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تو�صلت درا��س��ة �أمريكية �أول�ي��ة �صغرية �إىل �أن ع�ق��ا ًرا جتريب ًيا قد
ي�ساعد يف بناء كتلة عظمية ل��دى بع�ض البالغني امل�صابني مبر�ض
ه�شا�شة العظام.
تنتج ه�شا�شة العظام ع��ن عيوب يف جينات معينة ت�شارك يف �صنع
الكوالجني ،وهو بروتني رئي�سي يف الن�سيج ال�ضام يف اجل�سم ،وت�شري
الدرا�سة اجلديدة �إىل �آلية عمل املر�ض الذي ينجم عن فرط الن�شاط
يف بروتني “تي جي �إف بيتا”.
عندما حقن الباحثون ثمانية مر�ضى بالغني ب ��دواء مثبط لهذا
الربوتني� ،أظهر خم�سة منهم زيادة يف كثافة العظام.
ا�شتملت الدرا�سة ،التي ُن�شرت م�ؤخ ًرا يف جملة جورنال �أوف كلينيكال
�إنف�ستغي�شن ،على جزئني� .أو ًال ،قام الباحثون بتحليل عينات �أن�سجة
العظام من جمموعة �صغرية من الأطفال امل�صابني و غري امل�صابني
مبر�ض ه�شا�شة العظام .بعد ذلك� ،أعطى الباحثون ثمانية مر�ضى
بالغني حقنة واح��دة من عقار فري�سوليموماب ،وه��و ج�سم م�ضاد
م�صمم معمل ًيا لتثبيط “تي جي �إف بيتا” .كان العقار قيد الدرا�سة
كعالج لبع�ض �أنواع ال�سرطان ،من بني حاالت �أخرى.

عالمات تظهر يف العني حتذرك من ال�سرطان

يعد ال�سرطان حتديا �صحيا عامليا متزايدا ،وقد غذت اال�ضطرابات
الناجمة عن فريو�س كورونا هذه الأزم��ة ،لذا �أ�صبح من املهم �أكرث
من �أي وقت م�ضى ،زيادة الوعي بالأعرا�ض التي تعد مبثابة عالمات
حتذير من املر�ض اخلبيث ،ومن بينها تلك التي تظهر على العني.
وميكن �أن تظهر "عالمات" يف ع�ين الإن���س��ان ،لتحذره م��ن انت�شار
بع�ض �أنواع ال�سرطان يف ج�سمه ،خا�صة �سرطان الثدي والرئة ،وهما
من �أكرث �أنواع ال�سرطانات �شيوعا.
وتختلف �أع��را���ض �سرطان الثدي من حالة �إىل �أخ��رى ،لكن ت�شمل
العالمات التحذيرية ال�شائعة ظهور كتلة يف الثدي �أو الإبط� ،أو تورم
يف هذه املناطق .وقد يالحظ املر�ضى تهيجا يف جلد الثدي ،واحمرارا
�أو تق�شرا يف اجللد يف منطقة احللمة.
ومع ذلك ،ال تدرك الكثري من امل�صابات ب�سرطان الثدي� ،أن عالماته
ميكن �أن تظهر يف العني.
ووفقا لعيادة " ،"Moreland Eyecareف ��إن �أك�ثر الأماكن
�شيوعا يف اجل�سم النت�شار �سرطان الثدي "خارج الأن�سجة الليمفاوية
يف م�ن�ط�ق��ة الثدي" ه ��ي ال� �ع�ي�ن .و�أو�� �ض� �ح ��ت جم �ل��ة "Retina
� ،"Todayأن ال�شكاوى الأكرث ارتباطا بال�سرطان املنت�شر خارج
منطقة الإ�صابة الأوىل ،هي عدم و�ضوح الر�ؤية غري امل��ؤمل ،والذي
قد يحدث يف  88باملائة من امل�صابني.

مكتبة املو�صل تنه�ض من حتت ركام داع�ش

بعد تدمريها من قبل تنظيم داع�ش الإرهابي� ،إبان احتالله ملدينة
املو�صل مركز حمافظة نينوى العراقية يف العام  ،2014و�إحراقه
مئات �آالف الكتب املتنوعة ،عادت احلياة لتدب من جديد يف املكتبة
املركزية جلامعة املو�صل� ،أحد �أبرز معامل املدينة العلمية والثقافية.
تعد هذه املكتبة العريقة والتي ت�أ�س�ست يف العام  ،1967واحدة من
�أك�بر و�أه��م املكتبات يف العامل العربي ،وال��ذي و�صفت منظمة الأمم
املتحدة للعلم والثقافة والرتبية (اليون�سكو ) تدمريها ،ب�أحد �أكرث
�أعمال التخريب املدمرة ملقتنيات مكتبة على مدى التاريخ الإن�ساين،
وباتت �أنقا�ضها املتفحمة داللة على هول ما حل باملو�صل ومبعاملها
خالل احتالل داع�ش لها.
وع�ل��ق متحدث با�سم ب��رن��ام��ج الأمم امل�ت�ح��دة الإمن��ائ��ي ال��ذي ن�سق
ال�ت�م��وي��ل ل�ل�م���ش��روع� ،إن ا��س�ت�ك�م��ال��ه“ :يظهر ق��وة وم��رون��ة مدينة
املو�صل".
وتعليقا على �أهمية هذا احلدث الثقايف ودالالته جلهة م�ضي املو�صل
يف نف�ض غبار الإره��اب عنها ،يقول مدير املكتبة املركزية بجامعة
املو�صل� ،سيف الأ�شقر ،يف حديث ل�سكاي نيوز عربية“ :بهذا االفتتاح
املهيب ن�سعى ك��ي تعود مكتبتنا ل�سابق عهدها ك��واح��دة م��ن �أف�ضل
املكتبات اجلامعية يف العراق وال�شرق الأو�سط ككل ،ولتلحق بخطى
واثقة بركب املكتبات اجلامعية يف الدول املتقدمة حول العامل".

الف�ستان البليزر
جنم مو�ضة الربيع
�أوردت جملة � Elleأن الف�ستان البليزر
 ،Blazer Dressجن ��م مو�ضة
ال��رب �ي��ع  -ال���ص�ي��ف يف  2022ليمنح
امل � ��ر�أة �إط�ل�ال��ة �أن �ي �ق��ة ت�ن�ط��ق بالأنوثة
والإثارة.
و�أو�ضحت املجلة املعنية باملو�ضة واجلمال
�أنه ف�ستان ميتاز بق�صة البليزر ،وتتمثل
مفرداتها يف �صف الأزرار ،وطية ال�صدر،
م�شرية �إىل �أنه يبوح هذا املو�سم ب�أنوثة
امل ��ر�أة بالق�صة الق�صرية ف��وق الركبة،
وفتحة ال�صدر العميقة .وميتاز ف�ستان
ه��ذا ال�ع��ام بتنوع اخل��ام��ات ،حيث ي�أتي
م ��ن احل ��ري ��ر �أو ال �� �س��ات��ان �أو اجللد.
و�أ�شارت املجلة �إىل �أن��ه يخطف الأنظار
ببع�ض التفا�صيل ال�صغرية مثل الأكمام
البالونية ،والأكتاف العري�ضة ،والق�صة
الأك�ب��ر م��ن امل �ق��ا���س ،Oversized
وتطريزات الرتتر .وميكن تن�سيقه مع
ب��وت ذي طابع ع�سكري للح�صول على
�إطاللة كاجوال جريئة ،وميكن تن�سيقه
�أي�ضاً مع �صندل ذي �أرب�ط��ة للح�صول
على �إطاللة �أنيقة وفخمة.
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عقار واعد لعالج ه�شا�شة العظام

ما هو مقدار التمرين الريا�ضي الذي يعمل
ب�شكل �أف�ضل للتحكم يف �ضغط الدم؟!
زوكربريغ يك�شف م�شروعات
جديدة للذكاء اال�صطناعي

عالج ال�شيخوخة ..بع�ض
الأدوية بني �أيدينا دون �أن ن�شعر
يف العقدين الأخريين ،حتولت فكرة منع ال�شيخوخة من اخليال العلمي �إىل علم
�أكادميي �صارم وقائم على الأدل��ة ،كما ك�شف اخل�براء �أن بع�ض الأدوي��ة امل�ضادة
لل�شيخوخة ،قد نكون ن�ستخدمها دون �أن نعلم فائدتها.
يف الوقت احلايل ،يعاين  80باملئة من البالغني يف العامل الذين تبلغ �أعمارهم 65
عاما �أو �أكرث من مر�ض مزمن واحد على الأقل ،بينما يعاين  68باملئة من مر�ضني �أو
�أكرث .املعاناة الإن�سانية هائلة ،ويف الثالثني �سنة القادمة ،من املتوقع �أن يت�ضاعف
عدد الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  65عاما �إىل  1.5مليار ،وفقا ملوقع
"�ساين�س فوك�س" .يقول نري برزيالي ،مدير معهد ال�شيخوخة يف كلية الطب
يف نيويورك" :هناك الكثري من النا�س يبيعون لك زيت الأفعى ويخربوك �أنك
�ستعي�ش �إىل الأب��د ،وبعد ذلك عندما متوت ،ال �أحد يقا�ضيهم" ..لكن الطب
احلقيقي املوجود ملكافحة ال�شيخوخة ،يتعلق بتح�سني ما ي�سميه العلماء "فرتة
ال�صحة"� ،أو عدد ال�سنوات التي ميكن للنا�س �أن يعي�شوا فيها ب�شكل جيد دون مر�ض.
جزيئات التهابية ت�صيب الأن�سجة املحيطة.
يقول مينغ �شو ،الذي يدر�س ال�شيخوخة يف مركز
ال�شيخوخة التابع جلامعة كونيتيكت" :مثل النار التي
تنت�شر ..عدد قليل جدا من اخلاليا ،لكن لها ت�أثري كبري
جدا ومدمّر للغاية".

ال� ��� �س� �م ��ات الأخ� � � ��رى
لل�شيخوخة.
يف اجلرعات
ال �� �ص �غ�ي�رة
ث� �ب ��ت �أن� �ه ��ا
تطيلالعمر
يف اخل� � � �م� �ي ��رة
وال��دي��دان وال��ذب��اب وال�ف�ئ��ران� .ستتم متابعة الكالب ملدة
ت�صل �إىل عقد ،و�إذا حتقق وعد الراباماي�سني ،ف�إن �أولئك
الذين يتلقون العالج ميكن �أن تطيل حياتهم ملا ي�صل �إىل
�أربع �سنوات ب�شرية.

دواء ال�شيخوخة بني �أيدينا
بالرغم م��ن �أن ف�ك��رة ال ��دواء ال��ذي "يطيل العمر ويقي
من ال�شيخوخة" تبدو بعيدة عن احلقيقة� ،إال �أن الأدلة
املتزايدة ت�شري �إىل �أن هذه الأدوية يف متناول اليد ،وبع�ضها
موجودة بالفعل.
وميكن العثور على بع�ض الأدوية امل�ضادة لل�شيخوخة على
الرفوف يف متجر ال�صيدلية املحلي اخلا�ص بك ،يف حني �أن عالج ال�شيخوخة
البع�ض الآخر عبارة عن �أدوية حلاالت مثل مر�ض ال�سكري الأدوي��ة التي تبحث عن ه��ذه اخلاليا ال�شائخة وتقتلها،
ت�ع��رف با�سم "�سينوالتيك�س" ،وه��ي م��ن ب�ين العالجات
وال�سرطان التي يتم �إعادة ا�ستخدامها.
ووف�ق��ا مل��وق��ع "�ساين�س فوك�س"� ،أث�ب�ت��ت ال��درا� �س��ات التي الواعدة ملكافحة ال�شيخوخة.
�أجريت على احليوانات �إمكانات �أدوية حماربة ال�شيخوخة ،ومن �ضمن �أدوي��ة �سينوالتيك�س ،عقار الكري�سيتني ،وهو
والآن بد�أت التجارب ال�سريرية يف تقييم ما �إذا كان وعدها �صبغة نباتية توجد يف العديد من الفواكه واخل�ضروات،
كمكمل غ��ذائ��ي ،وك��ذل��ك دواء دا��س��ات�ي�ن�ي��ب ،ال ��ذي متت جتربة �ضخمة
حقيقيا على الب�شر.
كما يقوم علماء يف بريطانيا بتجنيد � 3000شخ�ص بالغ،
و�إذا حتقق ذلك ،فيمكن ملن هم يف منت�صف العمر الآن �أن املوافقة عليه كدواء ل�سرطان الدم.
و�أظهرت الدرا�سات التي �أجريت على احليوانات �أن �أدوية ترتاوح �أعمارهم بني  65و  80عاما ،ممن ال يعانون من
ي�صبحوا اجليل الأول الذي ي�ستفيد من ا�ستخدامها.
وم ��ن الأم � ��ور امل���ش�ج�ع��ة �أي �� �ض��ا ح�ق�ي�ق��ة �أن ه ��ذه الأدوي� ��ة "�سينوالتيك�س" ميكن �أن ت�ؤخر �أو متنع �أو تخفف �أكرث مر�ض ال�سكري ،لتلقي ميتفورمني على مدى �أربع �سنوات،
معروفة بالفعل ب�أنها �آم�ن��ة لال�ستخدام الب�شري .مثال م��ن  40مر�ضا ،مب��ا يف ذل��ك ال�سرطانات واال�ضطرابات وهو دواء واعد ملحاربة ال�شيخوخة.
خ�لال ه��ذا ال��وق��ت� ،سري�صد الفريق امل��ؤ��ش��رات احليوية
يُباع الكري�سيتني ،وهو �صبغة نباتية توجد يف العديد من املختلفة للقلب والكبد والكلى والرئة والعني والدماغ.
الفواكه واخل�ضروات ،كمكمل غذائي ،يف حني متت املوافقة �ستقدم كل ه��ذه التجارب معلومات حيوية ،ولكن �إذا مت امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�ع�م��ر وال��وق��ت ال ��ذي ي�ستغرقه ك��ل مري�ض
اعتماد دواء "�سينوالتيك�س" �أو �أي دواء �آخر كعالج حقيقي لتطوير مر�ض رئي�سي مرتبط بالعمر ،مثل اخل��رف �أو
على ا�ستخدام دواء دا�ساتينيب كدواء ل�سرطان الدم.
م�ضاد لل�شيخوخة ،ف�سيلزم اجتياز التجربة الب�شرية ،ال�سكتة الدماغية .ب��دال من النظر يف ق��درة امليتفورمني
بالإ�ضافة �إىل اختبار هذه الأدوية على الأ�شخا�ص امل�صابني ع�ل��ى ت ��أخ�ي�ر م��ر���ض واح ��د م��رت�ب��ط ب��ال�ع�م��ر ،ك�م��ا فعلت
�أيهما �أخطر �شيخوخة الروح �أم العمر؟
يف دي�سمرب  ،2021ك�شف باحثون من جامعة الأكادميية بالفعل ،واختبارها بدقة على الأ�شخا�ص الأ�صحاء الذين التجارب الأخرى� ،ستقيم هذه الدرا�سة قدرة الدواء على
ت�أخري ظهور املر�ض املرتبط بالعمر ب�شكل ع��ام� .سيظهر
ال�صينية للعلوم يف �شنغهاي �أن مركبا طبيعيا موجودا يف يتقدمون يف ال�سن ب�شكل طبيعي.
ما �إذا كان امليتفورمني ميكنه زيادة الفرتة ال�صحية لعمر
بذور العنب ميكن �أن يطيل عمر الفئران القدمية بن�سبة
الإن�سان .يف النهاية ،ميكن �أن يكون ع�لاج �سينوالتيك�س
جتارب الكالب
 9باملئة ،ويجعلها �أكرث لياقة بدنية �أي�ضا.
هذا املركب ي�ستهدف تراكم اخلاليا املتعبة واملتهالكة التي من ناحية �أخ��رى ،يتم �إج��راء جتارب مكثفة على الكالب ،وامليتفورمني والرابامي�سني وغريها من الأدوي��ة امل�ضادة
تو�صف ب�أنها "�شيخوخة" ،وتتوفر هذه للم�ستخدمني عرب ال�ت��ي تعي�ش يف بيئة م�شابهة للب�شر ،للتو�صل �إىل دواء لل�شيخوخة التي مل يتم حتديدها بعد ج��زءا من تغيري
�شامل� .سيكون مبثابة حت��ول بعيدا عن النموذج الطبي
عقار الكري�سيتني ،وهو �صبغة نباتية توجد يف العديد من م�ضاد لل�شيخوخة.
كجزء من م�شروع �شيخوخة الكالب يف الواليات املتحدة ،ال�سائد ،حيث يتم عالج الأمرا�ض ب�شكل تفاعلي بعد ظهور
الفواكه واخل�ضروات ،كمكمل غذائي.
يف �سنوات �شبابنا ،يزيل اجلهاز املناعي اخلاليا ال�شائخة من ي�ساهم  500من الكالب يف تقييم قيمة عالج مفرت�ض الأعرا�ض وبدء املعاناة� ،إىل منوذج وقائي للرعاية ،حيث
اجل�سم قبل �أن تت�سبب يف حدوث م�شكلة ،ولكن مع تقدمنا �آخر م�ضاد لل�شيخوخة ي�سمى راباماي�سني .ي�ستهدف هذا يتم مراقبة املر�ضى ب�شكل ا�ستباقي وجت�ن��ب الأمرا�ض
يف العمر وتعرث جهاز املناعة لدينا ،تتجول اخلاليا وتفرز الدواء �أي�ضا اخلاليا ال�شائخة ،بالإ�ضافة �إىل العديد من امل�ستقبلية.

تناول الكثري من اخل�ضار ال
ي�ضمن درء �أمرا�ض القلب

�أظهرت درا�سة جديدة �أجريت م�ؤخراً يف اململكة املتحدة� ،أن تناول الكثري من اخل�ضار ال
ي�ساعد بال�ضرورة على الوقاية من الأمرا�ض وامل�شاكل ال�صحية التي تتعلق بالقلب.
در�س الباحثون يف جامعة �أك�سفود بيانات �أكرث من � 400ألف بريطاين ،ملدة جتاوزت 12
عاماً ،وخالل هذه الفرتة ،كان  18000منهم يعانون من م�شاكل قلبية كبرية ،مبا يف
ذلك النوبات وال�سكتات القلبية .خالل الدرا�سة� ،سئل امل�شاركون عن كمية اخل�ضروات
التي ي�أكلونها كل ي��وم ،ومتت مقارنة ذلك مبعدالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب .وكانت
املجموعة التي تناولت اخل�ضار النيئة� ،أقل عر�ضة للإ�صابة
ب��أم��را���ض القلب بن�سبة  15%مقارنة ب��أول�ئ��ك الذين
تناولوا كمية �أقل من اخل�ضار.
ومع ذلك ،تال�شت فائدة تناول اخل�ضار عندما
�أخذت عوامل �أخرى يف االعتبار ،مثل منط
احلياة وامل�ستوى املادي ،وخل�صت الدرا�سة
�إىل �أن ت �ن��اول ال�ك�ث�ير م��ن اخل���ض��ار مثل
الربوكلي واجل��زر وال �ب��ازالء لي�س ل��ه ت�أثري
وقائي �ضد �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وق��ال امل�ؤلف امل�شارك يف الدرا�سة ،الدكتور بن ال�سي:
"يظل ت�ن��اول نظام غ��ذائ��ي م�ت��وازن واحل�ف��اظ على وزن
�صحي ج��زءًا مه ًما من احلفاظ على �صحة جيدة ،وتقليل
خماطر الإ�صابة ب��الأم��را���ض الرئي�سية ،مبا يف ذل��ك بع�ض
�أنواع ال�سرطان".

ق��ال ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
"ميتا" امل��ال�ك��ة مل��وق��ع في�سبوك،
م� � ��ارك زوك � ��رب �ي��رغ �إن ال�شركة
تعمل على برنامج �أبحاث للذكاء
اال� �ص �ط �ن ��اع ��ي ،ي �� �س �ت �ه��دف خلق
"عوامل افرتا�ضية" ع�بر �أوامر
�صوتية ،وال�سماح للب�شر ب�إجراء
حمادثات �أكرث واقعية باال�ستعانة
ب ��و� �س ��ائ ��ل امل� ��� �س ��اع ��دة ال�صوتية
والرتجمة بني اللغات ،يف خطوة
�� �ص ��وب ب� �ن ��اء ع � ��امل امليتافري�س
االفرتا�ضي.
وي ��راه ��ن م� ��ارك زوك ��رب�ي�رغ على
�أن "ميتافري�س" ،وه ��و مفهوم
م�ستقبلي لبناء بيئات افرتا�ضية
حيث ميكن للم�ستخدمني العمل
وال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي واللعب،
�سيكون خليفة الإنرتنت.
وق ��ال يف ف�ع��ال�ي��ة ل���ش��رك��ة "ميتا"
ت��رك��ز ع�ل��ى ال��ذك��اء اال�صطناعي،
�إن م�شروع ال�شركة ،والذي يدعي
"كايروكي" ،ه��و "منوذج �شبكي
� �ش��ام��ل ل �ب �ن��اء و� �س��ائ��ل م�ساعدة
�صوتية على الأجهزة".
و�ضخت �شركة و��س��ائ��ل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ،ال�ت��ي ف�ق��دت م�ؤخرا
ثلث قيمتها ال�سوقية بعد �صدور
تقرير �سيئ ل�ل�أرب��اح ،ا�ستثمارات
�ضخمة يف حملتها اجلديدة لبناء
امليتافري�س ،وغريت ا�سمها لتعك�س
ه��ذا الطموح .كما �أعلنت "ميتا"
م ��ؤخ��را �أن فريقها البحثي بنى
ح��ا��س��وب��ا ع�م�لاق��ا ج��دي��دا للذكاء
اال�صطناعي ،يعتقد �أن��ه �سيكون
الأ�سرع يف العامل عند اكتماله يف
منت�صف عام .2022

بريانكا �شوبرا بوجه
متعب ب�أحدث �إطاللة
�شاركت النجمة الهندية بريانكا
�� �ش ��وب ��را � � �ص ��ورة ج ��دي ��دة ل �ه��ا يف
��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي.
و�أط �ل��ت ب��ري��ان�ك��ا ب��ال �� �ص��ورة دون
م��اك�ي��اج �إذ الح��ظ ع��دد ك�ب�ير من
امل �ت��اب �ع�ين �أن ال �ت �ع��ب ظ �ه��ر على
وجهها ب�شكل وا�ضح ،ما �أث��ار قلق
البع�ض من حمبيها� ،إال �أن ق�سم
كبري عرب عن حبه ودعمه لها.
وكانت التقطت عد�سات م�صوري
ال �ب��اب��ارات��زي ع��دة � �ص��ور للنجمة
ال �ب��ول �ي��وودي��ة ال���ش�ه�يرة بريانكا
�شوبرا برفقة زوجها النجم نيك
جونا�س وذل��ك يف �أول ظ�ه��ور لها
بعد �شهر من �إجن��اب طفلهما من
�أم بديلة.

و�صفة �سهلة و�سحرية
لذاكرة �أف�ضل

يعرف اجلميع ف��وائ��د ممار�سة الريا�ضة ل�صحة الإن���س��ان البدنية ،لكن
درا�سة جديدة �أكدت منافعها �أي�ضا لتح�سني الذاكرة ،ال �سيما عند التقدم
يف العمر.
وتو�صلت الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف جملة "كوميونيك�شنز ميدي�سن"،
�إىل �أن اال�ستمرار يف ممار�سة الريا�ضة مع التقدم يف العمر ،ي�سهم يف حت�سن
ال��ذاك��رة العر�ضية "ذاكرة �أح ��داث ال�سرية ال��ذات�ي��ة ،وه��ي جمموعة من
التجارب ال�شخ�صية ال�سابقة التي وقعت يف وقت ومكان معينني".
واع �ت�برت ك�ب�يرة الباحثني يف ال��درا��س��ة ��س��ارة �أج �ي��ان ،م��ن ق�سم ال�صحة
ال�سريرية والبيولوجية يف جامعة بيت�سربغ الأمريكية� ،أن امل�شي من �أهم
�أن��واع الريا�ضة بالن�سبة للذاكرة ،كما �أنه يحد من التوتر ومفيد ل�صحة
الدماغ.
و�أ�ضافت �أجيان" :كانت ممار�سة الريا�ضة  3مرات يف الأ�سبوع كافية لر�صد
حتقيق فوائد .يبدو �أن جني هذه الفوائد يف الذاكرة العر�ضية ي�ستغرق
حوايل � 4أ�شهر" ،ح�سبما نقلت وكالة �أنباء "يونايتد بر�س �إنرتنا�شونال".
وتابعت الباحثة" :الن�شاط البدين املنتظم ميكن �أن يح�سن احلالة املزاجية
و�صحة القلب ويخف�ض ال��وزن ،وجميعها عوامل لها ت�أثري على الدماغ
والذاكرة" .و�أ��ش��ارت �إىل �أنها تو�صلت �إىل فوائد الريا�ضة على ال�صحة
النف�سية بعد مراجعة  36درا�سة �شارك فيها � 2750شخ�صا ،متو�سط
�أعمارهم � 71سنة ،مار�سوا الريا�ضة ملا بني  15و 90دقيقة 3 ،مرات يف
الأ�سبوع ملدة � 18إىل � 39أ�سبوعا.
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مايل حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفلت جمهورية مايل بيومها الوطني يف �إك�سبو
 2020دب��ي ،وذل��ك ب�إجراء املرا�سم الر�سمية
لرفع علمي دولة الإمارت العربية املتحدة ومايل
يف �ساحة الو�صل ،القلب الناب�ض لإك�سبو 2020
دب��ي ،مع عزف الن�شيدين الوطنيني للدولتني،
و�إلقاء الكلمات الرتحيبية ،والتي ا�ستمتع زوار
احلدث الدويل بعدها بعرو�ض غنائية مو�سيقية
ناب�ضة باحلياة ،قدمتها فرقة مو�سيقية مكونة

من بع�ض �أ�شهر الفنانني واملو�سيقيني يف مايل،
والتي تربز تقاليد اجلمهورية الغنية وثقافتها
اجلميلة.
وك� � ��ان �� �س� �ع ��ادة جن �ي��ب حم �م��د ال� �ع� �ل ��ي ،املدير
التنفيذي ملكتب املفو�ض العام �إك�سبو 2020
دبي ،يف مقدمة م�ستقبلي معايل �شوغيل كوكاال
مايغا ،رئي�س وزراء مايل ،لدى و�صوله �إىل موقع
�إك�سبو  2020دبي.
وق ��ال جن�ي��ب حم�م��د ال�ع�ل��ي" :ت�سلط م�شاركة
م ��ايل ،ال���ض��وء ع�ل��ى ك�ن��وز ال �ب�لاد امل �ت��وارث��ة عن
الأ�سالف ،وتاريخها املبهر واقت�صادها املزدهر،
ويف الوقت نف�سه متنح الزوار الفر�صة الكت�شاف

دفء ال�شعب امل��ايل وكرمه ،ف�ضال عن التعرف
على ال�ت�ط��ورات واالب�ت�ك��ارات التي تقود حا�ضر
البالد وم�ستقبلها".
وقال معايل �شوغيل كوكاال مايغا" :جناح مايل
عبارة عن رحلة عرب نهر النيجر الكت�شاف الرثوة
الثقافية للبالد وثروتها ال�سياحية ،بالإ�ضافة
�إىل الإمكانات االقت�صادية التي يوفرها العي�ش
بجانب النهر ،وعرب بناء امل�ستقبل باال�ستناد �إىل
اال�ستدامة وامل��رون��ة والأخ�ل�اق ،يقودنا اجلناح
�إىل الغو�ص يف قيم م��ايل ،والقيم الت�أ�سي�سية
للمجتمع التي جتمعها مايل املعا�صرة للم�ساهمة
يف احل�ضارات العاملية".

وت��اب��ع معاليه�" :إن ال��دع��م ال��ذي تقدمه دولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة ط��وال ف�ترة �إك�سبو
 2020دب� ��ي ،ل�ي����س م �ف��اج �ئ �اً؛ ب��ال�ن�ظ��ر �إىل
الت�ضامن والعالقات الودية القائمة بني بلدينا
منذ ال��زي��ارة التاريخية مل�ؤ�س�س دول��ة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،امل�غ�ف��ور ل��ه ب� ��إذن اهلل تعاىل،
ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان ،ط�ي��ب اهلل
ثراه ،يف عام  1985،وحتى افتتاح �سفارة مايل
يف �أب��وظ�ب��ي .و�آم��ل �أن تعزز االح�ت�ف��االت باليوم
الوطني ملايل عالقات ال�صداقة والت�ضامن التي
جتمعنا".
ت�ستمر االحتفاالت باليوم الوطني مل��ايل ،على

م��دار اليوم يف �إك�سبو  2020دب��ي ،مع عرو�ض
مو�سيقية مده�شة ،ت�ضم جمموعة م��ن �أ�شهر
امل�ط��رب�ين وال�ف�ن��ان�ين واملو�سيقيني املعا�صرين
من مايل احلائزين على جوائز مرموقة ،حيث
�سي�أخذ ثمانية فنانون رائ�ع��ون جمهور م�سرح
دب��ي ملينيوم يف رح�ل��ة مو�سيقية ف��ري��دة متثل
بفخر جمهورية مايل ،وهم يعزفون على الآالت
املو�سيقية التقليدية ،ويقدمون �أجمل الأ�صوات
يف �أفريقيا ،وه��م؛ �أوم��و �سانغاري ،و�شيخ تيديا
��س�ي��ك ،و��ص��دي�ق��ي دي��اب��ات��ي ،وب��ا��س�ك��و كوياتي،
وفيوك�س ف��ارك��ا ت ��وري ،وق ��ادر ت��اران�ين ،ومادو،
و�صايف دياباتي.

يرحب اجلناح امل�ستوحى من دفء ال�شعب املايل
وك ��رم �ضيافته ،بال�ضيوف ال�ستك�شاف املزيد
ع ��ن "�أر�ض الفر�ص" ع�ب�ر رح �ل��ة ت�صحبهم
على ام �ت��داد نهر النيجر .ميكن ل �ل��زوار �أي�ضا
اال�ستمتاع بقطعة فنية م�صنوعة ب�أيدي الفنان
امل��ايل عبد اهلل كوناتي ،التي ت�ستك�شف �أعماله
الفنية ق�ضايا اجتماعية و�سيا�سية مُ دجمة مع
تركيبات من الن�سيج ،كما ميكن للزوار التفاعل
م��ع � �ص �ن��ادي��ق امل �ف ��اج ��آت ،ال �ت��ي ��س�ت�م�ك�ن�ه��م من
ا�ستك�شاف قطع �أث��ري��ة تاريخية ثمينة ،ف�ضال
على اال�ستماع �إىل حكايات �شعبية مالية تنوقلت
من جيل �إىل جيل.

�إك�سبو  2020دبي يناق�ش حتديات الزراعة يف ال�صحراء واالبتكار الزراعي
•• دبي – الفجر

نظم جناح دولة الإمارات العربية املتحدة يف �إك�سبو
 2020دبي ،حلقة نقا�شية حتت عنوان"زراعة
ال � �غ� ��ذاء يف ال� ��� �ص� �ح ��راء :االب� �ت� �ك ��ار الزراعي"،
للحديث عن التحديات املرتبطة بزراعة الغذاء
يف ال�صحراء ،واحللول الزراعية املبتكرة ملعاجلة
ه��ذه ال�ق���ض��اي��ا ،ولت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى �أجندة
االبتكار يف دولة الإمارات ،والتي تهدف �إىل تعزيز
الأم��ن الغذائي ،وج��اء ذل��ك تزامنا مع فعاليات
�أ�سبوع الغذاء وال��زراع��ة و�سبل العي�ش يف �إك�سبو
 ،2020تا�سع �أ�سابيع املو�ضوعات التي ينظمها
احل ��دث ال� ��دويل ط ��وال ف�ت�رة ان �ع �ق��اده يف �إط ��ار
برنامج الإن�سان وكوكب الأر�ض.
ون��اق ����ش امل �ت �ح��دث��ون م ��دى �أه �م �ي��ة االبتكارات
ال ��زراع �ي ��ة يف ال ��دول ��ة ،ون �ت��ائ��ج حت�ق�ي��ق الأم ��ن
الغذائي ال��ذي يتجاوز فكرة "زراعة امل��زي��د من
الغذاء" فقط ،مع الرتكيز على حماية البيئة يف
هذه العملية ،و�أكدوا على �أن تعليم اجليل القادم،
واال� �س �ت �ث �م��ار ب�ك�ث��اف��ة ي���س��اع��د يف متكينهم على

حتقيق هدف الأمن الغذائي.
وق��ال��ت طريفة ال��زع��اب��ي ،نائبة امل��دي��ر ال �ع��ام يف
املركز ال��دويل للزراعة احليوية�" :أوال علينا �أن
نعود �إىل تاريخ دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة،
ف ��إذا ب��د�أن��ا يف التفكري يف م�ؤ�س�س الأم��ة ،املغفور
ل��ه ب ��إذن اهلل ت�ع��اىل ،ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه� ،سرنى تفكريه يف الزراعة
حيث قال "�أعطني زراعة �أعطيك ح�ضارة" ،فهي
ج��زء ال يتجز�أ م��ن الثقافة املحلية ،و�أعتقد �أن
االبتكار جاء ب�سبب البيئات القا�سية التي عا�شوا
فيها �آنذاك ،فكان عليهم التفكري يف حلول تتعلق
بندرة املياه ،وطبيعة الرمال والقدرة على زراعة
حم��ا��ص�ي��ل خم�ت�ل�ف��ة م�ن��ا��س�ب��ة للبيئة القا�سية،
وك��ذل��ك النظر يف كيفية فعل ذل��ك ،وال�ي��وم يعد
و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للأمن الغذائي بداية
رائعة" .و�أ� �ض��اف��ت" :من �أه ��م ال�ت�ح��دي��ات التي
نواجهها قلة م�صادر املياه ،فال طعام بدون ماء� ،سيقومون بتقطري مياه البحر ،ف�سيدفعنا هذا
وع�ن��دم��ا نتحدث ع��ن امل �ي��اه ،ف ��إن م�ي��اه ال�صرف �أي��ً��ض��ا للتعامل م��ع ق�ضايا �أخ ��رى �ست�ؤثر على
ال�صحي املعاجلة هي �شيء ال ي�ستخدمه النا�س البيئة" .و�أكملت نعتقد �أن توعية امل�ستهلك تبد�أ
لأ�سباب خمتلفة� ،أما حتلية املياه ف�إن كان اجلميع م��ن العملية امل�ب�ك��رة لفهم م��ا ه��ي ق�ضايا تغري

املناخ ،وما هو �سبب حتولنا �إىل نهج �أكرث ا�ستدامة
عندما يتعلق الأم��ر ب��ال��زراع��ة ،فهم بحاجة �إىل
فهم ما ي�أكلونه ،وفهم التحديات ،كما �أننا ننظر
�إىل ال�شباب و�أهمية تثقيفهم وجتهيزهم حتى

ال يهاجروا من مدنهم �أو قراهم ،لي�ساهموا يف
التنمية االقت�صادية لتلك القرى ،و�إذا ما حتدثنا
عن التقنيات املتطورة فلي�س كل جمتمع بحاجة
�إل�ي�ه��ا ،ف�ق��د ن�ل�ج��أ �إىل تقنية �أق ��ل ت �ط��ورا تكون
مالئمة لطبيعة امل��زارع�ين وم�ستواهم العلمي،
لي�صلوا �إىل حقيقة �أنهم قادرين على �إنتاج املزيد
من الطعام مبوارد �أقل ،وهذا ما نحاول حتقيقه
للت�أكد من �أن النهج ال�شامل يتحقق عندما يتعلق
الأمر بتنمية تلك املجتمعات".
ومن جانبه قال يزين الق�ضماين ،مدير العمليات
يف مزرعة الإم��ارات البيولوجية�" :أوال علينا �أن
نن�شر الوعي بني امل�ستهلكني ،حول تغيري نظامهم
ال �غ��ذائ��ي ،وال�ب�ح��ث ع ��ن م�ن�ت�ج��ات ت�ت�ن��ا��س��ب مع
بيئاتهم اخلا�صة ،وتناول املحا�صيل التي تنمو يف
بالدهم ،فاالعتماد على املنتجات التي ن�ستوردها
�ست�شكل �ضغطا على البلدان امل�صدرة لها ،كما
علينا ت�شجيع النا�س على �أن ي�صبحوا رواد �أعمال
زراعيني ،ومن واجبنا �أن نثقف املزارعني �أنف�سهم
ب�أحدث التقنيات ،وندربهم عليها ،ليتمكنوا من
مواكبة �أحدث و�سائل الزراعة ،التي �ست�ساعدهم

يف زيادة حما�صيلهم".
وق��ال جو فاجن�سافانه ،مدير امل�شروع الرئي�سي
يف �ساريا القاب�ضة� ،سمارت �إي �ك��رز�" :س�أحتدث
ع��ن ال ��زراع ��ة ال �ع �م��ودي��ة ،ف�ه��ي ف �ك��رة موجودة
بالفعل م��ن ف�ترة طويلة ج��دا ،ول�ك��ن لي�س كما
نعرفها ،لذا ف�إن فكرة الزراعة الأفقية هي �أ�سا�سا
مزرعة تقليدية حتوي حما�صيل تزرع على �سطح
�أفقي عرب م�ساحة كبرية من الأر���ض ،والزراعة
ال�ع�م��ودي��ة ه��ي زراع ��ة حما�صيل مكد�سة ر�أ�سياً
ف��وق بع�ضها ال�ب�ع����ض ،وم��ا مي�ي��زه��ا ه��و القدرة
على ا�ستخدامها يف �أماكن �صغرية ،والتحكم يف
الرطوبة ودرجة احلرارة واملغذيات اخلفيفة ،مما
يثري الده�شة حقا".
و�أ� �ض��اف�" :إن �إح��دى ف��وائ��د ال��زراع��ة العمودية
زي��ادة غلة املحا�صيل ،وحقيقة �إمكانية التحكم
يف العوامل البيئية املحيطة بها ت�ؤدي �إىل جودة
�أف���ض��ل بكثري م��ن املحا�صيل امل��زروع��ة بالطرق
التقليدية ،كما ميكن احلد من الظروف البيئية
التي قد ت�ؤثر �سلبا على املحا�صيل مثل الآفات
وغريها".

جناح هولندا يف �إك�سبو  2020دبي ي�ستعر�ض دور املدن اخل�ضراء يف ر�سم مالمح م�ستقبل الأمن الغذائي
•• دبي– الفجر

ط ��رح ج �ن��اح ه��ول �ن��دا ف �ك��رة ت��دع��و ل �ل��دم��ج بني
امل�ساحات احل�ضرية وامل�ساحات اخلا�صة لإنتاج
ال �غ��ذاء ب�ه��دف حت�سني الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ،عاك�سا
بذلك ر�ؤية �إك�سبو  2020دبي ،املُتمثلة يف �إيجاد
حلول تطويرية م�ستدامة مل��دن امل�ستقبل .هذا
وق��د ا�صطحب اجلناح امل�شاركني خ�لال فعالية
"مبا�شرة من املزرعة" التي �أُقيمت بالتزامن مع
"�أ�سبوع الغذاء والزراعة و�سبل العي�ش" يف �إك�سبو
 ،2020يف جولة لإل�ق��اء نظرة على ت�صميم
ج�ن��اح�ه��ا امل ُ�� �س �ت��دام بيئيا وم��زرع�ت�ه��ا العمودية
املُ�صممة على �شكل خم ��روط ،وم�شتل الفطر

اخلا�ص بها ،لتعريفهم بالإمكانيات التي متتاز
بها ال��زراع��ة امل�ستدامة يف امل�ساحات احل�ضرية
ال�صغرية.
يعمل ج�ن��اح ه��ول�ن��دا كمدينة ��ص�غ�يرة مكتفية
ذاتيا؛ فقد ُ�صمم بطريقة ت�سمح بح�صاد و�إنتاج
امل �ي��اه وال �ط��اق��ة اخل��ا��ص��ة ب��ه ،وال �ت��ي تف�ضي يف
ن �ه��اي��ة امل �ط��اف �إىل �إن� �ت ��اج ال� �غ ��ذاء ��ض�م��ن بيئة
�شبيهة بنظام ال��دورة الدموية .هذا وقد و�صفه
املفو�ض العام للجناح� ،سعادة كاريل ريخرت ،بــــ
"البيئة احليوية" .ويُجدر الذكر ب��أن اجلناح
ُ�ش ّيد من الفوالذ املُعاد ا�ستخدامه والقابل لإعادة
اال�ستخدام ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستخال�صه لــــ
 1200لرت من املياه ال�صاحلة لل�شرب مبا�شرة

م��ن ال �ه��واء اخل��ارج��ي ،ف�ضال ع��ن ق��درت��ه على
توليد الطاقة ال�شم�سية من الأل��واح اخلارجية.
�إىل جانب ا�ستخدامه للمياه والطاقة لتغذية
ودع� ��م امل ��زرع ��ة ال �ع �م��ودي��ة امل �خ��روط �ي��ة املذهلة
ال��واق�ع��ة يف قلب اجل �ن��اح .وق ��ال مينى برين�س،
احلائز على لقب بطل �إك�سبو يف جناح هولندا،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة بريفا ،خالل مناق�شة
م�ستفي�ضة ح ��ول ق���ض�ي��ة الأح ��زم ��ة اخل�ضراء
املنتجة للأغذية يف املناطق احل�ضرية" :هدفنا
�أن نكون جزءا من االقت�صاد الدائري .نحن ن�سعى
لنكون ج��زءا م��ن م��دن امل�ستقبل ،حيث يعتمد
االقت�صاد الدائري على التكنولوجيا اخل�ضراء
وامل�ب��اين ال��ذك�ي��ة ،ونحن بحاجة �إىل ذل��ك لأننا

ال ن�سري يف االجتاه ال�صحيح حاليا ".وا�ستطرد
برين�س يف حديثه مقرتحا حلوال لبع�ض الق�ضايا
املهمة التي يجب معاجلتها للم�ساعدة يف حت�سني
الأم��ن الغذائي يف امل�ستقبل ،مثل �إ�شراك اجليل
القادم من املزارعني "وذلك على الرغم من �أن
ال�ع��دي��د م��ن ال�شباب ال ي��رغ�ب��ون يف ت��ويل �إدارة
م��زارع �آبائهم" ،ثانيا معاجلة خملفات الطعام،
ثالثا االن�ت�ق��ال �إىل زراع ��ة املحا�صيل الغذائية
من �أج��ل القيمة الغذائية بدال من ال�سعي وراء
توليد الأرب ��اح امل��ادي��ة وح�ج��م املبيعات ،و�أخريا
اق�ترح برين�س التحول نحو اعتماد "الت�سعري
احلقيقي" للمنتجات ال�ط��ازج��ة امل�ستوردة ذات
الب�صمة الكربونية العالية.

االحتفاء بـ «�شهر املياه»
هادي �سري الدين ميتع جمهور من�صة
�إك�سبو ال�سالم الأزرق يف اجلناح ال�سوي�سري يركز على دبلوما�سية املياه اليوبيل بو�صالت من �أغاين الهيب هوب
•• دبي -الفجر

�أ�سطورة مايل �أومو �سنغاري ت�شعل �أجواء �إك�سبو 2020
دبي يف ا�ستعرا�ض مو�سيقي بعنوان «ال نوي دو مايل»

•• دبي – الفجر

اعتلت الفنانة احلائزة جائزة "غرامي" �أومو �سنغاري و�أ�ساطري �آخرون
من مايل خ�شبة م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دبي لإحياء �أم�سية
مو�سيقية بعنوان "ال نوي دو مايل" يف �إط��ار االحتفاالت باليوم الوطني
ملايل.
وقدمت �سنغاري عر�ضها �إىل جانب فنانني �آخرين من مايل ،ومن �ضمنهم
�شيك تيديان �سيك ،و�صديقي دياباتي ،وبا�سكو كوياتي ،وفيو فاركا توري،
وكادير ترهانني ،ومادو ،و�سايف دياباتي.
و�أدى ه�ؤالء الفنانون املاليون جمتمعني لوحة ا�ستعرا�ضية عامرة بالألوان
عن ثقافة بالدهم ،وقدموا بذلك �آالت مو�سيقية تقليدية ومناذج جميلة
عن زيهم التقليدي الوطني.

يُنظم اجلناح ال�سوي�سري يف �إك�سبو  2020دبي فعالية "�أيام ال�سالم الأزرق"
 Blue Peaceبح�ضور وفود رفيعة امل�ستوى ،وذلك غدا ال�سبت  ،ليفتتح
بذلك "�شهر املياه" ومعر�ض "ال�سالم الأزرق" بهدف ت�سليط ال�ضوء على
الق�ضايا والتحديات املرتبطة باملياه.
و�سيعك�س معر�ض "ال�سالم الأزرق" ،ال��ذي ت��دي��ره ال��وك��ال��ة ال�سوي�سرية
للتنمية والتعاون ( )SDCوال��ذي يُنظم خ�لال الفرتة املمتدة من 26
فرباير �إىل  31مار�س  2022يف اجلناح ال�سوي�سري� ،إلتزام �سوي�سرا جتاه
دبلوما�سية املياه واال�ستخدام امل�ستدام للموارد املائية يف العامل من �أجل
ال�سالم واال�ستقرار والتنمية.
وب�ه��ذه املنا�سبة� ،س ُينظم اجل�ن��اح ال�سوي�سري نقا�شاً رفيع امل�ستوى حول
مو�ضوع "املاء – حم ّفز للتنمية امل�ستدامة وال�سالم" ،ي�ست�ضيف خالله
ك ً
ال من "باتريزيا دانزي" مديرة الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون
" ،"SDCو"�إيغور مالغراتي" ،ممثل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
" ،"ICRCو"دانيلو تورك" ،امل�ست�شار الدبلوما�سي ملركز جنيف للمياه
والرئي�س الأ�سبق ل�سلوفانيا .وخ�لال �شهر مار�س املقبل� ،سيقدم اجلناح
ال�سوي�سري �أي�ضاً برناجماً متنوعاً من الندوات وور�ش العمل.
وقالت "باتريزيا دانزي" ،مديرة الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون
"" :"SDCحتظى �سوي�سرا بتاريخ طويل يف تعزيز التعاون املائي العابر
للحدود وهي ملتزمة بدعم ال��دول للو�صول امل�ستدام �إىل املياه النظيفة.
وم��ن خ�لال مبادرة "ال�سالم الأزرق" ،تلعب �سوي�سرا دوراً فعا ًال كو�سيط
وتدعم ال��دول يف �إدارة مواردها املائية امل�شرتكة ب�سالم وا�ستدامة واحلد
من التوترات بني امل�ستخدمني املتعددين للمياه ،على ال�صعيدين الوطني
والعاملي".
وكانت الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون " ،"SDCالتابعة لوزارة
اخلارجية الفيدرالية ال�سوي�سرية " ،"FDFAقد �أطلقت مبادرة "ال�سالم
الأزرق" يف ال�ع��ام  .2010وت�ه��دف امل �ب��ادرة �إىل تعزيز ال�ت�ع��اون يف جمال
امل�ي��اه ال�ع��اب��رة ل�ل�ح��دود ،القطاعات والأج �ي��ال لتعزيز ال���س�لام ،اال�ستقرار
والتنمية امل�ستدامة .وت�أتي مبادرة "ال�سالم الأزرق" كا�ستجابة للتوترات

املتنامية حول املياه يف خمتلف �أنحاء العامل .ويف �أماكن كثرية على وجه
الأر���ض ،ت�شكل املياه �أزم��ة ح��ادة .ويف ظل عوامل النمو ال�سكاين والتطور
االقت�صادي وارتفاع م�ستويات التلوث ،والتي تفاقمت بفعل التغري املناخي،
�أ�صبحت املياه النظيفة ن��ادرة ب�صورة متزايدة مما �أث��ر ب�شكل مبا�شر على
ال�سالم واال�ستقرار� .إن ندرة املياه ال متنع ماليني الأ�شخا�ص من التمتع
بحقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية يف الو�صول �إىل امل�ي��اه وخ��دم��ات ال�صرف
ال�صحي فح�سب ،بل �إنها تهدد �أي�ضاً ال�سالم واال�ستقرار .وتربز ال�صراعات
ح��ول املياه بني اجلماعات امل�ستخدمة للمياه داخ��ل الدولة ال��واح��دة ،كما
تتزايد �أي�ضاً بني دول املنبع وامل�صب ،نظراً لأن الغالبية العظمى من موارد
املياه العذبة حول العامل تعرب احلدود الوطنية .وتدير �سوي�سرا يف معر�ض
�إك�سبو العاملي ،نقا�شات م��ع ع��دد م��ن البلدان اخلليجية ح��ول التحديات
العاملية مثل ال�صحة ،التغري املناخي ،ندرة املياه والأمن الغذائي.
ومن جهته ،قال مانويل �سالت�شلي ،املفو�ض العام للجناح ال�سوي�سري ورئي�س
جلنة ت�سيري �أعمال �إك�سبو  2020دب��ي" :تعترب املياه ق�ضية رئي�سية يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا ،حيث ت�شكل ن��درة املياه م�شكلة
ح��ادة ومهددة للحياة يف مناطق معينة .وتتمتع �سوي�سرا بتجربة طويلة
الأم��د ومكانة ريادية يف جمال دبلوما�سية املياه� .إن �إب��راز معرفتنا يف هذا
امليدان هنا يف دبي تعد فر�صة رائعة ،ال �سيما من خالل مبادرة "ال�سالم
الأزرق" ،التي تهدف �إىل احل ّد من ال�صراعات عرب الإدارة املتكاملة ملوارد
املياه بطريقة عادلة وفعالة".
و�أ��ض��اف �سالت�شلي�" :سترتك م�ب��ادرة "ال�سالم الأزرق" ،بف�ضل املوا�ضيع
امللهمة التي �ستطرحها حول املياه وال�سالم على مدار ال�شهر الأخ�ير من
�إك�سبو  2020دب��ي� ،إنطباعاً دائماً و�ستعيد ت�أكيد �إل�ت��زام �سوي�سرا جتاه
املجتمع الدويل واجلمهور العام يف هذه املناطق".
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن م�ب��ادرة "ال�سالم الأزرق" �ستكون حم��ط الرتكيز
يف اجلناح ال�سوي�سري خ�لال "�شهر املياه" .وي�شرح املعر�ض ،ال��ذي يُنظم
يف غرفة املعار�ض بالطابق الأر�ضي من اجلناح ،بطريقة فنية التحديات
والفر�ص املرتبطة ب�إدارة املوارد املائية العابرة للحدود .وميكن للزوار �أي�ضاً
�إلقاء نظرة معمقة على مبادرة "ال�سالم الأزرق" يف معر�ض يحاكي �سينما
الر�سوم املتحركة.

•• دبي -الفجر

ح�ضر املغني وكاتب الأغاين اللبناين املوهوب ،واملقيم يف دبي منذ نحو 10
�سنوات ،هادي �سري الدين� ،إىل �إك�سبو  2020دبي ،ب�أف�ضل ما �أنتج وكتب
وغ� � �ن � ��ى ،م ��ان� �ح� �اً
زوار احل � � � ��دث
ال ��دويل الفر�صة
لال�ستماع �إليه عن
ق��رب واال�ستمتاع
ب�أحلانه املو�سيقية
اجلميلة.
وم��ن على من�صة
اليوبيل قدم هادي
جمموعة منوعة
م� � ��ن الأغ � �ن � �ي� ��ات
اجل � �م � �ي � �ل ��ة على
ط��ري �ق��ة "الهيب
هوب" ،التي نالت
ر� � �ض� ��ا اجل �م �ه ��ور
وا�� �س� �ت� �ح� ��� �س ��ان ��ه
والذي عرب عن �سعادته بالت�صفيق احلار بعد كل فا�صل غنائي.
جنح هادي يف �صناعة عالمته التجارية املو�سيقية امل�ستقلة م�شك ً
ال جمهوراً
وفياً ،جذبته العرو�ض احلية التي يقدمها ،ولديه عدد كبري من املتابعني
عرب خمتلف و�سائل التوا�صل االجتماعي كان�ستغرام واليوتيوب.
ويعترب هادي �أحد املو�سيقيني الناجحني ،كما ي�صنف �ضمن قائمة ت�ضم
 5838من امل�شاهري الذين تركوا ب�صماتهم يف عامل املو�سيقى ،ويعد
ه��ادي من بني املو�سيقيني العرب القالئل الذين ا�ستخدمت مو�سيقاهم
من قبل مغنيني عامليني مثل جيم�س �آرثر وبا�ستيل وتوم �أوديل.
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�أو�ضحت الأبحاث احلديثة �أنه �إذا كنت تريد حماية نف�سك من ارتفاع �ضغط
الدم مع تقدمك يف العمر ،ف�أنت بحاجة �إىل احلفاظ على م�ستويات التمرين
الريا�ضي حتى منت�صف العمر.
ولكن العوامل االجتماعية ميكن �أن جتعل هذا الأمر �أكرث �صعوبة بالن�سبة
لبع�ض النا�س �أكرث من غريهم ،وفقا لدرا�سة �أجريت على �أكرث من 5000
�شخ�ص يف  4مدن �أمريكية.وقالت معدة الدرا�سة وعاملة الأوبئة ،كري�سنت
بيبينز دومينغو ،بجامعة كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو (" :)UCSFقد
يكون املراهقون ومن هم يف �أوائل الع�شرينيات من العمر ن�شيطني بدنيا ،ولكن
هذه الأمناط تتغري مع تقدم العمر".

ما هو مقدار التمرين الريا�ضي الذي يعمل
ب�شكل �أف�ضل للتحكم يف �ضغط الدم؟!
و�أظهرت العديد من الدرا�سات �أن التمارين الريا�ضية تخف�ض الريا�ضة هي حمور هذه الدرا�سة.
�ضغط ال��دم ،لكن العمل اجلديد ي�شري �إىل �أن "احلفاظ على وجُ ّند �أكرث من  5100بالغ يف الدرا�سة ،التي تتبعت �صحتهم
الن�شاط البدين خالل فرتة ال�شباب  -مب�ستويات �أعلى مما كان ع �ل��ى م ��دى ث�ل�اث��ة ع �ق��ود م��ن خ�ل�ال ال�ت�ق�ي�ي�م��ات اجل�سدية
مو�صى به �سابقا  -قد يكون مهما ب�شكل خا�ص" للوقاية من واال�ستبيانات حول عادات ممار�سة الريا�ضة ،وحالة التدخني،
وتناول الكحول.
ارتفاع �ضغط الدم" ،على حد قول بيبينز دومينغو.
وي�ع��د ارت �ف��اع �ضغط ال��دم ح��ال��ة خ�ط�يرة ت��ؤث��ر على مليارات ويف كل تقييم �سريري ،قي�س �ضغط الدم ثالث مرات ،كل دقيقة
الأ�شخا�ص يف جميع �أنحاء العامل .وميكن �أن ي��ؤدي �إىل نوبة على حدة ،ولتحليل البيانات ،جرى جتميع امل�شاركني يف �أربع
قلبية و�سكتة دماغية .كما �أنه عامل خطر للإ�صابة باخلرف يف فئات ،ح�سب العرق واجلن�س.
ويف جميع املجاالت  -بني الرجال والن�ساء ويف كلتا املجموعتني
وقت الحق من احلياة.
وم��ع ذل��ك ،هناك ط��رق ملعاجلة ارت�ف��اع �ضغط ال��دم :ممار�سة العرقيتني  -تراجعت م�ستويات الن�شاط البدين من � 18إىل

Friday

23

 40عاما ،مع ارت�ف��اع معدالت ارت�ف��اع �ضغط ال��دم وتراجع
الن�شاط البدين على مدى العقود الالحقة.
ووفقا للباحثني ،ي�شري هذا �إىل �أن �سن الر�شد هو نافذة مهمة
للتدخل ملنع ارتفاع �ضغط ال��دم يف منت�صف العمر من خالل
برامج تعزيز ال�صحة امل�صممة لتعزيز التمرين.
وقال املعد الرئي�سي جي�سون ناجاتا ،وهو خبري يف طب ال�شباب
بـ" :UCSFما ي�ق��رب م��ن ن�صف امل�شاركني يف �سن الر�شد
لديهم م�ستويات دون امل�ستوى الأم�ث��ل من الن�شاط البدين،
والتي ارتبطت ب�شكل كبري بظهور ارتفاع �ضغط الدم ،ما ي�شري
�إىل �أننا بحاجة �إىل رفع احلد الأدنى ملعايري الن�شاط البدين".
وعندما نظر الباحثون �إىل الأ�شخا�ص الذين قاموا بخم�س
��س��اع��ات م��ن ال�ت�م��اري��ن املعتدلة �أ�سبوعيا خ�لال ف�ترة البلوغ
املبكرة � -ضعف احلد الأدنى املو�صى به حاليا للبالغني  -وجدوا
�أن هذا امل�ستوى من الن�شاط يقلل من خطر الإ�صابة بارتفاع
�ضغط ال��دم ب�شكل ك�ب�ير ،وخ��ا��ص��ة �إذا ا�ستمر الأ��ش�خ��ا���ص يف
التمرين حتى �سن .60
وكتب الباحثون يف ورقتهم البحثية�" :إن حتقيق �ضعف احلد
الأدنى احلايل من �إر�شادات الن�شاط البدين للبالغني قد يكون
�أك�ثر فائدة للوقاية من ارتفاع �ضغط ال��دم من جم��رد تلبية
احلد الأدنى من الإر�شادات".
ولكن لي�س من ال�سهل تكثيف الن�شاط البدين الأ�سبوعي و�سط
قرارات تغري احلياة وامل�س�ؤوليات املتزايدة.
وق��ال��ت ن��اج��ات��ا" :قد ي�ك��ون ه��ذا ه��و احل��ال ب�شكل خ��ا���ص بعد
املدر�سة الثانوية عندما تت�ضاءل فر�ص الن�شاط البدين مع
انتقال ال�شباب �إىل الكلية ،والقوى العاملة والأبوة وت�آكل وقت
الفراغ".
�أما بالن�سبة حلقيقة واقعية �أخرى ،فقد �أظهرت الدرا�سة �أي�ضا
كيف يخترب الرجال والن�ساء ذوي الب�شرة ال�سمراء م�سارات
�صحية خمتلفة مت��ام��ا م�ق��ارن��ة بنظرائهم م��ن البي�ض .ويف
�سن الأربعني ،ا�ستقرت م�ستويات الن�شاط البدين بني الرجال
والن�ساء البي�ض ،يف ح�ين ا�ستمرت م�ستويات الن�شاط لدى
امل�شاركني ذوي الب�شرة ال�سمراء يف االنخفا�ض.
وبحلول  45عاما ،تفوقت الن�ساء ذوات الب�شرة ال�سمراء على
ال��رج��ال البي�ض يف م�ع��دالت ارت�ف��اع �ضغط ال��دم ،بينما عانت
الن�ساء ذوات الب�شرة البي�ضاء يف الدرا�سة من �أدن��ى معدالت
ارتفاع �ضغط الدم خالل منت�صف العمر.
وبحلول �سن ال�ستني ،كان ما بني � 80إىل  90%من الرجال
والن�ساء ذوي الب�شرة ال�سمراء يعانون من ارتفاع �ضغط الدم،
مقارنة ب�أقل من  70%للرجال البي�ض وحوايل ن�صف الن�ساء
البي�ض.
وو�ضع فريق البحث هذه الفوارق العرقية املعروفة على �أ�سا�س
العديد من العوامل االجتماعية واالقت�صادية .وال يعني �أنه مت
تقييم هذه العوامل يف هذه الدرا�سة ،على الرغم من مالحظة
التعليم الثانوي.
و ُن�شرت الدرا�سة يف املجلة الأمريكية للطب الوقائي.

�أربع طرق حلماية نف�سك من ال�ضغوطات اليومية لتجنب النوبة القلبية!

�سواء كانت العالقات �أو العمل �أو الوحدة �أو احليوانات الأليفة هي التي ت�سبب خفقان القلب ،ف�إن تعلم تقنيات �إدارة الإجهاد
الفعالة وال�صحية ميكن �أن ينقذ حياتك.
ويف حديثها ح�صريا �إىل "�إك�سربي�س"� ،أ�شارت
ال��دك�ت��ورة جي�س ب��راي��د� ،إىل �إح�صائية �صارخة
 وفقا مل�ؤ�س�سة ال�صحة العقلية� ،شعر ما ي�صل�إىل  74%من الأ�شخا�ص �أنهم ال ي�ستطيعون
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ��ض�غ��وط احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة .وقالت
برايد" :وجدت �أن��ه بالن�سبة يل ومر�ضاي ،ف�إن
و�ضع خطة للتعامل مع امل�شكالت ومواجهتها هي
اخلطوة الأوىل نحو ال�شعور بالتح�سن".
وتو�صي برايد "بتدوين كل الوظائف واملخاوف
والأفكار يف ر�أ�سك" على الورق .اجل�س طاملا كان
ذلك �ضروريا واكتب كل ما تو�صلت �إليه  -حتى

الأ�شياء ال�صغرية.
وه �ن��اك �أرب� ��ع ف �ئ��ات لتق�سيم ج�م�ي��ع الوظائف
واملخاوف والأفكار �إىل:
 .1هام وعاجل.
 .2هام ولي�س عاجال.
 .3الأفكار والأهداف.
 .4لي�ست مهمة ولي�ست عاجلة.
وبالتو�سع يف كل فئة� ،شرحت برايد بالتف�صيل
ال�ق���س��م "املهم والعاجل" .وق��ال��ت" :هذه هي
الأ�شياء املحددة زمنيا واملهمة وحتتاج �إىل ترتيبها
ح�سب الأولوية".

ويف ح�ين �أن امل �ه��ام ال �� �ض��روري��ة ،ول�ك�ن�ه��ا لي�ست
العاجلة ،يجب �أن تظل �أول��وي��ة� ،إال �أن�ه��ا لي�ست
ح��رج��ة م��ن ح�ي��ث ال��وق��ت .وب��ال�ن���س�ب��ة للأفكار
والأه��داف" ،هذا هو املكان ال��ذي يجب �أن تكون
فيه الأ�شياء التي تهمك وت�شاركك".
ث��م ت���ض��م ال�ف�ئ��ة غ�ير امل�ه�م��ة وغ�ي�ر امل�ستعجلة،
"وظائف م��ن ن��وع الإدارة ال�ت��ي نحتاج جميعا
للقيام بها ،ولكنها لي�ست عاجلة �أو مهمة".
وقالت برايد" :رتب الأولويات واعمل من خالل
الأ�شياء املوجودة يف �صندوقك "املهم والعاجل".
�إذا وج ��دت مهمة م��ره�ق��ة ،فق�سمها �إىل �أج ��زاء

�أ�صغر ي�سهل التحكم فيها (ا�ستخدم م�ؤقتا� ،إذا
وجدت �أنه مفيد) واعمل عليها قليال يف كل مرة.
ال تن�س اال��س�ت�م��رار يف �إ��ض��اف��ة �أي م�ه��ام جديدة
تطر�أ على قائمتك للتنظيم الحقا".
ومن خالل و�ضعها على ر�أ�س �أولوياتك ،ميكنك
�أن تبد�أ يف ال�شعور مبزيد من التحكم يف حياتك.
و�أ� �ش��ارت هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية �إىل
�أن التوتر "يرتبط غالبا بال�شعور وك�أنك تفقد
ال�سيطرة على �شيء ما".
وعندما ي�شعر ال�شخ�ص بالتوتر واالرتباك ،فقد
يكون �أكرث ميال لالنخراط يف عادات غري �صحية

للتعامل معه.
و�أ��ش��ارت م�ؤ�س�سة القلب الربيطانية ()BHF
�إىل �أن الأف ��راد ال��ذي��ن يعانون م��ن الإج �ه��اد هم
�أك�ثر عر�ضة للتدخني وت�ن��اول الأطعمة الغنية
بالدهون �أو ال�سكر و��ش��رب الكثري م��ن الكحول
وعدم ممار�سة التمارين الريا�ضية بانتظام.
وميكن �أن ت�سبب العادات غري ال�صحية املرتبطة
بالتوتر ،ارتفاع �ضغط الدم على املدى الطويل،
م��ا ي��زي��د ب�شكل كبري م��ن خطر الإ��ص��اب��ة بنوبة
قلبية
و�أو� �ض �ح ��ت امل �ن �ظ �م��ة اخل�ي�ري ��ة "هذا لأن هذه

العادات غري ال�صحية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ارتفاع
الكولي�سرتول وارتفاع �ضغط الدم وال�سكري من
النوع الثاين".
وع �ل��ى ه ��ذا ال �ن �ح��و� ،إذا ك �ن��ت ت���ش�ع��ر ب ��الإره ��اق
والتوتر ،فجرب الأ�سلوب التنظيمي الذي �أو�صت
به برايد.
وعلى امل��دى ال�ط��وي��ل ،ف ��إن اال�ستمرار يف تنفيذ
امل� �ه ��ام ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة مي �ك��ن �أن ي �خ �ف��ف من
م�شاعر التوتر ،ويقلل من خماطر ال�سلوكيات
غري ال�صحية ،ويقلل من فر�صة الإ�صابة بنوبة
قلبية.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004796عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه :النهدة للمقاوالت الكهروميكانيكية ومن ميثلها
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -رقم مكاين ( )4558109299هاتف رقم :
0502224545
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/3/16ال�ساعة � 8.30صباحا �أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/23م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
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حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان
 املركز التجاري االول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س 04-2955598 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية جلو برودوك�شن�س اند ايفنت�س � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/2/21واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/2/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :جلو برودوك�شن�س اند ايفنت�س � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  2701ملك ب��رمي  25ليمتد  -امل��رك��ز التجاري ا�ستدامة B
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  661995 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري  1085847 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2022/2/21واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2022/2/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم 2903-1
ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان  -املركز التجاري االول  -هاتف :
 04-2955582فاك�س  04-2955598 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

اعالن عزل وكالة
برقم املحرر 2022/0050029
�إعـالن عـزل وكالة  -بوا�سطة كاتب العدل
املخطـر /عمر بن اخلطاب فاروق عبدالعاطي الغنام  -اجلن�سية  :م�صر ،
واحمل هوية اماراتية رقم (،)784198737911903
العنـوان  :ال�شارقة  -البطينة  -بجوار فندق ال�سالم ان  -هاتف رقم 0557107357 :
املخطر �إليه  /حممد عبداملعطي حممد خملوف  -اجلن�سية  :م�صر
ويحمل هوية اماراتية رقم ()784198209387038
العنوان  :ال�شارقة  -النا�صرية ـ مطعم �ساحل املكال  -هاتف رقم 0526806799:
املو�ضوع  :عزل الوكالة
�إ�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلكم بتاريخ  2022/02/09 :و امل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل برقم
( ، )MOJAU-2022-0048874وعمال لن�ص املادة  )955( :من قانون املعامالت املدنية رقم :
( )5ل�سنة  )1985( :و املعدل بالقانون رقم  )1( :ل�سنة  )1987( :لذلك  :ف�إنني �أعلنك مبوجبه
بعزلكم من الوكالة املذكورة اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا الإعالن.
الكاتب العدل
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العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0002353مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :يو�سف خلف اليا�سي
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ من�صور حمد مبارك �صالح املن�صوري  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 16077.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الفجرية الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � FUCEXCICPL2021 /0001053أمر �أداء

�إىل املنفذ �ضدها  :جمموعة العبدويل  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ الفطيم كوال�س  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  674,528.27درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70197

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70349

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية -
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2022 /0000172عمايل (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ خر�شيد عامل نزير احمد  ،اجلن�سية  :بنجالدي�ش
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  18304درهم  ،وتذكرة العودة اىل موطنه  990درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

00000

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051757
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول � :سليمان عبداهلل �سليمان حممد النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :يو�سف عبداهلل خلفان الرواى النقبي  ،اجلن�سية الإمارات
باال�سم التجاري (ميني ماركت امل�ست�شفى) ن�شاط الرخ�صة (ميني ماركت  ،بيع الوجبات اخلفيفة
(كافترييا)) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم
 542178ال�صادرة بتاريخ 2006/7/19
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :منري اال�سالم حمبت علي برادا  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
�إىل الطرف الثاين  :عبداحلنان حممد كرامت علي  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش
باال�سم التجاري (ور�شة �شم�س البحرية مليكانيك وكهرباء ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (�إ�صالح كهرباء
ال�سيارات � ،إ�صالح ميكانيك املركبات  ،ا�صالح ميكانيك املركبات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية
يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم  777497ال�صادرة بتاريخ 2020/4/22
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70540

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  ،AJCFICIGRI2022 /0000412تظلم

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008437مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه خالد �سیف ماجد ال�شام�سي  ,العنوان 9404874 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/01/18قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  /هاجر �سعيد على مقال ال�شحي ,بالتايل:
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل���ض��وري  :ب ��إل��زام امل��دع��ى عليه ب ��أن ي ��ؤدي للمدعية مبلغ
50000درهم خم�سون �أل��ف دره��م تعوی�ض جابر جلميع الأ��ض��رار املادية والأدبية
والنف�سية  -بالإ�ضافة للفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع �%5سنويا من تاريخ
��ص�يرورة احلكم نهائي وب��ات وحتى ال�سداد ال�ت��ام على �أال تتجاوز �أ��ص��ل ال��دي��ن  -مع
الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية  30يوما.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إىل املدعى عليه � :سفاري لتو�صيل الطلبات (م�ؤ�س�سة فردية) ح�سن على ح�سن التابعي
م�صري /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعي حممد حميدة �إليا�س بابكر �سوداين /اجلن�سية.
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة  ،0.0لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة
عجمان االحتادية ،املحكمة االبتدائية املدنية يوم االثنني املوافق ,2022/02/28
ال�ساعة  09:11لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو
�إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  / 2022/02/24 -حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  ،AJCFICIGRI2022 /0000411تظلم

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  UAQCFICILABMIN2021 /0000450عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ا�سناد للخدمات الفنية ومالكها /حممود عبداملنعم حممد علیوه �شريف �شركة
دبي للت�أمني
نعلمكم ب�أن املدعي �سناء جمال حممد الدهبلي/ميني اجلن�سية,
قد �أق��ام الدعوى املذكورة �أع�لاه  ،وتقدمت بتعديل الطلبات والتي ت�شمل �أوال روات��ب مت�أخرة
 20000دره��م ثانيا تعوي�ض  10000دره��م ثالثا نهاية خدمة  2100دره��م رابعا تذكرة
ع��ودة  2000دره��م حيث يكون واجمايل املطالبات  34100دره��م لذا يجب عليكم احل�ضور
�أمام حمكمة �أم القيوين االحتادية االبتدائية يوم اخلمي�س املوافق  ,2022/03/03ال�ساعة
 08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد
ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر االجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2022/02/23 :
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه �شركة الأندل�س لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م .م وميثلها قانونا �إبراهيم
حممود �إبراهيم بدران  ,العنوان 9321682 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/02/15قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح �شركة �سردار نظم الهدى للخدمات الفنية والتنظيف ذ.م .م وميثلها قانونا
ال�سيد حممد اختار فاروق غالم م�صطفی .بالتايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل���ض��وري  :ب ��إل��زام امل��دع��ى عليها ب ��أن ت� ��ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 3.310.342.79درهم (ثالثة ماليني وثالثمائة وع�شرة �آالف وثالثمائة واثنان و�أربعون
درهما و 79فل�سا ال غري) ،مع �إلزامها بالر�سوم وامل�صاريف و 500درهم مقابل �أتعاب املحاماة،
ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

70197

�إعالن بالن�شر باللغة العربية  /الإجنليزية
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم 2022/182

بناء على طلب امل�ست�أنف � :شركة دبي الوطنية للت�أمني و�إعادة الت�أمني
(�شركة م�ساهمة عامة)
امل�ست�أنف �ضده  :قمر عبا�س غالم عبا�س عبا�س  -اجلن�سية باك�ستان
�أنت مكلف باحل�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوىرقم ( )1مبحكمة
مبحكمة ا�ستئناف ال�شارقة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم
اخلمي�س املوافق  2022/3/3يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله
بو�صفك م�ست�أنف �ضده.

مدير الدعوى

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
70533

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70197

�إعالن بالن�شر باللغة العربية
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب ادارة الدعوى
يف اال�ستئناف رقم 2022 / 92 :

بناء على طلب امل�ست�أنفني ورثة املتوفى /جافيد �إقبال ابن �إقبال �أحمد وهم :
� -1إقبال �أحمد  -باك�ستاين اجلن�سية (والد املتويف)
 -2با�شريان بيبي  -باك�ستانية اجلن�سيه (�أم املتويف )
� -3شام�شاد بيبي  -باك�ستانية اجلن�سيه (زوجة املتويف)
� -4إقبال �أحمد ب�صفته الو�صي القانوين علي �أحفاده وهم :
� -5سمريه بيبي  -باك�ستانية اجلن�سية (ابنة املتويف)
� -6صويره جافيد  -باك�ستانية اجلن�سية (ابنة املتويف)
 -7حممد ت�شاند جافيد باك�ستاين اجلن�سية (ابن املتويف)
� -8ساهرة جافيد  -باك�ستانية اجلن�سية (ابنة املتويف)
� - 9سامية جافيد  -باك�ستانية اجلن�سية ( ابنة املتويف )
للم�ست�أنف �ضده  :حممد حمد فهد �شهيل القحطاين  -اجلن�سية  :االمارات
�أن��ت مكلف باحل�ضور �أم��ام مكتب �إدارة الدعوى رقم ( )1مبحكمة ا�ستئناف ال�شارقة �-شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق  2022/3/3يف الدعوى
املذكور رقمها �أعاله – بو�صفك م�ست�أنف �ضده.

مدير الدعوى

وزارة العدل

وزارة العدل

70021

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0005733جتاري (جزئي)

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إىل املحكوم عليه  :جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة  :العنوان :
ال�شارقة  -مي�سلون � -شارع الزهراء � -شقة رقم  - G1الهاتف 0501010465 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد ح�سن �شاب الدين  -اجلن�سية بنجالدي�شي يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 16904.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2022 /0000221عمايل (جزئي)

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051837
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حيدر على الدرزية  ,اجلن�سية �سوريا يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100و ذلك اىل ال�سيد � :سليمان حممد زيان �سليمان
الكيايل  ,اجلن�سية الأردن يف الرخ�صة (اللم�سة الراقية ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )778796ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية,
تعديالت �أخرى  :تغيري اال�سم التجاري من (اللم�سة الراقية ل�صيانة ال�سيارات) اىل (ركن
ت�صليحة ل�صيانة ال�سيارات)  ,تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70535

70349

�إىل املدعى عليه � :سفاري لتو�صيل الطلبات (م�ؤ�س�سة فردية) ح�سن على ح�سن التابعي
م�صري /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعي حممد حميدة �إليا�س بابكر �سوداين /اجلن�سية.
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة  ،0.0لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة
عجمان االحتادية ،املحكمة االبتدائية املدنية يوم االثنني املوافق ,2022/02/28
ال�ساعة  09:00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو
�إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  / 2022/02/24 -حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051899
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :كا�شف جهانغري خان ,اجلن�سية باك�ستان يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد  :ابرار خان
ان�صار خان  ،اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (الوقت املميز لتجارة اال�صباغ) والتي
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )778215ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية  ,تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب رخ�صة لآخر .وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70535

70535

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051996
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :حممد خزير احمد حممد غ�سو مياه  -اجلن�سية بنغالدي�ش
�إىل الطرف الثاين  :يعروف احمد حممد ارمان مياه  ،اجلن�سية بنغالدي�ش
باال�سم التجاري (البق�شة امللونة لتجارة املالب�س اجلاهزة) ن�شاط الرخ�صة (جتارة املالب�س
اجلاهزة) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف كلباء  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم
 758074ال�صادرة
بتاريخ  2017/11/20م
يف دائرة التنمية الإقت�صادية كلباء.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

االمارات العربية املتحدة
70533

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051761
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70535

70533

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70530

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2018/ M0002276مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه �سلمیت دمیری ,العنوان 920508 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2018/11/27قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم �أع�ل�اه ل�صالح م�ؤ�س�سة ع�ق��ارات عجمان  -عقار
()AQAAR
ب��ال �ت��ايل  :ح�ك�م��ت امل�ح�ك�م��ة ب��ال��زام امل��دع��ى ع�ل�ي��ه ب� ��أن ي � ��ؤدي ل�ل�م��دع�ي��ة مبلغ
 72.225.26درهم وافائدة والقانونية بواقع  %5من تاريخ رفع الدعوى
وحتى متام ال�سداد و�ألزامته بامل�صاريف ومبلغ �ألف درهم مقابل �أتعاب املحاماة
ورف�ضت ماعدا ذلك من الطلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70533

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0002372مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه يا�سر خ�ضري الطيب خليل  ,العنوان 9160362 :
نحيطكم علما ب��أن��ه بتاريخ  2020/11/03ق��د حكمت عليك هذه
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح ابراهیم زكي ا�سماعيل
ال�شحات ,بالتايل :قررت املحكمة � -:إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعى
مبلغ  100000دره��م و�ألزمته الر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما جاوز
ذل��ك من الطلبات .حكما قابال لال�ستئناف خ�لال امل��دة القانونية 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70197

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  127ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده

املنفذ �ضده  /مركز ال�شارقة لال�ستثمار ذ.م.م
العنوان :ال�شارقة  -النهدة  -خلف �شارع االحتاد  -مكتب رقم  111طابق رقم  - 1هاتف رقم 0507274076
ل�صالح طالب التنفيذ  /ال�شيخ خالد في�صل خالد �سلطان القا�سمي
تعلن حمكمة ال�شارقة االب�ت��دائ�ي��ة االحت��ادي��ة للجميع ب��أن��ه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على م��وق��ع االم ��ارات ل�ل�م��زادات http://www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم اخلمي�س املوافق  ,24/02/2022وذلك لبيع العقارات العائدة ملكيتها
للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقارات على النحو التايل :
قطعة رقم  1/22ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  690,000درهم (�ستمائة وت�سعون �ألف درهم) ،وهو عبارة
عن (ار�ض ف�ضاء).
قطعة رقم  1/38ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  1,095,000 :درهم (مليون وخم�سة وت�سعون �ألف درهم)،
وهو عبارة عن (ار�ض ف�ضاء).
قطعة رقم  1/52ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  1,050,000 :درهم (مليون وخم�سون �ألف درهم) ،وهو
عبارة عن (ار�ض ف�ضاء).
يتوجب على ال��راغ��ب ب��الإ��ش�تراك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار .فعلى
من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل�ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع االل�ك�تروين ل�ل�إم��ارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل
املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

عن /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051730
تنازل /بيع

70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :جانان حممد رفيق  ,اجلن�سية �أفغان�ستان يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100و ذلك اىل ال�سيد  :ب�سم اهلل خان ابراهيم  ،اجلن�سية
�أفغان�ستان يف الرخ�صة (برج �سمنان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات والنجاره امل�سلحه) والتي ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )731657ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية,
تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب رخ�صة لآخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

اجلمعة  25فبراير  2022م  -العـدد 13478
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Friday

وزير االقت�صاد :الإمارات ت�ستهدف م�ضاعفة حجم االقت�صاد من  1.4تريليون درهم �إىل  3تريليونات يف 2030
•• ال�شارقة  -وام:

ك�شف معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد عن
�أن دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ت�ستهدف م�ضاعفة
حجم االقت�صاد من  1.4تريليون درهم �إىل  3تريليون
درهم يف عام  2030الأمر الذي يتطلب ا�سرتاتيجيات
ج��دي��دة وغ�ي�ر م���س�ب��وق��ة ل�ل�ت�ن��وي��ع الإق �ت �� �ص��ادي وبناء
ال �ق��درات يف ق�ط��اع��ات اق�ت���ص��ادي��ة ج��دي��دة مب��ا يف ذلك
�إح�ت���ض��ان ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة ودم ��ج وتوظيف
التقنيات املتقدمة لدعم منو االقت�صاد الوطني وتعزيز
ال �ق��درات البحثية وال�ت�ط��وي��ري��ة واح�ت���ض��ان �صناعات
امل�ستقبل ودع��وة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر لال�ستثمار
يف ال �ق �ط��اع��ات اجل ��دي ��دة وا��س�ت�ق�ط��اب �أمل ��ع امل ��واه ��ب يف
العامل وتطوير ممكنات بيئة الأعمال بالدولة وتعزيز
تناف�سيتها و�إعادة بناء �شراكاتنا االقت�صادية والتجارية.
وقال معاليه �إن العام � 2020شهد ا�ستقطاب ما ي�صل
�إىل  20مليار دوالر م��ن تدفقات الإ�ستثمار الأجنبي
املبا�شر للدولة بنمو  % 17مقارنة بعام  2019واحتلت
الإمارات املركز الـ  15عامليا والأوىل على منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وغرب �آ�سيا من حيث تدفقات
الإ�ستثمار ال ��واردة �إىل ال��دول��ة وف��ق تقرير الإ�ستثمار
العاملي  - 2021م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية
 االونكتاد  ..كما احتلت املرتبة الـ 13عامليا من حيثاال�ستثمار اخلارج من الدولة ..م�ؤكدا �أن الإمارات وعلى
ال�صعيد املحلي ور�ؤي��ة ال��دول��ة للخم�سني عاما املقبلة
لديها م�ستهدف وطني لإ�ستقطاب �إ�ستثمارات �أجنبية
خالل ال�سنوات املقبلة  2030تقدر بـ  150مليار دوالر
�أو  550مليار درهم.
جاء ذلك خالل مرا�سم توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة
االقت�صاد ومكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
ا�ستثمر يف ال�شارقة للتعاون و�إث��راء مناق�شات الن�سخة
الأوىل من قمة “�إنف�ستوبيا” للإ�ستثمار وور�ش العمل
ال �ت��ي �ستعقد يف  28م��ار���س امل�ق�ب��ل يف �إط� ��ار فعاليات
معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
�شهد توقيع املذكرة معايل عبد اهلل بن طوق املري وزير
االقت�صاد و�سعادة م��روان بن جا�سم ال�سركال الرئي�س
التنفيذي لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير �شروق
فيما وقع املذكرة كل من �سعادة عبداهلل �آل �صالح وكيل
وزارة االق�ت���ص��اد و��س�ع��ادة حم�م��د جمعة امل���ش��رخ املدير
التنفيذي ملكتب “ا�ستثمر يف ال�شارقة».
وق��ال معايل وزي��ر االقت�صاد � :إن الإم ��ارات �أطلقت يف
�سبتمرب امل��ا��ض��ي وا��س�ت�ع��دادًا لليوبيل ال��ذه�ب��ي للدولة
�سل�سلة م��ن امل �ب��ادرات غ�ير امل�سبوقة لتمهيد الطريق
للخم�سني عاما القادمة من النمو واالزدهار وا�ستدامة

ال��رخ��اء ويف ه ��ذا الإط� ��ار ج ��اءت ق�م��ة “ �إن�ف���س�ت��وب�ي��ا “
كمن�صة عاملية من الإم��ارات �إىل العامل تهدف لتحفيز
الإ�ستثمارات العاملية وحتقيق املزيد من النمو وت�سريع
االبتكار مبا يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة.
و�أكد معاليه �أن �أهمية قمة �إنف�ستوبيا بالن�سبة لإقت�صاد
الإم��ارات تتمثل يف �أن جميع فر�ص الإ�ستثمار الوطنية
وم�شاريع التنمية م��ن الإم ��ارات ال�سبع كما �أن�ه��ا تعزز
تدفق اال�ستثمارات �إىل ال��داخ��ل و�ستجذب ا�ستثمارات
�أجنبية مبا�شرة بقيمة  550مليار درهم �إىل الإمارات
بحلول عام  2030لت�صل يف النهاية �إىل تريليون درهم
بحلول ع��ام  2051كما جتمع القمة الإم ��ارات ال�سبع
معا حتت مظلة واح��دة ما �سيجعل من دول��ة الإمارات
“املحفز” للنهو�ض بالإقت�صادات امل�ستقبلية واحلالية
وفهم اجتاهات اال�ستثمار امل�ستقبلية.
وحول �أبرز بنود هذه املذكرة  ..قال معاليه  :وفق مذكرة
التفاهم �سي�شارك مكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر /ا�ستثمر يف ال���ش��ارق��ة /يف قمة “�إنف�ستوبيا”
لال�ستثمار يف ن�سختيها الأوىل والثانية خ�لال عامي
 2022و 2023على ال�ت��وايل يف �إط��ار جل�سة خا�صة
خم�ص�صة للمناق�شات ح��ول الإ��س�ت�ث�م��ارات يف ال�شارقة
..م�شريا �إىل �أن مذكرة التفاهم ت�ستند �إىل املبد�أ ال�ساد�س
من م�شاريع اخلم�سني التي ت�ؤكد �أن دولة الإمارات هي
وجهة �إقت�صادية واحدة ووجهة �سياحية واحدة ووجهة
�صناعية واحدة ووجهة �إ�ستثمارية واحدة ووجهة ثقافية
واحدة.
و�أو�ضح معاليه �أن من �أهداف قمة “�إنف�ستوبيا” تزويد
امل�شاركني بقاعدة بيانات كبرية ع��ن فر�ص الإ�ستثمار
واحل��واف��ز وال�ت���س�ه�ي�لات يف خمتلف دول ال �ع��امل ،كما
�ستتيح للحكومات عر�ض م�شاريعها التنموية والفر�ص
وال�ت���س�ه�ي�لات ع�ل��ى امل���س�ت�ث�م��ري��ن وال�ب�ي�ئ��ة الت�شريعية
ال� �ت ��ي ت �ن �ظ��م اال� �س �ت �ث �م��ار يف الأ�� � �س � ��واق و�إ�ستك�شاف
جم��االت �إقت�صادية مهمة مثل الإ�ستثمارات يف الذكاء
اال�صطناعي ومعايري الإ�ستدامة الإجتماعية والبيئية
واحل��وك�م��ة �إىل ج��ان��ب ت�ع��زي��ز م���ش��ارك��ة امل ��ر�أة يف النمو
االقت�صادي ودور ال�سيا�سة احلكومية يف ت�سريع النمو
االقت�صادي خا�صة يف فرتة ما بعد جائحة كورونا ،كما
تعترب قمة “�إنف�ستوبيا” امل�ساهم الإقت�صادي يف القمة
العاملية للحكومات التي تعقد يف �إك�سبو  2020دبي يف
 28مار�س املقبل ،ويف “�إنف�ستوبيا” �سيجتمع �أ�صحاب
ال��ر�ؤى وال�ق��ادة وامل�ستثمرون الأك�ثر طموحً ا يف العامل
ملناق�شة حلول التحديات االقت�صادية العاملية.
وقال معاليه �إن �أبرز املوا�ضيع على املدرجة على �أجندة
نقا�شات القمة تدور حول �إع��ادة ت�صور م�ستقبل العوملة
وم�ستقبل االقت�صاد واال�ستثمار وال��ذك��اء الإ�صطناعي
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وال� �ب� �ل ��وك ت �� �ش�ين ومت� �ك�ي�ن امل� � � ��ر�أة يف ع� ��امل التمويل
والتكنولوجيا امل��ال�ي��ة والأ� �ص��ول امل���ش�ف��رة وال��رق�م�ي��ة و
تقنيات الواقع االفرتا�ضي و�سيا�سات ما بعد كوفيد19-
..الفتا �إىل �أن اجلائحة فر�ضت قواعد جديدة �إىل اللعبة
“�إن جاز التعبري” اليوم  ..وقال �إن خارطة اال�ستثمار
ت�شهد �إع��ادة ترتيب �إذ �أن هناك قطاعات ت�صدرت خانة
الأولويات مثل اقت�صادات الرعاية ال�صحية وال�صناعات
الدوائية وخدمات الت�أمني واخلدمات الطبية والأن�شطة
ذات ال�صلة و�أي�ضا هناك قطاعات جديدة فر�ضت نف�سها
على امل�شهد اال�ستثماري من �أبرزها االقت�صاد الرقمي
ال �ق��ائ��م ع �ل��ى واق� ��ع اف�ت�را� �ض��ي ج��دي��د غ �ن��ي بالفر�ص
التجارية واال�ستثمارية دون قيود �أو حواجز حدودية
واالق�ت���ص��اد الأخ���ض��ر وم��ا ي�شمله م��ن ط��اق��ة متجددة
وم��وارد مائية و�أم��ن غذائي ومبادرات التغيري املناخي،
و�أن�شطة م��ا ي�سمى باال�ستثمار امل���س��ؤول والبيئي وهو
�أي�ضا ي�ضع على املائدة فر�ص جديدة �أمام امل�ستثمرين
وت �خ��دم �أه� � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وه �ن��اك الثورة
ال�صناعية الرابعة والتي باتت تدخل يف جميع مدخالت
العمليات الإنتاجية و�أي�ضا ت�ؤثر على �إعادة ر�سم و�صياغة
�سال�سل الإم ��داد وال�ت��وري��د العاملية م��ن خ�لال تقنيات
الذكاء اال�صطناعي وانرتت الأ�شياء واخلدمات الرقمية
والإلكرتونية وغريها.
و�أكد معايل بن طوق �أن ما�سبق يجعلنا بحاجة �إىل تبني
منظور جديد لال�ستثمار وتو�سيع طموحاتنا يف ما يتعلق
بنوعية اال�ستثمارات الأجنبية امل�ستهدف ا�ستقطابها �إىل
دولة الإمارات ونوعية اخلدمات وجودة بيئة الأعمال يف
الدولة ورغبتنا يف �أن تكون دولة الإم��ارات لي�ست وجهة

لال�ستثمار و�إمنا موطن ثاين لال�ستثمارات من خمتلف
�أن �ح��اء ال �ع��امل ووج �ه��ة �أوىل ومف�ضلة للعمل واحلياة
والرتفيه والتعلم.
من ناحيته قال �سعادة عبداهلل �آل �صالح  :متا�شياً مع
“م�شاريع اخلم�سني” التي �أعلنتها حكومة الإم��ارات
يف �سبتمرب  2021توحّ د “�إنف�ستوبيا” جميع فر�ص
اال��س�ت�ث�م��ار ال��وط�ن�ي��ة وم���ش��اري��ع التنمية م��ن الإم ��ارات
ال���س�ب��ع وب �ن��ا ًء ع�ل��ى ذل��ك ت�ترج��م م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م مع
هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير املبد�أ ال�ساد�س من
م�ب��ادئ اخلم�سني وال ��ذي ي��ؤك��د �أن دول��ة الإم� ��ارات هي
وجهة اقت�صادية واحدة ووجهة �سياحية واحدة ووجهة
�صناعية واحدة ووجهة ا�ستثمارية واحدة ووجهة ثقافية
واحدة.
و�أ�ضاف �أن مذكرة التفاهم ت�أتي يف �سياق �شراكات مهمة
عديدة لقمة “�إنف�ستوبيا” لال�ستثمار التي �ست�شرع فيها
القمة خالل املرحلة املقبلة مما يحقق نقا�شات �أكرث غنى
وتنوعا ح��ول حلول التحديات التي ت��واج��ه اقت�صادات
العامل.
من جانبه قال �سعادة حممد جمعة امل�شرخ �إن تخ�صي�ص
جل�سة خا�صة ب�إمارة ال�شارقة �ضمن قمة “�إنف�ستوبيا”
ي�ؤكد مكانة الإمارة وجه ًة جاذبة لال�ستثمارات الأجنبية
وامل�ح�ل�ي��ة وب�ي�ئ��ة ��ص��دي�ق��ة ل��ري��ادة الأع �م ��ال وامل�شاريع
وال���ش��رك��ات النا�شئة على م�ستوى املنطقة و�ستناق�ش
اجلل�سة الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة يف الإم��ارة التي
حققت جن��اح��ات ك�ب�يرة على �صعيد تنويع القطاعات
االقت�صادية وا�ستدامة منوها و�أر�ست منوذجاً متقدماً
للتنمية ال�شاملة ببعديها االقت�صادي واالجتماعي .

تزيد الطاقة الإنتاجية لربوج من البويل بروبيلني ب�أكرث من % 25

بروج تبد�أ بنجاح ت�شغيل وحدتها اخلام�سة لإنتاج البويل بروبيلني يف الروي�س
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة ب� ��روج للبرتوكيماويات
الرائدة يف توفري حلول البويل �أوليفينات
امل�ب�ت�ك��رة ع��ال�ي��ة ال�ق�ي�م��ة وال �ت��ي ت�أ�س�ست
ك�شراكة بني �شركتي �أدن��وك وبوريالي�س
ع ��ن ب� ��دء ال�ت���ش�غ�ي��ل ال �ن��اج��ح لوحدتها
اخل ��ام �� �س ��ة اجل� ��دي� ��دة لإن � �ت� ��اج ال �ب ��ويل
بروبيلني  PP5يف الروي�س.
و�ست�ساهم ال��وح��دة اجل��دي��دة يف تعزيز
�إن �ت��اج دول ��ة الإم � ��ارات م��ن م ��ادة البويل
بروبيلني لتلبية الطلب العاملي املتزايد
على املنتجات امل�ص ّنعة يف قطاعات البنية
التحتية وحلول التغليف املطورة القابلة
لإع ��ادة ال�ت��دوي��ر وال�ق�ط��اع��ات ال�صناعية
الأخ��رى .وقال هزمي �سلطان ال�سويدي،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة �أبوظبي
للدائن البال�ستيكية ب��روج  :ي�شكل هذا
امل�شروع خطوة متقدمة يف م�سرية بروج
ال�ت�ن�م��وي��ة ��ض�م��ن �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة تطوير
منطقة ال��روي ����س وحت��وي�ل�ه��ا �إىل مركز
عاملي حيوي لأن�شطة �صناعات التكرير
والبرتوكيماويات التي بدورها �ست�ساهم
يف تعزيز قطاع الت�صنيع يف دولة الإمارات
ودع ��م ال�ت�ن��وي��ع االق �ت �� �ص��ادي ع�ل��ى املدى
ال �ب �ع �ي��د ..و��س�ت�ل�ب��ي ال ��وح ��دة اخلام�سة
اجل� ��دي� ��دة لإن � �ت� ��اج ال � �ب� ��ويل بروبيلني
اح �ت �ي��اج��ات ع�م�لائ�ن��ا امل �ت��زاي��دة حللول
بروج املبتكرة ،خا�صة يف قطاعي التغليف
والبنية التحتية عرب �أ�سواقنا العاملية”.
و ت �ع �ت�ب�ر ال� ��وح� ��دة اخل ��ام �� �س ��ة لإن� �ت ��اج

البويل بروبيلني التي مت بنا�ؤها �ضمن
م�صنع ب ��روج � 3إجن� ��ازاً م�ه�م�اً ورئي�سياً
يف الإ�سرتاتيجية التنموية ل�بروج لعام
.2030
و��س�ت�ب�ل��غ ال �ط��اق��ة الإن �ت��اج �ي��ة للوحدة
اجل��دي��دة نحو  480,000ط��ن �سنوياً
و�ست�ساهم يف زيادة �إنتاج بروج من البويل
بروبيلني �إىل �أكرث من  25%لت�صل �إىل
 2.24مليون ط��ن �سنوياً ،كما �سرتفع
الطاقة الإنتاجية الإجمالية لل�شركة من
البويل �أوليفينات بن�سبة  11%لت�صل
�إىل  5ماليني ط��ن �سنوياً مقابل 4.5
مليون طن �سنوياً حالياً.
و�ستتمكن امل�ن���ش��أة اجل��دي��دة م��ن توفري
�إن� �ت ��اج � �س �ن��وي م��ن امل � ��واد الأول� �ي ��ة التي

ت�ستخدم يف ت�صنيع �أنابيب تكفي لرتكيب
�شبكات تزويد مياه ملا يعادل  6,500بناء
بحجم برج خليفة.
و ي ��أت��ي ب��دء ت�شغيل ال��وح��دة اخلام�سة
لإن �ت��اج ال �ب��ويل ب��روب�ي�ل�ين م�ب��ا��ش��رة بعد
�إع�ل�ان ق��رار اال�ستثمار النهائي مل�شروع
ال �ت��و� �س �ع��ة “بروج  ”4ذو املقايي�س
العاملية الذي �سي�ساهم يف حتويل املن�ش�آت
الت�صنيعية ل�بروج يف �أبوظبي �إىل �أكرب
جممع يف العامل لإنتاج البويل �أوليفينات
يف موقع واحد.
م��ن جهته ق��ال راي�ن�ر هوفلنغ ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة بروج برايفت ليمتد :
“ نعمل عن كثب مع عمالئنا و�شركائنا
يف ��س�ل���س�ل��ة ال�ق�ي�م��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق �أهدافهم

وتطلعاتهم والتزاماتهم بتبني االقت�صاد
ال� ��دائ� ��ري يف م ��ؤ� �س �� �س��ات �ه��م م ��ن خالل
العديد من املبادرات التي ت�شمل تطوير
و�إن� �ت ��اج ح �ل��ول �أح ��ادي ��ة امل � ��ادة للتغليف
التي يتم ت�صميمها لتكون قابلة لإعادة
ال�ت��دوي��ر .و�سنكون ق��ادري��ن على تزويد
ع �م�لائ �ن��ا ب �ح �ل��ول حت �ق��ق ل �ه��م ت ��وف�ي�راً
ك� �ب�ي�راً يف ال �ت �ك �ل �ف��ة م ��ن خ�ل��ال تعزيز
تقنية  Borstarملا مييزها من قدرة
ال ت�ضاهى يف حت�سني زم��ن دورة الإنتاج
وخف�ض ن�سبة ت�ضرر املنتج وحتقيق كفاءة
عالية يف ا�ستخدام الطاقة ”.ومن املتوقع
�أن يرتفع الطلب على املنتجات امل�صنعة
م ��ن ال� �ب ��ويل ب��روب �ي �ل�ين خ �ل�ال العقود
القليلة القادمة باعتبارها م��ادة متعددة
اال� �س �ت �ع �م��االت وق��اب �ل��ة لإع � ��ادة التدوير
ب�سهولة .و�ست�ساهم ال��وح��دة اخلام�سة
لإنتاج البويل بروبيلني يف تعزيز منتجات
ب ��روج م��ن احل �ل��ول امل�ب�ت�ك��رة وامل�ستدامة
وامل �ت �ن��وع��ة ل �ت �ل �ب �ي��ة ال �ط �ل��ب املتنامي.
وي�ستخدم العمالء وال�شركاء يف �سل�سلة
القيمة م��ادة ال�ب��ويل بروبيلني لت�صنيع
مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير و�أنابيب
متتاز مبتانتها وخفة وزنها وقدرتها على
التحمل لتطبيقات قطاع البنية التحتية.
الوحدة اخلام�سة لإنتاج البويل بروبيلني
تدعم برنامج الإم ��ارات للقيمة املحلية
امل�ضافة ومبادرة “ا�صنع يف الإمارات» ..
ا�ستطاع م�شروع الوحدة اخلام�سة لإنتاج
البويل بروبيلني بكل جناح حتقيق دعم
للقيمة املحلية امل�ضافة ب�أكرث من ،60%

وذلك من خالل اال�ستعانة مب�صادر توريد
حملية م��ن �شركات �إم��ارات�ي��ة واالعتماد
“�صنعت يف الإمارات”.
ع�ل��ى م�ن�ت�ج��ات ُ
وقد متت �صناعة كافة الهياكل املعدنية
و�أن�ظ�م��ة الأن��اب�ي��ب وم�ستلزماتها داخل
ال ��دول ��ة ،ك �م��ا �أن  30%م ��ن �إجمايل
“�صنعت
امل �ع��دات ال�ت��ي مت تركيبها ق��د ُ
يف الإمارات” ،يف ح�ين مت تعهيد جميع
خ ��دم ��ات ال �ت �ع��اق��د ال �ث��ان��وي��ة ل�شركات
حملية يف الأ� �س��واق الإم��ارات �ي��ة .وتفخر
ب ��روج بدعمها لإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�سنوات
الع�شر اجلديدة التي �أطلقتها وتنفذها
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
حيث تلتزم ال�شركة بلعب دور رئي�سي يف
امل�ساهمة بتحقيق التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة يف دول��ة الإم� ��ارات ،واكت�شاف
فر�ص �أعمال جديدة للت�شجيع على تبني
�إ�سرتاتيجية “ا�صنع يف الإمارات» .وبد�أت
الأعمال الإن�شائية يف الوحدة اخلام�سة
لإن� �ت ��اج ال �ب ��ويل ب��روب �ي �ل�ين يف دي�سمرب
 2018ومت ا�ستكمالها بنجاح بالرغم من
تف�شي جائحة كوفيد 19-على م�ستوى
ال �ع��امل .وق��د عمل يف امل���ش��روع �أك�ث�ر من
مائة موظف من بروج وبالتعاون مع نحو
�أربعة �آالف من املقاولني وعمالتهم .ومت
االنتهاء من الأعمال الإن�شائية للوحدة
اجل��دي��دة ب ��أم��ان ويف ال��وق��ت امل�ح��دد بعد
�أن �أم�ضى العاملون فيها �أك�ثر من 24
مليون �ساعة عمل �آم �ن��ة� .أم��ا الت�شغيل
امل�ب��دئ��ي ل�ل��وح��دة اجل��دي��دة فقد ب��د�أ مع
نهاية عام .2021

�أكد �أن العالقات امل�صرية الإماراتية تاريخية وقائمة على الأخوة وامل�صالح امل�شرتكة

وزير الزراعة امل�صري  :ندعو امل�ستثمرين عرب من�صة �إك�سبو دبي لال�ستثمار يف القطاع الزراعي امل�صري
•• دبي -وام:

�أك��د معايل ال�سيد الق�صري وزي��ر الزراعة
وا�ست�صالح الأرا�ضي امل�صري� ،أن العالقات
امل�صرية الإماراتية بالتاريخية واملتميزة،
وق��ائ�م��ة على الأخ ��وة وامل���ص��ال��ح امل�شرتكة،
وه �ن��اك ت�ن���س�ي��ق ع �ل��ي �أع �ل��ى م���س�ت��وي بني
ق�ي��ادت��ي ال��دول�ت�ين ،ف�ض ًال ع��ن االت �ف��اق يف
جمع الر�ؤي والق�ضايا الإقليمية والدولية،
الفتا �إىل �أن حجم اال�ستثمار الإماراتي يف
قطاع اال�ستثمار ال��زراع��ي امل�صري ف��اق 7
مليارات دوالر.
وقال معاليه  -يف حوار خا�ص لوكالة �أنباء
الإم � ��ارات “وام”  ،خ�ل�ال م���ش��ارك��ة وزارة
الزراعة امل�صرية يف �أ�سبوع الغذاء والزراعة
و�سبل العي�ش يف �إك�سبو  2020دب��ي : -
“ لدينا فر�ص واع��دة يف جمهورية م�صر
ال�ع��رب�ي��ة يف ق �ط��اع ال ��زراع ��ة؛ ب�ع��دم��ا �شهد
القطاع خالل ال�سبع �سنوات املا�ضية نه�ضة
م�ستدامة ،ودع��م غري م�سبوق من فخامة
ال��رئ�ي����س امل �� �ص��ري ع�ب��دال�ف�ت��اح ال�سي�سي،
كما ي�شهد ال�ق�ط��اع اهتماما عامليا خا�صة
بعد جائحة ك��ورون��ا ،كونه امل���س��ؤول الأول
ع��ن الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ،وتلبية االحتياجات
الأ�سا�سية لل�شعوب».
و�أو�ضح �أن قطاع الزراعة يُعد ركيزة �أ�سا�سية
يف االقت�صاد القومي لي�س فقط يف م�صر،

بل يف عدد كبري من دول القارة الأفريقية،
�سواء من حيث م�ساهمته يف الناجت املحلي
الإج �م��ايل وال �ق��وي ال�ع��ام�ل��ة وال�صادرات؛
�أو م ��ن ح �ي��ث ت ��وف�ي�ره ال � �غ� ��ذاء لل�سكان
وامل��واد اخل��ام الزراعية الالزمة لل�صناعات
الوطنية ،فهو من القطاعات الهامة التي
حتقق الأم��ن ال�غ��ذائ��ي للمواطن وه��و من
القطاعات املرنة التي تتحمل ال�صدمات،
ومي �ث��ل دخ�ل�ا رئ�ي���س�ي��ا ل�ل�ك�ث�ير م��ن �سكان
دول ال �ع��امل .وح ��ول ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار يف
قطاع ال��زراع��ة امل�صري  ..ذك��ر �أن الزراعة
تعد قطاعا ت�شابكيا لأهميتها يف التنمية
امل�ستدامة ،ورغم كل هذه التحديات �إال �أن
ال�ف��ر���ص ك�ث�يرة وواع ��دة�� ،س��واء يف التو�سع
الأف�ق��ي و ال��ر�أ��س��ي� ،أو ا�ست�صالح الأرا�ضي
وم��ا يرتبط به من م�شروعات فرعية من
ال�ث�روة احل�ي��وان�ي��ة وال�سمكية والداجنة،
وال�صناعات الغذائية ،والتعبئة والتغليف،
وال�ت���ص��دي��ر ،وت��وف�ير جمتمعات عمرانية
وزراعية جديدة.
ول �ف��ت م�ع��ال�ي��ه �إىل �أن �أب � ��رز امل�شروعات
ال�ق��وم�ي��ة امل���ص��ري��ة  “ :ل��دي�ن��ا م�شروعات
ج��دي��دة م �ث��ل ا��س�ت���ص�لاح م �ل �ي��ون ون�صف
ف��دان ،والدلتا اجلديدة الذي ي�ضيف نحو
 2.2مليون ف ��دان ،وا�ست�صالح �أك�ث�ر من
� 550أل��ف ف��دان يف �سيناء وتو�شكا و�شرق
العوينات ،وان�شاء � 100أل��ف ف��دان �صوب

زراع�ي��ة ،و�إن�ت��اج ب��ذور اخل�ضر ،وم�شروعات
االن �ت��اج احل �ي��واين وم�ن�ه��ا م���ش��روع املليون
ر�أ� � ��س م��ا� �ش �ي��ة ،وال���س�م�ك��ي �أه �م �ه��ا مزرعة
الفريوز وبركة غليون واال�ستزراع ال�سمكي
بقناة ال�سوي�س ف�ضال ع��ن م�شروع زراعة
 2.5مليون نخلة».
وبخ�صو�ص مناخ اال�ستثمار يف جمهورية
م���ص��ر ال �ع��رب �ي��ة� ،أو� �ض ��ح � “ :أن الفر�ص
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ت���ض�ي��ف ال �ع��ائ��د م��ن النقد
الأجنبي �سواء بالداخل �أو اخل��ارج ،ونحن
�سعداء بال�شراكة مع امل�ستثمرين من دولة
الإم��ارات � ،إذ يُعد مناخ اال�ستثمار يف م�صر
جاذبا ،كونها دولة رائدة باملنطقة من حيث
العائد من اال�ستثمار».
وع��ن االهتمام بقطاع ال��زراع��ة امل�ستدامة،
�أردف م�ع��ال�ي��ه� “ :أن م���ص��ر اجت �ه��ت �إىل
ا�ستنباط �أن��واع زراعية جديدة ،تتالءم مع
امل�ت�غ�يرات امل�ن��اخ�ي��ة م�ث��ل زراع ��ة الأ�صناف
املتحملة للملوحة واجل �ف��اف� ،إىل جانب
م���ش��روع��ات ال ��ري احل��دي�ث��ة وح���ص��اد املياه
وال� ��ري ال�ت�ك�م�ي�ل��ى و�إدارة م �ي��اه ال�سيول،
وا�ستثمارات �أخ��رى بالرثوة الداجنة �أكرث
م��ن  9م�ن��اط��ق ج��دي��دة لال�ستثمار فيها،
كما قامت م�صر بعدد من التدابري لتعزيز
الأم��ن الغذائي لي�س فقط داخ��ل م�صر بل
داخ��ل الإقليم وقارتها الأفريقية ،وتعزيز
ال �ت �ج��ارة ال�ب�ي�ن�ي��ة وان���س�ي��اب�ه��ا ب�ي�ن ال ��دول

طرق دبي حتقق �أعلى م�ستويات الن�ضج
يف جمال ممار�سات التدقيق الداخل

•• دبي  -وام:

حازت هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي على �أعلى م�ستويات الن�ضج يف جمال
ممار�سات التدقيق الداخلي وذلك وفق منوذج ن�ضج قدرات التدقيق الداخلي
ومن��وذج ن�ضج عمليات التدقيق الداخلي املعتمد م��ن قبل معهد املدققني
الداخليني العاملي « »IIAومقره الواليات املتحدة .
وتقي�س هذه النماذج القدرات الرئي�سية للو�صول �إىل تدقيق داخلي فعال
حيث مت التقييم وفق م�ستويات ن�ضج متدرجه من � 1إىل  5درجات ت�ضمنت
العنا�صر الرئي�سية املهمة لأن�شطة التدقيق الداخلي.
وي�ؤكد هذا الإجناز على البنية الرقابية عالية اجلودة التي متتاز بها الهيئة
والتزامها بتطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �آليات التدقيق الداخلي.
كما حققت الهيئة التوافق الكامل م��ع معايري التدقيق الداخلي العاملية
والتي تعترب الإط��ار ال��ذي يتم من خالله تنفيذ �أعمال التدقيق الداخلي
ومتكينه من الو�صول �إىل �أداء عايل ومت ذلك من خالل تقييم  11معياراً
رئي�ساً لقيا�س م�ستوى التوافق والذي
قامت به �شركة ا�ست�شارية عاملية حيث
ح�صلت من خالله الهيئة على �أعلى
م�ستوى للتوافق مع معايري التدقيق
الداخلي العاملية وهو ما يتما�شى مع
ر�ؤي��ة الهيئة وغايتها اال�سرتاتيجية
“ريادة هيئة الطرق واملوا�صالت.
وق� ��ال ع �ب��داهلل اجل� ��وي م��دي��ر �إدارة
ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي يف ه�ي�ئ��ة الطرق
وامل��وا��ص�لات :توا�صل الهيئة حتقيق
الإجنازات التي تعك�س حر�ص واهتمام
قيادتها العليا على تطبيق املعايري
العاملية مم��ا ل��ه الأث��ر الكبري يف رفع
م�ستوى احلوكمة وامل�ساءلة والرقابة
وبالتايل تعزيز الأداء احلكومي والإنتاجية يف كافة القطاعات وامل�ؤ�س�سات
التابعة للهيئة .و�أ� �ش��ار اجل��وي �إىل �أن دور الهيئة ال يقت�صر على تطبيق
�أف�ضل املمار�سات يف التدقيق و�إمنا تطوير ثقافة الرقابة الداخلية ..م�ؤكداً
م�ساعيها يف توظيف �أحدث الآليات والتقنيات التي ت�ساهم يف رفع معدالت
ال�شفافية واحلوكمة يف الرقابة على العمليات الت�شغيلية واخلدمية والإدارية
�إىل م�ستوى عاملي يليق ب�سمعتها يف هذا املجال.

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية وبور�صة �أ�ستانا
الدولية يتفقان على �شروط التعاون امل�شرتك

•• �أبوظبي-الفجر:

عقب توقيع مذكرة التفاهم يف �أكتوبر  2021بني �سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال�ي��ة وب��ور��ص��ة �أ�ستانا ال��دول�ي��ة� ،أع�ل��ن ال�ط��رف��ان ع��ن اج�ت�م��اع امل�س�ؤولني
الر�سميني من كال ال�سوقني املاليني حتت هدف بحث ُ�سبل التعاون امل�شرتك
بينهما وحتديد اخلطوات الفورية القادمة نحو ترجمة م�ستهدفات مذكرة
التفاهم املربمة .وين�شد كال الطرفني تعزيز �أوا�صر الرتابط بني �أع�ضاء
التداول يف كال ال�سوقني باعتبار ذلك �أولوية رئي�سية ،مما �سيدعم اجلهود
امل���ش�ترك��ة امل�ب��ذول��ة ن�ح��و ت�ع��زي��ز ال�ت��دف�ق��ات اال��س�ت�ث�م��اري��ة ورف ��ع م�ستويات
ال�سيولة .كما يعزمان اتخاذ خطوات ج��ادة لتعزيز ُ�سبل التعاون امل�شرتك
هدفاً �إىل متكني الو�سطاء من اال�ستثمار يف ال�سوق ،وبالتايل دعم الو�سطاء
يف كال ال�سوقني .ويبحث الطرفان �إمكانية حتقيق الربط بني مركزي �إيداع
الأوراق املالية لكليهما ب�سال�سة تامة من �أجل دعم عمليات الإدراج املزدوج
املحتملة يف ال�صناديق اال�ستثمارية املتداولة وغريها من الأوراق املالية
ذات الدخل الثابت .ف�ض ً
ال عن ذلك� ،ستن�ضوي حتت مظلة التعاون بينهما
املنتجات املتداولة املتوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،والتي تكت�سب
�أهمي ًة خا�ص ًة ل��دى ال�سوقني .و�ست�شمل جم��االت التعاون الأخ ��رى ،على
الأجل الطويل ،فر�ص تطوير �سوق حلول التكنولوجيا املالية وتكنولوجيا
البنية التحتية للأ�سواق ،هذا بجانب رفع وعي امل�ستثمرين وفر�ص انتداب
الكوادر العاملة واملوظفني بينهما .ويف هذه املنا�سبة ،قال رينات بيكتوروف،
الرئي�س التنفيذي لبور�صة �أ�ستانا الدولية“ :نوا�صل جهودنا املبذولة يف
تطوير �إمكاناتنا الدولية وتو�سيع نطاق عالقاتنا مع �أبرز الأطراف الفاعلة
يف ال���س��وق ،مم��ا �أدى �إىل حتقيق طفرة كبرية وت�ط��ور مذهل يف منظومة
بور�صة �أ�ستانا ال��دول�ي��ة .وب��ر�أي��ي� ،إن التعاون م��ع �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية �سيمكننا من تطوير ورف��ع كفاءة البور�صة بجانب �إتاحة الفر�صة
�أمام املتداولني من كال الطرفني للو�صول �إىل ال�سوقني املاليني ،وبالتايل
امل�ساهمة يف تطوير العالقات املالية واالقت�صادية بني البلدين».

 100فائز بـ  25كيلوغراما من
الذهب خالل مهرجان دبي للت�سوق

•• دبي-وام:

الأفريقية يف �إطار اتفاقيات الكومي�سا».
و�أ�شار �إىل امتالك م�صر للكثري من املعامل
ومراكز البحوث التي ت�ؤهلها لبحث �أف�ضل
الطرق لل�سيا�سات اال�سرتاتيجية يف جمال
ال��زراع��ة م�ث��ل :م��رك��ز ال�ب�ح��وث الزراعية،
وم ��رك ��ز ب �ح ��وث ال �� �ص �ح ��راء ،ف �� �ض�ل ً�ا عن
احلوافز والدعم اللوجي�ستي التي تقدمه
ال��دول��ة امل�صرية للم�ستثمرين  ..وق��ال :
“ �أدع ��و امل�ستثمرين م��ن دول ��ة الإم� ��ارات
ال�شقيقة ودول اخلليج �أو من دول العامل
امل�شاركة يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي؛
لبحث الفر�ص اال�ستثمارية يف م�صر ،مع

ت�ق��دمي �أوج ��ه ال��دع��م الفني واللوجي�ستي
وال �ت �ق �ن��ي» .وذك ��ر � “ :أن ق �ط��اع الزراعة
ب��ال �ق��ارة الأف��ري �ق �ي��ة ي��واج��ه ال �ع��دي��د من
التحديات العاملية والإقليمية والوطنية
مثل :التغريات املناخية العاملية ،والت�صحر،
والتنوع البيولوجي ،وندرة املياه والأمرا�ض
العابرة ،وزي��ادة معدالت ال�سكان ،والفجوة
ال�غ��ذائ�ي��ة وان�خ�ف��ا���ض الإن �ت��اج �ي��ة ،و�ضعف
اال�ستثمارات ونق�ص الكوادر الفنية امل�ؤهلة
يف بع�ض الدول”  ،داع�ي��ا لال�ستفادة من
من�صة �إك�سبو دبي لت�ضافر اجلهود احلثيثة
يف ذلك املجال.

متكنت احلملة الرتويجية التي �أطلقتها جمموعة دب��ي للذهب واملجوهرات
خ�لال ال ��دورة ال �ـ  27ملهرجان دب��ي للت�سوق  -ال��ذي انطلق يف  15دي�سمرب
 2021وا�ستمر حتى  30يناير  - 2022من �إدخال الفرحة �إىل قلوب 100
فائز من املت�سوقني املحظوظني الذين فازوا مبا جمموعه  25كيلوغراما من
الذهب .و�ساهمت احلملة �أي�ضا يف زيادة الإقبال على متاجر الذهب واملجوهرات
التي �شهدت بدورها ارتفاعا يف �أعداد املرتادين بن�سبة  % 28مقارنة بالدورة
ال�سابقة للمهرجان .وقال توحيد عبد اهلل رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة دبي
للذهب واملجوهرات :تفتخر جمموعة دبي للذهب واملجوهرات بامل�شاركة يف
مهرجان دبي للت�سوق والذي تطور ب�شكل كبري منذ انطالقه يف عام 1996
لي�صبح اح�ت�ف��ا ًال �سنويا مم�ي��زا يجمع م�لاي�ين الأ��ش�خ��ا���ص  ..ول�ق��د اختتمنا
م�شاركتنا يف الدورة الـ  27من املهرجان مع ح�صول  100مت�سوق على حوايل
 25كجم من الذهب خالل ال�سحوبات  ..مل يكن مهرجان دبي للت�سوق هذا
العام الأكرب والأف�ضل فح�سب ولكنه �أظهر لنا �أي�ضا روح االبتكار والإبداع لدى
مدينة دبي ودورها كوجهة رائدة للت�سوق والبيع بالتجزئة للذهب واملجوهرات.
م��ن جانبه توجه �أح�م��د اخل��اج��ة امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات
والتجزئة بال�شكر ملجموعة دبي للذهب واملجوهرات على دورها يف حتقيق جناح
مهرجان دبي للت�سوق من خالل تقدمي اجلوائز للمت�سوقني من خمتلف بلدان
العامل ..الفتا �إىل �أن فر�ص الفوز تعد جزءا �أ�سا�سياً من مهرجان دبي للت�سوق
والذي مت �إطالقه بهدف تعزيز العرو�ض الرتويجية وتن�شيط الأ�سواق وكذلك
احلر�ص على زيادة �أعداد الزوار من داخل الدولة وخارجها .
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بح�ضور ذياب بن حممد بن زايد

االحتاد للقطارات توقع اتفاقية متويل خلدمات نقل الركاب مع بنك �أبوظبي الأول بقيمة  1.990مليار درهم
•• �أبوظبي  -وام:

26

ارتفاع عدد متعاملي ديوا بن�سبة  % 41حل�سابات
الكهرباء و % 44حل�سابات املياه خالل � 5سنوات

•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” �أن عدد ح�سابات الكهرباء لديها بلغ
 1,061,476ح�ساباً بنهاية عام  2021مقارنة بـ  752,505ح�سابات
بنهاية عام  2016بزيادة قدرها  41%يف حني بلغ عدد ح�سابات املياه
 960,032ح�ساباً بنهاية عام  2021مقارنة بـ  666,006ح�سابات
بنهاية  2016بزيادة قدرها  ،44%وبلغ �إجمايل عدد ح�سابات الكهرباء
واملياه  2,021,508ح�سابات بنهاية .2021
وق��ال م�ع��ايل �سعيد حممد
ال �ط ��اي ��ر ال �ع �� �ض��و املنتدب
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لهيئة
ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي :نعمل
يف �إط� ��ار ر�ؤي� ��ة وتوجيهات
�� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دبي
رع � � ��اه اهلل ل� �ت ��وف�ي�ر بنية
حتتية م�ت�ط��ورة ومتكاملة
ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل � �ي ��اه لتلبية
ال �ط �ل��ب امل �ت��زاي��د ومواكبة
خ� �ط ��ط دب� � ��ي ال �ع �م ��ران �ي ��ة
واالق �ت �� �ص��ادي��ة الطموحة
من خالل عمليات تخطيط تعتمد على �أحدث �أدوات ا�ست�شراف امل�ستقبل
حيث ت�ستند خطط تو�سعة البنية التحتية للكهرباء �إىل توقعات الطلب
حتى عام  2030مع الأخذ بعني االعتبار النمو الدميوغرايف واالقت�صادي
يف الإمارة وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة �إىل 13,417
م�ي�ج��اوات م��ن الكهرباء و 490مليون ج��ال��ون م��ن امل�ي��اه امل�ح�لاة يومياً
بف�ضل البنية التحتية والرقمية املتطورة التي متتلكها الهيئة واال�ستناد
�إىل االبتكار والتخطيط العلمي ال�سليم ولدينا ا�ستثمارات تزيد على 86
مليار درهم على مدى خم�سة �أعوام يف قطاعي الطاقة واملياه.
و�أ�ضاف الطاير  :تتميز البنية التحتية للكهرباء واملياه يف دبي ب�أنظمة
ذكية ومرتابطة تعتمد على التقنيات الإحاللية و�أح��دث تقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة مثل الذكاء اال�صطناعي والطائرات الروبوتية وتقنية
البلوك ت�شني وتخزين الطاقة و�إنرتنت الأ�شياء وغريها كما نعمل على
تنفيذ م�شاريع عمالقة يف الطاقة النظيفة واملتجددة لتحقيق �أهداف
ا�سرتاتيجية دب��ي للطاقة النظيفة  2050وا�سرتاتيجية دب��ي للحياد
الكربوين  2050لتوفري  100%م��ن ال�ق��درة الإنتاجية للطاقة من
م�صادر الطاقة النظيفة بحلول عام .2050
ي�شار �إىل �أن جممع جبل علي لإنتاج الطاقة وحتلية املياه التابع للهيئة
يعد �أحد الركائز الرئي�سية لتزويد �إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات
اعتمادية وكفاءة وجودة عالية ..
وقد دخلت الهيئة مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية عن �أكرب من�ش�أة لإنتاج
الطاقة با�ستخدام الغاز الطبيعي يف موقع واحد بقدرة  9547ميجاوات
من الكهرباء يف املج ّمع الذي ي�ضم ق�سمني رئي�سيني لإنتاج الطاقة وحتلية
املياه هما جممع الإنتاج 1-وتبلغ قدرته الإنتاجية  2,761ميجاوات
ويت�ضمن املحطات  Dو Eو Gوجممع الإنتاج 2-وتبلغ قدرته الإنتاجية
 6,786ميجاوات ويت�ضمن املحطات  Kو Lو .M

�شهد �سمو ال�شيخ ذي��اب ب��ن حممد بن
زاي��د �آل نهيان ،رئي�س دي��وان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي ،رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة �شركة
االحت� � ��اد ل �ل �ق �ط��ارات ،وم� �ع ��ايل ال�شيخ
حممد ب��ن �سيف ب��ن حممد �آل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك �أبوظبي
الأول ،توقيع اتفاقية بني �شركة االحتاد
للقطارات وبنك �أبوظبي الأول ،لتمويل
م �� �ش��روع خ ��دم ��ات ال �� �س �ك��ك احلديدية
ل�ن�ق��ل ال ��رك ��اب ب�ق�ي�م��ة  1.990مليار
دره��م ،وذل��ك �ضمن ال�برن��ام��ج الوطني
ل�ل���س�ك��ك احل��دي��دي��ة ل��دول��ة الإم� � ��ارات،
�أك�بر منظومة من نوعها للنقل الربي
على م�ستوى �إمارات الدولة كافة ،حيث
�سيتوىل بنك �أبوظبي الأول مهام املنظم
الرئي�سي املعتمد للقر�ض ،مبوجب هذه
االتفاقية.
ح�ضر توقيع االتفاقية ك��ل م��ن معايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ومعايل
حممد بن هادي احل�سيني وزير الدولة
ل�ل���ش��ؤون امل��ال�ي��ة وم�ع��ايل جا�سم حممد
بوعتابه ال��زع��اب��ي رئي�س دائ ��رة املالية،
وم �ع��ايل م �ط��ر حم �م��د ال �ط��اي��ر ،ع�ضو
جمل�س �إدارة االحت��اد للقطارات املدير
ال �ع��ام ورئ�ي����س جمل�س امل��دي��ري��ن لهيئة
ال �ط��رق وامل��وا� �ص�لات يف دب ��ي ،و�أع�ضاء
جم �ل ����س �إدارة االحت� � � ��اد ل �ل �ق �ط ��ارات،
وجمل�س �إدارة بنك �أبوظبي الأول ،وعدد
من امل�س�ؤولني من وزارة املالية ،ودائرة
املالية يف �أبوظبي.
ووق��ع االتفاقية كل من املهند�س �شادي
ملك الرئي�س التنفيذي ل�شركة االحتاد
للقطارات ،وه�ن��اء الر�ستماين الرئي�س
التنفيذي ملجموعة بنك �أبوظبي الأول.
وق��ال �سمو ال�شيخ ذي��اب ب��ن حممد بن
زاي��د �آل نهيان ،رئي�س دي��وان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي ،رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة �شركة
االحت��اد للقطارات  :نتطلع يف االحتاد
للقطارات من خالل االتفاقية مع بنك

�أبوظبي الأول �إىل تعزيز �سبل التعاون
امل�شرتك ،وتوحيد اجلهود والعمل معاً
نحو حتقيق ر�ؤي ��ة ال��دول��ة مب��ا ين�سجم
م��ع �أه ��داف ال�برن��ام��ج الوطني لل�سكك
احل��دي��دي��ة يف دول ��ة الإم � � ��ارات ،وال ��ذي
ج ��رى �إط�ل�اق ��ه حت ��ت م �ظ �ل��ة م�شاريع
اخلم�سني الرامية �إىل الت�أ�سي�س ملرحلة
ج��دي��دة م��ن النمو الداخلي واخلارجي
للدولة.
من جانبه ،قال معايل ال�شيخ حممد بن
�سيف بن حممد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جمل�س �إدارة بنك �أبوظبي الأول  :عندما
نتطلع �إىل الأع��وام اخلم�سني املقبلة يف
م�سرية منو وطننا ،تتجلى مكانة دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ال��رائ��دة على
م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة وال �� �س � ّب��اق��ة يف و�ضع
اخلطط امل�ستقبلية الطموحة للتنمية
امل�ستدامة ،وال �شك ب ��أن بنك �أبوظبي
الأول مي �ث��ل حم � ��وراً �أ� �س��ا� �س �ي �اً يف هذه
امل�سرية ،وي�ؤكد دوماً على التزامه ببذل
ك��ل ج�ه��د مم�ك��ن ل��دع��م من��و االقت�صاد
ال��وط �ن��ي ،واالرت� �ق ��اء مب���س�ت��وى معي�شة
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى ح ��د �سواء

�سل�سلة جل�سات �إر�شادية تقام يف االثنني الأخري من كل �شهر

جمل�س �سيدات �أعمال ال�شارقة يطلق مبادرة ا�ست�شارات االثنني لتعزيز القدرات الريادية ملنت�سباته
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلن جمل�س �سيدات �أعمال ال�شارقة التابع
ل �ـ “مناء ل�لارت �ق��اء باملر�أة” ،ع��ن �إطالق
مبادرة “ا�ست�شارات االثنني” بهدف �إتاحة
الفر�صة �أمام ع�ضواته لال�ستفادة من �آراء
و�إر�شادات جمموعة من �أبرز اخلرباء ورواد
الأع�م��ال يف قطاعات خمتلفة ،متا�شياً مع
التزامه بتمكني �سيدات الأعمال وتعريفهن
باال�سرتاتيجيات العملية والأدوات الالزمة
لتحقيق النجاح املهني.
وت�ستند املبادرة اجلديدة �إىل املنهج املتكامل
وامل�ستدام الذي يتبناه جمل�س �سيدات �أعمال
ال�شارقة لدعم �سيدات الأعمال يف خمتلف
م��راح��ل م�سريتهن امل�ه�ن�ي��ة ،ح�ي��ث �ستتيح
امل�ب��ادرة للع�ضوات �إمكانيّة لقاء نخبة من
ق��ادة الأع�م��ال خ�لال �سل�سلة من اجلل�سات
الفردية تقام يف االثنني الأخري من كل �شهر
يف مقر املجل�س ،ويح�صلن فيها على جملة
م��ن الإر�� �ش ��ادات وال�ت��وج�ي�ه��ات ال�شخ�صية

ال�ت��ي ت���س��اع��ده� ّ�ن ع�ل��ى حتقيق تطلعاتهن
ّ
م�شاريعهن� ،إىل جانب فر�صة طرح
وتنمية
ّ
أ�سئلتهن املتخ�ص�صة على خرباء الأعمال.
�
وميكن للع�ضوات احلجز م�سبقاً واختيار
التوقيت املالئم ّ
لهن حل�ضور كل جل�سة من
اجلل�سات الإر�شادية التي ت�ستمر ملدة ثالث

•• دبي-الفجر:

�أ� �ش��اد ال��دك�ت��ور �سليمان الفهيم امل��ؤ��س����س ورئي�س
جمل�س �إدارة �شركة �س�ستني ل�ل�ت��داوالت الرقمية
ب� ��إدراج ال�شركة ع�بر من�صة “دبي نيك�ست” التي
تعترب �أول من�صة رقمية حكومية ر�سمية للتمويل
اجل�م��اع��ي قائمة على ال��دع��م املجتمعي ،لل�شباب
و�أ�صحاب الأفكار املبدعة والطموحة من خمتلف
اجلن�سيات الطالقها من دبي.
وثمن جهود القائمني على ه��ذه املن�صة الرقمية
من قبل م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة �إح��دى م�ؤ�س�سات اقت�صادية
•• �أبوظبي-وام:

وق � �ع� ��ت غ� ��رف� ��ة جت� � � ��ارة و�صناعة
�أب��وظ �ب��ي ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م�شرتك
م��ع غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة قرب�ص،
وذل��ك لتعزيز ال�ت�ع��اون االقت�صادي
واال�ستثماري بني بيئتي الأعمال يف
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وج�م�ه��وري��ة قرب�ص
ال�صديقة.
ج ��اء ذل ��ك ع �ل��ى ه��ام ����ش االجتماع
الذي نظمته غرفة �أبوظبي مع وفد
الهيئة الوطنية لت�شجيع اال�ستثمار
يف ق�بر���ص وغ��رف��ة ق�بر���ص ،يف مقر

 ..وم ��ن خ�ل�ال دع�م�ن��ا مل���ش��روع االحت ��اد
للقطارات ،ف�إننا ن�ساهم يف تر�سيخ مكانة
الدولة م�ستفيدين من موقعها اجلغرايف
اال��س�ترات�ي�ج��ي ك�م��رك��ز �إق�ل�ي�م��ي وعاملي
للنقل واخلدمات اللوج�ستية ،ومن قدرة
الإم � ��ارات ع�ل��ى ت��وط�ي��د ال�ع�لاق��ات التي
تربطها مبختلف �أنحاء العامل.
وتندرج خدمات نقل الركاب التي يوفرها
“قطار االحتاد” الأول من نوعه والذي
� �س�يرب��ط ب�ي�ن خم �ت �ل��ف م ��دن ومناطق
الإمارات� ،ضمن امل�شاريع اال�سرتاتيجية
ال �ث�ل�اث��ة ل �ل�برن��ام��ج ال��وط �ن��ي لل�سكك
احلديدية ال��ذي �أطلقته دول��ة الإمارات
يف دي �� �س �م�ب�ر  2021ل �ي �� �ش �ك��ل �أك�ب��ر
منظومة من نوعها للنقل ال�بري على
م�ستوى �إم��ارات الدولة كافة ،والهادفة
�إىل ر�سم م�سار قطاع ال�سكك احلديدية
ل�ل���س�ن��وات وال �ع �ق��ود امل�ق�ب�ل��ة� ،إىل جانب
خ��دم��ات ال�سكك احل��دي��دي��ة للب�ضائع،
وخدمة النقل املتكامل.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال املهند�س ��ش��ادي ملك،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة االحت ��اد
ل� �ل� �ق� �ط ��ارات :ن� �ع ��زز م� ��ن خ �ل��ال ه ��ذه

االت�ف��اق�ي��ة م��ن م�ساعينا ال��رام �ي��ة �إىل
ت� �ق ��دمي خ ��دم ��ات ال �� �س �ك��ك احلديدية
للركاب ،والتي من �ش�أنها �أن تكون �إ�ضافة
نوعية �إىل منظومة النقل ال�ع��ام على
م�ستوى دول��ة الإم ��ارات ،وعلى م�ستوى
امل�ن�ط�ق��ة ك��ون�ه��ا ت�شكل ج ��زءاً ه��ام �اً من
�شبكة دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي،
حيث نخطو م��ع ه��ذه االتفاقية خطوة
�أق � � � ��رب ن� �ح ��و حت �ق �ي��ق م�ستهدفاتنا
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يف ه ��ذا الإط � ��ار ونحو
تر�سيخ �سمعة ال��دول��ة بو�صفها مركزاً
�إق�ل�ي�م�ي�اً وع��امل �ي �اً ل�ل�ن�ق��ل .وت�ع�ل�ي�ق�اً على
ذل��ك ،قالت هناء الر�ستماين ،الرئي�س
التنفيذي ملجموعة بنك �أبوظبي الأول:
ر مثال
ت �ق��دم االحت � ��اد ل �ل �ق �ط��ارات خ�ي� َ
للر�ؤى واال�سرتاتيجيات الطموحة التي
ت�ساهم يوماً تلو الآخر يف تر�سيخ املكانة
اال�ستثنائية التي تتمتع بها دولة الإمارات
العربية املتحدة على ال�ساحة الدولية ..
فمن خ�لال الربنامج الوطني لل�سكك
احل��دي��دي��ة ،ال ��ذي ي��رب��ط ب�ي�ن خمتلف
م��دن و�إم ��ارات ال��دول��ة ،ت�ساهم االحتاد
للقطارات يف ت��وف�ير الكثري م��ن املزايا

االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ،م��ا �سيوفر
املزيد من الفر�ص التنموية الواعدة يف
امل�ستقبل .ويفخر بنك �أب��وظ�ب��ي الأول
بدعم هذا امل�شروع الرائد ،لكونه مي ّثل
كذلك منوذجاً لاللتزام الوطني اجلاد
واملتوا�صل باعتماد اال�ستدامة عن�صراً
رئي�سياً يف خمتلف امل�شاريع التي يجري
تنفيذها يف الدولة .ومن خالل �إطالق
خ��دم��ات ال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة للركاب،
�سيعمل ق�ط��ار ال��رك��اب على تعزيز روح
التوا�صل ب�ين �سكان ال��دول��ة م��ن خالل
ال ��رب ��ط ب�ي�ن  11م��دي �ن��ة وم �ن �ط �ق��ة يف
ال��دول��ة م��ن ال���س�ل��ع ل�ل�ف�ج�يرة منطلقاً
ب���س��رع��ة  200ك��م يف ال���س��اع��ة ،بطاقة
ا�ستيعابية ت�صل �إىل  400راك��ب لكل
ق �ط��ار ،وب�ح�ل��ول ال �ع��ام  ،2030يتوقع
�أن ت �ت��زاي��د �أع � ��داد ال��رك��اب ل�ت���ص��ل �إىل
�أكرث من  36.5مليون راكب �سنوياً من
جميع مناطق الدولة ،من �أق�صاها �إىل
�أق�صاها ،حيث �سيكون ب�إمكانهم التنقل
ب�ين �أب��وظ �ب��ي ودب ��ي خ�ل�ال  50دقيقة
ف�ق��ط ،وب�ين �أب��وظ�ب��ي وال�ف�ج�يرة خالل
 100دقيقة فقط ،وبني دبي والفجرية
خ�لال  50دقيقة فقط ،وب�ين �أبوظبي
والروي�س خالل  70دقيقة فقط.
وت��وا��ص��ل “االحتاد للقطارات” العمل
على ا�ستكمال املرحلة الثانية من م�شروع
“قطار االحتاد” الذي انطلقت املرحلة
الأوىل من عملياته الت�شغيلية يف العام
� ،2016ضمن وت�يرة مت�سارعة ،حيث
مت االنتهاء من  70يف املئة من امل�شروع
خ�لال �أق��ل من � 24شهراً ،رغ��م ظروف
اجل��ائ�ح��ة ،حيث يحظى امل���ش��روع بدعم
 180ج�ه��ة وه�ي�ئ��ة ح�ك��وم�ي��ة وخدمية
ومطور و�شركة م�ساهمة ،ومت ا�ست�صدار
�أكرث من � 40ألف �شهادة موافقة و�شهادة
ع��دم ممانعة .وي�ضم امل�شروع �أك�ثر من
� 27ألف خبري وخمت�ص وعامل ،يعملون
يف �أكرث من  3000موقع بناء منت�شرة
يف جميع �أن�ح��اء الإم ��ارات �أجن ��زوا حتى
الآن  76مليون �ساعة عمل ،با�ستخدام
�أكرث من � 6000آلية ومعدة.

�ساعات� ،إىل امكانية حجز جل�سات ا�ست�شارية
مع �أك�ثر من  20من اخل�براء يف جماالت
خمتلفة ع�بر من�صات ال��درد��ش��ة والفيديو
ال �ت��ي ي��وف��ره��ا ال�ت�ط�ب�ي��ق ال��ذك��ي اخلا�ص
باملجل�س ،وتقدمها جمموعة من املدربني
وامل��وج�ه�ين امل�ح�ترف�ين يف �شتى املجاالت.
وت�ست�ضيف �أوىل اجلل�سات التي تنطلق يوم
 28فرباير اجل��اري ،اثنني من �أب��رز قادة
قطاع الأعمال وهما رائ��دة الأعمال بيجي
يل ورائ��د الأع�م��ال �أكيلي�ش ب��ال ،للتحدث
ع ��ن اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ات ال �ف��اع �ل��ة لتعزيز
الأع �م��ال وال�ت�م� ّي��ز يف ال �ق �ي��ادة� ،إىل جانب
ا��س�ت�ع��را���ض احل �ل��ول ل�ل�ت�ح��دي��ات الريادية
وتقدمي جمموعة من الن�صائح والإر�شادات
يف جماالت تخ�ص�ص كل منهما.
ي�شار �إىل �أن بيجي يل هي ال�شريك الإداري
يف �شركة “�إ�س بيه �إ�س� :آفينيتي” الرائدة
يف جمال حلول ال�شراكات اال�سرتاتيجية،
وت�ت�م�ت��ع ب �خ�برة مت�ت��د ل�ع���ش��ري��ن ع��ام �اً يف
جمال �إدارة العمليات وتعزيز �أداء ال�شركات،

وت �ع �م��ل م ��ع ��س�ل���س�ل��ة امل �ط��اع��م احلا�صلة
على جنمة مي�شالن للجودة والتميز �إىل
ج��ان��ب عملها يف ق�ط��اع ال�ضيافة الفاخرة
يف خم�ت�ل��ف دول �أوروب � � ��ا و�آ� �س �ي ��ا .متكنت
ب �ي �ج��ي يل خ �ل�ال م���س�يرت�ه��ا امل �ه �ن �ي��ة من
حتقيق �إجن��ازات متميزة يف �إدارة امل�شاريع

ادراج �س�ستني للتداوالت �ضمن من�صة دبي نيك�ست
دب ��ي ،مو�ضحا �أن ه��ذه اجل �ه��ود �ستثمر ع��ن دعم
وتوفري ال�سيولة للم�شاريع االماراتية والطموحة
يف �سبيل انطالقها حمليا نحو االقليمية والعاملية.
وذك��ر �أن ان�ضمام �س�ستني للتداوالت الرقمية �إىل
املن�صة �سيفتح اف��اق��ا �أم��ام اجلمهور للتعرف على
ال�شركة و دعم جهودها التي تركز على �إن�شاء نظام
بيئي مايل ال مركزي للتكنولوجيا املالية ،والرتكيز
على اال�ستثمارات امل�ستدامة التي تعنى بااللتزامات
البيئية واالجتماعية و حوكمة ال�شركات .

و ت�ستهدف ��ش��رك��ة �س�ستني ل �ل �ت��داوالت الرقمية
ان�شاء من�صة ت��داوالت رقمية تتوافق مع ال�شريعة
اال�سالمية يتم من خاللها ادراج هذه ال�شركات ،و
�ستتمكن املن�صة من معاجلة ما ي�صل �إىل مليون
طلب يف الثانية.
و�أو� �ض ��ح �أن ال���ش��رك��ة �ستعمل ��ش��رك��ة با�ستخدام
الرمز املميز اخلا�ص بها «� ،»SUSTسيتم تبادل
رم ��ز  SUSTب�ح��ري��ة م��ن ق�ب��ل مالكيها مقابل
النقود الورقية والعمالت امل�شفرة الأخ��رى (مثل

 Bitcoinو  Ethereumو  Tezosو  USDTو
.) SUST
و � �س��وف ت �ق��وم � �ش��رك��ة “�س�ستني �إك�ست�شينج”
بتو�سيع عدد �أزواج ت��داول العمالت امل�شفرة ب�شكل
دوري  ،و�ستقوم فقط ب � ��إدراج ال�ع�م�لات الرقمية
ذات امل�صداقية وال�صديقة للبيئة ولديها قاعدة
م�ستخدمني وا�سعة.
ودعا �إىل امل�شاركة يف دعم م�شروع من�صة �سو�ستني
للتداوالت عرب من�صة دب��ي نيك�ست لتحقيق �أكرب
فائدة للم�ساهمني ،و حتويل ه��ذا امل�شروع املحلي
االول من نوعه املتوافق لل�شريعة اال�سالمية �إىل
م�شروع اقليمي وعاملي .

اتفاقية تعاون بني غرفتي �أبوظبي وقرب�ص لتعزيز اال�ستثمار والتعاون التجاري
ب ��رج ال �غ��رف��ة ب ��أب��وظ �ب��ي ،بح�ضور
��س�ع��ادة ف� ��ؤاد دروي ����ش ع�ضو جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي،
و��س�ع��ادة خ��ال��د �أن �ي��ب ع�ضو جمل�س
�إدارة غ ��رف ��ة �أب ��وظ � �ب ��ي ،و�سعادة
حم �م��د ه �ل�ال امل �ه�ي�ري م��دي��ر عام
غرفة �أب��وظ�ب��ي ،و يان�سي مات�سي�س
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية
ل�ت���ش�ج�ي��ع اال� �س �ت �ث �م��ار يف قرب�ص،
ودينو�س ميت�سايد نائب رئي�س غرفة

قرب�ص وعدد من م�س�ؤويل جمتمع
الأعمال يف قرب�ص .وقال �سعادة ف�ؤاد
دروي����ش يف كلمته �إن دول��ة الإمارات
ت��رت�ب��ط ب�ع�لاق��ات ت��اري�خ�ي��ة وطيدة
مع جمهورية قرب�ص ،م�ؤكداً �أهمية
العمل للبناء على هذه الأ�س�س املتينة
ل�لارت �ق��اء ب��ال�ع�لاق��ات االقت�صادية
وال �ت �ج��اري��ة ب�ين اجل��ان �ب�ين ،خا�صة
م ��ع ت ��واف ��ر ال �ف��ر���ص واالمكانيات
وامل ��زاي ��ا ال�ن���س�ب�ي��ة ،ووج� ��ود الرغبة

امل �� �ش�ت�رك��ة م ��ن ق �ي ��ادت ��ي البلدين
ال�صديقني على تعزيز �أطر التعاون
االق �ت �� �ص��ادي واال� �س �ت �ث �م��اري الب ّناء
يف خم �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات احليوية.
و�أو� �ض��ح �أن بيئة الأع �م��ال يف �إمارة
�أب��وظ �ب��ي ج ��اذب ��ة ل ��رج ��ال الأع �م ��ال
وامل�ستثمرين ال��راغ�ب�ين يف حتقيق
�إجن� � ��ازات ن��وع �ي��ة ،واال� �س �ت �ف��ادة من
امل�ح�ف��زات اال�ستثمارية وامل��رن��ة مبا
ت �� �ش �م��ل م ��ن ب �ن��ى حت �ي��ة متطورة،

وم �ن �ظ��وم��ة ت���ش��ري�ع�ي��ة اقت�صادية،
وب �ي �ئ��ة م �ث��ال �ي��ة ل�ل��أم ��ن والأم � � ��ان،
حتمي امل�ستثمرين وا�ستثماراتهم.
و�أكد �أن غرفة �أبوظبي وكونها متثل
القطاع اخل��ا���ص يف �إم ��ارة �أبوظبي،
ع �ل��ى ا� �س �ت �ع ��داد ت � ��ام ل �ل �ت �ع��اون مع
غ��رف��ة ق�بر���ص ،للتعريف باملناخات
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة امل �ج��دي��ة امل �ت��اح��ة يف
قرب�ص ،وتعريف جمتمعي الأعمال
مب��زاي��ا وف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار ،وزي ��ادة
التوا�صل ب�ين ال�شركات العاملة يف
�أب��وظ �ب��ي وق�ب�ر���ص مل��ا ف �ي��ه حتقيق
امل�صلحة امل�ت�ب��ادل��ة .م��ن جهته قال
دينو�س ميت�سايد �إن توقيع اتفاقية
بني غرفتي قرب�ص و�أبوظبي تعترب
اخلطوة الأوىل يف تعزيز العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ق�ط��اع��ي الأع� �م ��ال يف
قرب�ص و�أبوظبي .
و�أ�ضاف � “ :أحث جمتمعي الأعمال
يف ك��ل م��ن ق�بر���ص والإم � � ��ارات �إىل
ا� �س �ت �ك �� �ش��اف امل� ��زي� ��د م� ��ن الفر�ص
وال���ش��راك��ات اال�ستثمارية املحتملة
بينهما.
ولفت �إىل التعاون امل�شرتك امل�ستمر
بني قرب�ص ودول��ة الإم��ارات والذي
�شهد العديد من ال��زي��ارات املتبادلة

�سابقاً ،م�شرياً �إىل حر�ص حكومته
على ا�ستك�شاف امل��زي��د م��ن جماالت
ال�ت�ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�صديقني،
م�ع��رب�اً ع��ن ��س�ع��ادت��ه ل�لاج�ت�م��اع مع
غ��رف��ة �أب��وظ �ب��ي وت��وق �ي��ع اتفاقية
ال �ت �ع��اون وال �ت��ي �ست�سهم يف تعزيز
ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك يف ال �ع��دي��د من
القطاعات االقت�صادية و�أهمها قطاع
ال �ط��اق��ة واالب �ت �ك��ار والتكنولوجيا
وال��زراع��ة والتجارة .من جانبه �أكد

ال�ك�برى وحت��دي��د م�ستوى ال�ك�ف��اءة وو�ضع
ا�سرتاتيجية املبيعات والت�سويق وتطوير
العالمة التجارية و�إع��داد م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سة ،وه��ي خبرية يف ال�سوق ال�صينية
وقامت بتطوير العديد من ا�سرتاتيجيات
الت�سويق الداخلي واخلارجي.
وي�ت�م�ت��ع �أك�ي�ل�ي����ش ب ��ال ب �خ�ب�رة ت���ص��ل �إىل
ع�شرين ع��ام�اً يف �سوق ال�شرق الأو��س��ط يف
جم ��االت ال�ضيافة وال �ع �ق��ارات والت�سويق
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي و�إدارة امل � �ع ��رف ��ة ،وه ��و
متخ�ص�ص يف ت��أ��س�ي����س و�إط �ل�اق وت�شغيل
امل�شاريع يف قطاع امل�أكوالت وامل�شروبات� ،إىل
جانب خربته يف تطوير وت�سهيل العمليات
وتعزيز ربحية امل�شاريع اجلديدة والنا�شئة.
يحمل درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من
كلية “بون ئي �شو�سيه” اجلامعية للعلوم
والتكنولوجيا والهند�سة ومقرها باري�س،
وميتلك مهارة متميزة يف فهم االجتاهات
اجل��دي��دة وابتكار مفاهيم فريدة لتحويل
الأفكار �إىل م�شاريع ناجحة.

ي��ان���س��ي م��ات���س�ي����س �أه �م �ي��ة ت�ضافر
اجلهود لتعزيز العالقات التجارية
واال�ستثمارية بني �شركات �أبوظبي
وقرب�ص ،ال�سيما بعد التعايف امللحوظ
لالقت�صاد العاملي من تداعيات �أزمة
جائحة  .COVID-19و�أ�شار �إىل �أن
اقت�صاد بالده �أثبت �أنه �أكرث مرونة
باملقارنة مع اقت�صادات جنوب �أوروبا
الأخ ��رى ..م��ؤك��داً �أن بيئة الأعمال
يف ق�ب�ر� ��ص ت �� �س�ي�ر ن �ح ��و التنمية

امل�ستدامة وط��وي�ل��ة الأج ��ل ،خا�صة
اهتمامها باال�ستثمارات الأجنبية،
وم ��ن �ضمنها ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ة مع
ب�ي�ئ��ة الأع� �م ��ال يف �أب��وظ �ب��ي ،داعياً
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن يف �أب ��وظ �ب ��ي ورج� ��ال
الأعمال الإماراتيني ،لال�ستفادة من
قرارات حكومة بالده بتب�سيط عملية
مم��ار��س��ة الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة وخلق
فر�صً ا جتارية وا�ستثمارية متنوعة
ومربحة ،وخطط لتوفري الإمكانات
الهائلة ال�ستثمارات القطاع اخلا�ص
اجلديدة ،مبا ي�سهم حتقيق امل�صالح
واملنافع امل�شرتكة.
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ندوة عن ُبعد نظمها مركز تريندز ال�ست�شراف �آفاق االقت�صاد الدويل

خرباء� :أزمتا التغري املناخي وجائحة كورونا تعيقان حتقيق النمو االقت�صادي العاملي

•• ابوظبي-الفجر:

ت��وق��ع خ�ب�راء اقت�صاديون ا�ستمرار تباط�ؤ
النمو االقت�صادي العاملي خالل العام اجلاري
 2022والأع� ��وام القليلة املقبلة ،مت�أثراً
ب�ع��وام��ل ع ��دة� ،أب��رزه��ا :ج��ائ�ح��ة “كوفيد-
 ”19و�أزم ��ة التغري امل�ن��اخ��ي� ،إ��ض��اف��ة �إىل
ارتفاع معدالت الت�ضخم عاملياً ،وا�ضطراب
�سال�سل الإمدادات ،وغياب امل�ساواة يف توزيع
اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كورونا ،وارتفاع
�أ� �س �ع��ار امل ��واد اخل ��ام وال �ط��اق��ة ،ف���ض� ً
لا عن
تراجع معدالت الإن�ت��اج ال��زراع��ي .وللتغلب
على �آثار الأزمات واجلوائح املعيقة لتحقيق
النمو االقت�صادي ،طالب اخل�براء بانتهاج
طرق مبتكرة وداعمة لالقت�صاد الأخ�ضر،
والتو�سع يف �سيا�سات التوظيف بقطاعات
الطاقة امل�ستدامة والنظيفة ،ودع��م تدفق
�سال�سل الإم��دادات� ،إىل جانب �إع��ادة توزيع
اال�ستثمارات املبا�شرة للتخفيف م��ن حدة
�آث��ار التغري املناخي ،ف�ض ًال عن العمل على
رف ��ع م���س�ت��وي��ات امل�ع�ي���ش��ة وحت �� �س�ين ج ��ودة
التعليم ،مع �ضرورة انتهاج خطط لتو�سيع
نطاق اخليارات االقت�صادية واالجتماعية.
ج��اء ذل��ك خ�لال الندوة التي نظمها مركز
ت��ري�ن��دز للبحوث واال��س�ت���ش��ارات ،ع��ن بُعد،
�أم����س الأول الأرب �ع��اء ،حت��ت ع�ن��وان�“ :آفاق
النمو االقت�صادي العاملي وحتدياته يف ظل
حت��دي��ات الأوب �ئ��ة واالح�ت�ب��ا���س احلراري”،
مب�شاركة د� .سمر الباجوري الأ�ستاذ امل�شارك
يف جامعة القاهرة ،ود .يوري دادو�ش الباحث
الأول يف مركز ال�سيا�سات من �أجل اجلنوب
اجلديد باملغرب ،و�ستيفن �سكاليت اخلبري
يف ال �� �ش ��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة مب��رك��ز تريندز،
ود� .إبراهيم حمدي �شتا الأ�ستاذ امل�ساعد يف
جامعة طيبة باململكة العربية ال�سعودية،
و�أدار الندوة د .عائ�شة ال�سريحي الباحثة
الأوىل يف جامعة �سنغافورة الوطنية.
و�ألقت الكلمة الرتحيبية للندوة ،الباحثة يف
مركز تريندز العنود جا�سم احلو�سني ،قائلة
�إن التغري املناخي وجائحة “كوفيد”19-
م��ن �أب��رز التحديات التي ت��واج��ه ال�ع��امل يف
الع�صر احلديث ،وال بد من ت�ضافر اجلهود
الإقليمية والعاملية ملواجهة هاتني الأزمتني
والتغلب عليهما ،ل�ت�ف��ادي الآث ��ار ال�سلبية
التي �سببتهما على االقت�صاد العاملي ،م�شرية
�إىل �أنه ميكن جتاوز �آثار الأزمات واجلوائح،
خ�صو�صاً �أزم �ت��ي التغري امل�ن��اخ��ي وجائحة
ك��ورون��ا ،بف�ضل التقاربات العاملية القائمة
على االبتكار والإبداع وتكاتف جهود الدول
واحلكومات للتغلب عليها.
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ت�أثري الك�ساد الكبري عام .1929
وبينت �أن عام � 2021شهد تعافياً اقت�صادياً
ع��امل �ي �اً ،و��ص�ف��ه ال�ب�ن��ك ال ��دويل ب ��أن��ه �أ�سرع
تعافٍ يعقب ركوداً يف  80عاماً ،حيث ت�سارع
الطلب الكلي مع تخفيف تدابري الإغالق
التي ُفر�ضت للحد من انت�شار اجلائحة يف
معظم البلدان ،ولكن التوقعات االقت�صادية
لعام  2022كانت �أقل تفا�ؤ ًال.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن االخ�ت�لاالت الهيكلية التي
�سببتها ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا �ست�ستمر لفرتة
زمنية �أطول؛ ما �أدى �إىل حتول يف الأولويات
االقت�صادية حول العامل نحو الرتكيز على
م�شاكل وحتديات معينة ،مثل ارتفاع معدل
الت�ضخم العاملي ،والزيادة املت�سارعة يف ن�سبة
الديون ،وامل�شاكل املتعلقة بالتغري املناخي،
وال�سبل التي ميكن م��ن خاللها احل�صول
على مت��وي��ل ك��افٍ للتخفيف م��ن �آث ��ار هذه
الأزم ��ات واجل��وائ��ح ،وخا�صة على البلدان
النامية .وق��ال��ت �إن االنتعا�ش االقت�صادي
الن�سبي الذي حدث عام  2021كان مب�شراً،
حيث بلغ  ،6%ولكن يف نهاية عام 2021
ظ�ه��ر م�ت�ح��ور “�أوميكرون” ال ��ذي �أوج��د
خماطر اقت�صادية عاملية �أث��رت �سلبياً على
النمو االق�ت���ص��ادي ،وانتقلت ه��ذه املخاطر
�إىل ع��ام  ،2022ح�ي��ث �أ��ص�ب�ح��ت الر�ؤية
امل�ستقبلية للنمو االقت�صادي �ضبابية.
ون ��وه ��ت ال� �ب ��اج ��وري ب� � ��أن ع ��وام ��ل تراجع
االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي ت�ت�م�ث��ل يف ا�ضطراب
��س�لا��س��ل الإم � � � ��دادات ،وغ �ي��اب امل �� �س��اواة يف
توزيع اللقاحات ،وارتفاع �أ�سعار املواد اخلام
والطاقة؛ ما �أدى �إىل ارتفاع �أ�سعار ال�شحن
مت�أثرة ب�سيا�سيات الإغالقات التي انتهجها
معظم دول العامل.
وك���ش�ف��ت ع��ن �أن � �ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال ��دويل
ي �ت��وق��ع ا� �س �ت �م��رار ه� ��ذه الآث � � ��ار ح �ت��ى عام
 ،2023مع ارتفاع معدالت الت�ضخم عاملياً،
وظ�ه��ور جم��اع��ات يف بع�ض ال ��دول النامية
وال �ف �ق�يرة؛ م��ا ��س�ي��ؤث��ر �أي �� �ض �اً ع�ل��ى �أ�سعار
املواد الأ�سا�سية وال�سلع اال�ستهالكية يف ظل
ارت�ف��اع الطلب ال�ع��امل��ي .وذك ��رت الباجوري

�أزمتا التغري املناخي و”كوفيد»19-
وا� �س �ت �ه �ل��ت ال ��دك � �ت ��ورة � �س �م��ر ال �ب ��اج ��وري
مداخلتها يف الندوة ،با�ستعرا�ض �آث��ار �أزمة
ال �ت �غ رُّ�ُّي� امل �ن��اخ��ي وج��ائ �ح��ة كوفيد 19-يف
النمو االقت�صادي العاملي ،م�ؤكدة �أنه يف عام
 ،2020ع�صفت اجلائحة باالقت�صاد ف�أثرت
يف البلدان املتقدمة والنامية ب�شكل �أ�سو�أ من

�أن �أزم��ة التغري املناخي ت�سببت يف تراجع
م �ع��دالت الإن� �ت ��اج ال ��زراع ��ي ع�ل��ى امل�ستوى
العاملي ،خ�صو�صاً يف �أفريقيا ،كما �أن هناك
ت��راج�ع�اً ملحوظاً يف الإن �ت��اج ال�غ��ذائ��ي؛ ما
ي�ؤكد �أن �أزمة التغري املناخي �أ�صبحت تهدد
الأمن الغذائي العاملي وتزيد انت�شار الفقر
واال�ضطرابات ال�سيا�سية .وطالبت الدول
واحل �ك��وم��ات ب�ت��وج�ي��ه ال�ن�ف�ق��ات املر�صودة
للتعايف االقت�صادي �إىل مواجهة �آثار التغري
املناخي؛ لأن ه��ذه النفقات يجب �أن تنتهج
طرقاً مبتكرة وداعمة لالقت�صاد الأخ�ضر،
مع التو�سع يف التوظيف يف قطاعات الطاقة
امل �� �س �ت��دام��ة وال �ن �ظ �ي �ف��ة� ،إىل ج��ان��ب دعم
امل�شاريع التقليدية ودعم الإنتاج التقليدي
يف الأن�شطة االقت�صادية.
م�ستقبل �سال�سل التوريد
ب ��دوره ،ت�ط��رق ال��دك�ت��ور ي��وري دادو� ��ش �إىل
م�ستقبل �سال�سل التوريد والتجارة العاملية
يف ظل الأنواع املتحورة من فريو�س كورونا،
م��و� �ض �ح �اً �أن ال� ��رواب� ��ط ال ��دول �ي ��ة �سهلت
التكيف يف ظ��ل جائحة ك��ورون��ا ،كما ميكن
لل�شركات تعديل �سل�سلة التوريد اخلا�صة
بها ،و�ستقوم بذلك �إذا �شعرت �أن��ه مل يعد
مبقدورها االعتماد على املوردين الدوليني؛
ما يدح�ض املخاوف املتعلقة ب�سل�سلة القيمة
ال�ع��امل�ي��ة والإل �ق��اء ب��ال�لائ�م��ة ع�ل��ى املوردين
الأجانب.
وذكر �أن الدول واحلكومات قد تبالغ يف ردة
فعلها جتاه املخاوف املتعلقة ب�سل�سلة القيمة
العاملية ،لأنها تتعر�ض ل�ضغوط من ثالثة
م�صادر لفعل ما ميكن فعله ب�ش�أنها ،وهي:
نق�ص الإم � ��دادات �أث �ن��اء الأزم� ��ات؛ والأمن
ال �ق��وم��ي؛ واحل�م��ائ�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة ،ولكن
�صياغة اال�ستجابة املنا�سبة لكل م�صدر من
هذه امل�صادر ينطوي على حتديات حقيقية.
و�أك ��د دادو� ��ش �أن ال �ع��امل ي�ع��اين ح��ال�ي�اً من
ج��راء ارتفاع معدالت الت�ضخم؛ ولتحجيم
ه ��ذه االرت �ف��اع��ات ي�ج��ب ان �ت �ه��اج �إج � ��راءات
ع��دة ،منها :تكثيف اجل�ه��ود اال�ستثمارية؛

وت �ط��وي��ر اخل ��دم ��ات وامل �ن �ت �ج��ات؛ وتغيري
ال�سلوكيات اال�ستهالكية؛ وتدارك النفقات؛
وم��راج�ع��ة �سيا�سات التحفيز االقت�صادي
يف بع�ض ال ��دول .وذك ��ر �أن ع�ل��ى ال�شركات
اخلا�صة تنويع املوردين وزي��ادة املخزونات،
لتفادي ال�ضغوط التناف�سية التي تتعر�ض
ل �ه��ا ،وخ���ص��و��ص�اً �أن ال �ع��وام��ل ال�ضاغطة
على االقت�صاديات العاملية ع��ززت �سيا�سات
التناف�سية؛ م��ا يحتم على ال��دول التدخل
لإح� � ��داث ت�غ�ي�ير �إي �ج��اب��ي ي�ت�م�ث��ل يف دعم
دميومة �سال�سل الإم��دادات خالل الأزمات
واجلوائح ،م�ضيفاً �أنه يجب على احلكومات
ال� �ت ��دخ ��ل ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن �آث� � � ��ار الك�ساد
االقت�صادي عرب تخفي�ض ال�ضرائب ودفع
�إعانات للأفراد .وحول �آثار جائحة كورونا
على تدفق اال�ستثمارات املبا�شرة ،خ�صو�صاً
يف جمال الطاقة املتجددة ،نوه ب�أنه ي�ستبعد
�أن تغري اجلائحة حركية اال�ستثمارات يف
الطاقة املتجددة؛ لأن زي��ادة �أ�سعار الطاقة
التقليدية ت�ضغط على ان�سيابية اال�ستثمار
امل�ب��ا��ش��ر وال �ت �ن��وع االق �ت �� �ص��ادي يف جماالت
الطاقة املتجددة والنظيفة.
تدفق اال�ستثمارات العاملية
من جانبه ،تناول �ستيفن �سكاليت الت�أثري
املتوقع التفاقية غال�سكو للمناخ على تدفق
اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ع��امل�ي��ة ،م�ب�ي�ن�اً �أن اتفاقية
غال�سكو للمناخ �أع ��ادت ال�ن�ظ��ر يف �أه ��داف
جمابهة �آث��ار التغري املناخي ،حيث قدمت
 150دولة م�ساهمات للحد من االنبعاثات
الكربونية بن�سبة  45%بحلول عام ،2030
�إىل ج��ان��ب احل ��د م ��ن ا� �س �ت �خ��دام الوقود
الأح �ف ��وري وم �� �ص��ادر ال�ط��اق��ة التقليدية.
وذك ��ر �أن ه �ن��اك ن��وع�ين م��ن اال�ستثمارات
العاملية املوجهة حلل �أزم��ة التغري املناخي؛
�أول �ه��ا اال��س�ت�ث�م��ار يف احل��د م��ن االحتبا�س
احلراري ،واحلد من االنبعاثات ،واالعتماد
ع �ل��ى ال �ط��اق��ات امل �ت �ج��ددة ،ال �ت��ي �أ�صبحت
يف م�ت�ن��اول ال ��دول بف�ضل ت��دين التكلفة.
وثانيها هو اال�ستثمار يف التكيف مع الآثار

احلقيقية للتغري املناخي ،وم��رون��ة البنية
التحتية واال�ستثمار يف ال�ط��اق��ة بفاعلية.
وتوقع �سكاليت منو ا�ستثمارات احلكومات
وال��دول يف الطاقة النظيفة خالل الأعوام
القليلة املقبلة ،ولكن هناك حاجة ما�سة �إىل
مزيد من التمويل واال�ستثمارات املبا�شرة
يف ه ��ذه ال�ق�ط��اع��ات ال ��واع ��دة؛ لأن متويل
ال��دول املتقدمة مل يتجاوز الـ  100مليار
دوالر بعد ،كما �أن م�شاركة القطاع اخلا�ص
و��ص�ل��ت �إىل �� 400ش��رك��ة بقيمة حمافظ
ا�ستثمارية بلغت  130مليار دوالر .و�أكد
خبري ال�ش�ؤون االقت�صادية �أن النظام العاملي
برمته احت�شد ملكافحة التغري املناخي؛ لأن
ال��دول ب��د�أت تفكر جدياً قبل االعتماد على
الفحم ،ومل يعد م�صدراً مهماً للطاقة يف
ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول ،وخ�صو�صاً �أن الفحم
ال ي��زال ي�شكل  65%من م�صادر الطاقة
يف ال�صني ،و 70%يف الهند ،ولكن القدرة
اجل� ��دي� ��دة ال� �س �ت �خ ��دام ��ات ال �ف �ح��م ب � ��د�أت
تنخف�ض عاملياً .وطالب بالتو�سع يف �إعادة
ت��وزي��ع اال� �س �ت �ث �م��ارات امل �ب��ا� �ش��رة للتخفيف
م��ن ح��دة �آث ��ار التغري امل�ن��اخ��ي ،وخ�صو�صاً
�أن التغريات الهيكلية اجلارية يف قطاعات
الطاقة والإج�م��اع العاملي ح��ول ال�صناعات
ال�صاعدة للحد من االنبعاثات الكربونية
�ستزيد من فر�ص اال�ستثمارات اجلديدة يف
قطاعات الطاقة املتجددة.
مقاربات تنموية جديدة
وا�ستعر�ض ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م ح�م��دي �شتا
الأ��س�ت��اذ امل�ساعد يف جامعة طيبة باململكة
العربية ال�سعودية ،مقاربات تنموية جديدة
ملعاجلة �أزمة التغري املناخي وحماية �صحة
ال�شعوب ورفاهها ،مو�ضحاً �أن كارثة التغري
املناخي تعد من �أحدث االجتاهات يف �أدبيات
التنمية ،ويف االقت�صاد ال��دويل ب�شكل عام،
ول�ك��ن م��واج�ه��ة �آث ��ار ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي لي�س
ن�ه�ج�اً ج ��دي ��داً ،ب��ل ت �ع��ود �أ� �ص��ول��ه �إىل عام
 ،1992يف م ��ؤمت��ر ق�م��ة الأر�� ��ض مبدينة
“ريو دي جانريو” يف الربازيل.

 1.3مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س
•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة
الأرا�ضي والأمالك بدبي �أم�س �أكرث
م��ن  1.3مليار دره��م حيث �شهدت
الدائرة ت�سجيل  327مبايعة بقيمة
 751.02مليون دره��م منها 63

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ان�ي��ل �سينغ
بالفري �سينغ كالودا  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()J8597746
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0509937786

مبايعة للأرا�ضي بقيمة 208.66
مليون درهم و 264مبايعة لل�شقق
وال �ف �ل��ل ب�ق�ي�م��ة  542.36مليون
درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي
بقيمة  15مليون دره��م يف منطقة
�أم ال�شيف تلتها مبايعة بقيمة 15
مليون درهم يف منطقة �أم ال�شيف ثم
مبايعة بقيمة  10ماليني درهم يف
منطقة �أم ال�شيف .وت�صدرت منطقة
احلبية اخلام�سة املناطق من حيث
عدد املبايعات �إذ �سجلت  37مبايعة
ب�ق�ي�م��ة  72م �ل �ي��ون دره� ��م وتلتها
منطقة جبل علي الأوىل بت�سجيلها
 9مبايعات بقيمة  27مليون درهم
وث��ال�ث��ة يف �أم ال�شيف بت�سجيلها 3
مبايعات بقيمة  41مليون درهم.
ويف ما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق
وال�ف�ل��ل ج ��اءت م�ب��اي�ع��ة بقيمة 42
م�ل�ي��ون دره ��م مب�ن�ط�ق��ة الق�صي�ص

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل��دع��و  /ح���س�ين خان
ا� � �ش � ��رف خ� � ��ان  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()BT4141931
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0527353014

ف�ق��د امل��دع��و  /ك��رمي مو�سى
ك� � � ��اىل خ� � � ��ان  ،ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()6801562KP
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0521854001

ال�صناعية الثانية ك��أه��م املبايعات
ت�ل�ت�ه��ا م�ب��اي�ع��ة ب�ق�ي�م��ة  19مليون
درهم يف منطقة برج خليفة و�أخريا
مبايعة بقيمة  12مليون دره��م يف
منطقة ال�صفوح الثانية.
وت���ص��درت منطقة اخل�ي�ران الأوىل
امل �ن��اط��ق م ��ن ح �ي��ث ع ��دد مبايعات
ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  33مبايعة
ب�ق�ي�م��ة  76م �ل �ي��ون دره� ��م وتلتها
منطقة الثنية ال�ث��ال�ث��ة بت�سجيلها
 24مبايعة بقيمة  45مليون درهم
وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها 23
مبايعة بقيمة  59مليون درهم.

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

حماكم دبي االبتدائية
70392

اعالن بالن�شر
 433/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/ماركة (م�ساهمة عامة)  -2فادي اديب ابوقبع
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فا�ست لتاجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )458294.75درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 260/2022/305:ا�ستئناف جتاري

70533

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اال�ستئنافية الثالثة رقم 821
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق� � ��م 2021/2022:جت��اري ج��زئ��ي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:حمد حممد ابراهيم عبيداهلل
عنوانه:امارة دبي  -منطقة برج خليفة  -اعمار �سكوير  -مبنى  - 4الدور الثاين  -مكتب رقم  - 208مكاين
رقم - 2614688386:هاتف رقم - 0508888640:بريد الكرتوينinfo@masadvocates.com:
وميثله:حمد عي�سى حممد العي�سى
املطلوب �إعالنهم  -1 :في�صل ريا�ض جمال  -2دي�سبك مريا �ش.م.م.ح  -3ريا�ض امري علي جمال � -4سباليز
�ستور (�سابقا) �سباليز �ستور �ش.ذ.م.م (حاليا) � -صفتهم  :امل�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2022/2021:جتاري جزئي .وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2022/3/3ال�ساعة � 09.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 332/2022/16:جتاري جزئي

�إىل املدعي عليه  -1 :خالد بن �سامل بن احمد با�سليمان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي
وميثله  :ليلى عي�سى �سليمان املهري
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:الت�صريح بالدعوى وحتديد اقرب موعد لنظرها  -ثانيا:ا�صليا احلكم بالزام املدعي عليه
بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )51.116.050.63درهم وما ي�ستحق من ارباح واملتمثلة بالعن�صر املتغري املن�صو�ص عليه يف عقد االجارة من
تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:على �سبيل االحتياط ندب خبري م�صرف متخ�ص�ص باعمال امل�صارف اال�سالمية
لبيان االلتزامات املرتتبة على املدعي عليه من واق��ع العقود املربمة بني طريف التداعي وم�ستندات و�سجالت امل�صرف ودفاتره
التجارية النظامية وك�شوفات احل�ساب وغريها من مرا�سالت وم�ستندات االلكرتونية او اوراق وذلك لتحقيق الدعوى وبيان وجه
احلق فيها وبيان كافة املبالغ املرتتبة بذمة املدعي عليه ل�صالح امل�صرف ا�ستنادا اىل العقود املربمة وغريها مع حفظ حق امل�صرف
املدعي بتعديل طلباته يف الدعوى على �ضوء النتيجية التي �ست�سفر عنها اخلربة  -رابعا�:شمول احلكم بالنفاذ املعجل لتعلقه مبادة
جتارية وبال كفالة �سندا ل�صراحة ن�ص املادة  79من الالئحة التنظيمية لقانون املعامالت املدنية  -خام�سا الزام املدعي عليه بالر�سوم
وامل�صروفات واتعاب املحاماة مع االحتفاظ بكل حق
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/3/1ال�ساعة � 09:00صباحا �ضدكم ويقت�ضي ح�ضوركم امام ادارة الدعوى االبتدائية
(الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -خدماتنا االلكرتونية
العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمةاال�ستئناف

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن بالن�شر
 24/2022/39جتاري م�صارف كلي

70533

حمكمة دبي االبتدائية
70392

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :مطالبة مالية بقيمة ( )1.612.950درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى ال�سداد التام على املبلغ املق�ضي به و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:احلديريات لالعمال الهروميكانيكية/فرع من �شركة احلديريات للتكييف والتربيد واملقاوالت العامة ذ.م.م  -فرع
دبي
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -دي��رة � -شارع االحت��اد  -بناية بزن�س افينيو  -الطابق الثالث  -مكتب رق��م  - 314هاتف
رقم - 043322338:امييل - info@hmalegal.ae:وميثله:ح�سني حممد ح�سن حامت احلو�سني
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة القدرة النظمة احلماية وال�سالمة ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة مالية بقيمة ( )1.612.950درهم والفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على املبلغ املق�ضي به و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة -
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/2/28ال�ساعة � 09.00ص ويقت�ضي ح�ضوركم امام ادارة الدعوى االبتدائية
(الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -خدماتنا
االلكرتونية العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 786/2020/20:جتاري كلي

70197

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤدوا للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره
( )12542968.43درهم اثني ع�شر مليونا وخم�سمائة واثنان واربعون الفا وت�سعمائة وثمانية و�ستون درهما وثالثة واربعون
فل�س  -باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد بالزام املدعي عليهما برد
(ا�صل) االعتمادات امل�ستندية املذكورة يف امل�ستندات املرفقة بالدعوى احلا�ضرة املمنوحة من املدعي مل�صلحة املدعي عليهم او
�سداد ما يعادلها نقدا اىل املدعي الق�ضاء بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما بكافة الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك اال�ستثمار �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى ا�سبكت � -شقة 3401
املطلوب �إعالنه  -1 :تورك اوتومي�شن �سي�ستمز م.م.ح � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/5/26:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك
اال�ستثمار ���ش.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي��ؤدوا للبنك املدعي مبلغ ( )12.254.217.91درهما اثنا ع�شر مليونا
ومائتان واربعة وخم�سون الفا ومائتان و�سبعة ع�شر درهما وواحد وت�سعون فل�سا  -والفائدة القانونية � %5سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية يف  2020/8/13وحتى ال�سداد التام والزمتهم الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثة االف درهم مقابل اتعاب
املحاماة وبعدم قبول ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

وزارة املالية 47,200 :م�ستثمر كويتي
يف ال�شركات امل�ساهمة العامة بالإمارات

•• �أبوظبي-وام:

�أكدت وزارة املالية قوة ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني الإمارات ودولة الكويت
ال�شقيقة يف خمتلف املجاالت ال �سيما املالية واالقت�صادية واال�ستثمارية
وال��ذي يظهر م��ن خ�لال الأرق ��ام والبيانات االح�صائية لعام � 2020إذ
ت�ؤكد الإمارات حر�صها على تعزيز �آفاق التعاون امل�شرتك يف ظل العالقة
الأخوية الرا�سخة التي حتظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين ال�شقيقني
مبا يحقق مزيدا من االزدهار والتقدم.
و�أو�ضحت وزارة املالية يف تقرير خ�صت به وكالة �أنباء الإمارات  -مبنا�سبة
اليوم الوطني الكويتي الـ � - 61أن حجم التبادل التجاري بني الإمارات
ودولة الكويت يف عام  2020بلغ  30مليار درهم ما يج�سد قوة ال�شراكة
اال�سرتاتيجية ويعزز م�سرية التنمية امل�ستدامة يف البلدين ال�شقيقني.
و�أ�ضافت الوزارة �أن عدد امل�ستثمرين الكويتيني يف ال�شركات امل�ساهمة العامة
امل�سجلة لدى هيئة الأوراق املالية وال�سلع بلغ  47,200م�ستثمر كويتي..
يف ح�ين بلغ ع��دد الرخ�ص للأن�شطة االقت�صادية املمنوحة للمواطنني
الكويتيني يف الإمارات  465رخ�صة خالل العام .2020
و�أ�شارت وزارة املالية �إىل �أن �صفقات العقارات يف الدولة وا�صلت ت�سجيل
معدالت �أداء جيدة م�ستقطبة املزيد من امل�ستثمرين الكويتيني الراغبني
بدخول ال�سوق العقاري الإم��ارات��ي حيث بلغت قيمة ال�صفقات العقارية
ال�سنوية للمواطنني الكويتيني يف الإم ��ارات با�ستثناء دب��ي خ�لال العام
 2020نحو  488.74مليون دره��م يف حني بلغ ع��دد مالكي العقارات
من املواطنني الكويتيني يف الإمارات  1,369مواطنا كويتيا .كما بلغ عدد
النزالء من مواطني دول��ة الكويت يف فنادق دول��ة الإم��ارات لعام 2020
نحو � 109آالف نزيال كويتيا  ..فيما بلغ عدد الأفراد من مواطني الكويت
الذين مت عالجهم يف امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات احلكومية الإماراتية
 4,594مواطنا كويتيا لعام .2020

غرفة ال�شارقة حتتفي بـ  11فائزا بالدورة
 2021- 2020من جائزة ال�شارقة للتميز

•• ال�شارقة  -وام:

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي
ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة  ..احتفت غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة
خالل حفل ر�سمي �أقيم م�ساء �أم�س الأول مبقر الغرفة بـ  11فائزا بالدورة
 2021- 2020جل��ائ��زة ال�شارقة للتميز بفئاتها الت�سع� .شهد فعاليات
احلفل �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة رئي�س جمل�س �أمناء جائزة ال�شارقة للتميز و�سعادة اللواء
�سيف الزري ال�شام�سي قائد عام �شرطة ال�شارقة و�سعادة خالد جا�سم املدفع
رئي�س هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�شارقة وال�شيخ في�صل بن �سعود
القا�سمي مدير هيئة مطار ال�شارقة ال��دويل وال�شيخ �سامل بن حممد بن
�سامل القا�سمي مدير هيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي وال�شيخ الدكتور
عبد العزيز بن علي بن را�شد النعيمي الرئي�س التنفيذي جلمعية الإح�سان
اخلريية و�سعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاين لرئي�س الغرفة
وعدد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة وجمل�س �أمناء اجلائزة و�سعادة حممد
�أحمد �أمني العو�ضي مدير عام غرفة ال�شارقة وندى الهاجري املن�سق العام
جلائزة ال�شارقة للتميز  ..كما ح�ضر احلفل عدد من مدراء الدوائر والهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية� ،إىل جانب ع��دد من امل�س�ؤولني من القطاع اخلا�ص
وممثلي اجلهات الراعية للجائزة .و�شاهد احل�ضور خ�لال احلفل عر�ضا
مرئيا وثائقيا عن جائزة ال�شارقة للتميز التي حتتفي هذا العام مبرور 30
عاما على �إطالقها وتعد �إحدى مبادرات الغرفة التي ت�سعى من خاللها �إىل
تعزيز مكانة �إم��ارة ال�شارقة كوجهة جاذبة للعمل واال�ستثمار .من خالل
تعزيز نظم الأداء املتميز وحتفيز املن�ش�آت تعزيز ثقافة اجل��ودة واالبتكار
داخل الإمارة وخارجها حيث �س ّلط العر�ض ال�ضوء على هويتها و�أهدافها
وفئاتها الت�سعة و�آليات عملها ومراحل الرتويج والتقييم والتحكيم و�صوال
�إىل �إعالن نتائجها النهائية.
بعد ذلك قام �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س بتكرمي امل�ؤ�س�سات والأفراد
الفائزين باجلائزة بالإ�ضافة �إىل ال�شركاء والرعاة و�أع�ضاء جلان التحكيم
وف��ري��ق عمل اجل��ائ��زة حيث �شملت قائمة املن�ش�آت احلا�صلة على جائزة
ال�شارقة للتميز دورة � 2021- 2020شركة برايت انفايرومنت فرع
ال�شارقة عن فئة جائزة ال�شارقة للتميز و�أكادميية العلوم ال�شرطية ودائرة
اخل��دم��ات االجتماعية بال�شارقة وهيئة مطار ال�شارقة ال��دويل عن فئة
جائزة ال�شارقة للم�س�ؤولية املجتمعية كما ح�صدت القيادة العامة ل�شرطة
ال���ش��ارق��ة ومدر�ستنا ال�ث��ان��وي��ة الإجن�ل�ي��زي��ة ف��رع  1على ج��ائ��زة ال�شارقة
اخل�ضراء �أما جائزة ال�شارقة لرواد الأعمال فكانت من ن�صيب خمي�س بن
�سامل ال�سويدي وحامد �أحمد احلامد وجائزة ال�شارقة للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة فذهبت �إىل �صالون ذا بلوند لكجري و�شركة �صناعة لت�سويق
ال�صناعات الوطنية للتجارة العامة يف ح�ين ح�صدت جمعية ال�شارقة
التعاونية جائزة ال�شارقة لأف�ضل من�ش�أة مطابقة للمعايري الأمنية.
وت�ق��دم �سعادة ع�ب��داهلل �سلطان العوي�س ،يف م�ستهل كلمته ب�أ�سمى �آيات
التقدير والعرفان �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ..م�ؤكدا �أن الغرفة
ت�سرت�شد يف نهجها بر�ؤى وتوجيهات �سموه لرت�سيخ ثقافة التم ّيز والإبداع
واالبتكار يف جمتمع الأعمال اخلا�ص يف �إم��ارة ال�شارقة م�ست�شهدا بقوله
“النهج املتميز ميثل �أحد �أهم مرتكزات ا�ستمرار م�سرية التنمية وم�شروع
ال�شارقة احل�ضاري وال��ذي يعترب قطاع الأع�م��ال �شريكا حموريا بهما”
..معربا عن �شكر الغرفة وتقديرها ل�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة تقديرا لرعايته الكرمية
ومتابعة �سموه الدائمة للجائزة وتطورها عاما بعد عام.
وهن�أ العوي�س كافة الفائزين باجلائزة ،مثنيا على جهود املقيمني وجلان
التحكيم التي �أ�سهمت يف �إثراء خمرجات دورة  2021- 2020م�ستعر�ضا
املراحل التي مرت بها اجلائزة على م��دار  30عاما والتي ب��د�أت يف العام
 1990بفئة واحدة حتى و�صلت اليوم �إىل ت�سع فئات متنوعة حيث �شهدت
يف دورتها الأوىل  20م�شارك يف حني و�صلت اليوم �إىل  599م�شاركا كما
و�صل عدد املقيمني الذي �شاركوا باجلائزة �إىل  509مقيمني و 70حمكما
متخ�ص�صا ف�ضال عن تنظيم  59فعالية وور�ش عمل.
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ي��رج��ى ال�ع�ل��م ان��ه ��س�ي�ق��وم ال�ك��ات��ب ال �ع��دل بالت�صديق ع�ل��ى ت �ن��ازل ع��ن الرخ�صة
باال�سم ال�ت�ج��اري (�أم�ي�ر ال�ن��ور للخياطة الرجالية)  -رخ�صة ��ص��ادرة م��ن دائرة
التنميه االقت�صادية بعجمان رقم ( )106293وامل�سجله بغرفه جتاره و �صناعه
عجمان  ،بني االط��راف امل��ذك��ورة �أدن��اه  :املتنازل /ابراهيم حممد عبد اهلل ح�سن
�آل ع�ل��ي ,اجلن�سية  :االم� ��ارات  ,رق��م ال�ه��وي��ة - 784197485935163 :
املتنازل اليه� /شهجهان جان �شريف بيباري  ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش ,رقم الهوية
 784198121025138وعلية �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل ,
بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70197

https://us04web.zoom.us/j/76864264125?pwd=Z
PUF8v Xa8miY0yozmLWVKJ8T-gOR.1
Meeting ID : 768 6426 4125
Password : awad123
اخلبري احل�سابي  /عو�ض العبد العامري
للتوا�صل 0566666533 :
الربيد االلكرتوين awad-alamrei@hotmail.com :

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

رقم املركبة

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /حامد جمدي حممد اجلزار  -م�صري اجلن�سية وعنوانه �إمارة العني  -منطقة العني � -شارع  - 12بيت رقم
 - 4متحرك رقم 0562005656
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )29148درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )29148درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
جهة الرتخي�ص

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2014
ف�ضي
هايونداي فيلو�سرت
8
�أبوظبي
26544
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

�سنة ال�صنع

2015
ا�سود
مر�سيد�س ا�س 400
16
ابوظبي
46310
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
70020

تغيري ا�سـم  /هاديه �سعيد فالح جابر االحبابي

تقدمت املواطنة (هاديه �سعيد فالح جابر االحبابي)
بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية ق�سم التوثيقات
بتغيري ا�سمها من (هاديه) اىل(�سالمة)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

�سنة ال�صنع

2017
ابي�ض
هيونداي كريتا
3
ال�شارقة
27382
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
70197

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0000183مدين (جزئي)

�إعالن بالن�شر باللغة العربية  /الإجنليزية
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب ادارة الدعوى
يف اال�ستئناف رقم 2021 / 2194 :

بناء على طلب امل�ست�أنف � :سعيد مطر �سعيد مطر ال�سويدي
امل�ست�أنف �ضده � :شركة ال�شرق االو�سط للطاقة املحدودة  -ميكو
امل�ست�أنف �ضده  :عبداهلل جمعه ال�سري  -اجلن�سية  :الإمارات
امل�ست�أنف �ضده  :ماجد عبداهلل جمعه ال�سري  -اجلن�سية  :الإمارات
امل�ست�أنف �ضده  :حممد عبداهلل جمعه ال�سري  -اجلن�سية  :الإمارات
�أن��ت مكلف باحل�ضور �أم��ام مكتب �إدارة الدعوى رقم ( )1مبحكمة ا�ستئناف ال�شارقة
 �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بهاكافة امل�ستندات وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق  2022/3/3يف الدعوى املذكور رقمها
�أعاله – بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مدير الدعوى

�إعالن �إجتماع خربة

�إىل املدعي عليه  :حممد ابراهيم على عبدالغفور
جمهول حمل الإقامة  :دبي  -هاتف رقم 0558886566
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/18م.

مدير اخلدمات الق�ضائية

مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
70459

يف الدعوى رقم  358/2022جتاري جتاري ب�سيطة �أبو ظبي
ال�سادة � /سو�ستيه دانرتيريز اي دو جي�ستيون االمارات للمقاوالت ذ م م املدعى عليها
بالإ�شارة �إىل �إنتدابي خبري ح�سابي من قبل حمكمة �أبوظبي التجارية االبتدائية للقيام ب�أعمال اخلربة احل�سابية
يف الدعوى املذكورة �أعاله ،واملرفوعة �ضدكم من �إيه جي ئي �ستيل  ،تقرر �إخطاركم ودعوتكم �إىل ح�ضور �إجتماع
اخلربة الأول عن بعد با�ستخدام برنامج “ زووم “ يوم اخلمي�س املوافق  03/03/2022يف متام ال�ساعة اخلام�سة
ع�صرا وذلك على الرابط التايل :
Mohamed Rajaie is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
الدعوى رقم  358/2022جتاري جتاري ب�سيطة �أبو ظبي Topic:
Time : Mar 3, 2022 20,05:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https ://us04web.zoom.us/j/76777656988?pwd=X783BdQvCuHiy4NL4ngEBztrg3UDT.1
Passcode : EtHWt0
Meeting ID: 767 7765 6988

مع �إيداع املذكرات وامل�ستندات ذات ال�صلة باالمييل لدى اخلبري وما ي�ؤيد دفاعكم وطلباتكم.
اخلبري احل�سابي  /حممد رجائي حممد ح�سن  -جدول وزارة العدل رقم  – 554هاتف 0508724008
anarajaie@gmail.com

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
باال�سم التجاري (يو�سف خلدمات ال�شحن)  -رخ�صة �صادرة من دائرة التنميه
االقت�صادية بعجمان رق��م ( )92213وامل�سجله بغرفه جت��اره و�صناعه
عجمان  ،بني االطراف املذكورة �أدناه  :املتنازل  /عو�ض مبارك �سيف بن بناء
الكتبي  ،اجلن�سية  :االم��ارات  ,رقم الهوية 784198026937585 :
امل �ت �ن��ازل ال �ي��ه  /ج ��واد خ ��ان ظ��ري��ف ,اجل�ن���س�ي��ة  :ب��اك���س�ت��ان ،رق ��م الهوية
 784200076873296وعلية �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على
التنازل  ,بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد/طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :عبدالعزيز جمعه ربيعه مبارك ال�شويهي � -إماراتي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -املنطقة القا�سمية  -بناية
الكاف � -شقة رقم  - 402متحرك رقم 0507008111
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )69224درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )69224درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2016
GOLDEN
ني�سان باترول
2
ال�شارقة
91521
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

()2022/22124
جلانب الكاتب العدل  -بدبي
رقم املحرر 2021/1/272027

مقدمة من املخطرة  :م�ؤ�س�سة جرانيمار للمعدات ال�صناعية  -بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�ضد  :املخطر �إليهما  -1/تريازو املحدودة (�ش.ذ.م) � -2 ،شاندرا�شیكاران جاناباتي ا�شاري (هندي اجلن�سية) عن نف�سة و ب�صفته املوقع على
ال�شيكات مو�ضوع االنذار الراهن .مبوجب هذا الإخطار العديل ننذر املخطر �إليهما ب�سرعة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمتكم ل�صالح املخطرة والتي
تبلغ قيمتها ( )95,560,30درهم  -خم�سة وت�سعون الفا وخم�سمالة و�ستون درهما وثالثون فل�ساً وذلك خالل � 5أيام عمل من تاريخ اعالنكم
بالإخطار احلايل  :بالإ�ضافة �إىل القائدة القانونية مبعدل  %12من تاريخ الإخطار احلا�ضر ،و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة الإجراءات
القانونية بحقكم ،والتي من �ضمنها ما يلي:
� -1إ�صدار املنع من ال�سفر بحقكم.
� -2إ�صدار �أمر �ضبط و�إح�ضار حلني �سداد املبلغ املرت�صد.
 -3احلجز على جميع الأر�صدة البنكية العائدة للمخطر �إليه.
 -4احلجز على جميع املمتلكات العائدة للمخطر �إليهم �سواء ال�سيارات �أو الأرا�ضي �أو العقارات الأخرى.
 -5خماطبة كافة اجلهات التي تتعامل معكم للحجز على ما لديكم لديها من �أموال
 -6احلجز على ما تقرره املحكمة من الراتب ال�شخ�صي اخلا�ص بكم لدى جهة عملكم.
 -7بالإ�ضافة �إىل �إجراءات �أخرى �أكرث ق�سوة بحقكم.
مع العلم ان كل تلك الإجراءات �ستكون على م�س�ؤوليتكم ونفقتكم،
حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت.

الكاتب العدل

70545

مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
حل�ضور اجتماع خربة باالت�صال املرئي (برنامج )ZOOM
يف الدعوى رقم  2937ل�سنة  - 2021مدنی جزئی – دبی
ايل املدعى عليه  /عبداحلميد حممد معماري.
نحيطكم علما انه تـم انـتـدابنا خبيـر ح�سـابي بالق�ضية �أعاله واملرفوعـة �ضـدكـم مـن � /شركة االحرار لتجارة الإطارات
ورجنات ال�سيارات �ش ذ م م  -وحممد نا�صر عبد اله فاين .وعليه فانت مكلف او من ميثلـك قانونا بح�ضور اجتماع
اخلربة املقرر عقـده يـوم االربعاء املوافق  02/03/2022ال�ساعة الثالثة والن�صف ع�صرا وذلك باالت�صـال املرئي
عرب الرابط التايل
https://us05web.zoom.us/j/83960162574?pwd=QkRMQjFTYVRGVk5KYkh2aHBLMEJRQT09
يرجي احل�ضور باملوعد املحدد وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوي علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان
اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانوناً
لال�ستف�سار االت�صال بـ 0586545478

اخلبري احل�سابي
عادل عبد اجلبار �آل علي
رقم قيد حماكم دبي 172 :

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /بوبي يوجينى جرين  -امريكي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ابوظبي  -بناية الل�سيف � -شقة رقم  - 2205متحرك
رقم 056990271
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )437939درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )437939درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
الفئة

70197

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/2949

نوع املركبة

70408

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � /سوريندر كومار �شرما  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية  -بناية رقم  - 13متحرك
رقم 0506787062
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )26101درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )26101درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

70197

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/2947

لون املركبة

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051675
ت�صريح بالن�شر  -تنازل

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/2948

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

دعوة اجتماع اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم  2022/131جتاري م�صارف جزئي
�إىل املدعى عليهم :
 )1مطبعة برميري �ش.ذ.م.م
 )2بي ا�س اي لتجارة الأدوات املكتبية �ش.ذ.م.م
 )3يونني امرت�س برينتنج اند ببل�شنج �ش.م.ح
� )4شرييل ماتيو فادهيانات �سكاريا ماتيو
� )5شيجني ماتيو فاديانات �سكاريا ماتيو
فـي الـدعوى رقـم  131/2022جتــاري م�صـارف جزئـي  -دبـي لقـد تقـر عقد اجتماع خبـرة مرتـي
عـن بعـد عبـر تطبيـق ( )Microsoft teamsفـي ال�ـ��دع��وى اع�ـ�لاه ،وذل�ـ��ك يـوم الإث�ن�ـ�ين املوافق
 ،28/02/2022يف متام ال�ساعة  01:00ظهرا ،لذا يرجی ح�ضوركم يف املوعد املذكور �أعـاله مـع �إر�سـال
كـافـة دفـوعكم وم�ستنداتكم ومـا تـرونـه منا�سبا لتي�سري يف الدعوى) على عنوان الربيد الإلكرتوين
a_shamsi13@yahoo.com
اخلبري املنتدب
عبداهلل فايز ال�شام�سي

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /في�صل علي ح�سن حممد طالب � -إماراتي اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة ابوظبي � -شارع  - 68فيال رقم - 22
متحرك رقم 0508467847
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )233925درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )233925درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
لون املركبة

املخطر  :جاهور علي حممد نور علي ب�صفته مالك للرخ�صة التجارية امل�سماه /اخلوا�ص ملقاوالت اال�صباغ
العنوان  :ال�شارقة النباعة خلف �شارع العروبة مكتب رقم  204طابق رقم  2ملك علي عبد العزيز على
الهاتف 971529082220 :
املخطر اليه  :احمد يو�سف ا�سماعيل عبداهلل ال�سويدي
العنوان  :الرحمانية مبني اجلوازات  -الهاتف 971529082220 :
ال�شرح
حيث �أن املخطر اليه هو وكيل خدمات الرخ�صة امل�سماة اخلوا�ص ملقاوالت اال�صباغ ) و الكائنة بال�شارقة
واملرخ�صة حتت رقم ( - ، )571111وحيث ان املخطر اليه مل تقوم بالرد على املدعي ومتغيبة عن
الرخ�صة وعن متابعة م�صاحلها منذ مدة طويلة ،مما ت�سبب يف تعطيل م�صالح الرخ�صة وم�صالح
املدعي املتعلقة بها  ،واحلق باملخطره ال�ضرر البالغ  - ،وحيث ان املدعي يرغب يف �إخراج وكيل خدمات
الرخ�صة مع �إ�ستمرارها �سارية ب�إ�سمي - .وحيث �أن املخطر اليه ال ت�ستجيب للمطالبات الودية فقط
تقدم املدعي ب�شكوى لدى الدائرة الإقت�صادية بال�شارقة رقم ( )228137ومازالت تلك ال�شكوى
قيد النظر ،

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/2946

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/2944

الفئة

الكاتب العدل

70197

بناء على احلكم التمهيدي ال�صادر من حماكم دبي االبتدائية بالدعوى املذكورة �أع�لاه واملقامة
من املدعي /دا�س ايليت �ش.م.ح بوكالة /مكتب ال�صفر وم�شاركوه للمحاماة و املدعى عليها�/شـركة
ريت�ش هاو�س لتجارة العطور بوكالة/عبد الرحمن على ال�شمايل وحيث انني اخلبري احل�سابي املكلف
ب�إعداد تقرير ح�سـابي لتقدميه لعدالة حمكمة دبي االبتدائية لذا توجب اعالن اخل�صم املدخل
بالدعوى املذكورة �أعاله وهو/باري�س غالريي �ش.ذ.م.م .وذلك حل�ضـور االجتماع بهم يوم الثالثاء
املوافق  01/03/2022ال�ساعة  12:00ظهراً عرب تطبيق زووم ورابط االجتماع هو -:

اخلبري املهند�س /عماد حممد �أحمد �أبو اخلري

70533

�إعالن �إجتماع خربة

اعالن للإجتماع مع اخلبري احل�سابي
بالدعوى  3845/2021جتاري جزئي

املطلوب �إعالنها� -:إ�سناد ملقاوالت الأبنية  -ذ.م.م
حيث �أن املدعية (�شركة كونكورد �ستار�س للمقاوالت  -ذ.م.م) �أقامت الدعوى املذكرة �أعاله
وحددت اخلربة املنتدبة يوم اخلمي�س املوافق  03/03/2022ال�ساعة � 10:00صباحا
موعدا لأجتماع اخلربة وذلك مبقر اخلبري املنتدب (اخلبري املهند�س /عماد �أبواخلري)
الكائن بدبي  -منطقة ند ح�صة بواحة ال�سليكون  -ب��رج �إ���س �أي تي  -الطابق التا�سع -
مكتب رقم  ، 906لذا ف�أنت مكلفة باحل�ضور �أمام اخلبري �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد
و�إح�ضار مذكرة دفاعك و�أ��ص��ول امل�ستندات املزمع تقدميها للخربة  ،ويف حالة تخلفك
�ستقوم اخلربة مببا�شرة مهامها املكلفة بها طبقا للقانون املخول له.

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70533

�إخطار بعزل وكيل خدمات
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051841

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :م�صبح �سامل حممد بن ح�ضيبه الكتبي  -اماراتي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة
التجارية (ادراج كافية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ()775688
حيث ان ال�سيد  :م�صبح �سامل حممد بن ح�ضيبه الكتبى  -اماراتي  -اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((ادراج كافية)) البالغة ( � )%100إىل ال�سيد
 :رفيق كاليالت مويدو  -هندي اجلن�سية  -تنازل �صاحب الرخ�صة الخر،
وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب
العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر ه��ذا الإع�ل�ان للعلم و ان��ه �سوف يتم الت�صديق على الأج ��راء امل�شار
�إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإع�لان فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.

�إعالن �إجتماع خربة

�إعالن بالن�شر
املو�ضوع� :إعالن للح�ضور �أمام اخلربة
يف الق�ضية رقم ( )2021/4610جتاري جزئي  -دبي

نوع املركبة

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051735
تنازل /بيع

70533

ليكن معلوما للجميع ب ��أن ال�سيدة/دنيا ك��ل عبد القيوم
اجلن�سية  -افغان�ستان ترغب بالتنازل و البيع ع��ن كامل
ح�صتها اىل ال���س�ي��د/حم�م��د ع ��امل ب��ن ع �ب��داهلل اجلن�سية
افغان�ستان  -وذل��ك يف الرخ�صة ال�ت�ج��اري��ة وردة الرباري
لتجارة النجارة امل�سلحة ��ص��ادرة م��ن التنمية االقت�صادية
بال�شارقة  ،و �سيتم التوقيع على عقد البيع بعد  ١٤يوم فمن
لديه اعرتا�ض فليتخذ ال�سبل القانونية.

�إعالن �إجتماع خربة
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2018
ا�سود
مر�سيد�س ا�س 560
8
ابوظبي
82972
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/2945

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /نيك�ست ل�صناعة ال�سقاالت  -وعنوانه �إم��ارة عجمان  -منطقة الكرامة  -بناية فالكون � -شقة رقم - 1001
متحرك رقم 0506547990
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )102050درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )102050درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2018
ا�سود
تويوتا فور�شرن
B
عجمان
59424
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  A ، 3401-8B-3401ملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي
 املركز التجاري االول  -هاتف  04-3215355 :فاك�س 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية لو�سيو لالزياء � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/2/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/23
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052021
تنازل /بيع

70392

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :لو�سيو لالزياء � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  207ملك نادي الن�صر الريا�ضي  -بردبي  -عود ميثاء  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  232584 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  72132 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/2/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/2/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم ، 3401-8B-3401
 Aملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي  -املركز التجاري االول  -هاتف 04-3215355 :
"
فاك�س  04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد � :سامل م�صبح �سعيد خ�صوين الكتبي  -ام��ارات��ي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة
التجارية (ركن الن�سيم لتجارة التمور) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة
رقم ( )757338حيث ان ال�سيد� :سامل م�صبح �سعيد خ�صوين الكتبي  -اماراتي  -اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((ركن الن�سيم لتجارة التمور))
البالغة (� )%100إىل ال�سيد � :شيمري خان �شیمبایل �شیمبايل عبداملجيد  -هندي اجلن�سية
 تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ،وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب
العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر ه��ذا الإع�لان للعلم و ان��ه �سوف يتم الت�صديق على الأج��راء امل�شار
�إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2813/2019/207تنفيذ جتاري

70533

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1/2018امر على عري�ضة حتكيم على حكم التحكيم ال�صادر بالدعوى  660/2017حتكيم  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 176822216.82درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :دلتا الإمارات ملقاوالت البناء � -ش ذ م م  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة دبي بردبي الرب�شاء بناية ملك عبداهلل حممد علي املال مكتب رقم 707 - 706 - 705
املطلوب �إعالنه � :شركة تنميات جلوبل للتطوير العقاري  -ذ م م
عنوانه  :بوكالة املحاميني  /عبدالعزيز خليفة الهنائي وهدى عي�سى بن ر�ضا info@deltauae.com - 0509117812 -
مو�ضوع الإعالن �:أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة
�أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى
راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
وحدة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2119رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  - CLEOPATRA :رقم العقار  - 703امل�ساحة 78,99 :
مرت مربع  -املقدرة بــ ( )519,768/70درهم
وحدة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2119رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  - CLEOPATRA :رقم العقار  - 501امل�ساحة 134,11 :
مرت مربع  -املقدرة بــ ( )851,284/44درهم
وحدة �سكنية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2119رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  - CLEOPATRA :رقم العقار  - 305امل�ساحة 129,11 :
مرت مربع  -املقدرة بــ ( )818,728/84درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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حماكم دبي
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4739/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1380/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )263455.94درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ابناء عيد للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة ال�شارقة  -الرو�ضة � -شارع الزهراء  -مبنى � - 2000شقة 546
املطلوب �إعالنه � -1 :سامانا  1هولدينج ليمتد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )263455.94درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزنية املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8335/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/5501امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )33620درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :وائل عاطف علي قطب
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود املطينة االوىل  -دبي � -شارع  - 113مبنى فيال 59
املطلوب �إعالنه � -1 :أر�ستقراط هومز للمقاوالت ���ش.ذ.م.م وميثلها/جمال عبدالعزيز ح�سيني �سيد
احمد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )33620درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )124.750.11دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:اميك�س ال�شرق االو�سط �ش.م.ب (م) االمارات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع الفلك  -مبنى ميديا وان تاور � -شقة  - 27بالقرب من حمطة
مرتو اخليل -وميثله :ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه  -1 :نويل هيالري كوتينها � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/2/7:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
اميك�س ال�شرق االو�سط �ش.م.ب (م) االمارات بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )124.750.11مائة
واربعة وع�شرون الف و�سبعمائة وخم�سون درهم واحد ع�شر فل�س والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
 ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 260/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )233761.72درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:بنك را�س اخليمة الوطني �ش.م.ع  -فرع دبي
عنوانه:العنوان مكتب عزة ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -امارة دبي  -منطقة ديرة -
بناية �سيتي افنيو  -مكتب  - 707مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -مكاين  - 3225493941فاك�س042950080:
امييل - info@dralmulla.com:وميثله:ح�صة �سعيد حممد را�شد ال�شحي
املطلوب �إعالنه  -1 :اي دي بي العمال تنفيذ تركيبات املعار�ض �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )233761.72درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/3/2ال�ساعة � 09.00ص ويقا�ضي ح�ضوركم امام ادارة الدعوى
االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين -
خدماتنا االلكرتونية العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9437/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  129/2021امر على عري�ضة حتكيم  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )476122درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ريا�ض ابراهيم ابو خم�سني
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع ال املكتوم  -مركز الدانة  -الطابق ال�سابع  -مكتب رقم  - 704هاتف
رقم  -رقم مكاين - :وميثله�:سعدالدين جعفر عبداهلل النوخذا
املطلوب �إعالنه  -1 :برايتون هولدينجز ليمتد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )476122درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/726عقاري كلي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )1695193درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :حممد منري علي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س الربج الأخ�ضر 503
املطلوب �إعالنه  -1 :دينا�ستي زرعوين �إنك � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان��ه مت احل�ج��ز على ام��وال�ك��م اخلا�صة وه��ي ع�ب��ارة عن
الفالتني  - VILLA CARIA - B & VILLA CARIA - Dوفاء للمبلغ املطالب
به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  ,بناءا على قرار املحكمة
ال�صادر بتاريخ.2022/2/18:
رئي�س ال�شعبة

70197

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/كاروبانا موداليار ثانكافيلو  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /بيجي �سريدهاران ليال وميثله:عبداهلل نا�صر من�صور حمد
الكعبي  -نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم
ال�صادر يف �أمر االداء املقيد من قبلكم ,وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق
 2022/5/23ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي اال�ستئنافية الثالثة رقم 821
مو�ضوع اال�ستئناف  :بالزام امل�ست�أنف �ضدهم جميعا على �سبيل الت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان ي�سددوا
للم�ست�أنفة مبلغ وق��دره ( )1.378.542.58درهم اماراتي مع الزامهم جميعا بذات ال�صفة ب�سداد الغرامة
الت�أخريية امل�ستحقة للمدعية بواقع  %12وذلك من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:الزام
امل�ست�أنف �ضدهم جميعا بالت�ضامن بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
امل�ست�أنف:اك�سيلرييتد للأعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -اوفي�س كورت  -مكتب  - 212رقم مكاين3032193098:
وميثله:ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل
املطلوب �إعالنه  -1 :دونريت لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م � -صفته  :امل�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 4300/2021:جتاري جزئي .وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2022/3/3ال�ساعة � 09.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  272/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/309مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )257570درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ارمانا فاطمة نقوي �سيد �سبتي عارف/الويل ال�شرعي والدها � -سيد �سبتي عارف نقوي
�سيد �سبتي موزمل نقوي
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -منطقة بور �سعيد � -شارع االحتاد  -بناية بزن�س افنينو  -مكتب رقم  - 809بجوار
معر�ض �سيارات ني�سان  -رقم مكاين3250094543:
املطلوب �إعالنه  -1 :عبا�س حممد عبا�س حممود � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )257570درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

Date 25/ 2/ 2022 Issue No : 13478

The Court of Appeal
)Notification via Publication (Appeal
In respect of the appeal no. 260/2022/305 Payment Order Appeal
Considered by: The 4rd Civil Appeal Circuit no.821
Subject of appeal: Appealing the judgment made for the case no.2021/2022 Partial commercial,
as well as the charges, expenses and fees.
Appellant: Hamad Mohammed Ibrahim Obaidallah
Address: Dubai Emirate, Burj Khalifa area, Emaar Square Building 4, second floor, office
no.208,, Makani no. 2614688386, Tel no. 0508888640 email: info@masadvocates.com
represented by: Hamad Issa Mohammed Al Issa
Party to be notified:
1- Faisal Riyaz Jamal, his capacity: Appellee
2- Despec Mera JAFZA, his capacity: Appellee
3- Riyaz Amir Ali Jamal, his capacity: Appellee
4- Supplies Store LLC - Currently, his capacity : Appellee
Subject of the appeal : The judgment of the case No 2021/2022 Partial commercial has
been appealed, and the hearing to be held on Thursday, 03.03.2022, at 9:00 AM at the
remote litigation hall, Therefore you have to appear at this hearing in person or by a legal
representative, otherwise the trail will be conducted in absentia.
Prepared by : Hamad Abdulrahman Kalt

70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3964جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )101.644درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :حممد عبداهلل حاجي يو�سف خوري و�شركاه �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع �صالح الدين  -مقابل حمطة مرتو ابوهيل  -بناية حممد
عبداهلل حاجي يو�سف خوري  -هاتف رقم - 042666300:فاك�س رقم042661642:
املطلوب �إعالنه  -1 :اك�س �سيل للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )101.644دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزنية املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/صالح مهدي �صالح اليا�سري  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عبداهلل احمد ابراهيم احمد
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )663720درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

Notarial Notice by Publication
)No. (28934/2022

70392

Doc. No. 2021/1/214756
The Warner: AL DANUBE BUILDING MATERIALS L.L.C
The warned Parties: 1- COSTRA ADVERTISING L.L.C
2- RIJHUMAL NOTTANDS NOTTANDS ADNANI, Indian national as the signatory
of the cheque
Subject:
1- On 30/12/2019 the second warned party issued cheque no. 000869 in an amount of
AED 22,900 (Twenty-Two Thousand and Nine Hundred) from the account of the first
warned party at RAK Bank in favor of the warner.
2- The cheque was bounced without cashing when it was presented to the bank due
to frozen account, and despite the repeated requests to settle the value of such cheque
amicably, the warned party did not pay.
Therefore, The warner serves this notice to the warned parties to instruct them to pay
the value of the cheque amounting AED 22,900 (Twenty-Two Thousand and Nine
Hundred Dhs only) within five days from the receipt date hereof subject to taking
all legal procedures to claim for payment of this debt, relevant interests and judicial
fees. With all respect,
Notary Public

حمكمة اال�ستئناف
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن بالن�شر
 2735/2021/305ا�ستئناف جتاري
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املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021-280:جتاري كلي  ,والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
امل�ست�أنف:جابر م�صطفى رجا خ�ضر  -ب�صفته �شريك باخلط املتقدم للمقاوالت �ش.ذ.م.م
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي � � -ش��ارع زع�ب�ي��ل  -ب�ن��اي��ة م��وت�ن��ان��ا  -ال�ط��اب��ق اخل��ام����س  -مكتب رق��م - 503
هاتف - 043963739:بريد الكرتوينmousaasdv@eim.ae:
وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
املطلوب �إعالنهما  -1 :ابراهيم خليل ابراهيم هللو  -ب�صفته �شرليك باخلط املتقدم للمقاوالت �ش.ذ.م.م
 -2اخلط املتقدم للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :امل�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/280:جتاري كلي .وحددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2022/3/3ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/اف ا�س ام ا�س لالعالنات �ش.ذ.م.م  -2عادل حممد ابراهيم
زاه��دى  -جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف  /كلي�سان البي كوتي البي كوتي
وميثله:عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي  -نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية
املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف اال�ستئناف املقيد من قبلكم وحددت جل�سة
 2022/3/15يوم الثالثاء يف ال�ساعة � 10:00صباحا وذلك بالدخول عن طريق موقع
حماكم دبي باالت�صال املرئي  ,TEAMSوح��ددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق
 2022/3/15ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/23253
املنذر  :م�صرف �أبو ظبي الإ�سالمي �ش.م.ع
املنذر اليها  :خالد بن �سامل بن احمد با�سليمان � -سعودي اجلن�سية
املو�ضوع
تنذر املنذره  -املنذر اليهما �سداد املبلغ املرت�صد وقدره  58000000درهم ،خالل
مدة اق�صاها خم�سة ع�شر يوم يف �أي فرع من فروع م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يف �إمارة
دبي �أو دولة االمارات العربية املتحدة من تاريخ ن�شر هذا الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر
التخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه و نزع ملكية العقار املرهون و
بيعه واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل �أو �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل
املنذر �إليه كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/28934

70533

الكاتب العدل

70197

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 25/ 2/ 2022 Issue No : 13478

حماكم دبي

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 265/2022/305:ا�ستئناف جتاري

70197

70197

اعالن بالن�شر
 1592/2022/207تنفيذ جتاري

حمكمةاال�ستئناف

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤدوا للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره
( )2.589.395.35درهم باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام
والزامهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:البنك العربي املتحد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة رقم  - 3401الطابق - 34
اخلليج التجاري  -ابراج رجال االعمال  -رقم مكاين 2527587343
املطلوب �إعالنه  -1 :فليفور�س فوود اندي�سرتي �ش.م.ح � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب �ت��اري��خ 2020/6/28:يف الدعوى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /البنك العربي املتحد بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم
كل يف حدود قيمة كفالته بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )3.029.947.27درهم ثالثة ماليني وت�سعة وع�شرون
الفا وت�سعمائة و�سبعة واربعون درهما و�سبعة وع�شرون فل�سا  -ف�ضال عن فائدة ب�سيطة بواقع � %9سنويا تبد�أ من تاريخ
اليوم التايل للمطالبة يف 2019/8/8:وحتى متام ال�سداد والزمتهم امل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
 ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

70533

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

حماكم دبي

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1301/2019/20:جتاري كلي

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

حمكمة التنفيذ

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1456/2022/207تنفيذ جتاري

حمكمة دبي االبتدائية
70392

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

�إىل املدعي عليهما  -1 :مكتب ال�شيخ خالد عبيد املكتوم الدارة امل�ؤ�س�سات (م�ؤ�س�سة
فردية)  -2جيم�س �سيمون فران�سي�س جريف�س  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :اميان جابر احمد ابراهيم �صربه
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم مببلغ وقدره
( )216000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق  2022/3/1ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 332/2022/305:ا�ستئناف جتاري
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حماكم دبي
70408

رئي�س ال�شعبة

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن بالن�شر
 310/2022/16جتاري جزئي

70197

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  191/2019/211تنفيذ عقاري

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن بالن�شر
 1432/2021/361ا�ستئناف �أمر �أداء

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197
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�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :متجر �أق�سام الر�ؤيا �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :احلثبور للتجارة العامة (فرع من جمموعة احلثبور) ذ.م.م
وميثله:حممد جمال �سيف عبيد احلثبور الرميثي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/12/10:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )130.888درهم مئة وثالثني الف وثمامنئة وثمانية
وثمانني درهم  ,والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
والزامها بالر�سوم وامل�صاريف  1000درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات,
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70021

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن بالن�شر
 7605/2021/60امر �أداء
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حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13478بتاريخ 2022/2/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 28/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70392

Friday

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
70392

25 February 2022 - Issue No 13478

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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رقم املحرر 2022/1/214756 :
املنذر � :شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
 -1املنذر �إليهم  :كو�سرتا للدعاية واالعالن (�ش.ذ.م.م)
 -2ريجومال نوتندا�س نوتندا�س ادناين هندي اجلن�سية ب�صفته املوقع على ال�شيك
املو�ضوع :
 .1بتاريخ  2019/12/30حرر املنذر اليه الثاين من ح�ساب املنذر �إليها االوىل م لدى بنك ر�أ�س اخليمة ل�صالح
املنذرة ال�شيك رقم ( )000869وقيمته  22,900درهم (اثنان وع�شرون الف و ت�سعمائة درهم).
 .2وعند تقدمي املنذرة ال�شيكات للبنك لل�صرف ارتد ال�شيكات دون �صرف ب�سبب ان احل�ساب جممد او موقوف،
ومل تقم املنذر �إليها بالوفاء بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية.
لذلك  ،فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليها للوفاء بقيمة ال�شيكات �سالفة الذكر البالغ جمموع قيمتها
 22,900درهم (اثنان وع�شرون الف و ت�سعمائة درهم) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمها هذا الإن��ذار حتت
طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 25/ 2/ 2022 Issue No : 13478

70533

Advertisement in Arabic/English
The appellant shall appear before the case management office
On Appeal No.: 182/2022
At the request of the appellant : Dubai National Insurance and
)Reinsurance Company (a public joint stock company
Appellant : Qamar Abbas Ghulam Abbas Abbas - Nationality:
Pakistan
You are required to appear before the case administrator No.
(1) of the Sharjah Court of Appeal- in person or through an
authorized agent and to submit a reply memorandum to the case,
attached to it with all documents, on Thursday 3/3/2022 in the
above-mentioned case number - as an appellant against it.
litigation manager
Hassan Khaled Al-Salman
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2947/2022
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 Ras Al Khaima Notary Public
under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney
attested by the Dubai Notary Public under No 4646/1/2019, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business
Point Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Surinder Kumar Sharma Nationality : Indian
with an address at Emirate of Sharjah, Industrial Area. Building No 13, Mobile No 0506787062
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 26101
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
26101; 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 procedures on the following mortgaged vehicle:

Date 25/ 2/ 2022 Issue No : 13478
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2949/2022
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 Ras Al Khaima Notary Public
under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney
attested by the Dubai Notary Public under No 4646/1/2019, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business
Point Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Bobby Yo Jenny Green - Nationality : American - being at emirates of Abu Dhabi- Al
Seef Building- flat no 2205- Mobile No 0506990271
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 437939
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
437939; 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 procedures on the following mortgaged vehicle:
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2945/2022
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 Ras Al Khaima Notary Public
under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney
attested by the Dubai Notary Public under No 4646/1/2019, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business
Point Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Next Scaffolding Industry LLC - with an address at Emirate of Ajman, Karama Area,
Falcon Building No 56, Flat no. 1001. Mobile No 0506547990
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 102,050
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
102,050; 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 procedures on the following mortgaged vehicle:

Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2017

White

Hyundai Creta

3

Sharjah

27382

2018

black

Mercedes S560

8

Abu Dhabi

82972

2018

Black

Toyota Fortuner

B

Ajman

59424

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. Please accept the assurance of our appreciation and respect,
Notifier: Tarek Fathy Mahmoud

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. Please accept the assurance of our appreciation and respect,
Notifier: Tarek Fathy Mahmoud

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. Please accept the assurance of our appreciation and respect,
Notifier: Tarek Fathy Mahmoud
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ثقافة وفنون

Friday

30

بح�ضور �سامل بن ركا�ض

افتتاح « واحة الفنون » يف حممية البطحاء مب�شاركة الفنانني وجمل�س العني لل�شباب
•• العني  -الفجر

افتتح جمل�س العني لل�شباب فعالية حتت عنوان
“ واح��ة الفنون “ ،يف حممية البطحاء �إحدى
م��واق��ع م��دي�ن��ة ال �ع�ين ال �� �ص �ح��راوي��ة والبيئية،
وذل��ك بح�ضور ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض
العامري ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي �سابقاً،

ومب�شاركة �أع�ضاء من جمل�س �أبو ظبي لل�شباب
وعدد من الفنانني واجلمهور بالتعاون مع مركز
رفلكت للفنون االبداعية ومتجر �شدون ،وكافيه
“ التيه بل�س».
وت�ضمنت الفعالية عر�ض  30لوحة ت�شكيلية
للفنانني و�إقامة املر�سم احلي امل�صاحب للفعالية
يف ف�ضاءات املحمية حتت �أ�شجار الغاف� ،إ�ضافة

�إىل ح�ل�ق��ة ح� ��وار ث�ق��اف�ي��ة مب �� �ش��ارك��ة الفنانني
واجلمهور.
و�أك��د ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض يف كلمته
خ�لال ال�ل�ق��اء على ال ��دور الكبري ال��ذي يقدمه
جمل�س العني لل�شباب يف متكني ال�شباب وتطوير
مهاراتهم ،منوهاً بهذا الن�شاط و�أهمية اجلل�سات
احلوارية بني الفنانني ملناق�شة التحديات التي

اختتام فعاليات مهرجان نواك�شوط
لل�شعر العربي
•• ال�شارقة  :الفجر

اختتم مهرجان نواك�شوط لل�شعر العربي فعاليات
ال��دورة ال�سابعة التي �أقيمت حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،بح�ضور
�سعادة عبد اهلل العوي�س رئي�س دائ��رة الثقافة يف
ال�شارقة ،والأ�ستاذ حممد �إبراهيم الق�صري مدير

�إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف الدائرة ،الأ�ستاذ حممد
الربيكي مدير بيت ال�شعر يف ال�شارقة ،ود .عبد
اهلل ال�سيد مدير بيت �شعر نواك�شوط ،وع��دد من
ال�شعراء واملثقفني والن ّقاد.وتوا�صلت الفعاليات
على مدى � 3أي��ام مب�شاركة �أك�ثر من � 14شاعراً
و�شاعرة من موريتانيا وال�سنغال ومايل وغامبيا
والوطن العربي ،كما ث ّمن ال�شعراء امل�شاركون يف
مهرجان نواك�شوط لل�شعر العربي ،الدور الثقايف

ال �ب��ارز ال��ذي ت�ق��وم ب��ه ال���ش��ارق��ة ،معتربين بيوت
ال�شعر� -إحدى مت ّثالت م�شروعها الثقايف املمتد-
يف ال��وط��ن العربي؛ من�صة �إب��داع�ي��ة تعيد لل�شعر
مكانته ،و�أ�شادوا ببيت ال�شعر يف نواك�شوط وا�صفني
�إياه بـ»احلا�ضنة الثقافية للمبدعني املوريتانيني».
و��ش�ه��د ال �ي��وم اخل�ت��ام��ي ل�ل�م�ه��رج��ان ن ��دوة نقدية
حملت عنوان «النقد الأدبي يف موريتانيا :ق�ضاياه
و�إج ��راءات ��ه» �أداره ��ا ال��دك�ت��ور ال�شيخ �سيدي عبد
اهلل ،وحا�ضر فيها �أربعة ن ّقاد هم :د .فاطمة عبد
الوهاب ،د� .أحمد �أبو بكر ،د .حممد حممود الزبري،
د� .أح�م��دو �آك ��اه ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل امل�ق��رري��ن د .ابوه
بلباله و �أ .فا�ضل غي ،حيث �سلطت الندوة ال�ضوء
من زواي��ا متعددة على تاريخ النقد الأدب��ي قدميا
وحديثا للن�ص ال�شعري يف موريتانيا و�إ�شكاالته
.واختتمت فعاليات ال�ن��دوة مب��داخ�لات املقررين
اللذين ا�ستعر�ضا على عجالة خال�صة البحوث
التي مت تقدميها التى ركزت على �أهم الإ�شكاالت
التي �أث�يرت والق�ضايا التي متت درا�ستها ،وعلى
هام�ش الندوة �أقيم حفل توقيع لديوان « تراتيل
النب�ض» لل�شاعر حممد حممود ال�سا�سي ،الذي
�صدر لهذا العام �ضمن جمموعة من الدواوين عن
دائرة الثقافة يف ال�شارقة.

تواجه �أعمالهم وت�سليط ال�ضوء على ابداعاتهم،
م�شيداً بالر�سامني امل�شاركني يف ج�ن��اح الر�سم
احل��ي و�إب��داع��ات �ه��م ال��رائ�ع��ة يف خمتلف �أ�شكال
الفنون التعبريية والت�شكيلية.
وق��ال��ت فاطمة �أح�م��د احل�لام��ي رئي�سة جمل�س
العني لل�شباب �إن هذه الفعالية هي الأوىل �ضمن
فعاليات جمل�س العني لل�شباب يف دورته الثانية

وال�ت��ي ت�ن��درج حت��ت م �ب��ادرة من�صة « »share
املعنية بدعم ومتكني ال�شباب املوهوبني  ،م�شرية
�إىل �أن الهدف هو بناء ج�سور تقرب الر�سامني
من اجلمهور للتعرف عليهم عن ق��رب وتعزيز
امل ��واه ��ب ال�ف�ن�ي��ة ال �� �ش��اب��ة يف خم�ت�ل��ف جم ��االت
الفنون.
من جهتها �أكدت نورة �أحمد خليفة املحمود ع�ضو

جمل�س العني لل�شباب �أن ر�ؤية القيادة الر�شيدة
وال�ت��وج�ه��ات احل�ك��وم�ي��ة تن�صب ب�شكل م�ستمر
على احت�ضان املواهب وتوفري م�ساحة لإ�شراك
ال�شباب يف ور�ش العمل الوطنية والتطوع يف كافة
الفعاليات املختلفة لال�ستثمار الأمثل للطاقات
يف �صفوف ال�شباب ،خا�صة ن�شر الوعي الثقايف
للفنون و الإبداع.

«�أبوظبي للغة العربية» ي�شارك يف معر�ض
م�سقط الدويل للكتاب 2022
يُ�شارك مركز �أبوظبي للغة العربية ،التابع لدائرة
الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي ،يف الدورة  26من
“معر�ض م�سقط الدويل للكتاب  ،»2022والتي
انطلقت �أم�س وت�ستمر حتى  5مار�س املقبل يف
العا�صمة العمانية م�سقط.و ُترحب دورة هذا
العام من املعر�ض مب�شاركة  715دار ن�شر و27
دول��ة م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل .وينظم املعر�ض
�أك�ثر من  200فعالية ثقافية و�أدب�ي��ة متنوعة
من �ضمنها  114فعالية ثقافية و 85فعالية
للطفل والأ�� �س ��رة ..ك�م��ا ي�شهد تنظيم برنامج
ل �ل �م �ب��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،يف جم� ��االت ال� �ق ��راءة،
والت�أليف والرتجمة ،والن�شر و�صناعة الكتاب،
واملجال�س الأدبية ،واملكتبات العامة .وي�سعى مركز
�أبوظبي للغة العربية خالل م�شاركته �إىل تعزيز
ح�ضور اللغة العربية ،وا�ستك�شاف �أفكار ملهمة يف
هذا املجال� ،إىل جانب بحث �سبل �إقامة عالقات
تعاون و�شراكة مع دور الن�شر واجلهات والهيئات
الثقافية املتخ�ص�صة املتواجدين يف املعر�ض.
وتت�ضمن �أج �ن��دة امل��رك��ز امل�ت��واج��د يف ج�ن��اح رقم

 3Aيف ال�ق��اع��ة  ، 3جم�م��وع��ة م��ن الفعاليات
النوعية ،التي ي�ستعر�ض من خاللها م�ستجدات
م�شاريعه املختلفة مبجاالت الن�شر والرتجمة،
كما ي�شارك م��ع زوار املعر�ض �أح��دث �إ�صداراته

اجل��دي��دة م��ن ال�ك�ت��ب والأع �م ��ال اجل��دي��دة� ،إىل
ج��ان��ب ه��دف��ه امل�ت�م�ث��ل يف ت���س� ّل�ي��ط ال �� �ض��وء على
م�ب��ادرات��ه ع�بر جمموعة م��ن ال�ن��دوات الثقافية
خالل �أيام املعر�ض.

يت�ضمن �أعمال �أكرث من  60فنانا دوليا و 15فنانا حمليا

«بيت احلكمة» يدخل «بوابة امليتافري�س» يف �أول معر�ض للرموز غري القابلة لال�ستبدال « »NFTبال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

يف ح��دث يعد الأول م��ن ن��وع��ه يف ال�شارقة،
ي�ست�ضيف “بيت احلكمة” ،امل��رك��ز الثقايف
امل�ب�ت�ك��ر ال ��ذي يعترب �أح ��دث من ��وذج ملكتبات
امل�ستقبل ،والتابع لـهيئة ال�شارقة لال�ستثمار
والتطوير “�شروق” ،معر�ضاً فنياً للرموز
غ�ير ال�ق��اب�ل��ة ل�لا��س�ت�ب��دال  ،NFTsيجمع
خمتارات من �أعمال الفنانني املتخ�ص�صني يف
جمال الفن الرقمي وت�شفري الأعمال الفن ّية.
يت�ضمن املعر�ض ،الذي يقام خالل الفرتة من
 1مار�س �إىل � 15أبريل حتت عنوان “بوابة
�إىل امليتافري�س”� ،أعمال �أكرث من  60فنانا
دوليا و 15فنانا حمليا ،وي�ستهدف تعريف
الزوار بعامل “امليتافري�س” االفرتا�ضي وما
يحتويه م��ن تقنيات م�ت�ط�وّرة ،وب�ن��اء عالقة
بني الفن التقليدي والرقمي ،مقدماً بذلك
م�ساح ًة وا�سع ًة للحوار الثقايف والإبداعي.
وي�ن�ظ��م “بيت حكمة” امل �ع��ر���ض بالتعاون
م��ع “معر�ض ال�ف��ن العاملي” “غلوبال �آرت
�إك�سبي�شن” ،امل�ن���ص��ة ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي جتمع
�أ� �ص �ح��اب امل��واه��ب ال�ف�ن�ي��ة ،وم�ن���ص��ة “مورو

كوليكتف” ،امل �ب ��ادرة ال ��رائ ��دة يف الإم� ��ارات
لتن�سيق املعار�ض الفنية الرقم ّية التي تعر�ض
�أعما ًال فني ًة بتقنية الـ «.»NFTs
ويقام املعر�ض “بوابة �إىل امليتافري�س” يف
م�ساحة “معر�ض اخلوارزمي” ،حيث يقدم
الأع�م��ال الفني ًة على � 24شا�شة ،تغطي يف
جمملها جم��االت الفن الرقمي ،والت�شفري،
واملو�سيقى لنخبة من الفنانني من الإمارات
ودول م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�شمايل
�إف��ري�ق�ي��ا و�أوروب� ��ا و�آ��س�ي��ا وال��والي��ات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة�� .س�ي�ت��م ت �ق��دمي الأع� �م ��ال على
دورت�ين خالل فرتة املعر�ض� ،إذ �ست�ست�ضيف
ال� ��دورة الأوىل �أك�ث�ر م��ن  30ف �ن��ان عاملي،
تتبعها ال��دورة الثانية با�ست�ضافة ما يقارب
العدد ذات��ه من الفنانني .ويقام على هام�ش
امل�ع��ر���ض ب��رن��ام� ٌج ث �ق��ا ٌّيف ع�ل��ى م��دى يومني،
يتناول �أح��دث التقنيات الإبداع ّية اجلديدة
يف ع� ��امل ال� �ف ��ن ،وي �� �س �ت �ع��ر���ض خ �ل�ال ن ��دوة
نقا�شية الأ�ساليب واملمار�سات الفن ّية املبتكرة
واملعا�صرة ،ويت�ضمن �سل�سلة من ور�ش العمل
التي تقدم للفنانني وال��زوار �إر�شادات عمل ّية
ح��ول ط��ري�ق��ة حت��وي��ل �أع�م��ال�ه��م الفنية �إىل

�شكلها الرقمي بتقنية “الرموز غري القابلة
لال�ستبدال» .وقالت مروة العقروبي ،مديرة
بيت احلكمة“ :ن�سعى دائ�م�اً �إىل ا�ست�ضافة
ال�ف�ع��ال�ي��ات امل �م � ّي��زة ال �ت��ي ت�ث�ري امل�شهدين
ال �ث �ق��ايف وال �ف �ن��ي يف �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ودول ��ة
الإمارات العربية املتحدة ،ونتطلع من خالل
تنظيمنا ل�ه��ذا امل�ع��ر���ض وال�برن��ام��ج الثقايف
امل�صاحب له� ،إىل متكني الفنانني املحرتفني
واملوهوبني على حد �سواء من اال�ستفادة من
التقنيات امل�ب�ت�ك��رة يف حتقيق ان�ت���ش��ار �أو�سع
وجناح �أك�بر ،وتعزيز مكانة الإم��ارة والدولة
كوجهة رائدة لأحدث االجتاهات الفنية على
م�ستوى املنطقة والعامل».و�أ�شارت العقروبي
�إىل �أن بيت احلكمة ي�ضع التعليم والتثقيف
والتوعية يف مقدمة �أهدافه ،متا�شياً مع ر�ؤية
�إم��ارة ال�شارقة املعرفية والثقافية ور�سالتها
التنويرية �إىل ال�ع��امل ،ومت�ث��ل ال��رم��وز غري
القابلة لال�ستبدال جم��ا ًال �إب��داع�ي�اً جديداً
مي�ك��ن ت��وظ�ي�ف��ه يف ق �ط��اع��ات ع��دي��دة ،ويعد
بوابة الدخول �إىل امل�ستقبل ،بف�ضل ما يتيحه
من خ�ي��ارات للو�صول �إىل منتجات وجتارب
ف�ن�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة ،ل��ذل��ك ي�شكل ه ��ذا املعر�ض

بوابة العبور للفنانني وامل�صورين واملبدعني
امل�ق�ي�م�ين يف امل�ن�ط�ق��ة ل��دخ��ول ه ��ذا ال�سوق
العاملي غري املحدود.
وق��ال �ستيفانو فافاريتو ،ال�شريك امل�ؤ�س�س
لـ”معر�ض ال �ف��ن العاملي” “غلوبال �آرت
�إكزبي�شن” وال� �ق� � ّي ��م ال �ف �ن��ي للمعر�ض:
“ي�شرفني التعاون مع بيت احلكمة و من�صة
“مورو كوليكتف” لتنظيم معر�ض “بوابة
�إىل امليتافري�س” الفني الرقمي الأول من
نوعه يف �إمارة ال�شارقة».
يُذكر �أن “الرموز غري القابلة لال�ستبدال”
هي عبارة عن �أ�صول رقمية م�شفرة وفريدة
تعتمد على تقنية “البلوك ت�شني” ،ومتثل
ملكية الأعمال الفنية الأ�صيلة مثل اللوحات
ال�ف�ن�ي��ة وال �غ��راف �ي��ك وامل ��ؤل �ف ��ات املو�سيقية
وال�ف�ي��دي��و وال �� �ص��ور ،وت�ت���س��م ت�ل��ك الأ�صول
ب��رم��وز ت�ع��ري��ف ف��ري��دة تثبت ملكية العمل
الفني الأ�صيل.
ي�شار �إىل �أن املعر�ض يقام ب�شراكة تكنولوجية
م��ع “�إل جي” ،وال�ف�ط�ي��م ل�لال�ك�ترون�ي��ات ،
ويتطلع �إىل �أن يكون بوابة الفنانني ملواكبة
متغريات الفن يف الع�صر الرقمي.
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�أحب �أن �أغادر برناجمي و�أنا متعبة ويف الوقت ذاته مليئة بالطاقة

جي�سيكا عازار� :أنا (بيتوتية) �أقوم
بعملي ثم �أعود �إىل البيت
تطل الإعالمية اللبنانية جي�سيكا ع��ازار عرب �شا�شة ( )Dubai TVمن خالل
برناجمها ( ،)40ولكن مع �ضيوف خمتلفني عن الذين ت�ست�ضيفهم يف الربنامج نف�سه
على حمطة ( )mtvاللبنانية.
عازار حتدثت عن هذه التجربة اجلديدة وموا�ضيع �أخرى يف احلوار الآتي:
• كيف تتحدثني عن تفا�صيل تقدميك ن�سخة من
برناجمك ( )40مل�صلحة تلفزيون دبي؟
 ( )Dubai TVا��ش�ترى ف�ك��رة ال�برن��ام��ج منحم�ط��ة ( ،)mtvول�ك�ن��ه ��س�ي�ع��اود �أي �� �ض �اً عر�ض
بع�ض احللقات التي بُثت لنجوم ميلكون �شهرة
يف اخلليج .و�أنا �أقوم حالياً بت�سجيل حلقتني من
ال�برن��ام��ج ،الأوىل خا�صة بتلفزيون ()mtv
والثانية بتلفزيون دبي وب�ضيوف
خم�ت�ل�ف�ين ،وه��م جن��وم من
كل الدول العربية ،ولكنهم
م � �ع� ��روف� ��ون يف اخلليج
واحل�صة الأك�بر �ستكون
م ��ن ن �� �ص �ي��ب النجوم
اخلليجيني.
• الالفت يف برنامج
(� )40أ�� �س� �ل ��وب ��ه
ال �� �س �ه��ل املمتنع،
ف�ه��و م �ن �وّع وغني
ويف ال��وق��ت ذاته
ب�سيط؟
 هذا الربنامجح� �ق ��ق ال �ن �ج ��اح
يف ك� ��ل ال � ��دول
ال � �ت� ��ي ُع ��ر� ��ض
فيها ،بالرغم
من ب�ساطته.
ن � � � � �ح � � � � ��ن مل
ن� � � � � � �خ � � �ت� � ��رع
ال � � � � �ب � � � � ��ارود،
و�أي برنامج
� َآخ � � ��ر مي �ك��ن �أن
ي�ضم � � 40س ��ؤا ًال �أو
�أك�ث��ر ،ول �ك��ن ل�ع�ب��ة التوقيت
وحتديد فرتة لل�ضيف للإجابة
ع��ن ال �� �س ��ؤال ،وط � � ْرح �أ�سئلة
جريئة عليه ،وطريقة تنفيذ
الربنامج ،كلها عنا�صر �ساعدت
يف و�صوله �إىل امل�شاهدين ،لأن
ال�ضيف خالل احل��وار يكون
ج��ال���س�اً ع�ل��ى ك��ر��س��ي عالٍ
وال ي�شاهد �أي �شيء ب�سبب
العتمة .وحتى (الكامريامان)
الأقرب �إليه يكون بعيداً عنه
� 3أم �ت��ار وي��رت��دي مالب�س
ب��ال �ل��ون الأ� �س ��ود.وال �ط ��اول ��ة
والكر�سي عاليان عن الأر�ض،
وه� ��ذا الأم � ��ر ي�ج�ع��ل ال�ضيف
�أك� �ث ��ر ه� � � � ��دوءاً وق � � � ��درة على
الرتكيز على جوابه وال ي�شعر
ب�أن �أحداً ينظر �إليه .ومن جهتي
َ
ال�ضيف بالراحة
�أحاول �أن �أُ ْ�ش ِع َر
ك��ي يتكلم ع�ل��ى �سجيته ،وميكن
�أن �أم��ازح��ه �أو �أح�شره بح�سب ما
يقت�ضي الأمر ،لكنني ل�ستُ جلاّ داً
وال قا�ضياً �أو مبوقع ا ُ
حل� ْك��م عليه
على الهواء ،بل �أ�سمع وجهة نظره
و�أط��رح عليه الأ�سئلة التي تدور يف

عقول النا�س و�أح��اول �أن �أح�صل منه على �أك�بر قدر من املعلومات.من
�أه ّم �أُ�سُ �س الربنامج عدم �إهانة ال�ضيف والتقليل من احرتامه ،ولذلك
�أَحَ � ّ�ب ال�ضيوف الربنامج ،كما �أن��ه ممنوع التعقيب على كالم ال�ضيف.
ولأن هذا الأمر غري موجود يف ثقافتنا العربية ،وكي ال يتهمني البع�ض
باالكتفاء بقراءة الأ�سئلة املكتوبة على الورق ،مع �أنني �أتعاون مع فريق
العمل ونبذل جهداً يف التح�ضري للأ�سئلة ،ميكن �أن �أع ّقب على بع�ضها
ُ
وجدت �أن هناك �ضرورة لذلك.
يف حال
• �أيّ من احللقات جتدينها الأف�ضل يف برنامج ()40؟
 ال ميكنني تف�ضيل حلقة على �أخرى يف الربنامج .مث ًال ،ح ّل امل�صمم
العاملي �إيلي �صعب معي �ضيفاً يف الربنامج مع �أن �إطالالته نادرة.
ال ميكن مقارنة حلقة من الربنامج ب�أخرى ب�سبب وجود اختالف بينها،
كما �أن��ه ال توجد �شخ�صية ت�شبه �أخ��رى ،وال ميكن �أن �أق��ارن حلق ًة مع
�ضيف �سيا�سي بحلقة يح ّل عليها �ضيف ٌ
ممثل وال بحلقة ن�ست�ضيف
ً
فيها م�صم َم �أزياء .لكن حلقات النجوم و�أهل الفن يكون لها دائما طعم
خمتلف.وحتى ال�سيا�سيني الذين �أ�ست�ضيفهم يف الربنامج على قناة
( ،)mtvلأنني ال �أ�ست�ضيف �سيا�سيني على حمطة (دب��ي) ،يجب �أن
تكون لديهم ق�صة �أو �إجناز ما قاموا به كي �أ�ضيء عليه .وال �أ�ست�ضيف
�سيا�سيني ملجرد �أنهم يعملون يف ال�سيا�سة ،لأن الهدف من الربنامج لي�س
الت�سويق لهم ،بل ْ
ك�شف ما يعرفونه والإ�ضاءة على جتاربهم .وب�صرف
النظر عن ر�أينا ب�أي �سيا�سي� ،سواء كنا نتوافق معه �أم ال،ال ميكن �إال �أن
نعرتف ب�أن �إيلي الفرزيل وكرمي بقرادوين مو�سوعتان واحلديث معهما
يخت�صر قراءة عدد كبري من املجلدات.
• �أيهما �أ�شد ذكاء يف احلوار الن�ساء �أم الرجال؟
 �أك�ثر م��ا �أ��س�ع��دين ه��ذه ال�سنة يف برناجمي �أن ع��دد الن�ساء اللواتي�أ�ست�ضيفهن �أكرث من الرجال ،وهذا يعني �أنهن يثقن بي وبالربنامج.
واملعروف عن املر�أة �أنها تعطي الثقة من قلبها ،و�س�أ�ست�ضيف يف احللقات
املقبلة �أ��س�م��اء م�ع��روف��ة وق��وي��ة .احل ��وار جميل م��ع امل ��ر�أة كما الرجل،
و�أ�ست�ضيف املر�أة كي �أرفع من �ش�أنها و�أُ ْبرِز جناحاتها و�أقدّمها بال�صورة
اجلميلة التي تليق بهذه النجاحات.
• �أي ال�شخ�صيات ا�ستفزتك �إيجاباً؟
 الكل .ع��ادة� ،أح��ب �أن �أغ��ادر احللقة و�أن��ا متعبة ويف الوقت ذات��ه مليئةبالطاقة .و�أك�ثر ما يفرحني �أن كل ال�ضيوف كانوا مرتاحني وفرحني
بعد ظهورهم يف الربنامج.
• هل هناك �ضيوف رف�ضوا الظهور يف الربنامج؟
 الكل يعرف �أن املحطات اللبنانية ال تدفع امل��ال لل�ضيوف .وك��ل مَنا�ست�ضف ُتهم رحّ �ب��وا بالظهور معي لأنهم يثقون بالربنامج وباملحطة،
ولأنهم يعرفون �أنهم يجب �أن يط ّلوا على اجلمهور اللبناين.هناك مَن
يرف�ضون الظهور حتت ذريعة �أن��ه ال يوجد لديهم ما يقولونه ،ثم ال
يلبثون �أن يطلوا يف حمطة ف�ضائية �أخرى ملجرد �أنها تدفع لهم املال .كل
الأ�سماء التي ا�ست�ضف ُتها �أكرب من �أن ت�شرتط مُقا ِب ً
ال مادياً لقاء ظهورها
يف الربنامج.
ً
• من الوا�ضح جدا �أن عملك زاد بعد ال��زواج ،فهل هذا الأمر يزعج
زوجك؟
 على العك�س ،بل زوج��ي يدعمني دائماً ويقدّر عملي ويعطي ر�أي��ه يفالربنامج ويتابعه باهتمام�.أنا �شخ�ص بيتوتي �أقوم بعملي ثم �أعود �إىل
البيت� .أحب البيت والعائلة ،ومع �أننا ن�سهر من وقت �إىل � َآخ��ر ،ولكننا
كعائلة من�ضي غالبية وقتنا يف البيت.
• كيف تردّين على االنتقادات التي تعرّ�ضتِ لها �أن��ت وزوج��ك عند
ا�ستقبالكما للفنان حممد رم�ضان يف منزلكما؟
 بع�ض النا�س يحبون االنتقادات لأي �سبب كان .كنتُ مع زوجي وعائلتي،وزارنا حممد رم�ضان يف البيت وهو �صديق لنا و�أم�ضينا وقتاً ممتعاً معاً،
وال �أعرف ما امل�شكلة يف ذلك.هل لأننا حتت ال�ضوء ال يحق لنا �أن ن�سهر
�أو نفرح؟ نحن ب�شر ك�سائر النا�س.
• هل تخططني للإجناب؟
 �إن �شاء اهلل( .متل ما اهلل برييد) .الكل يتزوج من �أجل حتقيق حلمهبت�أ�سي�س عائلة .وال �أ�شرتط �أن يكون طفلي ذكراً �أو �أنثى ،بل �أقول (متل
ما اهلل برييد).

حممود الليثي:
�أمل رزق :وافقت على
الظهور ك�ضيفة �شرف �أج�سد �شخ�صية طبيب
فى "داميا عامر" من نف�سي ..والتعامل مع
الأطفال �أ�صبح خمتلفاً
�أجل ه�ؤالء!
�أع��رب��ت ال�ف�ن��ان��ة �أم ��ل رزق ع��ن �سعادتها مب�شاركتها
ك�ضيفة � �ش��رف يف م�سل�سل "داميا عامر" للفنان
م�صطفى �شعبان ،واملقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل.
وق��ال��ت "رزق" يف ت�صريح خا�ص لـ"و�شو�شة"� :أقوم
بت�صوير حلقة واحدة فقط ك�ضيفة �شرف ولي�س دورا
كامال ،م�شرية �إىل �أنها وافقت على احللقة من �أجل
لبلبة وم�صطفى �شعبان وامل �خ��رج جم��دي الهواري
لأنهم �أ�صدقاء يل وكنت �أمتنى العمل معهم.
م�سل�سل داميا عامر ،بطولة م�صطفى �شعبان ،لبلبة،
�أحمد ال�شامي ،ك��رمي عفيفي ،وع��دد كبري من جنوم
الفن ومن �إخراج جمدي الهواري.

ق��ال الفنان حممود الليثي �إن��ه ي�سجل �ضمن �أح ��داث فيلم
(معايل ماما) �شخ�صية طبيب نف�سي جتمعه الأح��داث مع
الأم التي جت�سد �شخ�صيتها الفنانة ب�شرى.
و�أ�ضاف على هام�ش العر�ض اخلا�ص للفيلم� ،أنه مل يواجه �أي
�صعوبات يف التعامل مع الأطفال،
م�شرياً �إىل �أن الأطفال يف هذا الع�صر يختلفون متاما عما
�سبق.
و�أو� �ض��ح �أن��ه ا�ستمتع للغاية يف كوالي�س الفيلم حيث كانوا
يتعاملون جميعا ك�أ�سرة واحدة،
كما �أع��رب عن �سعادته ب�سبب تلقيه ردود فعل عن م�سل�سل
"البحث عن عال" بطولة هند �صربي والذي يعر�ض حاليا
على من�صة نيتفليك�س.
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عمرو يو�سف يبد أ�
جل�سات فيلم (�شقو)
فور عودته من الريا�ض ،بعد انتهاء عر�ض م�سرحيته (كازانوفا)� ،ضمن
فعاليات مو�سم الريا�ض ،يبد�أ الفنان عمرو يو�سف جل�سات عمل فيلمه
اجل��دي��د (��ش�ق��و) ،امل�ق��رر عر�ضه خ�لال مو�سم ال�صيف املقبل بال�صاالت
ال�سينمائية يف م�صر والعامل العربي.
الفيلم اجل��دي��د م��ن �إخ ��راج ك��رمي ال�سبكي ،وي���ش��ارك يف بطولته حممد
ممدوح ،يف وقت �سي�ستغل ال�سبكي تفرغ �أبطال الفيلم وعدم ارتباطهم ب�أي
�أعمال درامية لرم�ضان املقبل من �أج��ل االنتهاء من الت�صوير يف الوقت
املنا�سب ،خ�صو�صا �أن العمل �سيتم ت�صويره بالكامل داخل م�صر.
عمرو يو�سف ينتظر عر�ض م�سل�سله اجلديد (وعد ال�شيطان) عرب من�صة
�شاهد ال�صيف املقبل ،والذي �شارك يف بطولته مع عا�شة بن �أحمد ،يف وقت
�ستعر�ض م�سرحية "كازانوفا" خالل مو�سم عيد الفطر ،وفق االتفاق مع
ال�شركة املنتجة ،التي ترغب بعر�ضها يف م�صر قبل جولة عربية تت�ضمن
عر�ضها ب�أكرث من دولة.
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العلماء يربطون مر�ض الزهامير بت�أثري الو�سط املحيط
اكت�شف علماء جامعة �ساوث ويلز الأ�سرتالية ،لأول مرة ،كيف
ت�ساهم اجلينات والبيئة يف تطور مر�ض الزهامير.
وت�شري جملة � ،Journal of Neurologyإىل �أن الباحثني
در�سوا ب�صورة مف�صلة التوائم املتطابقة (من تخ�صيب بوي�ضة
واح ��دة) وت��وائ��م ثنائية (م��ن تخ�صيب بوي�ضتني) ع��ن طريق
قيا�س تراكم لويحات الأميلويد يف �أدمغة املر�ضى با�ستخدام
الت�صوير املقطعي البوزيرتوين (.)PET
وم ��ن �أج ��ل رب ��ط ت ��أث�ي�ر اجل �ي �ن��ات وال �ع��وام��ل ال�ب�ي�ئ�ي��ة بتطور
الأمرا�ض املختلفة ،غالبا ما يدر�س الباحثون التوائم املتطابقة،
لأن جينومها متطابق  100باملئة تقريبا .لأنه من املحتمل جدا
�أن يكون �أي اختالف يف املظهر وال�سلوك لدى التوائم املتطابقة،
ناجت عن ت�أثري عوامل بيئية قوية ،على الرغم من �أوجه الت�شابه
الكثرية بينهما .و�أما التوائم الثنائية ،فتكون لديهم  50باملئة
فقط من اجلينات املتطابقة� .أي �أن االختالفات اجلينية بينهما

طعام يزيد من خطر املوت بن�سبة
 % 95لدى مر�ضى داء كرون!

الكركم
ي � �� � �س� ��اه� ��م ال� � �ك � ��رك � ��م يف
ال��وق��اي��ة م��ن ال�سرطان،
ن � �ظ ��را الح � �ت� ��وائ� ��ه على
م ��ادة ال �ك��رك �م�ين ،والتي
ثبت �أنها حتد من انت�شار
� �س ��رط ��ان البنكريا�س.
يتمتع ال�ك��رك��م بخوا�ص
رائعة م�ضادة لاللتهابات،
وه��و يتفوق على الكثري من الأدوي��ة امل�ضادة لاللتهابات ،ويدخل �ضمن
قائمة �أكرث الأطعمة امل�ضادة لاللتهابات على م�ستوى العامل.
ي���س��اه��م ال �ك��رك��م يف خ�ف����ض ال �ك��ول �� �س�ترول ب ��ال ��دم ،وذل� ��ك ب���س�ب��ب قدرة
م ��ادة ال�ك��رك�م�ين ع�ل��ى �إح� ��داث ت�غ�ي�يرات يف �آل �ي��ة ع�م��ل اجل�ي�ن��ات املتعلقة
بالكول�سرتول.
وي�ساهم يف الوقاية من مر�ض الزهامير ،نظرا لأن مادة الكركمني تتمتع
بالقدرة على عبور احلاجز ال��دم��وي املخي والو�صول �إىل امل��خ ،وت�ساهم
خ�صائ�صها امل�ضادة لاللتهابات وامل�ضادة للأك�سدة يف الوقاية من الزهامير،
ح�سب العديد من الدرا�سات التي �أجريت م�ؤخرا.
ي�ساهم الكركم يف حماربة االكتئاب ،وك�شفت �إحدى الدرا�سات التي �أجريت
م�ؤخرا �أنه يتمتع بخوا�ص �شبيهة لعقار الربوازك ال�شهري ،والذي ي�ستخدم
يف ع�لاج االكتئاب .وللكركم خوا�ص رائعة يف تطهري الكبد من ال�سموم
وتظهري اجل�سم ب�شكل عام ،ولذا ين�صح بتناوله ب�شكل يومي منتظم.

• ما هو م�صب النهر ؟
م�صب النهر هو النقطة التي ينتهي عندها النهر هي حيث يلتقي
النهر بالبحر وي�صب فيه  .ي�سمى اي�ضا فم النهر قد يح�صل مد وجزر
عند م�صب النهر مما يجعل م�صب النهر موح ً
ال .

• ملاذا ي�أخذ م�صب بع�ض الأنهار �شكل الدلتا؟

قد يحدث ال جتري بع�ض الأنهار بخط م�ستقيم �إىل البحر بل تنق�سم
�إىل عدة انهار �صغرية �أو �إىل قنوات متعددة تتكون الدلتا من الوحل
والطني ال��ذي جترفه الأن�ه��ار ال�صغرية والقنوات �إىل م�صب النهر
�سميت دلتا لأنها ت�شبه احلرف اليوناين املعروف دلتا.

• ما هي �أ�صلب مادة يف ج�سم الإن�سان؟
املينا بالأ�سنان

• كم �ضلع ًا يف ج�سم الإن�سان العادي؟
� 24ضلعاً

�أكرث و�ضوحا واقوى من االختالفات ب�سبب عوامل البيئة.
وقد ا�شرتك يف هذه الدرا�سة  61زوجا من التوائم املتطابقة
و 42من التوائم الثنائية �أعمارهم  71عاما ،خ�ضعوا جميعهم
لفح�ص الت�صوير املقطعي ال�ب��وزي�تروين للك�شف ع��ن تراكم
لويحات الأميلويد -الربوتني الذي يبد�أ بالرتاكم يف الدماغ يف
املراحل املبكرة ملر�ض الزهامير .وات�ضح للباحثني �أن اجلينات
تلعب دورا معتدال يف عملية تراكم الأميلويد يف الدماغ.
ول�ك��ن مل يتمكن ال�ب��اح�ث��ون م��ن حت��دي��د ال �ع��وام��ل اخلارجية
التي ت�ساهم يف تطور مر�ض ال��زه��امي��ر .ولكن ات�ضح لهم �أن
ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم ،ومر�ض ال�سكري ،وارتفاع م�ستوى
الكولي�سرتول يف ال��دم ،و�أم��را���ض القلب والأوع�ي��ة الدموية ال
عالقة لها بخطر تراكم لويحات الأميلويد يف الدماغ.
وي�شري الباحثون� ،إىل �ضرورة موا�صلة هذا البحث ب�صورة �أو�سع
و�أعمق.

�سائحون يرتدون �أقنعة الوجه يتجولون حول معبد وات فو يف بانكوك .ا ف ب

ُيعرف مر�ض كرون ب�أنه حالة مزمنة ت�سبب التهاب �أجزاء من اجلهاز
اله�ضمي .وحددت درا�سة جديدة نوعا معينا من الطعام ميكن �أن يكون
مميتا للمر�ضى.
وميكن �أن يت�سبب االلتهاب الناجم ع��ن داء ك��رون يف ظهور �أعرا�ض
غري مريحة ترتاوح من الأمل �إىل �سوء التغذية .وميكن �أن ينت�شر هذا
االلتهاب �إىل طبقات �أعمق من �أمعائك .وميكن �أن ت�ؤدي احلالة �أي�ضا
�إىل م�شاكل تهدد احلياة يف بع�ض احلاالت .وتو�صلت الأبحاث �إىل نوع
من الطعام ميكن �أن يزيد من خطر ال��وف��اة من مر�ض ك��رون بن�سبة
مذهلة ت�صل �إىل .95%
وك�شف اخلرباء �أن الطعام الذي يزيد من خطر املوت من حالة االلتهاب
هو اللحوم امل�صنعة.
و�صنفت الوكالة الدولية لأبحاث ال�سرطان ( )IARCالتابعة ملنظمة
ال�صحة العاملية هذا النوع من اللحوم على �أنه مادة م�سرطنة  -م�سببة
لل�سرطان  -منذ �سنوات عديدة.
وم��ع ذل��ك� ،أف��اد البحث اجل��دي��د ،ال��ذي �أج��راه الأ��س�ت��اذ ج��ي ت�شني من
جامعة ت�شجيانغ يف هانغت�شو بال�صني وزمال�ؤه� ،أن اللحوم امل�صنعة تزيد
من خطر الوفاة ،خا�صة بالن�سبة للمر�ضى الذين يعانون من مر�ض
كرون.
ووج��د الباحثون �أن هذا اخلطر كان مرتفعا ب�شكل خا�ص بني �أولئك
الذين تناولوا اللحوم امل�صنعة �أكرث من �أربع مرات يف الأ�سبوع.
و�أو�ضح الباحثون �أن ا�ستهالك اللحوم كان ُيعتقد �سابقا �أنه ي�ساهم يف
تطور مر�ض التهاب الأمعاء (.)IBD
ومع ذلك ،مل يتم بحث خطر الوفاة من جميع الأ�سباب املرتبطة بتناول
اللحوم لدى مر�ضى داء الأمعاء االلتهابي حتى الآن.
وي�صف داء الأمعاء االلتهابي مر�ض كرون والتهاب القولون التقرحي.
وفح�ص البحث اجل��دي��د  5763مري�ضا يعانون م��ن مر�ض التهاب
الأمعاء من البنك احليوي يف اململكة املتحدة.
وج�م�ع��ت ال �ب �ي��ان��ات م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�ب�ي��ان امل �ع �ل��وم��ات ال �غ��ذائ �ي��ة املقدم
للم�شاركني.
وخ�لال الدرا�سة ،تويف  590مري�ضا .ثم خل�ص فريق البحث �إىل �أن
اللحوم امل�صنعة ه��ي ع��ام��ل خطر رئي�سي ل��زي��ادة ال��وف�ي��ات م��ن جميع
الأ�سباب عند املعاناة من مر�ض التهاب الأمعاء.
وخل�ص الباحثون يف الدرا�سة �إىل" :نو�صي باتباع نظام غذائي ُمعاد
تعديله مع تقييد اللحوم امل�صنعة بالإ�ضافة �إىل توفري نظام غذائي
�صحي �إ��ض��ايف ملر�ضى �أم��را���ض الأم�ع��اء االلتهابية ،با�ستخدام العالج
مبفرده �أو باال�شرتاك مع العالج الدوائي".

• هل تعلم �أن �أول من و�ضع �صورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين
• هل تعلم �أن نابليون بونابرت كان يق�ضي وقت فراغه يف حل الألغاز
• هل تعلم �أن دم جراد البحر عدمي اللون ولكن عند تعر�ضه للأك�سجني يتحول �إىل اللون الأزرق.
• هل تعلم �أن �أنثى حيوان املدرع ميكن �أن تنجب  4جراء يف وقت واحد وكلها من نف�س اجلن�س.
• هل تعلم �أن �أطول م�سافة طريان مت ت�سجيلها للدجاج هي  13ثانية.
هل تعلم �أن الطيور حتتاج للجاذبية الأر�ضية لتتمكن من ابتالع طعامها.
• هل تعلم �أن �أطول الأنهار يف العامل هو نهر النيل و طوله  40157ميال يليه نهر الأمزون فنهر
امل�سي�سبي
• هل تعلم �أن �أكرب حميطات العامل هو املحيط الهادي و م�ساحته  64مليون مي ً
ال و �أكرب عمق فيه
 36201قدماً
• هل تعلم �أن رمال ال�صحراء تخفي حتتها خزانات مياه جوفية �ضخمة
• هل تعلم �أن غ�صن الزيتون يرمز �إىل ال�سالم  ،ويكرث �شجر الزيتون يف بالد حو�ض البحر املتو�سط ،
و�أن �شجر الزيتون تعمر � 200سنة
• هل تعلم �أن ال�صينيون هم الذين اخرتعوا البو�صلة  ،ونقلوها بعد ذلك �إىل البحارة العرب  ،الذين
كانوا يجوبون �شمال املحيط الأطل�سي وق��د ق��ام �أه��ل البندوقية بجلب البو�صلة بعد �أ�سفارهم التجارية
�إىل بالد امل�شرق

جحا واجلار الغليظ
كان ي�سكن بجوار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�شر�س الطباع ،ودائم التل�ص�ص على بيت جحا وكانت اذنه
حادة ال�سمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �ستدخله اذنه جهنم والن جحا كاد يختنق من كرثة
حماولة خفت �صوته وزوجته وكاد ين�سى الكالم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�ص�ص والتن�صت
عليهم ف�أتفق وزوجته على �أمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املال�صق للجار وقال لها ب�صوت هادىء يا زوجتي العنيدة
هنا �أح�سن مكان لو�ضع قطع الذهب فلن يفكر �أي ل�ص يف وج��ود ذهب يف احلائط واي�ضا ن�ستطيع ان ننام
مطمئنني حتى ن�ستيقظ لل�سفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف
عامود ال�سرير ف�أيهما تف�ضلني فقالت دعني افكر و�س�أخربك بعد ان ا�ستيقظ من النوم .
�أخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�ستعجل ان ي�سافر جحا وزوجته ..وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول
اغلقي الباب جيدا ،وجعال اجلار ي�سمع �صوت اغالق الباب وم�شى جحا ودخلت زوجته �إىل غرفتها بدون ان
يدري اجلار ذلك فقد ظن �سفرهما معا..ا�سرع جحا �إىل �صاحب ال�شرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار نف�سه
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�ص�صا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خب�أ فيها جحا الذهب وقد قام
بفتح اكرث من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود �أحد يف البيت وملا ي�أ�س قال اذن �س�أجدها يف جتويف
عامود ال�سرير ،ودخل �إىل غرفة النوم يتح�س�س عامود ال�سرير لتظهر له فج�أة زوجة جحا ب�شرا�ستها وتتعارك
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �صاحب ال�شرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم
ال�سطو على منزله اليوم وهذا ما حتقق بالفعل القي القب�ض عليه لي�صحبه �صاحب ال�شرطة يف رحلة �إىل
ال�سجن يرتاح فيها جحا من ت�صرفاته ال�شر�سة.

