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كيف تواجه نوبات ال�صداع الن�صفي؟
ال�صداع  ملر�صى  ميكن  اإن��ه  الأع�صاب  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
ال��ن�����ص��ف��ي م��واج��ه��ة ال��ن��وب��ات امل��ر���ص��ي��ة م���ن خ���ال ب��ع�����ض التدابري 
الب�صيطة، اأبرزها تناول الوجبات اليومية ب�صكل منتظم، حيث يعمل 

ذلك على ا�صتقرار م�صتوى ال�صكر يف الدم.
ال�صباحة  مثل  التحمل،  قوة  ريا�صات  ممار�صة  اأن  الرابطة  واأ�صافت 
واجلري وركوب الدراجات الهوائية، ت�صاعد يف احلد من عدد مرات 

الإ�صابة بال�صداع الن�صفي وتقليل حدة النوبات ومدتها.
الذاتي  التحفيز  تدريب  مثل  املختلفة،  ال�صرتخاء  تقنيات  وت�صهم 
بال�صداع  الإ�صابة  من  احل��د  يف  التدريجي،  الع�صات  ا�صرتخاء  اأو 
الن�صفي. وبالإ�صافة اإىل ذلك، ميكن مواجهة ال�صداع الن�صفي من 

خال اأخذ ق�صط كاف من النوم والإقاع عن �صرب اخلمر.
وب�صكل عام يتعني على املر�صى تدوين يوميات لتحديد ال�صبب، الذي 
يقف وراء حدوث نوبات ال�صداع الن�صفي، مثل تناول اأطعمة معينة اأو 

اأحوال جوية اأو اإجهاد ج�صدي اأو ذهني اأو تقلب هرموين.
ويف حال التعر�ض لنوبات ال�صداع الن�صفي مبعدل اأكرث من مرتني 
فيجب حينئذ  ال��واح��دة،  امل��رة  يف  �صاعة   72 ع��ن  تزيد  ومل��دة  �صهرياً 

اخل�صوع للعاج الدوائي اأي�صاً.
جدير بالذكر اأن ال�صداع الن�صفي املعروف اأي�صاً با�صم )ال�صقيقة( هو 
ا�صطراب ع�صبي مزمن يتميز بتكرر حالت معتدلة اإىل �صديدة من 

ال�صداع على جانب واحد من الراأ�ض "ن�صف الراأ�ض".

هوؤلء هم الأكرث عر�صة لك�صر مف�صل الفخذ
قالت اجلمعية الأملانية لطب العظام اإن ك�صر مف�صل الفخذ هو ك�صر 
الأكرث  الأ�صخا�ض  اأن  اإىل  م�صرية  الفخذ،  لعظم  العلوية  النهاية  يف 
ُعر�صة لك�صر مف�صل الفخذ هم كبار ال�صن ومر�صى ه�صا�صة العظام؛ 
نظرا ل�صهولة تعر�صهم لل�صقوط والنزلق اأثناء امل�صي ب�صبب �صعف 

البنية الع�صلية والعظمية لديهم.
واأو�صحت اجلمعية اأن اأعرا�ض ك�صر مف�صل الفخذ تتمثل يف ال�صعور 
ال��ورك واحلو�ض والأرج���ل وكدمات وتورم  ب��اآلم مربحة يف منطقة 
القدرة  امل�صابة وتعذر  القدرة على فرد الرجل  ال��ورك وعدم  مف�صل 

على امل�صي.
و�صّددت اجلمعية على �صرورة الإ�صراع يف اإجراء اجلراحة واخل�صوع 
قد  التي  الوخيمة،  العواقب  لتجنب  وذلك  بعدها،  الطبيعي  للعاج 
والآلم  وال��َع��رج  احلركة  حم��دودي��ة  يف  واملتمثلة  الك�صر  على  ترتتب 
واأ�صرار  الإح�����ص��ا���ض(  ا�صطرابات  )مثل  الأع�����ص��اب  واأ���ص��رار  املزمنة 

الأوعية الدموية )مثل ا�صطرابات �صريان الدم(.

اأعرا�ض تنذر بالتهاب الغدد العرقية القيحي
الغدد  التهاب  اإن  اجللدية  الأمرا�ض  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
هو   ”Hidradenitis suppurativa“ القيحي  العرقية 
م��ر���ض ج��ل��دي م��زم��ن ي�صيب واح���دة م��ن ال��غ��دد ال��ع��رق��ي��ة، ويحدث 
الإربية  واملنطقة  الإب��ط  مثل  اجل�صم  مناطق من  اأو عدة  يف منطقة 

واملنطقة ال�صرجية.
واأ�صافت الرابطة اأنه عند الإ�صابة بهذا املر�ض يحدث ان�صداد للم�صام، 
حيث يتعذر خروج املفرزات عرب اجللد، ومن ثم تن�صاأ روؤو�ض �صوداء 

ونتوءات حمراء موؤملة )خّراج( وتندب.
اأن �صبب ح��دوث هذا املر�ض غري معلوم على وجه  الرابطة  واأردف��ت 
الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء اأنه يرجع اإىل خلل بجهاز املناعة 
اأو خلل هرموين اأو عوامل وراثية، م�صرية اإىل اأن بع�ض العوامل تعزز 
فر�ض الإ�صابة به مثل التدخني وال�ِصمنة والتعرق ال�صديد والتوتر 
الع�صبي والأعباء النف�صية والحتكاك اجل�صدي بفعل املاب�ض مثًا.

القيحي يتنوع  العرقية  الغدد  التهاب  اأن عاج  اإىل  الرابطة  واأ�صارت 
بني الأدوية كالكورتيزون واجلراحة "فتح اخلراج" والليزر.
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حيلة ب�صيطة تعيد اخلبز 
القدمي طازجًا

القدمي  اخلبز  لتجديد  واملجربة  الب�صيطة  خدعته  طبخ  م��در���ض  ���ص��ارك 
ليبدو طازجاً من جديد.

 180 املاء وخبزه عند  اإن نقع رغيف خبز غري مقّطع يف  ويقول �صري لو 
درجة مئوية ملدة خم�ض دقائق تقريًبا �صيجعله طازجاً من جديد.

 Good Housekeeping م��در���ص��ة  يف  امل��در���ص��ني  ك��ب��ري  واأو����ص���ح 
Institute Cookery School

على  حت��اف��ظ  ب��ل  فح�صب،  اخل��ب��ز  تنع�ض  ل  طريقته  اأن  ل��ن��دن  يف  للطهي 
الأرغفة طازجة لفرتة اأطول ب�صرط األ يتم تقطيعها م�صبًقا.

على  عنها  وين�صرن  احليلة  ه��ذه  الأ���ص��رتال��ي��ات  الأم��ه��ات  ع�صرات  وت��دع��م 
تدعى  اأم  ن�صرت  عندما  الجت��اه  ه��ذا  وب��داأ  الجتماعي.  التوا�صل  و�صائل 
اأنها قامت بتجديد  جودي اخلدعة يف جمموعة على في�ض بوك، وك�صفت 
اأرغفة اخلبز القدمية من خال و�صعها حتت ال�صنبور وخبزها على 200 

درجة لب�صع دقائق.
من  لتتاأكد  امل��ي��اه،  �صنبور  حتت  اخلبز  مت��رر  بب�صاطة  اإنها  ج��ودي  وقالت 
لو  كما  اخلبز  يبدو  "ب�صراحة،  واأ���ص��اف��ت  ال��ف��رن،  يف  ت�صعه  ث��م  ترطيبه، 

ا�صرتيته للتو من املخبز طازج جًدا، ولذيذ جًدا".
�صابًقا   Good Housekeeping Institute خ���رباء  و���ص��ارك 
اأط��ول، مبا يف  الن�صائح واحليل للحفاظ على اخلبز طازًجا لفرتة  بع�ض 
ذلك الحتفاظ بالأرغفة يف الأكيا�ض الورقية التي ُتباع فيها وعدم و�صعها 
الورقية  الأكيا�ض  يف  اخلبز  اأرغفة  حفظ  الأف�صل  ومن  اأب��ًدا،  الثاجة  يف 

البنية، لأن الورق �صيمت�ض اأي رطوبة زائدة.

هذه الأطعمة تعالج 
الإم�صاك

ق��ال��ت خ��ب��رية ال��ت��غ��ذي��ة الأمل��ان��ي��ة زابينا 
"الإينولني"  م�������ادة  اإن  ه���ول�������ص���م���ان 
�صحية  ب��ف��وائ��د  تتمتع   ”Inulin“
جّمة؛ حيث تعمل هذه املادة، التي تندرج 
تن�صيط  على  الغذائية،  الأل��ي��اف  �صمن 
ال��ه�����ص��م وت�����ص��اع��د ع��ل��ى اإن��ق��ا���ض ال���وزن 

والتمتع بالر�صاقة.
واأو�صحت هول�صمان اأن مادة "الإينولني" 
تعمل على تعزيز فلورا الأمعاء وتن�صيط 
كما  الإم�����ص��اك،  وع���اج  اله�صم  عملية 
بال�صبع  ال�صعور  اإطالة  على  ت�صاعد  اأنها 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ث��ب��ات م�����ص��ت��وى ال�صكر 
قليلة  ك��ون��ه��ا  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ب����ال����دم، 

ال�صعرات احلرارية.
وت�صري الدرا�صات اإىل اأن مادة "الإينولني" 
ت�صاعد اجل�صم على امت�صا�ض الكال�صيوم 
امل�صادر  وتتمثل  ال��ع��ظ��ام.  ل�صحة  امل��ه��م 
يف  "الإينولني"  مب��ادة  الغنية  الغذائية 
والثوم  والب�صل  وال��ه��ل��ي��ون  اخل��ر���ص��وف 

والكراث واجلزر الأبي�ض.

كيف نتخل�ض من اأعرا�ض 
التهاب احللق ب�صرعة؟ �ص 23

التدخني خالل احلمل 
يعّر�ض طفلك لهذه املخاطر

التدخني  اإن  واملراهقني  الأطفال  الأملانية لأطباء  الرابطة  قالت 
على  واجلنني  ل��اأم  ج�صيمة  خماطر  على  ينطوي  احلمل  اأث��ن��اء 
حد �صواء؛ نظرا لأن دخان ال�صيجارة يحتوي على حوايل 4000 

مادة �صامة.
اأكرث عر�صة لاإ�صابة  املدخنات  اأن احلوامل  الرابطة  واأو�صحت 
وارتفاع  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  وم�صاكل  القلبية  بالنوبات 
والإجها�ض  املبكرة  "كالولدة  احلمل  وم�صاعفات  ال��دم  �صغط 
واحلمل املنتبذ وهبوط امل�صيمة وانف�صال امل�صيمة املبكر" مقارنة 

بغري املدخنات.
خطر  اأي�صاً  يرفع  احلمل  اأث��ن��اء  التدخني  اأن  الرابطة  واأ�صافت 
اإ�صابة الطفل بال�صفة الأرنبية و�صق �صقف احللق ومتازمة املوت 
وقت  يف  واإ�صابته  ال��ولدة  عند  الطفل  وزن  وانخفا�ض  املفاجىء 

لحق باحل�صا�صية والبدانة.

تقول الدكتورة ماناكري اإنه ميكن اأن ي�صاعد تناول الربقوق 
لعدد  الطعام  تناول  يف  ال�صديدة  الرغبة  تقليل  يف  املجفف 
ال�صعور  اإخ��م��اد  اإىل  "توؤدي  اأن��ه��ا  بينها  م��ن  الأ���ص��ب��اب،  م��ن 
 Journal of دوري��ة  يف  ُن�صرت  لدرا�صة  فوفقا  ب��اجل��وع، 
الذين  الأ���ص��خ��ا���ض  �صعر   ،Nutrition Bulletin
وتناولوا  اأق��ل  بجوع  القرا�صيا  من  خفيفة  وجبة  يتناولون 
ال�صهية،  يف  اأف�صل  وحتكم  ع��ام  ب�صكل  اأق��ل  حرارية  �صعرات 
باملقارنة مع امل�صاركني الآخرين يف الدرا�صة، الذين تناولوا 

وجبات خفيفة من الزبيب اأو الفا�صوليا".
"الق�����را�صي����ا"،  اأو  املجف�������ف،  الربق�������وق  تن�����اول  ويع������د 
الرغبة  على  التغلب  خالها  م��ن  ميكن  م��وث��وق��ة  طريقة 
بدون  احللو  امل��ذاق  متنح  لأنها  ال�صكر،  تناول  يف  ال�صديدة 
اأ�صا�صي،  اأمر  اإ�صافة �صكر للتحلية، مبا ي�صاعد على حتقيق 
ال�����ص��ك��ر يف الكيمياء  اإدم�����ان  ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى خ�����ص��ائ�����ض  ه���و 

الع�صبية للدماغ.
طبيعية  فاكهه  "القرا�صيا  اإن  ماناكري  ال��دك��ت��ورة  وت��ق��ول 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  احل��ل��وي��ات،  حمبي  اأذواق  تر�صي  اأن  ميكن 
الأك�صدة  م�صادات  على  حتتوي  احل��ل��وى،  عك�ض  على  اأن��ه��ا، 
مما  الأل��ي��اف  جانب  اإىل  وامل��ع��ادن،  والفيتامينات  الطبيعية 

يجعلها غذاًء م�صبًعا".
وحت��ت��وي ك��ل ح��ب��ة م��ن ال��ربق��وق امل��ج��ف��ف ع��ل��ى 3.5 غرام 
من ال�صكريات الطبيعية و0.5 غرام من الألياف، وتن�صح 
الوزن  لإنقا�ض  غذائيا  نظاما  يتبعون  من  ماناكري  دكتور 
بكي�ض  بالحتفاظ  الريا�صية،  للتمرينات  ي�صاحبه ممار�صة 
ال��رّباد وكلما �صعروا بالرغبة يف تناول  "القرا�صيا" يف  من 
احللويات اأو الأطعمة املحاة بال�صكر، ميكنهم تناول وجبة 
خفيفة منها للم�صاهمة بفاعلية يف امل�صي قدًما يف نظامهم 

الغذائي ال�صحي وحتقيق الهدف والفوز بوزن مثايل.

تعرف على الفرق بني ال�صكريات والكربوهيدرات
حيث  م��ن  وال��ك��رب��وه��ي��درات  ال�صكريات  ب��ني  ال��ف��رق  يو�صح 

التعريف يف الآتي: 
ال�صكريات  .1

ال�����ص��ك��ري��ات ه���ي ج��زي��ئ��ات ب�����ص��ي��ط��ة ق��اب��ل��ة ل���ل���ذوب���ان باملاء 
جزيئات  ث��اث��ة  م��ن  ال�صكريات  وت��ت��ك��ون  ح��ل��و،  م���ذاق  وذات 
والفركتوز   ،)Glucose( ال��غ��ل��وك��وز  وه�����ي:  رئ��ي�����ص��ة، 
وبذلك   ،)Galactose( والغاكتوز   ،)Fructose(

فاإن ال�صكريات كربوهيدرات ب�صيطة.
اجلزيئات  ن��وع  ح�صب  اأن���واع  اإىل  ال�صكريات  ت�صنيف  ويتم 

املكونة لهيكل ال�صكريات، وت�صنف اإىل الآتي:
�صكريات اأحادية

ال�صكر،  واح��د من  التي حتتوي على ج��زيء  ال�صكريات  هي 
مثل: الغلوكوز، اأو الفركتوز، اأو الغاكتوز.

�صكريات ثنائية 
مت�صابهني  ن��وع��ني  احت���اد  م��ن  تتكون  ال��ت��ي  ال�صكريات  ه��ي 
ال�صكروز  م��ث��ل:  الأح����ادي����ة،  ال�����ص��ك��ري��ات  م��ن  خمتلفني  اأو 
)Sucrose( وهو احتاد الغلوكوز مع الفركتوز، والاكتوز 
)Lactose( وهو عبارة عن احتاد الغلوكوز مع الغاكتوز، 
واملالتوز )Maltose( وهو احتاد الغلوكوز مع الغلوكوز.

الكربوهيدرات  .2
�صل�صلة  �صكر معقدة مكون من  الكربوهيدرات هي جزيئات 
م�صدر  الكربوهيدرات  تعد  اإذ  ال�صكر،  جزيئات  من  طويلة 

الطاقة الرئي�ض يف اجل�صم.
طول  ح�صب  ت�صنف  ال��ك��رب��وه��ي��درات  م��ن  ن��وع��ني  وي��وج��د 

�صل�صلة جزيئات ال�صكر املكونة للكربوهيدرات، وهما:
الكربوهيدرات الب�صيطة 

ت��ت��ك��ون م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة ج��زي��ئ��ات مت��ت��د م���ن 3 ج��زي��ئ��ات اإىل 

ال�����ص��ك��ري��ات قليلة  ب�����ص��ل�����ص��ل��ة  وت�����ص��م��ى  10 ج���زي���ئ���ات  ح���د 
النوع  وه����ذا   ،)Oligosaccharides( ال���وح���دات 
عليها  الأمثلة  اأب��رز  وم��ن  ب��امل��اء،  ي��ذوب  الكربوهيدرات  من 

ال�صكريات الثنائية.
الكربوهيدرات املعقدة

اأك��������رث من  اإىل  ���ص��ل�����ص��ل��ة ج����زي����ئ����ات مت���ت���د  م�����ن  ت���ت���ك���ون 
املتعددة  ال�����ص��ك��ري��ات  ب�����ص��ل�����ص��ل��ة  وت�����ص��م��ى  ج���زي���ئ���ات   10
)Polysaccharides(، وهي من الكربوهيدرات غري 

قابلة للذوبان باملاء.
الفرق بني ال�صكريات والكربوهيدرات: عملية اله�صم

يو�صح الفرق من ناحية اله�صم يف الآتي:
ال�صكريات  .1

تتم عملية ه�صم ال�صكريات يف املعدة �صريًعا، اإذ اإن ال�صكريات 
ه�صمها،  ل��ي��ت��م  وق���ت  اإىل  حت��ت��اج  ل  ب�صيطة  ج��زي��ئ��ات  ه��ي 
الدم،  الأح��ادي��ة يف جمرى  ال�صكر  امت�صا�ض جزيئات  ويتم 
ث��م يفرز  ب��ال��دم، وم��ن  ال�صكر  ي���وؤدي لرت��ف��اع م�صتوى  مم��ا 
ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض ه��رم��ون الأن�����ص��ول��ني ال���ذي ينقل ال�����ص��ك��ر من 
جمرى الدم اإىل اخلايا التي حتول ال�صكر اإىل طاقة لأداء 
الغذائي  التمثيل  على  واحل��ف��اظ  الف�صيولوجية  الوظائف 

باجل�صم.
الكربوهيدرات  .2

تتم عملية ه�صم الكربوهيدرات الب�صيطة واملعقدة بتك�صري 
�صكريات  اإىل  وحتويلها  ال�صكريات،  جزيئات  بني  ال��رواب��ط 
ثم  وم��ن  ال���دم،  مب��ج��رى  امت�صا�صها  يتم  ب�صيطة  اأح��ادي��ة 
ا�صتخدام هذه ال�صكر كطاقة يف اجل�صم اأو تخزين ال�صكر يف 
 ،)Glycogen( الكبد والع�صات على �صكل غليكوجني
الغلوكوز  اإىل  ال��غ��ل��ي��ك��وج��ني  ت��ك�����ص��ري  ي��ت��م  احل���اج���ة  وع��ن��د 

للح�صول على الطاقة.

احلقن بالدم الذاتي .. 
هل يحارب ت�صاقط ال�صعر؟

ميثل احلقن بالدم الذاتي ملحاربة 
يف  رائ��ج��اً  اجت��اه��اً  ال�صعر  ت�صاقط 
ال���وق���ت احل���ا����ص���ر. ف��م��ا ه���و هذا 

العاج وهل يعد فعاًل حقاً؟
ل����اإج����اب����ة ع�����ن ه������ذه الأ����ص���ئ���ل���ة، 
يتم  "Elle" اأن��ه  جملة  اأو�صحت 
ب��ال��دم الذاتي  ال��راأ���ض  حقن ف��روة 
بالبازما  ال�صعر  ج���ذور  لإم����داد 
حيث  الدموية،  بال�صفائح  الغنية 
ال�صعر  منو  حتفيز  يف  ذل��ك  ي�صهم 
وت��ق��وي��ة ج����ذور ال�����ص��ع��ر، وم���ن ثم 

حماربة ت�صاقط ال�صعر.
بال�صحة  املعنية  املجلة  واأ���ص��اف��ت 
الطريقة  ه������ذه  اأن  واجل������م������ال 
العاجية ل توؤتي مفعولها اإل مع 
جذور ال�صعر ال�صليمة، م�صرية اإىل 
ال�صعر �صواء  اأنواع  اأنها تنا�صب كل 
اأو  اأو ك��ث��ي��ف��اً  ك���ان ال�����ص��ع��ر جم��ع��داً 
الطريقة  ه��ذه  اأن  واأردف���ت  ناعماً. 
العاجية ل تنا�صب املراأة احلامل 
واملراأة، التي تعاين من ا�صطرابات 

تخرث الدم.

حم�ض ال�صك�صينيك 
مفتاح جمال ب�صرتك

اأفادت جملة “Elle” باأن حم�ض 
 Succinic "ال�صك�صينيك" 
جمال  مفتاح  مبثابة  يعد   Acid
ال��ب�����ص��رة، ح��ي��ث اإن����ه ي�����ص��اع��د على 
�صبابا  ت�صع  نقية  بب�صرة  التمتع 

وحيوية.
بال�صحة  املعنية  املجلة  واأو�صحت 
واجلمال اأن حم�ض "ال�صك�صينيك" 
ب���ا����ص���م حم�ض  اأي���������ص����اً  امل�����ع�����روف 
يتم  وال�����ذي  "البوتانديويك"، 
الكهرمان  حجر  من  ا�صتخا�صه 
اأو نبات الراوند،  اأو من الطماطم 
لاأك�صدة،  م�����ص��اد  ب��ت��اأث��ري  مي��ت��از 
ب���ت���اأث���ري م�صاد  ي��ت��م��ت��ع  اأن�����ه  ك��م��ا 

للميكروبات ومثبط لالتهابات.
حم�ض  ي��ع��د  امل��زاي��ا  ه���ذه  وبف�صل 
فعاًل  ���ص��اح��اً  "ال�صك�صينيك" 
ال�صباب،  وح����ب  ال��ب��ث��ور  مل��ح��ارب��ة 
اأن����ه ي��دع��م جت��دي��د اخلايا  ك��م��ا 
احلمو�صة  درج��ة  ت��وازن  وا�صتعادة 

يف اجللد.
واأ�صارت املجلة اإىل �صرورة حماية 
عند  ال�صم�ض  اأ���ص��ع��ة  م��ن  ال��ب�����ص��رة 
"ال�صك�صينيك"،  حم�ض  ا�صتعمال 
واق من  ك����رمي  ب��وا���ص��ط��ة  وذل�����ك 
اأ�صعة ال�صم�ض ذي ُمعامل حماية ل 

يقل عن 30.

كيف تكبح �صهيتك لتناول ال�صكريات؟ تعرف على احلل ال�صحري

الغذائية  بالعنا�صر  الغنية  ي�صاعد تناول ما يكفي من الأطعمة 
وال�صعور  والطاقة  الن�صاط  على  احل�صول  يف  اليوم  م��دار  على 
بال�صبع. ولكن يف حالة �صعر املرء بالرغبة ال�صديدة غري املتوقعة 

لتناول ال�صكر، فاإن احلل ال�صحي املثايل يتمثل يف احل�صول على 
وجبة خفيفة مفيدة. وبح�صب ما ن�صره موقع "اإيت 

 ،Eat This Not That "ذي�س نوت ذات
موؤلفة  ماناكري،  لورين  الدكتورة  تقول 
 The First Time Mom's كتاب 
 Pregnancy Cookbook and

اأف�صل  اأحد  اإن   ،Feeding Male
تناولها  ميكن  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة 

ل�صحق  اخلفيفة  للوجبات 
تناول  يف  ال�صديدة  الرغبة 

ال�صكر هي الربقوق املجفف، املعروف اأي�صًا 
با�صم "القرا�صيا".
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�ش�ؤون حملية

�صيدة ال�صلفادور الأوىل حت�صر احتفال بالدها باليوم الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي

العرو�س املو�صيقية واأ�صبوع الأهداف العاملية يدفعان باأعداد زيارات اإك�صبو 2020 حلاجز ال� 11 مليون زيارة

جتاوزت اأعداد الزيارات الفرتا�صية لإك�صبو 2020 حاجز الـ 72.5 مليون, ف�صال عن تغطية البث املبا�صر الوا�صعة النطاق جلل�صات اأ�صبوع الأهداف العاملية, والتي ح�صدت 767,000 زائر من جميع اأنحاء العامل

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

حممد معني الدين

اإك�صبو  يف  الوطني  بيومها  ال�صلفادور  احتفلت 
روب���ريت���ا  غ���اب���ري���ي���ا  ب��ح�����ص��ور  دب�����ي   2020
رودريغيز دي بوكيلي، ال�صيدة الأوىل لل�صلفادور، 
الثقافية،  ب��الأن�����ص��ط��ة  ح��اف��ل  ب��رن��ام��ج  وت��ق��دمي 
�صاحة  وال�صلفادور يف  الإم��ارات  عقب رفع علمي 
اأحمد بن �صعيد  الو�صل. وقد رحب �صمو ال�صيخ 
املدين،  ل��ل��ط��ريان  دب���ي  رئ��ي�����ض هيئة  م��ك��ت��وم،  اآل 
"طريان  ل�  التنفيذي  الرئي�ض  الأعلى  والرئي�ض 
املدير  العلي،  حممد  جنيب  وال�صيد  الإمارات"، 
 2020 لإك�صبو  العام  املفّو�ض  ملكتب  التنفيذي 
دي  رودري��غ��ي��ز  روب��ريت��ا  غابرييا  ب�صعادة  دب���ي، 

بوكيلي، ال�صيدة الأوىل جلمهورية ال�صلفادور.  
وق��ال��ت معايل غابرييا روب��ريت��ا رودري��غ��ي��ز دي 
ت�صبه  ال�صلفادور  اأن  اعتقدت  "لطاملا  بوكيلي: 
قطعة كبرية جميلة من القما�ض املن�صوج، مكونة 
من مايني ومايني اخليوط التي تتجمع مع 
بع�صها البع�ض، وتتحول، وتنمو، وتخلق اأمناطاً 

ملونة رائعة. ال�صلفادور مثل النول حيث تت�صابك 
اأج��دادن��ا. نحن مزيج معقد من اخليوط  ج��ذور 
واجلذور وطرق التفكري وطرق روؤية العامل. من 
اأهمية، وهي  الأك��رث  تاأتي اجل��ودة  هذه اخليوط 

�صعبنا".

تغيري  ب����داأ يف  ال����ذي  اجل��ي��ل  "نحن  واأ����ص���اف���ت: 
حيث  م��ن  ال�صحيح.  الجت���اه  يف  لل�صري  م�صارنا 
الو�صول اإىل التعليم وال�صام والثقافة والتقدم 
املتاحة للجميع. مل  والأ�صرة وال�صباب والفر�ض 
ن�صل بعد اإىل حيث نريد اأن نكون، لأن اأحامنا 

كبرية جداً، لكن با �صك، نحرز تقدًما وب�صرعة. 
�صكًرا لإك�صبو دبي على اإعطائنا امل�صاحة لإظهار 

من نحن، وماذا نفعل لبناء �صلفادور جديدة".
ال�صلفادور  "ت�صارك  العلي:  حممد  جنيب  وق��ال 
يف  م�صاركتها  عرب  العامل  مع  امل�صتقبلية  روؤيتها 

اإن�صاء  تتمحور حول  والتي  دبي،   2020 اإك�صبو 
بالطبيعة،  النا�ض  تربط  م�صتدامة  حتتية  بنى 
وا���ص��ع��ة يف  ف��ر���ض  ل��ت��وف��ري  ع��ن خططها  ف�صا 

جمالت ال�صتدامة والتقنيات احلديثة".
"اإن ع��اق��ات دول���ة الإم����ارات العربية  واأ���ص��اف: 

متينة  اأ�ص�ض  على  مبنية  ال�صلفادور  مع  املتحدة 
املتبادل.  ال�صداقة والحرتام  وا�صرتاتيجية من 
 2020 اإك�صبو  اأثناء  عاقاتنا،  تعزيز  يف  وناأمل 
دب���ي، وم���ا ب��ع��ده، وا���ص��ت��ك�����ص��اف ف��ر���ض مل��زي��د من 
امل�صرتك،  اله��ت��م��ام  ذات  امل���ج���الت  يف  ال��ت��ع��اون 
والتنمية  اللوج�صتية  واخل��دم��ات  ال�صياحة  مثل 

امل�صتدامة، ل�صالح ورفاهية �صعبينا".
وق���د اأم��ت��ع��ت ف��رق��ة ب��ال��ي��ه ال�����ص��ل��ف��ادور الوطنية 
احل�����ص��ور خ���ال الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي يف 
���ص��اح��ة ال��و���ص��ل، وظ��ه��ر ع��ر���ض ال��ف��رق��ة �صاحراً 
فيها  ت�صتهر  التي  واملن�صوجات  الأقم�صة  م��ربزاً 
ه����ذه ال����دول����ة، وه����ي م���ن اأك�����رب ����ص���ادرات���ه���ا اإىل 

العامل.
ويتميز جناح ال�صلفادور بنفق طويل ي�صم عر�صا 
ثاثي الأبعاد يغمر احلوا�ض، ي�صلط ال�صوء على 
يف  املذهلة  الطبيعية  ال�صياحي  اجل��ذب  مناطق 
ال�صتة.  الرئي�صية  التنموية  وم�صروعاتها  الباد 
ال�صفافة  ال�����ص��ا���ص��ات  م���ن  �صل�صلة  ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
نحو  الدولة  اتخاذها  يف  �صرعت  التي  اخلطوات 
يف  املتنوعة  الربية  احلياة  وتعر�ض  ال�صتدامة، 

الباد.

•• دبي– الفجر

دبي10،836،389    2020 اإك�����ص��ب��و  ���ص��ّج��ل 
زيارة، حتى يوم اأم�ض 24 يناير اجلاري، بتحفيز 
من عر�ض امل�صرحية املو�صيقية اجلديدة واملُبهرة 
كابور،  �صيخار  الهنديان  امل��ب��دع��ان  قّدمها  ال��ت��ي 
�صل�صلة  اإىل  بالإ�صافة  رحمان،  اآر  اإي��ه  واملو�صيقار 
اأول  اإط��ار  انعقدت يف  التي  البارزة  الفعاليات  من 
ُت��ق��ام خارج  العاملية  الأه����داف  اأ���ص��ب��وع  م��ن  ن�صخة 
مقر اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف نيويورك 

وا�صت�صافها احلدث الدويل. 
وبف�صل التدابري الحرتازية ال�صارمة �صد وباء 
كوفيد19-، ا�صتمتع زوار احلدث الدويل باأمان، 
200 فعالية نظمت ب�صكل يومي طوال  بحوايل 
اأرج����اء موقع  ك��اف��ة  و�صملت  امل��ن�����ص��رم،  الأ���ص��ب��وع 
تعادل  م�صاحة  على  املُمتد  دب��ي،   2020 اإك�صبو 
اأربعة  حجمه  وال��ب��ال��غ  ق���دم،  ك��رة  ملعب   613

اأ�صعاف حجم دبي مول. 
يف  "ملاذا؟"  املو�صيقية  امل�صرحية  اف��ُت��ِت��ح��ت  وق���د 
اأك��رث من  و�صمت  يناير،   20 يوم  الو�صل  �صاحة 
والراق�ض  املمثل  بينهم  م��ن  اأداء،  فنان   100
والكوميدي الهندي جاويد جعفري، ومتثل هذه 
امل�صرحية عر�صا مو�صيقيا رائعا من اإخراج املخرج 
الكبري  املو�صيقار  واأحل��ان  كابور  �صيخار  ال�صهري 

الأو�صكار  ج��ائ��زَت��ي  على  احل��ائ��ز  رح��م��ان،  اآر  اإي���ه 
والغرامي. و�صت�صتمر امل�صرحية املو�صيقية يف اإبهار 
القادم، بعرو�ض  27 من فرباير  ال�  ال��زوار حتى 
اإىل  اخلمي�ض  من  الإجنليزية،  باللغة  تقدم  اأداء 
متام  يف  فرباير(  و5   4 يوَمي  )با�صتثناء  الأح��د 
20:00 بتوقيت دولة الإم��ارات. وملزيد  ال�صاعة 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  زي���ارة  ُي��رج��ى  املعلومات،  م��ن 

 .www.expo2020dubai.com
وحقق اأ�صبوع الأهداف العاملية، الذي اأقيم خال 
الفرتة من 15 حتى 22 يناير يف اإك�صبو 2020 
�صعبية مماثلة،  املتحدة،  الأمم  بالتعاون مع  دبي 
وحلقات  املنتديات،  م��ن  فّعالة  جمموعة  بف�صل 
النقا�ض، والأن�صطة املثرية لاهتمام التي نظمت 
اأ���ص��ب��وع املو�صوعات  ���ص��اه��م  ع��ل��ى ه��ام�����ص��ه. ح��ي��ث 
الو�صول  نحو  التقدم  من  املزيد  حتقيق  يف  ه��ذا 
لأهداف التنمية امل�صتدامة، وهي خمطط يهدف 
لتحقيق م�صتقبل اأف�صل واأكرث ا�صتدامة للجميع، 
ع���رب م��ع��اجل��ة ب��ع�����ض ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة، مثل 
الفقر، وعدم امل�صاواة، وال�صحة والتعليم، والتغري 
التزامه  دب��ي   2020 اإك�صبو  ويوا�صل  املناخي. 
توفري  ع��رب  امل�صتدامة،  التنمية  اأه���داف  بتعزيز 
م�صتقبلنا  اأج��ل  من  اإيجابي  تاأثري  ل�صنع  من�صة 
فعاليات  تكت�صي  ت��ق��دم،  مل��ا  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�����ص��رتك. 
���ص��ُت��ق��ام خ���ال الأ�صبوع  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ة  اجل���ذب 

املقبل يف اإك�صبو 2020 نف�ض القدر من الأهمية، 
املو�صيقي املرتقب ب�صدة الذي  ومن بينها احلفل 
اآيد  "باك  راب  البوب  مو�صيقى  فرقة  �صتحييه 
بيز"، يف �صاحة الو�صل بتاريخ 25 يناير اجلاري– 
"اأُم�صيات  وهو احلفل الرابع من حفات �صل�صلة 
خالدة" التي ُتنظم خال الأ�صهر ال�صتة لنعقاد 
اإك�صبو 2020 دبي. حيث �صي�صدح اأع�صاء الفرقة 
الثاثية القادمة من لو�ض اأجنلو�ض والتي تتكون 

من: وي��ل.اآي.اأم، واأب��ل.دي.اأب، وتابوو، بباقة من 
الأغاين على وقع الأنغام املو�صيقية ذائعة ال�صيت 
اأ�صدروه  ال��ذي  اجلديد  األبومهم  يت�صمنها  التي 

حتت عنوان "ترانزلي�صني".
ال�صتار  لإ����ص���دال   2020 اإك�����ص��ب��و  ا���ص��ت��ع��داد  وم���ع 
31 مار�ض  على فعالياته للمرة الأخ��رية بحلول 
ب�صعة  ���ص��وى  ال���زوار  اأم���ام  يتبق  فلم  2022؛ 
اأ�صابيع ق�صرية لا�صتمتاع مبجموعة وا�صعة من 

مناطق اجلذب املنت�صرة عرب اأرجاء موقع احلدث 
الدويل. 

تزيد  الذين   ،2020 اإك�صبو  لزوار  الآن  ويت�صنى 
من  بالعديد  ال�صتمتاع  عاما،   60 عن  اأعمارهم 
اإطار  �صمن  تقدميها  يتم  التي  املعززة  اخلدمات 
ال�صن". والذي �صيكون  الزوار من كبار  "برنامج 
م��ت��اح��ا اأم�����ام اأي ���ص��ي��ف م���وؤه���ل ل��ل��ح�����ص��ول على 
كبار  من  وار  للزُّ  2020 اإك�صبو  دخول  "تذكرة 
فر�صة  حلامليها  ُت��ّوف��ر  وال��ت��ي  املجانّية،  ال�صن" 
ال��و���ص��ول اإىل م��واق��ف امل��رك��ب��ات يف الأم��اك��ن ذات 
النقل  ع��رب��ات  وا���ص��ت��خ��دام  املخ�ص�صة،  الأول���وي���ة 
الكهربائية ملا ي�صل اإىل خم�صة اأ�صخا�ض ملدة 90 
الّدخول  مّيزة  على  احل�صول  عن  ف�صا  دقيقة، 
ال�ّصريع اإىل جمموعة خُمتارة من اأجنحة الدول، 
الغداء  باملئة على وجبة   30 بن�صبة  وعلى خ�صم 
ال��ت��ي ت��ق��دم يف م��ط��اع��م ُم��ن��ت��ق��اة ت��ق��ع ع��رب اأرج���اء 

موقع احلدث الدويل.
اإك�صبو  ح���دي���ق���ة  ت���ع���د  ل���ل���ع���ائ���ات،  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
البارد،  للطق�ض  املثايل  املكان  هي  دبي   2020
واملو�صيقى  الأط��ف��ال  اأن�صطة  م��ن  جمموعة  م��ع 
اأول مهرجان  اأي�صا  املكان  وي�صت�صيف  والرتفيه. 
لاأغذية النباتية يف ال�صرق الأو�صط، الذي ميتد 

حتى نهاية يناير اجلاري.
وقد جتاوزت اأعداد الزيارات الفرتا�صية لإك�صبو 

مدفوعة  م��ل��ي��ون،   72.5 ال����  ح��اج��ز   2020
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة املتاحة  مب��ج��م��وع��ة م��ن 
عرب "ليف من اإك�صبو"، ف�صا عن تغطية البث 
املبا�صر الوا�صعة النطاق جلل�صات اأ�صبوع الأهداف 
من  زائ���ر   767،000 ح�صدت  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 

جميع اأنحاء العامل.
ي�صتمر اإك�صبو 2020 يف و�صع اإجراءات ال�صحة 
قواعد  وج��ود  مع  اأولوياته،  طليعة  يف  وال�صامة 
امل��وق��ع. هذا  اأرج����اء  ���ص��ارم��ة ُمطبقة ع��رب ك��اف��ة 
وُي��ط��ل��ب م��ن ال����زوار ال��ذي��ن تبلغ اأع��م��اره��م 18 
عاما فما فوق تقدمي اإثبات ُيبني ح�صولهم على 
التطعيم، اأو نتيجة �صلبية لفح�ض ال��� "بي �صي اآر" 
اأُجري قبل ما ل يزيد على 72 �صاعة من موعد 
الزيارة، ومبوجب بروتوكولت ال�صامة املطبقة 
على اأر�ض احلدث الدويل، فاإن الزوار واملوظفني 
وامل�صاركني ُملزمني بارتداء الكمامة، يف الأماكن 
بجانب  ه��ذا  ���ص��واء،  ح��د  على  املغلقة  اأو  املفتوحة 
اإتاحة املن�صاآت املعنية باإجراء فح�ض "بي �صي اآر" 
اخلطوط  يف  والعاملني  ال���دول  اأجنحة  ملوظفي 

الأمامية ومقدمي العرو�ض الرتفيهية.
وتتوا�صل فعاليات اإك�صبو 2020 دبي حتى 31 
مار�ض 2022، ويدعو العامل اأجمع اإىل امل�صاركة 
يف الحتفال ال��دويل، مبا ي�صهم يف بناء م�صتقبل 

اأف�صل واأكرث اإ�صراقا للجميع.

رق�صات هنغارية تراثية على م�صرح 
دبي ميلينيوم

الهنغاري  ل��ل��رتاث  وال�����ص��ب��اب  الأط��ف��ال  جمعية  نظمت 
الوطني  ال���ف���ردي  ال��رق�����ض  م��ه��رج��ان  "اأوروك�صيغ" 
اإك�صبو  يف  ميلينيوم  دبي  م�صرح  خ�صبة  على  لاأطفال، 
اأنحاء  خمتلف  من  طفا   20 مب�صاركة  دبي،   2020

هنغاريا.
وق��ّدم الأط��ف��ال على وق��ع اأحل��ان ونغمات م�صتمدة من 
التي  الرق�صات  باقة من  البلقان،  ودول  هنغاريا  ت��راث 

ج�صدت الثقافات املتنوعة يف تلك البلدان.
ا�صتعرا�صية  فنية  ل��وح��ات  ت�صكيل  يف  الأط��ف��ال  وجن��ح 
باأيديهم  اأدوه��ا  اأ�صوات  �صاحبتها  حركات  عرب  جميلة 
و�صط  املو�صيقية،  الأحل����ان  م��ع  وتناغمت  واأق��دام��ه��م، 

ت�صفيق حار من اجلمهور.
عك�صت  متنوعة،  رق�صات  حدة  على  كل  الأطفال  واأدى 
لكل  ال�صعبية  ال��رق�����ص��ات  اأداء  يف  وم��ه��ارت��ه��م  براعتهم 

منطقة باحرتافية عالية.
امل�صاحبة  املو�صيقية  الفرقة  قدمت  احلفل  ختام  ويف 
وال�صهرية  املتميزة  والأحل���ان  املعزوفات  من  جمموعة 

يف هنغاريا.
م على  جدير بالذكر اأن م�صابقات الرق�ض الفردية ُتنظَّ
الأطفال  تعريف  بهدف  هنغاريا،  دول��ة  يف  دوري  نحو 
على  وت�صجيعهم  ل��ب��اده��م،  ال��ث��ق��ايف  ب����الإرث  وال��ن�����ضء 

التم�صك به واملحافظة عليه.

مبنا�صبة اليوم الدويل للتعليم

جناح اإ�صبانيا يعّرف اجلمهور مبن�صة اأكادميية القيم الريا�صية الإلكرتونية
•• دبي– الفجر

اليوم  مبنا�صبة  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  اإ�صبانيا  ج��ن��اح  ن��ّظ��م 
اأكادميية  مبن�صة  للتعريف  مميزة  فعالية  للتعليم،  ال���دويل 
من  تعليمية  من�صة  وه���ي  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ق��ي��م 

موؤ�ص�صة ريال مدريد.
اإ�صبانيا يف  �صفري  بال�صيو،  اإينيغو دي  �صعادة  الفعالية  وح�صر 
واملدير  كا�صيا�ض،  اإيكر  مدريد  ري��ال  فريق  واأ�صطورة  الدولة، 
وكارمن  غ��ون��زال��ي�����ض،  جوليو  م��دري��د  ري���ال  ملوؤ�ص�صة  الإداري 
2020 دبي،  اإك�صبو  اإ�صبانيا يف  بوينو، املفو�صة العامة جلناح 
ملكافحة  الوطنية  الوكالة  رئي�ض  احلو�صني،  رمية  والدكتورة 
املن�صطات.  وقال �صعادة اإينيغو دي بال�صيو: "ي�صّرين اأن اأكون 
هنا الليلة لاحتفال بهذا اللقاء باأ�صدقائنا الذين قدموا من 
القيم  اأكادميية  ملن�صة  التقدميي  العر�ض  اأفتتح  واأن  اإ�صبانيا، 
الريا�صية الإلكرتونية التي تربط القيم الريا�صية بالتعليم." 
القيم  اأك��ادمي��ي��ة  من�صة  اأن  كا�صيا�ض  اإي��ك��ر  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
الريا�صية الإلكرتونية توفر التدريب جلميع ع�صاق كرة القدم 

من خمتلف اأرجاء العامل. 
ال��وك��ال��ة الوطنية  ال��دك��ت��ورة رمي��ة احل��و���ص��ن��ي، رئي�ض  وق��ال��ت 
كذلك.  القدم  وك��رة  جتمعنا،  "الريا�صة  املن�صطات:  ملكافحة 
ن�صكركم على هذه املبادرة القّيمة." ويف نهاية الفعالية، قدمت 
الدكتورة رمية احلو�صني هدايا تذكارية ل�صعادة �صفري اإ�صبانيا 

واإيكر كا�صيا�ض واملدير الإداري ملوؤ�ص�صة ريال مدريد.
ُي��ذك��ر اأن���ه ت�����ص��ارك يف اجل��ن��اح ال���ص��ب��اين، ال���واق���ع يف منطقة 
نا�صئة  اإ�صبانية  �صركة   40 2020 دبي،  اإك�صبو  ال�صتدامة يف 
ال�صركات  ه��ذه  من  والعديد  وال�صتدامة،  البتكار  على  تقوم 
الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  لها  ت��واج��د  تاأ�صي�ض  يف  ترغب  النا�صئة 
مل�صاعدة ال�صركات واملوؤ�ص�صات يف قطاَعي الطاقة وال�صحة على 
اإ�صبانيا  جناح  ويرفع  امل�صتدامة.  التنمية  يف  اأهدافها  حتقيق 
�صعار ال��ذك��اء م��ن اأج��ل احل��ي��اة، وُي��ع��د من��وذج��ا يف ال�صتدامة، 

ويعمل على تعزيز التوا�صل احل�صاري بني �صعوب العامل. 
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اإك�صبو 2020 دبي يتيح احلجز امل�صبق خلدمات برنامج الزوار من كبار ال�صن

بالك اآيد بيز قدمت حفاًل ا�صتثنائيًا يف اإك�صبو 2020 دبي

اجلناح الربازيلي ي�صجل مليون زائر يف اإك�صبو 2020 دبي

ال�صركات الربازيلية ت�صتك�صف �صراكات جديدة يف ظل ارتفاع اأعداد الزوار التجاريني من املنطقة والعامل

حتت عنوان بطالت التعليم يفتحن جمالت جديدة

رائدات ي�صتعر�صن جتاربهن التعليمية وق�ص�ض جناحهن  يف جل�صة نقا�صية باإك�صبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

كبار  م��ن  دب��ي   2020 اإك�صبو  زوار  باإمكان  الآن  ب��ات 
ال�صن، الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاما، ال�صتفادة 
م���ن خ���دم���ة احل���ج���ز امل�����ص��ب��ق مل��ج��م��وع��ة حم�����ددة من 
اخلدمات التي يوفرها برنامج اإك�صبو 2020 للزوار 
كبار ال�صن، وذلك بهدف تعزيز جتربة زيارتهم ملوقع 
ل��ل�����ص��ي��وف، املوؤهلني  ال�����دويل. ح��ي��ث مي��ك��ن  احل����دث 

ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ت��ذك��رة اإك�����ص��ب��و ل���ل���زوار ك��ب��ار ال�صن، 
ال���ذي يتيح الو�صول  ال��ربن��ام��ج  ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا 
ل��ع��دد حم���دود م��ن اأم��اك��ن وق���وف ال�����ص��ي��ارات ال��ت��ي مت 
تخ�صي�صها لهم، يف كافة مواقف ال�صيارات التابعة لكل 
منطقة من مناطق مو�صوعات اإك�صبو 2020، ف�صا 
عن اإمكانية ال�صتفادة من خدمات عربات النقل التي 
�صتقّلهم من مواقف ال�صيارات اإىل �صاحات الرتحيب،  
بالإ�صافة لل�صماح لهم با�صتخدام عربات خا�صة تت�صع 

ا�صتقالها  ميكنهم  اأ���ص��خ��ا���ض،  خم�صة  اإىل  ي�صل  مل��ا 
املوقع،  اأرج��اء  يف  دقيقة   90 مل��دة  بوا�صطتها  والتنقل 
ال�صاعة  وحتى  �صباحاً   09:00 ال�صاعة  م��ن  وذل��ك 

املتحدة. العربية  الإمارات  دولة  بتوقيت   13:00
ال�صن  ك��ب��ار  م��ن  ل��ل��زوار  ميكن  اإذ  فح�صب،  ه��ذا  لي�ض 
ال�صتفادة اأي�صا من اخلدمات الإ�صافية الأخرى التي 
يوفرها الربنامج مثل خدمة املقابلة والرتحيب، التي 
ت�صمل ا�صتقبال الزوار كبار ال�صن يف �صاحات الرتحيب 

من قبل موظف مت تخ�صي�صه مل�صاعدتهم، بالإ�صافة 
ت�����ص��ت��م��ل ع��ل��ى التجارب  ال��ت��ي  ال��رتح��ي��ب��ي��ة  ل��ل��ح��زم��ة 
وتقدمي  خا�صة،  مو�صوعات  اإىل  ا�صتناداً  بها،  املو�صى 
ميزة  ا�صتخدام  على  مل�صاعدتهم  ال��ازم��ة  التفا�صيل 
الدخول ال�صريع لبع�ض الأجنحة املُختارة، ف�صا عن 
30 باملائة على وجبة الغداء يف  تقدمي خ�صم بقيمة 
اأرجاء  يف  تنت�صر  التي  املختارة  املطاعم  من  جمموعة 

موقع احلدث الدويل. 

•• دبي  – الفجر

قدمت فرقة "باك اآيد بيز" حفلها ال�صتتثنائي م�صاء 
ال�صداقة  على  عاماً   35 م��رور  مبنا�صبة  الأول  اأم�ض 
التي جتمع بني اأفرادها، والنجاح الباهر الذي حققته 
بحفل  اجلمهور  لُتمِتع  ال�صابقة،  ال�صنوات  م��دار  على 

ناب�ض باحلياة يف �صاحة الو�صل.
ومت���ا����ص���ي���ا م����ع م���و����ص���وع ال��ت��ن��ق��ل ال������ذي ي���ع���د اأح����د 
العر�ض  ال��ف��رع��ي��ة،ك��ان   2020 اإك�����ص��ب��و  م��و���ص��وع��ات 
الذي اأحياه ثاثي الفرقة القادمني من لو�ض اأجنل�ض 
- وي��������ل.اآي.اأم، واأب���������ل.دي.اأب، وت���اب���و- ح��ف��ا مفعما 
باحليوية واحلما�ض ا�صتلهاما لنب�صات و�صرعة وترية 
التكنولوجيا واملو�صيقى التي ت�صتك�صف اآفاقا مو�صيقية 

جديدة.
"اإذا فكرمت يف م�صريتنا، �صتجدون  وي���ل.اآي.اأم:  وقال 
قدوم  ل��ول  لأن���ه  مت��ام��ا  يائمنا  التنقل  م��و���ص��وع  اأن 
اأب��ل.دي.اأب من الفلبني مل نكن لن�صبح الفرقة التي 
اأن  التنقل؛  على  مثال  خ��ري  ه��ذا  ال��ي��وم.  عليها  نحن 
تكون قادرا على النتقال من مكان اإىل اآخر وحتقيق 

اأحامك على الرغم من القيود املحيطة بك".
ع��ل��ى ال��رغ��م اأن وي��������ل.اآي.اأم ه��و الأك����رث ���ص��ه��رة بني 
النجاح  اأن  على  م�����ص��رون  ثاثتهم  اأن  اإل  ال��ث��اث��ي، 
و�صداقتهم  اجلماعي  العمل  اإىل  ُيعزي  حققوه  الذي 
لكن  عائلته،  اختيار  لأح��د  ميكن  "ل  وق��ال:  القوية. 
احلقيقي  وال�صديق  الأ���ص��دق��اء،  اختيار  با�صتطاعتنا 

هو من ي�صاركك اأهدافك واأحامك".
اإىل مطار دبي والتقيت  "و�صلت  واأو�صح وي��ل.اآي.اأم: 
كانوا  ال��ذي��ن  الفلبينية  اجل��ال��ي��ة  اأف����راد  م��ن  بالكثري 
الفرقة  يغني يف  ال��ذي  ال�صخ�ض  اأن��ت  ي�صاألونني: هل 

مع اأبل.دي.اأب".
اأنها �صنعت م�صرية  ت�صريح خا�ض  الفرقة يف  وقالت 
اأن  اأع�صائها..  بح�صور  ال��وق��ت  ق�صائها  م��ن  مهنية 
اأم��اك��ن جديدة،  ب��اد خمتلفة، وجت��رب��ة  وج��وده��ا يف 

املختلفة  امل�صاعر  وا�صت�صعار  املو�صيقى  اإىل  وال�صتماع 
كان م�صدر اإلهام بالن�صبة لها. 

التقنيات  با�صتخدام  ا�صتهرت  التي  الفرقة  واأ�صافت 
بيز  اآي��د  ب��اك  فرقة  اأ���ص��وات  اأن  املختلفة،  املو�صيقية 
عملية  يف  م�صاركتهم  ثمرة  ه��ي  والع�صرية  الفريدة 

تعلمية مدى احلياة.
وللم�صاهد  ل��ل��م��و���ص��ي��ق��ى  ط�����اب  "نحن  واأك���������دت: 
بتطوير  حلمنا  لطاملا  مراهقني،  كنا  منذ  الإبداعية. 
الرق�ض  اكت�صاف حركات  – وحم��اول��ة   الثقافة  ه��ذه 
الكثري  ه��ن��اك  املو�صيقى.  �صيحات  اآخ���ر  اأو  اجل��دي��دة 
من الأ�صياء حتدث الآن، مثل اإن اأف تي )الرموز غري 
امل�صفرة، ونحن نريد  القابلة لا�صتبدال(، والعمات 
النغما�ض يف هذا العامل. ا�صتخدمنا الواقع املعزز قبل 
الذكاء  يف  اأك��رث  وانغم�صنا  اأح��د،  ذل��ك  اإىل  ي�صبقنا  اأن 
ذات  )روك  مثل  امل�صّورة  فيديوهاتنا  يف  ال�صطناعي 
بودي(. ل ي�صعنا النتظار لكي يرى النا�ض اإ�صداراتنا 
املقبلة". ووعد جنم الفرقة "تابو" اجلمهور يف �صاحة 
الو�صل ب�"اأطنان من احلما�ض"، قائا: "�صواء ح�صر 

مليون  حتى  اأو   5000 اأو  اأ�صخا�ض  خم�صة  احل��ف��ل 
اإيبانيما بالربازيل  – على غرار حفل �صاطئ  �صخ�ض 
2007 الذي �صهد احل�صد اجلماهريي الأكرب يف  يف 
اأق�صى  اإظهار  – فاإننا �صنحر�ض على  تاريخ حفاتنا 

م�صتويات احلما�ض املمكنة".
ومن خال الرتكيز على التعبري عن الذات وامل�صاركة 
بيبود  موؤ�ص�صة  متثل  الرقمية،  وامل��ع��رف��ة  املجتمعية 
اجلوانب من  تعد هذه  نف�صها، حيث  للفرقة  امتدادا 
الأمور اجلوهرية بالن�صبة لهم متاما مثل معزوفاتهم 
فرقة  اأ���ص��ل  "يعود  وي������ل.اآي.اأم:  واأو���ص��ح  املو�صيقية. 
ب��اك اآي���د بيز اإىل عمل خ��ريي مل��ح��اٍم ُي��دع��ى ج��و بن 
هادجنز من موؤ�ص�صة بريل اإ�ض باك، حيث قام برعاية 
اأبل.دي.اأب وهو يف اخلام�صة من عمره، قبل اأن يتبناه 

يف �صن الرابعة ع�صر".
من جانبه، قال اأبل.دي.اأب: "اأود اأن اأتقدم ب�صكر خا�ض 
اإىل موؤ�ص�صة بريل اإ�ض باك؛ فهي اجلهة التي �صاعدت 
فاإننا  ال�صبب  ول��ه��ذا  اأجن��ل��و���ض،  لو�ض  اإىل  انتقايل  يف 

نتطلع اإىل اإ�صداء ال�صنيع ذاته لأ�صخا�ض اآخرين".

علينا  ُت�صلط  اأن  "قبل  ق��ائ��ا:  وي�����ل.اآي.اأم  وا�صتطرد 
اإيكرز" لاأيتام  "فايف  دار  نتوا�صل مع  الأ�صواء، كنا 
وتوزيعها  والأل��ع��اب  الأم���وال  جلمع  األتادينا  مبنطقة 
على الأطفال. وبعد اأن ذاعت �صهرتنا، فكرنا يف القيام 
لي�ض  الأطفال ممن  �صيما خلدمة  ل  ذلك  باأكرث من 
لديهم عائات ول ميلكون اأدوات للتعبري عن اأنف�صهم. 
اخلريي  بالعمل  القيام  يف  ب��داأن��ا  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ 
على نطاق اأو�صع، حيث اأ�صبح لدى اأب 34 مدر�صة يف 
الذي  اأ�صبحت يل مدر�صة يف احلي  الفلبني؛ وكذلك 
دائ���رة مدار�ض  م��ع  �صراكتي  ن�����ص��اأُت فيه. وم��ن خ��ال 
لو�ض اأجنلو�ض املوحدة، متّكنا من الو�صول اإىل 200 
واأ�صبحت  اأجن��ل��و���ض،  ل��و���ض  اأن��ح��اء  م��در���ص��ة يف جميع 
خدماتنا متاحة لنحو 11 األف طالب يح�صلون على 
الآيل".  احلا�صب  وعلوم  الروبوت  مهارات  جمموعات 
اأن�����ص��ط��ة لتوعية  ت��اب��و يف  ال��ف��رق��ة  وي��ن��خ��رط ع�����ص��و 
مكافحة  بكيفية  الأ���ص��ل��ي��ني  الأم��ري��ك��ي��ني  جمتمعات 
مر�ض ال�صرطان بعد اأن متكن هو �صخ�صيا من الفوز 
الفنان يف  ُول��د هذا  املر�ض. وقد  يف معركته �صد هذا 
تراث  ول��دي��ه  لأب��وي��ن مك�صيكيني،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
هندي �صو�صوين من ناحية والدته. ويف هذا ال�صياق، 
يقول تابو: "لقد اأخذُت على عاتقي اأن اأكون م�صدرا 
لإلهام الآخرين وبث الأمل يف نفو�صهم. فبعد اأن لعب 
الرائع الدكتور اآجو�ض الدور الأعظم يف ح�صم معركتي 
�صد املر�ض، قررُت اأن اأ�صلك م�صلكه مبنح الأمل للنا�ض 

بوجه عام، وال�صباب على وجه اخل�صو�ض".
اأ�صول  ال��ع��دي��د م��ن الأم��ري��ك��ي��ني م��ن  اأن  اإىل  وُي�����ص��ار 
العيون  ذات  امل��غ��ذي��ة  ال��ب��ازلء  اأن  يعتقدون  اأف��ري��ق��ي��ة 
ال�صوداء جتلب احلظ يف العام اجلديد؛ ومن هنا فاإن 
هذه الفرقة الإن�صانية احلري�صة على اإ�صعاد النا�ض من 
بحياتهم،حر�صت  للنهو�ض  جديدة  اآف��اق  فتح  خ��ال 
على تقدمي اأداء مفعم بالإيقاع وال�صرعة والهروب من 
الواقع بهدف م�صاعدة النا�ض يف موا�صلة عام 2022 

مب�صاعر اإيجابية.
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2020 دبي"  "اإك�صبو  اأعلنت الربازيل اأن جناحها يف 
العاملي  احل���دث  ان��ط��اق  م��ن��ذ  زائ���ر  م��ل��ي��ون  ا�صتقبل 
هائلة  فر�صاً  فتح  مما   ،2021 اأكتوبر  من  الأول  يف 
التجارية  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط  ل��ل��ب��اد 
اأمام  والرتفيهية  ال�صياحية  ومعاملها  وال�صتثمارية 

الزوار التجاريني والعاديني. 
وبهذه املنا�صبة، قال "اإليا�ض رودريغز مارتنز فيلهو"، 
 2020 يف"اإك�صبو  الربازيلي  للجناح  العام  املفو�ض 
دبي": "نحن �صعداء للغاية بارتفاع عدد زوارنا لي�صل 
ه��ذا الجناز  ب��اأن  واإن��ن��ا على قناعة  زائ���ر.  اإىل مليون 
التي يقدمه  والغامرة  املبتكرة  املفاهيم  حتقق بف�صل 
اجلناح الربازيلي من خال اإبرازه التنوع الذي تتمتع 

به الباد يف قطاعات الأعمال والت�صلية والرتفيه". 
ال��ذي ميتد على م�صاحة  ال��ربازي��ل��ي،  ومي��زج اجل��ن��اح 
ال�صتدامة، بني  4000 مرت مربع ويقع يف منطقة 
ملحاكاة  ال��غ��ام��رة،  والتكنولوجيا  ال��ع��م��ارة  ج��م��ال��ي��ات 
ال�صياحية الرائعة يف الربازيل عرب ال�صتعانة  املعامل 
لعر�ض �صور  ع��م��اق  ع��ار���ض �صوئي  ج��ه��از   125 ب��� 

احل�صرية  وامل����راك����ز  والأن����ه����ار  ل��ل��غ��اب��ات  ب��ال��ف��ي��دي��و 
والطعام والثقافة الربازيلية على اأغ�صية �صبه �صفافة 
لتن�صيط  الربازيلية  الهيئة  واأف���ادت  مم��رات��ه.   داخ��ل 
ال�صادرات وال�صتثمارات )اأبيك�ض - برازيل(، التي تعد 
اجلهة احلكومية الربازيلية املنوط بها اإدارة م�صاركة 
املليون  "اأن عدد  دبي":   2020 "اإك�صبو  يف  الربازيل 
زائر جلناح الربازيل اكتمل بزيارة اأفراد عائلة ال�صائح 
الربيطاين الربازيلي "كو�صتا فان هي�صويك"، الذين 
العائلة  اأف��راد  دب��ي. وح�صل  اإىل  لانتقال  يخططون 
ع��ل��ى ه��داي��ا م��ن ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى اجل��ن��اح الربازيلي، 
"نو�صا"  الع�صاء يف مطعم  لتناول  ف�صًا عن دعوتهم 

داخل اجلناح". 
اجلناح  م��دي��ر  نا�صيمنتو"،  "رافاييل  ق���ال  وب�����دوره، 
"�صهدنا  دبي":   2020 "اإك�صبو  يف  ال���ربازي���ل���ي 
ت��دف��ق��اً م�����ص��ط��رداً م��ن ال����زوار ال��ت��ج��اري��ني، مم��ا فتح 
امل�صاركة يف معر�ض  الربازيلية  ال�صركات  اأم��ام  املجال 
التجارية  وال�����ص��راك��ات  ال��ف��ر���ض  اإك�����ص��ب��و ل���ص��ت��ط��اع 
هدفنا  حتقيق  يف  امل�صاهمة  وبالتايل  وال�صتثمارية، 
مكانة  تكري�ض  يف  املتمثل  وال�صرتاتيجي  الرئي�صي 
وال�صتثمارات  ل��اأع��م��ال  رائ�����دة  ك��وج��ه��ة  ال���ربازي���ل 

وال�صياحة اأمام جمهور عاملي".
وتت�صمن املوا�صيع الرئي�صية للجناح الربازيلي ت�صليط 
ال�صوء على التنوع احليوي واإب��راز م�صاعي الباد يف 
تركيزها  ج��ان��ب  اإىل  الطبيعة،  على  احل��ف��اظ  جم��ال 
وت�صتعر�ض  املناخي.  التغري  واإ�صهاماتها يف احلّد من 

ال�صتثمارات  جم���ال  يف  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  اأي�����ص��اً  ال���ربازي���ل 
الغذائية  كاملنتجات  رئي�صية  قطاعات  عرب  والتجارة 
الربازيلي  اجل��ن��اح  وي�صتح�صر  وال�صياحة.   وال�صفر 
جتربة غابات الأمازون املطرية يف دبي، ويحتوي على 

م�صطح للمياه ال�صحلة ي�صغل ن�صف م�صاحته.  

•• دبي– الفجر

املراأة  جناح  نظمها  افرتا�صية،  نقا�صية  جل�صة  اأقيمت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ن��اح ال��ف��رن�����ص��ي يف اإك�����ص��ب��و 2020 
جمالت  يفتحن  التعليم  "بطات  عنوان  حتت  دب��ي، 
الرائدات يف جمال  جديدة"، مب�صاركة جمموعة من 
املكونات  خالها  تناولن  ال��ق��رار،  و�صانعات  التعليم 
ال��ذات، وق�ص�ض  اأجل حتقيق  للتعليم من  ال�صرورية 
م��ن��ا���ص��ب م��رم��وق��ة يف  وت��ب��وئ��ه��ن  املختلفة  جن��اح��ه��ن 
جمتمعاتهن، وم�صادر اإلهامهن، والتحديات والعقبات 

التي تغلنب عليها يف جمالت حياتهن العملية.
�صيلري،  ل��وري  اآن  الدكتورة  النقا�صية  اجلل�صة  قدمت 
�صريون  كل من  والإب��داع، وح�صرها  الت�صويق  اأ�صتاذة 
كلمة"،  "كم  ملن�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ���ص��ام��ي��ج��ي��ان، 

وجيتاجنايل راو، الكاتبة واملخرتعة ال�صغرية احلائزة 
جائزة طفل العام 2020 من جملة تامي الأمريكية، 
كامفيد  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ل��ي��ك،  ول��و���ص��ي 
الفتيات  بدعم  املعنية  املنظمات  اإحدى  وهي  الدولية، 

القائدات يف قارة اأفريقيا من خال التعليم.
من  البالغة  ال�صغرية  وامل��خ��رتع��ة  الكاتبة  ا�صتهلت 
اجلل�صة  فعاليات  راو،  جيتاجنايل  ع��ام��ا   16 العمر 
العام  طفلة  لقب  على  وح�صولها  بنف�صها  بالتعريف 
من جملة تامي الأمريكية عام 2020، وتطرقت اإىل 
جمالت  يف  اإليها  تو�صلت  التي  العلمية  الخ��رتاع��ات 

العلوم والتكنولوجيا والبتكار.
األقيها  التي  املحا�صرات  جميع  يف  "اأحر�ض  وق��ال��ت: 
على  التعليمية،  املوؤ�ص�صات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��دار���ض  يف 
تاأكيد اأهمية ا�صتخدام التعليم والتكنولوجيا لتحفيز 

التغيري الجتماعي يف جمتمعاتنا، وحتقيق التوا�صل 
الهادف والبّناء." و�صّددت على اأهمية ت�صجيع الطلبة 
على النخراط يف العملية التعليمية، وجتنب التمييز 
مهاراتهم  لتنمية  اأم��ام��ه��م  الفر�صة  واإت��اح��ة  بينهم، 
اإحباطهم،  وع��دم  الإب��داع��ي��ة،  و  البتكارية  وقدراتهم 
مهما  دورا  تلعب  احلديثة  التقنيات  اأن  اإىل  م�صرية 
يف ت�صكيل م�صتقبلنا، وتوفر فر�صا رائعة للطلبة من 
اأجل البتكار. وا�صتعر�صت جمموعة من اخرتاعاتها 
الر�صا�ض  عن  الك�صف  ميكنه  جهازا  �صملت  املتنوعة، 
وتطبيق  ال�����ص��رب،  م��ي��اه  يف  الأخ����رى  ال�صموم  وبع�ض 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  ي��ع��ت��م��د  ال�����ذي  "كاينديل"، 
للك�صف عن التنمر الإلكرتوين على مواقع الإنرتنت 
املختلفة، حيث ي�صمح للمراهقني بكتابة كلمة اأو عبارة 
ُتعد تنمرا، ويتيح لهم حتديد ما  اإذا كانت  ملعرفة ما 

ي�صاعد  الذي  العلمي  ير�صلونه، ف�صا عن اخرتاعها 
يف الت�صخي�ض املبكر للتوجيه يف ما يخ�ض اإدمان املواد 

الأفيونية.
اأ�صا�صية  معايري  خم�صة  ت��وف��ري  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ص��ارت 
والخرتاع،  البتكار  عامل  يف  النجاح  نحو  لانطاق 
البحث،  الذهني، ثم  الع�صف  تتمثل يف املاحظة، ثم 
�صل�صلة  جمتمعة  ت�صّكل  وه���ي  وال��ت��وا���ص��ل،  ف��ال��ب��ن��اء، 

متوا�صلة يف طريق البتكار.
���ص��ام��ي��ج��ي��ان، املديرة  ����ص���ريون  ق���ال���ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
"كم كلمة": "علينا دمج البتكار يف  التنفيذية ملن�صة 
املناهج التعليمية والدرا�صية، وهو ما قمت به يف بع�ض 
األ��ف طالب من مراحل   57 ال���دول، حيث عملت مع 
درا�صية خمتلفة، ل �صيما اأن البتكار مل يعد يف الوقت 

الراهن خيارا، بل �صرورة حتمية".

اجلناح الإ�صرائيلي يحتفل باليوم الدويل لإحياء 
ذكرى الهولوكو�صت يف اإك�صبو 2020 دبي

الهولوكو�صت  ذكرى  لإحياء  ال��دويل  باليوم  الإ�صرائيلي  اجلناح  �صيحتفل 
يف يوم غد اخلمي�ض ال�صابع والع�صرين من كانون الثاين -يناير 2022. 
وقد حددت اجلمعية العامة لاأمم املتحدة هذا اليوم الذي يعرتف بتاريخ 

حترير مع�صكر اعتقال اأو�صفيتز من قبل اجلي�ض الأحمر يف عام 1945.
ك��ل الدول  املتحدة  ، حت��ث الأمم  ال��ذك��رى  ال�صنوي لإح��ي��اء  ال��ي��وم  يف ه��ذا 
 ، الهولوكو�صت  �صحايا  م��ن  ي��ه��ودي  م��اي��ني  �صتة  ت��ك��رمي  على  الأع�����ص��اء 
ومايني �صحايا الإبادة اجلماعية عرب الع�صور ،وتطوير برامج تعليمية 

م�صممة للم�صاعدة يف منع الإبادة اجلماعية يف امل�صتقبل.
يف عام 1941 ، بداأ القتل املنظم ليهود اأوروبا ، وهي خطة عرفها النازيون 
امل�صماة  امل��وت  ف��رق  اجتاحت  اليهودية".  للم�صكلة  النهائي  "احلل  با�صم 
وقتلت   ، ال�صوفيتي  والحتاد  ال�صرقية  اأوروب��ا   Einsatzgruppen
اإن�����ص��اء اأول  ب��ال��ر���ص��ا���ض. ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ع���ام 1941 ، مت  ال��ي��ه��ود رم��ي��اً 
مع�صكر اإبادة ، خيلمنو يف بولندا ، مما اأعطى النازيني طريقتهم ملوا�صلة 

الق�صاء على نطاق وا�صع بني عامي 1941 و 1945.
القيام  خ��ال  من  التاريخ  بهذا  الإ�صرائيلي  اجلناح  يحتفل  اأن  املقرر  من 
احلرب  يف  الهولوكو�صت  خ��ال  ال��ي��ه��ودي  ال�صعب  ت��اري��خ  تظهر  باأن�صطة 
داخل  للت�صامن  احلقيقي  باملعنى  الح��ت��ف��ال  وك��ذل��ك   ، الثانية  العاملية 
غرفة  �صتعر�ض  حيث   ، م�����ص��اًء   4 ال�صاعة  يف  احل���دث  �صيبداأ  الإن�����ص��ان��ي��ة. 
اإنقاذ اليهود يف الدمنارك  360 درجة فيلًما وثائقًيا عن  العر�ض بزاوية 
خال احلرب العاملية الثانية. عر�ض الدمناركيون منازلهم ومكاتبهم على 
اأنها خمابئ لليهود. تطوع ال�صيادون لنقل اليهود اإىل ال�صويد ، ومت نقل 

جميع اليهود باأمان من الدمنارك با�صتثناء ب�صع مئات منهم.
بالإ�صافة اإىل ذلك ، �صيكرم اجلناح الدبلوما�صيني الذين جتاوزوا واجباتهم 
الواجب" تنظمه وزارة  "ما وراء  اليهود يف معر�ض بعنوان  اأرواح  واأنقذوا 
اخلارجية و "ياد فا�صيم". �صيحتفل املعر�ض مبن و�صفتهم دولة اإ�صرائيل 
ب�: "ال�صاحلني بني الأمم" ، بتكرمي ياد فا�صيم. ال�صاحلني بني الأمم هم 
من غري اليهود الذين خاطروا ب�صدة لإنقاذ اليهود خال الهولوكو�صت. 
اأخ��ذ الإن��ق��اذ اأ���ص��ك��اًل ع��دي��دة ، وال�صاحلني اأت���وا م��ن اأمم ودي��ان��ات و مناٍح 
اأنهم قاموا بحماية جريانهم اليهود  خمتلفة. ال�صيء امل�صرتك بينهم هو 

يف وقت �صاد فيه العداء والامبالة.
قال:   ، الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اجل��ن��اح  با�صم  الر�صمي  امل��ت��ح��دث   ، غانت�ض  مناحيم 
بني  ال��غ��ال��ب  يف  الهولوكو�صت  خ��ال  ال��ي��ه��ود  جت��اه  امل��واق��ف  "تراوحت 
الامبالة والعداء. ووقف الغالبية متفرجني و�صاهدوا جريانهم ُيعتقلون 
وُيقتلون ؛ بع�صهم تعاون مع اجلناة وا�صتفاد الكثري من م�صادرة املمتلكات 

اليهودية.
واإبراز  الإن�صانية  ال��روح  قوة  تكرمي  اإىل  الهولوكو�صت  ذكرى  يوم  ويهدف 
واعتناق  العن�صرية  ون��ب��ذ  الت�صامن  وت��ع��زي��ز  ال��ك��راه��ي��ة  حت���دي  ر���ص��ائ��ل 
الت�صامح يف جميع اأنحاء العامل. نود اأن نرحب باأطفال املدار�ض يف يومنا 
الوطني للتعرف على الهولوكو�صت بطريقة ر�صمية وواقعية ونتطلع ب�صدة 
اإىل م�صاركة ق�ص�صنا مع جميع زوارنا من كل دولة ، على اأمل التوحد �صد 

جرائم الكراهية امل�صتقبلية . "
ال�صيد  بكلمات من  ر�صمية  �صتبداأ مرا�صم   ، 7:30 م�صاًء  ال�صاعة  يف متام 
يائري لبيد ، وزير اخلارجية الذي �صيلقي خطابه على الإنرتنت ، وال�صيد 
 ، حايك  اأم��ري  وال�صيد   ، اإ�صرائيل  جلناح  ال��ع��ام  املفو�ض   ، كوهني  ال��ع��ازار 
احلفل  و�صي�صمل  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ل��دى  اإ�صرائيل  �صفري 
دقيقة  هناك  �صتكون   ، م�صاًء   8 ال�صاعة  ويف   ، اأخ���رى  دول  م��ن  مندوبني 
الر�صمية  احل�صابات  �صتحتفل  امل�صاركة.  الأج��ن��ح��ة  ب��ني  م�صرتكة  �صمت 
ها�صتاغ  با�صتخدام  ا  اأي�صً باليوم  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  للجناح على 
الهولوكو�صت وهو  # WeRemember املخ�ص�ض لأبطال و�صحايا 
مبادرة من قبل الحتاد اليهودي. احلفل �صيبث على الهواء مبا�صرة عرب 
القنوات الر�صمية لوزارة اخلارجية وكريين كامييث لإ�صرائيل - ال�صندوق 

القومي اليهودي.

اإك�صبو 2020 دبي يك�صف عن جدارية 
احتفاًل باليوم الدويل للتعليم 

•• دبي– الفجر 

مت  للتعليم،  ال��دويل  باليوم  لاحتفاء  دبي   2020 اإك�صبو  برنامج  �صمن 
النتهاء من ر�صم خارطة عامل ناب�صة باحلياة، با�صتخدام فن اخلط ُمزدانة 
دعوة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت  وق��د  ع��دة.  بلغات  "التعليم"  بلفظ 
الدوليني،  الطاب  �صياء عام، وجمموعة من  العربي،  فنان اخلط  اإىل 
7مX3م، تقع بالقرب  اأبعادها  الذين �صرعوا يف العمل على ر�صم جدارية 
2020. وي�صادف  اإك�صبو  الفر�ض يف موقع  ال�صم�ض مبنطقة  من من�صة 
ال��ذي حددته منظمة  ال��دويل للتعليم،  اليوم  24 يناير من كل ع��ام،  يوم 
ومعاجلة  الأ�صا�صية  امل���وارد  تنمية  باأهمية  التثقيف  اأج��ل  م��ن  اليون�صكو 
يوم  وه��و  وتعزيزها،  الإن�صانية  ب��الإجن��ازات  والحتفال  العاملية  امل�صكات 
يف  والقت�صادية  الجتماعية  للتنمية  التعليم  اأهمية  على  للتاأكيد  ي�صعى 

العامل وطريق اإىل التنمية امل�صتدامة، واأنه حق من حقوق الإن�صان.

قرن من الأمناط.. حفل ي�صتعر�ض 
تطور فن الرق�ض على مر العقود

•• دبي  – الفجر

 يف عر�ض مفعم باحلركة والبهجة وتفاعل احل�صور، قدمت فرقة متنوعة 
من ال�صباب ا�صتعرا�صا مو�صيقيا وحركيا بعنوان "قرن من الأمناط"، على 

خ�صبة م�صرح دبي ميلينيوم يف اإك�صبو 2020 دبي.
بداية  العقود،  مر  على  الرق�ض  فن  بتطور  احتفى  ال��ذي  العر�ض،  واأثناء 
اأمناطا خمتلفة من  ال�صباب ذوي اخلربة  1920، قدم عدد من  من عام 
ينتمي  التي  الزمنية  تو�صيح احلقبة  ال�صتعرا�صية، مع  الأداء واحلركات 
حركاتها  الفرقة  واأدت  الراق�صني.  خلف  كبرية  �صا�صة  على  منط  كل  لها 
وتفاعل  العاملية،  املو�صيقية  الأعمال  ت�صكيلة من  اأنغام  على  ال�صتعرا�صية 

اجلمهور ب�صكل وا�صح مع العر�ض والأداء املميز للفرقة.
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العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
MOJAU_2022- 0045645 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنازل عن رخ�ضة  

يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف 
املذكورة ا�صماوؤهم ادناه : من الطرف الأول : هندي عبيد جمعه املطرو�صي - اجلن�صية 
: الإمارات. اإىل الطرف الثاين : مهند نا�صر جميل ابو �صنينه اجلن�صية : الأردن  يتنازل 
التجارية  الرخ�صة  100% من  البالغة  ح�ص�صة  عن  الثاين  للطرف  الأول  الطرف 
التنمية  دائرة  من  �صادرة  رخ�صة  ال�صريبية(  لا�صت�صارات  )توازن  التجاري  بال�صم 
الإقت�صادية بعجمان رقم )94992( وامل�صجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،  وعليه 
�صيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا الإعان.
 الكاتب العدل العام - عجمان

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70408
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : ب�صت كويف للتجارة )�س ذ م م(  
 : ال��ق��ان��وين  ال�صكل   - تيكوم   - ت���اور  ك��ون��ك��ورد  ملك   3-  601 ملك  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   590904  : الرخ�صة  رقم   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات 
التاأ�صري  باأنه قد مت  التنمية القت�صادية بدبي  دائرة  1004833 مبوجب هذا تعلن 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اه  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��اإن��ح��ال  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�صجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/9/23 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/9/23
نا�صر  م��ل��ك   308 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�صابات  ملراجعة  الها�صمي  ح�صني 
احمد لوتاه - ديرة - ام هرير هاتف : 3885518-04 فاك�ض : 04-3885519 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خال )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي : ح�صني الها�صمي ملراجعة احل�صابات
 : هاتف  هرير  ام   - دي��رة   - ل��وت��اه  احمد  نا�صر  ملك   308 رق��م  مكتب   : العنوان 
التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-3885519  : فاك�ض   04-3885518
ب�صت كويف  لت�صفية   اأع��اه  املذكور  امل�صفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية 
 2021/9/23 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م م(  ذ  للتجارة )�س 
اأي  2021/9/23 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0010026 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�صتطاعة للمقاولت الكهربائية - ذ م م   
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة املجاز خلف �صارع الكورني�ض مكتب رقم ام 6 ملك عبدالعزيز 

حممد املاجد 0502140614 067020271 0504304989  
رقم  الدعوى  يف  الهند    : اجلن�صية  �صاه  نت  يودي  كويتا  كومار  اودهه   / املدعي  بان  نعلمكم 
2021/10026 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة قد رفع الدعوى املذكورة اأعاه 
الر�صوم  اىل  بالإ�صافة  درهم   52950 وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب 
الدعوى حمكمة  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/27 بجل�صة  باحل�صور  انت مكلف  وامل�صاريف. 
15( �صخ�صيا او  ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  خال مدة ل 

اعاه - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2022/1/13 م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007529 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رابعة ا�صف اأوان ا�صف منور اعوان  
جمهول حمل الإقامة : 0000 
باللغتني )العربية والإجنليزية( 

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة 
او  �صخ�صيا   )4 رقم  الدعوى  )مكتب مدير  رقم  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/24 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004121 يف  الدعوى رقم

فل�صطيني  �صبيح  الدين  عماد  وميثله  الهند�صي  بوحميد  مكتب   : عليه  املدعي  اإىل 
اجلن�صية - جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية �صارع امللك في�صل بناية الهال 

رقم مكاين 4370608871 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/31 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد،  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/17 م.   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004121 يف  الدعوى رقم

عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول   - �صبيح  احمد  الدين  عماد   : عليه  املدعي  اإىل 
النعيمية �صارع امللك في�صل بناية الهال رقم مكاين 4370608871  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/31 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/17 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - النهدة ملقاولت ال�ضباغ   
عري�ضة    على  امر   SHCEXCIPTO2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005361/ 

اإىل املحكوم عليه : النهدة ملقاولت ال�صباغ 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ في�صل مياه ا�صكر علي - اجلن�صية بنجادي�صي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 750  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  1-جال لالأ�ضقف امل�ضتعارة والقواطع ذ م م
احللو    برو�ضبري  روين   -2

اداء    امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000043/ 
اإىل املحكوم عليه :  1 -جال لاأ�صقف امل�صتعارة والقواطع ذ م م  ، 2 - روبن برو�صبري احللو   

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 138134 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداحلافظ الهاليل للتجارة - ذ م م   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0004820/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداحلافظ الهايل للتجارة - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ عبداحلكيم علي ح�صن ماجدي املرزوقي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 105109  

تاريخ  يوما من   )15( اأعاه خال  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة 
�صتتخذ  املحكمة  فاإن  املذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  املحكمة  امام   - ال�صاعة   - املوافق   - يوم 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0010289 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه :  ذبيان ل�صناعة الملنيوم والزجاج ذ م م عماد ذبيان لبناين / اجلن�صية 

، طارق ذبيان لبناين / اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي دي ا�ض ا�ض للحديد - �ض ذ م م 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة و�صدر احلكم التي 
 4578767( وقدره  مبلغا  بينهم  فيما  بالت�صامن  يوؤدوا  ان  عليهم  املدعي  بالزام  ناأمر 
و�صبعة  و�صبعمائة  الف  و�صبعون  وثمانية  وخم�صمائة  مايني  اربعة  )فقط  درهم( 
و�صتون درهم( والزمتهم بالفائدة مبقدار 5% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�صداد والزمتهم بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ 2022/1/18 / حرر بوا�صطة املوظف 

مركز �صعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/299(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليهما : 1- فاي�صاىل ارون كوتارى - اجلن�صية الوليات املتحدة الأمريكية

اجلن�صية الوليات املتحدة الأمريكية  - كوتاري  هيمان�صو   -2
املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 2250 درهم

ينذركم املنذر ويطالبكم ويكلفكم ب�ص������داد مبلغ )2250( درهم )األفان ودرهم( قيمة املديونية املرت�صدة 
والقانونية  الإتفاقية  الفوائد  مع   )M100( رق��م  )اخلزينة(  الأم��ان��ات  �صندوق  اإ�صتئجار  عن  بذمتكم 
وامل�صاريف حتى ال�صداد التام ويكلفكم باحل�صور اإىل مقر فرع البنك املنذر الكائن باإمارة دبي - فرع ديرة 
- لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( يوما من تاريخ ا�صتامكم اأو رف�صكم 
هذا الإنذار ويف حالة عدم الإلتزام بال�ص�داد واحل�ص�ور اإىل مقر البنك خال املهلة املمنوحة �صوف ي�صطر 
املنذر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم مبا فيها الطلب من املحكمة الإذن له بفتح اخلزانة واإفراغ 
حمتوياتها والت�ص�رف فيها بغية احل�ص�ول على كافة حقوقه بذمتكم واإتخاذ كافة الإج��راءات الإحتياطية 
والتحفظية �ص�دكم ل�صمان حقوقه مع حتميلكم اأية م�صاريف اأو ر�صوم واأتعاب املحاماة والفوائد القانونية 

وغريها. مع كامل التحفظات
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/306(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليها : ليا حيدر زادة - كندية اجلن�صية 

املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 11250 درهم
ومائتان وخم�صون  الف  ع�صر  )اإح��دى  درهم   )11250( مبلغ  ب�ص������داد  ويكلفكم  ويطالبكم  املنذر  ينذركم 
اإ�صتئجار �صندوق الأمانات )اخلزينة( رقم )8( مع الفوائد  درهم( قيمة املديونية املرت�صدة بذمتكم عن 
الكائن  املنذر  البنك  فرع  اإىل مقر  باحل�صور  ويكلفكم  التام  ال�صداد  وامل�صاريف حتى  والقانونية  الإتفاقية 
باإمارة دبي - فرع �صارع ال�صيخ زايد - لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( 
يوما من تاريخ ا�صتامكم اأو رف�صكم هذا الإنذار ويف حالة عدم الإلتزام بال�ص�داد واحل�ص�ور اإىل مقر البنك 
خال املهلة املمنوحة �صوف ي�صطر املنذر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم مبا فيها الطلب من 
املحكمة الإذن له بفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها والت�ص�رف فيها بغية احل�ص�ول على كافة حقوقه بذمتكم 
واإتخاذ كافة الإجراءات الإحتياطية والتحفظية �ص�دكم ل�صمان حقوقه مع حتميلكم اأية م�صاريف اأو ر�صوم 

واأتعاب املحاماة والفوائد القانونية وغريها. 
مع كامل التحفظات

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/305(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليها : فيايودان فيجايان - هندي اجلن�صية 

املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 8500 درهم
قيمة  دره��م(  وخم�صمائة  اآلف  )ثمانية  درهم   )8500( مبلغ  ب�ص������داد  ويكلفكم  ويطالبكم  املنذر  ينذركم 
الإتفاقية  الفوائد  مع   )02( رقم  )اخلزينة(  الأمانات  �صندوق  اإ�صتئجار  عن  بذمتكم  املرت�صدة  املديونية 
والقانونية وامل�صاريف حتى ال�صداد التام ويكلفكم باحل�صور اإىل مقر فرع البنك املنذر الكائن باإمارة دبي - 
فرع �صارع ال�صيخ زايد - لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( يوما من تاريخ 
اأو رف�صكم هذا الإن��ذار ويف حالة عدم الإلتزام بال�ص�داد واحل�ص�ور اإىل مقر البنك خال املهلة  ا�صتامكم 
املحكمة  من  الطلب  فيها  مبا  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذر  ي�صطر  �صوف  املمنوحة 
الإذن له بفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها والت�ص�رف فيها بغية احل�ص�ول على كافة حقوقه بذمتكم واإتخاذ 
كافة الإجراءات الإحتياطية والتحفظية �ص�دكم ل�صمان حقوقه مع حتميلكم اأية م�صاريف اأو ر�صوم واأتعاب 

املحاماة والفوائد القانونية وغريها. 
مع كامل التحفظات

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70021
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/307(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليها : هيمان�صو اأرون كوتاري - اأمريكي اجلن�صية  

املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 2250 درهم
قيمة  دره��م(  خم�صون  و  ومئتان  )األفان  درهم   )2250( مبلغ  ب�ص������داد  ويكلفكم  ويطالبكم  املنذر  ينذركم 
املديونية املرت�صدة بذمتكم عن اإ�صتئجار �صندوق الأمانات )اخلزينة( رقم )M82( مع الفوائد الإتفاقية 
والقانونية وامل�صاريف حتى ال�صداد التام ويكلفكم باحل�صور اإىل مقر فرع البنك املنذر الكائن باإمارة دبي - 
فرع ديرة - لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( يوما من تاريخ ا�صتامكم 
املمنوحة  املهلة  البنك خال  اإىل مقر  واحل�ص�ور  بال�ص�داد  الإلتزام  الإن��ذار ويف حالة عدم  رف�صكم هذا  اأو 
له  الإذن  املحكمة  من  الطلب  فيها  مبا  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذر  ي�صطر  �صوف 
كافة  واإتخاذ  بذمتكم  حقوقه  كافة  على  احل�ص�ول  بغية  فيها  والت�ص�رف  حمتوياتها  واإف��راغ  اخلزانة  بفتح 
واأتعاب  ر�صوم  اأو  م�صاريف  اأي��ة  حتميلكم  مع  حقوقه  ل�صمان  �ص�دكم  والتحفظية  الإحتياطية  الإج���راءات 

املحاماة والفوائد القانونية وغريها.
مع كامل التحفظات

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/304(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليه : جاكا نطوان نون - فرن�صي اجلن�صية 

املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 8500 درهم
قيمة  دره��م(  وخم�صمائة  اآلف  )ثمانية  درهم   )8500( مبلغ  ب�ص������داد  ويكلفكم  ويطالبكم  املنذر  ينذركم 
الإتفاقية  الفوائد  مع   )3( رق��م  )اخلزينة(  الأم��ان��ات  �صندوق  اإ�صتئجار  عن  بذمتكم  املرت�صدة  املديونية 
والقانونية وامل�صاريف حتى ال�صداد التام ويكلفكم باحل�صور اإىل مقر فرع البنك املنذر الكائن باإمارة دبي - 
فرع �صارع ال�صيخ زايد - لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( يوما من تاريخ 
اأو رف�صكم هذا الإن��ذار ويف حالة عدم الإلتزام بال�ص�داد واحل�ص�ور اإىل مقر البنك خال املهلة  ا�صتامكم 
املحكمة  من  الطلب  فيها  مبا  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذر  ي�صطر  �صوف  املمنوحة 
الإذن له بفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها والت�ص�رف فيها بغية احل�ص�ول على كافة حقوقه بذمتكم واإتخاذ 
كافة الإجراءات الإحتياطية والتحفظية �ص�دكم ل�صمان حقوقه مع حتميلكم اأية م�صاريف اأو ر�صوم واأتعاب 

املحاماة والفوائد القانونية وغريها. 
مع كامل التحفظات

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/310(

 املنذر : بنك اإت�ض اإ�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 
املنذر اليه : عمر خان خاكواين عبداحلميد خان خاكواين - باك�صتاين اجلن�صية 

املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره 62576.36 درهم اإماراتي 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 62576.36 درهم اإماراتي قيمة 
املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعد متويل املركبة 
2015 - و�صف املركبة �صالون - لون املركبة  520�صالون - �صنة ال�صنع  بي ام دبليو 
املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  دب��ي   N خ�صو�صي   73816 اللوحة  رق��م   - ا�صود 
واإل   ، العديل  الإن��ذار  تبليغكم بهذا  تاريخ  اأي��ام( من  اأق�صاه )�صبعة  وذل��ك خال موعد 
�صوف ي�صطر املنذر ا�صفا لتخاذ اإجراءات بيع املركبة املذكورة مع حتميل املنذر اإليها كافة 

الر�صوم وامل�صاريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/311(

 املنذر : بنك اإت�ض اإ�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 
املنذر اليه : دافيد جيم�ض كارك - بريطاين اجلن�صية 

املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره 114893.94 درهم اإماراتي 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 114893.94 درهم اإماراتي قيمة 
املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعد متويل املركبة 
جاكوار اإي بي�ض - �صنة ال�صنع 2018 - و�صف املركبة ا�صتي�صن - لون املركبة اأزرق - رقم 
خال  وذل��ك  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  دب��ي   H خ�صو�صي   42745 اللوحة 
اأي��ام( من تاريخ تبليغكم بهذا الإن��ذار العديل ، واإل �صوف ي�صطر  اأق�صاه )�صبعة  موعد 
الر�صوم  كافة  اإليها  املنذر  حتميل  مع  املذكورة  املركبة  بيع  اإج���راءات  لتخاذ  ا�صفا  املنذر 

وامل�صاريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70330
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/312(

 املنذر : بنك اإت�ض اإ�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 
املنذر اليه : بهارات نارايان �صوامي - الهند اجلن�صية 

املو�صوع : اإخطار ب�صداد مبلغ وقدره 29148.14 درهم اإماراتي 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 29148.14 درهم اإماراتي قيمة 
املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعد متويل املركبة 
ت�صريي اريزو 5 - �صنة ال�صنع 2017 - و�صف املركبة �صالون - لون املركبة ازرق - رقم 
خال  وذل��ك  املنذر.  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  دب��ي   V خ�صو�صي   25314 اللوحة 
اأي��ام( من تاريخ تبليغكم بهذا الإن��ذار العديل ، واإل �صوف ي�صطر  اأق�صاه )�صبعة  موعد 
الر�صوم  كافة  اإليها  املنذر  حتميل  مع  املذكورة  املركبة  بيع  اإج���راءات  لتخاذ  ا�صفا  املنذر 

وامل�صاريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/308(

املنذر : ال�صيخ فهد بن عبداهلل ثاين جا�صم اآل ثاين
املنذر اليه : �صوبرماركت ايزي بيك /ذ.م.م

املو�صوع  
ينذر وينبه املنذر املنذر اليها ب�صرورة جتديد عقد اليجار لل�صقة رقم 612 و�صداد بدلت 
 52000 مببلغ  املقدر   2022/7/30 اإىل   2021/7/31 من  الفرتة  عن  اليجار 
دره��م �صنويا او الخ���اء ال��ت��ام و���ص��داد ب��دل الي��ج��ار حتى ت��اري��خ الخ���اء وف��ق��اً للقيمة 
اليجارية املبينة يف العقد ال�صابق وذلك خال ثاثون يوماً من تاريخ هذا الإنذار وال 
�صي�صطر املنذر ا�صف اىل اتخاذ الإجراءات القانونية والق�صائية لخاء املنذر اليها من 
املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�صوم وامل�صاريف حتى تاريخ الخاء التام مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/303(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليه : طال عبداهلل احمد عبدالرحمن الرباح - اجلن�صية الكويت

املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 3000 درهم
املديونية  قيمة  دره��م(  اآلف  )ثاثة  دره��م   )3000( مبلغ  ب�ص������داد  ويكلفكم  ويطالبكم  املنذر  ينذركم 
املرت�صدة بذمتكم عن اإ�صتئجار �صندوق الأمانات )اخلزينة( رقم )50( مع الفوائد الإتفاقية والقانونية 
وامل�صاريف حتى ال�صداد التام ويكلفكم باحل�صور اإىل مقر فرع البنك املنذر الكائن باإمارة دبي - فرع �صارع 
ال�صيخ زايد - لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( يوما من تاريخ ا�صتامكم 
املمنوحة  املهلة  البنك خال  اإىل مقر  واحل�ص�ور  بال�ص�داد  الإلتزام  الإن��ذار ويف حالة عدم  رف�صكم هذا  اأو 
له  الإذن  املحكمة  من  الطلب  فيها  مبا  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذر  ي�صطر  �صوف 
كافة  واإتخاذ  بذمتكم  حقوقه  كافة  على  احل�ص�ول  بغية  فيها  والت�ص�رف  حمتوياتها  واإف��راغ  اخلزانة  بفتح 
واأتعاب  ر�صوم  اأو  م�صاريف  اأي��ة  حتميلكم  مع  حقوقه  ل�صمان  �ص�دكم  والتحفظية  الإحتياطية  الإج���راءات 

املحاماة والفوائد القانونية وغريها. 
مع كامل التحفظات

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/301(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليها : كالكول�ض لا�صت�صارات الإدارية - اجلن�صية الإمارات 

املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 750 درهم
ينذركم املنذر ويطالبكم ويكلفكم ب�ص������داد مبلغ )750( درهم )�صبعمائة وخم�صون درهم( قيمة املديونية 
املرت�صدة بذمتكم عن اإ�صتئجار �صندوق الأمانات )اخلزينة( رقم )80( مع الفوائد الإتفاقية والقانونية 
وامل�صاريف حتى ال�صداد التام ويكلفكم باحل�صور اإىل مقر فرع البنك املنذر الكائن باإمارة دبي - فرع �صارع 
ال�صيخ زايد - لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( يوما من تاريخ ا�صتامكم 
املمنوحة  املهلة  البنك خال  اإىل مقر  واحل�ص�ور  بال�ص�داد  الإلتزام  الإن��ذار ويف حالة عدم  رف�صكم هذا  اأو 
له  الإذن  املحكمة  من  الطلب  فيها  مبا  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذر  ي�صطر  �صوف 
كافة  واإتخاذ  بذمتكم  حقوقه  كافة  على  احل�ص�ول  بغية  فيها  والت�ص�رف  حمتوياتها  واإف��راغ  اخلزانة  بفتح 
واأتعاب  ر�صوم  اأو  م�صاريف  اأي��ة  حتميلكم  مع  حقوقه  ل�صمان  �ص�دكم  والتحفظية  الإحتياطية  الإج���راءات 

املحاماة والفوائد القانونية وغريها. 
مع كامل التحفظات

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70021
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/302(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليه : فرا�ض ح�صني مطلق القطب - اردين اجلن�صية 

املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 9000 درهم
املديونية  قيمة  دره��م(  اآلف  )ت�صعة  درهم   )9000( مبلغ  ب�ص������داد  ويكلفكم  ويطالبكم  املنذر  ينذركم 
املرت�صدة بذمتكم عن اإ�صتئجار �صندوق الأمانات )اخلزينة( رقم )4( مع الفوائد الإتفاقية والقانونية 
باإمارة دبي - فرع  الكائن  املنذر  اإىل مقر فرع البنك  التام ويكلفكم باحل�صور  ال�صداد  وامل�صاريف حتى 
�صارع ال�صيخ زايد - لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( يوما من تاريخ 
ا�صتامكم اأو رف�صكم هذا الإنذار ويف حالة عدم الإلتزام بال�ص�داد واحل�ص�ور اإىل مقر البنك خال املهلة 
املمنوحة �صوف ي�صطر املنذر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم مبا فيها الطلب من املحكمة 
بذمتكم  حقوقه  كافة  على  احل�ص�ول  بغية  فيها  والت�ص�رف  حمتوياتها  واإف��راغ  اخلزانة  بفتح  له  الإذن 
واإتخاذ كافة الإجراءات الإحتياطية والتحفظية �ص�دكم ل�صمان حقوقه مع حتميلكم اأية م�صاريف اأو 

ر�صوم واأتعاب املحاماة والفوائد القانونية وغريها.
مع كامل التحفظات

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2022/300(

املنذر : البنك العربي املتحد �ض م ع
املنذر اإليها : �صركة دارية لإدارة اخلدمات )داماك( ذ م م - اجلن�صية الإمارات 

املو�صوع : اإنذار قانوين ل�صداد مبلغ وقدره 750 درهم
ينذركم املنذر ويطالبكم ويكلفكم ب�ص������داد مبلغ )750( درهم )�صبعمائة وخم�صون درهم( قيمة املديونية 
املرت�صدة بذمتكم عن اإ�صتئجار �صندوق الأمانات )اخلزينة( رقم )73( مع الفوائد الإتفاقية والقانونية 
وامل�صاريف حتى ال�صداد التام ويكلفكم باحل�صور اإىل مقر فرع البنك املنذر الكائن باإمارة دبي - فرع �صارع 
ال�صيخ زايد - لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها وت�صليم املفتاح وذلك خال )15( يوما من تاريخ ا�صتامكم 
املمنوحة  املهلة  البنك خال  اإىل مقر  واحل�ص�ور  بال�ص�داد  الإلتزام  الإن��ذار ويف حالة عدم  رف�صكم هذا  اأو 
له  الإذن  املحكمة  من  الطلب  فيها  مبا  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذر  ي�صطر  �صوف 
كافة  واإتخاذ  بذمتكم  حقوقه  كافة  على  احل�ص�ول  بغية  فيها  والت�ص�رف  حمتوياتها  واإف��راغ  اخلزانة  بفتح 
واأتعاب  ر�صوم  اأو  م�صاريف  اأي��ة  حتميلكم  مع  حقوقه  ل�صمان  �ص�دكم  والتحفظية  الإحتياطية  الإج���راءات 

املحاماة والفوائد القانونية وغريها. 
مع كامل التحفظات

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021
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العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
MOJAU_2022- 0045757 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعان بالن�صر

املوؤ�ص�صة  متلك   - اجلن�صية  هندية   - كولتور  مو�صى  نبيله   / ال�صيدة  باأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
ال�صارقة مبوجب  باإمارة  الفردية بوكيل خدمات امل�صماه )الريف - لنقل الأثاث(( والتي تاأ�ص�صت 
اجلن�صية  هندية   - كولتور  مو�صى  نبيله   / ال�صيدة  وترغب   ،  )610779( رقم  رخ�صة جتارية 
- يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ مانوج كومار جويل 

راماوتار راماوتار جويل - هندي اجلن�صية ،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
MOJAU_2022- 0045708 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان

حيث اأن ال�صيد : مهري بخيت حممد الكتبي - اماراتي اجلن�صية - ميلك الرخ�صة التجارية )بقالة 
حيث   )119831( رقم  رخ�صة  مبوجب  بال�صارقه  تاأ�ص�صت  والتي  جتارية  رخ�صة  الذيد(  وادي 
ان ال�صيد : مهري بخيت حممد الكتبي - اماراتي - اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))بقالة وادي الذيد(( البالغة )100%( اإىل ال�صيد : عبد ال�صفري 
كافوباداث حممد كيتي - هندي اجلن�صية - ، تنازل �صاحب الرخ�صة لخر، تغيري ال�صكل القانوين 
5 من القانون الحتادي  من موؤ�ص�صة فردية ايل وكيل خدمات.  وعما بن�ض املادة )14( فقره 
رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعان للعلم و انه �صوف 
يتم الت�صديق على الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي اعرتا�ض 

على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
MOJAU_2022- 0045792 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان

حيث اأن ال�صيد : �صامل حمد حممد حمد املن�صوري - اماراتي اجلن�صية - ميلك الرخ�صة التجارية 
بال�صارقه مبوجب  تاأ�ص�صت  والتي  العابدين للخياطة والتطريز( رخ�صة جتارية  نا�صر زين  )ابو 
رخ�صة رقم )604883( حيث ان ال�صيد: �صامل حمد حممد حمد املن�صوري - اماراتي اجلن�صية 
العابدين  زين  نا�صر  ))ابو  التجارية  الرخ�صة  يف  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
للخياطة والتطريز( البالغة )51%( اإىل ال�صيد : ابونا�صر زين العابدين - بنغادي�ض اجلن�صية 
- ،خروج �صريك، تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات ،  و عما بن�ض 
املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد 
اقت�صى ن�صر هذا الإعان للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني 

من تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
MOJAU_2022- 0045925 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان بالن�صر

حيث اأن ال�صيد : علي �صهيل عو�ض �صباين الكتبي - اماراتي اجلن�صية - ميلك الرخ�صة التجارية 
)م�صبغة دوبي( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب رخ�صة رقم )119831( حيث 
ان ال�صيد: علي �صهيل عو�ض �صباين الكتبي - اماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صته يف الرخ�صة التجارية ))م�صبغة دوبي(( البالغة )100%( اإىل ال�صيد : ذكر اهلل اف�صل 
احمد - هندي اجلن�صية، تنازل �صاحب الرخ�صة لخر، تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية 
ايل وكيل خدمات.  وعما بن�ض املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعان للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على الأجراء 
امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل 

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

العربية  الإمارات  اجلن�صية:   - ال�صام�صي  الهامور  فرحان  جمعه  فهد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيدة: �صورومي ابراهيم 
كوتي ابراهيم كوتي - اجلن�صية: الهند، يف الرخ�صة امل�صماه )�صلبار لتجارة الواين املنزلية واللكرتونيات( 
 تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )511834( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة،

تعديات اخرى :1- تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )�صركة ال�صخ�ض الواحد)ذ،م،م((،
واللكرتونيات( اإىل )�صلبار لتجارة الواين  املنزلية  الواين  لتجارة  )�صلبار  من  التجاري  الإ�صم  تغيري   .2

املنزلية واللكرتونيات )ذ،م،م( - �صركة ال�صخ�ض الواحد(،
الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ض 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : عبدالرحمن منذر اجلعفري - اجلن�صية : اجلمهورية 
وذلك  البالغة )%100(  والتنازل عن كمل ح�صته  البيع  ال�صورية، يرغب يف  العربية 
امل�صماه  الرخ�صة  يف  الأردن،   : اجلن�صية   - موزونت  مبارك  حممد  جنيه   : ال�صيدة  اإىل 
)عيادة الكون لطب ال�صنان( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )728021( 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

البيع  يف  ترغب  الإمارات  اجلن�صية:   - عي�صى  ا�صماعيل  عائ�صة  ال�صيدة/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/�صلطان عبيد �صلطان على النعيمي - 
اجلن�صية : الإمارات يف الرخ�صة امل�صماه )موؤ�ص�صة املرمر لتجارة مواد البناء( ال�صادرة من دائرة التنمية 

الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )27008(، 
تعديات اأخرى : تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )�صركة ال�صخ�ض الواحد 
ذ،م،م(،  - تغيري ال�صم التجاري للرخ�صة من )موؤ�ص�صة املرمر لتجارة مواد البناء( اإىل )موؤ�ص�صة املرمر 

لتجارة مواد البناء ذ،م،م �صركة ال�صخ�ض الواحد(،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
بعد  اليه  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العان  اقت�صى  العدل. فقد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإع�ان بالن�صر 

 ، �صوريا   : ر�صوان احلموي- اجلن�صية  ان�ض  ال�صيد : حممد  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
اإىل ال�صيد : ان�ض  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك 
ر�صمي عبداللطيف نوفل - اجلن�صية : الأردن يف الرخ�صة امل�صماه )ور�صة �صتايلنج كراج 
ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )219778( ال�صادرة 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�صيد/ علي حممد �صالح عبيد العجله - اجلن�صية:الإمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ حممد 
عجم حمى الدين - اجلن�صية: الهند، يف الرخ�صة امل�صماه )مغ�صلة املفرق( ال�صادرة من 
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )215177(، تعديات اأخرى: تغيري 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

البيع  يف  يرغب  الهند،   : اجلن�صية   - مادبان  علي  حممد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
والتنازل عن )75%( من كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : افتخار احمد 
ابراهيم حممد - اجلن�صية: باك�صتان، ويرغب يف البيع والتنازل عن )25 %( من كامل ح�صته 
يف  باك�صتان،   : اجلن�صية   - خالق  حممد  خالق  امري   : ال�صيد  اإىل  وذلك   )%  100( البالغة 
 )501285( رقم  رخ�صة  ال�صارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�ص�صت  �صياء(  امل�صماه )مطعم  الرخ�صة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اعان بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / علي عبداهلل هويدن عبداهلل الكتبي، اجلن�صية : المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ �صديق �صيبيا كادافيل علي 
�صيبيا كادافيل، اجلن�صية: ا�صرتاليا بالرخ�صة امل�صماه )المانة لتجارة البهارات( تاأ�ص�صت باأمارة 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )779287( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه، 
تعديات اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات

وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

العربية  الإمارات  اجلن�صية:   - املزروع  �صامل  علي  �صامل  علي   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�صيد : عمار  اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  املتحدة، يرغب يف 
عبدالرزاق جماهد - اجلن�صية: اجلمهورية العربية ال�صورية، يف الرخ�صة امل�صماه )فيحاء ال�صام 
دائرة  ال�صادرة من  ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )779542( 

التنمية القت�صادية بال�صارقة،  
تعديات اخرى: 1. تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(، 

وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : كنت ان�صل بن ان�صل - اجلن�صية : الهند ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذل�ك اإىل ال�صيد : اجى اوجو�صتني اوجو�صتني 
تاأ�ص�صت  امل�صلحة(  النجارة  ملقاولت  املجاز  )دانه  امل�صماه  الرخ�صة  يف  الهند   : اجلن�صية   -
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )610251( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�صر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : خيال حممد غام كل - اجلن�صية : اأفغان�صتان، يرغب 
عبدالحد  ال�صيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الغوثية(  امل�صماه )خمبز  اأفغان�صتان، يف الرخ�صة   : حاجى قادر عني الدين - اجلن�صية 
تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )211147( ال�صادرة من دائرة التنمية 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

تنازل/ بيع
اعان بالن�صر

ال�صيد/ ح�صينار موتومتهال عبداهلل موتومتهال، اجلن�صية  باأن  ليكن معلوما للجميع 
100% وذلك اىل ال�صيد/  : الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
امل�صماه  الهند بالرخ�صة   : �ص�ي�ريا بوزاك�ارا �صرييا بوزاك�ارا مامو، اجلن�صية  عبداجلليل 
)كافترييا البحر ال�صفر( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )517765( 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICIREA2019 / 0003729 مدين )جزئي( 
املتحدة/  العربية  المارات  البناء  ملقاولت  الهدف  �صركة   : عليه  املدعي  اإىل 
اجلن�صية،  نعلمكم باأن املدعي ورثة املتويف / حممد �صاكيل بن حممد �صفيق 
�صفيق  ماي  مرمي  اجلن�صية،  باك�صتاين/  �صفيق  حممد  اجلن�صية،  باك�صتاين/ 
باك�صتاين اجلن�صية، -  قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة و�صدر احلكم 
التي : حكمت املحكمة / بالزام املدعى عليها بان توؤدى للمدعني مبلغ مائة 
الف درهم والزامها امل�صاريف وخم�صمائة درهم اتعاب املحاماه ورف�صت ما عدا 

ذلك من طلبات. 
مركز �صعادة املتعاملني

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري    SHCFICIPOR2021 /0010192 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : منيب جنيب بو�صعيد - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقه الند القا�صميه �صارع امللك عبد العزيز �صقه رقم 104 
بنايه ملك ال�صيد ترمي مطر ترمي هاتف 0507691178

يلتم�ض املدعي من مقام حمكمتكم املوقرة احلكم مبا يلي : 
اأول : الت�صريح بقيد الدعوى احلا�صرة وتعيني جل�صة قريبة لنظرها واإعان �صحيفتها واملرفقات للمدعى عليهم وتكليفهم باجلواب. 
)ت�صعه  درهم   9،195،679.44 وقدره  مبلغ  ب�صداد  للبنك  يوؤدوا  باأن  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعى  باإلزام  ثانيا: 
تاريخ  مليون ومائه وخم�صه وت�صعون األف و�صتمائه وت�صعه و�صبعون درهم واأربعه واأربعون فل�ض(، والفائدة القانونية بواقع 12% من 

الإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد.
ثالثا : اإلزام املدعى عليهم برد اأ�صل خطاب ال�صمان رقم 501LGA20/0723063 اأو قيمتة نقدا مبلغ وقدره 93،000 درهم 

)ثاثه وت�صعون الف درهم(
رابعا ً ويف جميع الأحوال : اإلزام املدعى عليهم بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/01/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 

وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري    SHCFICIPOR2021 /0010192 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هي�صم جنيب بو�صعيد - جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقه الند القا�صميه �صارع امللك عبد العزيز �صقه رقم 104 
بنايه ملك ال�صيد ترمي مطر ترمي هاتف 0506792191

يلتم�ض املدعي من مقام حمكمتكم املوقرة احلكم مبا يلي : 
اأول : الت�صريح بقيد الدعوى احلا�صرة وتعيني جل�صة قريبة لنظرها واإعان �صحيفتها واملرفقات للمدعى عليهم وتكليفهم باجلواب. 
)ت�صعه  درهم   9،195،679.44 وقدره  مبلغ  ب�صداد  للبنك  يوؤدوا  باأن  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعى  باإلزام  ثانيا: 
تاريخ  مليون ومائه وخم�صه وت�صعون األف و�صتمائه وت�صعه و�صبعون درهم واأربعه واأربعون فل�ض(، والفائدة القانونية بواقع 12% من 

الإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد.
ثالثا : اإلزام املدعى عليهم برد اأ�صل خطاب ال�صمان رقم 501LGA20/0723063 اأو قيمتة نقدا مبلغ وقدره 93،000 درهم 

)ثاثه وت�صعون الف درهم(
رابعا ً ويف جميع الأحوال : اإلزام املدعى عليهم بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/01/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 

وذلك خال مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
الربج ال�ضامخ العقارات وميثلها ال�ضيد/علي نوح خمي�س نوح املهري   

اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005434/ 
اإىل املحكوم عليه : الربج ال�صامخ العقارات وميثلها ال�صيد/علي نوح خمي�ض نوح املهري   

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ اأحمد رفعت عبداخلالق ا�صماعيل  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 107446 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعانكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
جزئي جتاري  الدعوى رقم 3772 

حمكمة دبي البتدائية
ح�صور اإجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 3772/2021 جتاري جزئي

املدعى عليها الأويل : مي�صون القاب�صة املحدودة.
املدعي عليه الثاين : ال�صيد : حممد ح�صن مظفر حممد اأف�صل مظفر

بناءاً على تكليف حمكمة دبي البتدائية املوقرة - بندبي خبرياً ح�صابياً يف الدعوى املذكورة اأعاه املرفوعه 
من ال�صيد : جايانتا كومار �صاكرابارتى عليه يرجى ح�صوركم يف جل�صة اخلربة اأو وكيا معتمداً ميثلكم 
متام  يف   31/01/2022 املوافق  الثنني  يوم  وذلك  الدعوى  تخ�ض  م�صتندات  من  لديكم  ما  وتقدمي 
ال�صاعة 12:00 ظهراً. مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي-ديرة- �صارع بني يا�ض- 

بناية برج امل�صرف - الطابق 15- مكتب رقم 1504
يرجي منكم التوا�صل للح�صول علي رابط الجتماع عن بعد :- 

هاتف 042555363 فاك�ض / 042555433 / هاتف رقم 026222318
amao2004@amauae.com  بريد اإلكرتوين

اخلبري احل�ضابي / عبداملجيد حممد املرزوقي      

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
جتاري   SHCAPCICOMS2021 /0000757 يف  الدعوى رقم

بالن�ضر 
امل�صتاأنف �صده : 2 - �صركة تورك لعمال الكهروميكانيكية - ذ م م  عنوانه : دبي منطقة الرب�صاء 
 هايت�ض تيكوم برج امريي Ameri مكتب رقم 401 �ض ب 231187 دبي مكاين : 16190 

77617
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : بنك ال�صتثمار �ض م ع 

 /0000757 قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى الإبتدائية رقم 
جتاري.   - املدنية  الإ�صتئنافية  املحكمة    SHCAPCICOMS2021

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة ال�صارقة بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2022/2/2 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم  214/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�صوع الدعوى : اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة �صكنية مقامة على قطعة الر�ض رقم 1122 ا�صم املبنى AL BASHRI-B1 رقم 
الطابق )2( والبالغ م�صاحته رقم 200.57 مرت وال�صادر له �صهادة ملكية عقار من دائرة الرا�صي والأماك بدبي با�صم املدعي عليهما بتاريخ 

طالب التنفيذ:م�صرف الإمارات ال�صامي �صركة م�صاهمة عامة - واآخرون    -  2013/23/6
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى �صيتي افنيو - �صقة ال�صابع 703  

وميثله : خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  
املطلوب اإعانهما : 1( ناومي دوجا�ض  ، 2( األربت دوجا�ض - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لا�صتثمار الثاين - دبي - �صارع الظفرة 

albert@alomillc.ae  -  0508545629  204 �صقة  �صقة   - دبي  جرين�ض  مبنى   -  4
بيع  �صيجرى  اقت�صى احل��ال  ان  التالية  الثاث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2022/2/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��ان  مو�صوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض 1122 - رقم املبنى : 1 - ا�صم 
2711687.89 درهم.  200.57 مرت مربع التقييم :  2 - امل�صاحة :  203 - رقم الطابق  ALBASHRI B1 - رقم العقار :  املبنى : 

منفذ �صده : البريت ليونارد دوجا�ض - ماحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعالن بالن�ضر باللغتني العربية والجنليزية 
املو�ضوع  الدعوى 2021/75 جتاري م�ضارف كلي - حماكم دبي 

اإىل املدعي عليهم : 1 - �صاحل اللوؤلوؤ للزجاج )�ض ذ م م(  2-�صيف بن عبداهلل بن ماجد ال�صام�صي
قبل  من  �صدكم  مرفوعة  دعوى  هنالك  اأن  مبا   - قيم  4-منذر  الرفاعي   غ�صوب  حممد   -3
واأنه مت  القانونية.   وال�صت�صارات  للمحاماة  / موزه اخلظر  عنه  وكيا  ال�صتثمار  بنك   / املدعي 
تكليفنا جلنة ثاثية من اخلرباء امل�صرفيني مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى اأعاه 
فاإننا ندعوكم حل�صور اإجتماع خربة مرئي بوا�صطة برنامج زووم يوم الثاثاء املوافق 2022/2/1 
يف متام ال�صاعة 12.00 ظهرا. وعليه يرجى التواجد واحل�صور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( 
باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد الإجتماع بكافة امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم على الربيد 
الإلكرتوين للخربة واملبني ادناه - للتوا�صل معنا يرجى الإت�صال على الهاتف 0589323011 

intrafinance@intra.ae : هاتف 042206244  بريد الكرتوين
مكتب اخلبري املحا�ضبي وامل�ضريف 
د. علي را�ضد الكيتوب 

اإجتماع خربة 

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن بالن�ضر 

املو�ضوع/ دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة احل�ضابية عن بعد
يف الدعوى رقم 4733/2021 جتاري جزئي

املعلن اإليها / املدعى عليها : األفا لل�صياحة �ض.ذ.م.م
بالإ�ص�������ارة اإل�ى الق����رار ال�ص��������ادر م�ن عدال�ة حمكم�ة د ة حمكم���ة دب�����ي امل�������وقرة ون�������دب�نا خبي�را ح�ص���ابيا 
ف�ي ال�دعوى املذكورة اأع�اه ل�ذا يرج�ى م�نكم احل�ص�ور لجتم�اع اخلب�رة احل�ص�������ابية الول ع�ن بع�د ، وذل�ك 
طري�ق  ع�ن  وذل�ك   ،)5:15( ع�ص�را  والرب�ع  اخلام�ص�ة  ال�صاعة   ،31/01/2022 املواف��ق  الإثن��ني  ي��وم 
اأب�ل  ومتج�ر  �ص�تور  ب�اي  جوج�ل  عل�ى  م�ت�وفر  وه�و   )ZOOM( برن����امج  طري�ق  ع�ن  �ص�وتيه  مكامل�ة 
�ص��تور، ل�ذا يرج�ي حتمي�ل الربن���امج وال جيل واإر�ص���������ال الربي�د الإلكرتون������ي امل�ص�������ل اإلين�ا عل�ى الربي������د 
حل�ص�ور  الربن�������امج  عل�ى  اإ�ص�������افتكم  ي�تم  لك��ي   )expert@lgaauditing.com( الإلكرتون�������ي 

الجتم��اع كما يرجى احل�صور باملوعد املذكور واإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
ليلى غامن احلمريي

خبري ح�صابي رقم )100( لدى حماكم دبي 
حما�صب قانوين مرخ�س لدى وزارة الإقت�صاد قيد رقم )592(

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
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املال والأعمال

هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�صياحة ت�صكل اإدارة 
جديدة لتنظيم �صوؤون املنتجعات املتكاملة يف الإمارة

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأعلنت هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�صياحة عن ت�صكيل اإدارة جديدة تتوىل 
عملها  نطاق  ي�صمل  بحيث  الإم���ارة،  يف  املتكاملة  املنتجعات  �صوؤون  تنظيم 
ا�صت�صافة  اأم��اك��ن  ذل��ك  يف  مب��ا  ل��ه،  التابعة  والعمليات  الفندقي  القطاع 
ال�صحية  واملنتجعات  وامل��ق��اه��ي،  وامل��ط��اع��م  ال��رتف��ي��ه،  وو���ص��ائ��ل  امل��وؤمت��رات، 

ومتاجر البيع بالتجزئة، ومرافق الألعاب الرتفيهية. “�صبا”، 
وفقاً  الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الرتفيهية  الأل��ع��اب  تنظيم  اإدارة  و�صتعمل 
الرتفيهية  الألعاب  تنظيم  يف  املتبعة  العاملية  واملعايري  املمار�صات  لأف�صل 
�صمن املنتجعات املتكاملة، وذلك مع مراعاة الأبعاد الجتماعية والثقافية 
اإ�صدار  تت�صمن  وال��ت��ي  ال�صلة  ذات  الإج�����راءات  ك��ل  يف  ل��اإم��ارة  والبيئية 

الرتاخي�ض وال�صرائب والعمليات الت�صغيلية وحقوق امل�صتهلكني.
متكاملة  عمل  منظومة  اإن�صاء  اجلديدة  الإدارة  اأولويات  راأ���ض  على  وياأتي 
واإطار تنظيمي من �صاأنه �صمان املمار�صة امل�صوؤولة لاألعاب الرتفيهية على 
اأطلقتها  التي  اجلديدة  التنظيمية  الهيكلية  و�صتتعامل  امل�صتويات.  جميع 
الهيئة مع كافة م�صاريع الألعاب الرتفيهية داخل املنتجعات املتكاملة، مبا 
ي�صمن الإلتزام الكامل والتام لكافة امل�صغلني، املزودين واملوظفني املعنيني 
اللوائح  �صتغطي  كما  ال�صلة  ذات  التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ني  بكافة 
الت�صويق والإعان  ال�صاأن جمالت  التنظيمية املرتبطة بهذا  والإج��راءات 
واملعامات املالية، مبا ي�صمن امتثال هذه الأن�صطة لاإجراءات وال�صروط 

واملتطلبات التي تفر�صها اإدارة تنظيم الألعاب الرتفيهية.

مدير عام جممع دبي للعلوم : ا�صتثمارات �صخمة يف الأمن 
الطبي واإنتاج الأدوية �صمن خطة املجمع امل�صتقبلية

•• دبي -وام: 

اإن  للعلوم  دبي  العام ملجمع  املدير  العزيز جناحي  م��روان عبد  �صعادة  قال 
جمالت  يف  �صخمة  اإ�صتثمارات  �صخ  تت�صمن  للمجمع  امل�صتقبلية  اخلطة 
الأمن الطبي واإنتاج الأدوية لتعزيز مكانة اإمارة دبي وقدرتها على مواجهة 
العاملية امل�صدرة للمنتجات  الأمرا�ض والتقليل من الإعتماد على اجلهات 
يف  والتطوير  البحث  جم��الت  يف  الإ�صتثمار  حجم  اأن  اإىل  لفتا  الطبية 
يف  دره��م  مليار   57 اإىل  دره��م  مليار   21 م��ن  �صيزداد  ال�صناعي  القطاع 
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل وذلك  2 باملائة م��ن  2031 وه��و م��ا ميثل  ع��ام 
كمركز  دب��ي  مكانة  وتر�صيخ  الطبي  القطاع  يف  الب��ت��ك��ار  تعزيز  اأج��ل  م��ن 
 “ “ وام  اأنباء الإم���ارات  للبحوث الطبية. واأك��د يف ح��وار خا�ض مع وكالة 
على هام�ض م�صاركة جممع دبي للعلوم يف معر�ض وموؤمتر ال�صحة العربي 
اأن  العاملي..  التجاري  دبي  “ املقام حاليا يف مركز   2022 اآراب هيلث   “
اأجل  الطبي من  الإبتكار  كبرية يف جم��ال  اأ�صواطاً  الإم���ارات قطعت  دول��ة 
تر�صيخ مكانتها كوجهة عاملية للعلوم مع بنية حتتية متطورة وخمتربات 
ومرافق ت�صنيع متطورة. وقال اإن املجمع �صي�صتعر�ض خال “ اآراب هيلث 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  الأك���رب  الطبي  احل��دث   - “  2022
اإنتاج ال�صناعات الدوائية بالدولة  اإفريقيا - جهود دبي يف قيادة م�صتقبل 
يف  النمو  ودع���م  مليار”   300 “م�صروع  ا�صرتاتيجية  م��ع  يتما�صى  مب��ا 
ال�صياحة العاجية والإبتكار والإنتاج يف جمال الرعاية ال�صحية وتعريف 
مراكز  ث��اث��ة  اإط���اق  �صيتم  حيث  املجمع  باإمكانيات  وال����زوار  امل�صاركني 
اأبحاث  مركز  ذل��ك  يف  مب��ا   2022 ع��ام  يف  املنطقة  يف  والتطوير  للبحث 
 Himalaya ”عاملي ملنتجات الرعاية ال�صحية بالأع�صاب من قبل �صركة
اجلديدة  والنكهات  العطور  مكونات  لتجربة  وجممع  “الهندية   Drug
“ال�صوي�صرية واملقر الرئي�صي ملنظمة الكيماويات   Firmenich ”ل�صركة
الرنويجية “جوتن”. واأ�صاف ان املجمع ي�صعى بالتعاون مع ال�صركاء اإىل 
اإبراز اأهمية دمج علوم الطب مع خمرجات التكنولوجيا للو�صول اإىل حلول 
مثالية واأكرث كفاءة حيث ت�صت�صيف من�صة املجمع يف معر�ض” اآراب هليث 
2022 “ طيفاً من اأكرب �صركات �صناعات الأدوية والتكنولوجيا احليوية 
يف العامل التي تعمل جنباً اإىل جنب مع عدد متزايد من ال�صركات النا�صئة 
ورواد الأعمال لإ�صتك�صاف احللول املتطورة واخلو�ض يف املو�صوعات الأكرث 

اإحلاحاً يف جمال ال�صناعات الدوائية وال�صحة والعافية والعلوم.

مرجان تعلن عن تطوير منتجع متكامل على 
جزيرة املرجان ال�صطناعية يف راأ�ض اخليمة

•• راأ�س اخليمة- وام:

اأعلنت �صركات “مرجان” و”راك لل�صيافة القاب�صة” و”وين ريزورت�ض” 
مبليارات  تقدر  بتكلفة  ال�صتخدامات  متعدد  متكامل  منتجع  تطوير  عن 
الدولرات على جزيرة املرجان ال�صطناعية يف راأ�ض اخليمة. وتعد جزيرة 
املرجان واحدة من الوجهات ال�صياحية الرائدة يف راأ�ض اخليمة، وتقع على 
بعد 15 دقيقة فقط من مطار راأ�ض اخليمة الدويل و45 دقيقة من مطار 

دبي الدويل.
وي�صتمتع زوار جزيرة املرجان التي تتاألف من اأربع جزر، ب�صواطئ �صاحرة 
خابة متتد لأكرث من 7.8 كيلومرت وواجهة بحرية مب�صاحة تبلغ 23 
كيلومرتاً، بالإ�صافة اإىل الفنادق وامل�صاريع ال�صكنية الأخرى ذات امل�صتوى 

العاملي الراقي.
ومتتد جزيرة املرجان على م�صاحة ت�صل اإىل 2.7 مليون مرت مربع من 
الأرا�صي امل�صت�صلحة التي متتد اإىل داخل اخلليج العربي. و�صيتم ت�صييد 
املنتجع اجلديد على واحدة من جزر املرجان ومب�صاحة تبلغ حوايل 250 
األف مرت مربع. و�صيوفر املنتجع اجلديد ل�صيوفه اأجواًء تت�صم بالأ�صالة 
واإطالت خابة على مياه اخلليج العربي، بالإ�صافة اإىل �صواطئ رملية 

ومر�صى.
ريزورت�ض”  “وين  �صركة  ت��ق��وم  �صاطئي  منتجع  اأول  امل�����ص��روع  ه��ذا  وي��ع��د 
بتطويره على م�صتوى العامل. وي�صمل نطاق امل�صروع احلايل ت�صييد فندق 
للت�صوق، ومرافق جمهزة  راقية  1000 غرفة، ومنطقة  اأك��رث من  ي�صم 
�صحي  ومنتجع  وامل���وؤمت���رات،  الجتماعات  ل�صت�صافة  التقنيات  ب��اأح��دث 
“�صبا” ح�صري، وما يزيد عن 10 مطاعم ومقاه، وجمموعة وا�صعة من 
خيارات الرتفيه، ومنطقة لاألعاب الرتفيهية، وغريها من و�صائل الراحة 

والرفاهية وعنا�صر اجلذب الأخرى.

اأكد اأن دعم حكومة دبي لها �صيبقى م�صتمرا

مكتوم بن حممد: بور�صة دبي للطاقة اكت�صبت ثقة ال�صركاء ور�صخت مكانتها مرجعا معتمدا يف اأ�صواق الطاقة 
•• دبي -وام:

اآل  ب��ن را���ص��د  ب��ن حم��م��د  ال�صيخ م��ك��ت��وم  اأك���د �صمو 
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وزير املالية ، اأن حكومة دبي وفرت كافة �صبل الدعم 
و�صمن  فيها،  العاملة  امل��ال  اأ���ص��واق  لنمو  ال��ازم��ة 
عاقة �صراكة متكاملة حر�صت خالها الإمارة على 
والتحتية،  الت�صريعية  البنية  تطوير  يف  ال�صتمرار 
ح�صورها  تر�صيخ  م��ن  البور�صات  ه��ذه  ميّكن  مب��ا 
امل�صتويني القليمي والعاملي وتعزيز تواجدها  على 

ك�صريك قوي وفاعل يف ال�صوق.
ثقة  اكت�صبت  للطاقة  دب��ي  “بور�صة  �صموه  وق���ال 
مرجعاً  مكانتها  ور�صخت  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء 
لها  دبي  ودعم حكومة  الطاقة..  اأ�صواق  يف  معتمداً 
�صمو  اأ���ص��اد  الج��ت��م��اع  وخ���ال  م�صتمراً”.  �صيبقى 
مبا  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ 
لفتاً  املا�صية،  املرحلة  خ��ال  دب��ي  بور�صة  حققته 
اأ�صهمت يف  الناجحة  البور�صة  ا�صرتاتيجية  اأن  اإىل 
منو حجم التداول ب�صكل غري م�صبوق وعززت من 
لتداول  امل��ط��رد  النمو  م��ن  ال�صتفادة  على  قدرتها 

النفط اخلام يف منطقتي ال�صرق الأو�صط واآ�صيا.
كما ا�صتعر�ض �صموه مع اأع�صاء جمل�ض اإدارة بور�صة 
دبي للطاقة امل�صتجدات التي ي�صهدها القطاع على 
امل�صتويني الإقليمي والعاملي ل�صيما يف ظل املتغريات 
ال�صريعة التي �صهدها �صوق الطاقة وما حتمله من 

فر�ض كبرية للنمو. وتعرف �صمو ال�صيخ مكتوم بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم على الإجنازات النوعية 
الفرتة  خ��ال  للطاقة  دب��ي  بور�صة  حققتها  ال��ت��ي 
امل��ا���ص��ي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ت�صتخدم 
من�صة البور�صة للت�صليم الفعلي 60 �صركة، وو�صل 
اآلية  ع��رب  ت�صليمها  مت  ال��ت��ي  النفط  ب��رام��ي��ل  ع��دد 
بور�صة دبي للطاقة 2.5 مليار برميل، ومت تداول 
ما يعادل 17 مليار برميل، فيما يبلغ عدد براميل 
النفط التي يتم ت�صعريها وفق عقود النفط الآجلة 

خلام عمان ب�صكل يومي 5.2 مليون برميل..
وت�����درج ب��ور���ص��ة دب���ي ل��ل��ط��اق��ة ع��ق��د ع��م��ان الآج���ل 
يوفر  مما  لها،  رئي�صي  كعقد   ”DME Oman“
يف  و�صفافية  ان�صباطاً  اخل��ام  النفط  معايري  اأك��رث 
املوؤ�صر  عمان  خل��ام  الآج��ل  العقد  واأ�صبح  املنطقة، 
النفط  برميل من  مليون   170 الرئي�صي حلوايل 
اخلام �صهرياً منذ العام 2018، بعد اأن كان يقت�صر 

على ت�صعري حوايل 30 مليون برميل �صهرياً.
ادارة  جمل�ض  رئي�ض  �صرف،  اأحمد  الجتماع  ح�صر 
ب��ور���ص��ة دب���ي ل��ل��ط��اق��ة، وم��ع��ايل ن��ا���ص��ر ب��ن خمي�ض 
�صلطنة  امل��ال��ي��ة يف  ل����وزارة  ال��ع��ام  الأم���ني  اجل�صمي، 
ع��م��ان، و���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن ���ص��امل احل��ارث��ي وكيل 
�صمان، مدير  وديريك  ب�صلطنة عمان،  املالية  وزارة 
بور�صة  لل�صلع،  العاملية  الأ�صواق  اإدارة  ورئي�ض  اأول، 
ال�صامي،  خليفة  ب��ن  ورائ����د  ال��ت��ج��اري��ة،  �صيكاغو 

مدير عام بور�صة دبي للطاقة.

يذكر اأن بور�صة دبي للطاقة هي اأول بور�صة دولية 
الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 
وال�صلع، وهي تهدف اإىل تزويد �صركات اإنتاج النفط 
باأ�صعار  ب��الأ���ص��واق  املهتمني  وال��ع��م��اء  وامل��ت��داول��ني 
حيث  اخل��ام،  للنفط  وامل�صداقية  بال�صفافية  تت�صم 
توفر بيئة جتارية تخ�صع لقوانني حمكمة وتعتمد 

على معايري ال�صفافية والأمان املايل.
البور�صة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ون  امل�����ص��اه��م��ون  ومي��ت��ل��ك 
ح�����ص��ة الأغ��ل��ب��ي��ة وه���م ���ص��رك��ة ت��ط��وي��ر، ال��ع�����ص��و يف 
لل�صلع،  �صيكاغو  بور�صة  وجمموعة  القاب�صة؛  دبي 
وجهاز ال�صتثمار العماين.. كما حر�صت جمموعة 
كبرية من املوؤ�ص�صات املالية العاملية الرائدة و�صركات 
من  ح�ص�ض  على  ال�صتحواذ  على  الطاقة  ت���داول 
غولدمان  ذلك  يف  مبا  للطاقة،  دبي  بور�صة  اأ�صهم 
���ص��اك�����ض، وم���ورغ���ان ���ص��ت��ان��ل��ي، وج��ي��ه ب��ي مورغان، 
وفيتول، وجمموعة �صل، مما منح البور�صة مزيداً 

من الثقة من قبل اأبرز �صركات الطاقة العاملية.
اأعمالها  ك��اف��ة  يف  للطاقة  دب��ي  ب��ور���ص��ة  وت�صتخدم 
اأك���رث الأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ت��ط��وراً وال��ت��ي ميكن 
20 منطقة، منها  اأك���رث م��ن  اإل��ي��ه��ا م��ن  ال��و���ص��ول 
والوليات  واأوروب��ا  اآ�صيا  الرئي�صية يف  املالية  املراكز 
امل��ت��ح��دة.. وت��ق��ع البور�صة داخ���ل م��رك��ز دب��ي املايل 
للخدمات  دب��ي  �صلطة  ل��ق��وان��ني  وتخ�صع  ال��ع��امل��ي، 
التداولت  املالية.. كما تتم مقا�صة و�صمان جميع 
من خال “CME Clearing” التابعة ملجموعة 

دبي  بور�صة  وتخ�صع  التجارية.  �صيكاغو  بور�صة 
ل��ل��ط��اق��ة ل��ل�����ص��واب��ط ال���ت���ي ت��ف��ر���ص��ه��ا ���ص��ل��ط��ة دبي 
العمليات  كافة  مقا�صة  تتم  كما  املالية،  للخدمات 
يف  املقا�صة  غرفة  خ��ال  م��ن  بالبور�صة  التجارية 
جمموعة  يف  “ع�صو  ل��ل��ط��اق��ة  ن��ي��وي��ورك  ب��ور���ص��ة 
لت�صريعات  واخلا�صعة  لل�صلع”،  �صيكاغو  بور�صة 
 ،”CFTC“ الآج���ل���ة  لل�صلع  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
دبي  �صلطة  قبل  كهيئة معتمدة من  وهي مرخ�صة 

للخدمات املالية.

دبي ت�صجل اأقل متو�صط انقطاع للكهرباء عامليا مبعدل 1.43 دقيقة لكل م�صرتك �صنويا

الغرفة التجارية العربية الربازيلية ت�صارك يف اجتماع نظريتها العربية الأجنبية

•• دبي-وام: 

رقما  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  حققت 
انقطاع  م���ت���و����ص���ط  يف  ج����دي����دا  ع���امل���ي���ا 
ال��ك��ه��رب��اء ل��ك��ل م�����ص��رتك ح��ي��ث �صجلت 
دبي متو�صط 1.43 دقيقة انقطاع لكل 
م�صرتك يف العام خال 2021 مقارنة 
�صركات  نخبة من  ل��دى  دقيقة   15 مع 

الكهرباء يف دول الحتاد الأوروبي .
الطاير  حم���م���د  ���ص��ع��ي��د  م���ع���ايل  وق������ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��و 
“ نعمل يف   : دب��ي  لهيئة كهرباء وم��ي��اه 
ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  روؤي���ة  اإط���ار 
اآل مكتوم نائب  ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض ال����وزراء 
بنية  ل��ت��وف��ري  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
املوا�صفات  اأع��ل��ى  وف��ق  م��ت��ط��ورة  حتتية 
قدرة  تعزيز  اإىل  دائ��م��اً  ون�صعى  العاملية 
لتوفري  والتوزيع  النقل  �صبكات  وكفاءة 
اأعلى  خ���دم���ات ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وف����ق 
معايري التوافرية والعتمادية والكفاءة 

•• اأبوظبي- وام: 

امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأعلنت 
����ص���ولر  “دبيلو  و�����ص����رك����ة  “م�صدر” 
األفا ظبي  التابعة ملجموعة  انف�صتمنت”، 
ال�صتثمار  يف  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال��ق��اب�����ص��ة 
ال�صم�صية،  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  والتطوير 
ت��اأ���ص��ي�����ض ���ص��رك��ة م�����ص��رتك��ة لتطوير  ع��ن 
م�صاريع طاقة نظيفة يف عدد من املناطق 
اجلغرافية املختلفة. وقع اتفاقية تاأ�صي�ض 
الرحمي،  جميل  حممد  من  كل  ال�صركة 
اأبوظبي  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
ب�صر  و�صيد  “م�صدر”  امل�صتقبل  لطاقة 
األفا  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  �صعيب، 
ال��ق��اب�����ص��ة، وذل����ك خ����ال مرا�صم  ظ��ب��ي 

اأقيمت موؤخراً يف مدينة م�صدر.
وتدعى  اجل��دي��دة  ال�صركة  تكون  و���ص��وف 
مبثابة  ليميتد”،  ان���رج���ي  دب��ل��ي��و  “ام 
من�صة تركز على تطوير م�صاريع حمددة 
م�صبقاً، اإىل جانب العمل على ا�صتك�صاف 
اإ���ص��راف ال�صركتني  ف��ر���ض ج��دي��دة حت��ت 
�صولر”  “دبليو  ق��ام��ت  وق���د  امل��ال��ك��ت��ني. 
بناء على تو�صيات  ال�صراكة  بدخول هذه 
ومقرها  كابيتال”  “�صمريا  �صركة  م��ن 

اأبوظبي.

املتزايد  الطلب  وم��واك��ب��ة  وال���ص��ت��دام��ة 
على الكهرباء واملياه يف دبي “ .

واأعرب عن فخره باأن تكون الهيئة جزءا 
من الإجنازات التي حتققها الدولة على 
الإجن���از  ه��ذا  وي��اأت��ي   ، ال��ع��امل��ي  امل�صتوى 
امل��ت��م��ث��ل يف ت�����ص��ج��ي��ل دب����ي لأدن�����ى فرتة 
دقيقة   1.43 للكهرباء مبعدل  انقطاع 

ن�صري  اأن��ن��ا  ليوؤكد  �صنوياً  م�صرتك  لكل 
القيادة  بخطى ثابتة نحو حتقيق روؤي��ة 
الر�صيدة يف اأن تكون دبي املدينة الأذكى 

والأكرث �صعادة يف العامل .
تعتمد  الهيئة  اأن  الطاير  م��ع��ايل  واأك���د 
ونقل  اإن��ت��اج  التقنيات يف جم��ال  اأح���دث 
الذكية  ال�صبكة  وت�صكل  الطاقة  وتوزيع 

الهيئة  ا�صرتاتيجية  يف  اأ�صا�صياً  مكوناً 
ل���ت���ط���وي���ر ب���ن���ي���ة حت���ت���ي���ة م����ت����ط����ورة .. 
الذكية  ال�صبكات  ا�صرتاتيجية  وت�صم 
النتهاء  �صيتم  ب��رام��ج   10 ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
واملتو�صطة  الق�صرية  امل��راح��ل  يف  منها 
وط��وي��ل��ة الأج����ل ب��ح��ل��ول ال��ع��ام 2035 
لقيا�ض  م��ت��ط��ورة  حتتية  بنية  وت�����ص��م��ل 

الرئي�ض  ال��رحم��ي،  جميل  حممد  وق���ال 
“تلتزم  “م�صدر”:  ل�صركة  التنفيذي 
دولة  امل�صتدامة يف  التنمية  بدعم  م�صدر 
ت��ر���ص��ي��خ دورها  الإم������ارات وامل�����ص��اه��م��ة يف 
قطاع  �صمن  التحول  عملية  يف  ال��ري��ادي 
وق�����د جن���ح���ت م�صدر  ال���ع���امل���ي  ال���ط���اق���ة 

الإجمالية  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  زي����ادة  يف 
الطاقة  جم����ال  يف  م�����ص��اري��ع��ه��ا  مل��ح��ف��ظ��ة 
امل��ت��ج��ددة مب��ق��دار ث��اث��ة اأ���ص��ع��اف خال 
واأ�صاف:  املا�صية”.  ال��ث��اث  ال�����ص��ن��وات 
اأن�صطتنا  ن��ط��اق  ت��و���ص��ي��ع  اإىل  “نتطلع 
ودخ�����ول اأ�����ص����واق ج���دي���دة ب��ال��ت��ع��اون مع 

اأبوظبي  يف  الأخ���رى  وال�صركات  اجلهات 
لتعزيز مكانتها الرائدة يف قطاع الطاقة 
النظيفة و�صوف تتيح لنا ال�صركة اجلديدة 
للفر�ض  اأ�صرع  ب�صكل  ال�صتجابة  اإمكانية 
املتاحة يف الأ�صواق، وتو�صيع نطاق عملنا 
وامل�����ص��اه��م��ة يف  ج���دي���دة  م��ن��اط��ق  لي�صمل 

بيانات ا�صتهاك الكهرباء وبنية حتتية 
املياه  ا�صتهاك  بيانات  لقيا�ض  متطورة 
والبنية  التوزيع  واأمتتة  الأ�صول  واإدارة 
واأمتتة  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية 
والت�صالت  ال���ن���ظ���ام  وت���ك���ام���ل  ال��ن��ق��ل 
والأمن  وحتليلها  ال�صخمة  والبيانات 
وقد انتهت الهيئة من تركيب اأكرث من 
وامل��ي��اه يف  للكهرباء  ذك��ي  ع��داد  مليوين 
الكفاءة وتر�صيد  دبي مبا ي�صهم يف رفع 
ال�صتهاك اإ�صافة اإىل متكني املتعاملني 
من مراقبة ا�صتهاكهم يف اأي وقت ومن 

اأي مكان.
على  تتفوق  الهيئة  نتائج  اأن  اإىل  ي�صار 
نخبة ال�صركات الأوروبية والأمريكية يف 
 2020 املوؤ�صرات ففي عام  العديد من 
بلغت ن�صبة الفاقد يف �صبكات نقل وتوزيع 
الكهرباء يف الإمارة 3.3 % مقارنة مع 
6 -7 % يف اأوروب���ا وال��ولي��ات املتحدة 
الأمريكية ون�صبة الفاقد يف �صبكات املياه 
اأمريكا  %15 يف  مع  % مقارنة   5.1

ال�صمالية.

اأهدافها  لتحقيق  ال��دول  من  املزيد  دع��م 
و�صرتكز  املناخي”.  ب��ال��ت��غ��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال�صركة امل�صرتكة يف البداية على تطوير 
اأ�صا�صي  وب�صكل  م�صبقاً،  املحددة  امل�صاريع 
يف اإف���ري���ق���ي���ا وم��ن��ط��ق��ة راب����ط����ة ال�����دول 
امل�صتقلة /اأذربيجان واأرمينيا وبيارو�صيا 
وكازاخ�صتان وقريغيز�صتان وطاجيك�صتان 
وجورجيا/،  واأوزبك�صتان  وتركمان�صتان 

وكذلك مناطق جغرافية اأخرى.
امل�صاريع  لهذه  الإجمالية  ال��ق��درة  وتبلغ 
جيجاواط،   8 من  اأك��رث  م�صبقاً  امل��ح��ددة 
ا�صتك�صاف  على  اأي�صاً  ال�صركة  و�صتعمل 
اأهداف  لتحقيق  اأخ��رى  وم�صاريع  فر�ض 

ال�صركاء يف جمال الطاقة النظيفة.
اأي�صاً   اإنرجي”  دب��ل��ي��و  “ام  و���ص��ت��دع��م 
مبادرة احتاد 7 وهو برنامج مبتكر تقوده 
مل�صاريع  التمويل  لتاأمني  الإم��ارات،  دولة 
اأف��ري��ق��ي��ا، ويهدف  امل��ت��ج��ددة يف  ال��ط��اق��ة 
الربنامج اإىل توفري الكهرباء النظيفة ل� 
100 مليون �صخ�ض بحلول عام 2035 
القطاعني  الأم��وال من  �صيقوم بجمع  اإذ 
الطاقة  يف  لا�صتثمار  واخل���ا����ض  ال��ع��ام 
النظيفة وذلك بتوجيه وتن�صيق من قبل  
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ومكتب 

املبعوث اخلا�ض للتغري املناخي.

•• القاهرة -وام:

العربية  ال���ت���ج���اري���ة  ال���غ���رف���ة  ����ص���ارك���ت 
الربازيلية يف الجتماع التن�صيقي ال�صنوي 
الأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��غ��رف 
الأمانة  ُع��ِق��د يف م��ق��ر  ال���ذي  امل�����ص��رتك��ة 
ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ومَتّ 
خاله ت�صليط ال�صوء على دور الَرقَمنة 
اجلمركية  الإدارات  عمليات  ت�صهيل  يف 
التجارة  ت���دف���ق���ات  وت���ع���زي���ز  ال���ع���رب���ي���ة 
الأهمية  على  الغرفة  واأك���دت  ال��دول��ي��ة. 
التجارة  يف  الرقمي  لاقت�صاد  املتنامية 
القت�صادي.  ال��ن��م��و  وحت��ف��ي��ز  ال��ع��امل��ي��ة 
اإجنازات  لأب��رز  عر�صاً  الجتماع  و�صهد 
الإدارات واجلهات التجارية و�صط تاأكيٍد 
متطلبات  تلبية  يف  دوره����ا  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
العامل العربي يف ع�صر التحول الرقمي. 
من�صور  ت���ام���ر  الج���ت���م���اع  يف  و�����ص����ارك 
الرئي�ض التنفيذي والأمني العام للغرفة 
اإىل جانب  الربازيلية  العربية  التجارية 
امل�صتوى  رف��ي��ع��ي  امل�����ص��وؤول��ني  م���ن  ع����دٍد 
يف  التجارة  غ��رف  خُمَتلَف  مثلوا  الذين 
خال  امل�صوؤولون  وناق�ض  املنطقة.  دول 

الج���ت���م���اع اإم��ك��ان��ي��ة ت��ط��وي��ر م���ب���ادرات 
القت�صادي  ال���ت���ك���ام���ل  وت������رية  ت�������ص���ّرع 
تقنياٍت  وت���ب���ن���ي  ال���ع���امل���ي   – ال���ع���رب���ي 
امل�صتدامة.  التنمية  لتحقيق  متقدمة 
وتهدف هذه اجلهود اإىل تعزيز البتكار 

د  و�صَدّ املنطقة.  الأعمال يف  ري��ادة  ودع��م 
الج��ت��م��اع ع��ل��ى امل��ك��ان��ة امل��م��ي��زة للغرف 
باعتبارها  امل�صرتكة  الأجنبية  العربية 
يف  و�صيا�صياً  اقت�صادياً  م��وؤث��رة  تكتاٍت 
وت�صطلع  �صمنها.  تتواجد  التي  ال��دول 

الغرف امل�صرتكة بدوٍر حموري يف تعزيز 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي تعد 
م الدول ومنو اقت�صاداتها.  �صرورًة لتقُدّ
التجارية  ال��غ��رف��ة  اأن  من�صور  واأو����ص���ح 
�صجًا  مت���ل���ك  ال����ربازي����ل����ي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 

ح��اف��ًا ب��ب��ن��اء وت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ات التي 
تو�صيع  من  الربازيلية  ال�صركات  مكنت 
اأعمالها نحو الأ�صواق العاملية وخا�صًة يف 
جديدة  فر�صاً  واأتاحت  العربية  املنطقة 

لاأعمال.

م�صدر ودبليو �صولر تتعاونان لتطوير جمموعة من م�صاريع الطاقة املتجددة
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املال والأعمال

من�صور بن زايد يرتاأ�ض اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�ض اإدارة �صركة مبادلة لال�صتثمار
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  تراأ�ض 
نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 
���ص��وؤون ال��رئ��ا���ص��ة، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 

اجتماع  لا�صتثمار  مبادلة  �صركة  اإدارة 
�صركة  اإدارة  ملجل�ض  التنفيذية  اللجنة 
ق�صر  مبقر  وذل��ك  لا�صتثمار،  مبادلة 

الوطن يف ابوظبي.
خطة  الجتماع  خ��ال  املجل�ض  واعتمد 

لل�صركة  ال�����ص��ن��وي��ة  وامل���ي���زان���ي���ة  ال��ع��م��ل 
اللجنة  ا�صتعر�صت  كما   .2022 للعام 
الدارة  ملجل�ض  الفرعية  اللجان  اأع��م��ال 
من  ع��ددا  وناق�صت  املا�صي  العام  خ��ال 
الأعمال  ج��دول  على  املدرجة  املوا�صيع 

واتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها. ح�صر 
فرج  حممد  بن  �صهيل  معايل  الجتماع 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  ف��ار���ض 
اأحمد  ب���ن  ، وم���ع���ايل حم��م��د  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الدفاع  ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ال��ب��واردي 

، وم��ع��ايل ع��ب��د احل��م��ي��د حم��م��د �صعيد، 
رئي�ض  امل��ب��ارك  خ��ل��دون خليفة  وم��ع��ايل 
الع�صو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  ال�������ص���وؤون  ج���ه���از 
التنفيذي للمجموعة  املنتدب والرئي�ض 

يف �صركة مبادلة لا�صتثمار.

منطقة عجمان احلرة ت�صجل منوا يف 
عدد �صركات قطاع ال�صحة واجلمال

•• عجمان -وام:

واجلمال  ال�صحة  قطاع  يف  ملحوظاً  من��واً  احل��رة  عجمان  منطقة  �صجلت 
العربي  ال�صحة  وموؤمتر  معر�ض  يف  م�صاركتها  هام�ض  علي  اعلنت  حيث 
لة خال العام 2021 ليبلغ  2022 عن ارتفاع عدد �صركات القطاع امل�صَجّ
اأكرث من 256 �صركة ما ير�صخ مكانة منطقة عجمان احلرة كجهة رائدة 

يف توفري اأف�صل احللول من خال مرافق ومن�صاآت متطورة.
امل�صتثمرين وال�صركات باحللول  ويعك�ض منو قطاع ال�صحة واجلمال ثقة 
واخلدمات التي توفرها منطقة عجمان احلرة، التي توؤكد جمدداً التزامها 
وا�صتقطاب  الأعمال  واحت�صان  والتو�صع  النمو  فر�ض  من  املزيد  بتوفري 

ال�صتثمارات �صمن هذا القطاع.
وقال �صعادة املهند�ض علي ال�صويدي، مدير عام منطقة عجمان احلرة اإن 
العام 2021 �صكل حمطًة هامة ل�صركات ال�صحة واجلمال امل�صجلة لدى 
املنطقة احلرة، حيث حققت املنطقة منوا كبريا يف هذا القطاع، ما يوؤكد 
على تر�صيخ مكانتها كوجهة مف�صلة مل�صاريع وا�صتثمارات الرعاية ال�صحية 

يف الدولة.
واأ����ص���اف ال�����ص��وي��دي اأن ال��ن��م��و ال���ذي حت��ق��ق خ���ال ال��ع��ام امل��ا���ص��ي يعك�ض 
التطور امللحوظ يف اأداء منطقة عجمان احلرة وثقة امل�صتثمرين يف البيئة 
الديناميكية لاأعمال يف اإمارة عجمان، والتي توفر اآفاقاً واعدة مدعومة 
ببنية حتتية متطورة واإط��ار ت�صريعي مرن. واكد م�صي املنطقة قدما يف 
اإتاحة جمموعة وا�صعة من احللول املتكاملة واملرافق ذات امل�صتوى العاملي 

لل�صركات العاملة يف القطاع ال�صحي.
اأحدث الجتاهات  اأهمية مواكبة  “ ندرك يف منطقة عجمان احلرة  وقال 
باعتبارها  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  �صركات  ودع��م  واجل��م��ال،  ال�صحة  قطاع  يف 
دوراً  تلعب  والتي  الإم���ارات  دول��ة  الأول��وي��ة يف  ذات  القطاعات  واح��دة من 
ال�صويدي علي  و�صدد  للدولة”.  القت�صادي  النمو  دفع عجلة  يف  حمورياً 
اأن معر�ض وموؤمتر ال�صحة العربي يعد من�صة مثالية ت�صتعر�ض منطفة 
عجمان احلرة من خالها اأبرز املقومات التناف�صية التي تتمتع بها والتي 
ت�صعها على راأ�ض اأبرز وجهات الأعمال املف�صلة لا�صتثمار مدعومة مبوقع 
ا�صرتاتيجي مميز، وبنية حتتية متطورة، وحمفزات وت�صهيات ح�صرية، 
مبرافق  امل��دع��وم��ة  التجارية  وامل�����ص��اح��ات  التخزين  م�صاحات  ع��ن  ف�صًا 
التي  امل�صافة  القيمة  ذات  اخلدمات  من  وغريها  مبتكرة  وحلول  حديثة 
توفرها لل�صركات العاملة يف جمالت الرعاية ال�صحية واخلدمات الطبية 

واملنتجات الدوائية.

بقيمة اإجمالية تبلغ 3 ماليني درهم

»�صراع« و»جمموعة األف« يطلقان دورة جديدة من حتدي بوابة ال�صارقة لدعم ال�صركات النا�صئة 
•• ال�سارقة-الفجر:

اأع��ل��ن م��رك��ز ال�����ص��ارق��ة ل��ري��ادة الأعمال 
جديدة  دورة  اإط��������اق  ع����ن  )������ص�����راع( 
الذي  ال�صارقة”  ب���واب���ة  “حتدي  م���ن 
“األف”  جمموعة  مع  بالتعاون  ينظمه 
بهدف  ال�صارقة،  يف  ال��ع��ق��اري  للتطوير 
دع����م ال�������ص���رك���ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
قطاعي التجزئة واملاأكولت وامل�صروبات، 
املعنية  املوؤ�ص�صات  مع  توا�صلها  وت�صهيل 
م����ن ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل�����ا������ض يف 
تقدمي  من  ومتكينها  والدولة  ال�صارقة 
ال�صناعات  حلول مبتكرة ت�صهم يف دعم 

الإبداعية �صمن هذين القطاعني.
وتنظم هذه ال��دورة بال�صراكة مع وزارة 
“حتدي  عنوان  وال�صباب، حتت  الثقافة 
بوابة ال�صارقة-املم�صى” لتعزيز البتكار 
بال�صارقة،  الأع��م��ال  ري���ادة  منظومة  يف 
منطقة  يف  النا�صئة  ال�صركات  وت�صجيع 
اخل��ل��ي��ج ع��ل��ى ال���دخ���ول اإىل واح����د من 
الأ�صواق الأ�صرع منواً يف ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اإفريقيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية لدعم الفائزين 
ب��اجل��ائ��زة ث��اث��ة م��اي��ني دره����م، منها 
500 األف تدفع ب�صكل نقدي للفائزين، 
مليون   5.2 ب�  األ��ف  �صركة  ت�صهم  بينما 
ال�صركات  جت����ه����ي����زات  ت���ك���ل���ف���ة  دره�������م 
وامل���ح���ات ودع����م ل��ل��م��ر���ص��ح��ني لإع����داد 
على  وتدريبهم  وخططهم  م�صاريعهم 
ملدة  املناف�صة  العرو�ض، ولعملية  تقدمي 

عام اأو لغاية البدء مب�صاريعهم.
للراغبني  اأب����واب����ه����ا  اجل����ائ����زة  وت���ف���ت���ح 
املقبل  ف���رباي���ر   20 ل��غ��اي��ة  ب��امل�����ص��ارك��ة 
يف  الفائزين  ع��ن  الإع���ان  يتم  اأن  على 
املقبل، حيث تتوزع اجلائزة  اأبريل  �صهر 
النقدية على اأربعة فائزين يف كل قطاع، 
بواقع 400 األف درهم للفائزين �صمن 
قطاع املاأكولت وامل�صروبات، و100 األف 
قطاع  �صمن  الأرب���ع���ة  للفائزين  دره���م 

التجزئة.

�صروط ومزايا 
للم�صاركني بالتحدي  

ب��ال��ن�����ص��ب��ة لقطاع  وت�����ص��رتط اجل����ائ����زة، 

املاأكولت وامل�صروبات، اأن يكون امل�صاركون 
قائمة  اأو  نا�صئة حملية جديدة  �صركات 
املجال، على  فكرة مبتكرة يف هذا  تقدم 
اأن يح�صل كل فائز من الفائزين الأربعة 
�صن هذه الفئة على جائزة نقدية بقيمة 

100 األف درهم.
كما يح�صل الفائزون على دعم ل�صتكمال 
جتهيزات �صركاتهم اإىل جانب ت�صهيات 
ملدة  جمانية  اإي��ج��اري��ة  مب�صاحة  تتمثل 
عام من تاريخ بدء الت�صغيل، واحل�صول 
على الدعم الفني من اخلرباء للتحقق 
وو�صع  ال��ف��ائ��زي��ن،  واأف���ك���ار  فاعلية  م��ن 
بالإ�صافة  والت�صغيل،  الأع��م��ال  خطط 
اإىل ت�صهيل اإجراءات ومعامات ت�صجيل 
ال�������ص���رك���ة، ك���م���ا ت���وف���ر جم���م���وع���ة األ����ف 
والتجهيزات  املرافق  خمتلف  للفائزين 
اأعمالهم  ممار�صة  موا�صلة  اإمكانية  مع 
يف م�����ص��روع امل��م�����ص��ى مل���دة ل ت��ق��ل ع��ن 5 

�صنوات.
ا�صرتطت  بالتجزئة،  البيع  ق��ط��اع  ويف 
من  امل���ت���ق���دم���ون  ي����ك����ون  اأن  اجل�����ائ�����زة 
امل�صممني اأو اأ�صحاب العامات التجارية 
املحلية الذين يقدمون منتجات اأو اأفكار 
اأنواع الب�صائع، على  مبتكرة يف خمتلف 
النا�صئة  لل�صركات  الأف�صلية  تكون  اأن 

التي تاأ�ص�صت يف اإمارة ال�صارقة.
الأربعة  الفائزين  م��ن  فائز  ك��ل  ومينح 
بقيمة  ن��ق��دي��ة  ج���ائ���زة  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  يف 
ل�صتكمال  ت��خ�����ص�����ض  دره����م  األ����ف   25

األف  جمموعة  �صتوفر  كما  التجهيزات، 
جتهيزات  م��ع  للبيع  م��ن��ف��ذاً  ف��ائ��ز  ل��ك��ل 
والإن����ارة  لاأ�صقف  هياكل  ت�صمل  فنية 
اأخرى  وخدمات  رقمية،  عر�ض  و�صا�صة 
موا�صلة  للفائزين  ميكن  كما  خمتلفة، 
ممار�صة اأعمالهم يف املم�صى ملدة ل تقل 

عن عامني.
 

حتويل الأفكار اإىل 
م�صاريع ناجحة 

وتعليقاً على الدورة اجلديدة من حتدي 
بنت  ن��ورة  معايل  قالت  ال�صارقة،  بوابة 
حممد الكعبي، وزيرة الثقافة وال�صباب: 
�صراكتنا  حققته  ال��ذي  النجاح  ظل  “يف 
ال�صناعات  ل��دع��م  )����ص���راع(  م��رك��ز  م���ع 
تلتزم  الإم��������ارات،  دول����ة  الإب���داع���ي���ة يف 
الوزارة بتقدمي الدعم لل�صركات النا�صئة 
املبتكرة العاملة يف القطاعات الإبداعية 
والتكنولوجية يف املنطقة �صمن قطاعي 
ال���ت���ج���زئ���ة وامل������اأك������ولت وامل�������ص���روب���ات، 
ت��ط��وي��ر منظومة  ف��ر���ض  وا���ص��ت��ك�����ص��اف 

ريادة الأعمال وتعزيز ا�صتدامتها”.
جت����ارة  “تعترب  ال���ك���ع���ب���ي:  واأ�����ص����اف����ت 
ال���ت���ج���زئ���ة م����ن ال���ق���ط���اع���ات امل����زده����رة 
واحليوية يف دولة الإم��ارات، كما تعترب 
م�صاهماً  وامل�صروبات  امل��اأك��ولت  �صناعة 
رئي�صياً يف اقت�صاد الدولة، ولذلك يعتمد 
– املم�صى( على  )حتدي بوابة ال�صارقة 
املتبادلة والتكاملية بني  تعزيز العاقة 

قطاعي التجزئة واملاأكولت وامل�صروبات 
ال����دول����ة يف حتفيز  ي��ع��ك�����ض ج���ه���ود  مب���ا 
ومتكينهم  الأعمال  رواد  ودع��م  البتكار 
م�صاريع  اإىل  اأف����ك����اره����م  حت���وي���ل  م����ن 

ناجحة”.

دعم املواهب املحلية 
ب���دوره���ا، ق��ال��ت جن���اء امل���دف���ع، املدير 
التنفيذي ملركز ال�صارقة لريادة الأعمال 
اجلديدة  ال������دورة  “تهدف  )�����ص����راع(: 
م��ن حت��دي ب��واب��ة ال�����ص��ارق��ة اإىل متكني 
الدخول  من  املبتكرة  النا�صئة  ال�صركات 
من  اث��ن��ني  ع��رب  اخلليجية  ال�����ص��وق  اإىل 
املنطقة،  يف  من����واً  الأ����ص���رع  ال��ق��ط��اع��ات 
للجائزة  الإجمالية  القيمة  ت�صل  حيث 
 1.5 اإىل  وال��ت�����ص��ه��ي��ات  ال����دع����م  م����ع 
مليون درهماً، ما �صي�صاعد رواد الأعمال 
يف  ال�صتثمار  على  املنطقة  يف  ال�صباب 
طاقاتهم وحتقيق روؤاهم الإبداعية على 

اأر�ض الواقع”.
روؤي������ة  “و�صمن  امل�����دف�����ع:  واأ�����ص����اف����ت 
الأعمال  رواد  دع��م  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��رك��ز 
اأطلقنا  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  وال�����ص��رك��ات 
ال��ت��ح��دي حت���ت ع���ن���وان )حت����دي بوابة 
ل��ي��ك��ون من�صة  – امل��م�����ص��ى(  ال�����ص��ارق��ة 
ل��ع��ر���ض الأف���ك���ار امل��ب��ت��ك��رة وال��ع��م��ل��ي��ة يف 
قطاعي التجزئة والأغذية وامل�صروبات، 
وتوفري فر�ض واعدة للفائزين لتو�صيع 
ب��ال�����ص��راك��ة مع  اأع��م��ال��ه��م، ون��ح��ن نعمل 

الأجيال  ع��ل��ى مت��ك��ني  األ�����ف  جم��م��وع��ة 
ال��ق��ادم��ة م��ن رواد الأع���م���ال م��ن خال 
ت��زوي��ده��م ب��ال��ت��وج��ي��ه وال���دع���م ال���ازم 
واملناف�صة يف  لتحقيق الزده��ار والنجاح 

الأ�صواق العاملية”.

توفري خيارات ت�صوق اأف�صل 
الرئي�ض  عطايا،  عي�صى  اأك��د  جهته  م��ن 
قطاع  اأن  “األف”،  ملجموعة  التنفيذي 
تنوع  لزيادة  الأعمال يعد حمركاً  ري��ادة 
تناف�صيته، وهو  القت�صاد ورفع  وتكامل 
تعاونها  تعزيز  اإىل  باملجموعة  دف��ع  م��ا 
الأعمال  رواد  دع��م  بهدف  “�صراع”  مع 
املمّيزة  ال���ري���ادي���ة  امل�����ص��اري��ع  واأ����ص���ح���اب 
وت����وف����ري ال��ت�����ص��ه��ي��ات ال����ازم����ة لهم 
وتو�صيعها  اأعمالهم  تاأ�صي�ض  اأج���ل  م��ن 
وتطويرها �صمن م�صاريع املجموعة، مع 
التناف�صية لإمارة  امليزات  ال�صتفادة من 

ال�صارقة يف هذا املجال.
املواهب  دع����م  اأن  اإىل  ع��ط��اي��ا  واأ�����ص����ار 
باأولوية  ي��ح��ظ��ى  ال�������ص���اب���ة،  ال���ري���ادي���ة 
لأهمية  نظراً  “األف”،  جمموعة  ل��دى 
ال���رواد وال�صتفادة  ال��ت��ع��اون م��ع ه���وؤلء 
من مواهبهم وقدراتهم يف افتتاح منافذ 
قطاعات  يف  خ�صو�صاً  امل�����ص��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
لتوفري  وامل�صروبات،  والأغذية  التجزئة 
خ���ي���ارات ت�����ص��وق اأف�����ص��ل ل��ل��م��ق��ي��م��ني يف 
رواد  حتفيز  ال��وق��ت  نف�ض  ويف  ال��دول��ة، 
الأع����م����ال ع��ل��ى ال����ص���ت���م���رار يف اإط����اق 
الأفكار وامل�صاريع املبتكرة التي تعزز من 

جودة وجاذبية احلياة يف الإمارة.
الطلبات  ت��ق��ي��ي��م  ب��ع��د  اأن�����ه  اإىل  ي�����ص��ار 
للجائزة،  امل��ر���ص��ح��ني  ق��ائ��م��ة  واخ���ت���ي���ار 
�صيتم توفري الدعم الفني حلوايل 10-
يف  امل�صاركة  النا�صئة  ال�صركات  من   15
كل قطاع وذلك خال الفرتة من 7 اإىل 
اإعداد  24 مار�ض املقبل مل�صاعدتها على 
امل�صاركون  و�صيقوم  والأف��ك��ار،  العرو�ض 
القائمة  �صمن  اختيارهم  �صيتم  ال���ذي 
اللجنة  على  اأفكارهم  بعر�ض  الق�صرية 
ال�صهر  م���ن  لح����ق  وق����ت  يف  امل��خ��ت�����ص��ة 
 10 الفائزون بح�صة  ذاته، كما �صيلتزم 
%من الإي���رادات بعد ع��ام من انطاق 

عملياتهم الت�صغيلية.

•• دبي-وام:

القطاع  ����ص���رك���ات  ك����ربى  ت��ع��ه��دت 
اخل����ا�����ض ال���وط���ن���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة يف 
ال�����دول�����ة ب���رف���ع مت��ث��ي��ل امل���������راأة يف 
 30% اإىل  ال���ق���ي���ادي���ة  امل��ن��ا���ص��ب 
بحلول عام 2025 مقرونا بتبنيها 
التوازن  لتعزيز  متنوعة  م��ب��ادرات 
امل�صتويات  ب��ك��اف��ة  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني 
امل�صتويني  على  لديها  الوظيفية 
للهدف  ا�صتجابة  العاملي  و  املحلي 
التنمية  اأه��������داف  م����ن  اخل���ام�������ض 
امل�����ص��ت��دام��ة امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��وازن بني 
الإن��اث، وتاأكيداً  اجلن�صني ومتكني 
م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ص��راك��ت��ه��ا م���ع جمل�ض 
ب��ني اجلن�صني  ل��ل��ت��وازن  الإم������ارات 
ال����ذي ي��ق��ود ج��ه��ود ك��ب��رية يف هذا 

املجال حملياً واإقليمياً وعاملياً.
التقرير  م���ن  ال���ث���اين  اجل�����زء  ويف 
ال�صركات  م�����ص��وؤويل  روؤي����ة  ن��ت��ن��اول 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي ب����ادرت 
الطوعي  ال����ربوت����وك����ول  ب��ت��وق��ي��ع 
لتبني ثقافة التوازن بني اجلن�صني 
املنا�صب  يف  امل�����راأة  مت��ث��ي��ل  وزي�����ادة 
القطاع  مب���وؤ����ص�������ص���ات  ال���ق���ي���ادي���ة 
بهدف  والعاملية  الوطنية  اخلا�ض 
ت�������ص���ري���ع ال����ه����دف اخل���ام�������ض من 
ورفع  امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف 
املنا�صب  يف  امل������راأة  مت��ث��ي��ل  ن�����ص��ب��ة 
القرار  ���ص��ن��ع  وم���راك���ز  ال��ق��ي��ادي��ة 
من  الكثري  ان�صمام  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
اإليه  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض  م��وؤ���ص�����ص��ات 
املقبلة حيث  القليلة  الفرتة  خال 
جلهود  كثمرة  عنه  الإع���ان  ي��اأت��ي 
عامني من احلوار املفتوح وم�صاركة 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ب����ني  الأف�����ك�����ار 
ممثلًة  امل�صتدامة  التنمية  لأه��داف 
للتناف�صية  الحت�������ادي  امل���رك���ز  يف 
والإح���������ص����اء وجم���ل�������ض الإم��������ارات 
واملجل�ض  اجل��ن�����ص��ني  ب��ني  ل��ل��ت��وازن 
ب�صاأن  اخلا�ض  للقطاع  ال�صت�صاري 

الذي  امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف 
القطاع  �صركات  من  العديد  ي�صم 

اخلا�ض يف جمالت متنوعة.
اأهلي  من�صور  حنان  �صعادة  واأك��دت 
للتناف�صية  الحت��ادي  املركز  مدير 
القطاع  اأن  ب���الإن���اب���ة  والإح�������ص���اء 
رئي�صي  �صريك  الدولة  يف  اخلا�ض 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������ص���رية  يف 
بتقارير  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 
اأن  مو�صحة  العاملية..  التناف�صية 
هذا التعهد ياأتي بهدف دعم املراأة 
القيادية  املنا�صب  لتويل  ومتكينها 
هذه  ليعك�ض  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  يف 

ال�صراكة املتينة.
قفزات  حققت  الدولة  اأن  واأ�صافت 
التناف�صية  ت���ق���اري���ر  يف  م��ت��ت��ال��ي��ة 
الأول  امل���رك���ز  اح��ت��ل��ت  اإذ  ال��ع��امل��ي��ة 
عاملياً يف 29 موؤ�صراً خا�صاً بتمكني 
����ص���ه���ادة عاملية  امل��������راأة مم����ا مي���ث���ل 
توفره  ال��ذي  الكبري  الدعم  مبدى 
ومتكينها  للمراأة  الر�صيدة  القيادة 

اقت�صادياً و�صيا�صياً واجتماعياً .
ق������ال حم���م���د جميل  م�����ن ج���ه���ت���ه 
الرحمي الرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل )م�صدر( 
م�صدر  يف  واملوظفات  املوظفني  اإن 
مقابل  مت�صاٍو  اأج��ر  على  يح�صلون 
ال��ع��م��ل امل��ت�����ص��اوي وت�����ص��ك��ل الإن����اث 
العمل  ق������وة  م����ن   36% ن�����ص��ب��ة 
املعدل  ي���ت���ج���اوز  مب���ا  ال�����ص��رك��ة  يف 
املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  املوجود 

والتقليدية.
من ناحيته اأكد �صاجنيف دوتا املدير 
التنفيذي لل�صلع واخلدمات املالية 
اأن  امل��ت��ع��ددة  لل�صلع  دب���ي  م��رك��ز  يف 

الر�صيدة يف دولة الإمارات للتوازن 
بني اجلن�صني.

م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال زي����اد ع��ب��ل��ة مدير 
للوجبات  ال��دول��ي��ة  م��ون��دل��ي��ز  ع���ام 
ال���������ص����رق الأو�����ص����ط  اخل���ف���ي���ف���ة يف 
النهو�ض  اإن  اأف���ري���ق���ي���ا  و����ص���م���ال 
اأحد  ميثل  اجلن�صني  بني  بالتوازن 
املكونات الرئي�صية لذلك .. وا�صفا 
باخلطوة  توقيعه  الذي مت  التعهد 
الهامة لت�صليط ال�صوء على اأهمية 
ل��ب��ن��اء برامج  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اجل���ه���ود 

توعية وبرامج جمتمعية.
وحتقيقاً لأهداف هذا التعهد الذي 
مت الإعان عنه خال احلفل الذي 
للتوازن  الإم�����ارات  جمل�ض  نظمه 
بني اجلن�صني بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية لأهداف التنمية امل�صتدامة 
موؤخرا فقد اأكدت ال�صركات املوقعة 
ركائز   4 ع��ل��ى  �صتعمل  اأن��ه��ا  عليه 
رئ��ي�����ص��ي��ة ه���ي: ���ص��م��ان امل�����ص��اواة يف 
الأجور وتعزيز التوظيف والرتقية 
اجلن�صني  بني  امل�صاواة  اأ�صا�ض  على 
القيادية  امل��ن��ا���ص��ب  ذل����ك  يف  مب���ا 
العليا وتعميم منظور التوازن بني 
والربامج  ال�صيا�صات  يف  اجلن�صني 
احل��اك��م��ة ل��ل��ع��م��ل ب��ال�����ص��رك��ات مبا 
التحلي  امل��وظ��ف��ني واأخ�����رياً  ي��دع��م 
التعهد  ه���ذا  وي��دع��م  بال�صفافية. 
اجلن�صني  ب���ني  ال����ت����وازن  ب��ت��ع��زي��ز 
ال���ت���زام دولة  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض  يف 
الإمارات باأهداف التنمية امل�صتدامة 
ومبادرات جمل�ض الإمارات للتوازن 
الهدف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني 
اخل����ام���������ض م�����ن ه�������ذه الأه����������داف 
على  املتحققة  الإجن����ازات  وك��ذل��ك 

تاأتي  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ي  امل�������ص���ت���وى 
توفره  الذي  الكبري  للدعم  نتيجة 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ص���ي���دة ل���ل���م���راأة منذ 
50 عاماً مبا  الدولة قبل  تاأ�صي�ض 
املنا�صب  يف  تواجدها  دعم  ذلك  يف 
القيادية ومراكز �صنع القرار حيث 
%50 من عدد  ت�صغل املراأة ن�صبة 
املقاعد باملجل�ض الوطني الحتادي 
اأع��ل��ى امل��ع��دلت العاملية  وت��ع��د م��ن 
كما ت�صل ن�صبة متثيلها يف حكومة 
%27.5 من  اإىل  الإم��ارات حالياً 
عدد ال��وزراء وهي كذلك من اأعلى 
واإقليمياً ومتثل نحو  الن�صب عاملياً 
ال�صلك  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن   30%

الدبلوما�صي يف الدولة.
كما حققت امل��راأة اإجن��ازت كبرية يف 
خمتلف القطاعات بالدولة مبا يف 
ومن  التخ�ص�صية  امل��ج��الت  ذل���ك 
والعلمي  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع  ب��ي��ن��ه��ا 
وجمال الأبحاث العلمية حيث تبلغ 
ن�صبة م�صاركتها يف القطاع ال�صحي 
وممر�صة  طبيبة  ب��ني  م��ا   61%
اأكرث  وت�صكل  وف��ن��ي��ة  و���ص��ي��دلن��ي��ة 
العاملني  اإجمايل  من   45% من 
لدولة  ال��ف�����ص��ائ��ي  ال���ربن���ام���ج  يف 
الإمارات كما حققت اإجنازات لفتة 
والطريان  ال��ه��ن��د���ص��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ع��ل��وم 
والأبحاث وغري ذلك من القطاعات 
التخ�ص�صية وامل�صتقبلية ما يعك�ض 
الر�صيدة  لقيادتنا  الثاقبة  الروؤية 
التوازن  تر�صيخ  وم����ردود  باأهمية 
بني اجلن�صني يف التقدم نحو مزيد 
التنموية  بامل�صرية  الإجن���ازات  من 
نحو  ب��الن��ط��اق  متبوعا  ل��ل��دول��ة 
التي  امل���ق���ب���ل���ة  ع����ام����اً  اخل���م�������ص���ني 
اأحد  اجلن�صني  بني  ال��ت��وازن  ي�صكل 
اأول��وي��ات��ه��ا وم��ا يت�صمنه ذل��ك من 
تعزيز م�صاركة املراأة وتهيئة ال�صبل 
م��زي��د من  لتحقيق  ت��وؤه��ل��ه��ا  ال��ت��ي 

النجاحات والإجنازات.

ملجموعة مي�صان بال�صرق الأو�صط 
اأف��ري��ق��ي��ا ح���ددت مي�صان  و���ص��م��ال 
% من   35 هدًفا يتمثل يف وجود 
“املجموعة”  م��دي��ري  ب��ني  الن�صاء 
املو�صعة بحلول  الإدارة  وبني فريق 
عام 2030. كما قال بال�صاندران 
بيب�صيكو  ع��ام  مدير  جايا�صاندران 
ملنطقة اخلليج اإن ال�صركة ا�صتفادت 
الن�صاء ب�صكل مبا�صر  من م�صاهمة 
واأنها ملتزمة بخلق فر�ض متكافئة 
القيادة  ب���دع���م  م�������ص���ي���داً   .. ل���ه���ن 

املركز يدعم التوازن بني اجلن�صني 
ال�صت�صاري  امل��ج��ل�����ض  م���ع  وي��ع��م��ل 
اأهداف  لتحقيق  اخل��ا���ض  للقطاع 
اإىل  م�����ص��رياً  امل�����ص��ت��دام��ة..  التنمية 
اأن عدد املوظفات باملركز ي�صل 37 
% يف الإدارة التنفيذية و%42 يف 

الإدارة الو�صطى.
اأب�����و منه  رول  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�صتاندرد  ل�بنك  التنفيذي  الرئي�ض 
ت�صارترد يف الإمارات اإن 50 % من 
ه��ن من  البنك  يف  العاملة  ال��ق��وى 

متثيل  لديها  امل��راأة  اأن  كما  الن�صاء 
مو�صحة  الإدارة..  ف��ري��ق  يف  ق��وي 
من  يقلل  امل���راأة  م�صاركة  زي���ادة  اأن 
من  ويزيد  العمل  �صوق  اختناقات 
الكفاءة  م�صتويات  ويعزز  الفر�ض 
املناف�صة وبالتايل  زي��ادة  من خال 
تعزيز النمو القت�صادي امل�صتدام .

اأودو هوينجر  الدكتور  اأك��د  ب��دوره 
ال�صرق  مل��ن��ط��ق��ة  ال���رئ���ي�������ض  ن���ائ���ب 
الأو�صط يف �صركة “بي ايه ا�ض اف” 
العامل  يف  كيميائية  ���ص��رك��ة  اأك����رب 

ال�صركة  ال���ت���زام  اأمل���ان���ي���ا  وم��ق��ره��ا 
املنا�صب  يف  ال��ن�����ص��اء  ن�صبة  ب��زي��ادة 
جميع  يف   30% اإىل  ال���ق���ي���ادي���ة 
بحلول  العامل  حول  ال�صركة  فروع 
خططاً  و�صعت  واأنها   2030 ع��ام 
 .. ال��ه��دف  ه���ذا  لتحقيق  وب���رام���ج 
التزمت  ال���ذي  التعهد  اأن  معترباً 
به �صركات القطاع يف الإم��ارات هو 
م�صاركة  و�صتدعم  م�صجعة  مبادرة 

املراأة يف القت�صاد لأجيال قادمة.
وقال نا�صر �صا�صه املدير الإقليمي 

موؤ�ص�صات خا�صة وطنية وعاملية توؤكد حر�صها على تعزيز روؤية الإمارات للتوازن بني اجلن�صني لدفع الزدهار القت�صادي والجتماعي

حنان اأهلي: الإمارات احتلت املركز الأول عامليًا يف 29 موؤ�صرًا خا�صًا بتمكني املراأة

% من قوة العمل بال�صركة م�صدر: املراأة متثل 36 
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املال والأعمال
 % �صهدت اإجراءات ومتطلبات ترخي�س الأعمال يف الإمارة انخفا�صًا بلغ 71 

اقت�صادية اأبوظبي: موؤ�صرات وا�صحة لنفتاح على امل�صتثمرين مع اإلغاء اأكرث من 20 األفًا من متطلبات ترخي�ض الأعمال

جمل�س �صيدات اأعمال عجمان يعقد اجتماعه الأول يف دورته اجلديدة وي�صتعر�س خطته ال�صرتاتيجية 

معار�ض متنوعة ينفذها املجل�ض العام اجلاري لدعم �صاحبات امل�صاريع

••  اأبوظبي-الفجر: 

القت�صادية-  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
األفاً   20 على  يزيد  م��ا  اإل��غ��اء  اأبوظبي 
م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات ت��رخ��ي�����ض الأع���م���ال يف 
اأبوظبي �صمن مبادرة �صاملة وم�صتمّرة 
ملراجعة اللوائح التنظيمّية لاأعمال يف 
الإمارة، التي تقوم باإدارتها »اقت�صادية 
اأب��وظ��ب��ي« وال��ت��ي ارت��ف��ع ع���دد الدوائر 
واجلهات احلكومّية امل�صاركة فيها منذ 
اأغ�صط�ض  يف  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  اإع��ان��ه��ا 
املا�صي اإىل 26 جّهة حملّية واحتادّية.  
وط���ال الإل���غ���اء، ال���ذي ي��ه��دف اإىل دعم 
كل  م��ن   71% الإم����ارة،  يف  ال�صتثمار 
بلغ  التي  الأع��م��ال  ترخي�ض  متطلبات 

عددها �صابقاً 28،788.
نّفذتها  ال���ت���ي  اخل����ط����وة،  ه�����ذه  ت����اأت����ي 
من  ع����دد  م���ع  ب��ال��ت�����ص��اور  “الدائرة” 
ل�صمان  والحت���ادّي���ة،  املحلّية  اجل��ه��ات 
الإمارة  يف  التنظيمّية  البيئة  مواكبة 
لأولوياتها التنموّية، وت�صمل املتطلبات 
الرعاية  اأه��م��ه��ا  ع���دة جم����الت  امل��ل��غ��اة 
والزراعة،  وال���غ���ذاء  وال��ن��ق��ل  ال�صحّية 
والبيئة.  ال��ع��اّم��ة  ال�صحة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
و����ص���ت���وا����ص���ل »اق���ت�������ص���ادي���ة اأب���وظ���ب���ي« 
ج��ه��وده��ا ل���زي���ادة ن���ط���اق ال���ت���ع���اون مع 
اإطار  يف  احلكومّية  واجل��ه��ات  ال��دوائ��ر 
متكاملة  منظومة  بناء  على  تركيزها 
ملكانة  ت����ع����زي����زاً  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ل���دع���م 
لة  اأبوظبي كجهٍة اإقليمّية وعاملّية مف�صّ

لاأعمال.
و�صمن قائمة اجلهات احلكومية ال�26 
متطلبات  خ��ف�����ض  ج��ه��ود  يف  امل�����ص��ارك��ة 
دائرة  تقودها  التي  الأع��م��ال  ترخي�ض 
فقد  اأب��وظ��ب��ي،  الق��ت�����ص��ادي��ة-  التنمية 

املجل�ض  ع�����ص��وات  وم��ن��ت��ج��ات  م�����ص��اري��ع 
“اإزرع  وم����ب����ادرة  ال�����ص��ي��اح��ي،  ب���امل���ج���ال 
ال�صيدات  ت�����ص��ج��ي��ع  ب��ه��دف  واإح�صد” 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الك����ت����ف����اء ال�����ذات�����ي وال���ب���دء 
مب�صاريع انتاج زراعي، و مبادرة “نقطة 
نظام  خ���دم���ة  ب��ت��وف��ري  وامل��ع��ن��ي��ة  بيع” 
وامل�صتاأجرين  املجل�ض  لع�صوات  كا�صري 
يف املعر�ض الدائم مبركز عجمان لريادة 

العمال.
“عيادة  م����ب����ادرة  اإط�������اق  ج���ان���ب  اإىل 
اخلدمات  من  جملة  لتوفري  العمال” 
الأفكار  و���ص��اح��ب��ات  لأ���ص��ح��اب  املتنوعة 
وامل�������ص���اري���ع ب���ه���دف مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن بدء 

امل�صاريع وا�صتمرارية العمل. 

ك���ان���ت ن�����ص��ب خ��ف�����ض امل��ت��ط��ل��ب��ات على 
والنقل  البلديات  دائ��رة  التايل:  ال�صكل 
العامة  ال�صحة  ق��ط��اع   –  )DMT(
 511 اإىل   9،654 من   ،%95 بن�صبة 
ن�صاطاً،   1،215 ت��غ��ط��ي  م��ت��ط��ل��ب��اً 
 523 من   %78 بن�صبة  النقل  وقطاع 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  115؛  اإىل 
 )ADAFSA ( وال�صامة الغذائية
اإىل    6،587 م�����ن   ،%74 ب���ن�������ص���ب���ة 
ن�صاطاً؛   288 تغطي  1،716متطلباً 
بن�صبة  ال��ري��ا���ص��ي  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����ض 
متطلباً   82 اإىل   949 م���ن   ،%91
ال�صحة  ودائ����رة  ن�����ص��اط��اً؛    58 يغطي 
 672 اإىل    1،512 من   %56 بن�صبة 
و�صرطة  ن�صاطاً؛   84 تغطي  متطلباً 
اإىل   387 م��ن   %79 بن�صبة  اأب��وظ��ب��ي 
املالية  الأوراق  وه��ي��ئ��ة  م��ت��ط��ل��ب��اً؛   80
وال�صلع بن�صبة 40% من 1،160  اإىل 

700 متطلباً.
خف�ض  ج���ه���ود  ق���ي���ادة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
املعايري  اأف���������ص����ل  وف������ق  الإج��������������راءات 
واملمار�صات العاملية، خّف�صت »اقت�صادية 
من  ن�صاطاً   118 متطلبات  اأبوظبي« 
من  تنظمها  التي  التجارية  الأن�صطة 
بن�صبة  اأي  متطلباً،   162 اإىل   709
%77، فيما خّف�صت متطلبات اأن�صطة 
اأخرى، مثل جتارة قطع غيار ال�صيارات 

و�صيانتها، اإىل متطلب واحد فقط.
وقال �صعادة را�صد عبد الكرمي البلو�صي، 
الق��ت�����ص��ادي��ة يف  التنمية  دائ����رة  وك��ي��ل 
اإ�صدار  متطلبات  »خف�ض  اإن  اأبوظبي: 
بن�صبة  التجارية  الأن�صطة  تراخي�ض 
اأبوظبي  يعك�ض حر�ض حكومة   71%
لت�صهيل  ملمو�صة  خطوات  اتخاذ  على 
تناف�صية  وت��ع��زي��ز  الأع����م����ال  ت��اأ���ص��ي�����ض 

اأبوظبي اإقليمياً وعاملياً«.

واأ�صاف �صعادته: »حتمل هذه التغيريات 
اأبوظبي،  جاهزية  عن  وا�صحة  ر�صالة 
من حيث اللوائح والأنظمة والإجراءات 
الأع��م��ال«، م�صرياً  لدعم منو  الّازمة، 
نهجاً  تتخذ  اأب��وظ��ب��ي  »حكومة  اأن  اإىل 
بيئة منا�صبة  اأجل توفري  من  ا�صتباقّياً 
و�صنوا�صل  وال���ص��ت��ث��م��ارات،  ل��اأع��م��ال 
لتعزيز  ال�����ص��ع��ي��د  ه����ذا  ع��ل��ى  ج��ه��ودن��ا 

التحّول القت�صادي يف الإمارة«.
املدير  القبي�صي،  �صامح  قال  من جانبه 
بدائرة  الق��ت�����ص��ادي��ة  ل��ل�����ص��وؤون  ال���ع���ام 
التنمية القت�صادية - اأبوظبي: »تهدف 
القت�صادي  ال��ت��ن��وي��ع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
متعّددة اجلوانب يف اأبوظبي اإىل تطوير 
مل�صتويات  بها  والرت��ق��اء  الأع��م��ال  بيئة 
ت��ن��اف�����ص��ّي��ة ع��امل��ّي��ة ودف����ع ع��ج��ل��ة النمو 
امل�صتمّرة  ج��ه��ودن��ا  وت��ع��د  الق��ت�����ص��ادي. 
العملّية  الأط���ر  امل��زي��د م��ن  نحو و���ص��ع 

•• عجمان - الفجر 

علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  تراأ�صت 
عجمان،  اعمال  �صيدات  جمل�ض  رئي�صة 
�صيدات  اإدارة  ملجل�ض  الول  الج��ت��م��اع 
لاإطاع   2022 للعام  عجمان  اأعمال 
على منجزات وم�صاريع املجل�ض القائمة 
العام  وم���ب���ادرات  م�صاريع  وا���ص��ت��ع��را���ض 

.2022
ع��رب خا�صية  ُبعد  ع��ن  الإج��ت��م��اع  ح�صر 
اإدارة  جمل�ض  ع�صوات  املرئي،  الإت�صال 
وموظفات  ع���ج���م���ان  اع����م����ال  ����ص���ي���دات 
الإجتماع  اع���م���ال  واإ���ص��ت��ه��ل��ت  امل��ج��ل�����ض، 
اأعمال  ���ص��ي��دات  ب��ت��وزي��ع جل���ان جم��ل�����ض 
ع��ج��م��ان ع��ل��ى ع�����ص��وات امل��ج��ل�����ض جلنة 
املحلية  ال���ع���اق���ات  جل��ن��ة  ال��ع�����ص��وي��ة، 

والدولية، جلنة الإعام.
بع�صوات  اآمنة خليفة  الدكتورة  ورحبت 
على  واأثنت  اجُل��دد،  والع�صوات  املجل�ض 
بخدمات  ل���اإرت���ق���اء  امل��ب��ذول��ة  اجل���ه���ود 
جملة  وتنفيذ  تنوعها  وتعزيز  املجل�ض 
من امل�صاريع واملبادرات الرائدة واملبتكرة 
اعمال  �صيدات  جمل�ض  ع�صوات  خلدمة 
عجمان واحلا�صات على رخ�صة بدايات 
و�صيدات العمال ب�صكل عام، مبا يواكب 
توجيهات القيادة الر�صيدة ل�صمان منو 

وا�صتدامة م�صاريع �صيدات الأعمال.

واأكدت اأن جمل�ض �صيدات اأعمال عجمان 
التنموي  دوره  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ري�����ض 
وتقدمي  ع�����ص��وات��ه  م�����ص��اري��ع  خل���دم���ة 
امل�صاريع  لأ�����ص����ح����اب  ال��������ازم  ال����دع����م 
العمال  ورائ�����دات  رواد  م��ن  ال�����ص��غ��رية 
�صمن  وم�صاريعه  مبادراته  تنويع  عرب 
خطته ال�صنوية والعمل على تنظيم باقة 
من املعار�ض املتنوعة وكذلك امل�صاركة يف 
املعار�ض املتخ�ص�صة بهدف اإيجاد قنوات 
امل�صاريع،  �صاحبات  ملنتجات  ت�صويقية 
والور�ض   ال�������دورات  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل 
املعنية   اجلهات  مع  بالتعاون  التدريبية 

ل�صقل اخلربات واملعارف.
ه��������ذا وت�������ن�������اول الج������ت������م������اع اخل���ط���ة 
ال�صرتاتيجية املقرتحة للمجل�ض للعام 
2022 من “مبادرات وبرامج تدريبية 
وملتقيات ومعار�ض متخ�ص�صة” بحيث 
تطوير  ال�صرتاتيجية  اخلطة  ناق�صت 
املبادرات واعتمادها مثل،  جمموعة من 
بتوفري  وامل��ع��ن��ي��ة  “�صيارتي”  م���ب���ادرة 
ب��ن��ظ��ام القر�ض  مت��وي��ل ل�����ص��راء ���ص��ي��ارة 
لتوفري  “ريوقي”  وم���ب���ادرة  احل�����ص��ن، 
من�صة لبيع منتجات “الريوق” ملوظفي 
ومبادرة  واخلا�صة،  احلكومية  اجلهات 
“رفوف” لعر�ض منتجات الع�صوات يف 
نقاط البيع املعتمدة، ومبادرة “اإماراتي 
جميلة” لتنظيم رحات �صياحية وربط 

واملعنية  الريا�صية”  “املن�صة  وم��ب��ادرة 
املجل�ض  ب����ني  ل���ل���ت���ع���اون  ق����ن����وات  ب��ف��ت��ح 
بهدف  وال�صحية  الريا�صية  وال��ن��وادي 
توفري باقات وعرو�ض خلدمات النوادي 
�صيدات  ل��ع�����ص��وات جم��ل�����ض  ال��ري��ا���ص��ي��ة 

اأعمال عجمان.
متابعة  اجل��اري،  العام  فعاليات  وت�صمل 
اإ���ص��راق��ة يف ن�صخته  ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي 
الثانية والهادف اإىل بناء كيان اقت�صادي 
نقلة نوعية يف  واإح��داث  عائلي م�صتدام 
اآداء الأ�صر املنتجة يف امل�صاريع ال�صغرية 

واملتو�صطة وفتح اأ�صواقاً جديدة لها.
كما اإطلعت ع�صوات جمل�ض الإدارة على 
التخ�ص�صية  التدريبية  ال��ربام��ج  خطة 
امل�صاريع  ملنتجات  املبيعات  اإدارة  ومنها 
ال�صابون  �صناعة  ومنتجات  ال��زراع��ي��ة 
وطرح  والتف�صيل،  واخلياطة  وال�صموع 
ريادة  ودبلوم  العقاري  للدبلوم  املجل�ض 
الأع���م���ال وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
من  حزمة  املجل�ض  ط��رح  كما  املخت�صة، 
الور�ض التدريبية على مدار العام ومنها 
الذهب،  ���ص��ي��اغ��ة  ال��ف��خ��ار،  ���ص��ن��اع��ة   “
�صناعة الورق من �صعف النخيل، تطوير 

احلرف والنحا�ض”.
واإ����ص���ت���ع���ر����ض امل��ج��ل�����ض جم���م���وع���ة من 
العام  خ�����ال  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  امل��ل��ت��ق��ي��ات 
اليدوية،  “ملتقى احلرف  اجل��اري مثل 

الأعمال  بيئة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي 
الداعمة جلميع القطاعات وال�صناعات 
ج������زءاً ل ي���ت���ج���زاأ م���ن م�����ص��ريت��ن��ا نحو 

القت�صاد القائم على املعرفة«.
ة “رحلة  واأ�صاف القبي�صي: »تقدم من�صّ
امل�صتثمرين،  لدعم  الذكّية  امل�صتثمر” 
“جيتك�ض”  م��ع��ر���ض  ُع��ر���ص��ت يف  ال��ت��ي 
يف  ت�صهم  وم��ع��ل��وم��ات  اأدوات   ،2021
الرخ�ض  اإ�����ص����دار  اإج���������راءات  ت�����ص��ري��ع 
ال���ت���ج���ارّي���ة وال���ت���وا����ص���ل امل���ب���ا����ص���ر مع 
اجلهات املعنّية يف القطاعني احلكومي 
الأخ���رى  احل��واف��ز  وت�صمل  واخل���ا����ض. 
ر�صوم  م��وؤخ��راً خف�ض  اأُع��ل��ن عنها  التي 
التجارّية،  ال��رخ�����ض  وجت��دي��د  اإ����ص���دار 
اأخ��رى نحن على  اإج���راءات  اإىل  اإ�صافة 
مكانة  ت��ر���ص��ي��خ  يف  �صت�صهم  ب��اأن��ه��ا  ث��ق��ة 
مف�صلًة  ك���وج���ه���ٍة  ال���ع���امل���ّي���ة  اأب���وظ���ب���ي 

لاأعمال«.

�صينظم  ك��م��ا  القمة”  رائ�����دات  م��ل��ت��ق��ى 
املتخ�ص�صة  املعار�ض  من  ع��دداً  املجل�ض 
م���ع���دات  ال�����دي�����ك�����ور،  “ال�صيافة،  يف 
التخييم، الذهب واملجوهرات، واملعر�ض 

اخلليجي”.
الإدارة  جم��ل�����ض  ع�������ص���وات  واع���ت���م���دت 
املوؤمترات  يف  واحل�صور  امل�صاركة  اأجندة 
واملعار�ض داخل الدولة وخارجها بهدف 
وتبادل  املمار�صات  اأف�صل  على  الط��اع 
اخلربات مع اجلهات ذات ال�صلة بطبيعة 
اإ�صتعرا�ض  مت  ك���ذل���ك  امل��ج��ل�����ض،  ع��م��ل 
اأجندة زيارات واجتماعات املجل�ض للربع 

الول من العام اجلاري.
اآل  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  وثمنت  ه��ذا 
����ص���ي���دات اعمال  ع��ل��ي رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����ض 
والاحمدود  املتوا�صل  الدعم  عجمان 
من جانب غرفة جتارة و�صناعة عجمان 
لكافة م�صاريع وفعاليات املجل�ض ل�صمان 
منو واإ�صتدامة م�صاريع ع�صوات جمل�ض 
�صيدات اعمال عجمان وحتفيز �صاحبات 
العمل  موا�صلة  على  وامل�صاريع  الفكار 
الإمارة،  اقت�صاد  يف  الفعالة  وامل�صاهمة 
مع  املجل�ض  �صراكات  بتنوع  اأ���ص��ادت  كما 
ك���اف���ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة 
اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  واجلهات  واملحلية 
تطلعات  تواكب  خدمات  توفري  ل�صمان 

�صيدات ورائدات العمال ب�صكل عام.

الإمارات للدرا�صات امل�صرفية يدرب اأكرث 
من 32 األفا متدربا ومهنيا خالل 2021 

•• ال�سارقة-وام:

الرائدة  الإقليمية  املوؤ�ص�صة   - واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات  الإم��ارات  اأعلن معهد 
يف جمال التعليم امل�صريف واملايل - تدريب 32 األفا و 773 متدرباً ومهنياً من 
العاملني يف القطاع امل�صريف واملايل خال عام 2021 �صّكل الإماراتيون ما يزيد 

عن 36 يف املائة منهم.
وقّدم املعهد خال العام املن�صرم ما جمموعه األف و 81 برناجما تدريبيا �صمن 
خطة التدريب ال�صنوية للقطاع امل�صريف وخطة التدريب ال�صنوية لقطاع التاأمني 
املهنية  التعلم والربامج اخلا�صة وال�صهادات  املايل وم�صارات  التعليم  وموؤمترات 

املتخ�ص�صة اإ�صافة اإىل برامج التنمية الوطنية.
وقال �صعادة جمال اجل�صمي مدير عام معهد الإمارات للدرا�صات امل�صرفية واملالية 
يف ت�صريح خا�ض لوكالة اأنباء الإمارات وام : ي�صعدنا اإمتام هذا العدد من املتدربني 
لتدريباتهم املهنية هذا العام حيث نعمل على ت�صميم براجمنا التدريبية �صنوياً 
وفق الإحتياجات احلالية لاأ�صواق الإقليمية والعاملية وقد حققت تلك املقاربة 
جناحات كبرية بالن�صبة لنا واأّيدت �صعينا الدائم لدعم التطوير املهني للعاملني 

يف قطاع البنوك والتمويل”.
 316 املعهد  ق��ّدم   2021 دي�صمرب  يناير حتى  الفرتة من  اأن��ه خ��ال  اأو���ص��ح  و 

 257 بها  ���ص��ارك  متخ�ص�صا  ب��رن��اجم��اً 
امل�صريف  القطاع  م��ن  مهنيا   21 و  األ��ف��ا 
ومنها  متعددة  موا�صيع  وغطت  وامل��ايل 
الئتمان  واإدارة  امل�����ص��رف��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املالية  والتكنولوجيا  امل�صاريع  ومتويل 
امل�صرفية  واخل�����دم�����ات  وال���ت���ح���ل���ي���ات 
امل�����وارد  وق����ي����ادة  واإدارة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
امل�صرفية  واخل�������دم�������ات  ال����ب���������ص����ري����ة 
والت�صويق وخدمة  واملبيعات  الإ�صامية 
مع  وال��ت��ع��ام��ل  اجل����ودة  واإدارة  ال��ع��م��اء 
املخاطر والمتثال واخلزينة واخلدمات 

امل�صرفية ال�صتثمارية.
.. قال اجل�صمي  بالتاأمني  ويف ما يتعلق 
اإن املعهد تعاون مع هيئة التاأمني لإعداد 

و�صملت   2021 ل��ع��ام  ال��ت��دري��ب  خ��ط��ة 
تقدمي اأكرث من 117 برناجماً تدريبياً �صارك فيها 3،301 متدرب حتى الآن 
كما نّظم املعهد خال العام املا�صي عدة برامج تدريبية وم�صارات تعليمية وفق 
طلب واحتياجات قطاع البنوك والتاأمني حيث نظم 62 برناجماً تدريبياً خا�صاً 
و122 م�صاراً تعليمياً عرب من�صات رقمية خمتلفة اجتذبت جمتمعة 4 اآلف و 
ل�صهادات مهنية متخ�ص�صة  دورات   6 العام  هذا  املعهد  كما جدد   .. متدربا   72
اإىل  و لفت  �صاملة.  رائ��دة بهدف تقدمي جتربة تدريبية  بالتعاون مع موؤ�ص�صات 
اأن املعهد نظم خال 2021 خطة تدريب لوظائف خمتلفة يف القطاع امل�صريف 
املهنيني  ت��زوي��د  ب��ه��دف  م��ت��درب��اً   540 و  األ���ف  بها  ���ص��ارك  ب��رن��اجم��اً   61 �صملت 
الإماراتيني باملهارات و�صقلها �صمن خمتلف املجالت امل�صرفية وم�صاعدة القطاع 
على الو�صول اإىل اأهدافه ال�صنوية يف جمايل التوظيف والتدريب ما �صكل خطوة 

اأخرى �صمن التزام املعهد بدعم جهود التوطني بدولة الإمارات.
باملعهد خال العام املا�صي واأكملوا  اإماراتياً   676 األف و  اإىل التحاق11  واأ�صار 
 7 اإجمايل امل�صاركني حيث التحق  36 يف املائة من  تدريباتهم بنجاح مما ميثل 
�صارك  بينما  امل�صريف  للقطاع  ال�صنوية  التدريب  بخطة  اإم��ارات��ي��اً   241 و  اآلف 
يف  اإم��ارات��ي��اً  و980  التاأمني  لقطاع  ال�صنوية  التدريب  خطة  يف  اإم��ارات��ي��اً   643

دورات وم�صارات التعليم اخلا�صة.

•• دبي-الفجر: 

الأكرب  احل��دث  الأو�صط”،  ال�صرق  بلك  “بريك  عقد 
يف املنطقة املخ�ص�ض لقطاع �صحن الب�صائع ال�صائبة 
واملعدات الثقيلة للم�صاريع الكربى، موؤمتًرا �صحفًيا 
واملعر�ض،  امل���وؤمت���ر  م���ن   2022 دورة  ح���ول  اأم�������ض 
بح�صور عدد من اأبرز قادة القطاع من دي بي ورلد، 
اأبوظبي،  اأ�ض يف”  و”دي  اأبوظبي،  وجمموعة موانئ 
وعدد من اجلهات الرائدة يف قطاع ال�صحن يف الدولة، 
الأو�صط”  ال�����ص��رق  بلك  “بريك  ال��ت��زام  على  ت��اأك��ي��ًدا 

بدوره يف مواجهة حتديات مرحلة ما بعد اجلائحة.
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  رع��اي��ة  احل����دث حت��ت  ُي��ن��ظ��م 
دبي  م��رك��ز  يف  املقبل  ف��رباي��ر  و2   1 ي��وم��ي  التحتية 
ال���ت���ج���اري ال���ع���امل���ي، ول���ل���ع���ام ال���ث���ال���ث ع��ل��ى ال���ت���وايل، 
امل�صيف  امل��ي��ن��اء  باعتبارها  ورلد”  ب��ي  “دي  ت�����ص��ارك 
الأو�صط”  ال�صرق  بلك  “بريك  و�صيوفر  للمعر�ض. 
الأعمال  ���ص��رك��اء  م��ع  للتوا�صل  للم�صاركني  ف��ر���ص��ة 

امل�صاريع،  واأ���ص��ح��اب  اخل��دم��ات  وم��ق��دم��ي  املحتملني 
املحلية  ال�����ص��رك��ات  م��ن  ك��ب��رًيا  ع���دًدا  ي�صتقطب  حيث 
م�صت�صار  مالك،  اآل  ح�صة  املهند�صة  وقالت  والعاملية. 
الوزير ل�صوؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية 
التحتية: “بعد عام مليء بالتحديات يف قطاع ال�صحن 
ر�صخت  العامل،  م�صتوى  على  اللوج�صتية  واخلدمات 
واإيجاد  الأزم���ات  مواجهة  يف  ريادتها  الإم���ارات  دول��ة 
حلول عملية قابلة للتطبيق. وخال ذروة اجلائحة، 
حركة  ت��دف��ق  �صمان  على  الإم�����ارات  م��وان��ئ  حر�صت 
الإمكانات  وظهرت  ب�صا�صة،  الرئي�صة  ال�صلع  جت��ارة 
الهائلة ملوانئنا من خال تعاملها مع كميات �صخمة 
من الب�صائع لتلبية احتياجات الدولة واملنطقة. كما 
لتبديل  ال��ازم��ة  الت�صهيات  جميع  ال��دول��ة  وف���رت 
اإىل  واإع��ادت��ه��م  اآم��ن  ب�صكل  البحرية  الأط��ق��م  وتغيري 
البحارة.  ت�صهيل حياة جمتمع  اأوطانهم، مبا ي�صمن 
ال�����ص��ح��ن واخلدمات  امل��ع��ن��ي��ني يف ق��ط��اع  وب��دع��م م��ن 
رفع م�صتوى  ب�صكل متوا�صل على  نعمل  اللوج�صتية، 

بلك  “بريك  وم��ع��ر���ض  م��وؤمت��ر  و�صي�صهم  ال��ق��ط��اع. 
امل�صاعي  ه��ذه  تعزيز  يف   2022 الأو�صط”  ال�����ص��رق 
يف  امل�صاريع  معدات  �صحن  لقطاع  تطلعاتنا  لتحقيق 
دولة الإمارات.”  كاأحد اأوائل الفعاليات ال�صرتاتيجية 
التي تعقد هذا العام، �صي�صهم موؤمتر ومعر�ض “بريك 
بلك ال�صرق الأو�صط” 2022 يف متكني احلوار بني 
ال�صركات واملعنيني من جميع اأنحاء املنطقة، وتقدمي 
حلول مبتكرة ميكن اأن ت�صاعد يف تطور القطاع على 
م�صتوى العامل، اإ�صافة اإىل ت�صجيع التعاون وت�صهيل 
عقد ال�صفقات، حيث �صيتمكن امل�صاركون من التوا�صل 
م��ب��ا���ص��رة م���ع امل�����ص��وؤول��ني وم��ت��خ��ذي ال���ق���رار، مب���ا يف 
وال�صركات  واملقاولت،  الهند�صة  �صركات  قيادات  ذلك 
امل�����ص��ن��ع��ة، وامل���وان���ئ، وحم��ط��ات احل���اوي���ات، و�صركات 
الطاقة وغريها. وقال �صهاب اجل�صمي، مدير الإدارة 
التجارية للموانئ واملحطات يف دي بي ورلد الإمارات: 
“على الرغم من تف�صي اجلائحة العام املا�صي، جنح 
ميناء جبل علي يف تنفيذ اأحد اأكرب م�صاريع ال�صحن 

�صفينة  على  عماقة  اإيثيلني  ب��ويل  مفاعات  لأرب��ع 
ما  اأي  ط��ن��اً،   839 ال�صحنة  وزن  بلغ  حيث  ح��اوي��ات، 
424 حاوية منطية، الأمر الذي يوؤكد  يعادل حجم 
لأ�صواق  الفّعال  الو�صول  توفري  على  امليناء  ق���درات 
ت�صم اأكرث من 3.5 مليار م�صتهلك يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا، حيث يرتبط مع اأكرث 
 80 اأك��رث من  ويوفر  �صحن بحري  150 منفذ  من 

رحلة لل�صفن اأ�صبوعًيا.”
�صحن  قطاع  لأهمية  منا  “اإدراًكا  اجل�صمي:  واأ�صاف 
الب�صائع ال�صائبة ومعدات امل�صاريع بالن�صبة لقت�صاد 
دولة الإم��ارات، نعمل على تعزيز دعمنا لهذا القطاع 
احليوي، الذي يلعب دوًرا مهًما يف حتفيز النمو نظًرا 
لأهميته يف عمليات ال�صترياد والت�صدير. ومن خال 
�صراكتنا مع “بريك بلك ال�صرق الأو�صط”، نتطلع اإىل 
ت�صليط ال�صوء على اأهمية قطاع ال�صحن، كما ناأمل يف 
املعنية حول  املوؤ�ص�صات  ملناق�صة  املن�صة  ال�صتفادة من 

هذا القطاع احليوي.”

بريك بلك ال�صرق الأو�صط يجمع قادة القطاع ملواجهة حتديات مرحلة ما بعد اجلائحة

اأدنوك تعلن عن تاأ�صي�ض اأدنوك مربان املتخ�ص�صة يف 
اإ�صدار �صندات الدين يف اأ�صواق راأ�ض املال العاملية

•• اأبوظبي-وام:

“اأدنوك” اأم�ض عن تاأ�صي�ض �صركة  اأعلنت �صركة برتول اأبوظبي الوطنية 
اأدن��وك مربان   - ا�ض �صي املحدودة”  اآر  “اأدنوك مربان  ا�صم  جديدة حتت 
- والتي تعد ال�صركة الرئي�صية املُ�صنفة ائتمانيا واملُ�صدرة ل�صندات الدين 
اأن حت�صل  امل��ت��وق��ع  وم��ن  اأدن����وك.  العاملية ملجموعة  امل���ال  راأ����ض  اأ���ص��واق  يف 
الئتماين  الت�صنيف  وكالة  “AA” من  ت�صنيف  على  مربان”  “اأدنوك 
“Aa2” من “موديز خلدمات  وت�صنيف  الدولية “�صتاندرد اآند بورز”، 
امل�صتثمرين” وت�صنيف “AA” من “وكالة فيت�ض للت�صنيف الئتماين” 

- فيت�ض -، وذلك متا�صياً مع الت�صنيفات املمنوحة لأمارة اأبوظبي.
كما تعك�ض هذه الت�صنيفات املتميزة من اأكرب وكالت الت�صنيف الئتماين 
املالية  وامل��اءة  القوي،  وامل��ايل  الت�صغيلي  اأدن��وك  اأداء  العامل  على م�صتوى 
خام  “مربان”  لإن��ت��اج  املنخف�صة  للتكلفة  ب��الإ���ص��اف��ة  لأدن����وك،  العالية 
اخلام  النفط  من  اإنتاجها  لبيع  اأدن��وك  ت�صتخدمه  ال��ذي  القيا�صي  النفط 
من احلقول الربية والذي يعد واحداً من اأقل خامات النفط يف انبعاثات 
 ”AA“ امل�صتقل  الت�صنيف  املحافظة على  اأدنوك  الكربون عاملياً. وتعتزم 
اأ�صدرتها  ال��ت��ي  لا�صتبدال  القابلة  لل�صندات  “فيت�ض”  منحته  ال���ذي 
 -  XS2348411062 التعريف:  رق��م   - للتوزيع”  “اأدنوك  �صركة 
الت�صنيف  ال�صركة طلبت �صحب  اأن  اإل   ،2024 ال�صداد يف  ت�صتحق  والتي 
لأول  “فيت�ض”  منحته  ال��ذي  اأدن���وك  جمموعة  م�صتوى  على  الئتماين 
مرة يف فرباير 2019، وذلك نظراً لتاأ�صي�ض “اأدنوك مربان” والتي تعد 
اأ�صواق  يف  الدين  ل�صندات  واملُ�صدرة  ائتمانيا  املُ�صنفة  الرئي�صية  ال�صركة 
راأ�ض املال العاملية ملجموعة اأدنوك. و�صوف تقوم “اأدنوك مربان” مبراقبة 

الأ�صواق عن كثب وا�صتك�صاف فر�ض متويل حمتملة.
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العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : ايكيو كريتيف ليف لإدارة الفعاليات ملالكها علي واأولده القاب�صة 
را�صد  علي خلفان  806 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  م  م  ذ  �س  الواحد  ال�صخ�س  �صركة 
م�صوؤولية  ذات  �صركة   : ال��ق��ان��وين  ال�صكل   - تيكوم   - الوىل  ال�صفوح   - ال��ظ��اه��ري  امل��ط��وع 
بال�صجل  القيد  رق��م   777615  : الرخ�صة  رق��م   - م(  م  )ذ  ال��واح��د  ال�صخ�ض  حم���دودة- 
ب��اأن��ه قد  ب��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  1273931 مب��وج��ب   : ال��ت��ج��اري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اه  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/11/28 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
2021/11/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اأحمد 
 - م  م  ذ  �س   - الواحد  ال�صخ�س  �صركة  قانونيون  ومراجعون  حما�صبون  احلو�صني 
العنوان : مكتب رقم  805 ملك يو�صف حممد ر�صول حممد - بردبي - برج خليفة - هاتف 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-4341112  : فاك�ض   04-4341111  :

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70330 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

�صركة  قانونيون  ومراجعون  حما�صبون  احلو�صني  اأحمد   : امل�صفي  ا���ص��م 
يو�صف  م��ل��ك   805 رق���م   مكتب   : ال��ع��ن��وان   - م  م  ذ  �س   - ال��واح��د  ال�صخ�س 
حممد ر�صول حممد - بردبي - برج خليفة - هاتف : 4341111-04 فاك�ض : 
4341112-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
الفعاليات  ايكيو كريتيف ليف لإدارة  لت�صفية  اأعاه  املذكور  امل�صفي  تعيني 
ملالكها علي واأولده القاب�صة �صركة ال�صخ�س الواحد �س ذ م م وذلك مبوجب 
2021/11/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي  قرار حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/11/28 بتاريخ 
معه  اأع��اه، م�صطحباً  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�صفي 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( خ��ال  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة 

الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70330

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
ركن الزياء الأملانية وميثلها ال�ضيد:ح�ضن حممد حمو�س   

اداء   امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0005502/ 
اإىل املحكوم عليه : ركن الزياء الأملانية وميثلها ال�صيد:ح�صن حممد حمو�ض   

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ر�صيد احمد البني - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صاما الر�صوم وامل�صاريف 11470.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�صور 
امام املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
طلب اإعالن بالن�ضر
رقم )279/2022(

مقدم من : املخطر :- اخلط الامع للتجارة العامة )ذ.م.م( - وميثلها ال�صيد/ ع�صام حممد عبدالوهاب �صليمان - م�صري 
اجلن�صية - ب�صفته �صريك ومدير ، وميثله بالوكالة/ال�صيد احمد عيد اأحمد احلديدى - م�صري اجلن�صية مبوجب الوكالة 
ال�صادرة من كاتب عدل ال�صارقة بالرقم sh20190312d12203 بتاريخ 2019/3/12 ومتثله بالوكالة ال�صتاذة 
 261221/1/2016 بالرقم  دبي  كاتب عدل  ال�صادرة من  الوكالة  �صودانية اجلن�صية مبوجب  ن�صال قر�صي عبا�ض   /
بتاريخ 2016/12/14 وميثلها بالوكالة ال�صيد/ ح�صن روبي �صعبان - م�صرى اجلن�صيه - مبوجب الوكاله ال�صادره من 

كاتب العدل مبحاكم دبي بالرقم ال�صادر 176440/1/2019 بتاريخ 2019/9/4.
�صد - املخطر اليه : حممد ابو م�صلم م�صلم النقيب - م�صري اجلن�صية

املو�صوع : طلب اعان بالن�صر
يلتم�ض مقدم الطلب من �صعادة املحكمة املوقرة التكرم باملوافقة اعان املخطر اليه بالن�صر، حيث انه مت انتقال موظف 

التبليغ اىل مقر املخطر اليهم وجاءت نتيجه التبيلغ -
)تبني ىل ان املكتب مغلق با�صتمرار ولتوجد لوحه وبالت�صال باملنذر اليه ليرد لذلك تعذر العان (

لذلك ،  نلتم�ض من املحكمة املوقرة الت�صريح باعان املخطر اليه بالن�صر
يخطر املخطر املخطر اليه ب�صداد مبلغ 59982.30  درهم مو�صوع ال�صيكات مو�صوع هذا الخطار واملبني عاليه وذلك 

خال خم�صة ايام من تاريخ هذا الخطار والتحديات �صنظطر ا�صفني لتخاذ الجراءات القانونية �صدكم. 
بالوكالة عن اخلطر / بالوكالة / ح�ضن روبي �ضعبان 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
طلب اإعالن بالن�ضر
رقم )196/2022(

مقدم من : املخطر :- اخلط الامع للتجارة العامة )ذ.م.م( - وميثلها ال�صيد/ ع�صام حممد عبدالوهاب �صليمان - م�صري 
اجلن�صية - ب�صفته �صريك ومدير ، وميثله بالوكالة/ال�صيد احمد عيد اأحمد احلديدى - م�صري اجلن�صية مبوجب الوكالة 
ال�صادرة من كاتب عدل ال�صارقة بالرقم sh20190312d12203 بتاريخ 2019/3/12 ومتثله بالوكالة ال�صتاذة 
 261221/1/2016 بالرقم  دبي  كاتب عدل  ال�صادرة من  الوكالة  �صودانية اجلن�صية مبوجب  ن�صال قر�صي عبا�ض   /
بتاريخ 2016/12/14 وميثلها بالوكالة ال�صيد/ ح�صن روبي �صعبان - م�صرى اجلن�صيه - مبوجب الوكاله ال�صادره من 

كاتب العدل مبحاكم دبي بالرقم ال�صادر 176440/1/2019 بتاريخ 2019/9/4.
�صد املخطر اليه : �صوداكارات بوبو كول امبو موندازيل - هندي اجلن�صية 

املو�صوع : طلب اعان بالن�صر
يلتم�ض مقدم الطلب من �صعادة املحكمة املوقرة التكرم باملوافقة اعان املخطر اليه بالن�صر، حيث انه مت انتقال موظف 

التبليغ اىل مقر املخطر اليهم وجاءت نتيجه التبيلغ -
)تبني ىل ان املكتب مغلق با�صتمرار ولتوجد لوحه وبالت�صال باملنذر اليه ليرد لذلك تعذر العان(

لذلك ،  نلتم�ض من املحكمة املوقرة الت�صريح باعان املخطر اليه بالن�صر
يخطر املخطر املخطر اليه ب�صداد مبلغ 80403.75 درهم مو�صوع ال�صيكات مو�صوع هذا الخطار واملبني عاليه وذلك 

خال خم�صة ايام من تاريخ هذا الخطار والتحديات �صنظطر ا�صفني لتخاذ الجراءات القانونية �صدكم. 
بالوكالة عن اخلطر / بالوكالة / ح�ضن روبي �ضعبان 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
طلب اإعالن بالن�ضر
رقم )192/2022(

مقدم من : املخطر :- اخلط الامع للتجارة العامة )ذ.م.م( - وميثلها ال�صيد/ ع�صام حممد عبدالوهاب �صليمان - م�صري 
اجلن�صية - ب�صفته �صريك ومدير ، وميثله بالوكالة/ال�صيد احمد عيد اأحمد احلديدى - م�صري اجلن�صية مبوجب الوكالة 
ال�صادرة من كاتب عدل ال�صارقة بالرقم sh20190312d12203 بتاريخ 2019/3/12 ومتثله بالوكالة ال�صتاذة 
 261221/1/2016 بالرقم  دبي  كاتب عدل  ال�صادرة من  الوكالة  �صودانية اجلن�صية مبوجب  ن�صال قر�صي عبا�ض   /
بتاريخ 2016/12/14 وميثلها بالوكالة ال�صيد/ ح�صن روبي �صعبان - م�صرى اجلن�صيه - مبوجب الوكاله ال�صادره من 

كاتب العدل مبحاكم دبي بالرقم ال�صادر 176440/1/2019 بتاريخ 2019/9/4.
�صد املخطر اليهم : 1- النقيب لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  

املو�صوع : طلب اعان بالن�صر
يلتم�ض مقدم الطلب من �صعادة املحكمة املوقرة التكرم باملوافقة اعان املخطر اليه بالن�صر، حيث انه مت انتقال موظف 

التبليغ اىل مقر املخطر اليهم وجاءت نتيجه التبيلغ -
)تبني ىل ان املكتب مغلق با�صتمرار ولتوجد لوحه وبالت�صال باملنذر اليه ليرد لذلك تعذر العان (

لذلك ،  نلتم�ض من املحكمة املوقرة الت�صريح باعان املخطر اليه بالن�صر
يخطر املخطر املخطر اليه ب�صداد مبلغ 59982.30 درهم مو�صوع ال�صيكات مو�صوع هذا الخطار واملبني عاليه وذلك 

خال خم�صة ايام من تاريخ هذا الخطار والتحديات �صنظطر ا�صفني لتخاذ الجراءات القانونية �صدكم. 
بالوكالة عن اخلطر / بالوكالة / ح�ضن روبي �ضعبان 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
طلب اإعالن بالن�ضر
رقم )195/2022(

مقدم من : املخطر :- اخلط الامع للتجارة العامة )ذ.م.م( - وميثلها ال�صيد/ ع�صام حممد عبدالوهاب �صليمان - م�صري 
اجلن�صية - ب�صفته �صريك ومدير ، وميثله بالوكالة/ال�صيد احمد عيد اأحمد احلديدى - م�صري اجلن�صية مبوجب الوكالة 
ال�صادرة من كاتب عدل ال�صارقة بالرقم sh20190312d12203 بتاريخ 2019/3/12 ومتثله بالوكالة ال�صتاذة 
 261221/1/2016 بالرقم  دبي  كاتب عدل  ال�صادرة من  الوكالة  �صودانية اجلن�صية مبوجب  ن�صال قر�صي عبا�ض   /
بتاريخ 2016/12/14 وميثلها بالوكالة ال�صيد/ ح�صن روبي �صعبان - م�صرى اجلن�صيه - مبوجب الوكاله ال�صادره من 

كاتب العدل مبحاكم دبي بالرقم ال�صادر 176440/1/2019 بتاريخ 2019/9/4.
�صد املخطر اليه : احمد �صمري خليفة حمد - م�صري اجلن�صية 

املو�صوع : طلب اعان بالن�صر
يلتم�ض مقدم الطلب من �صعادة املحكمة املوقرة التكرم باملوافقة اعان املخطر اليه بالن�صر، حيث انه مت انتقال موظف 

التبليغ اىل مقر املخطر اليهم وجاءت نتيجه التبيلغ -
)تبني ىل ان املكتب مغلق با�صتمرار ولتوجد لوحه وبالت�صال باملنذر اليه ليرد لذلك تعذر العان (

لذلك ،  نلتم�ض من املحكمة املوقرة الت�صريح باعان املخطر اليه بالن�صر
يخطر املخطر املخطر اليه ب�صداد مبلغ 59982.30 درهم مو�صوع ال�صيكات مو�صوع هذا الخطار واملبني عاليه وذلك 

خال خم�صة ايام من تاريخ هذا الخطار والتحديات �صنظطر ا�صفني لتخاذ الجراءات القانونية �صدكم. 
بالوكالة عن اخلطر / بالوكالة / ح�ضن روبي �ضعبان 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
يف الدعوى رقم 2021/382 جتاري كلي    

الدعوى املقامة �صد املدعي عليها / كراون بيك للتجارة العامة - �ض ذ م م  
املقامة من قبل املدعي : ماركت لند بيه تي واي ليمتد   

مبا اأن هناك دعوى مقدمة �صدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2021/382 جتاري كلي، 
وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�صبيا يف الدعوى ، فاإننا وعما باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�صنة  1992 ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �صوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�صوع اأدناه وذلك يوم الإثنني املوافق 2022/2/7 يف متام ال�صاعة 11.00 

ظهرا ، مع اإح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. 
عود ميثاء ، �صارع ام هرير ، بالقرب من ج�صر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه اىل ديرة ، بناية 
الفجر ، ا�صفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�صات ، خلف البناية نادي الن�صر الريا�صي ، الطابق 

الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�ضبي 
حممد �ضعيد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/877( 
املنذر / بنك دبي الإ�صامي

وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ريا�ض بن ح�صن ح�صن بن عبداهلل بامري بامري - هندي اجلن�صية - وعنوانه اإمارة دبي - �صارع الرفاعة - بجوار 

مركز �صرطة الرفاعة - بناية �صايرب هو�ض - �صقة رقم  328 - متحرك رقم 0552756931 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )15568( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )15568( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2011رمادي هوندا �صيتي Eدبي 64923
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/845( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / اك�صنت لل�صناعات - �ض م ح 

وعنوانه اإمارة دبي - منطقة مردف - �صارع 78 - فيا رقم A29 - متحرك رقم 0529990539 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )57157( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )57157( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2014ا�صودفولك�س واجن با�صات ابي�سال�صارقة95213
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70392
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/861( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �صمري جوليو�ض جوليو�ض باركات - باك�صتاين اجلن�صية - وعنوانه اإمارة دبي - بردبي - بناية املبارك - �صقة رقم  

 0529797858 رقم  متحرك   -  319
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )22123( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )22123( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2015ابي�س�صفرولية كروزDدبي 71082
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/855( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
اإم��ارة ابوظبي - �صارع دملا - بناية  العافية - متحرك  املنذر اليه / ري�صارد ت��ووازون �صوملورو - فلبيني اجلن�صية - وعنوانه 

رقم 0564411854
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )33134( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )33134( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2012ابي�س ني�صان اك�س تريل 15ابوظبي93867
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/868( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / تراك�ض اك�صربي�ض للطرود

وعنوانه اإمارة دبي - منطقة جمريا - بلوك رقم 7 - بناية P7 - متحرك رقم 0565609393
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )85745.50( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )85745.50( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2017ابي�سفورد تران�صيت Wدبي86358
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/878( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �صميه متيم للو�صاطة التجارية - وعنوانه اإم��ارة دبي - ديرة - بناية حممد �صيف البناي - �صقة رقم 404 - 

متحرك رقم 0506659244 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )41973( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )41973( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2013ا�صودلكزي�س MES350دبي60426
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/846( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / بيجو ايانبو بهوفانان - هندي اجلن�صية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - العني - الهيلي - بجوار ميغمارت - فيا 

رقم 4 متحرك رقم 0554450688 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )19099( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )19099( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2011ا�صودجي ام �صي ترياين3ال�صارقة58132
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
 اعالن بالن�ضر       

اإعـالن �ضحيفة الطعن رقم 1206/2021 
بوكالة املحامي / اإبراهيم احلداد

اإىل  1- م�صت�صفى ليف لين )�ض.ذ.م.م( . 2- مركز خط احلياة الطبي )موؤ�ص�صة فردية( 3- 
مركز خط احلياة الطبي جلراحات اليوم الواحد )مو�ص�صة فردية ( 4- �صوبهنا بامباين هاري�ض. 

ناريندا�ض مبهاين. 6- منرتا بهمباين هاري�ض. 7- ادفيت بهمباين هاري�ض. هاري�ض   -5
بتاريخ  ال�����ص��ادر  2021 جت���اري   /891 رق���م  ال���ص��ت��ئ��ن��اف  ب���اأن احل��ك��م  ل��دي��ك��م  م��ع��ل��وم��اً  ليكن 
طرف الطاعن / م�صبح حممد �صلطان  من  بالنق�ض  عليه  الطعن  مت  قد   23/11/2021
ب�ص�ند  اإي�داع مذكرة بدفاعكم م�صفوعة  اع�اه وعليكم  الي�ه  امل�ص�ار  الطعن  ، يف  ال�صويدي  عبيد 
توكيل املحامي املوك�ل ع�نكم وبامل�صتندات التي يرى تقدميها لدى مكتب اإدارة الدعوى يف موعد 

اق�صاه خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان.
ليلى حممد ال�ضكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

70392
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اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/848( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
اإم�����ارة دب���ي - دي���رة - ب��ج��وار م�صجد ال��ك��وي��ت - م��ت��ح��رك رقم  امل��ن��ذر ال��ي��ه / اجل�����ص��م��ي لغ�صيل وك���ي امل��اب�����ض - وع��ن��وان��ه 

 0509873111
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )26027( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )26027( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2011ابي�س لوؤلوؤيتويوتا كامري Jدبي 84627
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70392
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/871( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / بدر منري حممد انور - باك�صتاين اجلن�صية  - وعنوانه اإمارة دبي - املدينة العاملية دبي - احلي املغربي - بناية 

رقم ج 06 - �صقة رقم 216 - متحرك رقم 0528501589 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )20476( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )20476( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2013ابي�سني�صان �صني Nدبي64025
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2022/881( 

املنذر / بنك دبي الإ�صامي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صامي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
اإم��ارة دبي - منطقة بردبي - �صارع الكويت -  اليه / راغورامان �صوبارامان �صوبارامان - هندي اجلن�صية - وعنوانه  املنذر 

املنخول - بناية الوطن - �صقة رقم 306 - متحرك رقم 0564998696 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )7506( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )7506( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016ابي�سميت�صوبي�صي باجريوRدبي48647
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
 اإخطار عديل

ن�صال   / ال�صتاذة  ومتثله  اجلن�صية  اإم��ارات��ي   - ال�صويدي  على  احمد  ح�صن  حممد   -: املخطر     
 ،  15/11/2020 بتاريخ   189183/1/2020 بالرقم  دبي  عدل  كاتب  من  ال�صادر  الوكالة  مبوجب  اجلن�صية  �صودانية  عبا�ض  قر�صي 
وميثلها ال�صتاذ / ح�صن روبي �صعبان زهري - م�صري اجلن�صية مبوجب الوكالة ال�صادر من كاتب عدل دبي بالرقم 2019/1/176440 
310  رقم مكاين :  3 - مكتب  ال�صارقة - الطابق  اإم��ارة دبي - دبي - القرهود - �صارع الحت��اد - بناية بنك  العنوان   4/9/2019 بتاريخ 

 00971504829080  -  00971589343678  -  00971555849077  : الهاتف    3277793119
onaz55@hotmail.com : الربيد اللكرتوين

�صد /  املخطراليه :- عبد الر�صيد بوليربا - هندي اجلن�صية  - العنوان : اإمارة عجمان - مدينة المارات
الهاتف : 0508431515

املو�صوع / اإخط�ار ع�ديل بال�صيكات ارقام )100161- 000899(
اأول :- مبوجب 2 �صيكات يداين املخطر املخطر اليه ، تفا�صيلها كالتى :

البنك امل�صحوب عليه ال�صيك رقم ال�صيك   مبلغ ال�صيك   تاريخ ال�صيك   م  
ال�صالمي  دبي  بنك   100161 درهم    15000  2018/8/15  1

عجمان  م�صرف  بنك   000571 درهم    20000  2019/7/24  2
ثانياً :- وملا كان املخطر قد طلب من املخطر اليهما مرارا وتكرار بالطرق الودية باأن يوؤدى للمخطر املبلغ مو�صوع هذا الخطار اإل انه رف�ض 
دون اي مربر اأو �صند قانوين المر الذي حدا باملخطر اإىل ان يوجه اليه هذا الإخطار.  لذلك  فاملخطر يخطر املخطر اليهما ب�صداد مبلغ 
35000 درهم )خم�صة وثاثون الف درهما اماراتي( مو�صوع ال�صيكات مو�صوع هذا الخطار واملبني عاليه وذلك خال خم�صة ايام من تاريخ 

هذا الخطار وال �صن�صطر اأ�صفني لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلكم فور اإنتهاء هذه املدة مع حفظ كافة احلقوق الخرى ملوكلنا.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اإعالن ت�صفية �صركة
كيميكال ويز - �س ذ م م

 مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2021-04-29
يعلن مكتب اأيزي�ض لتدقيق احل�صابات وتنظيم ال�صجات – عن حل �صركة  
كيميال ويز - �ض ذ م م ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية - برتخي�ض 
رقم 582901  فعلي من لدية اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم ايل مكتب 
امل�صفي املعني هاتف رقم 3215848-04 �ض ب 113308 مدينة دبي 
- ال�صيخ زايد بناية لطيفة مكتب 501 واإح�صار امل�صتندات الثبوتية، وذلك 

خال مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا الإعان.

اإعالن ت�ضفية

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
يف الدعوى رقم  2021/03703/04  جتاري

طالب التنفيذ : برامي خلدمات اإدارة جمعيات املاك
عنوانه : 30C-02 تيكوم، بر�صا هايت�ض، اأي رايز تاور ، طابق 30 ، مكتب دبي

املنفذ �صده : ريلتى كابيتال ميدل اي�صت منطقه حره ) ذ.م.م (
عنوانه : تيكوم، بر�صا هايت�ض، اأي رايز تاور، طابق 35 دبي

املطلوب اعانه : ريلتى كابيتال ميدل اي�صت منطقه حره ) ذ.م.م (
اأنه فى يوم الربعاء املوافق 09-02-2022 ال�صاعة 05:00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط 
)HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE بها البيع )�صركة المارات للمزادات 

وذلك يف التاريخ املحدد اعاه، وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ليقل عن 20% من 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات  قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان اأو�صاف 
 : القيمةالتقديرية   -  34   : الر�ض  رقم   - الوىل  الثنيه   : املنطقة   - - مكتب  العقار:  اأو�صاف   : املمتلكات 

11،293،937.57 درهم.

اعالن الن�ضر
العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر 
 250 / 2021 / 235 بيع عقار مرهون

تفا�صيل الإعان بالن�صر
اإىل املنفذ �صده/1_ بيو�ض بوجيندرا جوبتا - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/البنك التجارى الدوىل �ض.م.ع
و ميثله /حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن )نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة 
: مر�صى دب��ي - رق��م الر���ض 154 - رق��م املبنى : 1 - ا�صم املبنى : بليفيديري - رق��م العقار : 
406- امل�صاحو 141.03  مرت مربع .( كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )      1380000       
( درهم خال خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاه واإل بيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�صاب 

مدة التكليف بال�صداد بعد م�صي مدة ال�صبعة اأيام من علمكم باحلجز . 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70021

اعالن بالن�ضر    
2021 / 4296 جتاري جزئي

تفا�صيل الإعان بالن�صر
اإىل املدعى عليه/1_ بوبولر للعقارات - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/وقا�ض جميل حممد جميل
باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره  اإل��زام املدعى عليهما  اأق��ام عليك�  الدعوى ومو�صوعها  قد 
درهما  وخم�صون  وخم�صة  وثمامنائة  األ��ف  واأربعون  و�صبعة  مئتان  فقط  دره��م   247،855  /
والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�صداد التام  والر�صوم وامل�صروفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة ، مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة .
قاعة  يف  �صباحا   09:00 ال�صاعة   2022-02-01 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بتقدمي ما  و عليك  قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا  ُبعد   التقا�صي عن 

لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثاثة اأيام على القل .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن بالن�ضر 

 32/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  مريابيل للديكور �ض.ذ.م.م - فرع 
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )91669.22( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر 
 358/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  البيت الرمادي لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م 
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة يونيمار للتجارة ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )19519.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن بالن�ضر 

 207/2021/5252 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  ليا�صني طالبي  -  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( 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )57442( اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر 
 207/2021/5487 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  بيمان جيت �صازها امري  -  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( 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )216858( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70021

اعالن بالن�ضر 
 207/2021/9204 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  فريوى للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة العميق للماأكولت البحرية ذ.م.م 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )25556.08( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70021

اعالن بالن�ضر 
 207/2021/5484 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  عبداهلل زين احمد حممد ال�صريف

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( 
وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3559( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة 
املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن بالن�ضر 

 1880/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  �صهزاد علي - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مركز امريكا ال�صماليه للخدمات 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7550.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر 
 568/2017/211 تنفيذ عقاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ام ئي للتطوير �ض.ذ.م.م - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/انتوين دونوفان 
املنفذ  املبلغ  ل�صداد  اخطاركم  ب���ت���اري���خ:2020/12/16  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
الكائنة  الوحدات  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  �صهر  خال  دره��م   )276349.39( وق��دره  به 
مبنطقة احلبيه الرابعة - برقم ار�ض 5 - ا�صم املبنى 2114 والعائد لكم بطريق املزايدة 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املدنية  الج����راءات  قانونا  م��ن   295 امل���ادة  ن�ض  ملقت�صيات  وفقا 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن بالن�ضر 

 207/2021/5489 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  عبدالروؤوف نور حممد  -  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( 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )153483( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر    
                  يف  املنازعة رقم:3811/2021/460 نزاع مدين 

املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات التا�صعة رقم 758
مو�صوع املنازعة : اول الت�صريح بت�صجيل الدعوى املاثلة وحتديد اقرب موعد جل�صة لها ومن ثم اعان اخل�صم بها - 
ثانيا:الزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ مقداره )40.235( درهم اربعون الفا ومائتني وخم�صة وثاثون درهما - والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد - رابعا:الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتنازع:كوالنني �صينغ اأرورا

عنوانه:خارج الدولة - قطر
املطلوب اإعانه :  1- اي جي ار ار لاإدارة الت�صويقية  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اول الت�صريح بت�صجيل الدعوى املاثلة وحتديد اقرب موعد 
الفا  اربعون  ب�صداد مبلغ مقداره )40.235( درهم  املدعي عليها  ثانيا:الزام   - بها  جل�صة لها ومن ثم اعان اخل�صم 
ال�صداد  الق�صائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة   - درهما  ومائتني وخم�صة وثاثون 
املوافق   الثاثاء   يوم  لها جل�صة  - وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�صروفات ومقابل  بالر�صوم  املدعي عليها  رابعا:الزام   -
وعليك  قانونا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �ض   09.00 ال�صاعة    2022/2/1

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن بالن�ضر    

                  يف  املنازعة رقم:3327/2021/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�صوية الودية للمنازعات الثالثة ع�صر رقم 762

مو�صوع املنازعة : دعوى مطالبة مببلغ )36258( درهم �صتة وثاثون الف ومائتان وثمانية وخم�صون درهم 
بال�صافة اىل الفائدة الفانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد . 

املتنازع:ال�صركة العاملية ال�صمولية للتجهيزات الفنية ولوازم ال�صيارات
عنوانه:المارات - امارة عجمان - اجلرف - عجمان - �صارع اجلرف 2 - بناية بر�صتيج 8

وميثله:لبنى وليد حممد طمليه
املطلوب اإعانه :  1- �صركة اوتو كوريا موتورز �ض.ذ.م.م  -  �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة مببلغ )36258( درهم �صتة وثاثون 
الف ومائتان وثمانية وخم�صون درهم بال�صافة اىل الفائدة الفانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�صداد - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2022/1/31  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:959/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257

بها  عليه  املدعي  واع��ان  جل�صة  اأق��رب  حتديد  املوقرة  املحكمة  عدالة  من  املدعي  البنك  يلتم�ض   : الدعوى  مو�صوع 
الف  دره��م مائتان وخم�صة ع�صر  وق��دره )215.454/09(  املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  بان  بالزامه  الثبوت  بعد  واحلكم 
واربعمائة واربعة وخم�صون درهما وت�صعة فلو�ض - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الزامه 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

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

املطلوب اإعانه :  1- حممد م�صعود  -  �صفته : مدعي عليه 
اعاه  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2021/12/28 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم    : الإع��ان  مو�صوع 
ل�صالح/بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )215.454.90( درهم 
مائتان وخم�صة ع�صر الف واربعمائة واربعة وخم�صون درهما وت�صعة فلو�ض - والفائدة القانونية 5% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابا 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن حكم بالن�ضر        
18/2021/1223 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- �صنان �صاريكايا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :�صكاي كورت�ض ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ض الواحد م�صاهمة خا�صة �صركة ال�صخ�ض 
الواحد �ض.ذ.م.م 

وميثله : احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2022/1/11  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ �صكاي كورت�ض ملالكها 
�صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ض الواحد م�صاهمة خا�صة �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م بف�صخ اتفاقية التاأجري 
الجل املوقعة ما بني املدعية واملدعي عليه املوؤرخة 2016/4/30 وبالغاء ا�صم املدعي عليه من ال�صجل العقاري واعادة ت�صجيل 
 - B1118 بالبلوك B الوحدة رقم مب�صروع ابراج �صكاي كورت�ض با�صم املدعية وخماطبة دائرة الرا�صي والماك بذلك
بالوحدة مو�صوع  انتفاعه  املدفوع منه كجزء من مقابل  درهم  ا�صرتداد مبلغ )158.423(  املدعي عليه  احقية  ثانيا:بعدم 

الدعوى والزام املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات. 
با�صم  �صدر  الع��ان  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لا�صتئناف خال ثاثني  قابا  حكما مبثابة احل�صوري 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  10382/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/6702 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )334910( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : ليلى �صلطان ح�صن خمي�ض احلو�صني
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديرة - مبنى مبنى قرية العمال B  - �صقة 706

املطلوب اإعانه : 1- ح�صن احمد ح�صن ح�صني  - �صفته : منفذ �صده
املبلغ  املذكورة اعاه والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  الإع��ان : قد  مو�صوع 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )334910( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العان .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  8094/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،  421/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)42550( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق يف:2015/4/27 وحتى ال�صداد 

التام وبالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم .
طالب التنفيذ : حممد معاذ احمد اعقيل

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - النادي ال�صياحي - �صارع ال�صام - تقاطع ال�صام مع الكرتا - مقابل 
بنك ابوظبي التجاري - بنايه �صرياميك را�ض اخليمه - الطابق 2 - مكتب 201

املطلوب اإعانه : 1- عمر حممد الرفاعي  - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)42550( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                             يف التنفيذ رقم  2/2022/240 تنفيذ احكام املركز املايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
عليه:طائف  املدعي  الزمت  والتي  رقم 2019-056  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
ليجند  للمدعية:اآرتي�صتيك  ت�صدد  ب��اأن  حم��دودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  املدينة 

للتطوير العقاري مبلغ وقدره )1418582.33( درهم .
طالب التنفيذ : اآرتي�صتيك ليجند للتطوير العقاري

زاي��د - مبنى برج لطيفة  ال�صيخ  �صارع  التجاري الوىل - دبي -  املركز  ام��ارة دبي -  عنوانه:المارات - 
- �صقة 1407

 : - �صفته  ذات م�صوؤولية حم��دودة(   )�صركة  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  املدينة  : 1- طائف  اإعانه  املطلوب 
منفذ �صده

مو�صوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة املحكمة،  )1418582.33( درهم اىل طالب التنفيذ 
املذكور خال  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر    

                  يف  الطعن رقم:18/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل  رقم 232

مو�صوع الطعن : قبول النق�ض �صكا ومو�صوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�صتئناف ل�صدار حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �صده بالر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب . 
الطاعن:بنك ملى ايران فرع �صركه اجنبيه

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع املكتوم - مبنى مركز الدانة - �صقة ال�صابع 
704  - وميثله:�صعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا

املطلوب اإعانهما :  1- �صركة ترافني 2- حممد ح�صني علي غنافيزى  -  مطعون �صدهما 
يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �صحيفة  من  بنخ�صة  نبلغكم    : الإع��ان  مو�صوع 

تقدمي مذكرة بالدفاع خال خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تبليغكم لاعان.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70197

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:7283/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
الف  دره��م خم�صون   )50000( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  بالزام  الم��ر  با�صدار  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

درهم والر�صوم وامل�صاريف . 
املدعي:جمموعه مفتاح العمال ال�صتثمارية �ض.ذ.م.م وميثلها/احمد عي�صى احمد ال�صرم الفا�صي

عنوانه:امارة دبي ديره اخلبي�صي خلف معر�ض الهايونداي بنايه مركز اعمال جمموعه مفتاح ال�صتثمارية 
طابق امليزانني مكتب رقم 1 - هاتف 042397779 - 0504512636 - مكاين:2977195515

Ahmadashram7@gmail.com
املطلوب اإعانه :  1- وودكو �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه

 - ب��ت��اري��خ:2021/11/15  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�صت�صدار  :طلب  الإع���ان  مو�صوع 
والفائدة  دره��م  الف  وق��دره خم�صني  دره��م فقط مبلغ  للطالبة مبلغ )50000(  ت��وؤدي  بان  املطلوب �صدها 
القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والزامها الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العان.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:7282/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
الفائدة  مع  دره��م   )50000( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  الم��ر  با�صدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 

القانونيه بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق حتى متام الوفاء والر�صوم وامل�صاريف . 
املدعي:جمموعه مفتاح العمال ال�صتثمارية �ض.ذ.م.م وميثلها/احمد عي�صى احمد ال�صرم الفا�صي

عنوانه:امارة دبي ديره اخلبي�صي خلف معر�ض الهايونداي بنايه مركز اعمال جمموعه مفتاح ال�صتثمارية 
طابق امليزانني مكتب رقم 1 - هاتف 042397779 - 0504512636 - مكاين:2977195515

Ahmadashram7@gmail.com
املطلوب اإعانه :  1- وودكو �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه

 - ب��ت��اري��خ:2021/11/15  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�صت�صدار  :طلب  الإع���ان  مو�صوع 
والفائدة  دره��م  الف  وق��دره خم�صني  دره��م فقط مبلغ  للطالبة مبلغ )50000(  ت��وؤدي  بان  املطلوب �صدها 
القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والزامها الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العان.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                          يف  ال�ضتئناف رقم:86/2020/328 ا�ضتئناف تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ - ا�صتئناف رقم 89
مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف القرار ال�صادر يف الدعوى رقم:18/10/2020 يف الدعوى رقم:258/2019 تنفيذ 

عقاري والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:حممد حنيف مري�صنت

عنوانه:امارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - املركز املايل العاملي - البوابة رقم 3 - الطابق ال�صاد�ض مكتب 605 - رقم 
مكاين:2682589680 - وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم 

  - ليمتد    )1( دي  اإميريت�ض   -2 الوىل  مدير  ب�صفته  علي  جعفر  علي  جعفر  ر�صا   -1   : اإعانهما  املطلوب 
�صفتهما : م�صتاأنف �صدهما

م��و���ص��وع الإع������ان :  ق���د اأ����ص���ت���اأن���ف ال���ق���رار/احل���ك���م ال�������ص���ادر ب���ال���دع���وى رق�����������م:2019/258 ت��ن��ف��ي��ذ عقاري 
بتاريخ:2020/11/5. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/26  ال�صاعة 05.30 م�صاءا بقاعة التقا�صي 

عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                          يف  ال�ضتئناف رقم:3451/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�صتئنافية الثانية رقم 820

والر�صوم   ، كلي  جت��اري  رق����م:760/2020  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:بنك ال�صتثمار �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع ال�صعادة - مبنى ا�صبكت - �صقة 3401 - 

ابراج رجال العمال - الرقم املكاين:2527587343 - وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر 
املطلوب اإعانهما :  1- �صاجيت كاندا �صريي باراييل 2- �صانات كاندها�صريي - باراييل  -  �صفتهما 

: م�صتاأنف �صدهما
مو�صوع الإع��ان :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:760/2020 جتاري كلي. وحددت لها 
وعليه   ، بعد  التقا�صي عن  بقاعة  �صباحا   09.00 ال�صاعة  امل��واف��ق  2022/2/3   ي��وم اخلمي�ض   جل�صة 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1332/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 582/2021 عقاري جزئي واملعدل بال�صتئناف رقم 

1249/2021 ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1671818( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : �صفيق حمي الدين احلاج �صويف ف�صل احمد عن نف�صه وب�صفته وكيا عن �صقيقه حمبوب 

حمي الدين
رقم   -  0557476000 ه��ات��ف   -  1407 رق��م  مكتب   - امل�صرف  بناية   - ي��ا���ض  بني  ���ص��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

مكاين:3005495192 - فاك�ض رقم:042502513 
 الربيد اللكرتوين:aliibrahimadvocates1@gmail.com - وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي

املطلوب اإعانه : 1- رويف للعقارات �ض.ذ.م.م  - �صفته : منفذ �صده
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  مو�صوع الإعان : قد 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية  )1671818( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر        
 419/2021/105 احوال نف�س غري م�ضلمني 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- انوب فيجايان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ايفيلني النجال انوب 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اول:ا�صليا قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�صة واعان املدعي عليه ا�صول �صم 
ملف الدعوى رقم 4 ل�صنة 2020 احوال نف�ض غري م�صلمني وملف ال�صتئناف رقم 1085 ل�صنة 2020 ا�صتئناف احوال 
التداعي  طريف  بني  فيما  املربمة  الت�صوية  اتفاقية  بف�صخ  الق�صاء  الراهنة  الدعوى  ملف  اىل  ومواريث  �صخ�صية 
وامل�صجلة مبحكمة كريال العليا يف اإرناكولم بالهند رقم WPCRL 393 ل�صنة 2016 الق�صاء بف�صخ عقد زواج 
املدعية ايفيلني النجال انوب باملدعي عليه:انوب فيجايان والتفريق بينهما بطلقة بائنة الق�صاء باثبات ح�صانة 
املدعية للمح�صونة )جوتيكا  - مواليد 2010/3/8( الق�صاء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية الر�صوم الدرا�صية 
للمح�صونة ح�صبما حتددها اجلهة الدرا�صية امل�صجلة بها وطاملا توا�صل التعليم بنجاح معتاد وذلك اعتبارا من العام 
بالتاأمني ال�صحي  - وحددت لها جل�صة  بالزام املدعي عليه  الق�صاء  الدرا�صي 2020/2019 وهكذا وب�صكل م�صتمر 
يوم الربعاء املوافق 2022/3/9 ال�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف 
منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                             يف التنفيذ رقم  127/2022/240 تنفيذ احكام املركز املايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
ENF يف الدعوى رقم CFI-056-2021 والذي   -  047 مو�صوع التنفيذ : التنفيذ رقم 2021- 
ت�صدد  ب��اأن  ���ض.ذ.م.م  للمقاولت  املدينة  املنفذ �صده:طائف  بالزام  والقا�صي  ب��ت��اري��خ:2021/2/16  �صدر 

لطالب التنفيذ:اآرتي�صتيك لينجد للتطوير العقاري مبلغ وقدره )419815.86( درهم اماراتي.
طالب التنفيذ : اآرتي�صتيك لينجد للتطوير العقاري

عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج لطفي - �صقة 
1407

 : - �صفته  ذات م�صوؤولية حم��دودة(   )�صركة  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  املدينة  : 1- طائف  اإعانه  املطلوب 
منفذ �صده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع��ان  مو�صوع 
وقدره )419815.86( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197
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العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن بالن�ضر    

 2021 / 447 جتاري كلي
تفا�صيل الإعان بالن�صر

اإىل املدعى عليه/1- الفاخرة للتجارة العامة ) ذ.م.م ( - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/ ال�صرور للتجارة العامة 

اإلزام املدعي  اأقام عليك�  الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ض مع  قد 
عليهم  بالر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة.

وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض   املوافق 27-01-2022 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثاثة اأيام على القل .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر    
2022 / 21 جتاري جزئي

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اإىل املدعى عليه/1- ندى ال�صيد احمد احمد ا�صماعيل - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/�صهزاد اأحمد ري�صى
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
درهما(،  ع�صر  واثنى  واربعمائة  األ��ف  وث��اث��ون  اثنني  )خم�صمائة  دره��م(   532،412(
اإلزامها  مع   ، التام   ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق 31-01-2022 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثاثة اأيام على القل .
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                          يف  ال�ضتئناف رقم:51/2022/300 ا�ضتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف املدنية الثانية رقم 82

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:2352/2021 مدين جزئي ، والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:�صحر بنت ح�صني بن ا�صعد �صامه
عنوانه:دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع البراج - باي اأ�صكوير 12 - الطابق 3 - 303

 وميثله:حممود ح�صني علي احمد 
املطلوب اإعانه :  1- �صيف ال�صام عو�ض عمر عطا املنان  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

مو�صوع الإعان :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/2352 مدين جزئي. وحددت لها 
وعليه   ، بعد  التقا�صي عن  بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة  امل��واف��ق  2022/2/3   ي��وم اخلمي�ض   جل�صة 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن حكم بالن�ضر        
188/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- �صون للو�صاطة العقارية �ض.ذ.م.م 2- زنادو للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : ميهيا كون�صويا دانيا

ل�صالح/ اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف    2021/11/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ميهيا كون�صويا دانيا بف�صخ عقد البيع مو�صوع الدعوى املوؤرخ 2019/1/21 عن الوحدة العقارية رقم 
مبلغ  برد  الثانية  عليها  املدعي  وبالزام  لا�صتثمار  دبي  مبجمع  ليلي  دبي  بحرية  مب�صروع   D22/512
بالزام   - ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )340.000( مقداره 
الر�صوم  والزمتها  تعوي�ض  درهم  للمدعية الوىل مبلغ مقداره )75.000(  توؤدي  بان  الثانية  املدعي عليها 

وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:69/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صاد�صة رقم 405
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25138.43( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة �صم ملف النزاع املدين رقم 2021/3529. 
املدعي:�صركة جمموعة المارات لات�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �صارع �صارع حمدان بن حممد - مبنى �صارع حمدان بن حممد - بجانب 
مارك�ض �صبن�صر

املطلوب اإعانه :  1- حممد ح�صن �صعيد علي بن جر�ض النعيمي  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25138.43( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة �صم ملف النزاع املدين رقم 2021/3529 - وحددت لها جل�صة يوم 
اأو  الثاثاء  املوافق  2022/2/1  ال�صاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:55/2022/38 جتاري م�ضارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�صر رقم 854
مو�صوع الدعوى : املطالبة مببلغ )1.044.365.99( مليون واربعة واربعني الف وثاثمائه وخم�صه و�صتني درهم 
وت�صعه وت�صعني فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد التام مع 

الزامهم بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �صاع الكرتا - بناية بنك ابوظبي - التجاري الفرع الرئي�صي - الدور 16
املطلوب اإعانه :  1- طارق عارف حممود ذبيان  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ )1.044.365.99( مليون واربعة واربعني الف 
وثاثمائه وخم�صه و�صتني درهم وت�صعه وت�صعني فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وحتى تاريخ ال�صداد التام مع الزامهم بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  
2022/1/31  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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن بالن�ضر 

 9/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  اعجاز احمد �صرياز �صويف عبد املجيد - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صكاي كورت�ض ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ض 

الواحد م�صاهمه خا�صة �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م
وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)47002.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة  ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر 
 10/2022/211 تنفيذ عقاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  حممد تيمور عا�صف حممد عا�صف حفيظ - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صكاي كورت�ض ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ض الواحد 
م�صاهمه خا�صة �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م

وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
)57.685( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة �صاما للر�صوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم 
وفق منطوقه ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن بالن�ضر 
 4/2022/211 تنفيذ عقاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  حممد عدنان جافيد - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صكاي كورت�ض ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ض 
الواحد م�صاهمه خا�صة �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م

وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)70.966.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزنية املحكمة �صاما للر�صوم وامل�صاريف ، 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  110/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/966 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )444837.70( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : بنك دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي
وميثله:مكاوي عو�ض املكاوي ا�صماعيل

 - ����ض.ذ.م.م   الورقية  لل�صناعات  �صيدرز   -2 اجلنيبي  عبداهلل  دروي�ض  عبداهلل   -1  : اإعانهما  املطلوب 
�صفتهما : منفذ �صدهما

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع��ان  مو�صوع 
وقدره )444837.70( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العان .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:1011/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )336.423.00( ثاثمائة و�صتة وثاثون الفا واربعمائة وثاثة 
وع�صرون درهما وغرامة تاأخري كدفعة متاخرة حت�صب على املبلغ غري امل�صدد او املتاأخر على اأ�صا�ض يومي بواقع 7.75% �صنويا 
والر�صوم  ال�صداد  تاريخ  وا�صتثناء  ال�صتحقاق  تاريخ  �صاملة  امل�صتحق  املبلغ  �صداد  املبلغ وحتى كامل  ا�صتحقاق  تاريخ  بدءا من 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 
املدعي:بنك دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �صارع املطار بالقرب من دوار ال�صاعة - هاتف 042953000 - فاك�ض 042954111 - هاتف 
متحرك 0522889366 - امييل:legal@dib.ae - �ض.ب 1080 دبي

وميثله:مكاوي عو�ض املكاوي ا�صماعيل
املطلوب اإعانه :  1- احمد حممد احمد �صعيد العامري -  �صفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاه ل�صالح/ الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/1/10 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  :  نعلنكم  الإع��ان  مو�صوع 
بنك دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )336.423.00( درهم والزمته الر�صوم 
وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13452 بتاريخ 2022/1/26 

اعالن حكم بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم 1010/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
وثاثة  ومائتان  الفا  ع�صر  واربعة  ثاثمائة   )314.253.39( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
وخم�صون درهما وت�صعة وثاثون فل�صا ، والزام املدعي عليه بان يوؤدي غرامة تاخري حت�صب على اأ�صا�ض يومي بن�صبة %8.99 
والر�صوم  ال�صداد  ليوم  �صاملة  غري  ال�صداد  تاريخ  حتى  امل�صتحق  املبلغ  لكامل  ال�صتحقاق  تاريخ  من  متاأخرة  كدفعة  �صنويا 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 
املدعي:بنك دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي
املطلوب اإعانه :  1- ه�صام املدين -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2022/1/17 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/بنك 
دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )314.253.39( 
وبالر�صوم  عليها  املدعي  وال��زم��ت   - فل�صا  وث��اث��ون  وت�صعة  درهما  وخم�صون  وثاثة  ومائتان  الفا  ع�صر  وارب��ع��ة  ثاثمائة 
قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما   ، طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثاثمائة  ومبلغ  وامل�صاريف 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 877/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Riyadh bin Hasan Hasan bin Abdulla Pamir Pamir Nationality : Indian with an address at 
Emirate of Dubai, Al Raffa St, Cyber House Building, Flat 328, Phone No 055-275 6931

 SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 15,568
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
15,568, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

64923 Dubai E Honda City Gray 2011

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, charging you for the legal expenses, cost 
and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 845/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  ACCENT INDUSTRIES FZC
with an address at Emirate of Dubai, Mirdif area, Street no 78, Villa No A29, Mobile No 0529990539 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 57157
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
57157, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

95213 Sharjah White Volkswagen Passat Black 2014

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 848/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent :  Al Jasmi Laundry, with an address at Emirate of Dubai, Diera, Next to Kuwai Mosque, 
Phone No 050-987 3111

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 26,027
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
26,027, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

84627 Duabi J Toyota Camry Pearl White 2011

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 878/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Sumaya Tamim Commercial Brokerage - with an address at Emirate of Dubai, Deira, 
Mohamed Saif Al Bannai Building, Flat no. 404, Mob No. 0506659244 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 41973
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
41973, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

60426 Duabi M Lexus ES350 Black 2013

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 846/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Biju Ianbo Bhuvanan Nationality : Indian - with an address at Emirate of Dubai, Al Ain, 
Hili, Next to Megamart, villa no. 4, Mobile No. 0554450688 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 19099
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
19099, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

58132 Sharjah 3 GMC Terrain Black 2011

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 855/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Richard Tuazon Solmorom, Filipino national, with an address at Emirate Abu Dhabi, 
Delma St, Al Afia Building, Phone No 056-441 1854 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 33,134
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
33,134, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

93867 Abu Dhabi 15 Nissan Xtrail White 2012

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,  charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 868/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Tracks Express Courier, with an address at Emirate of Dubai, Jumeirah, Block No 7. 
Building P7, Phone No 056-560 9393

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 85,745.50
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
85,745.50, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

86358 Dubai W Ford Transit White 2017

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 881/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Raghurman Subaraman Subaraman |Nationality : Indian - with an address at Emirate of Dubai, 
Bur Dubai area, Kuwait Street, Al Mankhool, Al Watan Building, flat no 306, Mobile No 054998696 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 7506
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  for 
the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas the 
respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 7506, 
whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the respondent 
did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary legal  on the 
following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

48647 Dubai R Mitsubishi Pajero White 2016

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 861/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent :  Sameer Julius Julius Barakat Nationality: Pakistani - with an address at Emirate of 
Dubai, Bur Dubai, Al Mubarak Building. Flat 319, Phone No 052-97 7858 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 22,123
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
22,123, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

71082 Duabi D Chevrolet Cruz White 2015

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 871/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent:  Badr Munir Mohamad Anwar - Nationality: Pakistan - with an address at Emirate of Dubai, 
International city, Moroccan Cluster, Building No C06. Flat No 216, Mobile Phone No 052-850 1589

 SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 20,476
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
20,476, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

64025 Dubai N Nissan Sunny White 2013

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights,   charging you for the legal expenses, cost and 
lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
Notification by Publication

188/2021 /18 partial real estate
Notification details :
Judgment debtors : 1-Shun Real Estate Broker (L.L.C)
 2-Xanadu Real Estate Development (L.L.C)
Address: Residence unknown
Judgment creditor: Mihila Consuela Daniela
We inform you that the court, in its session held on 30-11-2021, ruled in the above 
mentioned lawsuit for Mihila Consuela Daniela, termination of the sale contract 
subject of the lawsuit dated 21/01/2019 for real estate unit No. D22/512 in lake Dubai 
Lili project in DIP, obligating the second defendant to pay the an amount of (DHs 
340.000) in addition to the legal interest at the rate of (5%) from the date of lawsuit 
until full payment. Obligating the second defendant to pay the first plaintiff an amount 
of (DHs 75.000) as a compensation, charges and expenses and an amount of thousand 
DHS as attorney's fees and rejected all requests except this. Judgment as in attendance 
and subject to appeal within thirty days from the day following the publication of this 
notification. Issued in the name of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 26/ 1/ 2022  Issue No : 13452
Legal notice

Warner : Muhammed Hassan Ahmed Ali Al Suwaidi - Emirati - represented by Mrs. /Nidal Qureshi 
Abbas-Sudanese under the power of attorney issued by a Dubai notary No.189183/1/2020 of 15/11/2020 
and represented by Mr. / Hassan Ruby Shaaban Zuhair- Egyptian under the power of attorney issued 
by a Dubai notary No. 176440/1/2019 of 4/9/2019. Address: Dubai- Al Garhoud- Al Itthad St-Sharjah 
bank bldg- 3rd floor-office 310. Place No: 3277793119. Tel: 00971504829080-00971589343678-
00971555849077. Email: onaz55@hotmail.com
Against - Warnee: Abdul Rashid Bolibra- Indian - address : Ajman- Emirates City - Tel: 0508431515

Subject/ legal notice of cheques
Nos. (000899-100161)

First: under two cheques, the warnee owes the warner, as follows: 
No. Cheque Date Cheque amount          Drawn on Bank 
15/8/2018 15000 AED 100161         DIB
24/7/2019 20000 AED 000571         AJMAN BANK 
Second: And since the warner had repeatedly requested the warnee to pay the warner the amount subject 
of this notification, he refused without any justification or legal basis to pay the warner, which led 
the warner to direct this notification to him. So, The warner notifies the warnee to pay an amount of 
35000 AED (thirty five thousand AED) subject of the cheques which is the subject of this notice and 
described above, within five days from the date of this notice, otherwise we will be forced to take 
legal measures before you immediately upon the expiration of this period, while preserving all other 
rights of our client. 
Acting on behalf of the warner
Mr. Hassan Ruby Shaaban

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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يعد التهاب احللق اأملا اأو حكة اأو تهيجا يف احللق، والذي غالبا ما يزداد �صوءا عند 
اأو  الزكام  مثل  الفريو�صية،  العدوى  هو  احلالة  لهذه  �صيوعا  الأكرث  ال�صبب  البلع. 

الإنفلونزا.
وبالطبع، تكون جميع هذه الأعرا�س اأ�صواأ دائما يف الليل، عندما يحاول املري�س 

احل�صول على بع�س الراحة والنوم.
ول�صوء احلظ، ل يوجد عاج معجزة للتهاب احللق ميكننا 
معاجلته حتى يختفي بن�صبة %100 بحلول �صباح اليوم 
دواء تقدمي  اأو  اأو حبوب  التايل. ول ميكن لأي م�صتحلب 

هذا ال�صمان.
ولكن هناك بع�ض الأ�صياء التي ميكن جتربتها للم�صاعدة 

يف تخفيف الأعرا�ض يف وقت ق�صري.
ما هي العاجات التي ميكن اأن ت�صاعد يف تخفيف التهاب 

احللق؟

الغرغرة باملاء املالح
غالبا ما ُين�صح البالغون امل�صابون بالتهاب احللق مبحاولة 

الغرغرة ببع�ض املاء اململح.
الأمر  يكون  قد  ولكن  فكرة جيدة لاأطفال،  لي�صت  وهذه 
ي�صتحق املحاولة اإذا كنت مري�صا وتعبت من الأمل، قبل اأن 

تذهب اإىل الفرا�ض.
و�صتحتاج فقط اإىل ن�صف ملعقة �صغرية من امللح العادي. 
ب��اردا( ثم تقوم بالغرغرة ملدة  ت��ذوب يف ماء داف��ئ )ولي�ض 

دقيقة. ومبجرد النتهاء، اب�صقه يف احلو�ض.

ال�صوائل
من ال�صروري �صرب الكثري من ال�صوائل طوال اليوم، حيث 

يعد املاء امل�صروب املثايل لذلك.
وي�صاعد الرتطيب يف احلفاظ على اإنتاج اللعاب واملخاط، 

وهو ما حتتاجه للحلق لكي يبدو طبيعيا.
يف  النوم،  قبل  خا�صة  الكثرية،  املياه  ت�صاعد  اأن  ناأمل  ل��ذا، 

تقليل اللتهاب املزعج.

جرب اأقرا�س ال�صتحالب للحلق
بخ�صائ�ض  ولكن  مهدئ  �صيء  جتربة  يف  ترغب  كنت  اإذا 
 ،)Strepsils( مطهرة، فا�صتخدم م�صتحلبات �صرتيب�صلز
التي غالبا ما تكون بنكهة الفاكهة، والتي توفر راحة فورية 

من اأمل احللق.

ابتعد عن خل التفاح
الإن��رتن��ت بخل  املن�صات عرب  �صتو�صي  الأح��ي��ان،  بع�ض  يف 

التفاح كعاج رائع للحلق.
ول��اأ���ص��ف، رمب��ا ل ي��ك��ون ه��ذا ه��و اأف�����ص��ل ���ص��يء للغرغرة 

عندما تعاين من الأمل، لأن اخلل حم�صي جدا.

قد  ���ص��يء  اأي  ت��ن��اول  تتجنب  اأن  اجل��ي��د  م��ن  ع���ام،  وب�صكل 
الرجتاع  ببع�ض  �صت�صاب  اأن��ك  اأو  بالغرابة  ت�صعر  يجعلك 
احلم�صي، مثل الطعام احلار اأو كميات كبرية من الوجبات 

ال�صريعة.
ي�صاعد يف تخفيف  ل��ن  احل��م�����ض  ارجت����اع  اأن  امل��وؤك��د  وم���ن 

اللتهاب يف حلقك، خا�صة عندما حتاول النوم.

ابق منت�صبا بعد الأكل
بعد  مبا�صرة  ال�صتلقاء  بعدم  غالبا  ُين�صح  نف�صه،  لل�صبب 
تناول الطعام. وقد تبدو هذه تو�صية غريبة للتداوي من 
التهاب احللق الناجم عن الربد، لكن هذا القرتاح �صيكون 
مفيدا اإذا كانت م�صكات احللق الليلية، وال�صباحية، ناجتة 

عن ارتداد احلم�ض.
واإذا متكنت من تناول وجبة كبرية يف امل�صاء، امنح نف�صك 
�صاعة على الأقل من اجللو�ض يف و�صع م�صتقيم للم�صاعدة 

على اله�صم.

خذ حماما �صاخنا
غالبا ما ُي�صار اإىل اأجهزة الرتطيب التي تعمل على ترطيب 

الهواء كاأجهزة مفيدة ملعاجلة التهاب احللق.
ولكن لي�ض كل �صخ�ض لديه جهاز ترطيب. لذا، اإذا مل تفعل 

ذلك، ميكنك اختيار ال�صتحمام مباء �صاخن قبل النوم.
خذ نف�صا عميقا عندما ميتلئ احلمام بالبخار، حيث ميكن 
التنف�ض،  ي�صهل  م��ا  امل��خ��اط،  تخفيف  يف  ذل��ك  ي�صاعد  اأن 

وي�صاعد يف تخفيف التهاب احللق.

�صاي الع�صل والليمون يف امل�صاء
ي�صاعد  والليمون  مهدئ  مبثابة  يعمل  باأنه  الع�صل  يعرف 
ك��وب من  ك��ل منها يف  يف ع��اج الح��ت��ق��ان. وي�صاعد �صرب 
ال�صاي يف امل�صاء على تخفيف اأعرا�ض التهاب احللق. وهذا 
للحفاظ  جيد  اأم��ر  وهو  ال�صوائل  من  املزيد  اأي�صا  ي�صمن 

على الرطوبة.
كما اأن �صاي البابوجن والقرنفل والتوت مهدئ اأي�صا.

خذ ق�صطا من الراحة
ي�صري التهاب احللق اإىل الإ�صابة بنزلة برد اأو اإنفلونزا اأو 
نوع من العدوى، لذا، تاأكد من اخللود اإىل الفرا�ض مبكرا 
يف  املناعة  لتعزيز  الراحة  من  كاف  ق�صط  على  واحل�صول 

مكافحة الفريو�صات.

ما الذي ميكن اأن ي�صبب التهاب احللق يف الليل؟
والتي  املحتملة،  التهاب احللق  اأ�صباب  الع�صرات من  هناك 
اأو  ال���ربد  ه��و  �صيوعا  والأك����رث  منها.  الكثري  ع��اج  ميكن 
�صعورا  هناك  لأن  م�صتحيا  ال��ن��وم  يجعل  م��ا  الإن��ف��ل��ون��زا، 

بوجود خدو�ض يف احللق.
وت�صمل الأ�صباب املحتملة للتهاب احللق ما يلي:

- عدوى بكترييا احللق
- التهاب احلنجرة
- التهاب اللوزتني

- احلمى الغدية
- توقف التنف�ض اأثناء النوم

- ارجتاع املريء

- احل�صا�صية
- التنقيط الأنفي اخللفي

- الآثار اجلانبية للتدخني

وعلى الرغم من ذلك، فاإن �صبب التهاب احللق يعتمد على 
الأعرا�ض الأخرى. اإذا كنت يف �صك، فات�صل بطبيبك بدل 

من الت�صخي�ض الذاتي.

ال�صبب الأكرث �صيوعا هو العدوى الفريو�صية

كيف نتخل�ض من اأعرا�ض التهاب احللق ب�صرعة؟

ن�صبة  ارتفاع  اأن  املعروف  ومن 
الكولي�صرتول يف الدم حتدث 
ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل��دي��ك الكثري 
ت�صمى  ده���ن���ي���ة  م�������ادة  م����ن 

الكولي�صرتول يف الدم.
وم��ث��ل الأع���را����ض الأخ���رى 
فاإنه  ال���ق���ل���ب،  لأم�����را������ض 
ي����ع����م����ل داخ����������ل اجل�������ص���م 
م�صاكل  وي�صبب 
ويعني  خ��ف��ي��ة. 
ع��������دم ظ���ه���ور 
الأعرا�ض اأنه 
اإجراء  يجب 
دم  ف����ح���������ض 
ل��ل��ت��اأك��د من 
الإ������ص�����اب�����ة 

به.
وط�����������������������ور 
ن  حثو لبا ا
ال����ه����ن����د  يف 
اخ����������ت����������ب����������ارا 
كامريا  ي�صتخدم 
رقمية لأخذ �صورة 
املري�ض  ي����د  ل����راح����ة 

بدل من عينة دمه.
بتلك  ال�صورة  مقارنة  ويتم 
بيانات  ق���اع���دة  يف  امل����وج����ودة 
الكولي�صرتول  مل�������ص���ت���وي���ات 

املعروفة.

ناجالينجام  راجينديران  �صانكار  وو�صف 
 Sree Sastha معهد  م��ن  وزم�����اوؤه 
ل��ل��ه��ن��د���ص��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ك��ي��ف ط����وروا 
لختبار  اجل����راح����ي����ة  غ�����ري  ال���ط���ري���ق���ة 
املر�صى  يف  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول  م�����ص��ت��وي��ات 
باأمرا�ض  الإ����ص���اب���ة  خل��ط��ر  امل��ع��ر���ص��ني 
اإن�صاء قاعدة  القلب.ويعتمد نهجهم على 
الكولي�صرتول  مل�صتويات  ك��ب��رية  ب��ي��ان��ات 
امل�����ص��ج��ل��ة ب���ا����ص���ت���خ���دام اخ����ت����ب����ارات ال����دم 
لليد  معيارية  ب�صورة  وربطها  القيا�صية 
يف  الكولي�صرتول  وي��رتك��ز  مري�ض،  لكل 

جتاعيد الأ�صابع.
الكولي�صرتول  روا���ص��ب  تظهر  اأن  وميكن 
يف  الأ���ص��ف��ر  ال���ورم  ت�صمى  ال��ت��ي  الدهنية 

ثنايا اليد.
ووفقا مل�صت�صفى وين�ص�صرت، يرتاوح حجم 
الورم الأ�صفر من �صغري جدا اإىل ثاث 

بو�صات )نحو 7 �صم(.
الدم  اإج���راء فح�ض  اأن  ال��رغ��م م��ن  وعلى 
م�صتويات  لتحديد  موثوقة  طريقة  ه��و 
الباحثون  اأث���ب���ت  ف��ق��د  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول، 
ال���ه���ن���ود اأن�����ه مي��ك��ن اأي�������ص���ا ال��ك�����ص��ف عن 
من  خمتلفة  اإج��م��ال��ي��ة  م�صتويات  وج���ود 
�صورة  حتليل  خ��ال  م��ن  الكولي�صرتول 

اجللد.

الكولي�صرتول  ن�صبة  خف�س  كيفية 
املرتفع

الكولي�صرتول،  ارتفاع  ت�صخي�ض  وقع  اإذا 

ف���ع���ادة م���ا ُي��ط��ل��ب م���ن امل���ري�������ض اإج�����راء 
خلف�ض  احل������ي������اة  من������ط  يف  ت�����غ�����ي�����ريات 

م�صتوياته.
وهناك العديد من الأطعمة التي ل ت�صكل 
بل  جم��رد ج��زء من نظام غذائي �صحي، 
ميكنها اأن ت�صاعد بن�صاط يف خف�ض ن�صبة 

الكولي�صرتول يف الدم اأي�صا.
وبح�صب جمعية Heart UK اخلريية، 
وا�صتبدال  امل�صبعة  ال��ده��ون  تقليل  ف���اإن 
بع�صها بالدهون غري امل�صبعة يعد طريقة 
ال��ك��ول��ي�����ص��رتول يف  رائ��ع��ة خل��ف�����ض ن�صبة 

الدم.
�صلبة  امل�صبعة  ال��ده��ون  ت��ك��ون  م��ا  وع����ادة 
الزبدة  م��ث��ل  ال���غ���رف���ة،  ح�����رارة  درج����ة  يف 
وزي��ت جوز  اللحوم  املوجودة يف  والدهون 
الهند.وت�صمل الأطعمة التي حتتوي على 
دهون غري م�صبعة: الزيوت النباتية مثل 
زيت الزيتون وعباد ال�صم�ض والذرة وبذور 
اللفت واجلوز وزيوت البذور والأفوكادو، 

واملك�صرات والأ�صماك الزيتية.
الأ�صماك  تعد   ،Heart UK ل�  ووفقا 
ال�صحية  للدهون  جيدا  م�صدرا  الزيتية 
غري امل�صبعة، وحتديدا نوعا ي�صمى دهون 

اأوميغا 3. 
البدين  ال���ن�������ص���اط  ي�����ص��اع��د  اأن  ومي���ك���ن 
ك��ول��ي�����ص��رتول الربوتني  رف���ع  امل��ع��ت��دل يف 
وهو   ،)HDL( الكثافة  ع��ايل  ال��ده��ن��ي 
تو�صح  ك��م��ا  "اجليد"،  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول 

موؤ�ص�صة "مايو كلينيك".

 تقنية تر�صد ارتفاع م�صتويات الكولي�صرتول يف الدم من ثنيات اليد
ل يقدم ارتفاع الكولي�صرتول يف غالب الأحيان اأي اأدلة ب�صرية، وهو ما يتطلب اإجراء فح�س دم لكت�صافه، 

لذلك، ابتكر باحثون هنود اأ�صلوبا جديدا لر�صده يعتمد على ثنيات اليد.
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•• ال�سارقة-الفجر:

للت�صوير  ال����������دويل  امل�����ه�����رج�����ان  ك�������ص���ف 
املكتب  ي���ن���ظ���م���ه  ال�������ذي  “اك�صبوجر” 
اأ�صماء  ع��ن  ال�����ص��ارق��ة،  حلكومة  الإع��ام��ي 
بفئاتها  امل��ه��رج��ان  ج��وائ��ز  لنيل  املر�صحني 
ال�صاد�صة  ال��دورة  ا�صتقبلت  اأن  بعد  الع�صرة، 

للعام 2021- 2022، 14998 م�صاركة 
من 126 دولة.وجاءت م�صاركات امل�صورين 
يف الدورة اجلديدة من جوائز املهرجان من 
ت��وزع��ت على  ال��ع��امل، حيث  ب��ل��دان  خمتلف 
الآ�صيوية،  ال��ق��ارة  م��ن  م�صاركة   10282
حني  يف  اأوروب��������ا،  م���ن  م�����ص��ارك��ة  و3191 
م�صاركة  ط��ل��ب   501 امل��ه��رج��ان  ا���ص��ت��ق��ب��ل 

من اأمريكا ال�صمالية، و695 من اأفريقيا، 
و174 من اأمريكا ال�صمالية، و155 طلباً 

من اأوقيانو�صيا.
من  ع��دد  اأك��رب  “البورتريه”  فئة  و�صهدت 
امل�صاركات بلغت ب� 3،221 �صورة، تلتها فئة 
�صورة،   3،080 ب���  الرحات”  “ت�صوير 
“ يف  الطبيعية  “ املناظر  فئة  ج��اءت  فيما 

املرتبة الثالثة ب� 2،381 م�صاركة.
فئة  يف  امل����ر�����ص����ح����ني  ق����ائ����م����ة  و�����ص����م����ل����ت 
من  ي���ون���غ  روب�����ن  م���ن  ك����لٌّ  “البورتريه” 
الهند،  م����ن  غ���و����ض  وع���ك���ا����ض  اأ����ص���رتال���ي���ا، 
و���ص��ل��ي��م��ان ع��ي��د احل���م���ادي م���ن الإم������ارات 
العربية املتحدة، و�صوجان �صركار من الهند، 

و�صيا منوتي�ض جونزالي�ض من املك�صيك.
كًا  الرحات”  “ت�صوير  فئة  يف  وتر�صح 
اأري من تركيا، و بي مو ثو من  من ني�صي 
من  العارف  الدين  �صم�ض  واأم��ري  ميامنار، 
وبوب  ت�صو،  داج��ون  وامل�صورين  اإندوني�صيا، 

ت�صيو من ال�صني.
تر�صيح  “الت�صوير املعماري”  و�صهدت فئة 

امل�صّور حممد تنفري ح�صن روهان  كلٍّ من 
م���ن ب��ن��غ��ادي�����ض، وب��ات��ري�����ص��ي��ا ����ص���وون من 
م���ال���ي���زي���ا، وع���ل���ي ال���زل���غ���دري م���ن اإي������ران، 
من  ح�صن  ومنى  اأمريكا،  من  �صي  زياوينغ 

م�صر.
اجل�����وي  “الت�صوير  ف���ئ���ة  اإىل  وو������ص�����ل 
الأم����ريي من  ن��ا���ص��ر  م��ن  )الدرون(” ك���لٌّ 
الكويت، وبيوين �صان من ال�صني، واأليك�صي 
من  ���ص��و  ت����وران  واآن  رو���ص��ي��ا،  م��ن  نيكيتني 

فيتنام، وحممد اأ�صان من تركيا.
و�صمت “فئة ال�صغار )اأقل من 18 عاماً(” 
كًا من ديب بهاتيا، ونيلي لرمور، وتاني�صا 
ناجي،  ونعمة  �صايجيث،  واإ���ص��ه��ان  ���ص��ارم��ا، 

وجميعهم من دولة الإمارات.
ويتناف�ض يف فئة “املناظر الطبيعية” هويو 
ليو من ال�صني، وكل من كيلفن �صزي لوك 
اإ�صبانيا،  باردو من  كا�صرتو  وخوليو  يوين، 
وكيلفن �صزي لوك يوين من هوجن كوجن، 

واآرت فه �صني من تايوان.
الربية”  احلياة  “ت�صوير  فئة  ت�صمل  فيما 

كًا من امل�صّور مينكيانغ لو وويي وانغ من 
ال�صني، واأنورادها موثوكومار من الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ووي���ي ف��و م��ن تاياند، 

بيتري �صابول من كرواتيا. 
ف�صهدت  ال�صحفي”  “الت�صوير  فئة  اأم���ا 
و���ص��ول ك���لٍّ م��ن غ��ي��ث ال�����ص��ي��د م��ن �صوريا، 
و�صانديل ندلوفو من جنوب اأفريقيا، واآيل 
���ص��ون��غ م��ن ال�����ص��ني، وف��اب��ري��زي��و م���ايف من 

اإيطاليا، و�صيد قادر من بنغادي�ض.
ال�صارقة”  حكومة  “موظفي  فئة  و�صمت 
ك����ًا م���ن ك��ي��م ب��ال��ي�����ص��ت��ريو���ض، وع���ب���د اهلل 
اجنينتافيدي،  الكرمي  وعبد  عبداحلميد، 

وعاطف �صعري، وفهمي ال�صليلي.
وجمعت فئة “ الأفام الق�صرية” مناف�صات 
اإي���ران، وكل  بني ك��لٍّ من ح�صني دارب��ي من 
من ماريا يا�صر وموميا اأومان من اأمريكا، 
األيك�صو  واأنطونيو  تركيا،  من  اأرجا  وهديل 

من الربتغال.
اأ���ص��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن يف  و�صيتم الإع����ان ع��ن 
الدورة  فعاليات  خال  املقبل،  فرباير   14

ال�����ص��اد���ص��ة م��ن )اك�����ص��ب��وج��ر( ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
مركز اإك�صبو ال�صارقة خال الفرتة 15-9 
فائز  اخ��ت��ي��ار  ي��ت��م  ح��ي��ث   ،2022 ف��رباي��ر 
ال��ث��اين عن  ب��امل��رك��ز  ب��امل��رك��ز الأول، وف��ائ��ز 
املر�صح  ويفوز  املهرجان،  فئات  من  فئة  كل 
احلا�صل على اأعلى تقييم باملركز الأول على 
ال�صور  جميع  وتعر�ض  اجل��وائ��ز،  م�صتوى 

املر�صحة للفوز خال اأيام املهرجان.  

عدد  منو   % عالي:58  �صعيد  ط��ارق 
مدى  على  اك�صبوجر  جوائز  م�صاركات 

�صت �صنوات
وقال �صعادة طارق �صعيد عاي، مدير عام 
“مع  ال�صارقة:  حلكومة  الإع��ام��ي  املكتب 
املهرجان،  م��ن  ال�صاد�صة  الن�صخة  اق���رتاب 
فئات  م��ن  ف��ئ��ة  ك��ل  م��ع��اي��ري  بتحديد  قمنا 
اجلوائز لتتما�صى مع منو احلدث ال�صنوي 
ومكانته العاملية، ل�صيما اأن جوائز اك�صبوجر 
ا  ���وًّ ���ص��ه��دت ع��ل��ى م���دى ال�����ص��ن��وات ال�����ص��ت مُنُ
و�صلط  امل�����ص��ارك��ات،  ع��دد  يف   58% بن�صبة 

ال�صوء على اأعمال اإبداعية من حول العامل 
مل�صورين ا�صتطاعوا اإثراء فن الت�صوير من 

خال مناهجهم واأ�صاليبهم املبتكرة”. 
اأهداف  تعك�ض  اأن اجل��وائ��ز  ع��اي  واأ���ص��اف 
احلدث  جعل  يف  املتمثلة  امل��ه��رج��ان  وروؤي����ة 
العاملي من�صة جتمع لي�ض فقط املتخ�ص�صني 
اأي�صاً من ي�صتخدمون  وهواة الت�صوير، بل 
موؤكداً  للتغيري،  وحم��ف��ز  ك����اأداة  ال��ف��ن  ه��ذا 
الأقاليم  يف  وال��ت��ن��وع  امل�����ص��ارك��ات  ح��ج��م  اأن 
اجلغرافية التي تاأتي منها يدل على القيمة 
الفن  ملتقيات  بني  املهرجان  حجزها  التي 

والإبداع الدولية”.

••  دبي - د.حممود علياء

افتتح معايل حممد املر رئي�ض جمل�ض اأمناء مكتبة 
الإمارات”  م��ن  “ملحات  معر�ض  را���ص��د  ب��ن  حممد 
مع  بالتعاون  وال��ع��ل��وم  الثقافة  ن��دوة  نظمته  ال��ذي 
ال�صارقة  بجامعة  والت�صميم  اجلميلة  الفنون  كلية 
�صمن احتفالتها باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، 
رئي�ض  ال��ب��دور  وب���ال  ح�صني  عبدالغفار  بح�صور 
املدير  ال��ق��ا���ص��م  ���ص��اح  ود.  ال���ن���دوة  اإدارة  جم��ل�����ض 
ود. جناة مكي وجمموعة  اخلياط  وجمال  الإداري 
اأعمال  امل��ع��ر���ض  امل��ه��ت��م��ني وامل��ع��ن��ي��ني.ت�����ص��م��ن  م���ن 
خم�صني طالباً وطالبة حتت اإ�صراف الدكاترة كرمية 
اخلالدي  ال�صمد  وعبد  اإبراهيم  واإمي��ان  ال�صوملي 

واأندرا  الربدويل  و�صيماء  احلمادي  يو�صف  وحممد 
ه����ال ومعت�صم  وث���ائ���ر  ع���ب���داهلل  ون�����دى  ك��ل��ي��ت��ان 
الكبي�صي ورينجي ماثيو  والذين عك�صت بحوثهم يف 

الرتاث الإماراتي تلك امل�صاركات. 
واأ�صاد معايل حممد املر بامل�صاركات الطابية التي 
وامل�صممني  الفنانني  ل��ربوز جيل جديد من  توؤ�صر 
الذين ميتلكون الروؤية والهدف والتنوع والبتكار يف 
العمل الت�صكيلي، واأن املعر�ض ميثل انطاقة ل�صباب 

واعد ومبدع.

وث��م��ن ب���ال ال��ب��دور ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ن��دوة وجميع 
الفنية  ال��ذائ��ق��ة  تنمي  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ص�صات 
اأهداف  ت��وؤك��د  وال��ت��ي  ول��ل��ط��اب،  املتلقي  للجمهور 
وامللكات  ال���ق���درات  ت��ن��م��ي��ة  امل�����ص��ارك��ة يف  ال���ن���دوة يف 
الإبداعية، ورحب بجميع اجلهود التعاونية يف هذا 
عميد  احل�صني  مهدي  نادية  د.  اجلانب.و�صرحت 
كلية الفنون اجلميلة والت�صميم بجامعة ال�صارقة اأن 
الأعمال املعرو�صة متثل اخت�صا�صات الكلية الأربعة 
وهي الفنون اجلميلة، ت�صميم الأزياء  واملن�صوجات، 
ال��ت�����ص��م��ي��م ال���داخ���ل���ي، والت�������ص���ال ال��ب�����ص��ري. وقد 
الزيتية  ال����ر�����ص����وم  ب����ني  م����ا  الأع������م������ال  مت����ازج����ت 
الثاثية  وامل��ج�����ص��م��ات  وامل��ل�����ص��ق��ات  وال�����ص��ريام��ي��ك 
الأبعاد. و�صكرت ندوة الثقافة والعلوم لثقتها بجودة 
اأعمال الطلبة وا�صت�صافتها للمعر�ض فالكلية ممتنة 
للتعاون املثمر الذي يعزز من التوا�صل الفعال بني 

املوؤ�ص�صات التعليمية واملجتمعية.
املعر�ض  ال��داخ��ل��ي يف  الت�صميم  ���ص��ارك ط��اب  وق��د 
من خال جم�صمات ثاثية الأبعاد ج�صدت اأمناط 
جتريدية ملفردات خمتارة ومميزة للرتاث الإماراتي 
وتنوعت هذه املفردات ما بني الرتاث املادي كالتمر 
بالإ�صافة  الن�صائية  واحل��ل��ي  ال��رتاث��ي��ة  وامل��اب�����ض 
وال�صحراء.  ك��اجل��ب��ال  الإم��ارات��ي��ة  البيئة  لطبيعة 
عمل  كل  وراء  البحثية  باخللفية  الأعمال  ومتيزت 
وال��ر���ص��وم��ات ال��ت��ج��ري��دي��ة ح��ي��ث ط���وره���ا الطاب 
تنفيذها  ومت  الآيل  احل��ا���ص��ب  ب���رام���ج  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
ب���ور����ض ك��ل��ي��ة الفنون  ت��ق��ن��ي��ات ع��ال��ي��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

اأ�صتاذ  ع��ب��داهلل،  ن��دى  والت�صميم.وذكرت  اجلميلة 
واأ�صتاذة  الب�صري  الت�صميم  اخت�صا�ض  يف  م�صاعد 
م�صاقات ت�صميم احلرويف اأن بع�ض املل�صقات جت�صد 
ابتكر  وق���د  ث����راه-  زاي���د -ط��ي��ب اهلل  ال�صيخ  اأق����وال 
م�صتوحاة  حديثة  عربية  طباعية  خطوط  الطلبة 

من املا�صي للدللة على م�صمون القول. 
من  م�صتوحاة  لتينية  خلطوط  مل�صقات  وه��ن��اك 
الإمارات كالبارجيل وال�صدو والعمارة،.. وقد ابتكر 
مثل  خمتلفة  بتقنيات  للحروف  جم�صمات  الطلبة 
النحت وق�ض الليزر،..كذلك هناك ت�صميم حرويف 
جلدارية الن�صيد الوطني ب�صكل علم الإم��ارات وقد 
حرويف  موزييك  لبتكار  وطالبة  طالباً   25 تعاون 
بالعيد  احتفال  الوطني  والن�صيد  العلم  جل��داري��ة 
فيديو  بهيئة  عر�صت  لاإمارات  اخلم�صني  الوطني 
م��ت��ح��رك لإب����راز م��راح��ل ال��ت��ن��ف��ي��ذ.وع��ر���ض طاب 
الت�صال املرئي يف كلية الفنون اجلميلة والت�صميم 
ت�����ص��ام��ي��م م��ب��ت��ك��رة ل��ت��غ��ل��ي��ف م��ن��ت��ج��ات اإم���ارات���ي���ة 
تاريخ  تعك�ض  وح��دي��ث��ة  م��ب��ت��ك��رة  ب��ط��ري��ق��ة  ت��راث��ي��ة 
العربية  وهويتها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الأ�صيلة. قام الطاب بعمل بحث وا�صع ل�صتك�صاف 
اأجدادنا  عن  ورثناها  التي  الإماراتية  املنتجات  اأهم 
وت��ن��وق��ل��ت ع��رب الأزم���ن���ة ل��ت��ك��ون ج����زءاً م��ن حياتنا 
اليومية. مت ت�صميم واإنتاج تغليف ملنتوجات متنوعة 
العرو�ض  عطور  )البزار(،  الإماراتية  البهارات  مثل 
)الزهبة(، املنز ، القهوة الإماراتية، الوقاية املنقدة، 
الإماراتي،  ال�صروال  العربي،  الكحل  الغزال،  م�صك 

با�صتخدام  الت�صاميم  متيزت  وال��ف��اروخ��ة.  الغرتة، 
ت�صميمي  ط���راز  يف  الب�صرية  ال��رتاث��ي��ة  العنا�صر 
املنتجات.   ل��ه��ذه  الوطنية  ال��ه��وي��ة  يعك�ض  معا�صر 
�صكل هذا امل�صروع حتدياً لطلبة التخ�ص�ض والذين 
ينتمون خللفيات ثقافية متنوعة مما اأثمر عن تنوع 
جميع  اإن��ت��اج  مت  كما  امل��ن��ت��ج��ة.   الت�صاميم  يف  ث��ري 
التغليفات يف ور�ض وخمتربات كلية الفنون اجلميلة 
د. كرمية  ال���ط���ل���ب���ة.وذك���رت  وب����اأي����دي  وال��ت�����ص��م��ي��م 
ال�صوملي اأ�صتاذ الفنون اجلميلة يف جامعة ال�صارقة 

اأن م�صاركة طاب ال�صف الأول بالكلية كانت عبارة 
عن ت�صميم ملجموعة من الرباجيل ثاثية الأبعاد 
بلم�صة فنية معا�صرة وخمتلف واأكرث حداثة لربط 
بالإ�صافة  ال��رتاث��ي��ة،  املعمارية  ب��امل��ف��ردات  الطالب 
اإىل ب��ع�����ض ال��ل��وح��ات ال��ف��ن��ي��ة ك��ال��ربق��ع الإم���ارات���ي 
وجميعها  وال��ق��اع  وال��ب��ي��وت  ال�صراعية  وال���ق���وارب 
واألوان  باأ�صلوب  الطالب  عليها  يعمل  تراثية  رم��وز 
معا�صرة يتفاعل معها الطاب.والافت يف املعر�ض 
الرتاثية  الت�صاميم  ببع�ض  الأزي���اء  ق�صم  م�صاركة 
ممثلة يف العباءة الإماراتية باإخراج معا�صر، وبع�ض 
وبيوت  مل��ن��ازل  وامل��ن��ح��وت��ات  واملج�صمات  اجل��داري��ات 

تراثية بلم�صة حداثية.
وقد حاز املعر�ض على اإعجاب وانبهار احل�صور. 

ملحات من الإمارات يف ندوة الثقافة والعلوم

•• دبي-الفجر:

اأعلنت الأمانة العامة جلائزة حمدان 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم الدولية 
الفائزين  ع��ن  ال�����ص��وئ��ي،  للت�صوير 
نوفمرب  ل�صهري  ان�صتغرام  مب�صابقة 
ودي�صمرب 2021، حيث كان مو�صوع 
“كل �صيء عن  �صهر نوفمرب  م�صابقة 
دي�صمرب  �صهر  م�صابقة  اأم��ا  اإك�صبو”، 

فكانت بعنوان “�صنع الإن�صان”.
امل�صابقة  م���ن  ن��وف��م��رب  ���ص��ه��ر  ن�����ص��خ��ة 
العد�صة  لدى  املميزة  املهارات  َك�َصَفت 
ال��ه��ن��دي��ة م��ن خ���ال ف����وٍز ث��اث��ّي مت 
“حممد  امل�صورين  باأ�صماء  ت�صجيله 
و”تيتو  اأزاد”  و”نيليما  نوفل” 
امل�صور  ب��ج��ان��ب  ثوما�ض”،  ���ص��اج��ي 
“مارك اأنتوين اأجتاي” من الفلبني، 

اأم���ا احل�����ص��ور ال��ع��رب��ي ف��ك��ان ُمتمثًا 
احلاطي”  �صليمان  “اأروى  بامل�صورة 
دي�صمرب  �صهر  فل�صطني.ن�صخة  م��ن 
التفّوق  ت��ك��رار  اأع��ل��ن��ت  امل�����ص��اب��ق��ة  م��ن 
الهندّي، من خال فوٍز  الفوتوغرايف 
�صرياو”  “ديبيكا  للم�صورين  ثنائّي 
امل�صور  وت���األ���ق  �صارما”،  و”رينكو 
اآل  جمعة  يو�صف  “اأحمد  الإم���ارات���ي 
الفائزين  ق��ائ��م��ة  واك��ت��م��ل��ت  علي”، 
اأحمد  ب��ن  “عارف  امل��ال��ي��زّي  بامل�صور 
“حممد  والإن��دون��ي�����ص��ّي  الدين”  ت��اج 
الفائزون  غيفاري”.و�صيح�صل  اأوف��ا 
ال��ت��ق��دي��ري��ة اخلا�صة  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى 
باجلائزة و�صُتن�َصُر �صورهم واأ�صماوؤهم 
على  للجائزة  الر�صمي  احل�صاب  على 
�َصِهَدت  وقد   ،HIPAae ان�صتغرام 
ا�صتخدام  ن��وف��م��رب  ���ص��ه��ر  م�����ص��اب��ق��ة 

HIPAContest_ ال���و����ص���م 
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ال����و�����ص����م  ا�������ص������ت������خ������دام  مت  ب����ي����ن����م����ا 
H I P A C o n t e s t _

�صهر  مل�����ص��اب��ق��ة   #  Manmade
احلدث،  ع��ن  ت�صريحه  دي�صمرب.ويف 
للجائزة،  ال��ع��ام  الأم����ني  ���ص��ع��ادة  ق���ال 
اإن حدثاً عاملياً  علي خليفة بن ثالث: 
ل  “اإك�صبو2020”  معر�ض  بحجم 
! فعلى  اأو ب�صرياً  ميكن جتاهله فنياً 
اأر�ض الإمارات احلبيبة اجتمع العامل 
م��ك��اٍن واح���د، بكل ثقافاته  ب��اأ���ص��ره يف 
املميزة  وابتكاراته  وروائ��ع��ه  وطقو�صه 
م قيمًة هامة للب�صرية. هذه  التي ُتقدِّ
الب�صرية  اجل�����واذب  حت���وي  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
على  ال������ق������ادرة  ال����ع����امل  يف  الأق���������وى 
مل�صتوياٍت  املناف�صة  مب�صتوى  الرتقاء 

اإك�صبو  م���ن  ال�����ص��ور  م�����ص��ب��وق��ة.  غ���ري 
ُتخرب ال��ع��امل ع��ن روع��ة دب��ي كم�صرح 
اجلميع  وت��دع��و  احل�����ص��اري  للتاقي 
لغتنام الفر�صة وزيارة العامل باأ�صره 

يف جولٍة واحدٍة يف مكاٍن واحد. 
واأ�����ص����اف ب���ن ث���ال���ث: م�����ص��اب��ق��ة �صهر 
�صنع  ل��روائ��ع  امل��ج��ال  فتحت  دي�صمرب 
الأر�ض  ِعمارة  يف  واإبداعاته  الإن�صان 

وبناء احل�صارات والتطور املديّن الذي 
�صاهم ب�صكٍل كبري يف جعل حياة النا�ض 
اأكرث �صهولة واإنتاجية. ن�صيُد بنوعية 
وباملهارة  التناف�صية  امل�صاركات وقوتها 
العد�صة  ل�����دى  امل���م���ي���زة  ال���ب�������ص���ري���ة 
الفوز  ِح�صة  اقتن�صت  التي  الهندية 
الفائزين  جلميع  ون��ب��ارك  ال��ك��ربى. 
بتطوير  امل�������ص���ارك���ني  ب���اق���ي  ون��ن�����ص��ح 

م�صادر  وت��ن��وع  وم��دارك��ه��م  مهاراتهم 
ك�صبهم املعريّف ودوام امل�صاركة.

امل�صور الإماراتّي “اأحمد يو�صف جمعة 
اآل علي” يقول عن �صورته الفائزة يف 
ال�صورة  الإن�صان”:  “�صنع  م�صابقة 
ملئذنة م�صجد “اآمنة الغرير” باإمارة 
مب�صابقة  الأول  ف��وزي  ه��ذا  عجمان. 
ان�صتغرام، و�صبق يل التاأهل للمراحل 
بالفوز  �صعادتي  م��رات.  عدة  النهائية 
وتقديراً  تكرمياً  واأع��ت��ربه  ُتو�صف  ل 
الت�صوير  ل�صغفي واجتهادي يف  ثميناً 
امل��ع��م��اري والأب��ي�����ض والأ����ص���ود. اأعترب 
وح�صوري  يل  داع�����ٍم  اأك����رب  “هيبا” 
ُيقّدمني  م�صابقاتها  اإح��دى  يف  ف��ائ��زاً 
امل�صورين  اأمام جمتمعات  رائع  ب�صكٍل 
واأن�صطة  م�����ص��اب��ق��ات  م���ع  امل��ت��ف��اع��ل��ة 

“هيبا” ب�صكٍل دائم.
�صليمان  “اأروى  الفل�صطينية  امل�صورة 
احلاطي” تقول عن �صورتها الفائزة 
اإك�صبو”:  ع��ن  �صيء  “كل  م�صابقة  يف 
التقطُت ال�صورة اأثناء رحلٍة مدر�صيٍة 
اأن���ا  ب���دب���ي،  اإك�صبو2020  مل��ع��ر���ض 
هوايتي  هو  والت�صوير  علوم  مدّر�صة 
واأعباء وظيفتي  والأروع. مهام  الأهم 

فر�صة  متنحني  مل  التعليم  �صلك  يف 
فر�صة  ا�صتثمرُت  ل��ذا  املعر�ض  زي���ارة 
والتقطُت  الرحلة  تلك  على  اإ���ص��رايف 
ت������رِو عط�ض  ال�������ص���ور مل  م����ن  ع�������دداً 
ع��د���ص��ت��ي ب�����ص��ب��ب ���ص��ي��ق ال���وق���ت. لقد 
جلناح  الإب���داع���ي  الت�صميم  اأح��ب��ب��ُت 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
ف��ح��اول��ت ال��ت��ق��اط��ه م���ن زاوي������ٍة غري 
عادية، وقد ظفرُت بالفوز حقاً. ب�صبب 
بالت�صوير  ال�����ص��غ��ار  ط��اب��ي  اه��ت��م��ام 
اأ�صا�صيات  ق��ّررُت تقدمي دورٍة لهم عن 
ُم�صّممة  ال���ف���وت���وغ���رايف  ال��ت�����ص��وي��ر 
ل��اأط��ف��ال، لأن��ن��ي اأع��ت��ق��د اأن الإب���داع 

يبداأ من الطفولة.
هذا فوزي الأول على و�صائل التوا�صل 
الج��ت��م��اع��ي، ك���ان ل����دّي ���ص��ع��وٌر كبري 
ب��اأن��ن��ي ���ص��اأف��وز ه��ذه امل���رة ول ميكنني 
���ص��ع��ادت��ي عندما  ال��ت��ع��ب��ري ع���ن  ح���ق���اً 
ع��رف��ت ذل����ك، ���ص��ع��ادت��ي الأك����رب كانت 
ب�صبب حجم التهاين التي انهالت علّي 
وامل�صورات،  امل�����ص��وري��ن  زم��ائ��ي  م��ن 
اأجلي.  ب�����ص��ع��ادت��ه��م م���ن  ���ص��ع��رُت  ل��ق��د 
ه��ديف ال��ق��ادم ال��ف��وز ب��ال��دورة احلادية 
ا�صمي  وم���ن���ح  “الطبيعة”  ع�������ص���رة 

ال�صفة الدولية.
امل�صورة الهندّية “نيليما اأزاد” تقول 
م�صابقة  يف  ال���ف���ائ���زة  ���ص��ورت��ه��ا  ع���ن 
التقطُت  اإك�صبو”:  ع��ن  ���ص��يء  “كل 
ال�صالت  منطقة  يف  ال�����ص��ورة  ه���ذه 
بدبي.   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���ض  يف 
اليوغا  ج��ل�����ص��ة  خ�����ال  ����ص���ب���اح  ذات 
تفارقني،  ل  ال��ت��ي  ك��ام��ريت��ي  وم��ع��ي 
ال�ُمحتملة  الإط�������ارات  ب���روؤي���ة  ب�����داأُت 
ل��ل�����ص��ورة ف���ب���داأت اأف���ق���ُد ���ص��ربي وقد 
ذهني  يف  املطلوبة  ال�����ص��ورة  ا�صتقّرت 
الزماء يف  اأح��د  مع  توا�صلُت  متاماً. 
دقائق  ب�صع  ق�صاء  وطلبُت  املجموعة 
مع ال�ُمدّربة فتحّولت ال�صورة لواقع.

�صبق يل الفوز بالعديد من امل�صابقات 
حلماً  ك���ان  “هيبا”  يف  ال��ف��وز  ول��ك��ن 
حلمي.  حّققتم  لأنكم  �صكراً  جميًا، 
ال���ت�������ص���وي���ر ه����و ع����اج����ي الأج����م����ل، 
و�صعيدة ومغاِمرة،  يجعلني متحم�صة 
وخا�صة  الن�صاء  جميع  لإل��ه��ام  اأط��م��ح 
ال�صغف  نف�ض  يجدن  الائي  الأمهات 
من  ُتن�صى  ل  رحلة  حياتهن  ليجعلن 
و�صناعة  باللحظة  ال�صتمتاع  خ��ال 

الذكريات اجلميلة.

املهارة الهندية حتجز ن�صف قوائم الفائزين .. وح�صوٌر اإبداعّي ممّيز لالإمارات وفل�صطني

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير تعلن الفائزين مب�صابقتي كل �صيء عن اإك�صبو و �صنع الإن�صان

الإعالن عن اأ�صماء الفائزين يوم 14 فرباير املقبل 

قائمة املر�صحني للفوز بجوائز اك�صبوجر يف  م�صورًا   50

خليفة بن ثالث: اإك�صبو2020 يحوي اجلواذب الب�صرية الأقوى يف العامل • علي 
• اأحمد يو�صف جمعة اآل علي: �صورتي الفائزة ملئذنة م�صجد اآمنة الغرير بعجمان .. وهيبا اأكرب داعٍم يل

التقطُت جناح الإمارات من زاويٍة فريدة .. والفوز يف الطبيعة هديف القادم احلاطي:  �صليمان  • اأروى 
فوزي .. والت�صوير عالجي الأجمل  َنَعا  �صَ واليوغا  اإك�صبو2020  �صاللت  اأزاد:  • نيليما 
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اأحافظ على ر�صاقتي بالريا�صة

نرمني الفقي: را�صية 
بق�صاء اهلل و�صعيدة 
حتى يف حالة حزين

�صم�صية(  )لم  اجلديد  امل�صري  امل�صل�صل  خ��رج 
على  املرتقب،  الرم�صانية  ال��درام��ا  �صباق  م��ن 
ال���رغ���م م���ن الن���ت���ه���اء م���ن ت�����ص��وي��ر ع����دد من 
جنومه  م��ن  ع��دد  اإ�صابة  بعد  وذل��ك  م�صاهده، 
و�صّناعه بفريو�ض كورونا يف ال�صاعات الأخرية، 
حتى  احل��ايل،  الوقت  يف  ت�صويره  تاأجيل  ليتم 

اإ�صعار اآخر.
واأع���ل���ن���ت ال�����ص��رك��ة امل��ن��ت��ج��ة يف ب���ي���ان، ع���ن اأن 

الأي��ام الأخرية  الت�صوير توقف م��رات ع��دة يف 
العدوى  انت�صار  من  وخوفاً  متعددة،  لإ�صابات 
خروج  يف  ترغب  اأنها  اإىل  لفتة  العمل،  توقف 
امل�صل�صل ب�صورة طيبة، واأنها �صتعمد غالباً اإىل 
رم�صان  درام���ا  يف  للم�صاركة  امل�صل�صل  ت��اأج��ي��ل 
الفريو�ض. اأول �صحايا  العمل  ليكون   ،2023
ال�صركة  م�����ص��ادر يف  ق��ال��ت  م��ت�����ص��ل،  ج��ان��ب  يف 
واأ�صماء جال،  الفنانني علي قا�صم  اإن  املنتجة 

قبل  العمل،  فريق  اإىل  ان�صموا  م��ن  اآخ��ر  كانا 
الكاتبة مرمي ناعوم،  واإن  باأيام قليلة،  التوقف 
انتهت من كتابة ن�صف احللقات تقريباً، و�صوف 
تكملها يف الفرتة املقبلة لتكون جاهزة للت�صوير 

يف اأي وقت.
زكي،  منى  بطولة  من  �صم�صية(  )لم  اأن  يذكر 
واإ�صعاد يون�ض، وهو من  اإياد ن�صار  اأحمد رزق، 

اإخراج كرمي ال�صناوي.

دائما ما ارتبط ا�صم الفنانة نرمني الفقي باجلمال وحب احلياة حيث ُيطلق عليها دلوعة الو�صط 
حتى  قدمتها  التي  الفنية  الأدوار  خالل  من  التمثيل  يف  نف�صها  تثبت  اأن  وا�صتطاعت  الفني، 

اأ�صبحت متتلك م�صاحة جماهريية عري�صة.
الثالث..  اجل��زء  العرو�صة  اأب��و  م�صل�صلها  عن  الفقي  نرمني  تتحدث  احل��وار  ه��ذا  يف 

ور�صاقتها.. ومو�صوعات اأخرى.

)كورونا( ُيبعد... )لم 
�صم�صية( عن دراما رم�صان

فيما انتهى املخرج امل�صري روؤوف عبدالعزيز اأخرياً من ت�صوير م�صل�صل 
امل�صل�صل  امل�صري مرق�ض عادل بدايات ت�صوير  املخرج  )�صو�صيال(، يقود 

اجلديد )�صغل عايل(.
مبا�صرة  ون��ب��داأ  امل�����ص��اه��د،  م��ن  )انتهينا  ت�صريح:  يف  عبدالعزيز  وق���ال 
املونتاج، ليكون امل�صل�صل املكّون من 15 حلقة، جاهزاً للعر�ض قريباً على 

من�صة اإلكرتونية، يف جتربة اأمتنى جناحها، 
املن�صات  علي  اإقباًل  هناك  اأن  خ�صو�صاً 

الإلكرتونية(.
وي�صم )�صو�صيال(، يف بطولته 

كًا من اأحمد زاهر، 
مرينا نورالدين، 

ت����ام����ر ف�����رج، 

الراب  الزاهد، ومطرب  فرح  اإ�صام حافظ،  عابد عناين،  جيهان خليل، 
امل�صل�صل  املقابل، دخل فريق  تاأليف حممد ج��ال.ويف  �صاهني، وهو من 
الأوىل.وقالت  امل�صاهد  لت�صوير  ال��ب��ات��وه  اإىل  ع���ايل(  )�صغل  اجل��دي��د 
دراما  باقة  �صمن  امل�صل�صل  عر�ض  )مقرر  املنتجة:  ال�صركة  يف  م�صادر 

رم�صان، والت�صوير يتم و�صط اإجراءات �صحية احرتازية م�صددة(.
ب��ط��ول��ة فيفي عبده  اأن )���ص��غ��ل ع���ايل( م��ن  ي��ذك��ر 
ا���ص��ت��ك��م��ال بقية  و����ص���ريي���ن ر�����ص����ا، وي���ت���م 
ال���ت���ع���اق���دات م���ع ع����دد م���ن ال���ن���ج���وم يف 

ال�صاعات املقبلة.

)�صو�صيال( يجهز للعر�ض... 
و)�صغل عايل( يف البالتوه

البداية..  يف   •
ح�����دث�����ي�����ن�����ا ع���ن  
"اأبو  م�������ص���ل�������ص���ل 

العرو�صة 3"؟
- �صعيدة جدا باأجواء 
ومب�صاركتي  ال��ت�����ص��وي��ر 
الفنان  ال��ع��م��ل  جن����وم  م���ع 
����ص���ي���د رج������ب و����ص���و����ص���ن ب���در 
وغ��ريه��م وامل�����ص��ل�����ص��ل يف اأج����زاءه 
ال�����ص��اب��ق��ة احل��م��د هلل ح��ق��ق جناحا 
ك���ب���ريا واأمت����ن����ى ب���ع���د ع���ر����ض اجل����زء 

اجلديد ينال اإعجاب اجلمهور.
اجلديدة  امل��وج��ة  م��ع  تتعاملني  وك��ي��ف   •

لكورونا؟
- اأحاول بقدر امل�صتطاع اأخذ كل الحتياطات، 
واأك��ي��د م��رع��وب��ة م��ن امل��وج��ة اجل��دي��دة وربنا 
ي�صرت علي اجلميع، ولكنني نزلت الت�صوير 
"وقلت لو ح�صل يل اي مكروه يكون ح�صل 

يف رزقي و�صغلي". 
للمراأة  تقدمينها  ال��ت��ي  الن�صيحة  م��ا   •

امل�صرية لاهتمام بنف�صها؟
- اأهم من ال�صكل يجب اأن ل حتمل اأحقادا 
ال��غ��ري وي��ك��ون ع��ن��ده��ا طيبة  ت��ف��ك��ر يف  ول 
املو�صوع  با�ض  ولكن  بنزعل  )كلنا  وخ��ري، 
ي��اأخ��ذ اأك���رث م��ن حجمه(، وي��ج��ب دائ��م��ا اأن 
دوما  واأن����ا  اأن��ف�����ص��ن��ا،  م��ع  ن��ك��ون مت�صاحلني 
حالة  يف  حتى  و�صعيدة  اهلل  بق�صاء  را���ص��ي��ة 
حزين، واأحاول اخلروج من اأي حالة مزعجة 

اأو �صيئة.
ر�صاقتك؟ عن  • وماذا 

ر�صاقتي  على  امل�صتطاع  بقدر  احلفاظ  اأح��اول   -
العجلة  وركوب  بامل�صي  الأقل  على  اأو  بالريا�صة، 
الطعام  على  واحل�صول  ال�صلم،  ون���زول  و�صعود 

بكميات قليلة.
املهرجانات؟ اأغاين  حتبني  • هل 

- اأ�صمع اأغان املهرجانات ولكن قليل جدا يف حالة 
اأخرى  واأوق���ات  منا�صبة،  الأ�صدقاء يف  مع  وج��ودي 
"مود"  اأي  م��ن  اأخ���رج  جتعلني  لأن��ه��ا  املزيكا  اأ�صمع 

�صييء.
هاين  الفنان  املو�صيقيني  نقيب  قرار  يف  راأيك  • ما 

�صاكر بوقف بع�ض مطربي املهرجانات؟

اأف�ض ل املطربني  الأ�صتاذ هاين �صاكر جدا واأحبه، فهو  اأح��رتم   -
اإ�صاح  اأن قراره �صائب، ومطربي املهرجانات عليهم  ومن املوؤكد 

اأخطائهم.

 "9 "�صارع 
ن�صرت الفنانة نرمني الفقي، عرب ح�صابها ال�صخ�صي مبوقع 

 "9 "�صارع  "اإن�صتجرام"، �صور من كوالي�ض م�صل�صل 
.

وظهرت نرمني الفقي يف ال�صور برفقة الفنان 
ال�����ص��اف��ع��ي، وال��ف��ن��ان��ة ران���ي���ا يو�صف،  ن�����ص��ال 

معلقة: "كوالي�ض م�صل�صل �صارع 9" .
ويناق�ض امل�صل�صل، وهو من نوعية اأعمال 

ق�ص�ض  م���ن  جم��م��وع��ة  ح��ل��ق��ة،  ال�45 
احلب والف�صاد والق�ص�ض الجتماعية 

ال��ت��ي جت���ري ح���ول ع���دد م��ن �صكان 
اأح��د ���ص��وارع منطقة امل��ع��ادي وهو 

العمل على  9"، ويعتمد  "�صارع 
ي�صارك  والغمو�ض،  الت�صويق 

وفيق،  اأح��م��د  بطولته:  يف 
عبداملغني،  وحم���م���ود 

ون�������رم�������ني ال����ف����ق����ي، 
وه�������دى الأت�����رب�����ي، 
وي��������ا���������ص��������ر ع����ل����ي 
م�����اه�����ر، واأح����م����د 
�صعيد،  ج�����م�����ال 

ح�����������ص�����ام ف������ار�������ض، 
وع���������ب���������ري م������ن������ري، 
الدمردا�ض،  واأحمد 
ح�صني  وت�����األ�����ي�����ف 
حمرم  م�����ص��ط��ف��ى 
حممد  واإخ��������������راج 

عبداخلالق.

نرمني تنفي
ت������ع������د ال�����ف�����ن�����ان�����ة 
نرمني  امل�����ص��ري��ة 
ال���������ف���������ق���������ي، م����ن 
الفنانات  اج���م���ل 
الفني  الو�صط  يف 
رغ����������م ت���ق���دم���ه���ا 
حتتفظ  ب��ال�����ص��ن 

بنف�ض جمالها.
�صن  وبلوغها  جمالها  رغ��م  الفني،  الو�صط  يف  عان�ض  اأ�صهر  وه��ي 
اخلم�صني، واأثارت الفنانة نريمني الفقي، جدًل كبرًيا على مواقع 
اأن��ور، حيث  ت��داول �صورها مع م�صور يدعى رام��ي  التوا�صل، بعد 
ب�صكل  به  ارتبطت  اأنها  "في�صبوك"  على  ال�صفحات  بع�ض  زعمت 

ر�صمي، اإل اأنها خرجت ونفت كل ما تردد حول هذا الأمر.
هذه لي�صت �صائعة الرتباط الأوىل يف حياة نريمني الفقي، 
ف�صبق وتردد اأنها تزوجت من الفنان فاروق الفي�صاوي، 
بال�صديق  وو�صفته  الأم���ر  ه��ذا  وقتها  نفت  ولكنها 

الذي �صاندها يف اأزمتها.
وت����رددت اأخ��ب��ار ك��ث��رية اأخ���رى اأن��ه��ا ت��زوج��ت من 
ا ارتباطها  الفنان كمال اأبورية، ولكنه نفى اأي�صً
ب���ه وق��ت��ه��ا، م���ع���رًبا ع���ن ده�����ص��ت��ه م���ن خروج 
امل�صرية  الفنانة  ال�صائعات.وت�صدرت  هذه 
نرمني الفقي موؤخرا الأكرث تداول على 
"تويرت"،  التوا�صل الجتماعي  موقع 
بعد ت�صريحات حول موا�صفات 

فتى اأحامها.
وق��ال��ت ن��رم��ني ال��ف��ق��ي يف 
فتى  اإن  تلفزيوين  لقاء 
اأن  ي���ج���ب  اأح����ام����ه����ا 
ي����ك����ون ح���ن���ني ورج����ل 
مبعنى الكلمة، م�صيفة 
على  ب�صيت  ل��و  "اأنا 
ك���ان زماين  ال��ف��ل��و���ض 
اجتوزت مليارديرات، 
وهرتبط لو احتبيت 

بجد".
واأث�����������������������ارت ه������ذه 
ال����ت���������ص����ري����ح����ات 
اجل����������������������دل ب�����ني 
م���������ص����ت����خ����دم����ي 
م����وق����ع ت���وي���رت، 
بعد  خ�����ا������ص�����ة 
الفنانة  تاأكيد 
امل�صرية اأي�صا 
اأنها مل جُتري 
عمليات  اأي 
جتميل طوال 

حياتها.
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درا�صة جديدة ُتظهر تاأثري 
القهوة على اأمرا�ض الكبد املزمنة

يجلبها  اأن  ميكن  التي  العديدة  الفوائد  اإىل  الدرا�صات  من  العديد  ت�صري 
فنجان القهوة اليومي اإىل ال�صحة العامة.

القهوة  اأم  الكافيني  على  املحتوية  القهوة  تف�صل  كنت  ���ص��واء  اأن��ه  وي��ب��دو 
منزوعة الكافيني، فاإن جميعها يرتبط بانخفا�ض خطر الإ�صابة باأمرا�ض 

الكبد املزمنة واأمرا�ض الكبد الأخرى.
من  ن��وع  اأي  �صرب  اأن  واإدن���ربه  �صاوثهامبتون  جامعتي  يف  باحثون  ووج��د 
منها  وال��وف��اة  املزمنة  الكبد  ب��اأم��را���ض  الإ���ص��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل  القهوة 
مقارنة بعدم �صرب القهوة، حيث تبلغ الفائدة ذروتها عند �صرب ثاثة اإىل 

اأربعة فناجني يف اليوم.
ودر�ض الباحثون بيانات 495585 من �صاربي القهوة من البنك احليوي 
يف اململكة املتحدة وتابعوهم لأكرث من 10 �صنوات، مع مراقبة من اأ�صيبوا 

باأمرا�ض الكبد املزمنة واأمرا�ض الكبد ذات ال�صلة.
و�صرب نحو اأربعة من كل خم�صة م�صاركني القهوة املطحونة اأو اخلالية من 
 10 اأو القهوة منزوعة الكافيني، بينما مل ي�صرب اثنان من كل  الكافيني 
م�صاركني اأي نوع من القهوة على الإط��اق. وعلى مدى ال�صنوات الع�صر، 
كان هناك 3600 حالة من اأمرا�ض الكبد املزمنة، مبا يف ذلك 301 حالة 
وفاة. كما كان هناك 5439 حالة اإ�صابة مبر�ض الكبد الدهني اأو التنك�ض 

الدهني )تراكم الدهون يف الكبد(، و184 حالة اإ�صابة ب�صرطان الكبد.
ومقارنة مع من ل ي�صربون القهوة، كان لدى �صاربي القهوة خماطر اأقل 
بن�صبة %21 لاإ�صابة باأمرا�ض الكبد املزمنة، و%20 من خطر الإ�صابة 
باأمرا�ض الكبد الدهنية، و%49 انخفا�ض خطر الوفاة من اأمرا�ض الكبد 

املزمنة.
وتو�صل الباحثون اإىل اأن اأكرب فائدة لوحظت يف املجموعة التي �صربت النب 
املطحون، والتي حتتوي على م�صتويات عالية من الَقْهويول والكاف�صتول، 
والتي ثبت اأنها مفيدة �صد اأمرا�ض الكبد املزمنة يف احليوانات رمبا لأنها 

حتمي اجل�صم من الإجهاد التاأك�صدي.
على  حت��ت��وي  وال��ت��ي  التح�صري،  �صريعة  ب��ال��ق��ه��وة  الأم����ر  يتعلق  وع��ن��دم��ا 
يف  انخفا�ض  هناك  كان  والكاف�صتول،  الَقْهويول  من  منخف�صة  م�صتويات 
خطر الإ�صابة باأمرا�ض الكبد املزمنة، على الرغم من اأن انخفا�ض املخاطر 

كان اأقل من النب املطحون.
واأو�صح الدكتور اأوليفر كينيدي، املوؤلف الرئي�صي للدرا�صة: "الفوائد التي 
لأمرا�ض  وقائيا  عاجا  تقدم  اأن  ميكن  اأنها  تعني  قد  درا�صتنا  من  نراها 
املنخف�ض  ال��دخ��ل  ذات  ال��ب��ل��دان  يف  مفيدا  ه��ذا  و�صيكون  امل��زم��ن��ة.  الكبد 
الكبد  اأمرا�ض  عبء  يكون  حيث  ال�صحية  الرعاية  اإىل  الأ���ص��واأ  والو�صول 

املزمنة اأعلى".
بني  العاقة  تخترب  اأن  ميكن  امل�صتقبلية  الأب��ح��اث  اأن  امل��وؤل��ف��ون  وي��ق��رتح 
امل�صتهلكة.  القهوة  كمية  التحكم يف  الكبد مع مزيد من  واأمرا�ض  القهوة 
ويقرتحون اأي�صا التحقق من �صحة النتائج يف جمموعات اأكرث تنوعا من 

النا�ض.

الفرائ�س؟ هي  • ما 
- الع�صلة بني الكتف والثدي.

؟ الواحدة  ال�صنه  يف  ال�صعر  لنمو  مدى  •  مااق�صى 
- 15 �صم

؟ العامل  يف  مرة  لأول  املرور  اإ�صارة  نظام  ا�صتخدم  متى  و  •  اأين 
- اأمريكا عام 1918 م

العربية؟ اللغه  يف  القامو�س  كلمة  تعني  • ماذا 
- البحر الوا�صع.

الرياع؟ هو  • ما 
- القلم.

كم  م�صافة850  على  غنائها  بوا�صطة  التخاطب  ت�صتطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 
اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�صل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�ض  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 

ال�صاعة   / كم   40 اإىل  �صرعته  ت�صل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�صل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 
ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�صوار  اأن  تعلم  • هل 

الأ�صبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 
ال�صاد�ض من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�صتجيب لاأ�صوات املفاجئة

الكبار ي�صيب  مما  اأقل  بن�صب  ولكن  اأي�صا  الأطفال  ي�صيب  ال�صقيقة  �صداع  اأن  تعلم  • هل 
كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�صل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�صري  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�صع دقائق و لي�صت على مرة واحدة 

اإمنا على ثاث مراحل كل مرة ثاث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  الب�صري  اجل�صم  �صرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�ض بدون  املياه  حتت  �صاعة  البقاء  ي�صتطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

�أمنية خالد
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الأفوكادو.. فوائد  فريدة
ن���ت���ي���ج���ة ل���ف���وائ���د 
الأفوكادو الفريدة، 
مييزه بع�ض خرباء 
ك�صنف  ال���ت���غ���ذي���ة 
وخمتلف  ف�����ري�����د 
ع��������ن اخل�������������ص������ار. 
اىل  ف���ب���الإ����ص���اف���ة 
غ����ن����اه ب����الأل����ي����اف، 
ف���ح���ب���ة اف������وك������ادو 
واح������������دة حت���ت���وي 
من   36 % ع��ل��ى 
ال���ك���م���ي���ة امل����ق����رتح 
من  يوميا  تناولها 

فيتامني
 )ك( و 30  %  من الفولت، و% 20 من فيتامني ب 5 )املهم لتحليل 
واللوتني   Eو ج  و   6 ب  فيتامني  م��ن  معقولة  وكمية  ال��ك��رب��وه��ي��درات(، 
بوتا�صيوم �صعف  انه يحتوي على كمية  بل  والريبوفافويند.  والنيا�صني 
الحما�ض  كمية من  توفر  التي  الغذية  امل��وز. وهو من  املوجودة يف  تلك 
الكولي�صرتول  معدل  يف  الرت��ف��اع  تعزيز  يف  ت�صهم  التي  املفيدة  الدهنية 
احلميد وتخفي�ض معدل النوع اخلبيث مما يقلل فر�صة ا�صابتك باأمرا�ض 
القلب. كما ان هذه الدهون احلميدة مفيدة لتنظيم مهام اجل�صم احليوية 

واتزان اجلهاز الهرموين. 
امت�صا�ض  ل��زي��ادة  الأخ���رى  الغ��ذي��ة  م��ع  نيئا  الف��وك��ادو  بتناول  وين�صح 

مغذياته وخا�صة مواد اللفا والبيتا كاروتني. 

كان خالد من املتفوقني يف مدر�صته حني اعلنت املدر�صة عن م�صابقة كبرية الفائز فيها �صيفوز برحلة جميلة 
و�صاعة قيمة.. هذا ما انا يف حاجة اليه �صاعة قيمة، كانت هذه امنية خالد فاباه لي�صتطيع ان ي�صرتي له واحدة 
غالية اذن �صيح�صل عليها من هذه امل�صابقة وا�صتعد اجلميع ،بذل خالد كل جهد و�صهر كثريا راجع كتبا واختزن 
معلومات كثرية وقيمة فهو �صيحتاج لكل عون وكل معلومة حتى جاء اليوم املرتقب �صفت الطاولت والكرا�صي 
تقابلت  امل�صابقة  هذه  يف  ا�صرتكت  مدار�ض  ع�صر  يبذل جهده  اجلميع  تتناف�ض  املدار�ض  فرق  املتناف�صون  وب��داأ 
كل مدر�صتني حتى اقرتبت النهاية ..نعم الن بقيت مدر�صتان فقط انها مدر�صة خالد واملدر�صة املناف�صة لها 
وبداأت ال�صئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبريا كان الن�صيب الكرب خلالد لغزارة معلوماته وتفوقه 
على زميله اما املدر�صة الخرى فكان فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا ليتفوقا عليه وكانت ال�صئلة تنهمر 
عليهم وكاأنها ر�صا�صات يجب حتا�صيها ولكن مل ي�صتطعا ذلك فقد بداأت عامتهما تقل وترتفع عامات خالد 
وزميله وبداأ ال�صياح يعلو والت�صجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي وعندما اطلقت �صفارة النهاية واعلنت املدر�صة 
لدينا  يكون  ان  �صرفني  لقد  ليقول  املدر�صة  وج��اء مدير  بحرارة  ف�صفق اجلميع  كانت مدر�صة خالد  الفائزة 
طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�صت لدى مديره .. ف�صحك اجلميع لهذا 
املديح و�صفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد فاز ب�صاعة قيمة هدية من املدر�صة ورحلة جميلة 
له ولزميله و�صهادة تقدير جميلة لكل منهما �صيعلقها على احلائط لتكون ذكرى وعاد للبيت يلب�ض ال�صاعة 

ويحمل �صهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة .

زخارف وزينة يف مدينة �صيان مبقاطعة �صن�صي �صمال ال�صني مع اقرتاب ال�صنة القمرية اجلديدة عام النمر. ا ف ب

الرو�صية،  التغذية  خبرية  ت�صابكينا،  ن��ادي��ج��دا  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
والأوعية  للقلب  فائدة  الغذائية  امل��واد  اأك��رث  اأح��د  هو  الف�صار  اأن 

الدموية.
الرو�صية لاأنباء،  الأخ�صائية يف حديث لوكالة نوفو�صتي  وت�صري 
اإىل اأن الف�صار املعد يف املنزل، اخلايل من ال�صكر والنكهات امل�صافة، 
هو طعام ممتاز، ي�صاعد على حت�صني عمل املعدة والأمعاء والقلب 

والأوعية الدموية، ويوؤثر اإيجابيا يف حالة اجللد.
فيتامينات  على  الف�صار  منها  ي�صنع  التي  ال��ذرة  "حتتوي  وتقول، 
جمموعة В واحلديد والزنك والنحا�ض والبوتا�صيوم واملغني�صيوم 
والفو�صفور واملنغنيز وم�صادات الأك�صدة البوليفينول. جميع هذه 
املواد ت�صاعد على تخفي�ض خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية و ظهور م�صكات يف اجلهاز اله�صمي".
له  وامل�����ص��اف  ال��زي��ت  با�صتخدام  املح�صر  الف�صار  ولكن  وت�صيف، 

ال�صكر، ي�صبب ارتفاع م�صتوى الكولي�صرتول يف الدم، كما يحتوي 
على �صعرات حرارية عالية.

قنبلة  هي  بل  �صارة،  غري  خفيفة  وجبة  تعترب  ل  "وهذه  وتقول، 
حقيقية توؤدي اإىل زيادة الوزن وبالتايل ت�صبب الإ�صابة باأمرا�ض 

خمتلفة".
التوازن  يف  خلا  ي�صبب  املالح  الف�صار  اأن  اإىل  الأخ�صائية،  وت�صري 

املائي باجل�صم، ما يوؤدي اإىل ظهور الوذمة وال�صيلوليت.
لتطور  ال��زي��وت، حمفزات  املتحولة من  ال��ده��ون  "ت�صبح  وت��ق��ول، 
الأورام اخلبيثة واأمرا�ض اجلهاز التنف�صي، وهذه خطرة على حياة 
درجات  تاأثري  الناجتة حتت  الدهون  وتبداأ  الربو.  يعاين من  من 
التي  ال�صامة،  الأ�صيتيل  ثنائي  م��ادة  اإط��اق  املرتفعة، يف  احل��رارة 
وت�صبب  الزهامير.  ومر�ض  الرئوي  التليف  البع�ض  ل��دى  ت�صبب 

النكهات امل�صافة اأمرا�صا خمتلفة يف اجلهاز اله�صمي".

الف�صار مفيد للقلب والأوعية الدموية


