطل�صي".

ماذ� تاأكل عندما ت�ساب بـ"كوفيد- 19" 
�أو يف مرحلة �لتعايف من �لعدوى؟ �ص 33

ماذ� يحدث جل�صمك عندما 
متار�ض رفع �لأثقال كل يوم

على  تق�صر  الأث��ق��ال  رف��ع  ريا�صة  اأن  يعتقدون  الكثريون  ك��ان  طويلة  لفرتة 
اأ�صبح هناك وعي متزايد  الرجال دون��اً عن الن�صاء، لكن يف الآون��ة الأخ��رية، 

حول فائدة رفع الأثقال لكل من الرجال والن�صاء.
رفع  ريا�صة  ف��اإن  قوياً،  البقاء  على  قلبك  القلبية،  التمارين  ت�صاعد  وبينما 

الأثقال ت�صاعد على بناء الع�صالت وحت�صني ال�صحة اجل�صدية ب�صكل عام.
اأحجامهن، ولكنه ي�صيف  زي��ادة  اإىل  الأثقال  ي��وؤدي رفع  للن�صاء، ل  وبالن�صبة 
لهن ع�صالت مفيدة، ومينحهن مظهراً متناغماً، وي�صاعدهن يف التخل�ض من 

م�صكالت �صحية كثرية.
تعزيز  اإىل  ي��وؤدي  فهذا  يومًيا،  الأثقال  برفع  تقوم  اخل��رباء، عندما  وبح�صب 
ال�صعرات  ح��رق  اإىل  اإ�صافة  الريا�صي،  اأدائ���ك  وزي���ادة  التحمل،  على  قدرتك 
احلرارية اأثناء وبعد ممار�صة هذه الريا�صة. وكما نعلم جميًعا، فاإن التدريبات 

تفرز هرمونات ال�صعادة وبالتايل حت�صن مزاج املرء اإىل حد كبري.
بانخفا�ض  يرتبط  الأث��ق��ال  رف��ع  اأن  تثبت  التي  الدرا�صات  من  العديد  هناك 

خطر الإ�صابة مبر�ض ال�صكري من النوع 2 وكذلك انخفا�ض
احتمال الإ�صابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

العظام والع�صالت، وبالتايل متنع  الريا�صة  اإىل ذلك، تقوي هذه  بالإ�صافة 
اأوف  اأوردت �صحيفة تاميز  م�صاكل العظام املرتبطة بال�صيخوخة، بح�صب ما 

اإنديا. 

مبكرة �صيخوخة   .1
يعد تناول ال�صكر امل�صاف والكربوهيدرات الب�صيطة ب�صكل 
املبكرة.  بال�صيخوخة  الإ���ص��اب��ة  يف  الأ���ص��ب��اب  اأح��د  منتظم 
"ت�صري  الأكادميية الأمريكية لالأمرا�ض اجللدية:  تقول 
الذي  الغذائي  النظام  اأن  اإىل  البحثية  ال��درا���ص��ات  نتائج 
املكررة  الكربوهيدرات  اأو  ال�صكر  من  الكثري  على  يحتوي 
الأخرى ميكن اأن ُي�صرع من ال�صيخوخة". وميكن اأن يوؤدي 
للج�صم،  املبكر  العمر  تقدم  اإىل  ال�صكر  من  الكثري  تناول 
املزمنة  بال�صطرابات  الإ���ص��اب��ة  خطر  زي���ادة  ط��ري��ق  ع��ن 
املدمرة مثل ال�صمنة واللتهابات واأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية، ف�صاًل عن الإ�صرار املبا�صر ب�صكل الب�صرة.

الب�صرة �صيخوخة   .2
تناول ال�صكر امل�صاف بكميات زائدة يوؤثر �صلًبا على اإفراز 
الربوتينات  م��ن  ن��وع��ان  وهما  والإي��ال���ص��ت��ني،  الكولجني 
و�صابة.  متينة  تبدو  جتعلها  وال��ت��ي  الب�صرة  يف  امل��وج��ودة 
ويوؤدي الإفراط يف تناول ال�صكر امل�صاف والكربوهيدرات 
"غليكي�صن"،   glycation ي�صمى  م��ا  اإىل  الب�صيطة 
ب��ال��ربوت��ي��ن��ات ال��ت��ي متنح  اإف����راز م���واد ت�صر  وال��ت��ي تعني 
ي�صيب  مبا  اإ�صالحها،  من  فعلًيا  اجل�صم  ومتنع  ال�صباب 
ال�صيخوخة  ب��ق��ع  وظ��ه��ور  وال��رته��ل  بالتجاعيد  ال��ب�����ص��رة 

واجللد ال�صاحب.

املحالة والع�صائر  ال�صودا   .3

كاليفورنيا-�صان  جامعة  يف  اأجريت  درا�صة  نتائج  ك�صفت 
املزيد  ي�صتهلكون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض  اأن  فران�صي�صكو، 
والع�صائر  ال�صودا  مثل  بال�صكر،  املحالة  امل�صروبات  من 
املحفوظة املحالة بال�صكر ال�صطناعي، لديهم تيلومريات 
اأق�������ص���ر، وه����ي اجل����زء م���ن اخل���الي���ا ال����ذي ي��ح��ت��وي على 
احل��م�����ض ال���ن���ووي. وت��ك��ون ال��ت��ي��ل��وم��ريات ط��وي��ل��ة طوال 
العمر.  ال��ت��ق��دم يف  اأق�����ص��ر م��ع  ال�����ص��ب��اب، وت�صبح  م��راح��ل 
تتعاظم  ال��الزم  من  اأق�صر  التيلومريات  ت�صبح  وعندما 
اآثار ال�صيخوخة على ال�صحة العامة. وكتب باحثو جامعة 
الغازية  للم�صروبات  املنتظم  "ال�صتهالك  اأن  كاليفورنيا 
املحالة بال�صكر ميكن اأن يوؤثر على تطور اأمرا�ض التمثيل 

الغذائي من خالل ت�صريع �صيخوخة اخلاليا".

مزمنة اأمرا�ض   .4
كميات  يت�صمن  �صحي  غ��ري  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  يت�صبب 
يف  الب�صيطة  والكربوهيدرات  امل�صاف  ال�صكر  من  كبرية 

زياد خماطر الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض املزمنة، مثل
الدموية والأوعية  القلب  • اأمرا�ض 

ال�صكري • داء 
والبدانة • ال�صمنة 

• اخلرف
 Zero Sugar يقول ديفيد زينكت�صينكو، موؤلف كتاب 
الأول  ال�صحي  التهديد  هو  امل�صاف  "ال�صكر  اإن   Diet
والأكر خطًرا، حيث اإن ال�صكر مثل الفركتوز، على �صبيل 

ال���دم وم��ع��دل �صربات  ي��زي��د م��ن �صغط  اأن  امل��ث��ال، ميكن 
لتعمل  الأك�����ص��ج��ني  م��ن  القلب  ع�صلة  اح��ت��ي��اج  اأو  القلب 
ا يف اللتهاب ومقاومة  ب�صكل جيد. وميكن اأن يت�صبب اأي�صً

الأن�صولني واخللل الأي�صي العام".
الغذائي،  النظام  يف  امل�صاف  ال�صكر  زاد  "كلما  وي�صيف: 
قل تناول الطعام ال�صحي بقية اليوم. وتقدم ال�صخ�ض يف 

العمر ب�صكل اأ�صرع".
اأف�صل  اأح��د  امل�صاف  ال�صكر  من  ا�صتهالكك  تقليل  ويعد 
اأج���ل �صحة عامة  ال��ق��ي��ام بها م��ن  ال��ت��ي ميكن  اخل��ط��وات 
وعلى  وزن �صحي  على  احل��ف��اظ  يف  ي�صاعد  لأن��ه  اأف�����ص��ل، 

�صباب اجل�صم لفرتة اأطول.

املخفية ال�صكريات   .5
اإذا مت تقليل تناول  اأنه حتى  ويحذر اخل��رباء من حقيقة 
وامل�صروبات  الأبي�ض  الب�صيطة مثل اخلبز  الكربوهيدرات 
هناك  ي��زال  فال  واحللويات،  والع�صائر  ال�صكرية  الغازية 
احتمال ل�صتهالك املزيد من ال�صكر امل�صاف اأكر مما قد 
التحقق  ب�صرورة  اخل��رباء  ين�صح  لذلك،  البع�ض.  يعتقد 
الغذائية  املنتجات  مكونات  تت�صمن  التي  املل�صقات،  من 
ب�صكل  امل�صاف  ال�صكر  اإدراج  �صرائها، حيث يتم حالًيا  قبل 
منف�صل. وميكن اأن تكمن الكميات ال�صادمة من ال�صكر يف 
اأو منتجات غري متوقعة، وحتى يف الأطعمة التي  وجبات 
تبدو �صحية مثل خبز القمح الكامل والزبادي اخلايل من 

الد�صم.

حم�ض �لأزياليك .. 
مفتاح �صحة وجمال �لب�صرة

اأوردت جملة Instyle اأن حم�ض 
 Azelaic acid الأزي����الي����ك 
الب�صرة،  يعد مفتاح �صحة وجمال 
بب�صرة  ال��ت��م��ت��ع  يف  ي�����ص��اع��د  ح��ي��ث 

نقية ون�صرة ت�صع �صباباً وحيوية.
بال�صحة  املعنية  املجلة  واأو�صحت 
بعمق،  امل�صام  ينظف  اأن��ه  واجلمال 
ويحارب البثور والروؤو�ض ال�صوداء، 
من  التخل�ض  يف  ي�صاعد  اأن���ه  كما 

ق�صور اجللد امليتة.
وميتاز هذا احلم�ض بتاأثري م�صاد 
لاللتهابات،  وم��ث��ب��ط  للبكترييا 
ال������ت������ورم  ع���������الج  يف  ف����ي���������ص����اع����د 
ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  والح��م��رار. 
يعد احلم�ض مثبطا للتريوزيناز، 

باإبطاء تطور فرط الت�صبغ.

�لر�صم �ل�صيني �لقدمي 
يف �أوروبا للمرة �لأوىل 

ُتعر�ض ح��وايل مئة حتفة من فن 
اأجنزها  ال��ق��دمي  ال�صيني  ال��ر���ص��م 
مينغ  �صاللتي  حقبة  من  معلمون 
وت�صينغ   )1644-1368(
الأوىل  للمرة   )1912-1644(
يف اأوروب��ا يف متحف �صرينو�صي يف 
ب��اري�����ض ح��ت��ى ال�����ص��اد���ض م��ن اآذار-

مار�ض.
واأو������ص�����ح م����دي����ر امل���ت���ح���ف واأح�����د 
اإري���ك لوفيفر  امل��ع��ر���ض  ��ي  ���صَ م��ف��ونّ
هذه  اأن  ب���ر����ض  ف���ران�������ض  ل���وك���ال���ة 
الأ�صود  باحلرب  املر�صومة  الأعمال 
نات بالأزرق  املاأخوذ اأحيانا من ملونّ
ويحيط  ال��زه��ري  اأو  الأخ�����ص��ر  اأو 
اأح��رف خمطوطة على لفائف  بها 
من ورق احلرير، "توازي بالن�صبة 
اإىل  ال��ع��ائ��دة  التحف  ل��الأوروب��ي��ني 

ع�صر النه�صة الإيطايل".
ال���ف���ن���ي���ة حول  ال���ت���ح���ف  وت����رتك����ز 
م�صاهد  ت��ظ��ه��ر  ع�����دة  م���وا����ص���ي���ع 
طبيعية لل�صماء والأر�ض واجلبال 
والبحريات.  والأن���ه���ر  والأ���ص��ج��ار 
املر�صومة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات  اأن  ك��م��ا 
ت���ك���ون جم�صدة  ع��ل��ي��ه��ا غ��ال��ب��ا م���ا 
بحجم م�صغر، على طريق اأو على 

ج�صر.
الفنية  التحف  ه��ذه  ُجمعت  وق��د 
ع��ل��ى ي���د ه�����اوي اجل���م���ع ه���و ل��و-
قبل   )2006-1907( ك��وون��غ 
تقدميها �صنة 2018 اإىل متحف 
هونغ كونغ الذي ي�صارك يف تنظيم 
ه��و جمموعته  وع��ن��ون  امل��ع��ر���ض. 

املطلقة". ال�صعادة  "جناح 
وت�صهد هذه الأعمال على مراحل 
بني  ال�صيني،  التاريخ  يف  حمورية 
اأوا����ص���ط ال��ق��رن اخل��ام�����ض ومطلع 
حقبة  وه��ي  ع�صر،  الثامن  ال��ق��رن 
عميقا  ت��اري��خ��ي��ا  "�صرخا  ���ص��ه��دت 

وتعاقبا بني ال�صاللت احلاكمة".

�لتخل�ض من هذه �لعادة �ل�صيئة يبطئ مظاهر �ل�صيخوخة

الآن  حتى  العلماء  يتو�صل  مل 

اأن  مي��ك��ن  م��وؤك��د  اك��ت�����ص��اف  اإىل 

يوقف مظاهر ال�صيخوخة ب�صكل 

اإبطاءها  املمكن  من  لكن  حا�صم، 

بب�صاطة عن طريق جتنب بع�ض 

منط  وتغيري  ال�صيئة  ال��ع��ادات 

احل��ي��اة غ��ري ال�����ص��ح��ي، وف��ق��ا ملا 

ن�صره موقع "اإيث ذي�ض نوت ذات" 

Eat This Not That، املعني 

ب�صوؤون ال�صحة والتغذية.
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�ش�ؤون حملية

�حتفالت �ليوم �لوطني جلمهورية �أفريقيا �لو�صطى ت�صلط �ل�صوء على جهودها للحفاظ على �لبيئة

�إك�صبو 2020 دبي يحتفي باليوم �لوطني لر�بطة �أمم جنوب �صرق �آ�صيا

تر�يب بيت�ض.. �إبد�عات مو�صيقية عاملية ل ميكن تفويتها يف �إك�صبو 2020 دبي

دولة �لإمار�ت �لأوىل عربيا على موؤ�صر �ملعرفة �لعاملي

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

حممد معني الدين

يف  الوطني،  بيومها  الو�صطى  اأفريقيا  جمهورية  احتفلت 
اإك�صبو 2020 دبي،  عرب مرا�صم رفع العلم الر�صمية وعزف 
العرو�ض  م��ن  جمموعة  تقدمي  ث��م  وم��ن  الوطني  الن�صيد 
الثقافية التي ت�صلط ال�صوء على عالقة النا�ض بالبيئة، وهي 
زها قائد البالد، فخامة رئي�ض اجلمهورية  الر�صالة التي عزنّ

فو�صتني-اأر�صاجن تواديرا اأثناء زيارته.  
ن��ه��ي��ان، وزير  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  ورح���ب م��ع��ايل 
دبي،   2020 لإك�صبو  ال��ع��ام  املفو�ض  والتعاي�ض،  الت�صامح 

تواديرا،  ف��و���ص��ت��ني-اأر���ص��اجن  اجل��م��ه��وري��ة،  رئ��ي�����ض  بفخامة 
والذي رافقه األني كويانغوزو، املفو�ض العام جلناح جمهورية 

اأفريقيا الو�صطى يف اإك�صبو 2020 دبي.
تواديرا:  فو�صتني-اأر�صاجن  اجلمهورية  رئي�ض  فخامة  وقال 
منطقة  يف  ال��و���ص��ط��ى  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ج��ن��اح  "يقع 
جلمهورية  احلقيقية  ال��روؤي��ة  اجلناح  ويج�صد  ال�صتدامة، 
اأف��ري��ق��ي��ا ال��و���ص��ط��ى، م��ن حيث ث��روت��ه��ا وال��ت��زام��ه��ا بحماية 
النظام البيئي واملحافظة عليه يف حو�ض نهر الكونغو، وهو 
الأم����ازون. ويعر�ض  نهر  بعد  العامل  الغابات يف  اأك��رب  ث��اين 
اجل��ن��اح اأي�����ص��اً ب��ل��دن��ا ال��ع��زي��ز واجل��م��ي��ل يف دول���ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة". 
وتابع قائال: "لقد �صدرت تعليمات حازمة للحكومة لقيادة 

اإطار  و���ص��ام��ل��ة، ويف  و���ص��ف��اف��ة،  ب���روح منفتحة،  ال��ب��الد  ���ة  دفنّ
اأفريقيا  احلوار مبا يتيح املجال جلميع مواطني جمهورية 
تقدمي  على  حر�صت  ال�صبب  ول��ه��ذا  للم�صاهمة،  الو�صطى 
هذه الر�صالة من خالل تروؤ�صي �صخ�صياً لفعالية الحتفال 
الذي نحتفل  الو�صطى،  اأفريقيا  الوطني جلمهورية  باليوم 

به اليوم معا".
ن  ""ُتثمِّ ق��ائ��ال:  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  م��ع��ايل  ���ص��رح  وم���ن ج��ان��ب��ه 
اأفريقيا  م�صاركة جمهورية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
لنا جناحها  ُي��ربز  ال���دويل، حيث  ه��ذا احل��دث  الو�صطى يف 
حني  يف  والقت�صادي،  الوطني  ال�صعيدين  على  اأولوياتها 
اأي�صا على املجالت الرئي�صة يف رحلتها نحو  ي�صلط ال�صوء 
التنمية والنمو، وي�صمل ذلك احلفاظ على املوارد الطبيعية 

وال�صتخدام امل�صتدام لها، ومكافحة اإزالة الغابات، واملوا�صيع 
ع يف اإمداد الكهرباء لتي�صري  ذات الأهمية املُلنّحة مثل التو�صنّ

حياة النا�ض ال�صامدين واملكافحني يف هذا البلد.
زوار  اأم���ام  اأي�صا  الفر�صة  قائال:"و�صت�صنح  معاليه  وت��اب��ع 
ثاقبة  نظرة  لكت�صاب  الو�صطى  اأفريقيا  جمهورية  جناح 
الب�صر،  بني  الرتابط  مب��دى  يتعلق  فيما  البلد  منظور  عن 
والتقنية، والطبيعة، و�صيكونون على موعد لتجربة ثقافتها 
الغنية وتراث �صعبها  الناب�ض باحلياة،  وذلك عرب املعار�ض 
والفعاليات الفريدة التي ُتقام على مدار مدة انعقاد احلدث 

الدويل."
اجلماعية  ال��ع��رو���ض  م��ن  �صل�صلة  ت��ق��دمي  اخل��ط��اب  اأع��ق��ب 
الفلكلورية لرق�صة مونديللي، التي ت�صم 11 ق�صما، وت�صمل 

حركات اإيقاعية وخطوات واإمياءات تعرب عن �صعور اأو حالة 
حياة  اأ�صلوب  للرق�ض  الروتينيه  احلركات  مُتثل  اإذ  ذهنية، 

جمهورية اأفريقيا الو�صطى، وُتظهر عالقة النا�ض بالبيئة.
جمهورية  ا�صت�صافت  الثقافية،  عرو�صها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
بيزن�ض  مركز  يف  القت�صادي"  "املنتدى  الو�صطى  اأفريقيا 
التجارية  فر�صها  ل�صتعرا�ض   ،2020 اإك�صبو   - كونكت 

وال�صتثمارية.
يركز جناح جمهورية اأفريقيا الو�صطى على تر�صيخ مفهوم 
التعاي�ض بني الب�صر والتقنية والطبيعة، عرب عر�ض بع�ض 
هذا  الغابات.  اإزال��ة  على  املرُتتبة  الآث��ار  ملعاجلة  البتكارات 
التعليمية  ال��ربام��ج  م��ن  ملجموعة  عر�صهم  اإىل  بالإ�صافة 

والأن�صطة التفاعلية اخلا�صة بالأطفال.

•• دبي- الفجر

بيومها  "الآ�صيان"،  اآ�صيا  �صرق  جنوب  اأمم  رابطة  احتفلت 
2020 دب����ي، مب��ج��م��وع��ة رائ���ع���ة من  اإك�����ص��ب��و  ال��وط��ن��ي يف 
الأن�صطة الثقافية والرتفيهية التي �صهدتها �صاحة الو�صل 

وذلك بعد اإقامة مرا�صم رفع العلم الر�صمية.
العام  ح�صر الفعالية معايل دات��و ليم ج��وك ه��وي، الأم��ني 
اآ���ص��ي��ا، ي��راف��ق��ه يل ي��ون��غ يونغ،  ل��راب��ط��ة اأمم ج��ن��وب ���ص��رق 
وكان  دبي،   2020 اإك�صبو  الآ�صيان يف  العام جلناح  املفو�ض 
ال�صايغ، وزير دولة يف  اأحمد بن علي  ا�صتقبالهم معايل  يف 

حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقال معايل اأحمد بن علي ال�صايغ:"ت�صتعر�ض رابطة اأمم 
ق�صة  اإك�صبو،  يف  جناحها  عرب  "اآ�صيان"،  اآ�صيا  �صرق  جنوب 
تكاملها الإقليمي، ل �صينّما تعدد ثقافاتها الغنية، كما ُتلهم 
اإذ  التنوع،  الوحدة يف  لتبني قيمة  2020 دبي  اإك�صبو  زوار 
تتبناها الرابطة كركيزة يف �صعيها لتحقيق التنمية ال�صاملة. 
وتتطلع دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل توطيد الروابط 

حول  الأط���راف  وامل��ت��ع��ددة  الدولية  واملنظمات  البلدان  م��ع 
حلول  اإي��ج��اد  بهدف  امل�صرتك،  التعاون  تعزيز  عرب  ال��ع��امل، 
فخورون  ن��ح��ن  ال��ن��ا���ص��ئ��ة.  للتحديات  وم�����ص��ت��دام��ة  مبتكرة 
اآ�صيا  اأمم جنوب �صرق  اأمتنا برابطة  بالعالقات التي تربط 
التعاون،  قيم  ��ل يف جوهرها  وال��ت��ي مت��ثنّ الأع�����ص��اء،  ودول��ه��ا 

وتعزيز ال�صالم، وال�صتقرار، والتنمية".
ويف ب��داي��ة كلمته ه��ن��اأ م��ع��ايل دات���و ل��ي��م ج���وك ه���وي، دولة 
باليوبيل  احتفالها   مبنا�صبة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
هناأ  كما  الحت���اد،  تاأ�صي�ض   على  �صنة   50 وم��رور  الذهبي، 

الدولة على جناحها يف جمع العامل اأجمع يف مكان واحد.
الفر�ض  "خلق  هو  الآ�صيان  جناح  �صعار  "اإن  معاليه:  وق��ال 
ملجتمعات الآ�صيان"، يف ا�صتعرا�ض لرحلتنا نحو بناء جمتمع 
اإقليمي مزدهر يدعمه ال�صالم وال�صتقرار، ولكن الأهم من 
تراثنا  به  يتميز  ال��ذي  بالغنى  يحتفي  اأن جناحنا  هو  ذل��ك 

وثقافاتنا وتنوعنا".
وتابع قائال: "كما اأن جناحنا، ومثله بقية الأجنحة الع�صر 
اخلا�صة بدول الرابطة، توفر للزائرين جتربة جت�صد الدفء 

وح�صن ال�صيافة والكرم التي تتمتع بها �صعوبنا والتي لطاملا 
التي  الفر�ض  لكت�صاف  الفر�صة  يوفر  كما  بها،  ا�صتهروا 
لح�صر لها التي توفرها دول جنوب �صرق اآ�صيا، بغ�ض النظر 
عن ماهية اهتماماتكم، �صواء اأكانت لالأغرا�ض التجارية اأو 

ال�صياحية اأو الأكادميية اأو الثقافية". 
تايالند  وهي  دول   10 اآ�صيا  �صرق  اأمم جنوب  رابطة  ت�صم 
واإندوني�صيا وماليزيا والفلبني و�صنغافورة وبروناي وفيتنام 
ولو�����ض وم��ي��امن��ار وك��م��ب��ودي��ا، وت��اأ���ص�����ص��ت امل��ج��م��وع��ة يف 8 
اأغ�صط�ض 1967 بهدف تعزيز التعاون بني الدول الأع�صاء 

والعامل.
اأمثلة  وي�صتعر�ض  التنقل،  منطقة  يف  الآ���ص��ي��ان  جناح  يقح 
"اآ�صيان" الرية  اآ�صيا  �صرق  جنوب  اأمم  رابطة  ثقافة  على 
باأ�صره،  والعامل  مواطنيها  قلوب  تاأ�صر  التي  وال�صتثنائية 
وميثل اجلناح مبدخله اخل�صبي املقو�ض واملزخرف بطريقة 
حت��اك��ي م��داخ��ل ال��ق��رى الآ���ص��ي��وي��ة، نقطة خ��دم��ات موحدة 
تتيح للزوار فهم دور رابطة اأمم جنوب �صرق اآ�صيا "اآ�صيان" 

يف تنمية منطقة جنوب �صرق اآ�صيا.

•• دبي- الفجر

حممد  بنت  لطيفة  ال�صيخة  �صمو  رعاية  حتت 
الثقافة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص��ة  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ص���د  ب���ن 
املتحدة  الأمم  برنامج  اأطلق  دب��ي،  يف  والفنون 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  �صة  وموؤ�صَّ الإمنائي 
 ،2021 العاملي  املعرفة  موؤ�صر  نتائج  للمعرفة 
اإىل  وال��ذي يهدف  ن�صخته اخلام�صة،  وذل��ك يف 

كمفهوم  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى  امل��ع��رف��ة  ق��ي��ا���ض 
امل�صتدامة  بالتنمية  ب�صكل وثيق  �صامل مرتبط 

ومبختلف اأبعاد احلياة الإن�صانية املعا�صرة. 
�صة  ال�صراكة بني موؤ�صَّ املوؤ�صر حتت مظلة  ياأتي 
وبرنامج  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
"م�صروع  م��ن خ��الل  الإمن��ائ��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
جرى  متغرياً،   155 املوؤ�صر  و�صمل  املعرفة". 
40 م�صدراً  ي��زي��د على  ان��ت��ق��اوؤه��ا م��ن ب��ني م��ا 

الأمم  م��ن��ه��ا منظمة  دول���ي���ة؛  ب��ي��ان��ات  وق���اع���دة 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة »اليوني�صكو«، 
الدويل لالت�صالت،  والحتاد  الدويل،  والبنك 
التعاون  ال�����دويل، وم��ن��ظ��م��ة  ال��ن��ق��د  و���ص��ن��دوق 
الدولية  العمل  والتنمية، ومنظمة  القت�صادي 

وغريهم.
 2021 ل��ل��ع��ام  امل��ع��رف��ة  م��وؤ���ص��ر  ن��ت��ائ��ج  وك�صفت 
للعام  امل��وؤ���ص��ر  على  ع��امل��ي��اً  �صوي�صرا  ر  ت�����ص��دُّ ع��ن 
املركز  يف  ال�صويد  تلتها  التوايل،  على  اخلام�ض 
وفنلندا وهولندا،  املتحدة  الوليات  ثمَّ  الثاين، 
فيما ح�صلت الإمارات على املركز ال� 11 عاملياً 

والأول عربياً.
مه  جاء ذلك خالل حفل اإطالق املوؤ�صر، الذي نظَّ
اإك�صبو  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملتقى  يف  اجل��ان��ب��ان 
2020 دبي، بح�صور كلٍّ من معايل ح�صني بن 
يف  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي،  اإبراهيم 
دولة الإمارات العربية املتحدة، ومعايل الدكتور 
امل�صري،  والتعليم  الرتبية  وزير  �صوقي،  طارق 
الهناندة، وزير القت�صاد  اأحمد  ال�صيد  ومعايل 
عبدال�صايف،  وخالد  الأردين،  والريادة  الرقمي 
مدير املركز الإقليمي للدول العربية يف برنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي، ومعايل الدكتورة فاديا 
كيوان املدير العام ملنظمة املراأة العربية، و�صعادة 

�صة  ملوؤ�صَّ التنفيذي  امل��دي��ر  ح��وي��رب،  ب��ن  ج��م��ال 
ح�صر  للمعرفة.  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
جمال  يف  العامليني  اخل���رباء  م��ن  لفيف  اأي�����ص��ا 

املعرفة ميثِّلون العديد من املنظمات الدولية.
�صة  موؤ�صَّ �صْعَي  حويرب،  بن  جمال  �صعادة  ��د  واأكَّ
وبرنامج  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
يف  للم�صاهمة  احلثيث  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
املعرفة"،  "م�صروع  املعرفة �صمن  م�صارات  بناء 
لأن  ن��ظ��را  كوفيد19-،  حت��دي��ات  رغ���م  وذل���ك 
املعرفة هي الأداة التي اأ�صهمت يف اجتياز العامل 
لأ�صعب الأوقات ورفع ن�صبة ح�صانة املجتمعات 
والعودة جمددا ملمار�صة احلياة اليومية ب�صورة 

طبيعية.
للعام  امل��ع��رف��ة  م��وؤ���ص��ر  "�صهد  ���ص��ع��ادت��ه:  وق����ال 
وعاملياً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ��ع��ة  م��و���صَّ ُم�����ص��ارك��ة   2021
كونها  باملعرفة  املتنامي  الهتمام  من  انطالقاً 
والجتماعي،  القت�صادي  للنمو  رئي�صاً  حمفزاً 
حيث �صهدت قائمة امل�صاركة، دخول دول جديدة 
وال�صودان،  وفل�صطني  ال��ع��راق  وه��ي  م��رة  لأول 
على  ُم���درج���اً  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ب��ل��داً   16 اإىل  لتن�صم 
يف  امل�صاركة  ال���دول  اأع���داد  وارت��ف��ع��ت  املوؤ�صر".  
دولة   154 اإىل  العام،  لهذا  اخلام�صة  الن�صخة 
مقارنة مع 138 دولة يف اإ�صدار العام املا�صي. 

املقيمة  املن�صقة  ع�صاف،  دينا  الدكتورة  وقالت 
لالأمم املتحدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اإك�صبو  يف  املتحدة  ل��الأمم  العام  املفو�ض  ونائبة 
لهذه  العامل  ى  يت�صدنّ "عندما  دب��ي:   2020
ُمفرتق  مبثابة  ُت��ع��دُّ  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  التحديات 
املتزايدة يف موؤ�صر  العاملية  امل�صاركة  فاإنَّ  ُط��ُرق، 
��د ك��ي��ف ب��ات��ت امل��ع��رف��ة هي  امل��ع��رف��ة ال��ع��امل��ي ت��وؤكِّ
داً، مما �صي�صاعد دول العامل  العامل الأكر تُفرُّ
على حتقيق الرخاء والرتقاء اإىل ال�صدارة مع 
ال�صياق،  ه��ذا  يف  ال���ص��ت��دام��ة...  على  ال��رتك��ي��ز 
رت �صل�صلة موؤ�صر املعرفة العاملي اإىل موؤ�صر  تطوَّ

منوها  وم��دى  املجتمعات  لتقييم  وحمكم  مهم 
ا�صتناداً اإىل املعرفة".

وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة، ف��ق��د ح��ل��ت دولة 
امل��رك��ز )11( ع��امل��ي��اً، وحلت قطر  الإم����ارات يف 
العربية  اململكة  ن��ال��ت  فيما   ،)38( امل��رك��ز  يف 
 ،)48( ال���ك���وي���ت   ،)40( امل���رك���ز  ال�����ص��ع��ودي��ة 
البحرين   ،)53( م�صر   ،)52( ُعمان  �صلطنة 
املغرب   ،)92( ل��ب��ن��ان   ،)83( ت��ون�����ض   ،)55(
 ،)111( اجل��زائ��ر   ،)103( الأردن   ،)101(
موريتانيا   ،)145( ال�صودان   ،)137( العراق 

)147(، واليمن )150(.

•• دبي– الفجر 

م مهرجان اإيقاعات اإك�صبو الفريد هذا ال�صهر اإيقاعات  ُيقدنّ
على  فعالياتها  �صتنطلق  ال��ت��ي  بيت�ض"،  "ترايب  القبائل 
مزيجا  وت�صم  اجل��اري،  دي�صمرب   16 غدا  اليوبيل  من�صة 
الإيقاعات  من  متتد  الرائعة،  العاملية  املواهب  من  متنوعا 
الهندية،  البنغرا  ونغمات  الالتيني،  املزيج  اإىل  الأفريقية، 

واجلاز، وال�صكا بانك اأند فانك.
وميكن للجمهور اأن يتطلنّع اإىل مزيج فريد من الإيقاعات 
 2020 اإك�صبو  يف  اليوبيل  حديقة  يف  الأف��رو-ب��رازي��ل��ي��ة 
دبي. ي�صمل ذلك اإيقاعات ديناميكية، ومو�صيقى البيغ باند 
"بيك�صيغا  فريق  واأ�صاف  ال�صاك�ض.  اآل��ة  على  وعزفا  فانك، 
الأوىل  للمرة  معا  اجتمعوا  اأع�صاء   10 من  املوؤلف   ،"70

عام 2010، اأ�صلوبه غري التقليدي اخلا�ض اإىل املو�صيقى 
الأفريقية والربازيلية. 

تنحدر من  التي  ال��رائ��دة،  بارات" العاملية  "ريد  اأم��ا فرقة 
بروكلني يف نيويورك ويت�صدرها عازف الإيقاع �صاين جني، 
بني  ي��دم��ج  ال���ذي  احلما�صي  مبزيجها  احل��ف��ل  ف�صتوا�صل 

نغمات البنغرا من �صمال الهند وال�صكا بانك اأند فانك. 
ال��ف��ن��ان وامل��ن��ت��ج امل��و���ص��ي��ق��ي ال��ت��ون�����ص��ي امل��ع��روف �صفيان بن 
اجلمهور  �صينقل   ،"808 ار  "عمنّ با�صم  وال�صهري  يو�صف، 
مزيج  خ��الل  م��ن  جديد  �صاحر  مو�صيقي  ع��امل  اإىل  اأي�صا 
اآر  "تي  با�صم   املعروفة  اآل��ة الطبل  مميز يجمع بني �صوت 
808" والأ�صوات والإيقاعات املعروفة لدى بلدان املغرب 

العربي.
�صهرة  بالكانوبول�ض  وفرقة  تركوجلا  �صلوبودان  واكت�صب 

التقليدية من خالل  البلقان  ملو�صيقى  وا�صعة لرتويجهما 
بدون  ينقل  وال���ذي  واملتميز،  احل��دي��ث  املو�صيقي  نهجهما 

عناء اأ�صلوب تركوجلا البيزنطي.
اأما "�صطوة 3000"، الدي جيه املتعدد املواهب واملوؤ�ص�ض 
امل�صارك لقناة "باربو تي يف"، فيعرف كيف �صيلهب حما�ض 
هوب"  "الهيب  مو�صيقى  اإيقاعات  من  مزج  عرب  اجلمهور 
الإلكرتونية  ال��ب��وب  ومو�صيقى  بي"،  اأن���د  "اآر  ومو�صيقى 

)الإليكرتو(.
يوم  اليوبيل  حديقة  يف  بيت�ض"  "ترايب  فعاليات  تنطلق 
17:00 بتوقيت دولة الإمارات  16 دي�صمرب من ال�صاعة 
حاملي  جلميع  جمانا  الدخول  و�صيكون  املتحدة.  العربية 
رواد احلفل  ُي��ن�����ص��ح  ول��ك��ن  دب����ي؛   2020 اإك�����ص��ب��و  ت��ذاك��ر 

بالو�صول مبكرا.

جنمة �لغناء �لفلبينية �ل�صاعدة »�إلها« حتيي حفالت �أعياد �مليالد يف �إك�صبو 2020
•• دبي- الفجر

بالنظر اإىل ما تتمتع به الفلبني من �صهرة اإزاء م�صاركتها يف واحد 
الفلبينية  الفنانة  تِعد  العامل،  امليالد يف  اأعياد  اأط��ول موا�صم  من 
"اإلها" زوار اإك�صبو 2020 دبي، بتوفري اأجواء احتفالية مبهجة، 
ال��ذي �صتقدمه ل��زوار احل��دث ال��دويل على م�صرح دب��ي ميلينيوم 
بتوقيت   20:30 ال�����ص��اع��ة  مت���ام  يف  دي�صمرب   17 اجل��م��ع��ة،  ي���وم 

دول���ة الإم������ارات، وال����ذي �صتمزج ف��ي��ه اأداءه�����ا ال��غ��ن��ائ��ي امل��م��ي��ز مع 
اإح�صا�صها  اأن  اإل  فقط،  عاما   17 بلوغها  رغم  الفانك.  مو�صيقى 
العايل عند الغناء بلغتها الأم، �صنع ا�صمها وجعلها ذائعة ال�صيت. 
وبعد اأن بات ا�صمها ماألوفا يف عام 2015 حني فازت بلقب م�صابقة 
"ذا فوي�ض كيدز"، اأطلقت مغنية الآر اآند بي والبوب اأول األبوماتها 
بعنوان "اإلها"، اإىل جانب اأغانيها املنفردة الأكر مبيعا، على غرار 

�صا�صاندوين، واإميو�صنز، ولوف اأون توب.

منها  العاملية،  املو�صيقية  الربامج  العديد من  اأن ظهرت يف  وبعد 
برنامج "ليتل بيغ �صوت�ض" ل�صتيف هاريل، حيث اأدت "�صانديلري" 
ل�صيا، تعمل "اإلها" يف الوقت احلايل على ا�صتحداث طريقة اأكر 
كلمات  �صول مع  والنيو  والبوب،  بي،  اآن��د  الآر  تطورا يف مو�صيقى 

اأغاين و�صفتها املطربة الفلبينية بكونها "اعرتافات رومان�صية".
وُتعد "اإلها" حالًيا واحدة من اأطول �صال�صل برامج املنوعات التي 
ُتعر�ض يف اأيام الآحاد يف الفلبني با�صم "اإيه اإ�ض اإيه بي ناتني تو" 

اأو "حفلة كل النجوم بعد ظهر يوم الأحد"، بعد اأن اجتازت العديد 
من الدميوغرافيات. وت�صعى لتكون موؤدية �صاملة، معربة عن عدم 

احتمالها النتظار حتى تظهر لأول مرة اأمام اجلماهري يف دبي. 
وقالت اإلها: "هذه هي املرة الأوىل التي اأقدم فيها اأداءا يف منطقة 
ال�صرق الأو�صط، واأنا متحم�صة للغاية للقاء اجلماهري الذين مل 
يعودوا اإىل وطنهم الفلبني منذ فرتة ب�صبب اجلائحة، لت�صجيعهم 

وبث روح بينوي احلقيقية لأعياد امليالد فيهم."
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جناح �لكونغو �لدميقر�طية ميزج بني �لأنغام �لفلكلورية و�لطبيعة يف �إك�صبو 2020

لعبات �صطرجن حمرتفات من جورجيا ي�صاهمن يف دعم متكني �ملر�أة

يف اجلناح الإ�صباين يف اإك�صبو 2020 دبي

خرب�ء يناق�صون كيفية ��صتخد�م �لتقنية للحفاظ على �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي

•• اإك�سبو - اأ�سامة عبد املق�سود: 
جاء ت�صميم جناح جمهورية الكونغو الدميقراطية مبنطقة الفر�ض يف 
اإك�صبو 2020، مواكباً لتل النمل الأبي�ض، جم�صداً بذلك روح اجلماعة 
املبدع  ال�صعب  لكت�صاف  اجل��م��ه��ور  ي��دع��و  ب�صكل  واح���د  كفريق  وال��ع��م��ل 
على  والرف�ض  اخلالبة،  الطبيعة  يف  النغما�ض  اإىل  بالإ�صافة  واملبتكر، 

الأنغام الفلكلورية والإيقاع املتميز والفريد من نوعه.
يرى  والزائر   ،2020 اإك�صبو  الكونغو يف  داخل جناح  الرحلة  بدء  فمنذ 
نف�صه داخل بيت كبري فيه ممرات وم�صارات متدرجة ت�صبه بيوت النمل 
الأبي�ض، وعلى ميني باب الدخول يقف متثال جلرنال من كوبا، وخلفه 
لوحة تعريفية ت�صم بع�ض املعلومات املهمة عنه، حيث كان هذا اجلرنال 
اأنه  حماراً من كوبا ومهمته الدفاع عن امللك وتاأمني حياته، ف�صال عن 
فنانو  ا�صتهر  وق��د  اخل�صب،  م��ن  م�صنوع  النموذج  وه��ذا  للملك،  ر���ص��ول 
الكونغو بهذه النماذج اخل�صبية وبرعوا يف نحتها بدقة واقتدار، مما نال 
اإعجاب العامل وثناءهم على احلرفية املتميزة يف هذا املجال الذي يعترب 
علم كبري يف فن الت�صريح ونقل العامل الفرتا�صي اإىل واقع من خالل 

هذه اخلامات ونحتها.
2020 ممرات  اأك�صبو  وي�صم جناح جمهورية الكونغو الدميقراطية يف 
وم�صارات ت�صم �صور لوجوه من �صعب الكونغو، ولوحة كبرية يف املدخل 
بها  وم��ا  ال��دول��ة  ع��ن  قيمة  معلومات  على  حتتوي  بالزائرين  كرتحيب 
وموقعها  وال�صحة  وال�صياحة  والتجارة  كال�صناعة  مهمة  قطاعات  من 
كيفية  تو�صيح  م��ع  وم��راح��ل تطورها،  الكونغو  اأر����ض  وت��اري��خ  اجل��غ��رايف 
احلفاظ على البيئة الربية وموروثها الثقايف املعرب عن هويتها الوطنية، 
كما يركز اجلناح على دوره��ا احليوي يف بث النب�ض احلي كونها تقع يف 
التى  الطاقة  على  ال�صوء  وت�صلط  باملعرفة  اجلميع  ومتد  افريقيا،  قلب 
يوفرها نهر الكونغو وجتربة لعبة الرق�ض التقليدي "نزانغو" والدي�صكو 

ال�صامت، وابراز عر�ض الأزياء التقليدية واخلا�صة بالدولة.
اإيدن،  ذا ل�صت  التى ت�صتح�صر  ال�صور  العديد من  الكنغو  وي�صمل جناح 
من اأجل احلفاظ على احلياة الربية، وحتكي هذه ال�صور اخليالية ق�صة 
قانون الطبيعية يف الكونغو عرب �صل�صلة من ال�صور املعربة عن حكايات 
بني  وم���ن  هينكيت،  ب��ي��رت  امل�����ص��ور  التقطها  ال��ت��ى  ال�����ص��ور  ع��رب  م�صوقة 
املقتنيات �صا�صات تر�صد احلياة يف الكونغو، وتعطي الزائر فر�صة للتعرف 
على هذا البلد الأفريقي املتميز بالطبيعة والغابات واملهتم بالزراعة حتى 

انه يعترب ال�صلة الغذائية لبع�ض دول العامل.
يف  ال�صعب  من  لوجوه  �صور  عليه  معلق  ان�صيابي  ممر  يف  الزائر  ي�صاهد 
باأ�صلوب  اخل�صبية  التماثيل  م��ن  من��اذج  ل�صقت  الأر����ض  وعلى  الكونغو 
التباعد، ف�صال عن دقة النحت وتو�صيح الت�صريح بحرفية كبرية تنم عن 
ثقافة  التماثيل جزء من  وه��ذه  الكونغو،  الت�صكيلني يف  الفنانيني  اإب��داع 
ال��دول��ة وت��راث��ه��ا، ويف ك��ل م��ك��ان يف اجل��ن��اح جن��د متاثيل خ�صبية تعك�ض 
اأهمية التاأريخ للمراحل الزمنية التى مرت بها الدول من تطوير وتنمية 
ال�صتثمار  جمال  يف  الواعدة  ال��دول  من  الكونغو  واأن  خا�صة  م�صتدامة، 

وا�صتقطاب رجال الأعمال وروؤو�ض الأموال الأجنبية لفر�ض العمل بها، 
وذلك يف قطاع الزراعة وال�صياحة وال�صحة وال�صناعة والتجارة.

ومن اأهم اأهداف م�صاركة الكونغو يف اأك�صبو 2020، ت�صليط ال�صووؤ على 
اإىل  بال�صافة  الأمم،  بني  مبكانتها  العامل  وتعريف  الطبيعية  كنوزها 
ثرواتها الطبيعية اجلاذبة لل�صياحة مثل منطقة جبال فريوجنا وحديقة 

جارامبا وحممية اوكابي للحياة الربية، كما اأن الكونغو بها عدة براكني 
املتنوعة  وامل�صغولت  اليدوية  املنتجات  اجلناح  ويعر�ض  ون�صطة،  خاملة 
املحلية  القهوة  وجتربة  ل��ل��زوار،  تذكارية  وه��داي��ة  مثتنيات  تعترب  التى 
معظم  م��ع  ال�صور  التقاط  على  اجلمهور  حر�ض  كما  الكونغو،  ل��دول��ة 

املقتنيات وختم دخول الكونغو وزيارتها.

•• دبي– الفجر 

دبي   2020 اإك�صبو  يف  للمعار�ض  دب��ي  مركز  م  نظنّ
ال�صطرجن  نقا�صية �صمت كبار معلمات لعبة  جل�صة 
اأول  جابريندا�صفيلي،  ن��ون��ا  وق��ادت��ه��ا  ج��ورج��ي��ا،  يف 
عام  يف  الكبري"  "الأ�صتاذ  لقب  على  حت�صل  ام���راأة 
1978، وبطولة العامل خم�ض مرات، والفائزة 11 
مرة يف اأوملبياد ال�صطرجن العاملي، وهي اأي�صا الفائزة 
لكبار  العامل  بطولة  يف  ف��وق  فما  عاما   65 فئة  يف 

ال�صن يف رومانيا عام 2019.
ويرجع الف�صل اإىل جابريندا�صفيلي ومعا�صريها يف 
متكني امل��راأة يف هذه اللعبة، حيث خطى ال�صطرجن 
37 ام��راأة فقط من بني  خطوات كبرية مع وج��ود 
اأكر من 1600 من اأ�صاتذة ال�صطرجن الدوليني. 
عليها  يهيمن  التي  الريا�صة،  ه��ذه  اأم���ام  ي��زال  ول 
ن�صاء  بح�صور  طويل،  طريق  كبري،  ب�صكل  الرجال 
واأعدن  العاملية  القيا�صية  الأرق���ام  من  حطنّ اأخ��ري��ات 

تعريف اللعبة.
اللعبة  ه��ذه  يف  "بدايتي  جابريندا�صفيلي:  وق��ال��ت 
الأربعة على ترتيب  اإخوتي  كانت من خالل اعتياد 
زوغديدي  منزلنا يف مدينة  ال�صطرجن يف  مباريات 
اأن��ن��ي كنت الأ�صغر  ال��رغ��م م��ن  يف ج��ورج��ي��ا؛ وعلى 
معهم...   للعب  وين  ي�صمنّ دائما  كانوا  اأنهم  اإل  �صنا، 
بلدتنا،  اأف�صل لع��ب �صطرجن يف  الأك���رب  اأخ��ي  ك��ان 

وتعلمت اللعب من خالل م�صاهدته".
وخا�صة  ال�������ص���ط���رجن،  ل��ع��ب��ة  "تعترب  واأ�����ص����اف����ت: 
ال�صطرجن لل�صيدات، جزءا من الثقافة الوطنية يف 
تقاليدها  يف  بعمق  متجذرة  اللعبة  فهذه  جورجيا؛ 
منذ القرن احلادي ع�صر. اأي�صا، ي�صمل مهر العرو�ض 

رقعة �صطرجن حتى يومنا هذا".
يف  ي��رغ��ب  مل��ن  جابريندا�صفيلي  ن�صيحة  ع��ن  اأم���ا 
اأجهزة  على  تعتمد  "ل  ف��ت��ق��ول:  ال�����ص��ط��رجن،  لعب 
للمباريات،  والإع��داد  التدريب  يف  كثريا  الكمبيوتر 
املنزل،  يف  واجل�ض  ال�صطرجن  رقعة  على  ت���درنّب  ب��ل 

وف��ك��ر فيما ق��ال��ه م��درب��ك، وح���رك ال��ق��ط��ع، ث��م عد 
واطرح الأ�صئلة".

ببطولة  م��رت��ني  ال��ف��ائ��زة  لو�صيلياين،  ن��ان��ا  وق��ال��ت 
الأول،  احلاجز  نونا  "ك�صرت  لل�صيدات:  ال�صطرجن 
للن�صاء  اأي�صا  ولكن  جلورجيا،  بالن�صبة  فقط  لي�ض 
يف اأنحاء العامل؛ وميكن لالأطفال اليوم من خالل 
��م ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��ق��دي وال���ق���درة على  ال�����ص��ط��رجن ت��ع��لُّ
اليومية.  ال�صعوبات  مع  التعامل  واآل��ي��ات  التحليل 
مهارات  ف�صيكت�صبون  اللعب،  يوا�صلوا  مل  اإذا  حتى 

للحياة كلها".
وتقول �صوفيا جفيتادزا، املعلم الدويل والأمني العام 
امل��راأة يف  ال�صطرجن اجلورجي ورئي�ض جلنة  لحتاد 
جابريندا�صفيلي  اإن  لل�صطرجن،  اجلورجي  الحت��اد 
الذي  ال��وق��ت  بحلول  بالفعل،  للريا�صة  روج��ت  ق��د 
بداأت فيه التحرك يف هذا املجال؛ عندما بداأت كان 
لأن  واح��د،  اآن  يف  و�صعبا  �صهال  يل  بالن�صبة  الأم��ر 

هوؤلء الن�صوة قد حققن الكثري بالفعل".

يف املقابل، قالت دانا ريزني�ض اأوزول، الع�صو املنتدب 
"العام   :)FIDE( لل�صطرجن  ال����دويل  ل��الحت��اد 
هذا  يف  للن�صاء  الأهمية  بالغ  حدثا  �صيكون  املقبل 
اأن  ال���دويل لل�صطرجن  اأع��ل��ن الحت���اد  امل��ج��ال، حيث 
فيتعني  لل�صيدات؛  ال�صطرجن  ع��ام  هو   2022 ع��ام 
ال���ق���ائ���دات، ت��وج��ي��ه الن�صاء  ال���ق���ادة، وخ��ا���ص��ة  ع��ل��ى 
الأخ��ري��ات. نحن نريد زي��ادة عدد الالعبات يف هذا 
امل��ج��ال وق��درات��ه��ن؛ وع��ل��ى اجل��م��ي��ع اأن ي��ك��ون لهم 
لعبي  فقط  لي�ض  اللعبة(،  ه��ذه  )يف  وا�صح  ظهور 
امل���درب���ني واملعلمني  امل��ح��رتف��ني، ول��ك��ن  ال�����ص��ط��رجن 
واملنظمني، فكل هوؤلء ال�صيدات بدونهن لن يكتمل 

عامل ال�صطرجن".
واأكدت اأوزول اأنه "ل يجب على الن�صاء الختيار ما 
بني التعليم والأمومة والريا�صة، فهن قادرات على 
دمج كل تلك املهارات معا ويف وقت واحد، لذا نريد 
وت�صليحهن  الفتيات  لتمكني  ال�صطرجن  ا�صتخدام 

باملهارات احلياتية احليوية واملهمة".
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ت��ن��اول��ت ن���دوة ع��ق��دت يف اجل��ن��اح الإ���ص��ب��اين يف اإك�صبو 
احلفاظ  يف  التعليم  ا�صتخدام  اإمكانية  دبي،   2020
ع��ل��ى ال����رتاث ال��ث��ق��ايف غ��ري امل����ادي، ون��اق�����ض احل�صور 
على  املحافظة  اأهمية  بلدان  ع��دة  اإىل  ينتمون  الذين 
الرتاث  لنقل هذا  التقنية احلديثة  وت�صخري  الرتاث 

لالأجيال القادمة. 
املادي  غ��ري  ال��ث��ق��ايف  ب��ال��رتاث  املتخ�ص�صون  ون��اق�����ض 
وهم وجيما كاريرا، عاملة الأنروبولوجيا من جامعة 
اإ�صبيلية )اإ�صبانيا(، وبنجامني روز، الرئي�ض التنفيذي 
ملوؤ�ص�صة الرتاث يف �صي�صيل، والدكتور نا�صر ال�صقري 

م�صاعد مدير الربنامج ال�صرتاتيجي للرتاث الثقايف 
ال��ع��م��اين ب�����وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث العلمي 
غونزالي�ض  �صارة  النقا�ض  واأدارت  )ع��م��ان(،  والبتكار 
امل�����ادي يف  ال��ث��ق��ايف غ���ري  ال�����رتاث  اإدارة  ك���ام���رب، م���ن 
املمار�صات  اأف�صل  باإ�صبانيا،  وال���رتاث  الثقافة  معهد 
اإىل  وت��ط��رق��وا  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  املكت�صبة  وخ��ربات��ه��م 
املناطق  العادات والتقاليد والثقافات واملهن يف بع�ض 

يف بلدانهم وكيف يتم نقلها لالأجيال القادمة. 
وتطرق اخلرباء اإىل امليزانيات التي قد ل تكون كافية 
للعمل على احلفاظ على الرتاث الثقايف غري املادي يف 
التعاون  �صرورة  اإىل  النامية، منوهني  البلدان  بع�ض 
وتعزيز العمل امل�صرتك لتحقيق التقدم يف هذا املجال، 

يف  الثقافة  تلعبه  ال��ذي  الكبري  ال���دور  اإىل  م�صريين 
ا�صتقطاب ال�صياح. 

منطقة" كمزار" التي  ع��ن  نا�صر  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 
ت��ق��ع يف ولي���ة خ�����ص��ب، ال��ت��اب��ع��ة مل��ح��اف��ظ��ة م�����ص��ن��دم يف 
�صلطنة عمان، وعن �صكان هذه املنطقة التي ل ميكن 
الو�صول اإليهم اإل جوا اأو بحرا، وعن حرفهم اليدوية 
احلفاظ  يف  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود  اخل��ا���ص��ة  ولهجتمهم 
من�صق  قدم  النقا�ض  نهاية  ويف  الثقايف.   تراثهم  على 
واأغاين  مو�صيقى  بني  يدمج  �صوتي  عر�ض  مو�صيقي 
عر�صه  وخ��الل  خمتلفة،  بلدان  من  ال�صبعينات  فرتة 
تاريخ  تاأثري  املركبة حتدث عن  املو�صيقية  ملقطوعاته 
ال�صعوب وح�صاراتهم على اإبداعهم، وتفاعل احل�صور 

مع هذه املو�صيقة امللهمة.  وبح�صب منظمة اليون�صكو  
من  املادي" ك��ل  غ��ري  ال��ث��ق��ايف  "الرتاث  ع��ب��ارة  ت�صمل 
يرتبط  وما  وامل��ه��ارات،  واملعارف  والتقاليد  املمار�صات 
بها من الآلت والقطع وامل�صنوعات والأماكن الثقافية 
التي تعتربها اجلماعات واملجموعات، واأحيانا الأفراد، 
ال��رتاث الثقايف غري  جزءا من تراثهم الثقايف. وهذا 
امل����ادي امل���ت���وارث ج��ي��ال ع��ن ج��ي��ل، ت��ب��دع��ه اجلماعات 
يتفق  مب��ا  م�صتمرة،  ب�صورة  جديد  م��ن  واملجموعات 
وتاريخهم،  الطبيعة  م��ع  وتفاعالتهم  بيئاتهم  م��ع 
وال�صعور  ب��ه��وي��ت��ه��م  الإح�����ص��ا���ض  ل��دي��ه��م  ي��ن��م��ي  وه���و 
الثقايف  التنوع  اح��رتام  يعزز  ثم  ومن  با�صتمراريتهم، 

والقدرة الإبداعية الب�صرية.

برج خليفة يتو�صح بعر�ض �صوئي مذهل 
قبل �لعر�ض �لأول لأوبر� �لو�صل
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دقائق  ثالث  ملدة  العامل،   م�صتوى  على  الأعلى  املبنى  خليفة،  برج  اأُ�صيء 
يف  والت�صاميم،  ال�صور  من  مذهلة  جمموعة  �صم  خ��الب  �صوئي  بعر�ض 
 2020 اإك�صبو  الو�صل من  لأوب��را  الأول  العر�ض  باقرتاب موعد  احتفاء 
وامل�صاهد  املتحركة  ال�صور  ال�صور جمموعة متنوعة من  ا�صتعر�صت  دبي. 
املاأخذوة من الأوبرا نف�صها، كما عر�صت  مقتطفات من اأداء الأورك�صرتا، 
اأرجاء املناطق  حيث �صدحت الأغاين املقتب�صة من العر�ض املو�صيقي عرب 

املحيطة مبنطقة برج خليفة.
اأُنتجت اأوبرا الو�صل بالتعاون مع اأوبرا ويلز الوطنية، وو�صيتم عر�صها يف 
دبي اأوبرا ما بني 16-19 دي�صمرب اجلاري، وقام املو�صيقار حممد فريوز 
بتلحني مو�صيقاها، بقيادة املاي�صرتو جا�صنت براون، وهي من اإخراج ال�صري 
الفنية  التحفة  هذه  تاأليف  يف  قرقا�ض  مها  �صاركت  بينما  باونتني،  ديفيد 
وكتابتها، �صُيقدم العر�ض باللغة الإجنليزية، وي�صم اأكر من 100 فنان 
�صخ�صا، لالحتفال   70 موؤلنّف من  اإنتاج  فريق  اإىل  بالإ�صافة  ومو�صيقي، 

نع امل�صتقبل". ل العقول و�صُ ب�صعار اإك�صبو 2020 دبي الرئي�ض "توا�صُ
الإمارات  دول��ة  ق�صة  وي��روي  دب��ي،  لإم��ارة  القدمي  ال�صم  هو  "الو�صل" 
العريقة  الثقافة  يف  احل��ي��اة  تبث  احل�����ص��ارات،  ب��ني  و���ص��ل  حلقة  بو�صفها 
والروح البتكارية لدولة الإمارات العربية املتحدة املمتدة على مدى األف 

عام.

دولة �لإمار�ت ت�صارك �لعامل يف �إك�صبو 
�لتعليم مل�صتقبل  روؤيتها  دبي   2020
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لتقنية  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  م�صت�صار  اليافعي،  علي  �صعادة  ���ص��ارك 
املعلومات يف دولة الإمارات العربية املتحدة، م�صوؤولني وخرباء و�صناع 
خالل  التعليم  مل�صتقبل  الإم���ارات  دول��ة  روؤي��ة  دوليني  ومبتكرين  ق��رار 
العاملية حيث تفاعل احل�����ص��ور مع  دب��ي  م��وان��ئ  ُع��ق��دت يف ج��ن��اح  ن���دوة 
الروؤية الوا�صحة للدولة يف جمال تطوير قطاع التعليم بالعتماد على 
الروبوتات والذكاء ال�صطناعي، م�صتفيدة من البنية التقنية املتطورة 

يف الدولة.
اأجندة  التعليم: حتقيق  الإم���ارات يف جم��ال  "ريادة دول��ة  وحت��ت عنوان 
2030"، حتدث الدكتور اليافعي عن اأهمية التخطيط امل�صبق لتوفري 
البنية التحتية املتطورة، التي �صاعدت على حتقيق الدولة نتائج مبهرة 
يف النتقال للتعلم عن بعد يف فرتة قيا�صية خالل اجلائحة، م�صتفيدة 
اجلميع  نت  مكنّ التي  التقنية  احللول  وتوفري  ال�صريعة  ال�صتجابة  من 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  الأه��ايل  مع  الوثيق  والعمل  ب�صرعة  تبنيها  من 

احلكومية واخلا�صة.
تعليم  ع��ل��ى  ���ص��ريك��ز  الإم�����ارات  دول���ة  يف  التعليم  م�صتقبل  اأن  واأ����ص���اف 
خم�ص�ض، ينا�صب �صخ�صية الطالب واهتماماته، ويتمتع باملرونة التامة 
من حيث اجلانبني الأكادميي واملهني، بحيث يكون املجتمع واملوؤ�ص�صات 
التعليمية جزءا من نظام التعليم، مع العتماد على التعاون والت�صاور 

امل�صتمر لتحقيق اأف�صل النتائج.
و�صدد الدكتور اليافعي على اأهمية العمل امل�صرتك وتبادل اخلربات مع 
التالميذ يف تبني  واأه��ايل  القرار  واأ�صحاب  واملبتكرين  املتقدمة  الدول 
بيئة  ذات  درا�صية  ف�صول  لتوفري  التقنية  وت�صخري  املمار�صات  اأف�صل 
تعليم  نظام  اإىل  امل�صتقبل  للو�صول يف  التعاون  واأي�صا  �صحية ومثالية، 
يعتمد  اأن  اليافعي  الدكتور  وت��وق��ع  ال�صطناعي.  ال��ذك��اء  على  يعتمد 
ما  ل��ه  ليقدم  دائ��م��ا  التلميذ  ي��راف��ق  روب���وت  على  امل�صتقبل  يف  التعليم 

يحتاجه من معلومات ويقدم له العلوم يف قالب �صل�ض وممتع.
ويف �صياق مت�صل، ُعقدت فعاليات اأم�ض الأول الثنني من القمة العاملية 
للتعليم يف مركز دبي للمعار�ض بقيادة دبي العطاء، وبال�صراكة مع اإك�صبو 
2020 دبي وبالتعاون الوثيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف 
من  واملعلمون وغريهم  ال�صيا�صات  �صانعو  ناق�ض  الإم��ارات، حيث  دولة 

املهنيني الرتبويني اأهمية البتكار يف التعليم.
واألقى �صعادة الدكتور عبد اهلل الكرم، مدير عام هيئة املعرفة والتنمية 
 - ال��ط��ريان  ميكنك  عندما  ت�صقط  "ل  ب��ع��ن��وان  كلمة  ب��دب��ي،  الب�صرية 
اأهمية الرفاهية يف التعليم ويف احلياة". وركز �صعادته على اأهمية تقوية 
الوثوق يف نف�صه، ولي�ض بالغ�صن الذي  اجلناحني ليتمكن الطائر من 
من  الطالب  ن  ميكنّ واملبتكر  ال�صحيح  التعليم  اأن  حيث  عليه،  �صيقف 
مبا  التعليم  تطوير  اأهمية  الكلمة  وت�صمنت  املهنية.  حياته  يف  النجاح 
العاملي  املقبلة، وال�صتفادة من هذا التجمع  ي�صب يف م�صلحة الأجيال 

للتعاون يف تطوير هذا القطاع احليوي.
واأ�صار الدكتور عبد اهلل الكرم اإىل اأهمية انعقاد قمة ريوايرد يف الوقت 
الذي حتتفل فيه دولة الإمارات بخم�صني عاما على تاأ�صي�صها وبالتزامن 

مع ا�صت�صافة اإك�صبو 2020 دبي.
التحديات  مواجهة  يف  البتكار  يلعبه  ال��ذي  ال���دور  امل�صاركون  وت��ن��اول 
امل�صبوقة التي يواجهها العامل اليوم، �صواء على امل�صتوى  دة وغري  املعقنّ
الفردي اأو املجتمعي. ومع وجود اإجماع وا�صع بخ�صو�ض �صرورة البتكار 
املهنيني  م��ن  وغ��ريه��م  وامل��ع��ل��م��ني  ال�صيا�صات  �صانعي  م��ن  التعليم  يف 
الرتبويني ، يبقى ال�صوؤال املطروح هو كيفية حتديد العوائق الرئي�صية 
اأمام البتكارات، �صواء على م�صتوى ال�صيا�صات اأو م�صتوى التنفيذ، اأو يف 
اأي مو�صع اآخر. ومع ذلك، ل يزال يتعني علينا جتربة تغيريات هيكلية 
كبرية يف النظم التعليمية على نطاق عاملي، واأنظمة التحول. وناق�صت 
اجلل�صة الإجراءات ال�صجاعة واجلريئة التي يتعني على القادة العامليني 
و�صناع القرار يف جميع اأنحاء العامل اتخاذها ملواجهة التحديات الهيكلية 

الرئي�صية لالبتكار يف التعليم يف اأنحاء العامل.
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/14571

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
مركز  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/20 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00

مودرن كا�صتومز خلدمات ا�صالح ال�صيارات �ض.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                              الو�صف  

 45،400                                                        معدات كراج  
التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�ض  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

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

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

70363

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/12853

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 6:00 
عبداهلل  حممد  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/20 الثنني  يوم  م�صاءا 

علي حم�صن + ا�صتديو برو�صاوند لل�صوتيات �ض.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                   الو�صف        �صعر التقييم  

                                                           معدات مو�صيقى             16،500 
التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�ض  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

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

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

70363

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2015/07/29  املودعة حتت رقم : 237727 
 2016/02/01 : تاريخ الت�صجيل 
با�ص��م : ديني�ض بابلي�صينج ليمتد 

وعنوانه : 31-32 األفريد بلي�ض، لندن، دبليو �صي1ئي 7دي بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :  

من�صورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ ت�صجيالت الأ�صوات و/اأو ال�صور على اأي و�صائط؛ و�صائط مغناطي�صية؛ 
احلا�صوب  برجميات  ذل��ك  يف  مبا  احلا�صوب  برجميات  الأف���الم؛  ت�صجيالت  م�صفرة؛  مغناطي�صية  بطاقات 
�صا�صات  خللفية  فنية  اأع��م��ال  ال�صا�صة؛  حافظات  الذكية؛  البطاقات  البيانات؛  و�صائط  للتنزيل؛  القابلة 
احلا�صوب اخلا�صة بالأجهزة الإلكرتونية؛ �صور قابلة للتنزيل للعر�ض من خالل الأجهزة الإلكرتونية مثل 
احلوا�صيب والهواتف املحمولة؛ اأفالم قابلة للتنزيل ومقاطع الأفالم واملو�صيقى والأحاديث التي ت�صتخدم 
بوا�صطة الأجهزة الإلكرتونية مثل احلوا�صيب والتليفونات املحمولة؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة 

اأعاله.
9 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�صم من اإنتقلت له امللكية : �صايكلي�صت هولدينجز ليمتد

وعنوانه : 31 – 32 األفريد بلي�ض، لندن، دبليو �صي1ئي 7دي بي، اململكة املتحدة 
تاري�خ انت�قال امللكية : 2021/12/12

 2021/12/13 : تاريخ التا�صري 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي

بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2015/07/29  املودعة حتت رقم : 237728 
  تاريخ الت�صجيل : 2016/02/01
با�ص��م : ديني�ض بابلي�صينج ليمتد 

وعنوانه : 31-32 األفريد بلي�ض، لندن، دبليو �صي1ئي 7دي بي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :  

املجالت وال�صحف والن�صرات الإخبارية الدورية والدوريات والكتب واملطبوعات؛ مواد ولبادات؛ مطبوعات 
تخطيطية؛ �صور فوتوغرافية؛ اإعالنات كبرية؛ �صور معدة للنقل؛ تقاومي؛ بطاقات تهنئة؛ مفكرات؛ ورق 

كتابة؛ ثقالت ورق؛ �صور.
16 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�صم من اإنتقلت له امللكية : �صايكلي�صت هولدينجز ليمتد

وعنوانه : 31 – 32 األفريد بلي�ض، لندن، دبليو �صي1ئي 7دي بي، اململكة املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية : 2021/12/12
 تاريخ التا�صري : 2021/12/13  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417
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وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  15 دي�سمرب 2021 �لعدد 13417

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد
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املال والأعمال

��صت�صاري �لقمة �لعاملية ل�صناعة �لطري�ن 2022 يوؤكد �أهمية �إجر�ء�ت �حلد من �لب�صمة �لكربونية

 »ُرّو�د« تطلق �لن�صخة �لـ7 من مبادرة جنوم �لأعمال

•• اأبوظبي -وام

العاملية  للقمة  ال�صت�صاري  املجل�ض  م  نظنّ
اجتماعاً   2022 ال���ط���ريان  ل�����ص��ن��اع��ة 
ال��ق��رار يف  و�صناع  ال��ق��ادة  م��ن  ملجموعة 
والدفاع  وال��ف�����ص��اء  ال��ط��ريان  ق��ط��اع��ات 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، و���ص��م��ن جدول 
القمة،  لن��ط��الق  التمهيدية  الأع���م���ال 
وذلك لتحديد بع�ض املوا�صيع الطارئة 
تنمية  ب��ه��دف  ف���وراً  معاجلتها  ال��واج��ب 

هذه القطاعات.
امل�صتوى  رفيعي  ممثلي  الج��ت��م��اع  �صم 
بينها  من  الدولية  ال�صركات  كربى  من 
اإي��رب��ا���ض، وب��وي��ن��ج، وك��ول��ني، ولكوهيد 
ورايثون  تكنيك«،  لوفتهانزا  و«  مارتن، 
و�صند،  و����ص���اف���ران،  و����ص���اب،  الإم��������ارات، 
خدمات  ت�����ص��وي��ق  وجم���ل�������ض  وث���ال�������ض، 

الدفاع، و«نايتهود كابيتال«.
واأع�������رب امل�������ص���ارك���ون يف الج���ت���م���اع عن 
الطريان  ل�صناعة  العاملية  القمة  اأهمية 
اجلهات  اأب��رز  لجتماع  من�صة  بو�صفها 
والف�صاء  الطريان  قطاعات  يف  الرائدة 
وال���دف���اع ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل بهدف 
مالمح  ور�صم  التعاون  م�صتويات  تعزيز 

م�صتقبل هذه القطاعات ودوره يف و�صع 
ال�صيا�صات والت�صريعات وحت�صينها.

وك����ان م���ن اأب�����رز امل��وا���ص��ي��ع ال��ت��ي جرى 
م��ن��اق�����ص��ت��ه��ا خ�����الل الج����ت����م����اع، حمور 
ال�صتدامة، وم�صتقبل التنقل احل�صري 
املتطورة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وتطبيق 
النظم  وت���ب���ن���ي  ال����رق����م����ي  وال����ت����ح����ول 
وتقنيات  التقني  لالبتكار  الإيكولوجية 
وغريها.  والت�����ص��الت  اخلام�ض  اجليل 
التي ناق�صها  الأف��ك��ار  ب��ني  ب��رز م��ن  كما 
امل��ج��ل�����ض ����ص���رورة م�����ص��ارك��ة ال��ق��ط��اع يف 
املناخ  تغرينّ  اآث���ار  مواجهة  جهود  تعزيز 
ال�صتدامة،  وال�صعي لتحقيق مزيد من 
امل����زي����د من  ����ص���خ  �����ص����رورة  اإىل ج���ان���ب 
الطائرات  ال�صتثمارات يف تطوير وقود 
امل�صتدام للم�صاعدة يف تخفي�ض الب�صمة 
ال��ك��رب��ون��ي��ة خ��ا���ص��ة يف م��رح��ل��ة تطوير 
التحتية  والبنى  الهيدروجينية  الطاقة 

ذات ال�صلة.
وجرى التطرق اإىل �صرورة اإدراك القادة 
واملديرين لأهمية اعتماد تقنيات الذكاء 
حيث  ال�صخمة،  والبيانات  ال�صطناعي 
امل�����ص��ارك��ني ع���ن احلاجة  ب��ع�����ض  اأع�����رب 
اإىل م��زي��د م��ن الب��ت��ك��ار والإب�����داع حلل 

ظل  يف  القطاع  ت��واج��ه  التي  التحديات 
مرحلة التحول الرقمي ال�صريع والتقدم 
التكنولوجي. كما �صملت اأجندة الجتماع 
اأمام  مثالية  من�صة  بو�صفها  القمة  دور 
ورواد  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات 
مل�صاركة اخلربات  وامل�صتثمرين  الأعمال 
والأف������ك������ار ب���ه���دف ت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 
والف�صاء،  ال��ط��ريان  بقطاع  والرت���ق���اء 
خم�ص�صاً  برناجماً  القمة  �صت�صم  حيث 
على  �صرتكز  والتي  النا�صئة  للم�صاريع 
التي يحتاجها القطاع  الأدوات الالزمة 
وا���ص��ت��ع��را���ض احل���ل���ول اجل���دي���دة التي 

�صتوفرها ال�صركات للقطاع.
وت��ط��رق الأع�����ص��اء اأي�����ص��اً اإىل الزدي����اد 
ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات  ع���دد  يف  امل��ل��ح��وظ 
واملتو�صطة، ورواد الأعمال وامل�صتثمرين 
العديد  م���ون  ي���ق���دنّ ال���ذي���ن  امل��غ��ام��ري��ن، 
م��ن الأف���ك���ار واخل���دم���ات اجل��دي��دة اإىل 
ت����ربز احلاجة  ك��م��ا  ال����ط����ريان.  ق���ط���اع 
دول مثل  يف  ماً  تقدنّ اأك��ر  لقطاع خا�ض 
م��ه من  الإم�������ارات وال�����ص��ع��ودي��ة مل���ا ي��ق��دنّ
ع  تنونّ لتحقيق  وفر�ض  للعمالء  خيارات 
اق��ت�����ص��ادينّ اأك�����رب، ف�����ص��اًل ع���ن احلاجة 
املتزايدة للتنوع وامل�صاواة بني اجلن�صني، 

فر�ٍض  ت��ق��دمي  على  امل�صتمر  وال��رتك��ي��ز 
مت�صاوية للن�صاء �صمن قطاع الطريان.

وتعليقاً على هذا املو�صوع، قال تيموثي 
تار�صو�ض  ل�صركة  الإداري  املدير  ه��اوز، 
املنظمة  اجل����ه����ة  الأو�������ص������ط،  ال���������ص����رق 
اأظهرت   :2021 ملعر�ض دبي للطريان 
ل�������رواد قطاع  الأخ��������رية  الج���ت���م���اع���ات 
للطريان  دب��ي  معر�ض  �صمن  ال��ط��ريان 
الفر�ض  العديد من  2021 عن وجود 
والإمكانيات الرائعة اأي�صاً �صمن القطاع، 
رغم التحديات الكثرية الواجب التغلب 
ل ال�صتدامة واإمكانية نقل  عليها. وت�صكنّ
املوا�صيع  اأه����م  م���ن  وامل���ع���ارف  امل���ه���ارات 
الطريان  ق���ط���اع  يف  ح��ال��ي��اً  امل���ط���روح���ة 
لدى  النمو  ف��ر���ض  حتمل  كما  ال��ع��امل��ي، 
القطاع اخلا�ض ورواد الأعمال وحتقيق 
عقد  واإم��ك��ان��ي��ات  التكنولوجي  ال��ت��ق��دم 
�صراكات جديدة، اأثراً اإيجابياً هاماً على 
القطاع. ونتطلنّع قدماً لإعطاء الأولوية 
القادمة  ال���دورة  خ��الل  النقا�صات  لهذه 

من القمة العاملية ل�صناعة الطريان.
و26   24 ب��ني  ال��ق��ادم��ة  القمة  وتنعقد 
هذا  ق���ادة  يجتمع  ح��ي��ث   2022 م��اي��و 
والف�صاء  الطريان  جم��الت  يف  القطاع 

•• ال�سارقة-وام 

امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  تطلق 
التنمية  لدائرة  التابعة  اد«  »ٌرونّ الريادية 
ب��ال�����ص��ارق��ة غ���داً اخلمي�ض  الق��ت�����ص��ادي��ة 
الن�صخة ال�صابعة من مبادرتها املجتمعية 
تنظمها  والتي  الأعمال  جنوم  ال�صنوية 
للتعليم  ال�صارقة  جمل�ض  مع  بال�صراكة 
وعلى  طالبية  جمموعة   40 مب�صاركة 

مدى 10 اأيام خالل دي�صمرب اجلاري.
ومن املقرر عقد الفعالية على مرحلتني 
يف منتزه ك�صي�صة يف منطقة الرحمانية 
�صتفتتح  ح���ي���ث  ال���������ص����ارق����ة  مب���دي���ن���ة 
التنمية  دائ���رة  رئي�ض  بح�صور  امل��ب��ادرة 
اد«  »رونّ وم�صوؤويل  بال�صارقة  القت�صادية 
وجمل�ض ال�صارقة للتعليم وعدد من رواد 
الأعمال بالإ�صافة اإىل الطلبة امل�صاركني 

املرحلة  اأمورهم ومت تخ�صي�ض  واأولياء 
طلبة  من  امل�صاركة  للمجموعات  الأوىل 
املدار�ض احلكومية واخلا�صة للمرحلتني 
البتدائية واملتو�صطة وت�صتمر حتى 20 
املرحلة  �صتنطلق  فيما  دي�صمرب اجلاري 
الثانية خالل الفرتة من 21 حتى 25 
خم�ص�صة  وه���ي  اجل����اري  دي�صمرب  م��ن 
يف  واجلامعات  الثانوية  املدار�ض  لطلبة 

الدولة.
واإ�صراك  ت�صجيع  امل���ب���ادرة  وت�����ص��ت��ه��دف 
امل��واط��ن��ني م��ن ك��ال اجلن�صني  ال��ط��ل��ب��ة 
م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ال��ت��ي ت����رتاوح بني 
ري����ادة  جت���رب���ة  يف  ع���اًم���ا   21 اإىل   10
الأع���م���ال وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ال��دخ��ول يف 

اأوىل خطواتهم يف عامل للعمل التجاري 
امل���ل���يء ب��ال��ف��ر���ض وامل����ج����الت ال���واع���دة 

للجيل اجلديد من ال�صباب والفتيات.
املحمود  �صعادة حمد علي عبداهلل  وقال 
النتهاء  مت  اإن���ه  اد«  »ُرونّ موؤ�ص�صة  م��دي��ر 
والتدريبي  ال��ت��ع��ري��ف��ي  ال��ربن��ام��ج  م���ن 
امل�صبق والذي احت�صنته جممع ال�صارقة 
ل��ل��ب��ح��وث وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا والب���ت���ك���ار 
امل�صاركني والذين  تاأهيل الطلبة  بهدف 
اج���ت���ازوا م��ع��اي��ري و���ص��روط امل�����ص��ارك��ة يف 
املبادرة حيث مت تنظيم اليوم التعريفي 
ت�صمن  املا�صي  ال�صبت  يوم  للم�صاركني 
ت��ق��دمي ���ص��رًح��ا واف���ًي���ا ل��ل��م�����ص��ارك��ني عن 
اإعداد  ال��رام��ي��ة نحو  امل��ب��ادرة واأه��داف��ه��ا 

وحتفيز جيل ال�صباب من رواد الأعمال 
روح  وتعزيز  ال��ري��ادي  ال�صلوك  وتنمية 
املبادرة والبتكار لديهم وتطوير مهارات 
اليدوية  اأو  امل��ه��ن��ي��ة  الأع���م���ال  مم��ار���ص��ة 
يف  ليتمكنوا  واقت�صادي  م�صتقل  ب�صكل 
م�صاريعهم  واإدارة  تاأ�صي�ض  من  النهاية 
ال��ت��ج��اري��ة اخل��ا���ص��ة ب��ن��ج��اح ومت��ي��ز كما 
تعرف امل�صاركون خالل امللتقى التعريفي 
ع��ل��ى امل��ع��اي��ري وال�����ص��روط ال��ع��ام��ة التي 
يجب اللتزام بها طوال فرتة امل�صاركة، 

واآلية تقييم امل�صاريع امل�صاركة.
واأ�صاف املحمود اأنه اإىل جانب الربنامج 
تاأهيلي  ب��رن��ام��ج  تنظيم  مت  ال��ت��ع��ري��ف��ي 
للطلبة  تدريبني  ور�صتني  عقد  ت�صمن 

وال���دف���اع م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل يف 
اأبوظبي لنقا�ض املحور الأ�صا�صي للقمة، 
الرقمية،  بالتقنيات  امل��دع��م  الزده�����ار 
ال�صريع  التحول  القمة  ت�صتعر�ض  حيث 
ال����ذي ���ص��ه��دت��ه ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات خالل 
ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة وال�����دور ال���ذي لعبه 
املا�صية  ال�صنوات  يف  والإب����داع  الب��ت��ك��ار 
ل  وت�صكنّ امل�صتقبل.  يف  له  ال��ق��ادم  وال���دور 
�صركة  ت�صت�صيفها  التي  القادمة  القمة 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار »م���ب���ادل���ة« جتمعاً  م��ب��ادل��ة 
ل��ل��ق��ادة ال��ع��امل��ي��ني يف هذا  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً 

القطاع.
من  وا�صعًة  جمموعًة  الفعالية  وتغطي 
نقا�ض حول  وتت�صمن جل�صات  املوا�صيع 
ال�صيانة  ال��ت��ج��اري وخ��دم��ات  ال��ط��ريان 
والإ�����ص����الح وال���ع���م���رة. وت��ت�����ص��م��ن دورة 
فيها  فعاليات جديدة، مبا   2022 عام 
النا�صئة  ل��ل�����ص��رك��ات  خم�ص�ض  ب��رن��ام��ج 
وال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ق���ي���ادة ال��ت��م��وي��ل يف 
وبرنامج  احلديثة،  والتقنيات  ال�صركات 
ق اإىل  ف���ري���ق ال���ع���م���ل ال������ذي ����ص���ي���ت���ط���رنّ
�صننّفها  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
كاأكر  ل��ل��ق��م��ة  ال����ص���ت�������ص���اري  امل��ج��ل�����ض 

الق�صايا اإحلاحاً يف القطاع.

امل�����ص��ارك��ني ب���واق���ع ور����ص���ة ل��ف��ئ��ة طلبة 
وور�صة  واملتو�صطة  البتدائية  امل��دار���ض 
قدمت  واجلامعات  الثانوية  طلبة  لفئة 
الأعمال  ممار�صة  م��ه��ارات  ح��ول  �صرحا 
وم�صاعدة  تطبيقها  وكيفية  ال��ري��ادي��ة 
امل�����ص��ارك��ني يف ال��ت��ع��رف وال��ت��غ��ل��ب على 
يف  تواجههم  اأن  ميكن  التي  التحديات 
ل�صيما  وال�صيقة  املمتعة  التجربة  ه��ذه 
والت�صويقية  املالية  بالأمور  يتعلق  فيما 
والتنظيمية اخلا�صة باملبادرة واإطالعهم 
على الأدوات ال�صحيحة للمناف�صة فيها 
ال�صعر  وحتديد  املنتج  اختيار  وم��ه��ارات 
كيفية  على  والتعرف  ال��رتوي��ج  وكيفية 
وو�صع  والإي����������رادات  امل�����ص��اري��ف  اإدارة 
الدفع  ق��ن��وات  ال��رب��ح وحت��دي��د  هوام�ض 
وغ���ريه���ا م���ن ال���ن���ق���اط امل��ه��م��ة يف هذا 

امل�صتوى املبكر من العمل التجاري.

�أبوظبي لبناء �ل�صفن حتتفل بالذكرى 
�خلام�صة و�لع�صرين لتاأ�صي�صها

•• اأبوظبي-وام

ت�صميم  يف  اإقليمياً  ال��رائ��دة  ال�صفن،  لبناء  اأبوظبي  �صركة  اأم�ض  احتفلت 
وبناء واإ�صالح و�صيانة واإعادة جتهيز وحتويل ال�صفن البحرية والتجارية، 
مب�صرية م�صتمرة منذ اأكر من 25 عاماً يف خدمة قطاع البحرية وغريه 
من املجالت يف دولة الإمارات. واأطلقت ال�صركة عملياتها بروؤية ت�صتهدف 
التحول اإىل �صريكة موثوقة يف جمال الدفاع البحري واإحدى اأهم الأ�صول 
ال�صرتاتيجية الوطنية لدولة الإمارات ..ومنذ ذلك احلني، انتقلت ال�صركة 
من جناح اإىل اآخر، حيث �صلمت �صفناً عالية اجلودة ووفرت دعماً م�صتمراً 
اإقليمياً  الفاخرة،  واليخوت  والتجارية  البحرية  ال�صفن  لقطاعات  ودائماً 
وعاملياً. وت�صمل الإجنازات العديدة التي حققتها ال�صركة جناحها يف ت�صليم 
البحرية الإماراتية اأكرب برنامج لبناء ال�صفن يف املنطقة، والذي �صم �صت 

�صفن كورفت من فئة بينونة وزوارق دوريات بحرية من طراز اأريلة.
ووقعت ال�صركة هذا العام اأكرب عقد لها على الإطالق، وهو �صفقة بقيمة 
3 مليارات درهم لبناء اأربع زوارق دوريات بحرية من فئة فلج 3 للبحرية 
اخلام�ض  عامها  يف  ال�صفن  لبناء  اأبوظبي  �صركة  ع��ززت  كما  الإم��ارات��ي��ة. 
طورت  ال�صركة،  ت��اري��خ  يف  م��رة  ولأول  الت�صميمية،  ق��درات��ه��ا  والع�صرين 
جمموعة من ال�صفن امل�صممة واملبنية بالكامل يف حو�ض بناء ال�صفن التابع 

لها يف اأبوظبي، والذي تبلغ م�صاحته 300 األف مرت مربع.
وك�صفت ال�صركة عن اأوىل مناذجها التجريبية، وهي زوارق دوريات �صريعة 
يبلغ حجمها 12 مرتاً و16 مرتاً، يف وقت �صابق من العام اجلاري خالل 
نافدك�ض 2021 ..ومع تطوير ت�صميمات ومناذج اأخرى، متتلك ال�صركة 

نها من ال�صتمرار والنمو يف امل�صتقبل. كمية جيدة من الطلبات متكنّ
�صراكات  عرب  الدولية  ب�صمتها  بتنمية  ال�صنني  مر  على  ال�صركة  وجنحت 
مع جهات رائدة يف القطاع ت�صمن متكن عمالئها من الو�صول اإىل اأحدث 
امل�صتقلة  ال��ق��درات  تطوير  ال�صركة  �صتوا�صل  ..بينما  ال�صوق  يف  احل��ل��ول 
اقت�صاد  بناء  وامل�صاهمة يف  الت�صدير  اأكرب على  ب�صكل  اأي�صاً  تركز  للدولة، 

تناف�صي قائم على املعرفة.

مالية عجمان تتيح تق�صيط 
�لر�صوم �حلكومية عرب 12 بنكا  

•• عجمان-وام 

لتقدمي  البنوك  من  ع��دد  مع  اتفاقية   12 عجمان  يف  املالية  دائ��رة  وقعت 
“خدمة ال�صداد املي�صر” التي تتيح تق�صيط ر�صوم اخلدمات املقدمة ملتعاملي 
عن  ال�صادرة  الئتمانية  البطاقات  خالل  من  الدفع  عند  عجمان  حكومة 
البنوك التي مت  “�صداد عجمان”. وت�صمل  البنوك، با�صتخدام من�صة  هذه 
التفاق معها بنك اأبوظبي الأول، بنك اأبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، 
بنك دبي الإ�صالمي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك راأ�ض اخليمة الوطني، 
م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي، م�صرف عجمان، بنك امل�صرق، م�صرف ال�صارقة 
الإ�صالمي، م�صرف الهالل،وم�صرف الإم��ارات الإ�صالمي. ومن �صاأن هذه 
اخلدمات  ر���ص��وم  ���ص��داد  عجمان  حكومة  متعاملي  على  ت�صهل  اأن  امل��ب��ادرة 
بها  والأح��ك��ام��امل��ع��م��ول  ال�����ص��روط  وتطبق  ��رة،  ُم��ي�����صنّ دف��ع��ات  على  احلكومية 
يف البنوك ب�صاأن ن�صبة الأرب��اح وم��دة التق�صيط واحل��د الأدن��ى للدفع، مما 
و  ر�صاهم.  وم��ع��دلت  للمتعاملني  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�صعادة  تعزيز  يف  ي�صاهم 
املالية يف عجمان �صعي  دائ��رة  اآل علي، مدير عام  اأحمد  �صعادة م��روان  اكد 
اإىل حتقيق ما  ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد م��ن البنوك املحلية  ال��دائ��رة م��ن خ��الل 
مالية  م��رون��ة  على  احل�صول  وه��و  عجمان  حكومة  متعاملي  اإل��ي��ه  يطمح 
اأكرب وتي�صريا على املتعاملني عند دفع ر�صوم اخلدمات احلكومية بالإمارة، 
من  للمتعاملني  وال��راح��ة  ال�صهولة  بتوفري  ال��دائ��رة  ال��ت��زام  على  م�صددا 
خالل تقدمي اخلدمات وفق اأعلى م�صتويات اجلودة والكفاءة. ومت حتديد 
�صروط وخطوات ال�صتفادة من خدمة تق�صيط ر�صوم اخلدمات عند الدفع 
الر�صوم  امل�صاركة،وت�صدد  للبنوك  التابعة  امل�صرفية  البطاقات  با�صتخدام 
ال�صتفادة من اخلدمة فور  بنك. وميكن  �صهرية يحددها كل  على فرتات 
الذكية  القنوات  خ��الل  من  الدفع  عند  امل�صرفية  البطاقة  بيانات  اإدخ���ال 
بخدمة  املتعامل  توا�صل  اأو من خالل  �صداد عجمان،  ملن�صة  والإلكرتونية 

عمالء هذه البنوك والتقدم بطلب اخلدمة.

�أبوظبي �لعاملي يرحب بان�صمام بنك 
�ل�صتثمار �ل�صوي�صري ملجتمع �لأعمال

•• اأبوظبي-وام

 Neue Privat بنك  برايفت  نيو  بان�صمام  العاملي  اأبوظبي  �صوق  رحب 
Bank AG، اأحد اأكرب البنوك ال�صتثمارية ال�صوي�صرية، ملجتمع الأعمال 
لدى ال�صوق يف جزيرة املارية. ويعد هذا اأول مكتب للبنك خارج �صوي�صرا واأول 
 ،2001 عام  تاأ�صي�صه يف  واأفريقيا منذ  الأو�صط  ال�صرق  له يف  رئي�صي  مقر 
حيث جاء افتتاح املكتب اجلديد �صمن مرا�صم احتفال اأقيمت يف مقر �صلطات 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الدرمكي،  ح��ارب  �صعادة  بح�صور  العاملي  اأبوظبي  �صوق 
الرئي�ض  روف��رن،  ماركو�ض  والربوفي�صور  الأو�صط،  ال�صرق  بنك  برايفت  نيو 
 NBP AG التنفيذي ملجموعة نيو برايفت بنك واملوؤ�ص�ض امل�صارك ل�صركة
العاملي،  اأبوظبي  التنفيذي للعمليات لدى �صوق  الرئي�ض  املزروعي،  ، وحمد 
ونخبة من رواد القطاع املايل وعمالء البنك. ويحظى �صوق اأبوظبي العاملي 
اقت�صادات  بني  ا�صرتاتيجية  و�صل  كحلقة  دوره  على  دويل  واإج��م��اع  بقبول 
واملنطقة  التجاري  املوقع  حيث  من  الأمثل  املن�صة  لي�صكل  والغرب،  ال�صرق 
متكنهم  وامل�صتثمرين  الأعمال  ورجال  املالية  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  الزمنية 

من الو�صول اإىل فر�ض النمو وحتقيق طموحاتهم.

بروج و�أدنوك لالإمد�د تتعاونان لتعزيز �لنمو �ل�صناعي يف �لروي�ض
•• اأبوظبي-وام

اأعلنت اأم�ض �صركة بروج البرتوكيماوية 
ال������رائ������دة يف ت����وف����ري ح����ل����ول ال���ب���ويل 
اتفاقية  توقيع  عن  املبتكرة  اأوليفينات 
اأدنوك  الأم��د مع �صركة  جديدة طويلة 

لالإمداد واخلدمات.
�صتقوم  اجلديدة،  التفاقية  ومبقت�صى 
اأدن�������وك ل����الإم����داد واخل����دم����ات ب������اإدارة 
امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة ل�����ص��رك��ة بروج 
اللوج�صتي  مركزها  حتى  كامل  ب�صكل 
خليفة  م��ي��ن��اء  يف  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����ص��ي 
يف  “كيزاد”  ال�صناعية  خليفة  ومدينة 

اأبوظبي.
تتوىل  الت��ف��اق��ي��ة،   ه��ذه  اإىل  بالإ�صافة 
���ص��رك��ة اأدن�������وك ل����الإم����داد واخل���دم���ات 
اللوج�صتية لربوج  الأعمال  كافة  حالًيا 
عمليات  ت�����ص��م��ل  وال����ت����ي  ال���روي�������ض  يف 

وخدمات  امل��ي��ن��اء  يف  وامل��ن��اول��ة  التغليف 
ال�صركة  خ��ربة  وبف�صل  ال�صحن.  �صفن 
�صت�صاهم  ب�����روج،  م���ع  امل���ه���م  وت��ع��اون��ه��ا 
التفاقية اجلديدة يف حتقيق مزيد من 

الكفاءة والتميز يف العمل م�صتقباًل.
وت�صمل التفاقية اجلديدة عمليات النقل 
واملناولة ملنتجات بروج من البوليمرات 
يف ميناء خليفة لت�صديرها اإىل الأ�صواق 
ل هذه ال�صراكة اجلديدة  العاملية،  لُتكمِّ
ال�صركتني.  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  الت��ف��اق��ي��ات 
يف  اجلديدة   التفاقية  هذه  و�صت�صاهم 
تعزيز �صل�صلة القيمة يف جمال الت�صنيع 
اإىل  ب���روج،  ل�صركة  بالن�صبة  وال��ت��وزي��ع 
لل�صركة  ال��وح��دة  تكلفة  حت�صني  جانب 
مما ي�صاعد على تعزيز النمو يف جمال 
والت�صنيع  والبرتوكيماويات  التكرير 
�صركة  لأعمال  بالن�صبة  تناف�صي  ب�صكل 
البرتوكيماويات  ���ص��ن��اع��ة  يف  اأدن������وك 

والبوليمرات.  ومبوجب هذه التفاقية 
بت�صخري  ال����ط����رف����ني  ك�����ال  ����ص���ي���ل���ت���زم 
املحلية  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م��ا 
اإعادة  التفاقية  �صت�صمل  كما  امل�صافة 
توجيه %85 من قيمتها  اإىل اقت�صاد 
الدولة اإ�صافة اإىل ت�صريع عمليات تطوير 
�صال�صل الإمداد املحلية الهامة. وتعك�ض 
هذه ال�صراكة التزام الطرفني يف اإعطاء 
املحلية  القيمة  برنامج  لدعم  الأولوية 
اقت�صاد  وتطوير  منو  وتعزيز  امل�صافة 
ق��ال هزمي  ال�صراكة،  الإم����ارات. وح��ول 
التنفيذي  الرئي�ض  ال�صويدي،  �صلطان 
اأبوظبي للدائن البال�صتيكية / ل�صركة 
مع  الإ�صرتاتيجي  تعاوننا  “اإن  ب��روج/ 
اأدن��وك لالإمداد واخلدمات مهم  �صركة 
اإ�صرتاتيجينا وطموحاتنا  جداً لتحقيق 
هذا  لنا  يتيح  كما  النمو،  موا�صلة   يف 
ال���ت���و����ص���ع يف ات���ف���اق���ي���ات ال���ت���ع���اون بني 

الفر�ض  م��ن  امل��زي��د  اكت�صاف  الطرفني 
يف ال���دول���ة وت��ع��زي��ز ���ص��ال���ص��ل الإم�����داد 
من  معاً  التعاون  ننا  ميكنّ حيث  املحلية، 
دعم �صيا�صة التنويع القت�صادي لدولة 
التناف�صية  ال���ق���درة  وت��ع��زي��ز  الإم������ارات 
عليها.”   وال��ب��ن��اء  الوطنية  ل�صناعاتنا 
الكرمي  عبد  القبطان  ق��ال  جهته  م��ن 
ل�صركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل�صعبي، 
اأدنوك لالإمداد واخلدمات عن ال�صراكة 
واخلدمات  ل��الإم��داد  اأدن����وك  حققت   “
حافاًل  �صجاًل  ب���روج،  �صركة  م��ن  بدعم 
املتعاقد  اخل����دم����ات  ج��م��ي��ع  ت���وف���ري  يف 
بوابة  ت�صمني  على  اتفاقنا  مع  عليها. 
ال�صابقة،  اتفاقياتنا  الإماراتية يف  بروج 
لتغطي   الآن  ���ص��راك��ت��ن��ا  ت��و���ص��ع��ت  ف��ق��د 
اللوج�صتية  ب�����روج  م��ت��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع 
ملتزمون  ونحن  املوانئ.  يف  الرئي�صية  
ال�صاملة  اخل��دم��ات  م��ن  امل��زي��د  بتقدمي 

اإ�صرتاتيجيتنا  م���ن  ك��ج��زء  ل��ع��م��الئ��ن��ا 
2030، ف�صاًل  للنمو الذكي حتى عام 
لوج�صتية  كمن�صة  مكانتنا  تعزيز  ع��ن 
اأدنوك تعمل بكفاءة وفاعلية.  ملجموعة 
و�صنوا�صل ال�صتثمار يف �صراكات طويلة 
عملياتنا  اأكربعلى  قيمة  ت�صيف  الأم��د 

يف دولة الإمارات “.
هوفلينج،  راي�������رن  ق������ال  ج���ه���ت���ه  وم������ن 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة بروج برايفت 
ليمتد : “ �صتعزز التفاقية الأخرية من 
كفاءاتنا الت�صغيلية وتقوي عالقاتنا مع 
و�صتلعب  القيمة.  �صل�صلة  يف  �صركائنا 
يف  القيمة  تعزيز  يف  مهًما  دوًرا  كذلك 
مع  التفاعل  على  وت�صاعدنا  عرو�صنا 
اجتاهات ال�صناعة. كما ي�صاهم تعاوننا 
واملتميزة  امل�صتدامة  حلولنا  توفري  يف 
للعمالء  امل��ت��زاي��دة  الحتياجات  لتلبية 

حول العامل “ .
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املال والأعمال

حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي تطلق 
حمكمة تخ�ص�صية لالقت�صاد �لرقمي

•• دبي-وام

اأع��ل��ن��ت »حم���اك���م م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي اأم�������ض ع���ن اإط�����الق »حمكمة 
متخ�ص�صة لالقت�صاد الرقمي« الهادفة اإىل تب�صيط وت�صوية كافة النزاعات 

دة ذات ال�صلة بالقت�صاد العاملي الرقمي. املدنية والتجارية املُعقنّ
والدولية  الوطنية  ال��ن��زاع��ات  م��ع  بالتعامل  اجل��دي��دة  املحكمة  وتخت�ض 
بدءاً  متعددة،  جم��الت  يف  وامل�صتجدة  احلالية  بالتقنيات  املتعلقة  املعقدة 
ال�صطناعي،  وال��ذك��اء  ت�صني  البلوك  تقنيات  اإىل  ال�صخمة  البيانات  من 
واخلدمات ال�صحابية و�صوًل اإىل النزاعات املتعلقة باملركبات اجلوية غري 

املاأهولة، وتقنيات الطباعة ثالثية الأبعاد، والروبوتات.
نائب حاكم دبي  اآل مكتوم،  را�صد  ال�صيخ مكتوم بن حممد بن  �صمو  واأك��د 
رئي�ض مركز دبي املايل العاملي، اأن اإطالق حمكمة القت�صاد الرقمي ميثل 
موارد  ت��ق��وده  متكامل،  عاملي  رقمي  اقت�صاد  ل  ت�صكُّ ت��واك��ب  رائ���دة  خطوة 
يف  م�صتدام  وتطوير  واأبحاث  قوية  حتتية  وبنية  عالية  كفاءة  ذات  ب�صرية 
قطاع التكنولوجيا. وقال �صموه: »البنية التحتية ملحاكمنا يف دبي �صتبقى 
حمكمة  اإط���الق  اأن  م�صرياً  امل�صتقبلية«،  القت�صادية  لتطلعاتنا  مواكبة 
القت�صاد الرقمي يدعم جهود تطوير منظومة دعم ق�صائي جديدة قادرة 
تقنياتها،  اأح���دث  وتبني  الرقمي  التحول  عملية  مبتطلبات  ال��وف��اء  على 
دائماً  �صيبقى  هدفها  دبي  يف  واملحاكم  الق�صاء  »منظومة  �صموه:  واأ�صاف 

تر�صيخ عدالة ناجزة و�صريعة يف دولة القانون«.
واأو�صح �صموه اأنه مع تنامي التحول الرقمي يف التجارة واخلدمات، وزيادة 
ترابط وت�صابك القت�صادات املختلفة، اأكر من اأي وقت م�صى، فاإن ما يتم 
مبتكراً، من  ق�صائياً  اتفاقيات جتارية متنوعة تتطلب نظاماً  اإبرامه من 
وحماية  لدعم  واملوثوقية  ال�صمانات  وتقدمي  التطور  ه��ذا  مواكبة  اأج��ل 
اأن  العاملي  املايل  اأكد �صمو رئي�ض مركز دبي  الأعمال. كما  �صركات ودوائ��ر 
تاأتي كخطوة من�صجمة مع روؤية دولة الإمارات  العاملية اجلديدة  املحكمة 
وا�صرتاتيجيتها للخم�صني عاماً املقبلة، ملا لال�صتفادة من قطاع القت�صاد 
الرقمي والتقنيات املتقدمة من دور حموري وفاعل يف تعزيز م�صار التنمية 

وحتقيق جودة احلياة.
املدنية  ال��ن��زاع��ات  ت�صوية  تب�صيط  الرقمي  القت�صاد  حمكمة  وت�صتهدف 
والتجارية املعقدة املتعلقة بالقت�صاد الرقمي، فيما يجري حالياً توظيف 
نخبة من خرباء الق�صاء الدوليني لت�صغيل والإ�صراف على البنية التحتية 
الرقمية والقدرات اخلدمية املتطورة التي تتمتع بها املحكمة املتخ�ص�صة، 
واملزمع اأن تبداأ يف تقدمي خدماتها خالل الربع الأول من العام 2022، 
لة ملجموعة اأق�صام املحاكم القائمة املخت�صة، والتي  لتكون هذه املحكمة مكمِّ
اأطلقتهما  اللذين  التحكيم،  وق�صم  والإن�صاءات  التكنولوجيا  ق�صم  ت�صمل 
حم��اك��م م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي لتلبية ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د ع��ل��ى اخلربة 

الق�صائية يف ق�صايا كل قطاع بعينه.

جمل�ض �إد�رة �صندوق �ل�صارقة لل�صمان �لجتماعي يبحث 
ما نفذه �ل�صندوق وي�صتعر�ض خطط �لتطوير للعام �ملقبل  

•• ال�سارقة -الفجر

�صندوق  اإدارة  جمل�ض  بحث   2021 ع��ام  نهاية  مع  ال�صاد�ض  اجتماعه  يف 
ال�صندوق  وم��ب��ادرات  ا�صرتاتيجيات  كافة  الجتماعي  لل�صمان  ال�صارقة 
خالل الفرتة املا�صية وما جرى تنفيذه من اأعمال لتعزيز غايات ال�صندوق 
كرمية  حياة  تاأمني  جم��ال  يف  متميزة  ممار�صة  لرت�صيخ  عمله  ومنظومة 

للمواطنني املوؤمن عليهم واأفراد اأ�صرهم.
لتعزيز  ال�صندوق  حققها  التي  املو�صوعات  م��ن  ع���دداً  الج��ت��م��اع  وناق�ض 
مكانته ورفع تناف�صيته وفق اأعلى املعايري التنظيمية واملالية فيما يخ�ض 

�صناديق التقاعد .
ال�صندوق  مبقر  الأول  اأم�ض  �صباح  عقد  ال��ذي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 
يف مدينة ال�صارقة وتراأ�ض الجتماع �صعادة عبد اهلل �صامل الطريفي رئي�ض 
جمل�ض الدارة وح�صره �صعادة الدكتور طارق �صلطان بن خادم نائب رئي�ض 
جمل�ض الدارة والأع�صاء �صعادة امل�صت�صار الدكتور من�صور حممد بن ن�صار 
و�صعادة �صعيد غامن مطر ال�صويدي و�صعادة الدكتور �صعيد عبداهلل املطوع 
و�صعادة حممد خليفة احل�صري و�صعادة حممد عبيد را�صد ال�صام�صي مدير 
رفع  الجتماع  م�صتهل  ويف   . الجتماعي  لل�صمان  ال�صارقة  �صندوق  ع��ام 
اإدارة �صندوق ال�صارقة لل�صمان الجتماعي ال�صكر والعرفان ملقام  جمل�ض 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض 
الأعلى لالحتاد حاكم ال�صارقة على ما يوليه �صموه من دعم كبري لأعمال 
ال�صندوق يف �صياق روؤيته لتمكني ال�صندوق من ممار�صة دوره واخت�صا�صه 
على  ال�صدد  املجل�ض يف هذا  واأثنى   . عليهم  املوؤمن  املواطنني من  دعم  يف 
متابعة �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل العهد نائب 

احلاكم رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة ال�صارقة.

غرفة عجمان ت�صارك باجتماع �حتاد �لغرف �خلليجية يف �لريا�ض 
•• الريا�ض- وام

���ص��ارك ���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي رئي�ض 
ع��ج��م��ان، يف  و���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت���ارة  اإدارة  جمل�ض 
56 ملجل�ض احت��اد غرف دول  ال�  فعاليات الجتماع 
احتاد  ا�صت�صافته  الذي  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 
الريا�ض،  مدينة  يف  ال�صعودية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف 
احتاد  رئي�ض  نا�ض  ع��ب��داهلل  �صمري  �صعادة  بح�صور 
غرفة  رئي�ض  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  غرف 
جتارة و�صناعة البحرين، وروؤ�صاء الغرف التجارية 

�صعادة  واأك��د  اإدارات��ه��ا.  جمال�ض  واأع�صاء  اخلليجية 
الرئي�صي  ال���دور  على  املويجعي،  ع��ب��داهلل  املهند�ض 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي يف  لإحت����اد غ���رف دول جمل�ض 
والتن�صيق  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ك��ام��ل  منظومة  ت��ع��زي��ز 
والتعاون بني الدول الع�صاء لزيادة حجم التجارة 
البينية ل�صيما اأن ال�صوق اخلليجية متتلك مقومات 

تعزز من ريادتها يف املنطقة والعامل.
واأ�صاد بجهود رئي�ض واأع�صاء احتاد غرف دول جمل�ض 
التحديات  اأب��رز  الوقوف على  التعاون اخلليجي يف 
التي تواجه القت�صاد اخلليجي و�صبل حلها والعمل 

على تنويع مقومات وتناف�صية القت�صاد اخلليجي 
والنقل  اجل��م��رك��ي  ب���الحت���اد  يتعلق  فيما  ل���ص��ي��م��ا 
املبذولة  الغذائي، كما ثمن جهود الحت��اد  والأم��ن 
ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ال��ق��ط��اع اخلا�ض 
وال�صعي لتحفيز مواطني دول جمل�ض التعاون على 
النخراط يف القطاع اخلا�ض وزيادة ن�صب توطينه. 
اأن  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  واأ����ص���اف 
التعاون  جمل�ض  دول  مل�����ص��وؤويل  ال��دوري��ة  ال��ل��ق��اءات 
وايجاد  امل�صرتك  العمل  زي��ادة  يف  ت�صاهم  اخلليجي 
القطاع اخلا�ض يف  ال�صراكات بني موؤ�ص�صات  فر�ض 

الدول الع�صاء والتعاون لتخطي التبعات ال�صلبية 
التي �صهدها القطاع القت�صادي عاملياً.

اأن غرفة  اإىل  امل��وي��ج��ع��ي،  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���ار 
عجمان حري�صة على تعزيز ح�صورها حتت مظلة 
اإميانا   ، ب��ال��دول��ة  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  اإحت���اد 
البناءة  التو�صيات  و�صع  يف  امل�صاركة  باأهمية  منها 
القت�صادية  باملنظومة  ل��الإرت��ق��اء  ال��ق��رار  ��ن��ع  و���صُ
للتعاون  ق��ن��وات  فتح  ج��ان��ب  اإىل  وخليجياً،  حملياً 
وال�صناعة  التجارة  غرف  من  نظريتها  مع  املبا�صر 

ب�صكل عام.

بنك دبي �لتجاري ي�صبح �أول بنك يد�صن خمتربً� رقميًا يف »�إنوفي�صن هب« مبركز دبي �ملايل �لعاملي
•• دبي-د.حممود علياء

اأح���د البنوك  ال��ت��ج��اري،  اأع��ل��ن بنك دب��ي 
ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف دول�����ة الإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ع���ن اف��ت��ت��اح خمتربه 
التابع  هب”  “اإنوفي�صن  يف  ال��رق��م��ي 
ملركز دبي املايل العاملي، والذي يعد اأكرب 

منظومة لالبتكار يف املنطقة.
رئي�ض  ق��ب��ل  م���ن  امل��خ��ت��رب  ت��د���ص��ني  ومت 
معايل  التجاري،  دب��ي  بنك  اإدارة  جمل�ض 
جمل�ض  رئي�ض  ون��ائ��ب  القطامي،  حميد 
املن�صوري،  �صعيد  �صلطان  معايل  الإدارة، 
وحمافظ مركز دبي املايل العاملي، �صعادة 
عي�صى كاظم، بح�صور الرئي�ض التنفيذي 
ليندر،  ف����ان  ب���رين���د  ال���دك���ت���ور  ل��ل��ب��ن��ك، 
دبي  مركز  ل�صلطة  التنفيذي  والرئي�ض 
امل���ايل ال��ع��امل��ي، ع���ارف اأم���ريي، وع���دد من 
اأع�صاء الإدارة العليا من كلتا املوؤ�ص�صتني.

ويعد خمترب CBD الرقمي اأول مبادرة 
مركز  لإن�����ص��اء  بنك  قبل  م��ن  نوعها  م��ن 
هب”  “اإنوفي�صن  يف  والتطوير  للبحث 
ال��ت��اب��ع مل��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، والذي 
ي�صعى لإن�صاء منظومة تعاونية يف قطاع 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة م��ن خ���الل تعزيز 
املوؤ�ص�صات  ب��ني  ال��ت��ك��ام��ل  ودع���م  الب��ت��ك��ار 
املالية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و����ص���رك���ات  امل��ال��ي��ة 
النا�صئة. وقام ال�صيوف بجولة يف املخترب 

حيث ا�صتمعوا اإىل �صرح مف�صل عن كيفية 
دعم املخترب الرقمي لطموحات املنظومة 
دولة  يف  املالية  والتكنولوجية  الرقمية 
�صاهدوا  كما  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
منطقةCBD Think + Pod ، وهي 
م�صاحة تتيح للمقيمني يف مركز دبي املايل 
العاملي وزوارها اإمكانية التفاعل والتفكري 
معاً، ف�صاًل عن عقد اجتماعات خا�صة يف 
الفريدة من نوعها. تعليقاً  امل�صاحة  هذه 

على الف��ت��ت��اح، ق��ال ال��دك��ت��ور ب��رين��د فان 
ل��ي��ن��در، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك دبي 
خمترب  اف���ت���ت���اح  “ي�صعدنا  ال����ت����ج����اري: 
الرقمي، لتعزيز طموحنا يف اأن    CBD
“رقمياً افرتا�صياً” وت�صجيع  ن�صبح بنكاَ 
النا�صئة على  املالية  التكنولوجيا  �صركات 
تعمل على  وح��ل��ول ج��دي��دة  اأف��ك��ار  ابتكار 
واإع��ادة تعريف الطريقة  تعزيز وحت�صني 
كما  لعمالئنا.  خدماتنا  فيها  نقدم  التي 

يتما�صى اإطالق خمترب CBD الرقمي 
مع التزامنا بدعم مبادرات حكومة دولة 
واحدة  لتكون  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
من اأكر دول العامل ابتكاًرا. عالوة على 
ذلك، فاإنه ير�صخ جهودنا بتو�صيع البنية 
واإطالق  املالية،  التكنولوجيا  يف  التحتية 
العنان لفر�ض البتكار، وتقدمي منتجات 

مالية جديدة ومبتكرة اإىل ال�صوق. »
“اإن ال��ت��غ��ي��ريات ال�����ص��ري��ع��ة يف  واأ����ص���اف: 

ت�صكيل  تعيد  املالية  التكنولوجيا  قطاع 
و�صي�صاعد  امل�صرفية،  ال�صناعة  م�صتقبل 
الرقمي يف قيادة وتبني   CBD خمترب 

ثقافة البتكار والإبداع يف البنك ».
الرئي�ض  اأم����ريي،  ع���ارف  ق��ال  م��ن جهته 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��ل��ط��ة م���رك���ز دب����ي امل���ايل 
العاملي: “يوا�صل مركز دبي املايل العاملي 
الرائدة  مكانته  لتعزيز  احلثيثة  جهوده 
لالأعمال  رئي�صاً  م��رك��زاً  باعتباره  عاملياً 
قيادة  ننا من  ال��ذي ميكنّ الأم��ر  والإبتكار، 
يف  وامل�����ص��اه��م��ة  امل����ايل  ال��ق��ط��اع  م�صتقبل 
خالل  وم���ن  امل�صتقبلي.  الق��ت�����ص��اد  من��و 
دعمنا لل�صركاء لإطالق مبادرات مبتكرة 
د�صنه  ال���ذي  الرقمي  للمخترب  م�صابهة 
يف  اأي�صاً  ن�صهم  فاإننا  التجاري،  دبي  بنك 
تر�صيخ مكانة دبي املرموقة على اخلارطة 
ع��امل��ي��اً لالبتكار  ال��دول��ي��ة ل��ت��ك��ون م��رك��زاً 
“اإنوفي�صن  وب��اع��ت��ب��ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
العاملي،  امل���ايل  دب���ي  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع  هب”، 
املنطقة،  يف  ل��الب��ت��ك��ار  م��ن��ظ��وم��ة  اأك�����رب 
الأعمال  اد  رونّ اأم���ام  الطريق  د  ميهنّ ف��اإن��ه 
لت�صريع  جديدة  اآفاقاً  ويفتح  واملبتكرين 
يف  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
املنطقة وخارجها.« واختتم حفل الفتتاح 
املبتكرة  ال��ف��ن��ي��ة   NFT ل����وح  ب��ت��ق��دمي 
التجاري  دبي  لبنك  خ�صي�صاً  وامل�صممة 

اإىل  حمافظ مركز دبي املايل العاملي.

تعاون بني �لقت�صاد
 وخمترب هارفرد للتنمية

•• اأبوظبي- وام

تعاون  اتفاقية  القت�صاد  وزارة  وقعت   
للتنمية  ه���ارف���رد  ج��ام��ع��ة  م���ع خم��ت��رب 
ل��ت��ط��وي��ر ب��رن��ام��ج ع��م��ل م�����ص��رتك ملدة 
عامني يتم من خالله توظيف اخلربات 
يف  هارفرد  جلامعة  الرائدة  الأكادميية 
متخ�ص�صة  اق��ت�����ص��ادي��ة  حت��ل��ي��الت  ب��ن��اء 
وا�صت�صراف  الأدل����������ة  اإىل  م�������ص���ت���ن���دة 
امل�صتقبلية  والجت��اه��ات  ال�صيناريوهات 
اإىل تنمية  اإ���ص��اف��ة  يف ع��امل الق��ت�����ص��اد، 

املواهب والكوادر الب�صرية بالدولة.
وق����ال م��ع��ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط���وق املري 
خمترب  مع  ال�صراكة  اإن  القت�صاد  وزير 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  للتنمية  ه��ارف��رد  جامعة 
جديد  من��وذج  لتطوير  املبذولة  اجلهود 
ل�صنع ال�صيا�صات القت�صادية امل�صتقبلية 
وفق نهج ا�صتباقي ومرن وبال�صراكة بني 
احلكومة واجلامعات الوطنية واملجتمع 
الأكادميي العاملي. ومت توقيع التفاقية 
خ��الل اج��ت��م��اع اف��رتا���ص��ي ع��رب تقنيات 
الت�صال املرئي، بح�صور معايل عبداهلل 
املري وزير القت�صاد، ومعايل  بن طوق 
وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
دول����ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة، وع����دد من 
�صارك من  ال��وزارة، فيما  كبار م�صوؤويل 
ريكاردو  ال��ربوف��ي�����ص��ور  ه��ارف��رد  جامعة 
هاو�صمان، مدير خمترب النمو بجامعة 
لوران�ض،  روبرت  والربوفي�صور  هارفرد، 

اإىل جانب م�صوؤولني من جامعة هارفرد 
ومن اجلامعات الوطنية بالدولة.

التفاقية  اأن  اب��ن ط��وق  واأو���ص��ح معايل 
م���ع »خم���ت���رب ه����ارف����رد« مت��ث��ل حمطة 
الإم�����ارات  خم��ت��رب  ت��اأ���ص��ي�����ض  يف  رئي�صية 
اأطلقه  وال�������ذي  الق���ت�������ص���ادي،  ل��ل��ن��م��و 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ال��دول��ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  اآل م��ك��ت��وم 
جمل�ض ال���وزراء حاكم دب��ي »رع��اه اهلل«، 
خالل زيارة �صموه ملقر الوزارة يف يونيو 
ثالث  على  املخترب  يقوم  حيث  املا�صي، 
ركائز رئي�صية وهي، برنامج التعاون مع 
4 جامعات وطنية رائ��دة ت�صمل جامعة 
امل��ت��ح��دة، وجامعة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
ال�صارقة،  الأمريكية يف  واجلامعة  زايد، 
اإىل  اإ�صافة  اأبوظبي،  نيويورك  وجامعة 
وجامعة  ال����وزارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 
الدعم  لتوفري  الربيطانية  بريمنغهام 
الأكادميي والبحثي ل�صيا�صات ومبادرات 
واأخرياً  الدولة،  القت�صادية يف  التنمية 
م���ع خم��ت��رب ج��ام��ع��ة هارفرد  ال���ت���ع���اون 
للتنمية، والذي �صيوفر مناذج جتريبية 
ونظرية لختبار ال�صيا�صات القت�صادية 
امل��ق��رتح��ة ب��ال��دول��ة وق��ي��ا���ض اأث��ره��ا على 

املدى البعيد.
وق���ال اب���ن ط���وق: »مم���ا ل ���ص��ك ف��ي��ه اأن 
هم  املبدعة  والعقول  وامل��واه��ب  املعرفة 
الأول  واملحرك  اجلديد  القت�صاد  نفط 
م�صاريع  ترجمت  وقد  م�صتقباًل،  للنمو 

دولة  ح��ك��وم��ة  اأعلنتها  ال��ت��ي  اخلم�صني 
الإمارات موؤخراً هذا التوجه، �صواء على 
هيكلة  باإعادة  اخلا�صة  امل��ب��ادرات  �صعيد 
ونوعية  والتاأ�صريات  الإق��ام��ة  منظومة 
ال�صتثمارات املطلوب ا�صتقطابها و�صكل 
والأ�صواق  اجلديدة  التجارية  ال�صراكات 
جميع  ت�صب  حيث  امل�صتهدفة،  العاملية 
الدولة  ق��درات  وتعزيز  بناء  املبادرات يف 
املعرفة وجمالت القت�صاد  يف قطاعات 
اجلديد«. واأ�صاف معاليه اأن التعاون مع 
يلعب  والتعليمية  الأكادميية  املوؤ�ص�صات 
وتنمية  وتطوير  بناء  يف  حم��وري��اً  دوراً 
القت�صاد  واأدوات  ال��ب�����ص��ري  امل���ال  راأ�����ض 
التعاون  ال�صياق ميثل  ه��ذا  ويف  امل��ع��ريف، 
م���ع خم��ت��رب ه���ارف���رد ل��ل��ت��ن��م��ي��ة جتربة 
و�صيا�صات  م���الم���ح  ل�����ص��ي��اغ��ة  ج���دي���دة 
اقت�صاد امل�صتقبل، من خالل الربط بني 
البيانات  وتوظيف  الأكادميية  الأبحاث 
ل�صنع  احلديثة  القت�صادية  وال��ن��م��اذج 

ال�صيا�صات. ومن جانبه، قال الربوفي�صور 
النمو  ريكاردو هاو�صمان، مدير خمترب 
ب��ج��ام��ع��ة ه���ارف���رد، اإن دول����ة الإم������ارات 
تناف�صية  اق��ت�����ص��ادي��ة  مب��ق��وم��ات  تتمتع 
على مواجهة  قدرة  اأكر  عالية جعلتها 
نف�صها  فر�صت  التي  التحديات  خمتلف 
على امل�صهد العاملي، وا�صتطاعت اخلروج 
م��ن��ه��ا ب���روؤي���ة وا���ص��ح��ة ل��ت��ط��وي��ر فر�ض 
متطلبات  ت��خ��دم  ج���دي���دة  ق��ط��اع��ات  يف 
النمو وتعزز من مكانتها كوجهة للمال 
اأهمية  م���وؤك���داً  امل��ن��ط��ق��ة،  والأع���م���ال يف 
هارفرد  خمترب  ب��ني  املوقعة  التفاقية 
اإطار  لبناء  الق��ت�����ص��اد  ووزارة  للتنمية 
عمل من اأجل تعزيز هذا التوجه خالل 
اأبحاث متخ�ص�صة  تنفيذ  امل�صتقبل عرب 
وبرامج  اق��ت�����ص��ادي��ة  �صيا�صات  وت��ط��وي��ر 

تنموية مبتكرة.
النفتاح  ���ص��ي��ا���ص��ات  اأن  ري���ك���اردو  وت���اب���ع 
القت�صادي التي تتبناها دولة الإمارات، 

بها  تتمتع  التي  الإمكانيات  عن  ف�صاًل 
على �صعيد البنية التحتية والتكنولوجية 
اللوج�صتية  واخلدمات  النقل  وخدمات 
وهو  ل��الأع��م��ال،  وج��اذب��ة  مي�صرة  وبيئة 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  ���ص��اه��م يف  م���ا 
اجلن�صيات  م��ت��ع��ددة  لل�صركات  مف�صلة 
العاملية،  ل���ل�������ص���رك���ات  اإق���ل���ي���م���ي  وم���ق���ر 
تعاملت  ال��ت��ي  املنهجية  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
معها دولة الإم��ارات لحتواء التحديات 
قدمت  العاملية  اجلائحة  فر�صتها  التي 
للعامل در�صاً مهماً حول قدرة ا�صت�صراف 
الفر�ض وحتويل التحديات اإىل ممكنات 
للتطوير والتحول اإىل منوذج اقت�صادي 
اأكر مرونة، وهو ما جعل دولة الإمارات 
من اأ�صرع قدرة على تخطي حالة الركود 
على  اجلائحة  فر�صتها  التي  والإغ��الق 
حتريك  اإىل  ال���ع���ودة  و���ص��رع��ة  ال���ع���امل، 
الوطني  امل�صتوى  على  القت�صاد  عجلة 

والجتاه نحو �صراكات دولية جديدة.

وفد روماين يطلع على �أحدث تقنيات �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة بدبي

ا�صرتاتيجية دبي للحد من النبعاثات 
الكربونية 2021 باأكر من ال�صعف 
حيث تهدف ال�صرتاتيجية اإىل خف�ض 
%16 بحلول عام  بن�صبة  النبعاثات 

.2021

انخف�ض  ح��ي��ث  دب����ي  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  �صايف 
عام  يف   22% بن�صبة  دب���ي  اإم����ارة  يف 
2019 و %33 خالل عام 2020 
امل�صتهدفة يف  الن�صبة  لتتخطى بذلك 

وم�صروع  النظيفة  الطاقة  با�صتخدام 
ال�صتفادة  خالل  من  الكهرباء  توليد 
م���ن ط��اق��ة ال����ري����اح. واأو�����ص����ح معايل 
ال��ط��اي��ر اأن ه���ذه اجل��ه��ود اأ���ص��ه��م��ت يف 
النبعاثات  يف  ك��ب��ري  خ��ف�����ض  حت��ق��ي��ق 

والطاقة  ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة  الأل��������واح 
الهيدروجني  واإنتاج  املركزة  ال�صم�صية 
الأخ�صر با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية 
وت��ق��ن��ي��ة ال��ط��اق��ة امل��ائ��ي��ة امل��خ��زن��ة يف 
حتا  يف  الكهرومائية  املحطة  م�صروع 

حممد  جممع  م��ن  ال��راب��ع��ة  باملرحلة 
بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية 
الطاقة  ت���خ���زي���ن  م�������ص���اري���ع  اأك��������رب 
ملدة  ال��ع��امل  م�صتوى  على  ال�صم�صية 
الطاقة  بتوافر  ي�صمح  م��ا  �صاعة   15
الهيئة  �صاعة.وت�صعى   24 م��دار  على 
جديدين  قيا�صيني  رقمني  لت�صجيل 
برج  اأع��ل��ى  ع��ن  غيني�ض  م��و���ص��وع��ة  يف 
 262.44 بارتفاع  العامل  يف  �صم�صي 
واأك��رب حمطة لإن��ت��اج الكهرباء  م��رتاً 
املركزة  ال�صم�صية  الطاقة  با�صتخدام 
700 ميجاوات �صمن املرحلة  بقدرة 

ع.  الرابعة من املجمنّ
اأطلقت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اف 
لتنويع  رائ������دة  وم�����ص��اري��ع  م����ب����ادرات 
والتي  النظيفة  الطاقة  اإنتاج  م�صادر 
النظيفة  الطاقة  تقنيات  ك��ل  �صملت 
كتقنية  دب�����ي  اإم��������ارة  يف  وامل����ت����ج����ددة 

وم����ب����ادرة احل���ي���اد ال���ك���رب���وين لإم����ارة 
القدرة  م���ن   100% ل��ت��وف��ري  دب����ي 
الإنتاجية للطاقة من م�صادر الطاقة 
ومن   .2050 العام  بحلول  النظيفة 
اأهم م�صروعاتها لتحقيق ذلك جممع 
اآل م��ك��ت��وم للطاقة  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
م�صاريع  اأك���رب  ي��ع��د  ال���ذي  ال�صم�صية 
العامل يف موقع  ال�صم�صية يف  الطاقة 
واحد وفق نظام املنتج امل�صتقل وبقدرة 
اإنتاجية �صت�صل اإىل 5000 ميجاوات 
املرحلة  وت����ع����د   .2030 ب���ح���ل���ول 
را�صد  ب��ن  حممد  جممع  م��ن  الرابعة 
اأكرب  ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
م�صروع ا�صتثماري يف موقع واحد على 
تقنيتي  ب��ني  يجمع  ال��ع��امل  م�����ص��ت��وى 
والطاقة  امل��رك��زة  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة 
نظام  وف��ق  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية 
املنتج امل�صتقل. وعند اكتمالها �صتكون 

و  دان��ي��ال فينيت�صيو  و  اأن��ت��ال  ل��وران��ت 
لوران تورو�ض و فلوريان دوريل بودوغ. 
وهدفت الزيارة لالطالع على اأحدث 
املتجددة  الطاقة  ق��ط��اع  يف  التقنيات 
م�صتقبل  دعم  الهيئة  ودور  والنظيفة 
الطاقة النظيفة وا�صرتاتيجيات دولة 
اللتزام  حت��ق��ي��ق  اإط�����ار  يف  الإم�������ارات 
عام  بحلول  املناخي«  »احلياد  مببادرة 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  وجم����الت   2050
يف حلول تكنولوجيا الطاقة النظيفة 
�صعيد  م���ع���ايل  و����ص���ل���ط  وامل����ت����ج����ددة. 
حم��م��د ال���ط���اي���ر ال�������ص���وء ع��ل��ى اأب����رز 
امل�����ص��اري��ع وامل���ب���ادرات واخل��ط��ط التي 
اأطلقتها الهيئة حتقيقاً لروؤية القيادة 
الر�صيدة لزيادة العتماد على الطاقة 
الهيئة  اأن  موؤكداً  واملتجددة  النظيفة 
ا�صرتاتيجية  اأه���داف  لتحقيق  ت�صعى 
 2050 ال���ن���ظ���ي���ف���ة  ل���ل���ط���اق���ة  دب������ي 

••دبي-وام

الطاير  حم��م��د  �صعيد  م��ع��ايل  ب��ح��ث   
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  الع�صو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي خالل 
�صتيفانيا  األ���ي���ن���ا  ����ص���ع���ادة  ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه 
ال�صيوخ  جمل�ض  رئي�ض  نائب  غورغيو 
الروماين على راأ�ض وفد رفيع امل�صتوى 
اأطر  تعزيز  �صبل  املجل�ض  اأع�صاء  من 
ال�صركات  م�صاهمة  وتفعيل  ال��ت��ع��اون 
الرومانية يف م�صاريع املياه والطاقة يف 
دبي ودولة الإمارات ، وكذلك التعاون 
ال�صرتاتيجي بني هيئة كهرباء ومياه 
وال�صركات احلكومية  واملوؤ�ص�صات  دبي 
املجالت  يف  ال���روم���ان���ي���ة  واخل���ا����ص���ة 
املتعلقة بقطاعي الطاقة واملياه. �صم 
ال���وف���د ���ص��ع��ادة ك���ل م���ن ي��وج��ني تابو 
نازاري و�صتيفان رادو اأوبريا و ا�صتفان 
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�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
فقد املدعو/ حممد خالد علي ح�صني حممد ال�صايف 

�صهادة ا�صهم برقم امل�صاهم  1718943  وعددها 200 �صهم ،
�صادرة من اأ�صماك )ال�صركة العاملية لزراعة الأ�صماك )�ض م ع(

و املدعوة/ فاطمة خالد علي ح�صني حممد ال�صايف  
�صهادة ا�صهم برقم امل�صاهم  1718942  وعددها 200 �صهم ،
�صادرة من اأ�صماك )ال�صركة العاملية لزراعة الأ�صماك )�ض م ع(

واملدعو / خالد علي ح�صني حممد ال�صايف 
�صهادة ا�صهم برقم امل�صاهم  1718940  وعددها 200 �صهم ، 

�صادرة من اأ�صماك )ال�صركة العاملية لزراعة الأ�صماك )�ض م ع(
واملدعوة / �صفاء عبدالرحمن حممد بلفقية 

�صهادة ا�صهم برقم امل�صاهم  1718941  وعددها 200 �صهم ، 
 �صادرة من اأ�صماك )ال�صركة العاملية لزراعة الأ�صماك )�ض م ع(

وعلى من يجدها الت�صال بالرقم 0506628072

فقد�ن �سهادة ��سهم

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
MOJAU_2021- 0037983 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى العلم اإنه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة 
ال��ط��رف الأول : ع��ب��داهلل على عبدالرحيم على  امل��ذك��وره م��ن  ب��ني الأط����راف 
النقبي ، اجلن�صية : المارات اإىل الطرف الثاين : �صاه وىل افتاب ، اجلن�صية 
ن�صاط  والتطريز(  للخياطة  اجلنوب  )عرو�ض  التجاري  بال�صم  اأفغان�صتان   :
واملرخ�ض  الأقم�صة(  تطريز  الن�صائية،  املالب�ض  وخياطة  )تف�صيل  الرخ�صة 
 : رقم  مهنية  رخ�صة  ال�صارقة   - خورفكان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من 
743580 ال�صادرة بتاريخ : 2016/04/12 يف دائرة التنمية القت�صادية 
بعد  التنازل  على  بالت�صديق  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  وعليه  بخورفكان. 

اإنق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
MOJAU_2021- 0037982 رقم �ملعاملة 

تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

الرخ�صة  ع��ن  ت��ن��ازل  على  بالت�صديق  ال��ع��ام  ال��ع��دل  الكاتب  �صيقوم  اإن��ه  العلم  يرجى 
 ، النقبي  البحرين  �صعيد  : حميد عبداهلل  الأول  الطرف  املذكوره من  الأط��راف  بني 
اجلن�صية : الإمارات اإىل الطرف الثاين : �صليم مياه عبدال�صتار اجلن�صية : بنغاليد�ض 
بنغالدي�ض   : اجلن�صية  مياه  ح�صيد  ح�صني  على  الثالث  ال��ط��رف  واإىل   %50 ن�صبة 
)تنظيف  الرخ�صة  ن�صاط  ال�صيارات(  لتلميع  )الناقه  التجاري  50% بال�صم  ن�صبة 
ال�صارقة   - التنمية القت�صادية يف خورفكان  دائ��رة  ال�صيارات( واملرخ�ض من  تلميع  و 
رخ�صة مهنية رقم : 551365 ال�صادرة بتاريخ : 2007/05/17 يف دائرة التنمية 
القت�صادية بخورفكان. وعليه �صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد 

اإنق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن.

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9923(

املنذر / م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي.
وعنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - مبنى قرية الأعمال B - الطابق ال�صابع مكتب 706 - هاتف 042566800

املنذر اإليهما / 1 - جا�صم حممد يو�صف اآل علي - اإماراتي اجلن�صية - وعنوانه : )جمهول حمل الإقامة(
: )جمهولة حمل الإقامة( وعنوانها   - اجلن�صية  اإماراتية   - ال�صومي  عبداهلل  �صامل  �صيخة   -  2

بالإ�صارة اإىل عقد اإجارة اأ�صل اإجارة منتهية بالتمليك املربم بينكم وبني املنذر برقم IJR/1105010/002 بتاريخ 2017/2/7 
املعدل بامللحق املوؤرخ يف 2020/6/29 والذي مبوجبه اأجر لكم املخطر ح�صة �صائعة مبقدار %35،33 من العقارين : 1- الفيال 
املقامة على قطعة الأر�ض رقم 2309 رقم البلدية 2473- 664 منطقة وادي ال�صفا 6 بدبي وم�صاحتها الإجمالية 1085،20 
وم�صاحتها  بدبي  الثانية  املزهر  منطقة   263  -133 البلدية  رقم   667 رقم  الأر���ض  قطعة  على  املقامة  الفيال   -2 مربعاً  م��رتاً 
قد  اإنكم  وحيث  الأج��رة،  �صداد  ومواعيد  وتفا�صيل  التعاقد  �صروط  املذكور  العقد  ت�صمن  وقد  مربع.  مرت   1858.06 الإجمالية 
 2021/2/7 اعتباراً من  امل�صتحقة يف ذمتكم  اأق�صاط الأجرة  املذكور وملحقه بعدم �صداد  العقد  بالتزاماتكم مبوجب  تخلفتم عن 
ومبوجبه تر�صد يف ذمتكم مبلغ قدره /5،257،147،85 درهم وذلك حتى تاريخ 2021/4/22 ، وحيث اإن املنذر قد ارتهمن ذات 
العقارين امل�صجلة ملكيتهما با�صمكم لدى الدائرة املخت�صة �صماناً لوفاء التزاماتكم. فاإن املنذر يطالبكم ب�صداد املبلغ امل�صتحق يف ذمتكم 
ل�صاحله حتى تاريخ 2021/4/22 مبقدار/ 5،257،147،85 درهم واأنه يف حال اأخفقتم يف دفعه خالل مدة 30 يوماً من تاريخ 
ن�صر هذا الإخطار فاإنه يحق للمنذر اتخاذ اإجراءات نزع ملكية العقارين املرهونني وبيعهما باملزاد العلني وفاء للدين امل�صتحق والر�صوم 
وامل�صروفات، مع احتفاظه بحقه يف املطالبة مبا زاد من الدين عن ح�صيلة البيع بالإ�صافة ملا ي�صتجد بعد تاريخ 2021/4/22 من 

م�صتحقات وفقاً للعقد من�صئ املديونية ف�صاًل عن التعوي�صات والفوائد القانونية. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9926(

املنذر / م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي
042566800 – هاتف   706 مكتب  ال�صابع  الطابق   -  B وعنوانه : دبي - ديرة - بور�صعيد - مبنى قرية الأعمال

املنذر اإليها/ مديه حميد خليفه بن بخيت املطرو�صي - اإماراتية اجلن�صية وعنوانه : )جمهولة حمل الإقامة(
 2019/2/14 بتاريخ   IJR/1559898/001 برقم  املنذر  وبني  بينكم  امل��ربم  بالتمليك  منتهية  اإج��ارة  اأ�صل  اإج��ارة  عقد  اإىل  بالإ�صارة 
 2 املبنى  رق��م   -  D1  D1 مببنى  ال��راب��ع  بالطابق   410 رق��م  العقار   - ال�صكنية  ال�صقة  عبارة عن  ع��ق��اراً  املنذر  لكم  اأج��ر  وال��ذي مبوجبه 
التعاقد وتفا�صيل  املذكور �صروط  العقد  مبنطقة اجلداف قطعة رقم 460 مبدينة دبي بالإ�صافة ملوقف ال�صيارة رقم B3-016 وقد ت�صمن 
ومواعيد �صداد الأجرة، وحيث اإنكم قد تخلفتم عن الوفاء بالتزاماتكم - مبوجب العقد املذكور بعدم �صداد اأق�صاط الأجرة امل�صتحقة يف ذمتكم 
2021/2/10 ، وحيث  1،226،546.40 درهم وذلك حتى تاريخ  14/4/2020، ومبوجبه تر�صد يف ذمتكم مبلغ قدره /  اعتباراً من 
امل�صتحقة يف ذمتكم يف حدود مبلغ قدره  التزاماتكم و�صداد املديونيات  لوفاء  باإ�صمكم �صماناً  العقار وامل�صجلة ملكيته  املنذر قد ارتهن ذات  اإن 

/  1،765،000،00 درهم.
واحداً  مليوناً  دره��م   1،226،546،40 مبقدار   2021/2/10 تاريخ  حتى  ل�صاحله  ذمتكم  يف  امل�صتحق  املبلغ  ب�صداد  يطالبكم  املنذر  ف��اإن 
ومائتان و�صتة وع�صرون األفاً وخم�صمائة و�صتة واأربعون درهماً واأربعون فل�صاً واأنه يف حال اأخفقتم يف دفعه خالل مدة 30 يوماً من تاريخ ن�صر 
هذا الإخطار فاإنه يحق للمنذر اتخاذ اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون وبيعه باملزاد العلني وفاء للدين امل�صتحق والر�صوم وامل�صروفات، مع 
احتفاظه بحقه يف املطالبة مبا زاد من الدين عن ح�صيلة البيع بالإ�صافة ملا ي�صتجد بعد ذلك التاريخ وحتى متام ال�صداد ح�صب عقد الإجارة 

املنتهية بالتملك ف�صاًل عن التعوي�صات والفوائد القانونية.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )9915/2021(

املنذرة : ايه ا�ض ام اأي للتجارة العامة - �ض ذ م م
وميثلها مديرها / ماهينا بوبكر �صديق �صيد حممد - هندي اجلن�صية وميثلها مكتب 

/ مليح للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
املنذر اليها :- موؤ�ص�صة الغروب لتجارة التبغ - موؤ�ص�صة فردية
املنذر اليها الثانية :- فاطمة على عبداهلل - امارتية اجلن�صية

املو�صوع : يكلف املنذر املنذر اليهم ب�صداد مبلغ وقدرة 317،500،00 درهم )ثالثة 
مائة و�صبعة ع�ص�رة الف وخم�صمائة درهماً( خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ 
التي  القانونية  الإج����راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الإن���ذار  ه��ذا  ا�صتالمه 
حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�ض عن اأي �صرر او عطل تعر�ض له املنذر مع حتميل 

املنذر اليه كافة الر�صوم وم�صاريف التقا�صي. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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يف �لدعوى 2021/455 نز�ع تعيني خربة جتاري

�صد / املتنازع �صدها / بي اآي �صي للمقاولت �ض.ذ.م.م )احلبتور ليتون �صابقاً(
املتنازع �صدها / �صركة �صيث ا�صتيت )انرتنا�صيونال( ليمتد

املقامة من/ مان�صينز اونرز ا�صو�صي�صن ماجنمنت
رقم  ال��دع��وى  حت��ت  البتدائية  دب��ي  مبحكمة  �صدكم  مقامة  دع��وى  هناك  اأن  مب��ا 
هند�صياً  خ��ب��رياً  ندبنا  اأن���ه مت  وح��ي��ث  خ��ربة جت���اري،  تعيني  ن���زاع   455/2021
م   1992 ل�صنة  الث��ب��ات  قانون  باأحكام  فاإننا وعماًل  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
املحاكم، ندعوكم حل�صور اجتماع اخل��ربة عن بعد  اأم��ام  اأعمال اخل��ربة  بخ�صو�ض 
2021/12/20 يف  امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  ZOOM وذل��ك  ع��ن طريق تطبيق 
واملثبتة  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  اح�صار  1.00 ظهراً،  ويرجى منكم  ال�صاعة  متام 

لدفاعكم عند ح�صوركم لالإجتماع.
�خلبري �لهند�سي م/خالد عبد�هلل �حلمريي

�إجتماع خربة 

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 70197
�إعالن �ملدعى عليها بالن�سر للح�سور �أمام �خلربة

بالدعوى رقم )3358 ل�سنة 2021( جتارى جزئى- دبى
اإيل املدعي عليها �صركة / كي جو فالكون خلدمات اإدارة امل�صاريع �ض.ذ.م.م 

اأطل�ض  �صركة/خدمات  امل��دعية  م�ن  �صدكم  واملرفوعة  اأع��اله  بالق�صية  ان�ت�دابن�ا خبي�ر ح�صابي  ت�م  ان�ه  علم�ا  نحيطكم 
كوبكو ال�صرق الأو�صط �ض �ض و - اأبوظبي.

املواف�ق  الثالثاء  ي����وم  عق�ده  املقرر  اخلب�رة  اجتم�اع  قانون�ا  مي�ثلكم  م�ن  اأو  باحل�ص�ور  مكلفون  ف����������������اأنتم   ، وعليه 
 )ZOOM ( 21/12/2021 يف متام ال�صاعة 03:00 ظهراً ، و�صوف يتم عقد الجتماع عن بعد با�صتخدام برنامج
تنفيذاً لتعميم حماكم دبي مع �صرورة تزويد اخلربة ب�ص�ور الهوي�ات وال�ت�وكيالت والتفوي�ص�ات واميي�ل ورق�م تلي�ف�ون 
قبل  بامل�صتندات  اخلب�رة  تزويد  يتم  ان  وعلى  باحل�صور  للمفو�ض  الجتماع  رابط  لإر�ص�ال  الجتماع  بح�ص�ور  املفو�ض 

موعد الجتماع املحدد بيومني على القل.
وذلك على اأي من طرق التوا�صل التالية :- مكتب اخلبري الكائن )دبي - بناية مونتانا - �صارع زعبيل - الطابق الثاين 

- مكتب 201( - لال�صتف�صار الت�صال ب� 048322220 / 0501811161
 amnaalmeer.auditing@gmail.com Info.amnaauditing@gmail.com
- علما بان�ه ف�ي ح�ال التخلف عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانوناً

�خلبرية �حل�سابية
 �آمنة �إبر�هيم �ملري

�إجتماع خربة 

70197
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�إعالن مبوعد جل�سة �إد�رة دعوى بالن�سر
رقم �لدعوى:958/2021-جتاري جزئي

بناء على طلب / مدعي / �صركة الإمارات العامة للنقل واخلدمات موا�صالت المارات 
اجلن�صية - اىل / مدعى عليه / �صيد �صاه خالد ملقاولت البناء ذ م م اجلن�صية

فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد عنك يف ال�صاعة 09:00 من يوم الثنني املوافق 2021-12-20 لالجابة 
علي الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات و دفوع و يف حالة تخلفك عن احل�صور او 
ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر الدعوى غيابيا. طالبا فيها:- 
1- قبول طلب ت�صحيح �صكل الدعوى. 2- اإلزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم 
ل�صالح  درهما(  واأربعون  وثالثمائة  األف  ع�صر  “�صتة  درهم   16،340( مبلغ  ب�صداد 
بالر�صوم  عليهما  املدعي  اإل��زام   -3 املوؤجرة.  للمركبات  الإيجارية  القيمة  عن  املدعية 

وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
مكتب �إد�رة �لدعاوى �لإبتد�ئية 

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0007340 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الوين والو�صاجا - العنوان : 9386339  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة - ذ م م -  التايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )26624.03 درهم( )�صتة وع�صرون الفا 
بواقع %4  القانونية  للفائدة  بالإ�صافة   - واربعة وع�صرون درهما وثالث فلو�ض  و�صتمائة 
�صنويا على املبلغ املق�صى به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�صداد التام على ال تتجاوز 

ا�صل الدين مع امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�صتئناف. 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007458 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حم�صن علي خان باهدور - العنوان : 9388375  
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/12/12 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة - ذ م م -  بالتايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة ح�صوري : 
و�صبعمائة  الف  ع�صر  )ثالثة  وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  بواقع 5% من  الفائدة  فل�ض( مع   32 و  درهم  وثالثة ع�صر 
وبالر�صوم   ، به  املق�صى  املبلغ  ا�صل  على  الفائدة  تزيد  األ  على  التام  ال�صداد  وحتى 

وامل�صاريف. حكما غري قابال لال�صتئناف. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ب�سار عبد�لرز�ق �سعيد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004969/ 

اإىل املحكوم عليه : ب�صار عبدالرزاق �صعيد 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ جهاد خالد احمد يو�صف - اجلن�صية اردين  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 17294 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - برند�ن �كت�سوكوو �ونه   
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004711/ 

اإىل املحكوم عليه : برندان اكت�صوكوو اونه 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ اجرة ال�صارقة - ذ م م   
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 4507 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008496 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد ار�صالن منري احمد  
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - منطقة العزره - �صارع ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي - بناية 

�صكن �صائقي اجرة ال�صارقة رقم الهاتف 7 056340492  
املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/4 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 ، او بوا�صطة وكيل معتمد  6( �صخ�صيا  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة 

ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )6572.00( )�صتة اآلف وخم�صمائة واثنان و�صبعون درهم ، 

والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد التام. 
حرر بتاريخ  2021/12/13 م. 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICIPOR2021 / 0005253 جتاري )جزئي(       
اىل املدعي عليه : �صيدلية �صحر - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي م�صتودع ال�صحة واجلودة لالدوية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

قررت املحكمة مبثابة احل�صوري : 
 ، درهم   21817.36 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
وبالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما غري قابال 

لال�صتئناف. 
حرر بتاريخ 2021/11/8 - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 3958 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �صده / حممد هالل �صامل بن طراف املن�صوري 

ل�صالح طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري - �ض م ع 
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �صينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�صارقة  حمكمة  تعلن 

emiratesauction.ae يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الأربعاء املوافق 2021/12/29 وذلك لبيع العقارين العائد ملكيته 
للمنفذ �صده واأو�صاف العقارات على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم  1003 ملك مبنطقة املجاز 3  باإمارة ال�صارقة ، ب�صعر التقييم 20،250،000 درهم )ع�صرون مليون ومائتان وخم�صون الف 
درهم( والعقار عبارة عن : بناية جتارية �صكنية )طابق ار�صي + طابق �صيارات + 12 طابق متكرر + نادي �صحي( 

 www.emiratesauction.ae وذلك ويف اليام التالية ان اقت�صى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�صه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�ض  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�صتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70496

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9916(

املنذر : �صركة الجدان للتجارة العامة .ذ.م.م ، و ميثلها مديرها : اإبراهيم فرهود عبداهلل البوري�صة ، عراقي 
اجلن�صية ، بوكالة املحامي / مايد حممد املرا�صدة ،

العنوان :امارة دبي – ديرة- �صارع بني يا�ض -منطقة : رقة البطني – برج ال�صاملية الطابق الثامن - مكتب 
رقم مكاين 3104794573  384999 بريد  �صندوق   042225955 هاتف   804

املنذر اليه : لوؤي احمد لتجارة املواد الغذائية .ذ.م.م
 ، الغرير  احمد  : مهرة  ال�صيخة  مبنى   )54 – العنوان : امارة دبي – الق�صي�ض الثانية ،رقم الأر�ض :)0 

حمل رقم : )16/01( رقم مكاين : 3713695345 الهاتف 0501017310
اإليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد و قدره )597000( درهم خالل مدة اأق�صاها  ويخطر املنذر - املنذر 
خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإنذار و ال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية ايل حتفظ له 
حقه و ا�صت�صدار امر الأداء و املطالبة بالتعوي�ض املنا�صب عن اأي عطل او �صرر تعر�ض له املنذر مع حتميل 

املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي و اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 70021
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

عري�سة     على  �مر   AJCEXCIPTO2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002241/ 
اإىل املحكوم عليه : البداية خلدمات تنظيف املباين - ذ م م  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ جوتام ديبنات اورجان ديبنات - اجلن�صية بنجالدي�صي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
الطرف  بالزام  ناأمر   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع 
من  ا�صبوعا  يتجاوز  ل  اأجل  يف  وذلك  �صفره  جواز  الطالب  للطرف  ي�صلم  بان  �صده  املطلوب 
تاريخه. مع اللزام بامل�صروفات  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 897.0 درهم + 
ت�صليم جواز �صفر. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل 
)15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
MOJAU_2021- 0037929 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

حيث اأن ال�صيدة  : ملكه خالد حممد – اماراتية اجلن�صية رقم بطاقة الهوية 784195381050251 
متلك الرخ�صة جتارية )زهرة النعيم للخياطة والتطريز( بن�صيب 100% رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت 
اجلن�صية  – اماراتية  حممد  خالد  ملكه  ال�صيدة:  ان  حيث   )776106( رقم  رخ�صة  مبوجب  بال�صارقه 
والتطريز((  للخياطة  النعيم  ))زه��رة  التجارية  الرخ�صة  يف  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
 M0361644 البالغة )100%( اإىل ال�صيد : ابوطالب �صوال احمد - هندي اجلن�صية- رقم جواز ال�صفر
ليكون ن�صيبه يف الرخ�صة التجارية 50% ، وال�صيد/ حممد مدثر حممد ن�صيم ان�صاري - هندي اجلن�صية 
- رقم جواز ال�صفر V0358752 ليكون ن�صيبه يف الرخ�صة التجارية 50% ، تنازل �صاحب الرخ�صة 

ال�صابق ل�صحابها احلاليني ، وحتولها من موؤ�ص�صة فردية اإىل وكيل خدمات ،
وعمال بن�ض املادة )14( فقرة 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل فقد 
اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم واأنه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اإليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 

هذا العالن فمن لديه اأي اعرتا�ض ، ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
MOJAU_2021- 0038029 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�صيد املتويف : �صعيد خلفان �صيف خلفان امل�صافري – اماراتي اجلن�صية ، حيث انه ميلك الرخ�صة 
جتارية )�صيدلية وقاية( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم )774291( حيث 
ان ال�صيد: �صعيد خلفان �صيف خلفان امل�صافري – اماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته 
يف الرخ�صة التجارية ))�صيدلية وقاية(( البالغة )100%( اإىل ال�صيد : زاكر اهلل رحمان اهلل - باك�صتاين 
ليكون  اجلن�صية  اماراتية   – النقبي  عبداهلل  احمد  ال�صيدة/�صيخة  واىل   %49 ن�صيبه  ليكون  اجلن�صية 
ن�صيبها يف الرخ�صة التجارية 51% ، وينوب عنها بالتوقيع ال�صيد/احمد م�صبح �صعيد الزحمي مبوجب 
وكالة عامة �صادرة من الكاتب العدل برقم SH20180603C74667 بتاريخ 2018/6/3 تنازل 
�صاحب الرخ�صة لخر تغيري ال�صم التجاري لل�صركة / املوؤ�ص�صة من �صيدلية وقاية اىل �صيدلية وقاية ذ م 
م ، تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة ، و عمال بن�ض املادة )14 ( 
فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن 
للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(     عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0002266 يف  �لدعوى رقم

اىل : املدينة لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي الديكور - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرا�صدية رقم مكاين 4292011494   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد م�صرف �صمري الرين 
العنوان : ال�صارقة الرولة فيال رقم 8 رقم الهاتف 971503083045   

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 
اأول :  حتديد اقرب جل�صة لنظر الدعوى وال�صماح باعالن املدعي عليها

ثانيا : الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ 6750 درهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام 
ثالثا : الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف. 

لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الوىل حمكمة عجمان  الإحتادية 
عدم  حالة  ويف   ، وم�صتندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   9.00 ال�صاعة   2021/12/19 املوافق   ...... يوم  �صباح 

ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�إعالن مبوعد جل�سة �إد�رة دعوى بالن�سر

رقم �لدعوى 2021/169  جتاري كلي 

بناء على طلب مدعي / اإبراهيم �صعيد �صليمان النقبي اجلن�صية / الإم��ارات العربية 
املتحدة. اىل مدعى عليه / ال�صيد �صليمان على عبدالعزيز اجلن�صية / م�صر

فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد عنك يف ال�صاعة 09:00 من يوم الثالثاء املوافق 2021-12-21 لالجابة 
على الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و دفوع ، و يف حالة تخلفك عن احل�صور 
او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد  فاأن املحكمة �صتبا�صر الدعوى غيابيا. طالبا :- 
1- اإخراج املدعي من ال�صركة ال�صادر لها الرخ�صة التجارية رقم 22838 2- الزام 

املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب �إد�رة �لدعاوى �لإبتد�ئية 

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�ملو�سوع : تغيري ��سـم

نخريه  حممد  )عزيزه  املواطنة  تقدمت 
املحكمة  اىل  بطلب  العزيزي(  عبداهلل 
اأبوظبي البتدائية - ق�صم التوثيقات بتغيري 

ا�صمها من )عزيزه( اىل)عزه(
رئي�ض �لد�ئرة �لعمالية �جلزئية �لثانية   

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

70014
�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

يف  �لدعوى رقم 2021/1118 �إ�ستئناف �أمر �أد�ء - �ل�سارقة 
امل�صتاأنف / يا�صر عبداهلل احمد خمي�ض العامري  

املعلن اإليها / امل�صتاأنف �صدها / �صركة فريون للتجارة العامة - �ض ذ م م   
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�صارقة املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد 
حددنا يوم اخلمي�ض املوافق 2021/12/16 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا لعقد 

الإجتماع الثاين للخربة عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على 
expert@alsharid.com العناوين التالية

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / �أحمد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم �لعدل 493

رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 154 

 دعوة حل�سور
�لجتماع �لثاين للخربة
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�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  396/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

املبلغ  ب�صداد   ، كلي  رقم 2020/77 عقاري  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )987027.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بهجت عريف عارف �صندوقة
عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة ابراج بحريات اجلمريه - برج HDS مكتب 308 - �ض. 

22316 - مكاين:1221673357 - وميثله:بدر حممد علي القرق
املطلوب اإعالنه : 1- اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - �صفته : وكيل

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي الوحدة العقارية رقم 315 
املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�ض 95 - مبنى �صامبيون 3 وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف 
S-:بتاريخ ال�صادر  املحكمة  ق��رار  بناءا على  للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  اع��اله وذل��ك 

.&DATE
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 70021

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6184/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى 3060/2021 اأمر اأداء دبي.

طالب التنفيذ : بروفي�صنال ماجانا خلدمات الفنية ذ.م.م
عنوانه:عود ميثاء - بناية 99 - مكتب رقم 204 - �ض.ب:126510 دبي

املطلوب اإعالنه : 1- ويل جي اند بي الوطنية �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )624306.19( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 70533

�عالن بالن�سر        
 4854/2021/60 �مر �أد�ء 

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

اإىل املدعي عليه : 1- فولت فلو لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة  

مبا ان املدعي :بن من�صور ملواد البناء
وميثله:اأحمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي 

توؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  ب���ت���اري���خ:2021/7/30  دب��ي البتدائية  ق��ررت حمكمة 
للمدعية مبلغ )ثمانية واربعني الف واربعمائة و�صبعة وت�صعني درهم و�صبعة وت�صعني 
تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف: 2019/6/29  بواقع 5% من  القانونية  والفائدة  فل�صا( 
،  ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15  وحتى متام ال�صداد وبالزامها بامل�صروفات 

يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70021
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�عالن بالن�سر 

 9582/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صدهما/1-  عبدالقادر حممد �صيد علي ب�صفته مدير ل�صركة نيو 

رويال للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م 2- نيو رويال للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م
جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )64888( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن بالن�سر 
 6928/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �صده/1-  ابهيال�ض كوريان بولتو - جمهول حمل القامة
المارات  )م(  ����ض.م.ب  الو���ص��ط(  )ال�����ص��رق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مب��ا 

)حاليا( �صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )34237.06( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن بالن�سر 

 5867/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صيمون حبيب حداد - جمهول حمل القامة

المارات  )م(  ����ض.م.ب  الو���ص��ط(  )ال�����ص��رق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مب��ا 
)حاليا( �صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )25261.28( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن بالن�سر 
 8985/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �صده/1-  علي خليفة عبداهلل �صيف - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5214953.09( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 70021

�عالن بالن�سر 
 8110/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �صده/1-  جيم�ض الوي�صيو�ض باري - جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ض.م.ب  الو���ص��ط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 

�صركة امريكان اك�صرب�ض )ال�صرق الو�صط( �ض.م.ب )�صابقا(
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�صوم  مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )62797.14(

خلزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

 �عالن بالن�سر
322/2021/1685 ��ستئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- م�صباح احلق قري�صي - جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / موؤ�ص�صة عقار ، وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت 
املطرو�صي - قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1445 عقاري 
جزئي وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه  بعد  التقا�صي عن  بقاعة  �صباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
70530

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:958/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�صر رقم 854

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )4.234.334.77( درهم اربعة ماليني ومائتان واربعة 
وثالثون الفا وثالثمائة واربعة وثالثون درهما و�صبعة و�صبعون فل�صا - اجمايل املديونية املرت�صدة يف ذمتهما وبالفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام �صمول احلكم ال�صادر بالنفاذ املعجل بدون كفالة وطليقا من اي قيد اأو �صرط �صم ملف 
المر على عري�صة رقم 2768/2021 منع من ال�صفر وال�صادر من حمكمة ابوظبي التجارية ابتدائي ومن ثم الق�صاء ب�صحته و�صريانه 

حلني اقت�صاء املدعي للحق حمل املطالبة الزام املدعي عليهما ب�صداد الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - فرع دبي 

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - معرب اخلليج التجاري - �صارع اعمار ا�صكوير - بناية ات�ض ا�ض بي �صي - داون تاون - الطابق 
الر�صي مكاين 2600988405 - هاتف:043535080 - فاك�ض:043535080

املطلوب اإعالنه :  1- م�صعود مهدي عابد  -  �صفته : مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )4.234.334.77( 
درهم اربعة ماليني ومائتان واربعة وثالثون الفا وثالثمائة واربعة وثالثون درهما و�صبعة و�صبعون فل�صا - اجمايل املديونية املرت�صدة يف 
ذمتهما وبالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام �صمول احلكم ال�صادر بالنفاذ املعجل بدون كفالة وطليقا 
من اي قيد اأو �صرط �صم ملف المر على عري�صة رقم 2768/2021 منع من ال�صفر وال�صادر من حمكمة ابوظبي التجارية ابتدائي ومن 
ثم الق�صاء ب�صحته و�صريانه حلني اقت�صاء املدعي للحق حمل املطالبة الزام املدعي عليهما ب�صداد الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2021/12/20  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70353

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن حكم بالن�سر        

114/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- ناديه ابراهيم احمد عبداهلل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :م�صرف المارات ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2021/7/27  بالزام املدعي عليها ان توؤدي 
درهم  وت�صعون  �صبعة  و�صبعمائة  ال��ف  و�صتون  خم�صة   )65.797.20( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي  اىل 
والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى   2021/6/7 من   %5 بواقع  التاخريية  والغرامة   ، فل�صا  وع�صرون 
.  حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ومبلغ خم�صمائة  وامل�صاريف  بالر�صوم 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن حكم بالن�سر        
1971/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- خديجه ربيع حارب الدرعي امل�صماري  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :م�صرف المارات ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
قررت املحكمة مبثابة احل�صوري يف مادة جتارية منهية للخ�صومة الزام املدعي عليها بان 
وخم�صمائة  ال��ف  وارب��ع��ون  واث��ن��ان  مائة  دره��م   )142.566.15( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
و�صتة و�صتون درهم وخم�صة ع�صر فل�ض ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق 
درهم  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  وبالر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى   2021/1/26 يف  احلا�صل 
مقابل اتعاب املحاماة .  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:1697/2021/322 ��ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الثانية رقم 202

والر�صوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1036/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 

   IBAN:AE090500000000020106942 - INFO@omalc
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

املطلوب اإعالنهما :  1- انديرا باي اما كري�صنا 2- بري�صانا كومار ناير  -  �صفتهما : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:1036/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/22  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70530

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:1698/2021/322 ��ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الثانية رقم 202

والر�صوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1072/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 

   IBAN:AE090500000000020106942 - INFO@omalc
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

املطلوب اإعالنه:  1- دامري جازيزينوف  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/1072 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/22  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70530 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:1689/2021/322 ��ستئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الوىل رقم 90
والر�صوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1441/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 

وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 

   IBAN:AE090500000000020106942 - INFO@omalc
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

املطلوب اإعالنه:  1- زينب جميد نوخا�ض  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/1441 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/12/21  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70530 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5257/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2710/2019 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )397908( درهم بال�صافة للفائدة وللر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : مينهاز ح�صني ازهار ح�صني

عنوانه:وعنوانه املختار مكتب املحامية/�صمرية قرقا�ض الكائن بامارة دبي - الرب�صاء هايت�ض - 
19e1 مقابل م�صت�صفى ال�صعودي الملاين - بناية اي رايز الطابق 19 - مكتب

املطلوب اإعالنه : 1- ادفيت مببهاين هاري�ض ان مببهاين - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )397908( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:405/2021/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم 409

درهم   )28316484.99( وق��دره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�صتحقاق املبلغ وحتى ال�صداد التام . 

املدعي:احمد رجبعلي بهرام جوبني 
عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلليج التجاري - تقاطع �صارع اخلليج التجاري رقم 1 مع �صارع مرا�صي درايف - 

فندق الوبري - مكتب 1104 - مكتب �صات وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية
 -2 باه�صي�صي  هاكان  املتويف  وارث  �صفته  املتويف(  )ول��د  باه�صي�صي  الدين  عالء  براندون   -1   : اإعالنهم  املطلوب 
عالء الدين باه�صي�صي والد املتويف ب�صخ�صه وب�صفته ويل الق�صر كارمن ناز باه�صي�صي الدحه بريكري باه�صي�صي 
هاكان كوير باه�صي�صي 3- يلدا باه�صي�صي )زوجة املتويف( �صفتها وارثة املتويف هاكان باه�صي�صي  -  �صفتهم : مدعى 

عليهم 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم مببلغ 
وقدره )28316484.99( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�صتحقاق املبلغ وحتى 
ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2021/12/19  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:2762/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�صرة رقم 413
مو�صوع الدعوى : اول:قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�صة لنظرها مع الت�صريح باعالنها للخ�صوم - ثانيا:الزام املدعي 
وادبيا  ماديا  تعوي�صا  درهم  الف  ت�صعمائة  درهم  وق��دره )900.000(  بدفع مبلغ  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�صامن  عليهما 
وموروثا نتيجة ماحلق باملدعيني من اأ�صرار جراء ت�صبب املدعي عليه الول يف وفاة مورثة املدعيني املرحومة/ليلى اأمين 
ر�صا احمد بالقتل اخلطاأ وحتقق عنا�صر امل�صوؤولية بحق املدعي عليهما - ثالثا:الزام املدعي عليهما بذات ال�صفة بالر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:امين ر�صا احمد حممد كلثوم - واخرون 

عنوانه:امارة دبي - منطقة الرب�صاء جنوب - فيال رقم 2 - مكاين 2134575770 - هاتف متحرك:0526503344 - بريد 
الكرتوين:aymanrk81@gmail.com - وميثله:جو�صلني �صبلي خري اهلل

املطلوب اإعالنه :  1- بوليكاربيو ريزو تيناجا  -  �صفته : مدعى عليه 
الت�صريح  لنظرها مع  اأق��رب جل�صة  الدعوى وحتديد  اول:قيد  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�صوع 
درهم   )900.000( وق��دره  مبلغ  بدفع  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  ثانيا:الزام   - للخ�صوم  باعالنها 
الول  عليه  املدعي  ت�صبب  ج��راء  اأ�صرار  من  باملدعيني  ماحلق  نتيجة  وموروثا  وادبيا  ماديا  تعوي�صا  دره��م  الف  ت�صعمائة 
يف وفاة مورثة املدعيني املرحومة/ليلى اأمين ر�صا احمد بالقتل اخلطاأ وحتقق عنا�صر امل�صوؤولية بحق املدعي عليهما - 
ثالثا:الزام املدعي عليهما بذات ال�صفة بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  
2021/12/20  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70459 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن ن�سر وتكليف بالوفاء 
                      يف �لتنفيذ رقم  754/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/621 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )1.186.270( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم:043874225 
- موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794

 وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب اإعالنه : 1- ندا علي ا�صغر �صريازي اول - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/12/6 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1186270( درهم خالل 15 يوم حتت طائلة البيع وال بيع العقار )رقم الر�ض 201 - املنطقة 
برج خليفة - ا�صم املبنى �صاوث ريدج 5 - رقم الوحدة 1304 - او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان املحكمة �صتتخذ الجراءات القانونية بحقكم
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن حكم بالن�سر        
1775/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- حممد عبدالقادر �صامل عمر التميمي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :م�صرف المارات ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2021/6/20  بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.934.706( درهم مليون وت�صعمائة واربعة وثالثون 
الف و�صبعمائة �صتة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل 
يف 2020/7/15 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة .  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1080/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 745/2020 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )69.162( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار(
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور�صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- �صازيه نويد نويد ح�صني عادل  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )69162( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  8532/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/673 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )60135403.76( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : بنك ال�صتثمار �ض.م.ع

 - ال�صالمي  دب��ي  بنك  بجوار  في�صل  امللك  �صارع  القا�صمية  ال�صارقة   ام��ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
ومقابل جامع امللك في�صل ملك البنك

املطلوب اإعالنهما : 1- ريني تيودور �صتيفن 2- انيل مودايل اينب - �صفتهما : منفذ �صدهما
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )60135508.76( وق��دره  به 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:7413/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها باداء و�صداد مبلغ وقدره )7000( دينار كويتي �صبعة الف دينار 
الف  وثمانون  خم�صة  فقط  دره��م   )85400( وق��دره  مبلغ  يعادل  ما  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادلهم  ما  او  كويتي 
درهم فقط   )30.000( وق��دره  والتعوي�ض مببلغ  بواقع %12  القانونية  الفوائد  اىل  بال�صافة  درهم  واربعمائة 

ثالثون الف درهم. 
املدعي:خالد علي جابر الكريبي املري

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع مرا�صي درايف - برج وي�صت بريي - الطابق 
الرابع - مكتب 406

املطلوب اإعالنه :  1- ريا�ض كاكانومال ابوبكر كاكانومال  -  �صفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2021/11/24 - بالزام  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  مو�صوع الإع��الن :طلب 
املعرو�ض �صده ان يوؤدي للطالب مبلغا وقدره )�صبعة الف دينار كويتي( او ما يعادلهم بالدرهم الماراتي مبلغ 
وقدره )85400( درهم فقط خم�صة وثمانون الف واربعمائة درهم بال�صافة اىل الفوائد القانونية بواقع 5% من 
تاريخ التكليف بالوفاء احلا�صل يف 2021/11/1 وحتى ال�صداد التام والزمت املعرو�ض �صدها بامل�صاريف ورف�صت 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن بالن�سر 
 8719/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �صده/1-  بيمان عارف خرم دل
  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عبدالرحمن عم�صكار
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)466899( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197
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�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/6859(

املنذر : احمد عبد الرحيم حممد احمد الزرعوين ، اماراتي اجلن�صية
العنوان : اإمارة عجمان، �صارع ال�صيخ خليفة، برج كري�صتال1، مكتب 301، هاتف :067794440، 

info@ssjlawyers.com اللكرتوين  الربيد  متحرك : 0505022228، 
املنذر اإليه : حممد عادل حممد عقيل ، باك�صتاين اجلن�صية - العنوان )جمهول حمل القامة(

املو�صوع : �صيغة اعالن بالن�صر بالنذار العديل رقم )2021/1/233128(
األف  ارب��ع��ة وع�����ص��رون  ���ص��داد مبلغ وق����دره )24،584 دره����م(  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف 
الإنذار  هذا  ا�صتالمه  تاريخ  اأي��ام من  اأق�صاها خم�صة  مدة  درهما خالل  وثمانون  اأربعة  وخم�صمائة 
الأداء  اأمر  التي حتفظ له حقه وا�صت�صدار  القانونية  املنذر لتخاذ كافة الإج��راءات  اإل �صي�صطر  و 
واملطالبة بالتعوي�ض املنا�صب عن اأي عطل اأو �صرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي و اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/6857(

املنذر : احمد عبد الرحيم حممد احمد الزرعوين ، اماراتي اجلن�صية
العنوان : اإمارة عجمان، �صارع ال�صيخ خليفة، برج كري�صتال1، مكتب 301، هاتف :067794440، 

info@ssjlawyers.com اللكرتوين  الربيد  متحرك : 0505022228، 
املنذر اإليه : كا�صف علي �صوكت علي ، باك�صتاين اجلن�صية - العنوان )جمهول حمل القامة(

املو�صوع : �صيغة اعالن بالن�صر بالنذار العديل رقم )2021/1/104723(
���ص��داد مبلغ وق����دره )23،134 دره����م( ث��الث��ة وع�����ص��رون الف  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف 
الإنذار  هذا  ا�صتالمه  تاريخ  من  اأي��ام  خم�صة  اأق�صاها  مدة  خالل  درهما  وثالثون  اربعة  وثالثمائة 
الأداء  اأمر  التي حتفظ له حقه وا�صت�صدار  القانونية  املنذر لتخاذ كافة الإج��راءات  اإل �صي�صطر  و 
واملطالبة بالتعوي�ض املنا�صب عن اأي عطل اأو �صرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي و اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9849(

املنذرة : الإمارات ريبار املحدودة
املنذر اليهما : 1- �صوبا للهند�صة واملقاولت �ض.ذ.م.م

راجيندر - هندي اجلن�صية - )جمهول حمل الإقامة( بابو  باتيات  اجاى  راجيندران   -2
نتيجة تعامل جتاري تر�صد بذمة املنذر اإليهما اأعاله مبلغ 98437،50 درهم ل�صالح املنذرة 
مبوجب ال�صيك رقم 100800 املوؤرخ 2020/5/10 امل�صحوب على نور بنك فرع �صارع ال�صيخ 
زايد وال�صادر من ح�صاب املنذر اإليها الأوىل والذي يحمل توقيع املنذر اإليه الثاين والذي اإرتد 
اإمتنعوا عن ال�صداد دون مربر  من البنك دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد ، ومبطالبتهم وديا 
رغم اأن الدين ثابت بالكتابة ومعني املقدار وم�صتحق الأداء. لذلك فاإن املنذرة تكلف املنذر اإليهما 
وبالت�صامن بالوفاء للمنذرة مببلغ 98437،50 درهم قيمة ال�صيك املرجتع رقم 100800 
وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ الإعالن بهذا الإخطار، حتت طائلة اإ�صت�صدار اأمر اأداء باملبلغ 

والفائدة القانونية. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/6856(

اإمارة   : العنوان  ام��ارات��ي اجلن�صية   ، ال��زرع��وين  احمد  الرحيم حممد  احمد عبد   : املنذر 
 ،067794440: هاتف   ،301 مكتب  كري�صتال1،  ب��رج  خليفة،  ال�صيخ  �صارع  عجمان، 

info@ssjlawyers.com اللكرتوين  الربيد  متحرك : 0505022228، 
املنذر اإليه : حممد املامون حممد �صراج احلق  بنغالدي�ض اجلن�صية - العنوان )جمهول حمل القامة(

املو�صوع : �صيغة اعالن بالن�صر بالنذار العديل رقم )104699/1/2021(
يكلف املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )44،000 درهم( اربعة واربعون الف 
درهم خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمه هذا الإنذار و اإل �صي�صطر املنذر 
واملطالبة  الأداء  اأم��ر  وا�صت�صدار  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ 
بالتعوي�ض املنا�صب عن اأي عطل اأو �صرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي و اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/6860(

املنذر : احمد عبد الرحيم حممد احمد الزرعوين ، اماراتي اجلن�صية - العنوان : اإمارة عجمان، 
 : متحرك   ،067794440: ه��ات��ف   ،301 مكتب  كري�صتال1،  ب��رج  خليفة،  ال�صيخ  ���ص��ارع 

info@ssjlawyers.com اللكرتوين  الربيد   ،0505022228
املنذر اإليه : جميد حممود عبدول را�صد ، باك�صتاين اجلن�صية

العنوان )جمهول حمل القامة(
املو�صوع : �صيغة اعالن بالن�صر بالنذار العديل رقم )104673/1/2021(

يكلف املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )24000 درهم( اربعة وع�صرون األف درهما 
خالل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمه هذا الإنذار و اإل �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة 
الإج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�صت�صدار اأمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�صب 
عن اأي عطل اأو �صرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي 

و اأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�عالن مدعى عليه بالن�سر
  املدعي باحلق املدين : جممع ويلميد الطبي )�ض.ذ.م.م( – املجني عليها  

بوكالة املحامي / فهد عبد اهلل
هندي   - �صوكوماران  كانيابان  �صوكوماران  وارون   : اإع��الن��ه(  )املطلوب  عليه  املدعي 
اجل��ن�����ص��ي��ة، جم��ه��ول حم��ل الإق���ام���ة. ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة )دائ����رة اجلنح 
املذكور  عليه  املدعي  اإع��الن   27135/2021 رقم  اجلزائية  الق�صية  يف  اخلام�صة( 
بالئحة الدعاء وذلك عن طريق الن�صر، حيث اأقام املدعي باحلق املدين دعواه املدنية 
�صد املذكور يطالبه بتعوي�صاً موؤقتاً بدفع مبلغ وقدره )51000( درهم. والق�صية 

موؤجلة جلل�صة 22/12/2021م لورود الإعالن.
رئي�ض ق�سايا �جلز�ء  
ماجد عي�سى �حلب�سي

�لنيابـــة �لعامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
 �إخطار عديل �حل�سور �ىل مقر �لد�ئرة �لإقت�سادية  

رقم �ملحرر 2021/0035109
واحمل بطاقة هوية رقم 784199009248461 اجلن�صية  باك�صتاين  قل،  هزرت  قل  عزت   : املخطر   -1

P02779228 افغاين اجلن�صية واحمل جواز �صفر رقم كي،  بره  اهلل  �صميع   : املخطر   -2
التنمية   دائ��رة  من  واملرخ�صة  م(  م  ذ  امل�صتعملة  الط���ارات  لتجارة  اخلوانيج  )جن��وم  امل�صماه  الرخ�صة  يف  �صركاء  ب�صفتنا 
 0555755803  : الهاتف  رق��م   -  3 �صناعية   - ال�صارقة   : العنوان   -  724670 بالرقم  ال�صارقة  يف  القت�صادية 

0566146343/
املخطر اليه : ن�صره �صري حممد جمعه بهادر املازمي - اماراتية اجلن�صية - العنوان : ال�صارقة - القراين

رقم الهاتف : 0501755455
مو�صوع الإخطار : احل�صور اىل مقر الدائرة القت�صادية

الوق�ائ�ع : حيث اأن املخط�ر واملخطر اليهم �صركاء يف الرخ�صة وامل�صماة )جنوم اخلوانيج لتجارة الطارات امل�صتعملة ذ م م( 
ال�صارقة، يف  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�صة  واملرخ�صة برقم )724670( 

- املخطر اليه ممتنع عن احل�صور لجناز ما يلزم من معامالت لت�صيري م�صالح ال�صركة مما احلق بباقي ال�صركاء بالغ 
ال�صرر. وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�صرورة احل�صور اىل مقر الدائرة القت�صادية ل�صتكمال اجراءات 

خروجها من الرخ�صة والتوقيع على الوراق الالزمة بذلك وال �صوف ي�صطر ا�صفا لتخاذ الجراءات القانونية �صده ،
وعليه يلتم�ض املخطر من �صعادة الكاتب العدل باخطاركم بهذا ر�صمياً

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0033856
اإخطار عديل 

املخط�ر : فاهد منري حممد منري بت، اجلن�صية : باك�صتان، احمل بطاقة هوية رقم 784198219740614
العن�وان : ال�صارقة - ال�صناعية3 - هاتف رقم : 0504754752

املخطر اإليه : نا�صر عبدالوهاب، بنغالدي�ض اجلن�صية
العن�وان : ال�صارقة - ال�صناعية - ال�صجعة - هاتف رقم : 0502007812

مو�صوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 12،700 )اثنا ع�صر األف و�صبعمائة درهم فقط ل غيز(
الوق�ائ�ع : نتيجة التعامل التجاري بني املخطر و املخطر اليهم، قام املخطر اليه�م بتحرير عدد 2 �صيك للمخطر، وبقيمة 

اجمالية )12،700( درهم با�صم / فاهد منري واملبينة بالو�صف التايل : 
2021/07/11 بتاريخ  امل�صرق  بنك  على  وامل�صحوب   )000009( رقم  ال�صيك   -1
وامل�صحوب على بنك امل�صرق بتاريخ 2021/10/20  )000003( رقم  ال�صيك   -2

مت تقدمي على املخطر ال�صيكات على البنك املذكور ال انها اعيد دون �صرفه لعدم كفاية الر�صيد مرفق �صورة من ال�صيك و 
من مذكرة اعادة ال�صيك / حاول املخطر الت�صال باملخطر اليه مرارا وتكرارا حلل املو�صوع لكن دون جدوى، 

تاريخه  اأي��ام من   5 خ��الل  وذل��ك  دره��م   12،700 وق��دره  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليهم(  )املخطر  املخطر  ، يخطر  لذلك 
والإ�صي�صطر اأ�صفاً اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533
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 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0021826
اإخطار عديل 

املخط�ر : فاهد منري حممد منري بت ، اجلن�صية : باك�صتان ، احمل بطاقة هوية رقم 784198219740614 9
العن�وان : ال�صارقة - ال�صناعية 3 - هاتف رقم : 0504754752

املخطر اإليه : نا�صر عبدالوهاب ، بنغالدي�ض اجلن�صية 
العن�وان : ال�صارقة - ال�صناعية - ال�صجعة هاتف رقم : 0502007812

مو�صوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 7،035 )�صبعة األف وخم�صة وثالثون درهم فقط ل غري(
الوق�ائ�ع : نتيجة التعامل التجاري بني املخطر و املخطر اليهم، قام املخطر اليهم بتحرير �صيك للمخطر، وبقيمة 

اجمالية )7،035( درهم با�صم/ فاهد منري واملبينة بالو�صف التايل :
2021/06/05 بتاريخ  امل�صرق  بنك  على  وامل�صحوب   )000002( رقم  ال�صيك   -1

، مرفق �صورة  الر�صيد  لعدم كفاية  اعيد دون �صرفه  انها  ال   ، املذكور  البنك  ال�صيكات على  املخطر  مت تقدمي على 
من ال�صيك و من مذكرة اعادة ال�صيك / حاول املخطر الت�صال باملخطر اليه مرارا وتكرارا حلل املو�صوع لكن دون 
جدوى، لذلك ، يخطر املخطر )املخطر اليه( ب�صرورة �صداد املبلغ وقدره 7،035درهم وذلك خالل 5 اأيام من تاريخه 

والإ�صي�صطر اأ�صفا اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0019540
املخطر : م�صطفى ن�صرالدين عبدالقادر ال �صاحلي - عراقي اجلن�صية - يحمل بطاقة هوية رقم )784197553248705( وب�صفتي ملك ومدير 
يف الرخ�صة املهنية “الريا�ض للنقليات وتاأجري ال�صيارات” ال�صادرة من بلدية الفجرية، حكومة الفجرية، حتت رقم )18222( - العنوان الفجرية - �صارع 

riaztransports@yahoo.com املعار�ض - خلف بنك دبي ال�صالمي - هاتف رقم - 0506707052 - عنوان الربيد اللكرتوين
املخطر اليه : حممد �صراج �صاه بلزار ح�صني – باك�صتاين اجلن�صية - يحمل هوية رقم )784199358982298( وب�صفته �صريك و مدير اي اي ات�ض 
اي للنقل �ض ذ م م ال�صادرة من اقت�صادية دبي  حكومة دبي، حتت رقم )524130( عنوانه : دبي - �صارع العمل منطقة اخلليج التجاري - بنايه اكزيكتيف 

باي ا�صفلها �صيدلية ثومبي - مكتب رقم 601 - هاتف رقم 058828405
املو�صوع :اإخطار املخطر اليه ب�صداد مبلغ وقدره 22،215،5 درهم / اثنان وع�صرون الف درهم قيمة 3 �صيكات املطالب بهم  

ال�صرح
املخطر اليه حرر 3 �صيكات ب�اإ�صم الرخ�صة )الريا�ض للنقليات وتاأجري ال�صيارات( وميثلها مالكها ومديرها / م�صطفى ن�صرالدين عبدالقادر باإجمايل مبلغ 
22،215،5 درهم مو�صوع من قبل املخطر اليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات توجه املخطر ل�صرفهم ال انهم ارتدو دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف 
اأبوظبي التجاري  20-08-2021 وامل�صحوب على بنك  ا�صتحقاق  قابل لل�صحب وبياناتهم كالتايل ال�صيك رقم 000129 مبلبغ 10،000 درهم بتاريخ 
، وال�صيك رقم 000209 مببلغ 7875 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 25-08-2021 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري ، وال�صيك رقم 000131 مببلغ 
بتاريخ 29-07-2021 وامل�صحوب على بنك اأبوظبي التجاري. - تقدم املخطر اإىل البنك امل�صحوب عليه ال�صيكات ل�صرفهم اإل اأن اإفادة  درهم   4337،50
البنك وردت باأن احل�صاب ليوجد فيه ر�صيد كايف، وحيث ان املخطر طالب املخطر اليه ب�صداد قيمة ال�صيكات مرارا وتكرارا ال ان املخطر اليه ممتنع عن 
الذي  ال�صيكات  املبلغ املرت�صد يف ذمته من  ب�صداد  اليه  فاإن املخطر ومبوجب هذا الخطار يخطر املخطر  الذي حررها للمخطر.  ال�صيكات  الوفاء بقيمة 
حررهم للمخطر مببلغ اجمايل وقدره ،22،215،50 درهم )اثنان وع�صرون الف ومئتان وخم�صة ع�صر درهم وخم�صني فل�ض( قيمة ال�صيكات املطالب بهم 

وذلك يف مهلة اأق�صاها 5 ايام من تاريخ اعالنه بهذا الخطار وال �صي�صطر املخطر لتخاذ كافه الجراءات القانونية �صد املخطر اليه. 

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
يف  يرغب  �صورية   : اجلن�صية  الح��م��د،  حامد  اي��اد  ال�صيد/  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ابراهيم جاداهلل   / ال�صيد  اىل  وذل��ك   100% البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع 
ال�صيارات(  ل�صيانة  الول  الفريق  )ور�صة  امل�صماه  بالرخ�صة  اجلن�صية:�صوريا  ال�صوعه، 
التنمية  ال�صادرة من دائرة  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )773510(  باأمارة  تاأ�ص�صت 

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

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
والتنازل  البيع  يف  الردن،   : اجلن�صية  ثابت،  حممد  �صالح  حممد  ال�صيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
– اجلن�صية: فل�صطني،  ثابت  ال�صيد/جميل �صالح حممد  50% وذلك اىل  البالغة  عن كامل ح�صته 
بالرخ�صة امل�صماه )اجلودة ل�صيانة املعدات( تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )747734( 
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه،  تعديالت اخرى:- تغيري ال�صم التجاري من )اجلودة 
ال�صكل  تغيري  الواحد(  ال�صخ�ض  �صركة   – م  م  ذ  التجاري  لال�صتثمار  )اجلودة  اىل  املعدات(  ل�صيانة 
و�صيانة  )ا�ص�الح  م�ن  الن�صاط  تغيري  ذ،م،م  الواحد  ال�صخ�ض  �صركة  اىل  خدمات  وكيل  من  القانوين 
الت ومعدات املطابخ، �صيانة الت ومعدات امل�صانع( اىل )ال�صتثمار يف ال�صروعات التجارية وتاأ�صي�صها 
وادارتها( وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / حممد عظيم الدين حممد عبدالغفور، اجلن�صية 
100% وذل��ك اىل  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  بنغالدي�ض يرغب يف   :
بالرخ�صة  باك�صتان  نبيل احمد مالك فيا�ض احمد كرمي، اجلن�صية:  ال�صيد/ حممد 
باأمارة  تاأ�ص�صت  الآيل(  واحلا�صب  املتحركة  الهواتف  لتجارة  املحيط  )ح��ول  امل�صماه 
القت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  رقم )534616(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة 
امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   بال�صارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد. وعمالبن�ض 
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذل��ك  حيال  اع��رتا���ض  اي  لديه  فمن  الع���الن  ه��ذا 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
- اجلن�صية  املن�صوري  بن خادم  �صعيد على  �صيف   / ال�صيد   : باأن  للجميع  ليكن معلوما 
الرخ�صة  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - المارات 
امل�صماه )بقالة بدوى( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية 
، تعديالت  الهند  ابراهيم - اجلن�صية  ال�صيد / امري لليالكات  اإىل  رقم )18722(،  
املادة )14(  القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. وعمالبن�ض  ال�صكل  : تغري  اخرى 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:416/2021/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�صر رقم 859

الثانيه  عليها  املدعي  وال��زام  التجارية  العالمه  ب�صطب  به  املطعون  القرار  بالغاء  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
بقبول ت�صجيل العالمه التجارية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:اآغا اكو علي 
اأ�صا�ض - مدخل املكاتب - الطابق الثاين -  عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - كورني�ض اخلان - برج 

مكتب رقم 205 - وميثله:جا�صم علي عبداهلل دمل الرئي�صي
املطلوب اإعالنه :  1- حمد حممد ح�صن عبداهلل ح�صنوه الظنحاين  -  �صفته : مدعى عليه 

العالمه  ب�صطب  به  املطعون  القرار  بالغاء  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�صوع 
التجارية والزام املدعي عليها الثانيه بقبول ت�صجيل العالمه التجارية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/22  ال�صاعة 09.00 �ض ويقت�صي ح�صوركم امام ادارة الدعوى 
دبي  حماكم  موقع  خ��الل  من  اليها  الو�صول  ميكن  التي  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  ع�صر(  )الثانية  البتدائية 
اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�صات الق�صايا  ، لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:884/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�صابعة رقم 248
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )324.479( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:موؤ�ص�صة عقار

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ����ص���ارع امل���ط���ار - م��ن��ط��ق��ة ب��ور���ص��ع��ي��د - ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال - امل��ي��زان��ني - م��ك��ت��ب رق���م 9 
 -  3244594826 م��ك��اين   -  INFO3@OMALCE.AE:الكرتوين ب��ري��د   - ه������ات������ف:0506767616   -

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي

املطلوب اإعالنه :  1- �صلمان جا�صم حممد علي احلقان   -  �صفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2021/8/23 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع الإعالن 
ل�صالح/ موؤ�ص�صة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )224.749( درهم والفائدة بواقع %5 
�صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام كما الزمته امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70530

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1936/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/1864 مدين جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )67.805/42( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صركة عمان للتاأمني �ض.م.ع
عنوانه:عنوانها امارة دبي - ديرة - �صارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 24 بالقرب من دوار 

ال�صاعة مقابل مركز الدانة
املطلوب اإعالنه : 1- كاربون كوموديتيز م.د.م.�ض - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )67805.42( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:1694/2021/322 ��ستئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الثانية رقم 202
والر�صوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1247/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 

وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 

IBAN:AE090500000000020106942 -  INFO3@omalc - 
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد كا�صف حممد ا�صماعيل  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/1247 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/22  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70530 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:4518/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صابعة رقم 409
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره )208.604.70( درهم مائتان وثمانية 
الف و�صتمائة واربعة دراهم و�صبعون فل�ض ، والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق كل فاتورة بداأ 

من:2018/5/10 وحتى متام ال�صداد مع الزام املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:كليكر الدولية �ض.ذ.م.م 

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي ال�صناعية - دبي - �صارع اخليل الول - مبنى مبنى �صركة كليكر الدولية 
- �صقة كامال - بالقرب من �صركة جوزيف لالعالنات

املطلوب اإعالنه :  1- التطوير للمقاولت �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعى عليه 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�ض  و�صبعون  دراهم  واربعة  و�صتمائة  الف  وثمانية  مائتان  درهم   )208.604.70(
الر�صوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  ال�صداد  م����ن:2018/5/10 وحتى متام  ب��داأ  فاتورة  كل  ا�صتحقاق  تاريخ  �صنويا من 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وح��ددت لها جل�صة يوم الأح��د  املوافق  2021/12/19  ال�صاعة 09.00 �ض يف 
قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

 �عالن بالن�سر
3066/2021/305 ��ستئناف جتاري  

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

جمهول   - ذ.م.م  للمقاولت  ب��ري��دج  جرين  جلوبال   -1/ �صده  امل�صتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / م�صنع كورني�ض ارابيان لالملنيوم ���ض.ذ.م.م - 
وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي - قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر 
، وح��ددت لها جل�صه يوم الح��د املوافق  بالدعوى رقم 2020/109 جت��اري كلي 
يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/1/16

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
70197

�لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
�عالن بالن�سر        

 4539/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- اك�صفيدا للمقاولت �ض.ذ.م.م   - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :رتاج خلدمات التوظيف العامليه 

مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
وقدره )380.000( درهم قيمة باقي امل�صتحق من قيمة الفواتري مو�صوع الدعوى م�صافا اليها 
التعوي�ض عن عدم النتفاع وفوات الك�صب مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال قيد والزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2021/12/20 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 

�نذ�ر بالن�سر
رقم )9839/2021(

املنذر : حممد عبدال�صالم حممد رفيع
�صد املنذر اليهم : الوىل / �صركة بورن توري�ض لتجارة قطع غيار ال�صيارات )�ض . ذ . م . م(

الثاين / و�صيم عابد عابد ح�صني )باك�صتاين اجلن�صية(
العنوان / امارة دبي – جمريا 3 – �صارع امليداف – فيال رقم 25 - هاتف رقم / 048800255 - فاك�ض متحرك 

chamotcars@hotmail.com / 0543088803  - بريد الكرتوين /
2021/4/20 قيمة  ال�صداد يف  امل�صتحق  اليجار  بدل  �صداد  ب�صرورة  اليهما  املنذر  املنذر على  ينبه   -: املو�صوع 
ال�صيك رقم )13( امل�صحوب على بنك المارات ال�صالمي مببلغ و قدره 100،000 درهم )مائة األف درهم( كجزء 
متبقي من اليجار و ذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا النذار و نفاذ مفعوله قانوناً – مع اخالء العقار خالياً 
من ال�صاغلني و مع ت�صليم كافة املنقولت و املفرو�صات يف املاجور - باحلالة التي كانت عليها قيل التعاقد - مع ما 
ي�صتجد من اليجار حتى تاريخ الخالء الفعلي – مع �صداد فواتري املياه و الكهرباء و الغاز و تقدمي �صهادة براءة 
ذمة. و يف حالة الخفاق �صوف ي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �صد املنذر اليهما،، مع حتملهما 
كافة التبعات والتكاليف التي �صوف ترتتب على هذا الجراء . و مع عدم الخالل بهذا النذار يحتفظ املنذر باحلق 

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

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
ليبرييا يف    )Dubai Hope Shipping Ltd( صركة  دبي هوب لل�صحن البحري املحدودة�

)“ال�صركة”(
مت حل ال�صركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذا الإ�صعار موجه اإىل جميع الدائنني والأفراد الذين يدعون اأن لديهم اأي مطالبة �صد ال�صركة، مبن فيهم اأي 
مطالب يدعي اأن لديه مطالبات غري م�صفاة اأو طارئة واأي �صخ�ض يدعي اأن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�صركة ل 

يزال غري م�صتوفى؛
يتعني على املطالبني اأن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�صياًل ل�صركة ريد �صميث يف برج انديك�ض )املدخل ال�صرقي(، 
الطابق اخلام�ض والع�صرين، مركز دبي املايل العاملي، �صندوق بريد: 506548، م�صوؤول الت�صال: ماري بوري، 

 mborye@reedsmith.com الربيد الإلكرتوين
الهاتف: 6361 709 4 971+ بوا�صطة 15 يونيو 2022.

اإبراء من امل�صوؤولية : ل ي�صكل توجيه هذا الإ�صعار اعرتافاً من املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�ض دائن اأو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  اأو مطالبة م�صادة  دفاع  اأي  التنازل عن  اأو  ب�صحته،  كاإقرار  العمل  اأو  اأو جعله �صحيحاً  اإحيائه  اإعادة 
اأ�صبح  اأو  تقادم  اأي  اأمر منعه  وهو  اأ�صهمها،  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأ�صولها  ال�صركة،  باأي مطالبة �صد 
اأو  اأي دعاوى دفاعية  اأ�صهمها  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأو يكون للموؤ�ص�صة  باطال لأي �صبب من الأ�صباب، 

م�صادة ب�صاأنها.                 

 �إعـــــــــــــــــــالن

70021 �لعدد 13417 بتاريخ 2021/12/15 
ليبرييا يف    )Dubai Horizon Shipping Ltd( صركة  دبي هورايزن لل�صحن البحري املحدودة�

)“ال�صركة”(
مت حل ال�صركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذا الإ�صعار موجه اإىل جميع الدائنني والأفراد الذين يدعون اأن لديهم اأي مطالبة �صد ال�صركة، مبن فيهم اأي 
مطالب يدعي اأن لديه مطالبات غري م�صفاة اأو طارئة واأي �صخ�ض يدعي اأن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�صركة ل 

يزال غري م�صتوفى؛
يتعني على املطالبني اأن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�صياًل ل�صركة ريد �صميث يف برج انديك�ض )املدخل ال�صرقي(، 
الطابق اخلام�ض والع�صرين، مركز دبي املايل العاملي، �صندوق بريد: 506548، م�صوؤول الت�صال: ماري بوري، 

، :mborye@reedsmith.com الربيد الإلكرتوين
الهاتف: 6361 709 4 971+ بوا�صطة 15 يونيو 2022.

اإبراء من امل�صوؤولية: ل ي�صكل توجيه هذا الإ�صعار اعرتافاً من املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�ض دائن اأو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  اأو مطالبة م�صادة  دفاع  اأي  التنازل عن  اأو  ب�صحته،  كاإقرار  العمل  اأو  اأو جعله �صحيحاً  اإحيائه  اإعادة 
اأ�صبح  اأو  تقادم  اأي  اأمر منعه  وهو  اأ�صهمها،  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأ�صولها  ال�صركة،  باأي مطالبة �صد 
اأو  اأي دعاوى دفاعية  اأ�صهمها  اأو حملة  اأو موظفيها  اأو مدرائها  اأو يكون للموؤ�ص�صة  باطال لأي �صبب من الأ�صباب، 

م�صادة ب�صاأنها.

 �إعـــــــــــــــــــالن
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ل اأحد يريد الإ�صابة ب�"كوفيد- 19"، ناهيك عن املعاناة من اأعرا�صه. ولكن عند 
على  احلفاظ  يف  ت�صاعدنا  التي  الطرق  عن  جميعا  �صنبحث  فاإننا  به  الإ�صابة 

مناعتنا قوية.
كفاءة  وتعزيز  املناعة  نظام  حت�صني  يف  مهم  دور  للطعام  يكون  ورمبا 
اأدائه. وعلى الرغم من عدم وجود جمموعات طعام �صحرية �صتجعلك 
فجاأة خاليا من "كوفيد19"، فاإنه من ال�صروري احل�صول على املواد 
الغذائية ال�صرورية لإدارة الأعرا�ض، مثل فقدان حا�صة التذوق.

ما اأنواع الأطعمة التي يجب اأن تاأكلها عندما يكون 
لديك كوفيد؟

تاأكله ميكن  �صيء  ما من  اأن  على  التاأكيد  اإع��ادة  املهم  من 
جعل  اأو  "كوفيد19-"  مر�ض  من  الوقاية  يف  ي�صاعد  اأن 

العدوى تختفي بطريقة �صحرية.
وتو�صح منظمة ال�صحة العاملية 

من  ك����ج����زء   ،)WHO(
ال�صحي  الغذائي  نظامها 
امل��و���ص��ى ب���ه ل���ل���وب���اء: "يف 
اأنه ل توجد اأطعمة  حني 
اأو مكمالت غذائية ميكن 
عدوى  تعالج  اأو  متنع  اأن 

النظم  ف����اإن  كوفيد19-، 
مهمة  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 

لدعم اأجهزة املناعة".
املناعة  ت���ع���زز  اأط���ع���م���ة  وه���ن���اك 

واحلم�صيات(  الزجنبيل  )م��ث��ل 
لتعزيز  ت��ن��اول��ه��ا  مي��ك��ن 

������ص�����ح�����ة 

اجلهاز املناعي ب�صكل عام.
من  املنا�صبة  الكمية  على  احل�صول  اجلميع  على  وي��ج��ب 
فيتامني )د(، حيث اأظهرت الدرا�صات املبكرة اأنه ميكن اأن 

يلعب دورا �صغريا يف امل�صاعدة يف التغلب على الفريو�ض.
باتباع  اجلميع  العاملية  ال�صحة  منظمة  تو�صي  ذلك،  ومع 

نظام غذائي متوازن من:
-الفاكهة الطازجة

-اخل�صروات
-البقوليات )مثل العد�ض(

-احلبوب الكاملة )الأرز وال�صوفان واخلبز(
-املنتجات احليوانية )اإذا كان ذلك منا�صبا، 

مثل الألبان واللحوم والبي�ض(.
كما تو�صي وكالة الأمم املتحدة بالبتعاد عن 
الكثري من امللح واحللويات ال�صكرية، وتناول 
ك��ل ���ص��يء ب��اع��ت��دال. وم���ع ذل���ك، تنطبق 
ولي�ض  اجل��م��ي��ع،  ع��ل��ى  الن�صيحة  ه���ذه 

فقط على امل�صابني بالفريو�ض.
ال��ذي��ن يعانون  اأول��ئ��ك  وي��ج��ب على 
ياأكلوا  اأن  امل����ر�����ض  م����ن 
�صحيا  ط���ع���ام���ا 
كما هو مذكور 
لكنهم  اأعاله، 
اإىل  ب���ح���اج���ة 
من  ال����ت����اأك����د 
ت������ن������اول������ه������م 
من  ال�����ك�����ث�����ري 
ال������������ربوت������������ني 

اأي�صا.
ومي����ك����ن����ك ع�����ادة 
العثور على الكثري 
م����ن ال����ربوت����ني يف 
ال�������دواج�������ن مب�����ا يف 
ال��دج��اج والديك  ذل��ك 
ال��روم��ي، والأ���ص��م��اك، ل 
البحرية،  امل��اأك��ولت  �صيما 
الألبان  ومنتجات  والبي�ض، 
مثل احلليب واجلنب والزبادي، 
ال�����ص��وي��ا، وكذلك  األ���ب���ان  وب���دائ���ل 
واللحوم  وال���ت���وف���و،  ال�����ص��وي��ا،  ح��ل��ي��ب 
احل����م����راء اخل���ال���ي���ة م���ن ال����ده����ون، مثل 
والفول  وال��ع��د���ض  واحلم�ض  البقر،  حل��م 
والبقول، واملك�صرات )احرت�ض من الأنواع 

اململحة ب�صدة(، وزبدة الفول ال�صوداين.

ومن املهم اأي�صا تناول �صعرات حرارية كافية عندما تكون 
من  احلرارية  ال�صعرات  اإىل  اجل�صم  يحتاج  حيث  مري�صا، 
الطعام ليتحول اإىل طاقة، والتي ي�صتخدمها للحفاظ على 

ا�صتمرار جميع عملياته.
"مغذية"  م�����ص��روب��ات  "مكمالت" اأو  ���ص��رب  اأي�����ص��ا  ومي��ك��ن 
ذات ���ص��ع��رات ح���راري���ة ع��ال��ي��ة، وال���ت���ي ت��ك��ون م��ت��وف��رة يف 

ال�صيدليات.

ماذا يجب اأن تاأكل عندما تفقد حا�صة التذوق؟
اأحد  ه��ي  وال�صم  ال��ت��ذوق  ف��ق��دان حا�صتي  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
احلال،  وبطبيعة  ل�"كوفيد19-".  الرئي�صية  الأع��را���ض 
الطعام  تناول  يكون  اأن  تفقد هذه احلوا�ض، ميكن  عندما 

حتديا حقيقيا.
ال�صم  ووثد تكون لديك �صهية للطعام، لكن فقدان حا�صة 
لتجربة  الوقت  وح��ان  املزاجية،  احلالة  ي�صعف  التذوق  اأو 
الأط��ع��م��ة وامل�����ص��روب��ات وال��ت��واب��ل ذات امل����ذاق احل����اد، مثل 
الليمون  وع�صري  وال�صل�صة  واخل���ل  احلم�صية  ال��ف��واك��ه 
احللوة  ال�صل�صة  اأو  ال��ك��اري  وم�صحوق  النعناع  و�صل�صة 
اإرفاقها  عند  امل����ذاق،  بع�ض  تثري  ق��د  وال��ت��ي  واحل��ام�����ص��ة، 

بالأطباق العادية.
اأو تناول النعناع لزيادة  اأي�صا جتربة م�صغ العلكة  وميكن 

اللعاب يف الفم.
وبالن�صبة ملا يجب اأن تاأكله ب�صكل عام اإذا كنت تتعافى من 
من  الكثري  تناول  وا�صحة:  فالن�صيحة  "كوفيد19-"، 

ال�صوائل والربوتني.
الربيطانية  ال�صحية  اخل��دم��ات  هيئة  م��ن  وثيقة  وت��ق��ول 
حول الأكل وال�صرب ملن هم يف طور التعايف من الفريو�ض، 
اإن  ل��ن��دن،  يف   Homerton م�صت�صفى  ن�صرها  وال��ت��ي 
اأولئك الذين يتعافون من "كوفيد19-" يجب اأن ي�صربوا 
اأكر من املعتاد، وتو�صي الهيئة با�صتهداف كوبني  �صوائل 

من املاء يوميا.
من  الكثري  بتناول  يتعافون  الذين  اأول��ئ��ك  اأي�صا  وُين�صح 

الربوتني للحفاظ على قوتهم: ثالث ح�ص�ض يوميا.
وحتى بعد زوال الفريو�ض، يظل املري�ض بحاجة اإىل تناول 

الكثري من ال�صعرات احلرارية، 
من اأجل احل�صول على طاقة كافية للتعايف ب�صكل �صحيح 

من املر�ض.
اإىل  فتحدث  ال��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  يف  �صعوبة  ت��واج��ه  كنت  واإذا 
طبيبك اأو اأخ�صائي الرعاية ال�صحية للح�صول على مزيد 

من الإر�صادات يف اأقرب وقت ممكن.
ويجب على اأي �صخ�ض لديه خماوف ب�صاأن نظامه الغذائي، 
خ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون مرتبطا مب��ر���ض م���ا، ال��ت��ح��دث اإىل 

طبيبه.

ماذ� تاأكل عندما ت�صاب بـ"كوفيد- 19" �أو يف مرحلة �لتعايف من �لعدوى؟

ويقول موقع املوؤ�ص�صة: " اإن كال من النظام الغذائي والنوم 
اأو طعام واحد  اأن��ه ل يوجد حل �صحري  يعني  معقدان، ما 
م�����ص��م��ون ل��ل��م�����ص��اع��دة يف ال���ن���وم. وم���ع ذل����ك، ه��ن��اك بع�ض 
الأطعمة وامل�صروبات التي قد ت�صهل احل�صول على نوم هانئ 

ليال".
وت�صمل هذه الأطعمة:

- فاكهة الكيوي:
 حتتوي فاكهة الكيوي على العديد من الفيتامينات واملعادن، 

مثل فيتامينات C وE وكذلك البوتا�صيوم والفولت.
اأن  وج��دت  الأب��ح��اث  بع�ض  اأن  ال�صحية  املوؤ�ص�صة  وتالحظ 
املثال،  �صبيل  على  ال��ن��وم.  يح�صن  اأن  ميكن  الكيوي  ت��ن��اول 
الذين  الأ�صخا�ض  اأن  النتائج  ال��درا���ص��ات، وج��دت  اإح��دى  يف 
تناولوا حبتني من الكيوي قبل �صاعة واحدة من وقت النوم، 

ينامون ب�صكل اأ�صرع واأعمق، 
يتمتعون  وك�����ان�����وا 

عية  بنو

نوم اأف�صل.

- الكرز الالذع )احلام�ض(:
 تقول موؤ�ص�صة النوم: "وجدت العديد من الدرا�صات فوائد 
احلام�ض.  الكرز  ع�صري  ي�صربون  الذين  لالأ�صخا�ض  النوم 
ويف اإح���دى ال��درا���ص��ات، وج��د اأن الأ���ص��خ��ا���ض ال��ذي��ن �صربوا 
كوبني من ع�صري الكرز احلام�ض يوميا يتمتعون بوقت نوم 

اأكرب وكفاءة اأعلى يف النوم".
وق���د ت��اأت��ي ه���ذه ال��ف��وائ��د م��ن حقيقة اأن ال��ك��رز ال����الذع به 
هرمون  وهو  امليالتونني،  من  املتو�صط  من  اأعلى  تركيزات 
وتعزيز  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�����ص��اع��ة  اإي��ق��اع  تنظيم  ع��ل��ى  ي�صاعد 
تاأثري م�صاد  اأي�صا  الالذع  للكرز  ال�صحي. وقد يكون  النوم 

لالأك�صدة ي�صاعد على النوم.

- احلليب اململح:
ق�����������د   

عالقة  له  لأن  رمبا  النوم  انقطاع  من  اململح  احلليب  يقلل 
.Dو B بفيتامينات

فيتامينات  م��ن  كافية  كمية  على  احل�صول  اأن  اإىل  وي�صار 
اأ�صا�صي  اأميني  حم�ض  وهو  الرتيبتوفان،  اإنتاج  يحفز   B
املتعلق  الع�صبي  اجل��ه��از  يف  الن�صاط  تنظيم  على  ي�صاعد 
�صبط  على   D فيتامني  ي�صاعد  فيما  والنوم.  بال�صرتخاء 
ال�صاعة البيولوجية للج�صم، والتي تتحكم يف اإيقاعات النوم 

وال�صتيقاظ على مدار 24 �صاعة.

- الأ�صماك الدهنية:
توفري جرعة �صحية من  خ��الل  الأطعمة من  ه��ذه  تعمل   
فيتامني D واأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية، والتي ت�صارك يف 

تنظيم اجل�صم لل�صريوتونني.

- تناول املك�صرات:
 غالبا ما تعد املك�صرات مثل اجلوز والف�صتق والكاجو "غذاء 

جيدا للنوم".
ويقول املوقع ال�صحي: "على الرغم من اأن الكميات الدقيقة 
امليالتونني  على  املك�صرات حتتوي  اأن  اإل  تختلف،  اأن  ميكن 
وكذلك املعادن الأ�صا�صية مثل املغني�صيوم والزنك التي تعد 

�صرورية ملجموعة من العمليات اجل�صدية".
وعلى الرغم من اأنه قد تكون هناك اأطعمة ميكن اأن ت�صاعد 
على النوم اجليد، اإل اأنه من ال�صعب التعميم حول النظام 

الغذائي املثايل للجميع.
ووف������ق������ا ل���ه���ي���ئ���ة اخل�����دم�����ات 

الت�صال  يجب   ،)NHS( الربيطانية  الوطنية  ال�صحية 
بالطبيب اإذا كان لديك اأرق ي�صتمر لأكر من اأربعة اأ�صابيع.

وامل�صروبات  الأطعمة  بع�ض  بتناول  اأي�صا  الهيئة  وتو�صي 
مل�صاعدتك على النوم.

ورمبا لي�ض من امل�صتغرب اأنه يجب عليك تقليل الكافيني يف 
الكول، خا�صة يف  اأو  الطاقة  اأو م�صروبات  القهوة  اأو  ال�صاي 
امل�صاء، حيث يتدخل الكافيني يف عملية النوم، كما اأنه مينع 

النوم العميق.

خم�صة �أطعمة طبيعية ميكنها م�صاعدتنا يف نوم هانئ
يعد احل�صول على نوم جيد حتديا بالن�صبة للكثريين، حيث اأن هناك الكثري من الأ�صباب التي 

جتعلنا نعاين من الأرق وقلة النوم.
اأنها  لكن هذا ل ي�صمن  نوم جيد،  للح�صول على  املتاحة  الن�صائح واحليل  العديد من  وهناك 
قد  التي  الأطعمة  من  عددا  الربيطانية  النوم  موؤ�ص�صة  حددت  اجلميع.ولذلك،  مع  �صتعمل 

ت�صاعد يف احل�صول على ق�صط جيد من الراحة اأثناء الليل.
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•• ال�سارقة-الفجر:

ذكور   )5( منهم  وط��ال��ب��ًة،  طالًبا   )21( مب�صاركة 
و)16( من الإناث من دول الأع�صاء مبكتب الرتبية 
الأول  اأم�����ض  �صباح  انطلقت  اخلليج  ل��دول  العربي 
اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  املركز  مبقر 
يف املدينة اجلامعة بال�صارقة اأعمال مناهزات اللغة 
العربية يف دورتها الرابعة لعام 2021م والتي تقام 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  كرمية  برعاية 
الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 

حاكم ال�صارقة .
ومتيزت امل�صاركة مب�صاركة �صبع دول ر�صحت ثالثة 

باللغة  املخت�صة  املناهزات  للم�صاركة يف  الطلبة  من 
العربية والتي حملت �صعار )بالعربية نبدع ( حيث 
اأربع  ا�صتمر  وال��ذي  التحريري  الختبار  بداية  اأدوا 
الختبارات  ت��ت��وا���ص��ل  اأن  ع��ل��ى  م��ت��وا���ص��ل��ة  ���ص��اع��ات 
فيه مقابالت مع جلنة  يتمثل  �صفوي  اختبار  بعقد 
لدى  الأدائ��ي��ة  امل��ه��ارات  لقيا�ض  )العلمية(  التحكيم 

الطلبة. 
وقبيل عقد الختبار التحريري التقى الدكتور عي�صى 
�صالح احلمادي مدير املركز الرتبوي للغة العربية 
بال�صارقة مع اللجان املنظمة وروؤ�صاء واأع�صاء الوفود 
عائ�صة  وه��م  ال��وف��ود  روؤ���ص��اء  اللقاء  و�صمل  امل�صاركة 
واأمينة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  من  البيك 

حممد علي را�صد من مملكة البحرين وحممد عبد 
اهلل مده�ض من اجلهورية اليمنية ونادية رجا عبد 
اململكة  م��ن  واأح��م��د اجلا�صر  الكويت  دول��ة  م��ن  اهلل 
�صلطنة  من  اخلربو�صي  ويون�ض  ال�صعودية  العربية 

عمان ومنال احلنيني من دولة قطر.
وج�������رى ع���ل���ى ه���ام�������ض الخ�����ت�����ب�����ارات ع���ق���د اأوىل 
واأع�صاء  وروؤ���ص��اء  املنظمة  اللجان  مع  الجتماعات 
الثالثة  ال���دورة  تقرير  ومناق�صة  امل�صاركة   ال��وف��ود 
ا�صتعرا�ض  ب��ج��ان��ب  2019م  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��ن��اه��زات 
الربنامج التف�صيلي لأعمال تنظيم مناهزات اللغة 
اللجنة  مهام  ومناق�صة  2021م  ال��راب��ع  العربية 

العليا واللجان التنظيمية.

واأبدى  الدكتور عي�صى �صالح احلمادي مدير املركز 
بال�صارقة  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  ال���رتب���وي 
الدول  م��ن  امل�صاركني  اخلليجية  ب��ال��وف��ود  ترحيبه 
يف  اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  ملكتب  الأع�����ص��اء 

مناهزات اللغة العربية يف دورتها الرابعة2021 .
لدى  املناف�صة  روح  ب��ث  باأهمية  ل��ق��اءه  خ��الل  واأك���د 
اللجان  ووج�����ه  امل�������ص���ارك���ني وحت���ف���ي���زه���م،  ال��ط��ل��ب��ة 
والدعم  العناية  �صبل  توفري  اإىل  واملنظمة  امل�صرفة 
نظر  ولفت  بامل�صابقة،  امل�صاركني  جلميع  والرعاية 
احل�����ص��ور ب��اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
اأهداف املناهزات والتي تتمثل يف الإ�صهام يف الرتقاء 
بامل�صتوى العلمي لدى الطلبة واملعلمني يف مادة اللغة 

اللغة  بتعليم  املعنية  املوؤ�ص�صات  دور  العربية وتفعيل 
والنتماء  ال���ولء  تعزيز  وك��ذل��ك  وتعلمها  العربية 
املواهب  وحتفيز  النا�صئة  نفو�ض  يف  العربية  للغة 
العربية  اللغة  املبكرة يف جمال  اللغوية  والإبداعات 
وتعزيز  ال��رواب��ط  وتقوية  الأع�����ص��اء  ال���دول  لطلبة 
كافة  على  العربية  اللغة  يف  املبدعني  بني  التوا�صل 
امل�صتويات واإذكاء روح التناف�ض بني الطلبة املبدعني 
الدول  لطلبة  العربية  اللغة  جم��ال  يف  واملوهوبني 
واملوهوبني  املبدعني  الطلبة  ثقة  وتعزيز  الأع�صاء 
العربية مبا ميلكونه من  اللغة  باأنف�صهم يف جمال 
يف  وامل��وه��وب��ني  املبدعني  الطلبة  واكت�صاف  ق���درات 
جمال اللغة العربية وتوجيههم ل�صتثمار قدراتهم 

اللغة  واإ�صرتاتيجيات  مناهج  تطوير  يف  والإ���ص��ه��ام 
العربي  الرتبية  مبكتب  الأع�صاء  بالدول  العربية 

لدول اخلليج.
التف�صيلي  ال���ربن���ام���ج  ت���وزي���ع  الج���ت���م���اع  ون��اق�����ض 
التزام  �صرورة  موؤكًدا  الجتماع  خالل  وا�صتعرا�صه 
ا على اأن تتم  اجلميع مبا مت اإقراره بالربنامج حر�صً

املناهزات يف �صورة تليق مب�صتوى التنظيم .
وج����رى خ����الل الج���ت���م���اع ت�����ص��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة العليا 
ل��ل��م��ن��اه��زات ب��رئ��ا���ص��ة م��دي��ر امل��رك��ز ال���رتب���وي للغة 
اللجنة  واأع�صاء  بال�صارقة،  اخلليج  ل��دول  العربية 
املركز  وم�صريف  امل�صاركة،  الوفود  وروؤ���ص��اء  العلمية، 

الرتبوي للغة العربية.

بدءاً  اأب��واب��ه  يفتتح  ال���ذي  امل��ع��ر���ض،  وي�صت�صيف 
املجاز  م�������ص���رح  يف  اجل�������اري  دي�����ص��م��رب   20 م����ن 
الأعمال  اأب��رز  من  جمموعة  �صهر  كل  بال�صارقة، 
الإماراتيني  امل�����ص��وري��ن  ل��ك��ب��ار  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
والعرب والأجانب، ملنح اجلمهور فر�صة الطالع 
من  حم��رتف��ون  التقطها  ا�صتثنائية  ر  ���ص��ونّ على 

خمتلف اأنحاء العامل.
اإبداعياً  ف�صاًء   »Gallery X« املعر�ض  ويقدم 
�صل�صلة  دوري  ب�صكل  ينظم  حيث  متكاماًل  وفنياً 
يقدمها  واملحرتفني  الت�صوير  لهواة  عمل  ور���ض 
نخبة من كبار امل�صورين يف العامل، وي�صم مقهى 
تتيح  للقراء  منطقة  ويخ�ص�ض  ل��ل��زوار،  مفتوح 
واملهتمني  امل�����ص��وري��ن  م��ن  جمتمع  لبناء  امل��ج��ال 

بالفنون الب�صرية يف بيئة تفاعلية واحدة. 
الإيطايل فران�صي�صكو  باأعمال  يفتتح معرو�صاته 

زيزول والربيطاين اأنتوين لمب
بعر�ض  اأع����م����ال����ه   »Gallery X« وي��ف��ت��ت��ح 
احلا�صل  الإي��ط��ايل  امل�صور  اأعمال  من  جمموعة 
ع��ل��ى ع���دة ج���وائ���ز ع��امل��ي��ة ف��ران�����ص��ي�����ص��ك��و زي����زول، 

ن�صرت  ال��ذي  اأن��ت��وين لم��ب  الربيطاين  وامل�صور 
�صوره يف كربى املجالت وال�صحف.

�صحفي  م�������ص���ور  ه�����و  زي���������زول  ف���ران�������ص���ي�������ص���ك���و 
للت�صوير  ن��ور  ل��وك��ال��ة  موؤ�ص�ض  وع�صو  اإي��ط��ايل 
اأحداث  بتوثيق  الثمانينات  يف  ب��داأ  الفوتوغرايف، 
الق�صايا  على  زاً  العامل مركنّ النزاعات حول  اأب��رز 
هو  اأع��م��ال��ه  مييز  وم��ا  والإن�����ص��ان��ي��ة،  الجتماعية 
التزامه بالأخالقيات واجلماليات. ح�صد زيزول 
ع�صرات اجلوائز على مر ال�صنني، مبا فيها ع�صرة 
جوائز من م�صابقات �صور ال�صحافة العاملية و�صت 
جوائز من م�صابقة اأف�صل ال�صور العاملية يف العام، 
ح�صد   ،2018 ال��ع��ام  يف  ك��ت��ب.  ع�صرة  ن�صر  كما 
فيلمه “ وكاأننا اأ�صماك تونة” جائزة يف مهرجان 
البندقية ال�صينمائي. وتعترب جمموعته امل�صاركة 
الدم” جزءاً  العرق،  “امللح،  وعنوانها  املعر�ض  يف 
م��ن م�����ص��روع ط��وي��ل الأم����د ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه الفنان 
الإن�صان  ب��ني  العالقة  فيه  متناوًل  �صنوات  منذ 

والطبيعة.  
يتخ�ص�ض امل�صور الربيطاين اأنتوين لمب، املقيم 

ال��ف��ن��ون اجلمالية،  ت�صوير  ودب���ي، يف  ل��ن��دن  ب��ني 
ال�صور  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  امل���ع���ر����ض  يف  وي�������ص���ارك 
ال�صلبية  امل�صاحة  فيها  ي�صتخدم  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 
بالهدوء  واجلمالية الأثريية ملنح امل�صاهد �صعوراً 
�صل�صلة  م�صاريعه  اأح���دث  وتت�صمن  وال�صكينة. 
يف  التقطها  وال��ت��ي  ال�صحراء”  “�صور  ب��ع��ن��وان 
�صحراء �صبه اجلزيرة العربية. ظهرت اأعماله يف 
جمالت و�صحف رائدة مثل “تامي اآوت” و”اآوت 
فوتوغرايف”  و”براكتيكال  فوتوغرافر”  دور 
وغريها. وي�صلط لمب ال�صوء منذ عام 2015 
بال�صواحل  الإن�������ص���ان  ع���الق���ة  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  ع��ل��ى 
الطويل  ال�صوئي  التعري�ض  تقنية  على  معتمداً 
كموا�صيع  الإن�����ص��ان  �صنع  م��ا  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع 

ل�صوره.  
ب��ع��د ح��ي��وي م�����ص��ت��دام ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ج��م��ال��ي��ات فن 

الت�صوير الفوتوغرايف
وق����ال ���ص��ع��ادة ط����ارق ع����الي، م��دي��ر ع����ام املكتب 
على  “نحر�ض  ال�����ص��ارق��ة:  حل��ك��وم��ة  الإع���الم���ي 
جماليات  تلقي  على  م�صتدام  حيوي  بعد  اإ�صفاء 

املعر�ض  خ��الل  م��ن  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير  ف��ن 
واجلمهور  وامل��ح��رتف��ني  ال��ه��واة  لنبقي  ال���دائ���م، 
مدار  على  ال�صورة  بفن  ات�صال  على  ع��ام  ب�صكل 
اإ�صافية  ف��ر���ص��اً  الت�صوير  ع�صاق  ومن��ن��ح  ال��ع��ام، 
للتدريب على يد كبار امل�صورين واأمهر اخلرباء 
�صت�صاحب  التي  الور�ض  الفن، من خالل  يف هذا 

العرو�ض ال�صهرية«.
م��ن اجلهود  واح�����داً  امل��ع��ر���ض  “ميثل  واأ����ص���اف: 
امل��م��ي��زة ال��ت��ي ت��ع��زز م��ك��ان��ة م�����ص��رح امل��ج��از وجهة 

للفن والإبداع، وي�صتكمل ر�صالة املهرجان الدويل 
اجلمهور  ذائقة  اإث��راء  يف  )اك�صبوجر(  للت�صوير 
ال��ت�����ص��وي��ر وتاأثريه  ب��اأه��م��ي��ة ف���ن  ال���وع���ي  ون�����ص��ر 
اإبداعية  م�صاحة  امل��ع��ر���ض  ي��ق��دم  اإذ  وجمالياته، 
يف  واجل��م��ه��ور  امل�����ص��وري��ن  فيها  يلتقي  متكاملة 
يف  الثقايف  احل���راك  ي��ري  جمايل  معريف  ف�صاء 

الإمارة«.
اخل��ام�����ص��ة من  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
“اإك�صبوجر” �صهدت  للت�صوير  الدويل  املهرجان 

 ،Gallery X مل��ع��ر���ض  الأوىل  ال��ن��واة  اإط����الق 
ال�����ذي ي��ن��ط��ل��ق ه����ذا ال�����ص��ه��ر ك��م��ع��ر���ض دائ�����م يف 
واأن�صطته  عرو�صه  خ��الل  من  ويهدف  ال�صارقة، 
الإبداعية  ال��ف��ن��ون  ه���واة  مت��ك��ني  اإىل  التعليمية 
اللقاء والتعلم، واكت�صاب اخلربات الأ�صا�صية  من 

والحرتافية يف فن الت�صوير الفوتوغرايف.

يعر�ض كل �صهر اأعماًل لأف�صل م�صوري العامل

»�إك�صبوجر« �ل�صارقة ُيطلق »Gallery X« �أول معر�ض د�ئم للمهرجان وف�صاء تفاعلي مفتوح للت�صوير �لفوتوغر�يف يفتح �أبو�به يف م�صرح �ملجاز �بتد�ء من 20 دي�صمرب
طارق عالي: املعر�ض م�صاحة اإبداعية متكاملة ترثي احلراك الثقايف يف الإمارة

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�صارقة” موؤخراً ثماين ور�ض عمل متخ�ص�صة  “مفو�صية مر�صدات  نظمت 
املتقدمات،  وامل��ر���ص��دات  وامل��ر���ص��دات  ال��زه��رات  من  منت�صباتها  خاللها  جمعت 
بهدف تنمية مهاراتهن الفكرية والإبداعية واإعداد جيل جديد من قياديات 
امل�صتقبل، متا�صياً مع ر�صالة املفو�صية الرامية اإىل متكني الفتيات وال�صابات 

يف الإمارة من ا�صتك�صاف قدراتهن الكامنة وال�صتثمار يف مواهبهننّ لتحقيق 
النجاح. 

ومتحور برنامج ور�ض العمل التفاعلية حول موا�صيع خمتلفة �صملت املهارات 
ور�ض  جانب  اإىل  الذهنية  اخلرائط  و�صع  واآلية  الفعال،  والتفكري  القيادية، 
اأخرى حول الفنون، واحلرف، واخلط العربي، والعلوم الفلكية، وغريها من 

املجالت العملينّة. 

وفتحت ور�صة “مر�صدات - القيادة 101” التي اأقيمت على مدى 12 �صاعة 
املبادئ  اإىل جانب  للتعرف على مناذج قيادية خمتلفة  املنت�صبات  اأمام  املجال 
املبادرة، وتطوير الإبداع،  اآلية اتخاذ  الر�صيدة مبا يف ذلك  الأ�صا�صية للقيادة 
ومهارات الت�صال و�صنع القرار وحل امل�صكالت وغريها، وح�صلت امل�صاركات 

على ختامها على �صارة القيادة 101.
وقادت ور�صة “اكت�صفي قدراتك الذهنية” املر�صدات املتقدمات يف م�صار عملي 

احلياة  اأ�صلوب  مدربة  علمت  حيث  الذهنية،  اخل��رائ��ط  مفهوم  على  لتعرف 
التي  الذهنية  اخل��رائ��ط  ر�صم  يف  خمتلفة  تقنيات  امل�صاركات  خليل  جوليانا 
ومنحت  الإنتاجية،  م�صتوى  ورف��ع  الأه���داف  وحتديد  الرتكيز  على  ت�صاعد 
 ، ب��وزان  توين  �صهادة من  اإىل  بالإ�صافة  الجتماعية  املهارات  �صارة  املر�صدات 

مبتكر طريقة “اخلريطة الذهنية«. 
و�صمل برنامج املفو�صية جمموعة من ور�ض العمل امل�صممة خ�صي�صاً للزهرات، 
منها ور�صة عمل حول الثقافة الفل�صطينية تعرفن خاللها على �صكل �صجرة 
كرمز  با�صتخدامها  الفنانني  من  العديد  ق��ام  وكيف  الفل�صطينية  الزيتون 
القطن،  بوا�صطة كرة من  ال�صجرة  الزهرات  ر�صمت  كما  لوحاتهم،  وطني يف 

وح�صلن على �صارة “فل�صطني” تقديراً لهن على تفاعلهننّ خالل الور�صة.
ور�صة حول  اأبرزها  امللهمة  الإبداعية  الور�ض  ب�صل�صلة من  الزهرات  و�صاركت 
م�صنوعة  ان���اء  ت�صميم  كيفية  تعلمن  كما  ال��ع��رب��ي،  اخل��ط  يف  ال��زخ��رف��ة  ف��ن 
اأحجار التريازو با�صتخدام تقنيات ال�صنفرة وال�صب ومزج الأل��وان، كما  من 
�صكل  ر�صم  يف  وا�صتخدامها  الفنية  مهاراتهن  لتطوير  الفر�صة  لهن  اأتيحت 
ن�صاط  امل�صاركة يف  اإىل جانب  الفخارية،  الأواين  الكوفية على جمموعة من 
زرع بذور الربتقال التي مت اإح�صارها من مدينة يافا الفل�صطينية يف حديقة 

مكتبة بيت احلكمة يف ال�صارقة.
الف�صاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�صارقة  اأكادميية  ا�صت�صافتها  عمل  ور�صة  ويف 
والفلك، خا�صت املر�صدات واملر�صدات املتقدمات جتربة فريدة تعرفن خاللها 
والقمر  ال�صم�ض  حركة  مراقبة  فر�صة  لهننّ  اأتيحت  كما  الف�صاء،  عامل  على 
اإىل جانب  ال��ي��وم،  م��ن  اأوق���ات خمتلفة  الأخ���رى خ��الل  ال�صماوية  والأج����رام 
يف  ال�صماء  جمال  وا�صتك�صاف  املختلفة  والأب��راج  النجوم  اأ�صماء  على  التعرف 

الليل.

نظمت ثماين ور�ض عمل يف جمالت القيادة وت�صميم اخلرائط الذهنية والفن وعلم الفلك

»مر�صد�ت �ل�صارقة« تقود مو�هب وقدر�ت منت�صباتها يف �صل�صلة ور�ض فنية وعلمية و�إبد�عية

مناهز�ت �للغة �لعربية يف دورتها �لر�بعة تنطلق بال�صارقة حتت �صعار »بالعربية .. ُنبدع«

•• ال�سارقة-الفجر: 

ال����دويل  “املهرجان  اأع���ل���ن 
الذي  “اإك�صبوجر”  للت�صوير 
ي��ن��ظ��م��ه امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي 
اإطالق  عن  ال�صارقة،  حلكومة 
امل���ع���ر����ض ال�������دويل ال���دائ���م 
ل��ل��ت�����ص��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف يف 
 ،»Gallery X« ال�����ص��ارق��ة 
ال���ذي ك���ان اإح����دى امل��ب��ادرات 
املبتكرة يف الدورة اخلام�صة من 

“اإك�صبوجر” 2021.
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الو�صع يف لبنان جعلني )قنوعة( اأكرث

�صريينا �ل�صامي: �أي عمل �أقبل به 
�أ�صّوره ب�صعادة و�أعطيه من كل قلبي

على  وا�صحاً  اأداوؤه  َيظهر  الفنون  معهد  يف  ج  يتخرنّ ال��ذي  املمثل  اإن  القول  ميكن  حد  اأي  اإىل   •
ال�صا�صة؟

جوا يف معاهد التمثيل  - ل توجد قاعدة ثابتة يف هذا املو�صوع. البع�ض ل يتقبنّلون الفنانني الذين تخرنّ
والعك�ض �صحيح اأي�صاً. ل توجد حقيقة مطلقة يف الفن، بل هناك اآراء خمتلفة، ول ميكن اإر�صاء كل 

الآراء.
حتى النجمة العاملية مرييل �صرتيب، هناك َمن ل يحب متثيلها. مع الوقت، املمثل يتقبنّل كل �صيء 

ويعرف اأن هذا واقع املهنة واأنه ل توجد حقيقة واحدة ميكن تطبيقها.
اأدوار  ع��ن  واإق�����ص��اءك  يجب  كما  موهبتك  تقدير  ع��دم  تتقبنّلني  جتعلك  احلقيقة  ه��ذه  وه��ل   •

البطولة؟
كما  ال��ن��ا���ض  عليها  يعتاد  معينة  م��ات  م��ق��ونّ ه��ن��اك  بلد  ك��ل  يف   -

�صركات الإنتاج، حيث تعطى اأهمية كبرية لل�صكل.
عند  اأ�صا�صي  ال�صكل  اأ�صابعنا،  وراء  نختبئ  اأن  يجوز  ل 

اأخرى  م��ق��وم��ات  فلديهم  امل��م��ث��ل��ون  اأم���ا  امل��م��ث��الت، 
خمتلفة.

اإىل ذلك، فاإن عدد متابعي الفنان من الدول 
العربية عرب )ال�صو�صيال ميديا( يلعب دوراً 

املتابعة  لأن  البطولة،  لأدوار  اختياره  يف 
ارتفاع  واأي�����ص��اً  ُت���ع���اِدل اجل��م��اه��ريي��ة، 

اأكر  م��ال  ودخ���ول  العمل  بيع  ن�صبة 
اإىل جيوب املُْنِتجني.

ي�صري يف  ال���ذي  املنطق  ه��و  ه��ذا 
الدول العربية وهو لي�ض انتقاداً 

بقدر ما هو حقيقة.
تتقبنّلني  اأن��ك  يعني  وه��ذا   •

هذا الواقع؟
- ل ي��وج��د ل����دينّ ح���ل اآَخ���ر 
اإل مغادرة لبنان والعمل يف 

مقومات  يعتمد  اآَخ���ر  بلد 
خمتلفة.

الأدوار  ي��ل��ع��ب��ون  َم����ن 
الرئي�صية يفرت�ض 

اأن تكون لديهم 
اأ����������ص���������ك���������ال 

معينّنة 

ويتمتنّعون بجماهريية عالية جداً.
وكي  اأج��ل م�صلحتهم  بل من  املمثنّل،  �صواد عيون  اأج��ل  لي�ض من  املعايري،  بهذه  يتم�صكون  واملُْنِتجون 

نوا من حتقيق ال�صتمرارية. يتمكنّ
اجلمهور  على  اأُج��ري��ت  درا���ص��ة  �صوء  يف  ج��اءت  الأ�صا�صية  الأدوار  ممثلي  اختيار  يف  م��ات  امل��ق��ونّ وه��ذه 

العربي.
كما اأن طريقة تقدمي الفنانة لنف�صها عرب )ال�صو�صيال ميديا( لها دور اأ�صا�صي يف هذا املو�صوع.

امل�صاهد؟ من  الكثري  بينكما  جتمع  اأنه  خ�صو�صاً  النهار،  معت�صم  مع  جتربتك  تقينّمني  • كيف 
- َمن اأكون كي اأقينّم جتربَته؟ 

هو فنان فر�ض نف�صه يف الدراما ويتمتع بجماهريية كبرية.
جميل؟ ب�صكل  يتمتنّع  لأنه  اأم  جيد  ممثنّل  لأنه  يحبه  اجلمهور  • وهل 

- ل �صك اأنه يجمع بني الثنني، 
وهذا الأمر يجعل منه فناناً لديه جمهور كبري يحبه.

الأعمال؟ من  الكثري  يف  فنياً  نف�صه  ا�صَتهلك  لأنه  نف�صه  بحق  يخطئ  اأنه  ترين  • األ 
ه اأن يكثنّف ن�صاطه  طه، ورمبا هو يهمنّ - ل يوجد �صح ول يوجد خطاأ. رمبا هذا خمطنّ
الفني يف هذه املرحلة على اأن يتوقف بعد �صنوات عدة. ل اأحد يعرف ما هو خمطط 

الآَخر.
خمططِك؟ • وما 

�ض  اأحتمنّ اأن  اإم��ا  بيومه.  يوم  اأعمل كل  بل  اأعتمده،  - ل يوجد خمطط معنينّ 
للعمل اأو ل. 

لها  اأحتم�ض  اأع��م��ال  وثمة  م��ادي��اً،  واأخ���رى  فنياً،  لها  اأحتم�ض  اأع��م��ال  هناك 
جماهريياً. 

فاأحياناً، ل اأقتنع كلياً بالعمل، ولكنني اأقبل به لأنه �صُيعر�ض على حمطات 
معينة ميكن اأن اأَْبرز من خاللها، 

وهناك َعَمٌل اآَخر قد ل يعجبني كثرياً اأي�صاً ولكنني اأقبل به لأن الأجر جينّد، 
خ�صو�صاً يف ظل الظروف ال�صعبة التي نعي�صها.

واأنا اأحمد اهلل لأنني اأعمل. واأحياناً ُيعر�ض علينّ عمل ثالث يكون جيداً من 
الناحية الفنية، 

ولكن ميزانيته �صئيلة فاأر�صى به لأنه ي�صبعني فنياً، وهناك اأعمال جتمع بني 
كل هذه العوامل جمتمعة.

ومادياً؟ وجماهريياً  فنياً  اأَْر�َصْتِك  التي  الأعمال  تذكري  اأن  ميكن  • هل 
- هي كثرية، ولن اأذكر اأ�صماء. 

مبجرد اأن اأقبل بعمل اأكون �صعيدة به، وكل َمن يتواجد معي يف موقع الت�صوير 
واأعطيه من كل  ب�صعادة  ره  اأ�صونّ به  اأقبل  واأي عمل  اأحب عملي.  اأنا  يالحظ ذلك. 

قلبي.
املا�صي؟ العام  عن  ْت  تغرينّ قناعاتك  اأن  • يبدو 

- خالل �صنة واحدة ميكن اأن يتعلنّم الإن�صان الكثري. كما اأن الو�صع يف لبنان جعلني 
)قنوعة( اأكر،

 اإ�صافة اإىل اأن �صقف متطلباتي تراجع، واأقول احلمد هلل.
املقبلة؟ للفرتة  م�صاريعك  • وما 

- انتهيُت من ت�صوير اأعمال عدة، بينها فيلم �صينمائي بعنوان )الفيل( 
وم�صل�صل رعب بعنوان )الزيارة(، 

اإنتاج  1958 وهو من  ث��ورة  اأحداثه حول  ت��دور  كما �صاركُت يف فيلم 
فرن�صي، وقريباً �صاأبا�صر بت�صوير فيلم جديد.

و�صاأ�صارك اأي�صاً يف م�صرحية بعنوان )مفروكة(.

فرح �لز�هد: �نتظروين 
يف مفرتق طرق

خالل  من  لها  درامية  بطولة  اأول  يف  الزاهد  فرح  ال�صابة  الفنانة  ت�صارك 
حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  بعد  ط��رق  م��ف��رتق  بحكاية  ال��ق��م��ر(  )زي  م�صل�صل 

مب�صاركتها الأخرية من خالل �صخ�صية فرح يف )الطاوو�ض(.
وعربت فرح يف بيان �صحفي عن �صعادتها بالدور الذي يعترب اأول بطولة 
يف  قدمته  وما  الدراما  عن  متاما  بعيدا  ال�صخ�صية  اأن  حيث  لها،  مطلقة 
م�صل�صل الطاوو�ض، كما عربت عن امتنانها ملخرج احلكاية واملنتج لثقتهم 

الكبرية بها مل�صاركتها يف بطولة العمل.

تطّل املمثلة اللبنانية �صريينا ال�صامي يف م�صل�صل )خرزة زرقا(، وهو من بطولة معت�صم 
ر للفرتة املقبلة جمموعة م�صاريع بني ال�صينما وامل�صرح  النهار ورول بق�صماتي، وحت�صّ

والتلفزيون.
اأن  اأ�صا�صي عند املمثالت، و)ل يجوز  اأن ال�صكل  ال�صامي، التي اعتربت يف هذا احلوار 
نختبئ وراء اأ�صابعنا(، راأت اأن املمثلني لديهم مقومات اأخرى خمتلفة، لفتة اإىل اأن 
عدد متابعي الفنان من الدول العربية عرب )ال�صو�صيال ميديا( يلعب دورًا يف اختياره 
زرقا(  ُتعاِدل اجلماهريية(. كما حتدثت عن )خرزة  املتابعة  البطولة، )لأن  لأدوار 

وعدد من املوا�صيع الفنية.

ان�صمت الفنانة ال�صابة هدير عبدالنا�صر، اإىل �صنَّاع اجلزء الثالث 
اأماكن  وال��ذي يتم ت�صويره حالًيا يف  العرو�صة(،  )اأب��و  من م�صل�صل 
متفرقة بالقاهرة ومدينة ال�صاد�ض من اأكتوبر، وتعترب تلك امل�صاركة 
الأوىل لها يف امل�صل�صل، الذي ُقِدَم منه جزئني �صابقني خالل العامني 

املا�صيني وحققا جناًحا كبرًيا.
وي�صارك يف بطولة اجلزء الثالث من )اأبو العرو�صة( كل من؛ �صيد 
رجب، مدحت �صالح، نرمني الفقي، �صو�صن بدر، رانيا فريد �صوقى، 
الطوخي، خالد كمال، ميدو  اأحمد �صيام، �صفاء  حممود حجازي، 
عادل، كوكي جمدي، نان�صي �صالح، ندا عادل، ولء ال�صريف، حممد 

حامت، اأماين كمال، ديانا ه�صام، وكارولني عزمي، وهو م�صل�صل دراما 
اجتماعية كتبه هاين كمال، ومن اإخراج كمال من�صور.

)لوؤلوؤ(  م�صل�صل  عبدالنا�صر،  هدير  الفنانة  اأع��م��ال  اآخ��ر  كانت  و 
والذي �صاركت يف بطولته اأمام الفنانة مي عمر، وحققت من خالله 
)لوؤلوؤ(،  �صديقة  )م���روة(  �صخ�صية  جت�صيدها  بعد  وا�صعة،  �صهرة 
ال�صارع،  اإىل  �صوًيا  وهربتا  الأي��ت��ام،  دور  ب��اإح��دى  معها  عا�صت  التي 
النجومية،  اإىل  للو�صول  ا�صتغالل �صوتها  )لوؤلوؤ(  ا�صتطاعت  حتى 
الغرية  اأن  اإل  و���ص��ه��رت��ه��ا،  جن��اح��ه��ا  حل��ظ��ات  �صديقتها  و���ص��ارك��ت��ه��ا 

ال�صديدة ت�صببت يف خيانتها للمطربة )لوؤلوؤ(.

 ،2014 ودخلت هدير عبدالنا�صر، عامل الفن والتمثيل منذ عام 
بعنوان )كبري احللم(،  وذلك من خالل م�صاركتها يف فيلم ق�صري 
م�صرحية  بينها  ومن  امل�صرحية،  العرو�ض  من  عدد  يف  �صاركت  كما 
بعنوان )الأ�صان�صري(، ف�صال عن م�صاركتها يف 3 اأعمال درامية حتى 

الآن.
2020، من خالل  درام��ا رم�صان  و�صاركت هدير عبدالنا�صر، يف 
حممود  ال�صربيني،  دينا  م��ن؛  ك��ل  اأم���ام  الن�صيان(  )لعبة  م�صل�صل 
قابيل، اأحمد داود، علي قا�صم، رجاء اجلداوي، وهو �صيناريو وحوار 

تامر حبيب، ومن اإخراج اأحمد �صفيق.

هدير عبد�لنا�صر تن�صم لأ�صرة 
�جلزء �لثالث من )�أبو �لعرو�صة(

ن�صب  اأعلى  اأن حتقق  العزيز يف  يا�صمني عبد  ليه"، جنحت  "ونحب تاين  م�صل�صل  من خالل 
م�صاهدة حتى الآن، فب�صاطة العمل وواقعية اأحداثه جعلتها تناف�ض وبقوة على قمة ال�صباق 

الرم�صاين هذا املو�صم.
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عالمتان يف �لأذنني تدلن 
على نق�ض حاد يف فيتامني »د«

ُيطلق على فيتامني )د( ا�صم "فيتامني ال�صم�ض" لأنه ينتج ب�صكل طبيعي 
يف اجل�صم من خالل التعر�ض لأ�صعة ال�صم�ض.

ويعد عن�صرا غذائيا اأ�صا�صيا لعدد من العمليات البيولوجية يف اجل�صم. 
بعدد  الإ�صابة  خطر  بزيادة  )د(  فيتامني  م�صتويات  انخفا�ض  ويرتبط 
من احلالت الأخرى، التي ترتاوح من �صرطان الأمعاء والت�صلب املتعدد 

اإىل مر�ض الزهامير.
ونظرا لأن الكولي�صرتول املوجود حتت اجللد يتحول اإىل فيتامني )د(، 

ُتعزز �صحة العظام واجلهاز املناعي.
احتمالية  من  يقلل  اأن  ميكن  )د(  فيتامني  اأن  على  دليل  اأي�صا  وهناك 

الإ�صابة بعدوى فريو�صية، مبا يف ذلك الإنفلونزا.
ونظرا لأن النق�ض يت�صبب يف دمار يف العظام، فقد يوؤدي ذلك اإىل فقدان 

ال�صمع وطنني الأذن.
الأذن  طنني  اأن  الربيطانية  الوطنية  ال�صحية  اخلدمات  هيئة  وت�صرح 
العامل  م��ن  القادمة  الأ���ص��وات  ع��ن  تنتج  ل  التي  الأ���ص��وات  "�صماع  ه��و 
اخلارجي. اإنها عالمة �صائعة ولي�صت عادة عالمة على اأي �صيء جاد. قد 

تتح�صن من تلقاء نف�صها وهناك عالجات ميكن اأن ت�صاعد".
الأذن  طنني  يف  )د(  فيتامني  دور  ي��در���ص��ون  ال��ذي��ن  ال��ب��اح��ث��ون  وك�صف 

الذاتي، عن وجود �صلة بني النق�ض وحالة ال�صمع.
ويف ورقة بحثية ُن�صرت يف جملة Plos One، كتبوا: "ت�صري نتائجنا 
اإىل اأن ن�صبة كبرية من مر�صى الطنني يعانون من نق�ض فيتامني )د(. 

نو�صي باإجراء تقييم الفيتامني جلميع مر�صى طنني الأذن".
وافرت�صوا اأن خ�صائ�ض فيتامني )د( امل�صادة لاللتهابات قد تلعب دورا 

يف طنني الأذن، اأو رمبا ارتباطه باملغني�صيوم.
وقالوا: "اآلية اأخرى ميكن اأن يوؤثر من خاللها نق�ض فيتامني )د( على 

طنني الأذن ترتبط باملغني�صيوم".
املغني�صيوم دورا كعامل م�صاعد رئي�صي يف تكوين فيتامني )د(.  ويلعب 
واإىل جانب ذلك، ميكن لفيتامني )د( املن�صط اأن يعزز امت�صا�ض الأمعاء 
ب�صبب نق�ض فيتامني  املغني�صيوم  يوؤدي نق�ض  للمغني�صيوم. لذلك، قد 

)د( اإىل تفاقم طنني الأذن.
عظام  على  ي��وؤث��ر  حيث  بال�صمع،  اأي�����ص��ا  )د(  فيتامني  نق�ض  وي��رت��ب��ط 

الأذن.
وميكن اأن توؤدي هذه احلالة، املعروفة با�صم ه�صا�صة العظام، اإىل فقدان 

ال�صمع وال�صمم يف بع�ض احلالت.
ومن املثري لالهتمام اأن الدرا�صات وجدت اأن ت�صحيح نق�ض فيتامني )د( 

ميكن اأن يعك�ض فقدان ال�صمع وحتى ال�صمم يف بع�ض احلالت.

الرتوازي؟ بالبئر  املق�صود  • ما 
- هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً

باري�ض؟ يف  اإيفل  برج  بناء  مت  • ملاذا 
- بنى يف باري�ض مبنا�صبة املعر�ض ال�صناعي يف الذكرى املئوية لقيام 

الثورة الفرن�صية
الأر�ض؟ اإىل  للو�صول  ال�صم�ض  �صوء  ي�صتغرق  دقيقة  • كم 

- حوايل ثماين دقائق
الن�صبية؟ النظرية  �صاحب  هو  • من 

- العامل الأمريكي اأين�صتاين
 • من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�صبة حميط 

الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟
- غياث الدين الكا�صي

فقد  علمية.  بطريقة  الطريان  والغرب حاول  العرب  تاريخ  رجل يف  اأول  فرنا�ض  بن  عبا�ض  اأن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �صقط  ث��م  بعيدة  م�صافة  اجل��و  يف  بهما  ط��ار  جناحني  ل��ه  وم��د  بالري�ض  فك�صاه  ج�صمه،  تطيري  اأراد 

ظهره وبذلك يعترب اأول طيار اخرتق الف�صاء. 
ال�صغرى. وقد  الدموية  الدورة  الطبيب هو مكت�صف  العامل  اأبي حزم  النفي�ض علي بن  ابن  اأن  تعلم  • هل 
التاجية.  وال�صرايني  احلوي�صالت  اإىل  اإ���ص��ارات  اأي�صاً  وفيه  القانون(  )ت�صريح  امل�صهور  كتابه  يف  ذل��ك  ج��اء 
كما له اأي�صاً العديد من املوؤلفات الطبية اأ�صهرها: املوجز يف الطب وبه اخت�صر قانون ابن �صينا، وال�صامل يف 

الطب وهو كتاب كبري جداً وغريها من الكتب املختلفة.
الأكل. ولي�ض  العالج  اأجل  من  اجلزر  زرعوا  من  اأول  هم  • الإغريق 

هاواي. من  ياأتي  الأنانا�ض  من  العامل  اإنتاج  ثلث  من  • اأكر 
1920م. عام  يف  كان  املجمدة  لالأطعمة  اإنتاج  • اأول 

يوم. كل  احلليب  من  طن  ينتجوا  اأن  ميكن  بقرة   60 •
الأرز. من  خمتلف  نوع   15.000 من  اأكر  • هناك 

املتحدة. الوليات  يف  امل�صتهلكة  الغذائية  املواد  جميع  من   29% متثل  الألبان  • منتجات 

البنت الك�سولة
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فوائد التني ال�صوكي

تعد فاكهة التني ال�صوكي من اأ�صهر فواكه ف�صل ال�صيف، اإليكم فيما يلي 
اأبرز فوائدها ال�صحية:

- ت�صاعد ثمرة التني ال�صوكي على اله�صم، حيث ت�صتخدم كمهدئ للقولون 
الع�صبي ومطهر عام للجهاز اله�صمي.

التخل�ض من  ت�صاعد على  التي  الفواكه  اأكر  ال�صوكي من  التني  - يعترب 
الكتئاب ومنح ال�صعادة والطمئنان.

- ي�صاعد التني ال�صوكي يف خ�صارة الوزن الزائد وذلك ب�صبب قدرته على 
امل�صاعدة يف ه�صم املواد الغذائية التي حتتوي على الدهون.

- ميد التني ال�صوكي اجللد بالكولجني ما يجعل الب�صرة �صحية ون�صرة 
و�صبابية.

ملر�صى  م��ن��ا���ص��ب��اً  يجعله  م��ا  ال����دم،  يف  ال�صكر  ن�صبة  خف�ض  ع��ل��ى  يعمل   -
ال�صكري.

اإل  �صيئا  ..وه��ي ل تفعل  امل�صاعدة  امها لنها ك�صولة ول حتب  البيت غا�صبة، فقد نهرتها  �صعاد من  خرجت 
 ... ال�صغرى  واأحيانا ل تفعله بل تطلب من يقوم عنها بذلك، تنظيف غرفتها ترتكه لأختها  لنف�صها فقط 
ك�صولة جدا وانانية اي�صا، وعندما �صمع الب مبا حدث نوى لها على �صئ ..ح�صر اجلميع اإىل البيت وجل�صوا 
لتناول الطعام الب�صيط الذي اعدته الم التي ذهبت للنوم، ثم وقف الب ليقول ان امكم ت�صعر بوعكة لذلك ل 
ت�صتطيع ان جتهز لكم ال الطعام الب�صيط، ارجوكم نظفوا املائدة ثم رتبوا غرفكم وباقي الغرف وانت يا �صعاد 
عليك باملطبخ كله ثم ا�صريف على اخواتك.. اريد ان ا�صحو فاجدك قد نظفت كل �صئ ..  واختفى بعد ان اعطى 

اوامره امل�صددة.
وقفت �صعاد غا�صبة جدا وبدون تفكري كانت جتري وراء والدها لتقول له ابي انا ل�صت بخادمة لأقوم بتنظيف 
بكامل  الب  واندفع  اأفاقتها  قوية  تلقت �صفعة  وهنا  ل�صت خادمة..  انا  البيت،  تنظيف  ا�صرف على  او  املطبخ 
غ�صبه ليقول: ح�صنا، معنى ذلك ان امك خادمة.. فهي تذهب لعملها لتوفر لكم معي�صة اآمنة ثم تاأتي لتطبخ 
وتغ�صل وتنظف البيت وترتب كل �صي هنا وت�صرتي الطلبات ثم تاأتون لتناول الطعام والنوم وتقوم هي بتنظيف 
كل ما ا�صتعملتموه ثم تعيد كل ما فعلته �صابقا وعندما ت�صتيقظني حتمل لك ال�صاي ثم جتل�ض لتبا�صر معكم 
اأه��ذه هي  هذا جزاءها؟  متزوج من خادمة؟ هل  انا  هل  تفعلها، هل هي خادمة؟  كثرية  واأ�صياء  الواجبات... 
الرتبية ال�صحيحة وهذا ما تعلمته يف املدر�صة.. ح�صنا يا �صعاد، ل مدر�صة بعد اليوم وعليك ان تقومي بكل ما 

تقوم به امك ملدة 3 ايام بعدها �صاأقرر هل �صتبقني معنا ام تذهبني اإىل مكان جتدين فيه من يخدمك.
انق�صت ثالثة ايام كانت ام �صعاد ت�صغط على قلبها ليتحمل، ويف نهايتها نادى الب على �صعاد لي�صاألها ماذا 
قررت فبكت ب�صدة بكاء مرا ينطق مبا عانته ومبدى ا�صفها على كل ما بدر منها يف حق امها... والآن كل �صيء 

يف هذا البيت مق�صم على جميع اأفراده فلي�ض هناك خادم ول �صيد اجلميع هنا مت�صاوون.

�صائحان يقفان للتقاط �صورة يف منطقة ذات مناظر خالبة بعد نزولهما من حافلة تديرها وكالة �صفريات يف هونغ كونغ. ا ف ب 

املفيدة  الأطعمة  الأمل��اين توما�ض فريلينغ عن  الطبيب  ك�صف 
لالأمعاء والأطعمة الأكر �صررا

اأجل  م��ن  للطبيب،  وف��ق��ا  اأن���ه  اإىل   ،Focus م��وق��ع  وي�صري 
يجب  مثالية،  بحالة  لالأمعاء  املخاطي  الغ�صاء  على  احلفاظ 
وجتنب  املتو�صط،  الأبي�ض  للبحر  الغذائي  بالنظام  الل��ت��زام 

تناول الأطعمة اخلطرة.
ويدرج الطبيب يف قائمة الأطعمة اخلطرة: ال�صكر . ويو�صح 
معينة  اأن���واع  تتكاثر  احل��ل��وة،  والبيئة  الو�صط  يف  ب��اأن��ه  ذل��ك، 
اإىل ال�صكر املواد  من البكترييا . وتت�صمن القائمة بالإ�صافة 

اململحة واملدخنة والنقانق.
امل��واد امل�صرطنة. لذلك  امل��واد مدرجة يف قائمة  "هذه  ويقول، 

500 غ��رام من اللحوم احلمراء  اأك��ر من  يجب عدم تناول 
يف الأ�صبوع".

وي�صيف، الدهون "ال�صيئة" توجد يف املايونيز وال�صمن النباتي 
و�صحم اخلنزير.

اجليدة  الأط��ع��م��ة  ه��ي  م��ا  ال��وق��ت  نف�ض  يف  الطبيب  ويك�صف 
واخل�صروات،  البقول  مقدمتها  يف  وي�صع  للج�صم،  واملفيدة 
لأن���ه���ا حت��ن��وي ع��ل��ى الأل����ي����اف ال��غ��ذائ��ي��ة، ت��ل��ي��ه��ا م����واد غنية 
بالأحما�ض  املوز، وبعدها مواد غذائية غنية  بالإينولني مثل 
الدهنية غري امل�صبعة مثل الأ�صماك ومن ثم الفواكه املحتوية 
واخلبز  بق�صرتها  امل�صلوقة  البطاط�ض  وبعدها  البكتني  على 

الأ�صمر.

ما هي �لأطعمة �لأكرث خطورة على �لأمعاء؟


