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هذه الطرق للح�صول على 
نوم اأف�صل!

ميكن  الن�صائح  بع�ض  ولكن  ال��ن��وم،  اأج��ل  م��ن  الأف����راد  بع�ض  يكافح 
اتباعها للم�صاعدة على النوم اجليد ليال.

وميكن القول اإن اأحد الإجراءات التي قد تبدو جذرية، ولكن ميكن اأن 
يكون لها تاأثري عميق، هي تغيري املراتب اأو الفر�ض. ول توؤدي املراتب 
ت�صبب  اأن  ميكن  بل  فح�صب،  النوم  �صعوبة  اإىل  القدمية  اأو  البالية 

اأي�صا اآلما يف الظهر واملفا�صل.
وتخفيف  اجل�صم  دع��م  يف  حديثة  بتقنية  امل��رات��ب  ت�صاعد  اأن  وميكن 

ال�صغط يف جميع املناطق ال�صحيحة.
كما اأن الأجهزة املزودة ب�صا�صات ذات �صوء اأزرق، وهي معظم الهواتف 

الذكية، جتعل من ال�صعب على الدماغ اإيقاف الت�صغيل.
على  ال�صتلقاء  اأث��ن��اء  ال�صا�صات  اإىل  النظر  بعدم  اخل���راء  ويو�صي 
ال�����ص��ري��ر، م���ا ي��ج��ع��ل م���ن ال�����ص��ه��ل ع��ل��ى ال���دم���اغ اأن ي��دخ��ل مرحلة 

ال�صرتخاء.
ول تعد التمارين و�صيلة رائعة للح�صول على لياقة بدنية فح�صب، بل 

ميكنها اأي�صا حت�صني جودة النوم.
ول توؤدي التمارين الريا�صية اإىل �صعور اجل�صم بالتعب فح�صب، بل 

توؤدي على املدى الطويل اإىل حت�صني نوعية النوم.
كما اأن ال�صتقرار يف روتني نوم حمدد يهيئ العقل وبالتايل اجل�صد 
اأي�صا ل��وج��ود خ��ط��ة؛ ه��ذا ي��ري��ح العقل اأك���ر، وه��و ج��زء م��ن عملية 

التهدئة.
ال��وق��ت نف�صه  اإن��ه م��ن املهم حم��اول��ة ال�صتيقاظ يف   NHS وت��ق��ول 
 ،NHS من  املقدمة  الأخ���رى  التو�صيات  وتت�صمن  اأي�صا.  ي��وم  كل 
كتابة قوائم املهام لليوم التايل. والغر�ض من ذلك هو تنظيم العقل 

وتنظيفه من اأي م�صتتات.

عالج لل�صرطان قد 
ي�صتهدف فريو�س الإيدز

عالج  يف  ي�صتخدم  الأدوي����ة  اأح���د  على  ل��درا���ص��ة  مبكرة  نتائج  ك�صفت 
املناعة  نق�ض  ملر�ض  امل�صبب  الفريو�ض  ي�صتهدف  ق��د  اأن��ه  ال�صرطان 

املكت�صبة "الإيدز" اخلامل.
الذي  "كيرتودا"،  عقار  ا�صتخدام  على  درا�صة  يجرون  باحثون  وق��ال 
"اأت�ض. ف��ريو���ض  ملر�صى  ال�����ص��رط��ان،  ل��ع��الج  "مريك"  �صركة  تنتجه 
اإن  ب��ال�����ص��رط��ان  اأي�����ص��ا  امل�����ص��اب��ني  "الإيدز،"  مل��ر���ض  امل�صبب  اآي.يف"، 
اأي�صا يف طرد الفريو�ض من خاليا املناعة  العالج املناعي قد ي�صاعد 

الب�صرية.
واأ�صاف الباحثون اأن هذا يك�صف عن جمال مثري لالهتمام لدرا�صة 
ذكرت  م��ا  بح�صب  "اأت�ض.اآي.يف"،  ب��ف��ريو���ض  امل��زم��ن��ة  ال��ع��دوى  ع��الج 

رويرتز.
وت�صمح العالجات امل�صادة للفريو�صات الرجتاعية يف الوقت الراهن 
"اأت�ض.اآي.يف" باأن يعي�صوا حياة عادية  لكثري من امل�صابني بفريو�ض 
كامل،  ب�صكل  الفريو�ض  من  اجل�صم  تخل�ض  تعني  ل  العقاقري  لكن 
من  حقا  ي�صفوا  مل  امل��ر���ص��ى  اأن  يعني  املتبقي  ال��ف��ريو���ض  ف��م��خ��زون 

الإ�صابة.
وعقار "كيرتودا"، الذي يعرف اأي�صا با�صم "بيمروليزوماب"، م�صاد 
وحيد الن�صيلة م�صمم مل�صاعدة جهاز املناعة يف اجل�صم على الت�صدي 
املوت  م�صتقبالت  با�صم  ي��ع��رف  ب��روت��ني  منع  خ��الل  م��ن  لل�صرطان 

املرجمة ت�صتخدمه الأورام لتفادي اخلاليا املكافحة للمر�ض.
وتعمل هذه العقاقري عن طريق اإطالق مكابح اأو نقاط ت�صدي جزيئية 
ت�صتخدمها الأورام لتفادي جهاز املناعة يف اجل�صم مما ي�صمح خلاليا 
بالطريقة  ومهاجمتها  ال�صرطانية  اخل��الي��ا  على  بالتعرف  املناعة 

نف�صها التي حتارب بها عدوى الإ�صابة بالبكترييا اأو الفريو�صات.
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الثلوج تك�صو الأردن 
وفل�صطني

�صهدت فل�صطني والأردن هطولت ثلجية نتيجة تاأثرها مبنخف�ض جوي 
قطبي املن�صاأ.

وك�صت الثلوج يف فل�صطني قمم اجلبال واملناطق التي يزيد ارتفاعها على 
مرتا.  600

حدة  ا���ص��ت��داد  بعد  الفل�صطينية  امل���دن  ومعظم  ال��ق��د���ض  ال��ث��ل��وج  وغ��ط��ت 
املنخف�ض اجلوي قطبي املن�صاأ، فجر اأم�ض اخلمي�ض.

الر�صمية  دوائ��ره��ا  يف  ال����دوام  تعطيل  الفل�صطينية  احل��ك��وم��ة  واأع��ل��ن��ت 
واملدار�ض واجلامعات.

الأردن  امل���دن يف  م��ن  وغ��ريه��ا  ع��ّم��ان  الأردن��ي��ة  العا�صمة  اكت�صت  ك��ذل��ك 
بالثلوج، واأدى تراكم الثلوج اإىل اإغالق الطرق وتعطيل احلياة العامة.

احلرارة،  درج��ات  يف  �صديد  انخفا�ض  مع  الثلجية  الت�صاقطات  وترافقت 
وحذرت اجلهات املخت�صة من خطر النزلقات.

وتعمل غرف الطوارئ التي �صكلتها احلكومة الأردنية والأجهزة املختلفة 
على مدار ال�صاعة ل�صتمرار الأعمال يف املرافق احليوية.

تراكم  ب�صبب  الرئي�صية  ال��ط��رق  م��ن  ع���ددا  املخت�صة  اجل��ه��ات  واأغ��ل��ق��ت 
واملحروقات  الأ�صا�صية  الغذائية  امل���واد  توفر  احلكومة  واأك���دت  ال��ث��ل��وج، 

بكميات كافية.

طبيب: ال�صمك املالح 
ي�صبب ال�صرطان

اأعلن الدكتور ال�صيدلين ح�صني عبدي، 
الإ�صابة  يحفز  املالح  ال�صمك  تناول  اأن 

ب�صرطان القولون.
 Express �����ص����ح����ي����ف����ة  وت�����������ص�����ري 
الريطانية، اإىل اأن ح�صني عبدي ين�صح 
امل��ال��ح لأن���ه يحفز  ال�صمك  ت��ن��اول  ب��ع��دم 

ال�صرطان.
ويقول عبدي، "ينت�صر تناول هذا النوع 
من املاكولت البحرية على نطاق وا�صع 
يف ب��ل��دان ج��ن��وب ���ص��رق اآ���ص��ي��ا، حيث تتم 
كما   ، وغريها  الأرز  اأطباق  اإىل  اإ�صافته 
واللحوم  وال��ن��ق��ان��ق  ال�����ص��و���ص��ج  ي�����ص��اف 
امل���ع���اجل���ة، ال���ت���ي اأدرج��������ت ج��م��ي��ع��ه��ا يف 
الغذائية  امل��واد  من  الأوىل  الفئة  قائمة 

امل�صرطنة".
الأ�صماك  توؤدي عملية متليح  ووفقا له، 
تكّون  اإىل  طويلة،  فرتة  عليها  للحفاظ 
الإ�صابة  احتمال  تزيد من  ثانوية  مواد 

بال�صرطان.
الأطعمة  جميع  اأن  اإىل  ع��ب��دي،  وي�صري 
املاحلة واملخللة واملدخنة، ترتبط بخطر 
و�صرطان  ال��ق��ول��ون  ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة 
املعدة. لذلك ين�صح بتجنب تناول مثل 

هذه الأطعمة قدر الإمكان.

اأربع عالمات حتذيرية 
لرتفاع ال�صكر يف الدم  �ص 23

زيت نخالة الأرز يخف�س 
ال�صكري يف الدم

نتائج  يقدم  اأن  معينة ميكن  اأطعمة  على  الرتكيز  اأن  باحثون  يعتقد 
م�صتويات  تخف�ض  املثال،  �صبيل  على  الأرز،  نخالة  اأن  وثبت  واع��دة. 

ال�صكري يف الدم بن�صبة ت�صل اإىل %30 يف اأ�صابيع.
وت�صري جمموعة من الأبحاث اإىل اأن منتجات نخالة الأرز قد تدعم 
م�صتويات ال�صكر يف الدم بتح�صني مقاومة الأن�صولني، وتعتر نخالة 
املكمالت  اأن  باحثون  ووج��د  القلب،  ل�صحة  الزيوت  اأف�صل  من  الأرز 
امل�صتقة من نخالة الأرز امل�صتقرة اأثرت ب�صكل كبري يف م�صتويات ال�صكر 

يف دم مر�صى بال�صكري من النوعني الأول والثاين.
الغذائية،  احليوية  الكيمياء  جملة  يف  ن�صرت  التي  النتائج،  ووج��دت 
اأن منتجات م�صتقة من زيت نخالة الأرز ميكن اأن تخف�ض م�صتويات 
قري�صي،  ع�����ص��اف  ال��دك��ت��ور  ووج���د   ،30% بن�صبة  ال���دم  يف  ال�����ص��ك��ري 
20 غراماً من زيت  اأن تناول  الباحث الرئي�صي يف الدرا�صة وفريقه، 
نخالة الأرز يومًيا مدة 60 يوماً، خف�ض م�صتويات ال�صكري يف الدم 

الثاين. النوع  من  و20%  الأول،  بالنوع  م�صابني  لدى   ،30%

تناولوا  ال��ذي��ن  جمموعة  ف��ق��دت  اأ���ص��ه��ر،  ال�صتة  نهاية  يف 
الرتقال الأحمر يف املتو�صط   4.2 باملئة من وزن اجل�صم، 
الأحمر  الرتقال  تتناول  مل  التي  جمموعة  اأن  ح��ني  يف 

كانت اأقل انخفا�صا بن�صبة 2.2 باملئة.
الأه�����م م���ن ذل����ك، اأن ه���ذا الن��خ��ف��ا���ض ب���ال���وزن ج���اء مع 
البطن،  ده��ون  ذلك  الدهون يف اجل�صم، مبا يف  انخفا�ض 

مما يك�صف اأهمية الرتقال الأحمر.
اأن  املوقع  يوؤكد  ال��وزن،  ن��زول  على  للم�صاعدة  وبالإ�صافة 
هناك اأ�صباب اأخرى تدفعك اإىل اإ�صافة الرتقال الأحمر 
اإىل نظامك الغذائي، حيث اأن الفاكهة غنية بفيتامني �صي 

والألياف.
"برتقال  الدرا�صة ربطت بني  اأن  اإىل  اأي�صا  الإ�صارة  جتدر 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ف��ق��دان ال����وزن مثل  الدم" وع��ن��ا���ص��ر غ��ذائ��ي��ة 
الريا�صية  التمارين  متوازن وممار�صة  نظام غذائي  اتباع 

بانتظام.

ع�سري الربتقال و�سرطان اجللد
ال�صحة من جراء  اأ�صرار خطرية على  باحثون من  حذر 
من  يرفع  ذل��ك  اأن  وج��دوا  حيث  الرتقال،  ع�صري  �صرب 
الذين  اأولئك  مع  مقارنة  قاتلة  باأمرا�ض  الإ�صابة  فر�ض 

يتناولون فاكهة الرتقال ب�صكل طبيعي.
من  "يزيد  قد  الرتقال  ع�صري  �صرب  اأن  باحثون  ووج��د 
اإذ  الن�صف،  م��ن  اجللد" ب��اأك��ر  ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة  خطر 

حت��ت��وي ث��م��ار احل��م�����ص��ي��ات على 
التي  "�صورالني"،  ت�صمى  م��ادة 
جت��ع��ل اجل��ل��د ح�����ص��ا���ًص��ا لأ�صعة 
التي  البنف�صجية  فوق  ال�صم�ض 

ت�صبب ال�صرطان.
الأمرا�ض  لأط��ب��اء  ال��ري��ط��ان��ي��ة  اجلمعية  وق��ال��ت 

ت���اري���خ عائلي  ل��دي��ه��م  ال���ذي���ن  اإن الأ���ص��خ��ا���ض  اجل��ل��دي��ة، 
ع�صري  بتجنب  ين�صحون  ق��د  اجللد  ب�صرطان  لالإ�صابة 
"ال�صن"  �صحيفة  ذك���رت  م��ا  وف��ق  امل�صتقبل،  يف  الفاكهة 

الريطانية.
وقالت املتحدثة با�صم اجلمعية هارييت دالوود: "الفواكه 
احلم�صية، وخا�صة الرتقال وع�صري الرتقال، ت�صتهلك 
ا�صتهالك  ي��ت��زاي��د  امل��ت��ح��دة.  اململكة  يف  وا���ص��ع  ن��ط��اق  على 

ع�صري الفاكهة على اأ�صا�ض �صنوي".
واأ�صافت "ميكن اأن ي�صاعد هذا البحث الباحثني والأطباء 
لديهم  الذين  للمر�صى  اأف�صل  ب�صكل  امل�صورة  تقدمي  يف 
بالفعل عوامل خطر ثابتة، مثل تاريخ عائلي من �صرطان 

اجللد لتقليل تناول احلم�صيات".
ووجدت الدرا�صة، التي اأجراها باحثون من جامعة اإنديانا، 
واح��د من  ك��وب  اأك��ر من  ي�صربون  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
 54 بن�صبة  متزايد  خطر  لديهم  يومًيا  الرتقال  ع�صري 

باملئة لالإ�صابة ب�صرطان اجللد.
وقال الباحث الرئي�صي اأندرو ماريل: "ي�صري هذا البحث 

اإىل زيادة كبرية يف خطر الإ�صابة ب�صرطان اجللد املرتبط 
بزيادة تناول احلم�صيات".

ومن العالمات الأكر �صيوًعا ل�صرطان اجللد هي التغيري 
يف ال�صامة اأو ظهور النم�ض اأو البقع على اجللد. واإذا بداأت 
بقعة جديدة اأو موجودة يف تغيري �صكلها، فقد تكون عالمة 

على الإ�صابة ب�صرطان اجللد.
الوقت،  تتغري مب��رور  اأو  بقع فجاأة عل اجللد،  تنمو  وقد 
ول��ك��ن اإذا ك���ان وج���وده���ا غ��ري م��ت��م��اث��ل، ف��م��ن اجل��ي��د اأن 

يفح�صها طبيب عام.
لأبحاث  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��رئ��ي�����ص��ة  ميت�صل،  مي�صيل  وق��ال��ت 
البع�ض  يعتقد  قد  "بينما  املتحدة:  اململكة  يف  ال�صرطان 
اأن اكت�صاب ال�صمرة عر ال�صم�ض )تان( عالمة على �صحة 
اإن ج�صمك يف  ت��ان �صحي،  ا�صمه  ���ص��يء  ي��وج��د  ل  ج��ي��دة. 

الواقع يحاول حماية نف�صه من الأ�صعة ال�صارة".
الوطني  الطبي  املدير  باويز،  �صتيفن  الروفي�صور  وق��ال 
ت�صخي�ض  "اإن  بريطانيا:  يف  الطبية  اخل��دم��ات  هيئة  يف 
بقاء  لفر�ض  اأم��ر حيوي  وق��ت ممكن  اأ���ص��رع  ال�صرطان يف 

النا�ض على قيد احلياة".

بلجيكي من اأ�صل مغربي مواطن 
بروك�صيل عام 2021

املوؤ�ص�ض  ال����و�����ص����اري،  اإب����راه����ي����م 
ل�صركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������ض 
"مواطن  اخ��ت��ري  "مولينجيك"، 
بعد   ،"2021 ل���ع���ام  ب���روك�������ص���ل 
م�صرية مهنية غري عادية يف جمال 
وم�صاهمة  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

فاعلة يف املجتمع البلجيكي.
ولد اإبراهيم الو�صاري عام 1978 
يف حي مولنبيك ال�صعبي بالعا�صمة 
 8 من  مكونة  عائلة  يف  بروك�صيل 
م�صرية  من  الرغم  وعلى  اأط��ف��ال. 
اإخوته الناجحة يف الدرا�صة، منهم 
اأنه  اإل  القا�صي واملهند�ض واملجاز، 
قرر فجاأة مغادرة مقاعد الدرا�صة 

وعمره ل يتعدى 13 عاما.
مبفردي  الفرتة  هذه  ع�صت  "لقد 
للغاية.  �صعًبا  ال��ق��رار  ك���ان  ح��ًق��ا. 
اأم������ل كبرية  ���ص��ك��ل��ت خ��ي��ب��ة  ف���ق���د 
اإخوة  ل��دي  اأن  خ�صو�صا  ل��وال��دي، 
هكذا  الدرا�صي".  التميز  يف  ق��دوة 
ي�صرح اإبراهيم ملوقع "�صكاي نيوز 

عربية".
�صككوا يف م�صتقبل  الكل  اأن  ورغ��م 
اأكادميية،  ���ص��ه��ادة  يحمل  ل  ���ص��اب 
وخا�ض  ال�صت�صالم  رف�ض  اأن��ه  اإل 
املحفوفة  ال���ع�������ص���ام���ي���ة  رح���ل���ت���ه 

باملخاطر.
اإبراهيم،  ي��ق��ول  ال�����ص��اأن  ه���ذا  ويف 
يتجاوز  ل  و�صني  املغامرة  "بداأت 
عامل  اكت�صفت  عندما  عاما   19
الإن��رتن��ت وق���ررت ���ص��راء حا�صوب 
لتحميل الأغاين، غري اأنني �صحرت 
والتكنولوجيا  امل��ع��ل��وم��ات  مب��ج��ال 
ذاتيا  ال��ت��ع��ل��م  ف���ق���ررت  ال��رق��م��ي��ة 

والتخ�ص�ض يف هذا املجال".

تويرت تعلق ح�صابا ي�صتم 
م�صتخدمي ووردل

علقت تويرت ح�صاباً اآلياً كان ي�صتم 
التي  "ووردل"  لعبة  م�صتخدمي 
الأ�صابيع  يف  ك��ب��ريا  رواج����ا  حت��ق��ق 
اأحجية  حل  لهم  ويك�صف  املا�صية 

الغد.
الإلكرتونية  اللعبة  وا�صتقطبت 
التي تقوم على اكت�صاف كلمة من 
ي���وم���ي���اً، ماليني  اأح������رف  خ��م�����ص��ة 
الأ���ص��خ��ا���ض. غ��ري اأن ح�����ص��اب @

م�صمما  ب��دا   wordlinator
الذين  اأولئك  فرحة  تنغي�ض  على 
اللعبة عر  نتيجتهم يف  ي�صاركون 

تويرت.
ال�صبكة  ب���ا����ص���م  ن���اط���ق  واأو������ص�����ح 
لوكالة  ال��ع��م��الق��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
"مت  اأن احل�����ص��اب  ب���ر����ض  ف��ران�����ض 
جت��م��ي��ده لن��ت��ه��اك��ه ق��واع��د تويرت 
ولإر�صاله  الآلية  احل�صابات  ب�صاأن 
تغريدات مع و�صع اإ�صارات "لأ�صماء 

م�صتخدمني" غري م�صتحبة".

برتقال الدم.. درا�صة تك�صف 
فائدة مذهلة للفاكهة الغريبة

يحاول متبعو احلمية الغذائية، االبتعاد عن الفواكه ذات الن�سبة العالية 
على  ت�ساعد  خا�سة،  فاكهة  اأن  اأظهر  جديدا،  طبيا  بحثا  لكن  ال�سكر،  من 

نزول الوزن ب�سكل وا�سح.
�سيئة  لي�ست  الفاكهة  اأن  جديد  بحث  ك�سف  ويل"،  اأند  "فيت  ملوقع  ووفقا 
اأنها  اأثبت  التي  "الربتقال االأحمر"،  لنا، وخا�سة فاكهة  للغاية بالن�سبة 

ت�ساعد على النزول بالوزن.
يف  مرة  الأول  ظهر  الذي  الربتقال  اأن��واع  من  نوع  هو  االأحمر  الربتقال 

اإيطاليا، وميتاز هذا النوع من الربتقال بطعمه احللو ولونه االأحمر، 
باالإ�سافة اإىل فوائده ال�سحية العديدة. 

ب�سكل عام يكون وزن احلبة الواحدة من هذا الربتقال اأكرب مقارنًة 
بالربتقال العادي، كما يف�سل تناوله بدرجة حرارة الغرفة.

م�ستخل�ص  تناول  جمموعة  يف  امل�ساركني  و�سع  مت  ال��درا���س��ة،  وخ��ال 
الربتقال االأحمر، اأو "برتقال الدم"، كل يوم ملدة 6 اأ�سهر.

كما طلب الفريق من جميع امل�ساركني امل�سي ملدة 30 دقيقة ثاث مرات يف 
االأ�سبوع. كما مت اإعطاوؤهم نظاما غذائيا متوازنا.
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�ش�ؤون حملية
تنظمه وزارة الت�صامح يف اإك�صبو 2020 بالتعاون مع اللجنة العليا وبح�صور عاملي بارز:

نهيان بن مبارك: نفخر باأن اليوم العاملي لالأخوة 
الإن�صانية اأحد ثمار اجلهود املباركة لل�صيخ حممد بن زايد

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

حممد معني الدين

جمل�ص  ع�سو  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأعلن 
املهرجان  ان��ط��اق  ع��ن  والتعاي�ص  الت�سامح  وزي��ر  ال���وزراء 
االأخوة االإن�سانية باإك�سبو 2020 دبي يف الثاين من فرباير 
على  والدولية  والعربية  املحلية  اأن�سطته  وت�ستمر  املقبل، 
مدى 5 اأيام مب�ساركة دولية بارزة، موؤكدا اأن املهرجان الذي 
تنظمه وزارة الت�سامح والتعاي�ص بالتعاون مع اللجنة العليا 

اجلهود  تعزيز  على  العام  ه��ذا  �سريكز  االإن�سانية  لاأخوة 
الوزارة  تركز  كما  مكان،  كل  يف  االإن�سانية  اأجل  من  الدولية 
على اأن يحمل املهرجان ر�سائل وا�سحة اإىل املجتمع الدويل 
كبرية  جهودا  بذلت  التي  االإم���ارات  اأن  على  تركز  واملحلي 
والتعاي�ص  الت�سامح  قيم  لتعزيز  اليوم  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ 
واالأخوة االإن�سانية حمليا وعامليا، �ستبذل كل اجلهود املمكنة 
كافة  مع  بالتعاون  مكان،  كل  يف  االإن�سانية  القيم  الإع��اء 
�سيكون  املهرجان  اأن  كما  العامل،  حول  واالأ�سدقاء  االأ�سقاء 
على  للت�سامح  ال��دويل  التحالف  دور  لتفعيل  جيدة  فر�سة 

اأر�ص الواقع.
جاء ذلك خالل متابعة معاليه ل�صتعدادات وزارة 
املهم،  ال��دويل  احل��دث  لهذا  والتعاي�ض  الت�صامح 
تركز  وفعاليات  وبرامج  اأن�صطة  ي�صمه من  وما 
الأطفال  اإىل  امل��ه��رج��ان  بر�صائل  ت�صل  ان  على 
وفئاته،  مكوناته  بكل  ملحلي  واملجتمع  وال�صباب 
التوعوية  والأن�صطة  الدولية،  اأن�صطته  وكذلك 
امللتقيات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ع��م��ل  وور�����ض 
املهرجان اجلانب  يغفل  املتنوعة، ومل  والندوات 
اأن يجمل ر�صالة  الفني والإبداعي، الذي ميكنه 
املهرجان اإىل اجلميع ب�صهولة، م�صريا اإىل اأهمية 
با�صم  تليق  ال��ت��ي  بال�صورة  امل��ه��رج��ان  ي��خ��رج  اأن 
الإن�صانية على  واأهمية ق�صايا الخوة  الإم��ارات 

ال�صعيدين املحلي والدويل .
بالفخر  ن�صعر  كاإماراتيني  اإننا  وق��ال معاليه،     
عاملي  ليوم  املتحدة  المم  اإق���رار  لأن  والع��ت��زاز 
ث��م��ار اجلهود  اإل  ه���ي  م���ا  الإن�����ص��ان��ي��ة  ل���الأخ���وة 
امل��خ��ل�����ص��ة ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
القائد  نائب  اأب��و ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
مدى  على  عمل  ال��ذي  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
وثيقة  م��ب��ادئ  على  ال��ع��امل  يجتمع  لكي  �صنوات 
الإمام  ف�صيلة  وقعها  التي  الإن�صانية،  الأخ���وة 
�صيخ الأزهر وبابا الكني�صة الكاثوليكية باأبوظبي 

يف الرابع من فراير عام 2019، لتكون بداية 
لعمل عاملي كبري من اأجل الإن�صان يف كل مكان.

  وعر معاليه عن تقديره للجهود الكبرية التي 
تبذلها اللجنة العليا لالأخوة الإن�صانية من اأجل 
التح�صري اجليد لهذا املهرجان، ك�صريك رئي�صي 
على  ي��دل  م��ا  وه��و  والتعاي�ض،  الت�صامح  ل���وزارة 
عمق اهتمامها بق�صايا الأخوة الإن�صانية واأهمية 

اأن تتحول اإىل ثقافة عامة بني �صعوب العامل.
  ودع���ا معاليه ك��اف��ة و���ص��ائ��ل الإع����الم وخمتلف 
اأن�صطة املهرجان على  فئات املجتمع اإىل متابعة 
اأي��ام��ه اخل��م�����ض، والإ���ص��ه��ام مبداخالتهم  م��دى 
موؤكدا  النقا�صية،  اجل��ل�����ص��ات  خ���الل  واأف��ك��اره��م 
موقع  ع��ر  مبا�صرة  �صتبث  الفعاليات  كافة  اأن 
وزارة الت�صامح والتعاي�ض ومن�صاتها على و�صائل 

التوا�صل الجتماعي.  
الت�صامح  وزارة  اأك�������دت  اأخ�������رى  ج���ه���ة  وم�����ن    
الذي  الإن�صانية  الأخ��وة  مهرجان  اأن  والتعاي�ض 
من  �صي�صتعر�ض  دبي   2020 اإك�صبو  يف  ينطلق 
وندواته  وب��راجم��ه  واأن�صطته  فعالياته  خ��الل 
الفنية  وامل��ع��ار���ض  ينظمها  ال��ت��ي  العمل  وور����ض 
بذلتها  التي  الإماراتية  اجلهود  والفوتوغرافية 
ال��دول��ة على م��دى ن�صف ق��رن من ال��زم��ان ومت 

ال��ت��ي مت  الإن�����ص��ان��ي��ة  ب��وث��ي��ق��ة الخ����وة  تتويجها 
توقيعها يف اأبو ظبي عام 2019، كما اأن القامات 
ن����دوات وب��رام��ج املهرجان  امل�����ص��ارك��ة يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ال���دويل من  ال��ت��ع��اون  �صتقدم روؤي��ت��ه��ا ح��ول دور 
الأخوة  لوثيقة  النبيلة  الأه����داف  حتقيق  اج��ل 

الإن�صانية.
ملهرجان  والرئي�صية  العاملية  الأن�صطة  وت�صم 
الأخوة الإن�صانية: منتديات تر�صد دور اجلهود 
اأر�ض  على  الإن�صانية  الأخ��وة  تعزيز  يف  الدولية 

الواقع 
واأكدت وزارة الت�صامح والتعاي�ض اأن هذا املنتديات 
���ص��ت�����ص��ت��ع��ر���ض ق��ي��م الأخ�������وة الإن�������ص���ان���ي���ة حتت 
بح�صور  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  رعاية 
باليوم  احتفاًء  ب��ارزة  ودولية  حملية  �صخ�صيات 
ال���دويل ل��الأخ��وة الإن�����ص��ان��ي��ة، وي��ت��م م��ن خاللها 
ا�صت�صافة ممثلني بارزين من الفاتيكان والأزهر 
حول  بو�صوح  روؤيته  منهم  كل  ليطرح  ال�صريف 
طاولة م�صتديرة فيما يتعلق بالأخوة الإن�صانية 
املنتديات  وه���ذه  للت�صامح،  ال��ع��امل��ي  وال��ت��ح��ال��ف 
التحالف  ودور  ج��ه��ود  لإب�����راز  ف��ر���ص��ة  مب��ث��اب��ة 
تاأ�صي�ض  ج��ه��ود  يف  وي�����ص��اه��م  للت�صامح،  ال��ع��امل��ي 

التحالف وتفعيله على اأر�ض الواقع.

والعامل  الإم����ارات  فناين  بري�صة  فنية  معار�ض 
تر�صد روؤية الفن والإبداع للقيم الإن�صانية

�صينظم  املهرجان  اأن  الت�صامح  وزارة  واأو�صحت 
معار�ض فنية تر�صد قيم الأخوة بري�صة الفنانني 
فني  معر�ض  ه��و  وال��ع��امل��ني  املحليني  الت�صكلني 
ي�صتمر على مدار 3 اأيام وي�صمل اأعمال اإبداعية 
الت�صوير  وف����ن  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي  ال��ف��ن  اإىل  ت��ن��ت��م��ي 
ال�صباب  م�صاركة  اأي�صا  وي�صمل  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
الذي  امل��ع��ر���ض  ه��ذا  يف  املجتمع  ف��ئ��ات  وخمتلف 
امل�صاركني من  والفنانني  لل�صباب  الفر�صة  يتيح 
اأجل ت�صكيل روؤية اإبداعية لتعزيز ثقافة الخوة 
املعر�ض  م��وؤك��دة  وال��ع��امل،  باملجتمع  الإن�صانية 
ورابطة  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تنظيمه  �صيتم 

الفنانني الت�صكيليني والأر�صيف الوطني.

كافة  يف  االإن�سانية  ب��االأخ��وة  االحتفال 
موؤ�س�سات الدولة

املهرجان  ف��رتة  م���دار  على  اأن���ه  ال����وزارة  ونبهت 
الدولة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ك��اف��ة  �صتقوم 
الأخوة  ثقافة  لتعزيز  وفعاليات  اأن�صطة  تنظيم 
العاملي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��ائ��ه��ا  اإط�����ار  الإن�����ص��ان��ي��ة يف 
اأن�صطة املهرجان  لالأخوة الإن�صانية وتزامناً مع 

داخل  فعاليات  تنظيم  و�صيتم   ،2020 باإك�صبو 
الوعي  لرت�صيخ  وخ��ارج��ه��ا،  احلكومية  اجل��ه��ات 
وتفعيل مبادئ وثوابت وثيقة الأخوة الإن�صانية.

وهو  ال��ذه��ن��ي،  للع�صف  جل�صات  ع��ق��د  ي��ت��م  ك��م��ا 
بها  ي�صارك  الذهني  الع�صف  ور���ص��ة  ع��ن  ع��ب��ارة 
امل��وؤ���ص�����ص��ات الحت���ادي���ة واملحلية  جم��م��وع��ة م��ن 
حا�صنة  "احلكومة  م��ب��ادرة  تطوير  اىل  ت��ه��دف 
للت�صامح" واخلروج مبقرتحات وتو�صيات تعزز 
يف  الإن�صانية  والأخ���وة  والتعاي�ض  الت�صامح  قيم 

املوؤ�ص�صات واملجتمع.

وث��ي��ق��ة االأخ������وة ب��ل��غ��ات خم��ت��ل��ف��ة بني 
االأخ��وة  لثقافة  تعزيزا  اجلميع..  ي��دي 

االإن�سانية 
واأو�صحت وزارة الت�صامح والتعاي�ض اأنها �صتطلق 
املهرجان  ف����رتة  م�����دار  ع��ل��ى  اإع���الم���ي���ة  ح��م��ل��ة 
امل��ج��ت��م��ع ومب�صاركة  ف��ئ��ات  ت�����ص��ت��ه��دف خم��ت��ل��ف 
خمتلف اجلهات يف القطاع احلكومي واخلا�ض، 
وت�صمل  الإن�صانية،  الأخ��وة  وثيقة  مبادئ  لن�صر 
هذه احلملة: توزيع وثيقة الأخوة الإن�صانية التي 
الكاثوليكية  الكني�صة  وبابا  الأزه��ر  �صيخ  وقعها 
زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برعاية 

اإك�صبو  زوار  ع��ل��ى  خمتلفة  ب��ل��غ��ات  ب��اأب��وظ��ب��ي،  
وامل��وؤ���ص�����ص��ات احلكومية،  واجل��ام��ع��ات  وامل���دار����ض 
بعدة  الوثيقة  بهذه  تعريفي  فيديو  اإىل  اإ�صافة 
لغات، فعالية ، كما �صيتم اإ�صاءة املباين الأيقونية 
مع  بالتعاون  الإن�صانية،  الأخ��وة  وثيقة  مببادئ 

خمتلف اإمارات الدولة
ال�صباب والأطفال يف قلب املهرجان 

الت�صامح والتعاي�ض جمموعة  حيث تطلق وزارة 
بال�صباب  اخل��ا���ص��ة  العمل  وور����ض  ال��رام��ج  م��ن 
والأطفال ل�صيما برنامج فار�ض الخوة ال�صغري 
الجنليزية  باللغة  تفاعلية  جل�صة  خ��الل  م��ن 
الإن�صانية  الأخ�����وة  ب��وث��ي��ق��ة  الأط���ف���ال  ل��ت��ع��ري��ف 
واأهم القيم التي نادت بها هذه الوثيقة، تت�صمن 
ور�ض العمل ثالث ركائز اأ�صا�صية وهي التعارف، 
واحلوار، والعمل امل�صرتك من اأجل عامل اأف�صل. 
بالأخوة  خا�صة  �صبابية  عمل  ور�صة  اىل  اإ�صافة 
الإن�صانية، حيث تاأتي هذه الور�صة احتفاًء باليوم 
من  ملجموعة  ُت��ق��َدم  الإن�صانية،  ل��الأخ��ّوة  العاملي 
ال�صباب من عدة جن�صيات، يف �صبيل تر�صيخ قيم 
الأخّوة الإن�صانية و�صرح مف�صل ملفهوم الت�صامح 
يف دولة الإم��ارات بهدف جت�صيد واإظهار مبادئ 

الوثيقة وتطبيق تلك القيم على اأر�ض الواقع.

الك�صف عن جدارية �صخمة �صمن احتفال 
نيوزيلندا بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي

اأم�صية غنائية رائعة للمطربة املك�صيكية 
غوادالوبي على من�صة اليوبيل 

•• دبي – الفجر 

 التاأمت جهود خم�صة فنانني من نيوزيلندا يف حديقة 
لر�صم  دب��ي   2020 اإك�صبو  مبوقع  اجل��اذب��ة  الفر�صان 
ميتاز  التي  ال�صارع  فنون  ثقافة  تعك�ض  جدارية  لوحة 
فيها هذا البلد الذي يحتفل باليوم الوطني يف احلدث 
الدويل نهاية ال�صهر من خالل اإقامة فعاليات متنوعة. 
اخلم�صة،  الفنانون  �صيوا�صل  اأي��ام،  خم�صة  مدى  وعلى 
وبع�صهم قطع الرحلة الطويلة من نيوزيلندا للم�صاركة 
يف هذا العمل الفني، الر�صم بالفر�صاة يف م�صعى لعك�ض 

التنوع الثقايف والفني واملجتمعي يف بلدهم.
على  ي��وم��ي��ا  ���ص��اع��ات  ل�صت  اخلم�صة  ال��ف��ن��ان��ون  وي��ع��م��ل 
فرتتني، حيث �صيكون بو�صع اجلمهور التوقف وم�صاهدة 

20 مرتا.  تطور الر�صم الذي �صيغطي حائطا بعر�ض 
من  والثالثني  احل���ادي  بحلول  الفني  العمل  ويكتمل 
الوطني  بعيدها  نيوزيلندا  احل��ايل، حني حتتفل  يناير 

ب�صل�صلة من الفعاليات املو�صيقية والغنائية.
وقال جاري يوجن، وهو اأحد الفنانني اخلم�صة امل�صاركني 
يف ه��ذا العمل، اإن ال��ه��دف م��ن م��ن اجل��داري��ة ه��و نقل 
الفن،  خ���الل  م���ن  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ل���واق���ع  ����ص���ورة حقيقية 
اأنه وزمالءه يف �صبيلهم ل�صنع �صئ جديد كليا  م�صيفا 

ل يحاكي اأي عمل اآخر موجود بالفعل يف نيوزيلندا.
اأق��ران��ه و�صع اخلطوط  ب��داأ م��ع  واأ���ص��اف ي��وجن، بينما 
على  امل��ف��اج��اأة  تفويت  اأري���د  "ل  العمل:  ه��ذا  الأوىل يف 
واملكان  النا�ض  ع��ن  �صيكون  الفني  عملنا  لكن  ال��ن��ا���ض، 

والطبيعة، �صيكون متثيال للثقافة النيوزيلندية".
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و  الكال�صيكية  الأحل����ان  وق��ع  على   
التقليدية، اأحيت املطربة املك�صيكية 
الغنائي  حفلها  بينيدا  غ��وادال��وب��ي 
اإك�صبو  يف  ال��ي��وب��ي��ل  م��ن�����ص��ة  ع��ل��ى 
2020 دبي، بح�صور عدد من اأبناء 
اجلالية املك�صيكية يف دولة الإمارات 
وحمبي  وع�����ص��اق  امل��ت��ح��دة،  العربية 
الأغاين املك�صيكية من زوار احلدث 

الدويل.
بينيدا  غوادالوبي  املطربة  ووجهت 
م�صرح  خ�صبة  اإىل  ���ص��ع��وده��ا  ع��ق��ب 
التحية  اليوبيل، يف م�صتهل احلفل 
للجمهور باللغة العربية وعدة لغات 
وال�صبانية  الرتغالية  اأخرى منها 

والجنليزية واليطالية.
وتغنت الفنانة املك�صيكية مبجموعة 
م����ن اأب�������رز اأغ���ان���ي���ه���ا ال��ع��اط��ف��ي��ة و 
هتاف  و�صط  ال�صهرية  الرومان�صية 

وت�صفيق حار من اجلمهور. 
وُتعد غ��وادال��وب��ي، اأح��د اأب��رز و اأهم 
ال�صعبية يف دولة  املو�صيقية  الرموز 
العديد  يف  ���ص��ارك��ت  وق���د  املك�صيك، 
والأجنبية،  الوطنية  الأف����الم  م��ن 

احلافلة  م�صريتها  خ��الل  ومتكنت 
ب���الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة من 
األبوماً،   30 على  يزيد  م��ا  اإ���ص��دار 
ماليني   10 بلغت  مبيعات  حققت 
الفنية  اأعمالها  اأب���رز  وم��ن  ن�صخة، 
اأغ��ن��ي��ة )ب��ولن��دا( وامل��ع��روف��ة باإ�صم 
)ت��ي اآم���و( وه��ي م��ن اأحل���ان الفنان 
عقب  وجن����ح����ت  ب���اب���ل���وم���ي���الي�������ض 
قدرت  مبيعات  حتقيق  يف  اإ�صدارها 
املليون  ن�������ص���ف  و  م���ل���ي���ون  ب���ن���ح���و 

ن�صخة.
ونالت املطربة غوادابالوبي بينيدا، 

بولريو"،  عليها"ملكة  اأُط��ل��ق  التي 
و�صهادات  اجل����وائ����ز  م���ن  ال���ع���دي���د 
الفنية  لإ����ص���ه���ام���ات���ه���ا  ال���ت���ق���دي���ر 
اأبرزها  ال��غ��ن��اء،  ال��ك��ب��رية يف جم���ال 
جائزة غرامي الالتينية خالل عام 

 .2017
اأنواعاً  املك�صيكية،  الفنانة  وت���وؤدي 
األ�������وان ال���غ���ن���اء مثل:  ع���دي���دة م���ن 
والران�صريا،  الأوب���������را،  ال���ت���ان���غ���و، 
وغ���ريه���ا، ك��م��ا ُت��ت��ق��ن ال��غ��ن��اء بعدة 
لغات منها الفرن�صية و الإجنليزية، 

و الإيطالية.

�سناعة املطاط املاليزية ت�سجل ح�سورًا قويًا يف اإك�سبو 2020 دبي

اجلناح املاليزي يطلق من�صة افرتا�صية لقطاع املطاط يف اإك�صبو 2020 دبي

منتدى الأعمال العربي الرو�صي يف اإك�صبو 2020 يو�صي بتعزيز م�صاركة املراأة القت�صادية
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 )MRC( "اأعلن "جمل�ض املطاط املاليزي 
امل��ال��ي��زي يف معر�ض  اجل��ن��اح  امل�����ص��ارك �صمن 
اإك�صبو 2020 الدويل يف دبي، اإطالق "املعر�ض 
املاليزية"  امل���ط���اط  مل��ن��ت��ج��ات  الف���رتا����ص���ي 
افرتا�صية  م��ن�����ص��ة  وه����ي   ،)MaRViS(
التجارية  التفاقيات  عقد  تي�صري  على  تعمل 
الدوليني  امل�������ص���رتي���ن  ب����ني  الن����رتن����ت  ع����ر 
وم�صّنعي املنتجات املطاطية املاليزيني، وذلك 
الهائلة لدى  الإمكانات  ال�صتفادة من  بهدف 

 ."2020 "اإك�صبو 
وزيرة  الدين"،  قمر  "زريدة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
يف  مباليزيا،  وال�صلع"  الزراعية  "ال�صناعات 
اجلناح املاليزي يف "اإك�صبو 2020 دبي": "يف 
اليوم للتكّيف  الوقت الذي يكافح فيه العامل 
الأعمال  م���زاول���ة  ال��ك��ث��رية يف  امل��ت��غ��ريات  م��ع 
الناجمة عن وباء "كوفيد 19"، فاإننا ناأمل اأن 
ت�صاهم هذه املن�صة يف ت�صجيع اأبرز الالعبني 
يف ال�صناعة على تبني الرقمنة يف تعامالتهم 

التجارية".
املاليزي"  املطاط  "جمل�ض  م�صاركة  وتهدف 
ب�صكل  دبي"   2020 "اإك�صبو  يف   MRC
ال�صرق  منطقة  اأ����ص���واق  دخ����ول  اإىل  اأ���ص��ا���ص��ي 
الأو����ص���ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ع��ر ب��واب��ة دبي. 
ا�صتك�صاف  اأي�����ص��اً  املجل�ض  اأه����داف  ب��ني  وم���ن 
وا�صتقطاب  امل�صرتكة  امل�صاريع  اإقامة  وت�صهيل 
الأو�صط  ال�صرق  م��ن  الأجنبية  ال�صتثمارات 
اأي�صاً  املجل�ض  ي��وف��ر  ك��م��ا  اأف��ري��ق��ي��ا.  و���ص��م��ال 
للم�صرتين  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  وم��������واد  م���ع���ل���وم���ات 
وامل�صتهلكني النهائيني حول املطاط واملنتجات 

املطاطية عالية اجلودة يف اجلناح املاليزي. 
وتتمتع هذه املن�صة الفرتا�صية بالقدرة على 
للم�صرتين  �صاملة  افرتا�صية  جتربة  توفري 
املثرية  م��ي��زات��ه��ا  بع�ض  وت�صتمل  ال��دول��ي��ني. 
ودرد�صة  افرتا�صية،  معار�ض  على  لالهتمام 
حية وجل�صات افرتا�صية للتوفيق بني الأعمال 
 MaRViS من�صة  و�صت�صهد  ال��ت��ج��اري��ة. 

ه��ام��ة متخ�ص�صة يف  ف��ع��ال��ي��ات  اإق��ام��ة  اأي�����ص��اً 
ندوات  جانب  اإىل  املطاطية  املنتجات  ت��وري��د 
املطاط  ت�صنيع  ل�صركات  وميكن  افرتا�صية. 
 MaRViS ال�صتفادة من من�صة  املاليزية 
م�صرتين  وا���ص��ت��ق��ط��اب  منتجاتهم  ع��ر���ض  يف 
دوليني دون القلق حيال احلدود اجلغرافية.  

التي  الرئي�صية  املطاطية  املنتجات  بني  وم��ن 
البطانات  امل��ن�����ص��ة  ع��ل��ى  ا���ص��ت��ع��را���ص��ه��ا  �صيتم 
واملنتجات  م�������ص���ب���ق���اً،  امل���ع���اجل���ة  امل���ط���اط���ي���ة 
قطاعات  يف  امل�صتخدمة  املهند�صة  املطاطية 
والتعدين  احل��دي��دي��ة  وال�����ص��ك��ك  الإن�������ص���اءات 
والقطاع البحري، ورغوة الالتك�ض واملفار�ض، 
والأجهزة الطبية املطاطية كالقفازات الطبية 
مكونات  اإىل  بالإ�صافة  املطاطية،  والق�صاطر 

ال�صيارات املطاطية واملطاط الأخ�صر. 
ب���اإع���داد  املاليزي"  امل���ط���اط  "جمل�ض  وق�����ام 
"اإك�صبو  خ��الل  الفعاليات  م��ن  مثرية  قائمة 
ملنتجات  عرو�ض  ذلك  يف  مبا  دبي"،   2020
ال�����ذي يتميز  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  امل���ط���اط���ي  ال���ط���ني 
زيوت  على  يحتوي  ول  ل��الأط��ف��ال  اآم���ن  ب��اأن��ه 
اإعادة  وميكن  للماء  وم��ق��اوم  مت�صّلب،  وغ��ري 
ابتكار  ومت  اأع����وام.   5 م��ن  لأك���ر  ا�صتخدامه 

املنتج من قبل �صركة ت�صنيع ماليزية. 
كما اأطلقت معايل "زريدة قمر الدين" اأي�صاً 
"منتدى املطاط 2022" يف اجلناح املاليزي 
يعتر  ال������ذي  دبي"،   2020 "اإك�صبو  يف 
ال��رن��ام��ج ال�����ص��ن��وي ال��رئ��ي�����ص��ي ل���دى "هيئة 
مل�صاركة  امل�صمم   ،MRB "املاليزية املطاط 
�صناعة  يف  ال��ت��ط��ورات  واأح����دث  معمقة  روؤى 
 ،"2022 املطاط  "منتدى  ويهدف  املطاط. 
هذا العام، للتعريف ب�صناعة املطاط امل�صتدامة 
الجتاهات  على  ال�صوء  وت�صليط  ماليزيا  يف 
العمل مع  اإىل جانب  القطاع،  العاملية يف هذا 
�صناعة  امل��ح��ت��م��ل��ني يف  ال��دول��ي��ني  ال��الع��ب��ني 
الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  خا�صة  امل��ط��اط، 
ال�صرتاتيجية  ال���ت���ع���اون  جم������الت  ل��ب��ح��ث 
يح�صر  و����ص���وف  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة.  وال���ف���ر����ض 
فعاليات املنتدى اأي�صاً ال�صيد "يل �صن �صيه"، 

رئي�ض جمل�ض اإدارة "هيئة املطاط املاليزية"، 
"زايرو�صاين  ال��دك��ت��ور  للهيئة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
ممثلي  م��ن   150 ج��ان��ب  اإىل  نور"،  حم��م��د 

�صركات املطاط عر النرتنت.  
وخالل الفرتة من يناير اإىل اأكتوبر 2021، 
 55.12 ب�  املاليزية  املطاط  �صناعة  �صاهمت 
ال�صادرات  اإي�����رادات  جم��م��وع  يف  دره���م  مليار 
ملاليزيا، بزيادة مبقدار  22.86 مليار درهم 
اأو بن�صبة 71 % مقارنة بالعام الذي �صبقه. 
وُي���ع���زى ال��ن��م��و يف اإي�������رادات ال�������ص���ادرات اإىل 
ال��ق��وي، وخ��ا���ص��ة يف ق��ط��اع املنتجات  ال��ط��ل��ب 
الطبيعي  امل����ط����اط  وا����ص���ت���ح���وذ  امل���ط���اط���ي���ة. 
6.73 مليار  ومنتجات املطاط الأخرى على 
�صاهمت  بينما  ال�صادرات،  اإجمايل  من  دره��م 
48.49 م��ل��ي��ار دره���م.  ب���  م��ن��ت��ج��ات امل��ط��اط 
واأدت جائحة "كوفيد 19" اإىل زيادة الطلب 
على القفازات املطاطية وغريها من منتجات 

الرعاية ال�صحية املعتدة على املطاط. 
وي��ه��دف اجل��ن��اح امل��ال��ي��زي، ال��ذي يحمل �صعار 
التزام  جت�صيد  اإىل  ال�صتدامة"،  "تعزيز 
من  وم�صتدام  اآم��ن  م�صتقبل  ب�صمان  ال��ب��الد 
خالل حتقيق التوازن بني التقدم الجتماعي 

عر�ض  ويتم  البيئية.  واملخاوف  والقت�صادي 
ال�صلع الزراعية امل�صتدامة، مبا يف ذلك املطاط، 
ب�صكل دائم داخل اجلناح، فيما �صتقود "وزارة 
 MPIC وال�صلع"  ال���زراع���ي���ة  ال�����ص��ن��اع��ات 
�صمن  والأع���م���ال  للتجارة  خم�ص�صة  ب��رام��ج 

قطاع ال�صلع الزراعية على مدار اأ�صبوعني.
اإك�صبو  امل��ال��ي��زي يف  وت��ق��ود م�����ص��ارك��ة اجل��ن��اح 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  وزارة  دب���ي   2020
املاليزي  اجل��ن��اح  وينفذ  امل��ال��ي��زي��ة.  والب��ت��ك��ار 
اأ�صبوعاً   26 م�����دار  ع��ل��ى  واأع����م����ال  ب���رام���ج 
خالل  التجارية  والأعمال  للتجارة  خم�ص�صاً 
الأ���ص��ه��ر ال�����ص��ت��ة لن��ع��ق��اد امل��ع��ر���ض، م��ن اأجل 
ذلك  يف  مبا  امل�صتدامة،  ل�صناعاتها  ال��رتوي��ج 
ال�صلع الزراعية، التي �صتكون من املعرو�صات 

الدائمة يف اجلناح. 
 "2022 املطاط  "منتدى  اأن  بالذكر  جدير 
يعد مبثابة من�صة مل�صاركة املعرفة واخلرات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�صناعة  امل�����ص��ت��ج��دات  اأح����دث  ح���ول 
املطاط املاليزية والعاملية. وي�صتفيد الالعبون 
ال�صرتاتيجيات  ���ص��ي��اغ��ة  م���ن  ال�����ص��ن��اع��ة  يف 
ال������الزم������ة مل���ع���اجل���ة ال����ت����ح����دي����ات ال���راه���ن���ة 

وامل�صتقبلية. 
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العو�صي، رئي�صة   قالت فريدة عبداهلل قمر 
امل���راأة  اإن  الإم������ارات،  اأع��م��ال  ���ص��ي��دات  جمل�ض 
امل�صتمر  الدعم  ب�صبب  حمظوظة  الإم��ارات��ي��ة 
والدائم لها منذ بداية تاأ�صي�ض دولة الإمارات، 
التطوير  ع��م��ل��ي��ة  اأ���ص��ا���ص��ي يف  ���ص��ري��ك  واأن���ه���ا 

وتنمية القت�صاد وبناء الوطن. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ث��اين من 
الرو�صي  ال��ع��رب��ي  الأع���م���ال  م��ن��ت��دى جم��ل�����ض 
اإك�صبو  يف  للمعار�ض  دب��ي  مبركز  عقد  ال��ذي 
يف  الأعمال  رائدات  دور  وتناول  دبي   2020

ظل الجتاهات القت�صادية اجلديدة.
دولة  يف  امل���راأة  متكني  اأن  العو�صي  واع��ت��رت 
الإمارات يعتر من الركائز التنموية، لذا تقدم 
قدراتها  لتنمية  حم��دود  ل  دعماً  لها  الدولة 
بفاعلية  م�صيدة  ال��ن��ج��اح،  ب����اأدوات  وت��زوي��ده��ا 
املراأة  وري��ادة  لتمكني  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
رئي�صة  العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  مبارك 
الرئي�صة  الأعلى لالأمومة والطفولة  املجل�ض 
الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية، كونها وفرت 
اإطار عمل للقطاعني العام اخلا�ض وموؤ�ص�صات 

عمل  وب��رام��ج  خطط  لو�صع  امل���دين  املجتمع 
على  ريادتها  وتعزيز  امل��راأة  اأ�صهمت يف متكني 

امل�صتوى املحلي والعاملي. 
واأكدت العو�صي التزام الدولة بدعم املراأة من 
باإلزامية  يق�صي  الذي  للت�صريع  �صنها  خالل 
اإدارات  جم��ال�����ض  ع�����ص��وي��ة  يف  امل������راأة  مت��ث��ي��ل 
احلكومية،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وال�����ص��رك��ات  الهيئات 
امل��راأة يف  ن�صبة متثيل  يرفع  لقرار  واإ�صدارها 
املجل�ض الوطني اإىل 50 باملائة، بالإ�صافة اإىل 

املراأة  متكني  يف  ت�صاهم  وت�صريعا  قانونا   11
�صمن املجالت املختلفة. 

وراأت ليلى خياط، الرئي�ض الفخري للمنظمة 
متكني  تعزيز  اأن  الأع��م��ال،  ل�صيدات  العاملية 
الأو����ص���ط و�صمال  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  امل�����راأة يف 
من  ال�صامل  النمو  يدعم  اأن  ميكن  اإفريقيا 
الب�صري،  امل�����ال  راأ������ض  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  خ����الل 
العاملة  ال��ق��وى  امل�����راأة يف  م�����ص��ارك��ة  وحت��ف��ي��ز 
وريادة الأعمال اإىل حد كبري، واأنه على الرغم 

من املكا�صب التعليمية التي حققتها املراأة اإل 
اأنها مل ترتجم بعد اإىل املزيد من امل�صاركة يف 
م�صاركتها  ن�صبة  ارتفعت  فقد  العامة،  احلياة 
اإفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 

�صبعة باملائة فقط.
املوؤ�ص�صة  رئي�صة  جفيالفا،  تاتيانا  وحر�صت 
العامة ل�صيدات الأعمال يف رو�صيا، على تاأكيد 
امل��راأة الكبري وتاأثريها يف الكوكب، لفتة  دور 
اإىل اأن ريادة الأعمال الن�صائية واحدة من اأهم 
القت�صادي،  الزده����ار  يف  امل�صاهمة  ال��ع��وام��ل 
للمراأة،  الق���ت�������ص���ادي  الن����دم����اج  اأن  ح��ي��ث 
جمتمعات  لبناء  اأ�صا�صيان  اأم���ران  ومتكينها، 
ن�صبة  اأن  منوهة  و�صليمة،  ومزدهرة  م�صتقرة 
 60 اإىل  ت�صل  اأع��م��ال  ك��رائ��دة  امل����راأة  متثيل 

باملائة يف مو�صكو وحدها. 
من جانبها قالت كلودين عون، رئي�صة الهيئة 
الثقة  اإن  اللبنانية،  امل����راأة  ل�����ص��وؤون  الوطنية 
بالنف�ض تقل عند املراأة نتيجة القيم الرتبوية 
الرائجة واخلوف من الف�صل، كما اأن ال�صورة 
ال��ن��م��ط��ي��ة ع��ن دور امل�����راأة وال���رج���ل حت��د من 
الجتماعي  العامل  اإىل  بالإ�صافة  ق��درات��ه��ا، 
الجتماعي  امل��ال  لراأ�ض  امل��راأة  بافتقار  املتمثل 

الذي يلعب دور يف جناح اأي م�صروع. 
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قلق  م�����س��در  ال�����س��ك��ري  ي��ع��د  ال 
فاالأطفال  فقط،  للبالغني  �سحي 
ن�سبة  ارت��ف��اع  خلطر  معر�سون 

ال�سكر يف الدم اأي�سا.
وم����ع ذل�����ك، ت�����س��ري االأب���ح���اث 
"يف  االأط��ب��اء  اأن  اإىل  اجل��دي��دة 
كثري من االأحيان" ال يبحثون عن 

النوع االأول من مر�ص ال�سكري.

يف�صل   ،1 ال����ن����وع  ال�������ص���ك���ري  م���ر����ض  ويف 
البنكريا�ض يف اإنتاج ما يكفي من الأن�صولني، 
وهو الهرمون الذي ينظم م�صتويات ال�صكر 
يف الدم. ومع ذلك، فاإن الأعرا�ض الرئي�صية 
مل��ر���ض امل��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة ل��دى الأط��ف��ال يتم 
مر�ض  ُت��رك  واإذا  خاطئ.  ب�صكل  ت�صخي�صها 
ال�صكري النوع 1 دون عالج، فقد يوؤدي اإىل 
احلما�ض  حمتملة" ت�صمى  خطرية  "حالة 

.)DKA( الكيتوين ال�صكري
واأو�صح الباحث يوهان ور�صال - من جامعة 
Gothenburg بال�صويد - اأن احلما�ض 
ال��ك��ي��ت��وين ال�����ص��ك��ري ي��ح��دث ع��ن��دم��ا حترق 
الدهون  ل��ل��ج��ل��وك��وز(  )املتعط�صة  اخل��الي��ا 

لإنتاج الطاقة.
املفيد  م��ن  اأك���ر،  ب�صكل  الأم���ر  ه��ذا  ولفهم 

معرفة دور ال�صكر يف الدم يف اجل�صم.

الطاقة  اجل���ل���وك���وز(  )اأي  ال����دم  ���ص��ك��ر  ي��ع��د 
املكت�صبة من الأطعمة التي حتتاجها خاليا 
اجل�صم لتعمل. ولكي متت�ض خاليا اجل�صم 
اجللوكوز، يجب اأن يكون هرمون الأن�صولني 

موجودا وفعال.
وب���������دون اإم�������������دادات ك���اف���ي���ة وف����ع����ال����ة من 
الأن�صولني، ل ميكن للخاليا احل�صول على 

الطاقة الكافية لتعمل.
الدهون  حرق  اإىل  اخلاليا  تتحول  وعندما 
لإنتاج الطاقة، فاإن الآثار اجلانبية الناجتة 

هي تراكم الكيتونات.
للغاية،  الكيتونات خطرية  تكون  اأن  وميكن 
حيث ميكن اأن توؤدي امل�صتويات املرتفعة اإىل 

حدوث غيبوبة وحتى املوت.
واأ�صار الباحثون اإىل اأن "الطريقة الوحيدة 
ل��ت��ج��ن��ب احل��م��ا���ض ال��ك��ي��ت��وين ال�����ص��ك��ري يف 
املر�صى الذين يعانون من داء ال�صكري النوع 
بالأن�صولني  العالج  بدء  هو  اجلديد،  الأول 

ب�صكل عاجل".
اأن يكون هذا حجر عرة  ومع ذل��ك، ميكن 
لالأطفال الذين يعانون من اأعرا�ض مر�ض 

ال�صكري.
 Gothenburg واأجرى فريق البحث يف
237 طفال  ل����  ال���رع���اي���ة  مل��ق��دم��ي  م�����ص��ح��ا 
اإىل  اأدخ��ل��وا  عاما(   19 )اأق��ل من  ومراهقا 
امل�صت�صفى م�صابني بداء ال�صكري النوع الأول 

اجلديد بني عامي 2015 و2017.
اإىل  ي�صل  "ما  اأن  اإىل  البحث  فريق  واأ���ص��ار 
%43 من هوؤلء الأطفال مل ُيحالوا على 
الفور اإىل ق�صم ط��وارئ الأط��ف��ال، ما ي�صري 

اإىل تاأخر الطبيب ب�صكل كبري".
وت�صمل الأعرا�ض الأ�صا�صية ملر�ض ال�صكري 

النوع الأول ما يلي:
ال�صديد. • العط�ض 

التبول. • كرة 

• التعب.
املرر. غري  الوزن  • فقدان 

وحقق وير�صال يف 112 حالة حيث اأح�صر 
طبيب  اإىل  م����رة  لأول  اأط���ف���ال���ه���م  الآب�������اء 
ق�صم  اإىل  لأخ��ذه��م  فقط  الأول��ي��ة،  الرعاية 
الأ�صابيع  غ�صون  يف  امل�صت�صفى  يف  الطوارئ 
املقبلة.ويف ٪64 من احل��الت، مل  الأرب��ع��ة 
اأعرا�ض  الأول���ي���ة  ال��رع��اي��ة  طبيب  يكت�صف 

مر�ض ال�صكري النوع الأول.
التحذير  عالمات  ظهور  من  الرغم  وعلى 
الأ����ص���ا����ص���ي���ة م����ن م����ر�����ض ال�������ص���ك���ري على 
الأط����ف����ال، ف��ق��د اخ���ُت���ر %42 ف��ق��ط من 
اأو  احلالت ملعرفة م�صتويات ال�صكر يف الدم 
اجللوكوز يف البول.ويريد وير�صال اأن يرى 
"معرفة اأف�صل ووعيا عاما باأعرا�ض مر�ض 
الرعاية  مقدمي  ب��ني  خا�صة   - ال�صكري" 

والأطباء العامني. وهذا للم�صاعدة يف منع 
تكون  اأن  مي��ك��ن  وال���ت���ي   ،DKA ح�����الت 

قاتلة للمر�صى.

الأول-  ال���ن���وع  ال�����ص��ك��ري  م���ر����ض  اأع����را�����ض 
كاملة:

يف  خا�صة  املرحا�ض،  اإىل  الذهاب  كرة   •
الليل.

ال�صديد. بالعط�ض  • ال�صعور 
املعتاد. من  اأكر  بالتعب  • ال�صعور 

حماولة. دون  الوزن  • اإنقا�ض 
لل�صفاء. اأطول  وقتا  ت�صتغرق  • اجلروح 

الب�صر. • ت�صو�ض 
اجلوع. • زيادة 

وُن�صرت نتائج الدرا�صة يف املجلة الأكادميية 
.Pediatric Diabetes

يحتمل اأن تكون خطرة لدى االأطفال

اأربع عالمات حتذيرية لرتفاع ال�صكر يف الدم 

وي��ع��ت��م��د ال���ن���ظ���ام ال���غ���ذائ���ي امل����ح����دد - 
على   -  MIND ح��م��ي��ة  امل�����ص��م��ى 
املتو�صط  الأب��ي�����ض  ال��ب��ح��ر  حمية 
وال��ُن��ه��ج ال��غ��ذائ��ي��ة ل��وق��ف ارتفاع 
 .)DASH( ال��������دم  ����ص���غ���ط 
هو   MIND ال�����واق�����ع،  )يف 
النظام  "تدخل  ل�����  اخ���ت�������ص���ار 
 DASH-املتو�صطي الغذائي 
التنك�ض  لتاأخري 

الع�صبي"(. وُطّور من قبل فريق من علماء الأوبئة 
اأظهرت  ال�صابق،  يف  Rush؛  جامعة  يف  التغذوية 

درا�صة اأجريت عام 2015 فوائدها املحتملة.
ومنذ ذلك احلني، ركز العديد من الباحثني وعامة 
النا�ض على هذا النهج الغذائي باعتباره ا�صرتاتيجية 

حمتملة للوقاية من مر�ض األزهامير.
 MIND واأظهرت درا�صة تلو الأخرى اأن اتباع نظام
الغذائي عن طريق تناول املزيد من اخل�صار الورقية 
واخل�������ص���روات الأخ������رى وال���ت���وت وامل��ك�����ص��رات وزيت 
ي��وف��ر على  ال��زي��ت��ون واحل��ب��وب الكاملة والأ���ص��م��اك، 

الأقل بع�ض احلماية من التدهور املعريف.
والآن، وجدت درا�صة طويلة الأمد من الفريق 
اإلينوي،  يف   Rush ج��ام��ع��ة  يف  نف�صه 
حمية  اتبعوا  ال��ذي��ن  امل�صاركني  اأن 
ب�صكل  ح���ت���ى   -  MIND
اأداء  ل��دي��ه��م  ك���ان   - م��ع��ت��دل 

وقت  اأف�������ص���ل يف  اإدراك��������ي 
لح��ق م��ن احل��ي��اة، بغ�ض 

لويحات  اأي  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
الت�صابكات  اأو  اأم���ي���ل���وي���د 
قد  ال��ت��ي  الع�صبية  الليفية 

تكون لديهم.
�صحة  يف  ال����ب����اح����ث  وي�����ق�����ول 
كلية  من  دان��ا،  كلوديان  امل�صنني، 
النا�ض  "بع�ض  الطبية:   Rush
اللويحات  م����ن  ي��ك��ف��ي  م����ا  ل���دي���ه���م 
لت�صخي�ض  اأدم��غ��ت��ه��م  يف  وال��ت�����ص��اب��ك��ات 
ل  لكنهم  ال��وف��اة،  بعد  األزهامير  مر�ض 
ال�صريري يف حياتهم.  باخلرف  ي�صابون 
وميتلك البع�ض القدرة يف احلفاظ على 
الوظيفة الإدراكية على الرغم من تراكم 

هذه الأمرا�ض يف الدماغ، وتقرتح درا�صتنا 
يرتبط  ال���غ���ذائ���ي   MIND ن���ظ���ام  اأن 
بوظائف معرفية اأف�صل ب�صكل م�صتقل عن 

اأمرا�ض الدماغ املتعلقة مبر�ض األزهامير".
خالل  ماتوا  م�صاركا   569 بيانات  الباحثون  وحلل 
ت�صمى   ،1997 ع��ام  ب���داأت يف  الأم���د  درا���ص��ة طويلة 
م�صروع الذاكرة وال�صيخوخة. ووافق كل من امل�صاركني 
اأثناء  ال�صنوية  ال�صريرية  للتقييمات  اخل�صوع  على 
على  وج����وده����م 
ق���������ي���������د 

احلياة، بالإ�صافة اإىل ت�صريح اجلثة بعد الوفاة.
امل�صاركني  باإعطاء  الباحثون  ب��داأ   ،2004 ع��ام  ويف 
ويف  يتناولونها؛  التي  الأطعمة  اأن��واع  حول  ا�صتبيانا 
البيانات  الفريق  ا�صتخدم  اجل��دي��دة،  ال��درا���ص��ة  ه��ذه 
الغذائية لإعطاء املر�صى باأثر رجعي درجة عن مدى 

قربهم من نظام MIND الغذائي.
ارتفاع درجة  اأن  النتائج واع��دة، حيث وج��دت  وكانت 
بوظائف  م��رت��ب��ط��ا  ك���ان  ال��غ��ذائ��ي   MIND ن��ظ��ام 
معرفية اأف�صل 
ق�����������ب�����������ل 
امل�������������وت. 
وك��ان هذا 
ه����و احل����ال 

لديهم  لي�ض  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م��ع  التكيف  ع��ن��د  ح��ت��ى 
الذين  اأول��ئ��ك  اأو  ال��ب��ح��ث،  ب���دء  ع��ن��د  اإدراك�����ي  �صعف 
ما  ت�صريح  يف  األزهامير  مبر�ض  اإ�صابتهم  �ُصّخ�صت 
بعد الوفاة ب�صبب وجود لويحات اأميلويد والت�صابك 
الدرا�صة  ه���ذه  اأن  ال��وا���ص��ح  ال��ع�����ص��ب��ي.وم��ن  ال��ل��ي��ف��ي 
لها بع�ض ال��ق��ي��ود. واأب��ل��غ ع��ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي من 
اأن يكون غري دقيق يف  امل�صاركني، وال��ذي ميكن  قبل 
عموم ال�صكان، ناهيك عن الأ�صخا�ض الذين يعانون 
ال��ف��ري��ق يف ورقتهم  امل��ع��ريف.وي��و���ص��ح  ال��ت��ده��ور  م��ن 
"ا�صتك�صفنا هذا القلق من خالل ا�صتبعاد  اجلديدة: 
املعريف  تقييمهم  ك��ان  ال��ذي��ن  التحليل  يف  امل�صاركني 
العينة. كما ح�صبنا  %25 من  اأقل  العاملي الأول يف 
املتو�صط الرتاكمي لدرجة نظام MIND الغذائي 
اأحد  ويتمثل  القيا�ض.  خطاأ  من  للحد  املتابعة  عر 
القيود الأخرى يف اأن عينة الدرا�صة تتكون يف الغالب 
من متطوعني من البي�ض وافقوا على التقييمات 
ال�صنوية والترع بالأع�صاء بعد الوفاة، 

ما يحد من قابلية التعميم".
وم���ع ذل���ك، ف��ه��ذه درا���ص��ة كبرية 
طويلة الأجل، وتظهر على الأقل 
ي�صتحق  ال��غ��ذائ��ي  النهج  ه��ذا  اأن 
املزيد من ال�صتك�صاف. وبالإ�صافة 
اإىل ذلك، رمبا ل ي�صر تناول املزيد 
اخل�صراء  ال��ورق��ي��ة  اخل�����ص��ار  م���ن 

والأطعمة الكاملة الأخرى.
ل��ل��ت��غ��ي��ريات يف  "ميكن  دان�����ا:  وق����ال 
الأداء  على  توؤثر  اأن  الغذائي  النظام 
باخلرف،  الإ����ص���اب���ة  وخ���ط���ر  امل���ع���ريف 
تغيريات  ه��ن��اك  ل��الأ���ص��واأ.  اأو  ل��الأف�����ص��ل 
ومنط  الغذائي  النظام  يف  ما  حد  اإىل  ب�صيطة 
احلياة ميكن اأن يقوم بها ال�صخ�ض والتي قد ت�صاعد 
يف اإبطاء التدهور املعريف مع تقدم العمر، وامل�صاهمة 
مر�ض  جم��ل��ة  يف  ال��ب��ح��ث  الدماغ".وُن�صر  �صحة  يف 

الزهامير.

بيانات جديدة تعزز "حجة اتباع نظام غذائي
 ب�صيط ميكن اأن يحمي من مر�س األزهامير"

اأظهرت درا�سة حديثة اأن التغيريات يف الدماغ قد ال تكون الدافع الوحيد ملر�ص األزهامير، واأن اأمرا ب�سيطا مثل النظام 
الغذائي ميكن اأن يغري مرونتنا املعرفية للخرف يف امل�ستقبل.
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املال والأعمال
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جامعة اأبوظبي وم�صنع الحتاد للورق يتبادلن املعارف 
واخلربات يف جمالت املواد املتجددة والنفايات الورقية

•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقعت جامعة اأبوظبي وم�صنع الحتاد للورق، اأول منِتج يف جمال الطباعة 
اأوجه  لتعزيز  تفاهم  م��ذك��رة  العربي،  اخلليج  منطقة  يف  الورقية  والكتب 
التعاون امل�صتقبلية وتبادل اخلرات واملعارف يف جمالت البحث العلمي مبا 
يف ذلك املواد املتجددة والنفايات الورقية، وتطوير حلول �صديقة للبيئة من 

خالل ا�صتخدام النفايات الورقية والت�صجيع على ا�صتخدام املواد املتجددة.
يف  امل�صارك  الأ�صتاذ  علوان،  ن�صرين  الدكتورة  من  كل  التفاهم  مذكرة  وق��ع 
ال�صحة وال�صالمة البيئية، عميد كلية العلوم ال�صحية بالإنابة يف اجلامعة 
العمليات  مدير  الأ���ص��دي،  ربيع  وال�صيد  اأبوظبي،  جامعة  مدير  عن  ممثلًة 
اأ�صتاذ م�صاعد  اأبو �صمالة،  الدكتور حامت  يف م�صنع الحتاد للورق، بح�صور 
لل�صحة وال�صالمة البيئية يف كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة، وال�صيد ميكا 

فريتول، مدير الإنتاج يف م�صنع الحتاد للورق.
واأطر  تدريبية  اإىل توفري فر�ض  الطرفان  يتطلع  ال�صراكة،  ومبوجب هذه 
وال�صالمة  ال�صحة  جم���الت  يف  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  لطلبة  م�صتقبلية  عمل 

البيئية. 
ويف هذا ال�صدد، قالت الدكتورة ن�صرين علوان، عميد كلية العلوم ال�صحية 
لت�صليط  للورق  التعاون مع م�صنع الحتاد  “ي�صعدنا  بالإنابة يف اجلامعة: 
و�صع  اإىل  ونتطّلع  الورقية،  والنفايات  املتجددة  امل��واد  اأهمية  على  ال�صوء 
واإي��ج��اد حلول  البيئي  امل��ج��ال  الأب��ح��اث يف  لدفع عجلة  رائ���دة  خطط عمل 
اأبوظبي  البيئية، حيث نعمل يف جامعة  ال�صتدامة  ت�صهم يف تعزيز  مبتكرة 
البيئة هو  اأداء دور فعال يف احلفاظ على  باأن  الرا�صخ  اإمياننا  انطالقاً من 

ركيزة اأ�صا�صية يف بناء جمتمع متما�صك”. 
واأ�صافت علوان: “نلهم طلبتنا لالبتكار يف هذا املجال من خالل تزويدهم 
اأ�ص�ض  بتطوير  لهم  ت�صمح  التي  الالزمة  للتدريبات  واإخ�صاعهم  بالرامج 
الكامل  ال��دع��م  ت��ق��دمي  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  ت�صعى  اإذ  مل�صتقبلهم،  را�صخة 
لطالبها يف خياراتهم املهنية من خالل بناء �صراكات ت�صاعدهم على اإيجاد 

فر�ض عمل والتاأ�صي�ض حلياة مهنية ناجحة.”  
ال��ت��ع��اون مع  ل��ل��ورق بهذا  “نعتز يف م�صنع الحت���اد  الأ���ص��دي:  و���ص��رح ربيع 
فر�ض  على  ال�صوء  لت�صليط  اأبوظبي  جامعة  مثل  رائ��دة  تعليمية  موؤ�ص�صة 
باأهمية  اليوم  ال�صتدامة  حتظى  حيث  الورقية،  النفايات  ا�صتخدام  اإع���ادة 
بالغة اأكر من اأي وقت م�صى، فلم تُعد خياراً، بل باتت �صرورة، وهي ركيزة 
القت�صاد اجلديد، لذلك، نحر�ض على ال�صتفادة من احللول الأكر كفاءة 

لتح�صني الإنتاج واحلفاظ على البيئة”. 
واأ�صاف الأ�صدي: “اإن م�صنع الحتاد للورق كان و�صيبقى دائماً جزءاً ل يتجزاأ 
من حميطه بكافة مكوناته، وجمتمعه، وقيمه، وموؤ�ص�صاته، وبيئته. ونحن 

بنك اأبوظبي االأول يخطط للتو�سع يف االإمارات وم�سر وال�سعودية خال الفرتة املقبلة

طحنون بن زايد: انتعا�س اقت�صاد الإمارات يعك�س متيز التخطيط و�صالمة الأداء وو�صوح روؤية القيادة الر�صيدة
هناء الر�ستماين : نهدف اإىل متويل اأكرث من 75 مليار دوالر اأمريكي من م�ساريع التمويل امل�ستدام بحلول عام 2030 

•• اأبوظبي-وام:

م�صت�صار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�صيخ  �صمو  ق��ال 
اأبوظبي الأول :  اإدارة بنك  الأمن الوطني رئي�ض جمل�ض 
“ �صهد عام 2021 انتعا�صاً اقت�صادياً ملمو�صاً مع ظهور 
فر�ض غري م�صبوقة لالبتكار وحتقيق النمو على الرغم 
من حالة ع��دم اليقني ح��ول ت��ط��ورات الأو���ص��اع املرتبطة 

.“ بجائحة “ كوفيد - 19 
املالية  النتائج  تقرير  يف  كلمته  خ��الل   - �صموه  واأ���ص��اف 
للبنك ل�صنة 2021 - : “ يف خ�صم هذه الظروف؛ اأكدت 
التخطيط  املتحدة جم��دداً متيز  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
وريادة  الر�صيدة،  القيادة  روؤي���ة  وو���ص��وح  الأداء  و�صالمة 
م�صتوى  على  طبيعتها  اإىل  احلياة  وع��ودة  التعايف  جهود 
اإجن����ازات  م��ن  حتقيقه  مّت  م��ا  نتيجة  وال���ع���امل،  امل��ن��ط��ق��ة 
التحفيز القت�صادية  التطعيم، وُحزم  متميزة يف برنامج 
ال�صاملة  القت�صادي  الدعم  ال�صخمة، مبا يف ذلك خطة 
املركزي، والإ�صالحات  املتحدة  العربية  الإم��ارات  مل�صرف 
الهيكلية، واخلطط الرامية لتحقيق التنمية القت�صادية 

طويلة الأمد”.
النمو  زخم  دعم  الأول  اأبوظبي  بنك  موا�صلة  اإىل  واأ�صار 
مالياً  اأداًء  ح��ق��ق  ح��ي��ث  2021؛  ع���ام  خ���الل  وال��ت��ط��ور 
لبنك  را�صخة  اأ�ص�ض  اإر�صاء  يف  كبرياً  تقدماً  واأح��رز  قوياً، 

امل�صتقبل.
وتابع : “ يف خطوة تعك�ض التزامنا القوي بتحقيق اأف�صل 
العائدات مل�صاهمينا ولدعم م�صرية النمو ولال�صتثمار يف 
اأعمالنا، اأو�صى جمل�ض اإدارة بنك اأبو ظبي الأول بتوزيع 
املالية  ال�صنة  عن  الواحد  لل�صهم  فل�صاً   70 بقيمة  اأرب��اح 
فل�صاً   49 اإىل  مق�صمة   2021 دي�صمر   31 يف  املنتهية 

نقداً و21 فل�صاً اأ�صهم”.

واأفاد �صموه باأنه بعد مرور هذا العام احلافل بالنجاحات 
والإجن�������ازات ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ال��ت��ي اح��ت��ف��ل��ت خ��الل��ه دولة 
واأطلقت  ال��ذه��ب��ي،  بيوبيلها  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
روؤيتها ملرحلة جديدة من الزدهار والتنمية ور�صم مالمح 
م�صتقبل الدولة للعقود اخلم�صة املقبلة؛ ي�صتهل بنك اأبو 
الريادي  دوره  على  بالتاأكيد  اجل��دي��د  ال��ع��ام  الأول  ظبي 
الأ�صواق  يف  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  تعزيز  يف 
“ نتطلع بتفاوؤل وثقة حيال  التي يعمل �صمنها. وقال : 
اأبو  بنك  تنتظر جمموعة  التي  ال��واع��دة  الأع��م��ال  فر�ض 
ظبي الأول يف الوقت الذي نوا�صل فيه العمل على ت�صريع 

وترية النمو خالل عام 2022 وما بعده”.
دولة  يف  بنك  اأك��ر  ام�ض،  الأول  اأبوظبي  بنك  اأعلن  وق��د 
املوؤ�ص�صات  واأاأم���ن  اأك��ر  واأح��د  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املالية يف العامل، عن نتائجه املالية لل�صنة املنتهية يف 31 
مليار   12.5 الأرب���اح  �صايف  بلغ  حيث   ،2021 دي�صمر 
2020، ما  10.6 مليار درهم يف عام  درهم مقارنة مع 

ميثل زيادة بن�صبة %19 مقارنة مع عام 2020.
فل�صاً   70 بقيمة  اأرب���اح  بتوزيع  الإدارة  جمل�ض  واأو���ص��ى 
فل�صاً  و21  نقداً  فل�صاً   49 اإىل  مق�صمة  ال��واح��د  لل�صهم 
اأعمال  وال�صتثمار يف  النمو  اأ�صهم جمانية لدعم م�صرية 

املجموعة ولتحقيق اأعلى العوائد للم�صتثمرين.
 “ “ وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  البنك يف ت�صريح لوكالة  وق��ال 
الإم��ارات وم�صر  التو�صع يف �صوق  اإن��ه �صيتوجه ملزيد من 
خطط  اأن  اإىل  م�صرياً  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  وال�صعودية 
دمج بنك عودة يف م�صر �صتنتهي خالل الربع الثالث من 
العام اجلاري، جمدداً التفاوؤل مبزيد من التو�صع والأرباح 

خالل 2022.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ر���ص��ت��م��اين  ه��ن��اء  ق��ال��ت  ب���دوره���ا، 
عن  الإع���الن  ُي�صعدين   “ الأول:  اأبوظبي  بنك  ملجموعة 

�صجل  ح��ي��ث   ،2021 ل��ع��ام  ج��ي��دة  م��ال��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  حتقيق 
اأرب��اح قيا�صية يف ظل  اإي��رادات و�صايف  بنك اأبوظبي الأول 
وجنح  العام،  لهذا  القت�صادي  النتعا�ض  موؤ�صرات  ت�صارع 
يف تعزيز قيمة الأ�صول لتتجاوز حاجز الرتليون درهم يف 
اإجناز تاريخي غري م�صبوق”. واأ�صافت: “ اأن هذا الأداء 
القوي يعك�ض وترية النمو التي �صهدتها اأعمالنا الأ�صا�صية 
يف ظل تعايف موؤ�صرات القت�صاد الكلي، ويوؤكد على النتائج 
لتحقيق  تهدف  التي  ال�صرتاتيجية  ملبادراتنا  الإيجابية 

اأف�صل قيمة، ودفع وترية النمو والتطور قدماً “ .
ولفتت اإىل اأن بنك اأبوظبي الأول اأظهر خالل عام 2021 
ال�صت�صارات  ب��اأف�����ص��ل  ال��ع��م��الء  دع���م  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ق����درة 
الذي  الأم���ر  ال�صفقات،  لتنفيذ  والإم��ك��ان��ي��ات  واحل��ل��ول، 
مكنهم من ال�صتفادة من الفر�ض الهامة التي برزت جراء 
حالة النتعا�ض والتعايف القت�صادي التي �صهدتها الدولة 
اأداوؤن��ا القوي خالل  “ لقد ا�صتند  واملنطقة. واأو�صحت : 
وراأ�ض  والتمويل  لل�صيولة  متينة  اأ�ص�ض  على   2021 عام 
 AA  - م�صتوى  عند  القوي  الئتماين  وت�صنيفنا  امل��ال، 
الذي مت تثبيته موؤخراً من قبل وكالة �صتاندرد اآند بورز 
بنظرة م�صتقبلية م�صتقرة، مما يوؤكد على الركائز القوية 

مليزانيتنا العمومية و�صجل املخاطر”.
لال�صتثمار  امل�صرفية  اخل��دم��ات  جم��م��وع��ة  حققت  ك��م��ا 
بطرح  املجموعة  قامت  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  ا�صتثنائياً  اأداًء 
من  ع���دداً  واأدارت  ال���ب���ارزة،  ال�صفقات  م��ن  ع��دد  وهيكلة 
عرو�ض الأوراق املالية اإىل جانب اإدراج عدد من ال�صركات 
وبالإ�صافة  املالية.  ل���الأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  اجل��دي��دة 
الزخم  ه��ذا  اأ�صهم  ال��ت��داول،  ال��ق��وي يف جم��ال  الأداء  اإىل 
امل�صرفية  اإي����رادات اخل��دم��ات  بتحقيق من��و يف  ل��الأع��م��ال 
لال�صتثمار بلغ %69 مقارنة مع العام املا�صي، يف الوقت 
كاأبرز  الأول على مكانته  اأبوظبي  بنك  فيه  ال��ذي حافظ 

البنوك امل�صنفة �صمن جميع اجلداول الدورية لالكتتاب 
اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  وال�صتثمار 

خالل عام 2021.
اأبو  ال��دول��ي��ة لبنك  الأع���م���ال  اأن  ال��ر���ص��ت��م��اين  واأو���ص��ح��ت 
العام2021 ، حيث  اأداءاً قوياً خالل  ظبي الأول �صهدت 
وا�صل البنك تو�صعة اأعماله يف الأ�صواق امل�صتهدفة، والتي 
تعززت بال�صتحواذ على بنك عوده م�صر. ونتيجة لذلك، 
�صجلت اإيرادات العمليات الدولية منواً بلغ %26 مقارنة 
مع العام 2020، حيث �صاهمت منطقة ال�صرق الأو�صط 
الدولية  الإي�����رادات  م��ن   52% بن�صبة  اأفريقيا  و�صمال 

للمجموعة مقارنة مع %39 يف العام 2020.

الإمارات ترتبع على عر�س �صدارة الوجهات ال�صياحية املف�صلة لل�صياح الرو�س يف دول التعاون 
•• دبي-الفجر: 

حققت رو�صيا منواً بارزاً لت�صبح ثاين اأكر 
يف  وال�صياحة  ال�صفر  لقطاع  م�صدر  �صوق 
دبي يف عام 2021، حيث قفزت من املركز 
وذلك  املا�صي،  العام  ت�صنيفات  الثامن يف 
انطالق  قبيل  ال�����ص��ادرة  للبيانات  وف��ًق��ا 
فعاليات ن�صخة 2022 من معر�ض �صوق 
ال�صفر العربي ، الذي �صيقام على اأر�صية 
م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف الفرتة 

املمتدة من 9 اإىل 12 مايو 2022.
ال��ذي مت  اأف��اد تقرير �صركة كولريز  وق��د 
اإعداده بتكليف من �صركة ريد اكزبي�صينز 
�صوق  ملعر�ض  املنظمة  ال�صركة  ال��ع��امل��ي��ة، 
ا  اأي�صً املرجح  اأنه من  اإىل  العربي،  ال�صفر 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  حت��ت��ف��ظ  اأن 
مبركز ال�صدارة كوجهة خليجية مف�صلة 
حيث  الطويل،  املدى  على  الرو�ض  للزوار 
متثل اأكر من 90٪ من الوافدين يف عام 

.2026
اإىل  بالإ�صافة اإىل ن�صبة الزوار الوافدين 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، فاإنه من 
املتوقع اأن ينمو متو�صط اإنفاق امل�صافرين 
 2021 ع��ام��ي  ب��ني  كبري  ب�صكل  ال��رو���ض 

و2026، حيث ارتفع مبقدار 85 دولًرا 
دولًرا   1،280 يقرب من  ما  اإىل  لي�صل 
فاإن  وبالتايل  ال��ف��رتة،  ه��ذه  للفرد خ��الل 
لتجاوز  طريقها  يف  ال��رو���ص��ي��ة  ال�صياحة 
يف  ل��الإم��ارات  اأمريكي  دولر  املليار  حاجز 

غ�صون ال�صنوات الأربع املقبلة.
كورتي�ض،  دانييل  قالت  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
ال��ع��رب��ي يف  ال�صفر  ���ص��وق  م��دي��رة معر�ض 
واأحدث  اآخ���ر  “ُتظهر  الأو����ص���ط:  ال�����ص��رق 
الأرق�������ام م���ن ���ص��رك��ة ك���ول���ريز اأن ال����زوار 
وال�صياح الرو�ض يلعبون و�صيوا�صلون لعب 
دوًرا مهًما يف قطاع ال�صفر يف منطقتنا، ل 
�صيما عندما يتعلق الأمر بدولة الإمارات 
بني  دبي من  كانت  وقد  املتحدة،  العربية 
فتحت  التي  الأوىل  ال�صياحية  الوجهات 
ح���دوده���ا اأم����ام امل�����ص��اف��ري��ن ال���رو����ض دون 
احل��اج��ة اإىل احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي، وه���ذا ما 
توافد  ا���ص��ت��م��رار  يف  وح��ا���ص��م��اً  دوراً  ل��ع��ب 
 296 و�صل  حيث  اإليها،  الرو�ض  ال�صياح 

األف �صائح اإىل الإمارة يف عام 2020”.
واأ�صافت كورتي�ض قائلة: “يبدو اأن اأرقام 
ال��رق��م، حيث  2021 �صتتجاوز ه��ذا  ع��ام 
ا�صتقبلت دبي 256 األف �صائح من رو�صيا 

يف الربع الثالث من العام املا�صي”.

لل�صياح  الإق��ام��ة  م��دة  وق��د �صهد متو�صط 
والزوار الرو�ض ارتفاًعا على اأ�صا�ض �صنوي 
عام  من  الرابع  الربع  يف   ٪74.5 بن�صبة 
من  ليلة   8.2 اإىل  ارتفع  حيث   ،2020
املماثلة  الفرتة  ليلة م�صجلة خالل   4.7

من العام ال�صابق.
ي��ت��وق��ع ب��اح��ث��و ���ص��رك��ة ك���ول���ريز  اأن تلعب 
التي  ال�صخمة  العاملية  الأح���داث  تنظيم 
ت�صت�صيفها دبي مثل: معر�ض اإك�صبو دبي 
امل��ب��ا���ص��ر حل�صور  غ��ري  وال��ط��ل��ب   2020
كاأ�ض العامل لكرة القدم 2022 يف قطر، 
الوافدين  ع����دد  زي�����ادة  يف  ح��ا���ص��م��اً  دوراً 
على   ٪170 بن�صبة  رو�صيا  من  وال�صياح 

املدى الق�صري.
“يف  قائلة:  حديثها  كورتي�ض  واختتمت 
�صوء هذه التوقعات، �صيكون �صوق ال�صفر 
كبرية  اأه��م��ي��ة  ذو  ال���رو����ص���ي  وال�����ص��ي��اح��ة 
للح�صور وامل�صاركة يف معر�ض �صوق ال�صفر 
ال��ن��ح��و، حيث  ه��ذا  2022 على  ال��ع��رب��ي 
خم�ص�ض  رو���ص��ي  منتدى  لدينا  �صيكون 
هذا  يف  الرئي�صي  امل��ح��ت��وى  م��ع  للتعامل 
ال�صوق املربح، بالإ�صافة اإىل الرتكيز على 
جذب وا�صتقطاب امل�صرتين الرائدين من 

خالل برنامج امل�صرتي امل�صت�صاف”.

ق��ب��ل جملة  امل��ن��ت��دى م��ن  ه���ذا  مت تنظيم 
اأو ذا وورلد نيوز التي ت�صلط  دي�صتني�صنز 
ال��ف��ن��ادق والوجهات  اأف��خ��م  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 

واملطاعم يف العامل.
�صيتم  والع�صرين،  التا�صع  عامه  يف  الآن 
املعر�ض  م����ن  احل���ي���ة  ال��ن�����ص��خ��ة  ان���ع���ق���اد 
العاملي  التجاري  دبي  مركز  مع  بالتعاون 
ودائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي 
9 مايو  م��ن ال��ف��رتة املمتدة م��ن الإث��ن��ني 
على   2022 مايو   12 اخلمي�ض  ولغاية 
اأر�����ض م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، كما 
للحدث  اف��رتا���ص��ي��ة  ن�صخة  اإق��ام��ة  �صيتم 
مرة اأخرى على غرار ن�صخة 2021 من 
الن�صخة  من  التايل  الأ�صبوع  يف  املعر�ض 
احل�����ص��وري��ة منه يف ي��وم��ي ال��ث��الث��اء 17 

والأربعاء 18 مايو 2022.
 2022 ن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز  �صت�صمل 
ال�صوء  ���ص��ت�����ص��ل��ط  ال���ت���ي  ال���وج���ه���ات  ق��م��م 
ال�صعودية  الرئي�صية  امل�صادر  اأ�صواق  على 
منتدى  وانعقاد  والهند  وال�صني  ورو�صيا 
اأراي����ف����ال دب����ي ال�����ذي ي��ج��ت��م��ع ف��ي��ه اأب����رز 
وال�صياحة  ال�صفر  قطاع  يف  املتخ�ص�صني 
العامل  اأن����ح����اء  م����ن ج��م��ي��ع  وال�������ص���ي���اف���ة 
الجتاهات  من  القادم  اجليل  ل�صتك�صاف 

�صمن  ال�صياحية  لالأن�صطة  والب��ت��ك��ارات 
الوجهة الواحدة.

العربي  ال�صفر  �صوق  �صي�صت�صيف معر�ض 
خم�ص�صة  قمة  م��وؤمت��رات  ا  اأي�صً  2022
على امل�صرح العاملي، �صيتم ت�صليط ال�صوء 
والفنادق  ال��ط��ريان  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  فبها 
التجزئة  و�صياحة  الريا�صية  وال�صياحة 
قطاع  يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  خ���ا����ص���ة  ون��������دوة 
ال�صيافة، كما �صت�صارك مرة اأخرى رابطة 
�صفر الأعمال العاملية، املنظمة الرائدة يف 
جمال �صفر الأعمال وجتارة الجتماعات 
يف العامل يف فعاليات معر�ض �صوق ال�صفر 
العربي، حيث �صتقدم رابطة �صفر الأعمال 
���ص��ف��ر للعمل  اأح������دث حم���ت���وى  ال��ع��امل��ي��ة 
التعايف  عجلة  ل��دف��ع  والتعليم  وال��ب��ح��ث 

والنتعا�ض ودعم النمو يف �صفر الأعمال.
�صوق  معر�ض  اأخ���رى  م��رة  و�صي�صكل  ه��ذا 
اأ�صا�صياً من  2022 جزءاً  العربي  ال�صفر 
على  �صيقام  ال��ذي  العربي،  ال�صفر  اأ�صبوع 
 9 اأي��ام من الفرتة املمتدة من   10 مدى 
انعقاد  فيه  ويتم   2022 مايو   19 اإىل 
الإفطار  وجل�صات  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���ض 
وفعاليات  امل��ن��ت��ج��ات  واإط�����الق  واجل���وائ���ز 

التوا�صل.

مليار درهم حجم تداولت   494
الدولية لالأوراق املالية خالل 2021

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ حجم تداولت ال�صركة الدولية لالأوراق املالية املتخ�ص�صة يف الأ�صهم 
وامل�صتقات والتابعة لل�صركة العاملية القاب�صة 494 مليار درهم خالل عام 
2021 لت�صتحوذ على ح�صة �صوقية ن�صبتها 56.3 يف املائة من اإجمايل 
اأك���ر من  ت��خ��دم ال�صركة  ال��و���ص��اط��ة يف الإم�����ارات فيما  ���ص��رك��ات  ت����داولت 

5،800 عميل حمليا واإقليميا ودوليا.
ولعبت ال�صركة خالل عام 2021 دورا مهما يف اإدراج العديد من املوؤ�ص�صات 
يف الكتتاب العام مثل �صركة اأدنوك للحفر بقيمة 4.0 مليار درهم، و2.9 
قامت  كما   ..Fertiglobe ل�صركة  الأويل  العام  لالكتتاب  درهم  مليار 
ال�صركة بالعمل على الإدراج اخلا�ض للعديد من ال�صركات التي تتخذ من 

اأبوظبي مقراً لها براأ�صمال �صوقي يزيد عن 280 مليار درهم.

ن��رى يف ه��ذه امل��ب��ادرة التي جتمعنا 
للتعبري  و�صيلة  اأب��وظ��ب��ي  بجامعة 
النا�صئة  الأجيال  لدور  تقديراً  عن 
م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  �صت�صاعدنا  ال��ت��ي 
مكان”.  وك��ل  الإم�����ارات  يف  م�صرق 
اأب��وظ��ب��ي واح���دة من  وُت��ع��د جامعة 
ال�صرق  اأرق��ى اجلامعات يف منطقة 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا التي تقّدم 
تتناول  م��ت��ن��وع��ة  تعليمية  ب��رام��ج 
ال����ص���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة م����ن خالل 
يف  وم��ت��خ�����ص�����ص��ة  م��ت��ق��دم��ة  دورات 

ال�صحة وال�صالمة البيئية.

عبدالن�صري   / املدعو  فقد 
اجلن�صية  بريطانيا   ، ه��ارو 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )5 3 1 9 7 3 9 8 0 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0582886057

فقدان جواز �صفر

خم���ت���ار    / امل������دع������و  ف����ق����د 
ع��ل��ى لن���ى م��وت��و���ص��ني على 
اجلن�صية  ب���ن���غ���الدي�������ض     ،
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )EF0623337(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0503208880 

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / حممد حم�صن 
باك�صتان   ، ق���ا����ص���م  حم���م���د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)AU0118681( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

فقدان �صهادةاأ�صهم
فقد �صاعد حممد �صاعد املهريي �صهادة ا�صهم من ال�صركة العاملية 

 )ASMAK172726(  رقم )القاب�صة )ا�صماك �صابقا
-A )وفقدت موزة را�صد حمد الكعبي ، �صهادة ا�صهم رقم 

)ا�صماك  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  من   )MAK172728
�صابقا( يرجى ممن يعر عليها ت�صليمها لل�صركة 
او الإت�صال على هاتف )055-6666639(   

Date 28/ 1/ 2022  Issue No : 13454
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance 
in the Case No. SHCFICIREA2021/0007445, Civil (Partial)

To: The convicted person: Bashir Ahmed Khan, Address: 9388145
On 30/12/2021, we inform you that this court sentenced you in the said case 
with the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi L.L.C of the 
following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant:
To obligate the Defendant to pay the Plaintiff an amount of Thirty-four thousand 
four hundred nine dirhams and fifty-two fils, and the interest at 5% yearly from 
the date of the judicial claim until the date of full payment, without exceeding 
the original amount with fees and expenses.
The award is eligible for subject to appeal within the legal term.
Judge / Ahmad Jamal Aldin Ahmad Montaser
Sharjah Federal Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 28/ 1/ 2022  Issue No : 13454
Service of Judgment Debtor by Publication

Notice of Payment 
in the Case No. AJCEXCICPL2021/0002639- Order of Payment

To : Losing Party : ZAIN HYPERMARKET - L.L.C, 
Shaheen Suleman Eleyadathu Puthan
You are notified that attached herewith is an enclosed copy of the judgment 
handed down against you in favor of the Judgment Creditor : AL RAWABI 
DAIRY CO. (L.L.C.) in the aforesaid Case.
The aforesaid Successful Party submitted a request for enforcement of the 
judgment and payment of the fixed charges in this regard, as follows: Total 
payment including charges and legal expenses: 157604.0
Therefore, you are instructed to execute the order made in the aforesaid writ of 
execution within [15] days as of the date of being served of this notification.
Failure which, the Court will take the judicial execution procedures against you 
as prescribed by law.
Judge / Abdullah Almorshidy 
Ajman Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 28/ 1/ 2022  Issue No : 13454
Service of Judgment Debtor by Publication 

Notice of Payment 
in the Case No. AJCEXCICPL2021/0002689- Order of Payment

To: Losing Party : Abdul Kader Hamza bin Hamza Kanokari
You are notified that attached herewith is an enclosed copy of the judgment 
handed down against you in favor of the Judgment Creditor: AMEX (Middle 
East) B.S.C (C) - Emirates in the aforesaid Case.
The aforesaid Successful Party submitted a request for enforcement of the 
judgment and payment of the fixed charges in this regard, as follows: 
Total payment including charges and legal expenses: 18994.0
Therefore, you are instructed to execute the order made in the aforesaid writ of 
execution within [15] days as of the date of being served of this notification.
Failure which, the Court will take the judicial execution procedures against you 
as prescribed by law.
Judge 
Ali Almahlabi 
Ajman Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 28/ 1/ 2022  Issue No : 13454
Dubai Courts of First Instance
Notice of publication judgment

In case no : 39/2021/74 - Commercial Banking
Case pending in : the Department of Banks No. 250
Subject of the case : The claim to compel the two defendants jointly to pay an amount of 
(625,06398 dirhams), fees, expenses, attorney fees and interest 5% from the date of the 
judicial claim until full payment
Plaintiff: Abu Dhabi Commercial Bank - Address: Emirates - Abu Dhabi - Electra Street - Abu 
Dhabi Commercial Bank Building, Main Branch - Floor 16
Represented by : Iman Younis Muhammad Ismail Al-Rifai 
To be declared : 1- Rajesh Kumar Krishna as : Defendant
The subject of the announcement: We inform you that the court ruled in its session held on 29-
12-2021 In the above lawsuit in favor of Party1_Name, And for these reasons The court ruled 
to obligate the defendants to jointly pay the defendant bank an amount 62.506.398 (Sixty-two 
million five hundred and six thousand three hundred and ninety-eight dirhams. And the legal 
interest at the rate of 5% from the date of the judicial claim occurring in 24/10/2021, Until the 
full payment and time, the defendants pay the expenses and in the amount of three thousand 
dirhams in return for the attorney's fees.  Judgment as in attendance and subject to appeal 
within thirty days from the day following the publication of this publication. Issued in the 
name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai
Prepared by : Gomaa Gamel Al Anbory

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 28/ 1/ 2022  Issue No : 13454
Dubai Courts of First Instance
M/S : notary public of Dubai

Subject : notification by publication
(2022/196)

Presented by : The notifier: Glory Line General Trading (LLC) - represented by Mr. Essam Mohamed 
Abdel Wahab Suleiman - Egyptian national - as a partner and manager, and represented by power 
of attorney / Mr. Ahmed Eid Ahmed Al Hadidi- Egyptian national under the agency issued by the 
Sharjah Notary Public with the number sh20190312d12203 on 12/03/2019 It is represented by power 
of attorney, Ms. Nidal Qureshi Abbas, a Sudanese national, according to the power of attorney issued by 
the Dubai Notary Public, No. 261221/1/2016, dated 14/12/2016, It is represented by power of attorney 
by Mr. Hassan Ruby Shaaban - Egyptian national - under the power of attorney issued by the Notary 
Public in Dubai Courts with the number issued 176440/1/2019 on 4/9/2019.
Against - The defendant:
Sudakart Bobo Kool Ombo Mondazil - Indian National

Subject : notification by publication
The applicant requests His Excellency the esteemed court to kindly agree to notify the person notified of 
the publication, as the notification officer has moved to the notifier's headquarters and the result of the 
notification came: (It became clear to me that the warehouse is constantly closed and there is a sign, and 
by calling the warner to him, he does not respond, so it was not possible to announce)
So, We request the esteemed court to authorize the notification of the notified to publish in Arabic 
and English
The notifier shall notify the notified to pay the amount of 80,403.75 dirhams, the subject of the checks 
subject of this notification and described above, within five days from the date of this notification and 
challenges. We will be forced to take legal measures against you.

With respect
Acting on behalf of the notifier / by power of attorney / Hassan Ruby Shaaban.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 28/ 1/ 2022  Issue No : 13454
Dubai First Instance Courts

Notice to publish
In case No: 105/2021/292 - Personal Matters-Non Muslims

Judged at : Personal Matters - Family Circuit No: 69
Case subject : marital obedience suit case sheet
Plaintiff : Ronald Gustavo Carvajal Duran
Address : Dubai, UAE, Business Bay Area, Dubai, Al Marasi Road, 
Citadel Tower, Flat 1503-1504
To be notified  : 1- Tais Aljanderina Ashram- Capacity: Defendant
Notice subject : He has brought a lawsuit against you and the subject of 
it is a marital obedience lawsuit. A session was set for it on Thursday, 
10-02-2022 at 09:30 am in the remote litigation room in the Personal 
Status Building in Al Garhoud DESC BUILDING, so you are required 
to attend or your legal representative and you must submit your notes or 
documents to the court at least three days before the session
prepared by Mohamed Ishaq
Counter sign Date  07/01/2022 07L52:13

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533



28

املال والأعمال
اجلمعة   28  يناير    2022  م   -    العـدد   13454  

Friday   28  January   2022   -  Issue No   13454

حمطة الطويلة تبداأ االإنتاج االأويل لتوفري 100 مليون جالون من املياه املحاة يوميا خال الربع االأول

الرئي�س التنفيذي ل�صركة مياه وكهرباء الإمارات :   حمطة الطويلة لتحلية املياه ت�صل 
اإىل طاقتهـا الإنتاجيـة الكاملة بنهايـة العام لتوفري 200 مليون جالون من املياه يوميا

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ع��ل��ي  اآل  ع��ث��م��ان  اأك����د 
اأن حمطة  الإم��ارات  ل�صركة مياه وكهرباء 
الطويلة لتحلية املياه اأكر م�صروع لتحلية 
العك�صي  التنا�صح  تقنية  با�صتخدام  امل��ي��اه 
الأويل  الإنتاج  �صتبداأ  العامل  م�صتوى  على 
املياه  م���ن  ج���ال���ون  م��ل��ي��ون   100 ل��ت��وف��ري 
املحالة يومياً خالل الربع الأول من العام 
اأن ت�صل اإىل طاقتها  2022 على  اجلاري 
لتوفري  العام  نهاية  يف  الكاملة  الإنتاجية 

200 مليون جالون من املياه يوميا.
وق����ال ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة مياه 
لوكالة  ت�صريحات  يف  الإم�����ارات  وك��ه��رب��اء 
الطويلة  حمطة  اإن  )وام(  الإم���ارات  اأن��ب��اء 
%44 من اأكر  لتحلية املياه اأكر بن�صبة 
بالتنا�صح  امل���ي���اه  لتحلية  ��ة  ح��ال��يَّ حم��ط��ة 
البحر  م��ي��اه  لتحلية  ال��ع��امل  يف  ال��ع��ك�����ص��ي 

م��ا يجعلها امل��ح��ط��ة الأك����ر م��ن ن��وع��ه��ا يف 
العامل. واأ�صاف اأن حمطة الطويلة لتحلية 
ال��ع��امل من  امل��ي��اه تعد املحطة الأف�����ص��ل يف 
الطاقة  وا�صتهالك  التكاليف  كفاءة  حيث 
و�صُت�صهم يف توفري الطلب على املياه لأكر 
ال�صركة  اإن  وق���ال  م��ن��زل.  األ���ف   350 م��ن 
لديها خطة ا�صرتاتيجية لتطوير م�صاريع 
الكربون  منخف�صة  بتقنيات  امل��ي��اه  حتلية 
ح��ي��ث ي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى تطوير 
م�����ص��روع��ني اآخ���ري���ن ل��ت��ح��ل��ي��ة امل���ي���اه وهما 
“م�صروع حمطة املرفاأ M2 لتحلية املياه 
على  يقع  وال��ذي  العك�صي  التنا�صح  بتقنية 
مقربة من حمطة املرفاً للمياه والكهرباء 
80 مليون جالون  القائمة حالياً و�صيوفر 
“م�صروع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  يومياً”  امل��ي��اه  م��ن 
حمطة ال�صويهات S4 لتحلية املياه بتقنية 
يقع  وال��ذي  اأبوظبي  يف  العك�صي  التنا�صح 
داخل  احلالية  ال�صويهات  حمطة  بجانب 

جممع ال�صويهات للماء والكهرباء، و�صيوفر 
70 مليون جالون من املياه يومياً.

مياه  �صركة  موا�صلة  علي  اآل  عثمان  واأك��د 
تطوير  يف  ري���ادت���ه���ا  الإم���������ارات  وك���ه���رب���اء 
جمال  يف  امل�صتوى  عاملية  م�صاريع  وتنفيذ 
من  واحل���د  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  تكنولوجيا 
النبعاثات الكربونية منها حمطة الظفرة 
والتي  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  للطاقة 
اأبوظبي  اإم������ارة  خ��الل��ه��ا  م���ن  �صتحت�صن 
اأكر حمطة م�صتقلة للطاقة ال�صم�صية يف 
للمحطة  الإنتاجية  القدرة  وت�صل  العامل 
اإىل 2 جيجاوات ما يكفي لتلبية احتياجات 
ال��ك��ه��رب��اء. واأ�صاف  األ���ف م��ن��زل م��ن   160
لوح  م��الي��ني   4 ح���وايل  ت�صم  امل��ح��ط��ة  اأن 
الألواح  تقنيات  اأح��دث  وت�صتقطب  �صم�صي 
لإنتاج  ال��وج��ه  ثنائية  البلورية  ال�صم�صية 
طاقة  اإن��ت��اج  م��ن  نها  �صُتمكِّ ال��ت��ي  الكهرباء 
كهربائية بكفاءة اأكر عر التقاط الأ�صعة 

ال�صم�صية بوا�صطة وجهي الألواح ال�صم�صية 
املرة  هي  و�صتكون هذه  واخللفي.  الأمامي 
هذه  مثل  ا�صتخدام  فيها  يتم  التي  الأوىل 
يدعم  مم��ا  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى  التقنية 
روؤية حكومة دولة الإمارات ودورها الرائد 
يف ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن حلول 
�صتوفر  التي  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا 
طاقة م�صتدامة وفعالة لالأجيال القادمة. 
تقليل  يف  ���ص��ُت�����ص��ه��م  امل��ح��ط��ة  اأن  واأو�����ص����ح 
من  باأكر  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات 
2.4 مليون طن مرتي �صنوياً، اأي ما يعادل 
اإزالة 470 األف �صيارة تقريباً من الطرقات 
وذلك يف ظل موا�صلة ال�صتثمار يف تطوير 
م�صاريع الطاقة ال�صم�صية م�صتقباًل. وحول 
دع��م جهود  وامل��ي��اه يف  الكهرباء  ق��ط��اع  دور 
للحياد  ا�صرتاتيجيتها  لتحقيق  الإم����ارات 
الكربوين.. قال الرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
الكهرباء  اإن قطاع  الإم��ارات  مياه وكهرباء 
اإزال����ة  م��ه��م��اً يف ج��ه��ود  ي��ل��ع��ب دوراً  وامل���ي���اه 
الكربون يف قطاع الطاقة من خالل ثالثة 
مبادئ رئي�صية وهي “زيادة كفاءة حمطات 
توليد الطاقة احلرارية” و “ال�صتثمار يف 
خالل  من  املتجددة  الطاقة  اإن��ت��اج  تقنيات 
والنووية  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ق���درة  زي����ادة 
من  “ال�صتفادة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صلمية” 
التنا�صح  بتقنيات  امل��ي��اه  حتلية  حم��ط��ات 
اأنه  واأ�صاف  الكربون”.  العك�صي منخف�صة 
عند التفكري يف احلد من انبعاثات الكربون، 
تعمل “نور اأبوظبي” اأكر حمطة م�صتقلة 
احلد  ع��ل��ى  ال��ع��امل،  يف  ال�صم�صية  للطاقة 
طن  مليون  مبقدار  الكربون  انبعاثات  من 
 200 اإزال���ة  يعادل  وه��و ما  �صنوياً،  م��رتي 

و�صُت�صهم حمطة  الطريق.  �صيارة من  األف 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  للطاقة  الظفرة 
انبعاثات  احل���د  يف  جت���اري���اً  ت�صغيلها  ف���ور 
حمطة  تلعب  بينما  كبري.  ب�صكل  الكربون 
اأي�صاً  ال�صلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب��راك��ة 
النبعاثات  ه���ذه  خف�ض  يف  حم��وري��اً  دوراً 
اأهداف  اإط��ار دعم  اإن��ه يف  الكربونية. وق��ال 
احلياد  لتحقيق  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  امل���ب���ادرة 
النبعاثات  خف�ض  نتوقع   ،2050 املناخي 
ال��ك��رب��ون��ي��ة م���ن حم��ط��ات��ن��ا ب��ن��ح��و 50% 
نحو  التحول  نتيجة   2025 العام  بحلول 
اإنتاج اأكر ا�صتدامة للمياه والكهرباء حيث 
التي جرى  ال�صرتاتيجية  القرارات  ُتظهر 
زيادة  اأن  امل�صتقبلية،  والتو�صيات  اتخاذها 
املتجددة  الطاقة  م�صاريع  يف  ال�صتثمارات 
اإح���داث حت��ول ج��ذري يف قطاع  �صيتيح لنا 
اإنتاج  ل��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ط��اق��ة وم��ن��ح الأول����وي����ة 

الطاقة املتجددة.

•• عجمان - الفجر 

التجارة  غ�����رف  احت������اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ن���ظ���م���ت غرفة  ب����ال����دول����ة،  وال�������ص���ن���اع���ة 
الأعمال  ملتقى  عجمان  و�صناعة  جت��ارة 
بهدف  اجلزائر”،  جمهورية   � “عجمان 
املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�ض  اإ�صتعرا�ض 
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ح��ج��م  زي�����ادة  وب��ح��ث 
وتبادل  ال�صراكات  لعقد  الفر�صة  واإتاحة 
ب��ني جمتمع الع��م��ال والتجار  اخل���رات 
يف كاًل من البلدين يف قطاعات ال�صناعة 

والزراعة وال�صياحة وغريها.
عجمان  فندق  يف  امللتقى  فعاليات  ح�صر 
����ص���راي، ���ص��ع��ادة خ��م��ي�����ص��ي ع��ري��ف �صفري 
الدميقراطية  اجل��زائ��ري��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
حممد  و���ص��ع��ادة  ال���دول���ة،  ل���دى  ال�صعبية 
� ع�صو  ال��ع��ري��اين  ���ص��امل��ني  ب��ن  ب��ن خليفة 
و�صعادة  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
���ص��رور ح��م��د ال���زوه���ري - ال��ن��ائ��ب الأول 
الفجرية،   و�صناعة  جت��ارة  غرفة  لرئي�ض 
و�صعادة م�صبح املزروعي - ع�صو جمل�ض 
���ص��ع��ادة  حممد  ال��ف��ج��رية، و  اإدارة غ��رف��ة 
التجارة  وزارة  يف  العام  املدير  لوحايدية 
ال�����ص��ادرات يف اجل��زائ��ر، وحممد  وترقية 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن��اح��ي  علي 
ال��دول��ي��ة يف  ال��ت��ج��ارة وال��ع��الق��ات  تنمية 
املدير  النعيمي،  و�صيخة  عجمان،  غرفة 
منطقة  التجارية،  للعمليات  التنفيذي 

عجمان احلرة.
منطقة  م��ن  م�����ص��وؤول��ني  امللتقى  وح�����ص��ر 

عجمان احلرة ودائرة التنمية القت�صادية 
التجار  م�����ن  وجم����م����وع����ة  ع���ج���م���ان  يف 
باملن�صاآت  وامل�صوؤولني  الأع��م��ال  واأ�صحاب 

اخلا�صة يف الإمارة.
ويف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء رح���ب ���ص��ع��ادة حممد 
واأكد  باحل�صور   ، �صاملني  ب��ن  خليفة  ب��ن 
ب��اإع��ت��ب��اره كمن�صة  امل��ل��ت��ق��ى  ع��ل��ى اه��م��ي��ة 
لتوطيد العالقات القت�صادية والتجارية 
وفر�صة  وعجمان  اجل��زائ��ر  بني  القائمة 
اآفاق  وفتح  البلدين  بني  التعاون  ل��زي��ادة 
اخلا�ض  القطاع  موؤ�ص�صات  بني  لل�صراكة 
ل�صيما  ال��ت��ج��اري،  التبادل  حجم  وزي���ادة 
امل�صوؤولني  كبار  من  جمموعة  ح�صور  يف 

والتجار واأ�صحاب الأعمال.
واملزايا  امل��ق��وم��ات  للح�صور  واإ���ص��ت��ع��ر���ض 
عجمان،  اقت�صاد  ديناميكية  ت��رز  ال��ت��ي 
البحري،  امليناء  احل��رة،  “املناطق  ومنها 
والبنية  وامل����وا�����ص����الت  ال����ط����رق  ���ص��ب��ك��ة 
ال�صرتاتيجي  املوقع  املتكاملة،  التحتية 
املتميز، وقطاعات اقت�صادية ت�صم فر�ض 
ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ك��ب��رية وواع�����دة يف جمالت 
والبناء  وال��ع��ق��ارات  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة 
والتعليم  وال�صحة  وال�صياحة  والت�صيد 
جانب  اإىل  املجالت”  م����ن  وغ����ريه����ا 
بال�صاأن  املعنية  احلكومية  اجلهات  جهود 
البيئة  ل��ت��وف��ري  الإم�����ارة  الق��ت�����ص��ادي يف 
اخلا�صة  املن�صاآت  اأع��م��ال  لنمو  اخل�صبة 
وف��ت��ح اأ����ص���واق خ��ارج��ي��ة ج��دي��دة ملنتجات 

الإمارة.
وقال حممد بن خليفة بن �صاملني، خالل 

�صاحب  ب��ق��ي��ادة  ع��ج��م��ان  “اإمارة  كلمته 
النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو 
و  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو 
�صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  عجمان  عهد 
ومتتلك  تناف�صية  اإقت�صادية  ببيئة  متتاز 
من  املن�صاآت  كافة  مُتكن  ومزايا  مقومات 

التو�صع ومنو العمال”.
بتعزيز  عجمان  اإم���ارة  حر�ض  على  واأك��د 
العالقات  مثمناً  اخل��ارج��ي��ة،  ���ص��راك��ات��ه��ا 
القت�صادية املتينة مع اجلانب اجلزائري 
ال�صقيق، موؤكداً حر�ض غرفة عجمان على 
املُمكنة  وامل��زاي��ا  الت�صهيالت  كافة  تقدمي 
ل��رج��ال الأع��م��ال اجل��زائ��ري��ني الراغبني 
بال�صتثمار يف عجمان، واأ�صاد بدور امللتقى 
الأفكار  وتبادل  املبا�صر  التوا�صل  لتعزيز 
ال�صراكات بني  واخلرات، وزيادة وتنويع 
الطرفني،  م��ن  اخل��ا���ض  القطاع  من�صاآت 
ال�صتثمارية  الفر�ض  لب��رز  واإ�صتعرا�ض 

التي متلتكها كاًل من اجلزائر وعجمان.
�صهرية  ت��وام��ي  اإ�صتعر�صت  جانبها  م��ن 
منرية � مديرة مركزية يف وزارة الفالحة 
حول  نبذة  باجلزائر،  الريفية  والتنمية 
ال��ق��ط��اع الفالحي  ال���ص��ت��ث��م��ار يف  ف��ر���ض 
التنمية  اأه����م حم���رك���ات  اأح����د  ب��اع��ت��ب��اره 
القطاع  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ارت  امل�صتدامة، 
ب��ح��ي��ث ي�صم  وت���ن���وع���ه  ال����ص���رتات���ي���ج���ي 
املرتبطة  التحويلية  وال�صناعة  ال��زراع��ة 
احليواين،  والن���ت���اج  ال���زراع���ي  ب��الإن��ت��اج 
و���ص��ل��ط��ت ال�����ص��وء ع��ل��ى ج��ه��ود احلكومة 

ومرونة  الداري����ة  الج����راءات  تطوير  يف 
الت�صجيع  بهدف  والت�صريعات  الن�صو�ض 
احليوي،  القطاع  هذا  يف  ال�صتثمار  على 
ك��م��ا اأو����ص���ح���ت ال��ت��ط��ور ال�����ص��ري��ع ال���ذي 
ي�صهده القطاع الفالحي يف اجلزائر عر 
واإ�صتخدام  التكنولوجيا  على  الع��ت��م��اد 

اأحدث الأ�صاليب.  
احلميد،  عبد  ترغيني  واإ�صتعر�ض  ه��ذا 
العقار  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  التهيئة  م��دي��ر 
القطاع  يف  ال�صتثمار  ف��ر���ض  ال�صياحي، 
وافيا  ����ص���رح���ا  ق�����دم  ب��ح��ي��ث  ال�������ص���ي���اح���ي، 
للجزائر  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  امل���ق���وم���ات  ح�����ول 
وا�صرتاتيجية ال�صياحة وفر�ض ال�صتثمار 
ال�صياحة  قطاع  واه���داف  املتاحة  وامل��زاي��ا 

2030 والأفاق ال�صياحية يف اجلزائر.
اجلناحي،  علي  حممد  اأ���ص��اد  جانبه  م��ن 
بجهود الوفد اجلزائري يف طرح الفر�ض 
الفالحة  ل��ق��ط��اع��ي  التناف�صية  وامل���زاي���ا 

وال�صياحة يف اجلزائر.
اإقت�صاد  حول  نبذة  للح�صور  واإ�صتعر�ض 
اإمارة عجمان وجهود احلكومة يف توفري 
باملرونة  تت�صم  تناق�صية  اإ�صتثمارية  بيئة 
على  بالإعتماد  املعامالت  اجن��از  و�صرعة 
تتما�صى  واإلكرتونية  ذكية  خدمات  باقة 
اأن  م�صيفاً  الإم����ارات،  دول��ة  توجهات  مع 
اإمارة عجمان تتبواأ مراكز عاملية متقدمة 

يف موؤ�صر �صهولة ممار�صة العمال.
القطاعات  اأه������م  ح�����ول  ����ص���رح���اً  وق������دم 
راأ�صها  وعلى  الإم��ارة  لإقت�صاد  الرئي�صية 
وال�صياحة  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  قطاعات 

والعقارات والبناء والت�صيد، وتناول جهود 
قطاعي  على  بالرتكيز  الإم����ارة  حكومة 

ال�صحة والتعليم. 
غرفة  اأن  اجل���ن���اح���ي،  حم��م��د  واأ�����ص����اف 
ع���ج���م���ان ب���ال���ت���ع���اون م����ع ���ص��رك��ائ��ه��ا من 
بال�صاأن  امل��ع��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
وتنويع  تعزيز  على  حتر�ض  الإقت�صادي 
�صراكاتها اخلارجية لت�صليط ال�صوء على 
ال��ف��ر���ض ال���ص��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف اإم���ارة 
ع��ج��م��ان وال��ت��ع��ري��ف مب��ق��وم��ات الم����ارة 
الق��ت�����ص��ادي��ة وال���ت���ج���اري���ة واإب��������راز اأه���م 

القطاعات القت�صادية.  
وقدمت �صيخة النعيمي، املدير التنفيذي 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  ال��ت��ج��اري��ة،  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
احلرة  عجمان  منطقة  عن  نبذة  احل��رة، 
واحللول  الإم�������ارة  يف  احل�����رة  وامل���ن���اط���ق 
امل��ق��دم��ة لأ�صحاب  امل��ت��ن��وع��ة  واخل���دم���ات 
وامل�صتثمرين  احل����ال����ي����ني  الع������م������ال 
امل��ب��ذول��ة ل�صمان  امل��ح��ت��م��ل��ني، واجل���ه���ود 
اإىل  واأ����ص���ارت  الع��م��ال،  �صهولة مم��ار���ص��ة 
منطقة  يف  ال�صناعي  القطاع  من��و  م��دى 
اإهتمام  ن��ت��ي��ج��ة  وذل�����ك  احل�����رة  ع��ج��م��ان 
امل�صتثمرين اجلدد بالإ�صتثمار يف القطاع 

ال�صناعي.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ق��دم ���ص��ع��ادة حممد بن 
ل�صعادة  ت��ذك��اري��اً  درع���اً  �صاملني  ب��ن  خليفة 
خمي�صي عريف �صفري جمهورية اجلزائر 
لدى الدولة، و �صعادة  حممد لوحايدية 
وترقية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

ال�صادرات يف اجلزائر. 

القبي�صي يفتتح مهرجان اآفاق اأوتو في�صت احلديريات
•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�صالمية  لآف��اق  التنفيذي  الرئي�ض  القبي�صي،  حمبوب  را�صد  افتتح 
للتمويل، اخلمي�ض، فعاليات مهرجان “اآفاق اأوتو في�صت احلديريات”، 
والرائدة  الأوىل  ال�صركة  للتمويل”،  الإ�صالمية  “اآفاق  تنظمها  التي 
الإمارات  دول��ة  يف  وال�صركات  ل��الأف��راد  الإ�صالمي  التمويل  خدمات  يف 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��ن��ط��ق��ة، وي��ه��دف اإىل دع���م ان��ت��ع��ا���ض ���ص��وق متويل 
املعر�ض  ويقدم  ال�صيارات.  وك��الت  اأ�صهر  الدولة مب�صاركة  ال�صيارات يف 
يناير،   30 حتى  وي�صتمّر  اأبوظبي،  احلديريات-  جزيرة  يف  ُيقام  ال��ذي 
عرو�ض  من  وا�صعة  جمموعٍة  من  يت�صمنه  مبا  ل���زواره،  رائعة  جتربة 
 1،75% م��ن  ب���دءاً  رب��ح  مب��ع��دلت  “اآفاق”،  م��ن  احل�صرية  التمويل 
180 يوماً، مع بطاقة  وتاأجيل �صداد الق�صط الأول لفرتٍة ت�صل حتى 
الأعمال  رئي�ض  الدو�صري،  حممد  وتوّجه  جماناً.  الئتمانية  “اآفاق” 
تنظيم  يف  �صاهم  من  كل  اإىل  بال�صكر  للتمويل”  الإ�صالمية  “اآفاق  يف 
واأ�صاف “اإن ال�صركة ما�صية  مهرجان “اآفاق اأوتو في�صت احلديريات”، 
يف ا�صرتاتيجيتها الرامية اإىل تقدمي عرو�ض ومنتجات متويل مبتكرة 
العمالء على  لت�صاعد  الدولة،  ال�صيارات يف  �صوق متويل  انتعا�ض  تدعم 
العمالء لال�صتفادة  داعياً  تف�صيلية،  ربح  بن�صبة  اأحالمهم  �صيارة  �صراء 
من هذه الفر�صة التي ت�صتمّر حتى 30 يناير، يف جزيرة احلديريات- 
عن  بالإجابة  متخ�ص�ض  فريق  “�صيقوم  الدو�صري،  واأو�صح  اأبوظبي”. 
التمويل  وكيفية  ال�صيارات  موا�صفات  حول  املهرجان  زّوار  ا�صتف�صارات 
وت�صهيل اإجراءات التمويل ب�صورة �صريعة ومب�صطة، بل واحل�صول على 

املوافقات الالزمة خالل دقائق فقط”.
 اجلدير ذكره اأّن “اآفاق الإ�صالمية للتمويل” هي �صركة م�صاهمة خا�صة 
ال�صريعة  لأحكام  وفقاً  تعمل  متويل  ك�صركة   2006 العام  يف  تاأ�ص�صت 
الإ�صالمية، مقّرها الرئي�صي يف اإمارة دبي، وتقّدم جمموعًة وا�صعة من 
برامج التمويل وال�صتثمار املتوافقة مع ال�صريعة الإ�صالمية، بالإ�صافة 
اإىل تقدميها خدماٍت ومنتجاٍت مالية خمتلفة من خالل منافذ الأعمال 
قد  وكانت  والكفاءة؛  اجل��ودة  م�صتويات  اأعلى  وف��ق  ال��دول��ة،  املتوفرة يف 
ح�صلت على املركز الأول يف ت�صنيف “اأكر اأماكن العمل �صعادًة” على 
وعلى  ال��ت��وايل،  على  الثالث  للعام  اخلا�ض  القطاع  موؤ�ص�صات  م�صتوى 
و”اأف�صل  “اأف�صل برنامج للرعاية ال�صحية يف مكان العمل”  جائزتْي 
اإىل  بالإ�صافة  التوايل،  على  الثاين  للعام  املوظفني”  مل�صاركة  برنامج 
جوائز عديدة تقديراً لدورها الرائد يف املنطقة واأدائها الذي يرقى اإىل 

اأعلى امل�صتويات.

جلنة ال�صوؤون املالية يف الوطني توا�صل مناق�صة 
م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم الوكالت التجارية

•• دبي-وام:

وا�صلت جلنة ال�صوؤون املالية والقت�صادية وال�صناعية يف املجل�ض الوطني 
الحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته ام�ض مبقر الأمانة العامة للمجل�ض 
يف دبي برئا�صة �صعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�ض اللجنة مناق�صة 

مواد م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم الوكالت التجارية.
ال�صويدي  �صلطان  م��رية  م��ن  ك��ل  �صعادة  اللجنة  اأع�صاء  الجتماع  ح�صر 
مقررة اللجنة، واأ�صامة اأحمد ال�صعفار، وعائ�صة را�صد ليتيم، وعائ�صة ر�صا 
املجل�ض  اأع�صاء  امل��ه��ريي  وم���روان عبيد  ال��ع��اب��دي،  را���ص��د  و�صعيد  ال��ب��ريق، 

الوطني الحتادي.
و ا�صتعر�صت اللجنة خالل الجتماع مواد م�صروع القانون الذي يتكون من 
27 مادة و يهدف اإىل حتديث الأحكام الناظمة لن�صاط الوكالت التجارية 
الوطني  القت�صاد  دع��م  يف  احل��ي��وي  الن�صاط  ه��ذا  دور  لتعزيز  ال��دول��ة  يف 
الدولة  تتبناها  التي  القت�صادية  التوجهات  مواكبة  و  م�صتدامة  ب�صورة 
ل�صيما يف جمال ت�صجيع ال�صتثمار، ف�صال عن تعزيز ال�صفافية و�صالمة 

وتوازن العالقات بني الوكيل واملوكل.

بهدف ا�ستعرا�ص الفر�ص اال�ستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري

غرفة عجمان تنظم ملتقى الأعمال عجمان - جمهورية اجلزائر بالتعاون مع احتاد غرف التجارة وال�صناعة بالدولة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  28 يناير 2022 العدد 13454 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  195/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�صوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اأعاله 
بال�صيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 613 بالطابق رقم 6 مببنى ريتز ريزيدن�ض 1 البالغ 
باإمارة دبي املرهون  الرابعة  8 مبنطقة ور�صان  B1-84 على قطعة الر�ض رقم  75.12 مرت مربع واملواقف  م�صاحته 
للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �صده املقدره 
البيع طبقا  درهم لغري( من ح�صيلة  وثالثمائة  الف  و�صبعون  وثالثة  درهم )فقط خم�صمائة   573،300.00 مببلغ 

لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: �صركة الوفاق للتمويل - �ض م خ  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية 

عبداهلل حممد امل�صعود - �صقة مكتب رقم  802 & 804  - وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي  
املطلوب اإعالنه : حنا �صامي حنا �صابا - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى ريتز ريزيدن�ض 1 - �صقة العقار 

رقم 613 - منطقة ور�صان الرابعة - 0506556060 - 0@0
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/9 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الرابعة - رقم 
الر�ض 8 - رقم الطابق 6 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : ريتز ريزيدن�ض - رقم العقار : 613 - امل�صاحة : 75.12 مرت 

مربع.  التقييم : 382،463.94 - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  144/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�صوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور اأعاله 
بال�صيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1302 بالطابق رقم 13 مببنى برج كيان 1 البالغ 
باإمارة دبي  48 مبنطقة مر�صى دبي  B4-098 على قطعة الر���ض رقم  1،254.65 قدم مربع واملواقف  م�صاحته 
العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب  املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �صده وتثمينه وبيعه باملزاد 
�صده املقدره مببلغ 1،863،266.00 درهم )فقط مليون وثمامنائة وثالثة و�صتون الف ومائتان و�صتة و�صتون درهم 
لغري( من ح�صيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 

بامارة دبي.  2008 ل�صنة   14
طالب التنفيذ: بنك الإحتاد الوطني )�صابقا( - بنك ابوظبي التجاري )حاليا(   

رقم  �صقة مكتب   - امل�صعود  بناية عبداهلل حممد  - مبنى  دب��ي   - دي��رة   - بور�صعيد   - دب��ي  اإم���ارة   - الإم���ارات   : عنوانه 
وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي     804&802

املطلوب اإعالنه : �صامي احمد فليح ال�صاحر - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى برج كيان 1 - �صقة 
 Samiafsaher@gmail.com - 0506456054 - العقار رقم 1302 - منطقة مر�صى دبي

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/9 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
اأنيط بها البيع )�صركة الإم��ارات للمزادات وعلى  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره  ال�صا�صي  الثمن  20% من 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - 
املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض 48 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج كيان - رقم الوحدة : 1302 - امل�صاحة : 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.   1558812.54: التقييم   - مربع  مرت   116.65

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  78/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�صوع الدعوى : طلب احلجز وبيع العقار اأول : - الإذن بو�صع ال�صيغة التنفيذية على عقد الرهن. ثانيا :- اإ�صدار 
الأمر باحلجز التنفيذي على ال�صقة رقم 1010 ? الطابق العا�صر ? مبنى مارينا بينكال ? منطقة مر�صى مارينا ? 
اإمارة دبي متهيدا لنزع ملكيتها والإذن بالبيع باملزاد العلني وفقا وفقا لجراءات القانون وفاءا للدين امل�صتحق يف ذمة 
املنفذ �صده يف حدود املبلغ الغري م�صدد من قيمة الرهن البالغ مقداره 644.253.44 �صتمائة واأربع واأربعون األفا 
ومائتان وثالث وخم�صون درهما واأربع واأربعون فل�صا مبوجب عقدالرهن التاأميني من الدرجة الأوىل امل�صجل ر�صميا 

ل�صالح البنك املدعي. ثالثا الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه.
طالب التنفيذ: م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي  

املحامي  بوكالة  ابوظبي   313 ب  املركزي �ض  امل�صرف  بجوار  الرئي�صي  املركز  البطني  ابوظبي حي  اإم��ارة   : عنوانه 
خلفان الكعبي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 الطابق 2 رقم 204  

املطلوب اإعالنه : �صمري اأنور اأنور عزيز خان خان - عنوانه : اإمارة دبي منطقة مر�صى دبي مبنى مارينا بينكال مبنى 
 same_err@yahoo.com - 0558760687 - 1010 رقم 1 طابق رقم 10 �صقة رقم

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  2022/2/23 ال�صاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن : 
اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة : 
 مر�صى دبي - رقم الر�ض 54 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مارينا بينكال - رقم العقار 1010 - امل�صاحة : 70.74

مرت مربع - املقدرة ب����� 607،112/49 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
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املال والأعمال
االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  

Friday   28  January   2022   -  Issue No   13454
اجلمعة   28  يناير    2022  م   -    العـدد   13454  

اأكرث من 86 خبريًا عامليًا ي�ساركون يف امللتقى �سمن 16 جل�سة

م�صوؤولون وخرباء ي�صيدون باإطالق املن�صة العاملية للبيانات ال�صخمة لأهداف التنمية امل�صتدامة يف الإمارات
•• دبي-وام:

يف  واخل��راء  امل�صوؤولني  كبار  اأ�صاد عدد من 
و�صركات  واخل���ا����ض  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات والت���������ص����الت يف 
املتحدة  الأمم  م��ن�����ص��ة  ب���اإط���الق  ال����دول����ة، 
للبيانات ال�صخمة اخلا�صة باأهداف التنمية 
امل�����ص��ت��دام��ة، ال���ذي مت الإع����الن ع��ن��ه �صمن 
الذي  ال�صخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ملتقى  فعاليات 
بال�صراكة  الإم�����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة  نظمته 
دبي  اإك�صبو  يف  امل��ت��ح��دة،  الأمم  منظمة  م��ع 
 16 ال���  ���ص��ارك يف جل�صاته  وال���ذي   ،2020
اأكر من 86 خبرياً عاملياً و�صهده عدد من 
اإىل  ال��دول��ة  يف  احلكوميني  امل�صوؤولني  كبار 
جانب م�صوؤولني من الأمم املتحدة وخراء 
دولة   22 من  اأك��ر  من  ال�صخمة  البيانات 
التنفيذيني  ل��ك��ب��ار  اإ���ص��اف��ة  ال���ع���امل،  ح���ول 
والوطنية  العاملية  ال�صركات  م��ن  ع��دد  م��ن 

والأكادمييني والطالب.
الدكتور  �صعادة  اأك��د  امللتقى،  اأهمية  وح��ول 
العام  الأم�������ني  امل���ط���رو����ص���ي  ���ص��ي��ف  ���ص��ع��ي��د 
حكومة  اأن  بعجمان،  التنفيذي  للمجل�ض 
بن  ع��م��ار  ال�صيخ  �صمو  بتوجيهات  عجمان 
رئي�ض  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي  حميد 
الطالع  على  حري�صة  التنفيذي،  املجل�ض 
الرائدة  والتجارب  املتميزة  املمار�صات  على 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات وط���رح احل��ل��ول املبتكرة 
البيانات  ع�����امل  يف  امل����ت����ج����ددة  والأف������ك������ار 
ال�����ص��خ��م��ة، مل���ا اأح��دث��ت��ه م���ن ث����ورة يف عامل 
ال��ع��امل، مما  الإح�����ص��اءات وم�صتقبلها ح��ول 
ي��ع��د م��و���ص��وع��اً ح��ي��وي��اً خ��ا���ص��ة م���ع توجه 
حكومة عجمان نحو ال�صتفادة من البيانات 
�صناعة  يف  ال�صطناعي  وال��ذك��اء  ال�صخمة 
القت�صادية  التنمية  م�صرية  وتعزيز  القرار 

والزدهار يف جمتمع الإمارة.
واأكد �صعادة اأحمد حممود فكري مدير عام 
مركز الإح�صاء – اأبوظبي، اأهمية امل�صاركة 
وال��ت��ع��اون يف الأح����داث وامل��وؤمت��رات العاملية 
الذكاء  وتقنيات  ال�صخمة  بالبيانات  املعنية 
بتحقيق  امل��رت��ب��ط��ة  وخ��ا���ص��ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
ملا يتمتع  امل�صتدامة، ونظراً  التنمية  اأه��داف 
واإقليمياً،  عاملياً  اأهمية  من  امللتقى  ه��ذا  به 
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  لن��ع��ق��اده 
ل��ال���ص��ت��دام��ة، وال�����ذي مي��ث��ل م��ن�����ص��ة جتمع 
القرار  و���ص��ّن��اع  اخل����راء،  م��ن  ب����ارزة  نخبة 
يف  الأع��م��ال  وق���ادة  احلكوميني  وامل�صوؤولني 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل���رات 
الدور  واإب���راز  امل��م��ار���ص��ات،  اأف�صل  ومناق�صة 
ل��ل��ب��ي��ان��ات الإح�����ص��ائ��ي��ة يف توجيه  احل��ي��وي 
ال�صيا�صات واإن�صاء حوار اإيجابي حول اأف�صل 
ال�����ص��ب��ل ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال��ب��ي��ان��ات الكرى 
يف حت�����ص��ني ج����ودة احل��ي��اة وحت��ق��ي��ق الرفاه 

والزدهار لدولة الإمارات والعامل اأجمع.
دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  ي�صكل  ف��ك��ري:  وق���ال 
حقيقية  ف��ر���ص��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ل��ت��ق��ى 
ال��ت��غ��ي��ريات البيئية  لإل��ه��ام ومت��ك��ني ودع���م 
على  الإيجابية  والقت�صادية  والجتماعية 
امل�صتوى العاملي، ون�صعى من خالل �صراكتنا 
مع ملتقى الأمم املتحدة للبيانات ال�صخمة 
دوره  واأهمية  املركز  باإجنازات  التعريف  اإىل 

واأه���داف  اأب��وظ��ب��ي  ا�صرتاتيجية  حتقيق  يف 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطنية  الأجندة 
الكبرية  اإب���راز اجل��ه��ود  اإىل جانب  امل��ت��ح��دة، 
حكومة  خاللها  من  ط��ورت  التي  والكيفية 
والتطبيقات  امل��ن��ه��ج��ي��ات  وامل���رك���ز  اأب��وظ��ب��ي 
واآنية  دقيقة  م��وؤ���ص��رات  لإن��ت��اج  الإح�صائية 
جمال  يف  املحرز  التقدم  مراقبة  يف  ت�صاعد 
حت��ق��ي��ق اأه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ص���ت���دام���ة يف 

الإمارة.
الزرعوين  امل��ه��ن��د���ض حم��م��د  ���ص��ع��ادة  واأك�����د 
الت�صالت  تنظيم  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
احلكومة  ل���ق���ط���اع  ال���رق���م���ي���ة  واحل����ك����وم����ة 
املتحدة  الأمم  من�صة  اإط���الق  اأن  الرقمية 
للبيانات ال�صخمة اخلا�صة باأهداف التنمية 
نقلة  ي�صكل  الإم������ارات  دول���ة  يف  امل�����ص��ت��دام��ة 
نوعية هامة يف الدور ال�صرتاتيجي للدولة 
الرقمي،  بالتحول  املتعلقة  امل��ج��الت  كل  يف 
ال�صخمة،  ال��ب��ي��ان��ات  ق���ط���اع  يف  ���ص��ي��م��ا  ول 
الت�صالت  تنظيم  هيئة  يف  ن��ح��ن   : وق���ال 
واحلكومة الرقمية، وانطالقاً من دورنا يف 
متكني التحول الرقمي �صعداء مب�صاركتنا يف 
وموؤثرة  كبرية  قيمة  له من  ملا  امللتقى  ه��ذا 
يف توظيف البيانات من اأجل حتقيق اأهداف 

التنمية امل�صتدامة خلدمة الإن�صانية.
الإمارات،  دولة  اإننا يف   : الزرعوين  واأ�صاف 
ا�صرتاتيجية  ج�����ه�����وداً  ن���خ���و����ض  ون����ح����ن 
احتادنا  ع��م��ر  م��ن  املقبلة  ع��ام��اً  للخم�صني 
للتقنيات  ك����رى  اأه���م���ي���ة  ن����ويل  ال�����ص��ام��خ، 
بتحليل  امل��رت��ب��ط��ة  وت��ل��ك  ع��م��وم��اً،  النا�صئة 
من  لها  مل��ا  اخل�صو�ض  وج��ه  على  ال��ب��ي��ان��ات 
واإقامة  الذكية،  املدينة  اأ�ص�ض  تعزيز  يف  دور 
ال�����ذي ي�صمن  ال���رق���م���ي  امل���ع���رف���ة  اق��ت�����ص��اد 

ا�صتدامة التنمية و�صموليتها.
املدير  نا�صر م�صاعد  اآل  يون�ض  �صعادة  وقال 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��رق��م��ي��ة  دب���ي  يف  ال���ع���ام 
بيانات  ق���وة  ت�صهم   : دب���ي  ب��ي��ان��ات  موؤ�ص�صة 
فاعل  ب�صكل  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني 
امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  يف ت�صريع تنفيذ 
ل����الأمم امل���ت���ح���دة، وم����ن خ����الل ال��ع��م��ل معاً 
وحتليل البيانات املتوفرة لدى املدن، ميكننا 
ت�صاعد  ل  التي  ال�صتخدام  ح��الت  حتديد 
توؤثر  ولكنها  القت�صاد،  ازده���ار  على  فقط 
والكوكب  النا�ض  على  اإيجابي  ب�صكل  اأي�صاً 

ككل.
اآل نا�صر: نحن فخورون ب�صراكتنا  واأ�صاف 

والإح�صاء  للتناف�صية  الحت���ادي  املركز  مع 
وجم���م���وع���ة ال���ب���ي���ان���ات ال�����ص��خ��م��ة ل����الأمم 
نخبة  جمع  ال���ذي  امللتقى،  ه��ذا  يف  امل��ت��ح��دة 
اأف�صل خراء علوم البيانات من جميع  من 
اأنحاء العامل بهدف ح�صد البيانات ال�صخمة 
م�صتدام  م�صتقبل  ل��ب��ن��اء  ال��ب��ي��ان��ات  وع��ل��وم 

للجميع.
يف ال�صياق ذاته، قالت �صعادة ثريا الها�صمي 
الرقمي  التمكني  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
للتناف�صية  الحت�����ادي  امل��رك��ز  يف  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
والح�������ص���اء، اإن جن����اح دول�����ة الإم��������ارات يف 
الإق���ل���ي���م���ي ج����اء نتيجة  امل���ق���ر  ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
�صركائه  ودع��م  امل��رك��ز  فريق  جهود  ت�صافر 
الإح�صائية  واملراكز  من اجلهات احلكومية 
املجتمع  م��ع  بالعمل  ال���دول���ة،  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
الذين  والإح�����ص��ائ��ي��ني  وال��ب��اح��ث��ني  العلمي 
اأ����ص���ادوا ب��ج��ه��ود دول���ة الإم������ارات يف متابعة 
واأطر  منهجيات  لتطوير  العاملية  امل�����ص��رية 
للبيانات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ن��ظ��م  ل��رب��ط  ج��دي��دة 
الإح�صائي  ال��ن��ظ��ام  ت��غ��ري  م���ع  ال�����ص��خ��م��ة، 
العاملية  ودعم اجلهود  العامل،  على م�صتوى 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.
البيانات  اأن  ال��ه��ا���ص��م��ي  ث���ري���ا  واأ�����ص����اف����ت 
م�صتقبل  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  �صتلعب  ال�صخمة 
اتخاذ  عملية  �صلب  يف  و�صت�صبح  الإح�صاء، 
احلكومية  اجل����ه����ات  ك���اف���ة  ل�����دى  ال����ق����رار 
فالبيانات  ������ص�����واء،  ح����د  ع���ل���ى  واخل����ا�����ص����ة 
املتقدمة  التقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�صخمة 
م��ث��ل ال����ذك����اء ال���ص��ط��ن��اع��ي وت���ّع���ل���م الآل����ة 
تقدمه  ملا  كبرية،  اقت�صادية  فر�صاً  �صتخلق 
موثوقية  وذات  ودقيقة  اآنية  معلومات  من 
عالية، الأمر الذي اأ�صبح اليوم حتمياً لكافة 
الر�صيدة  القيادة  وتوجيهات  ال��ق��رار  �صناع 
ب����اأن ت��ت��م��ت��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى قدر 
التعامل  على  وامل��ق��درة  اجلهوزية  من  كبري 
ال�����ص��ري��ع م��ع امل��ت��غ��ريات ب��اأن��واع��ه��ا. و�صددت 
ال�صمري  اأن������وار حم��م��د  امل��ه��ن��د���ص��ة  ���ص��ع��ادة 
املعلومات  حوكمة  لقطاع  التنفيذي  املدير 
اجل��غ��راف��ي��ة امل��ك��ان��ي��ة يف امل���رك���ز الحت�����ادي 
تعزيز  اأهمية  على  اجلغرافية،  للمعلومات 
ال�صخمة  البيانات  و�صناعة  قطاع  وتطوير 
يف الدولة لأهميته ال�صرتاتيجية يف عملية 
التحول  حتقيق  يف  ال��دول��ة  م�صرية  حتقيق 
الرقمي وتعزيز دور البيانات يف دعم اجلهود 
الرامية لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، 

وقالت:  املكانية،  البيانات  قطاع  وبالأخ�ض 
املركز  م�صتهدفات  حتقيق  من  املقر  �صيعزز 
�صامل فيما يخ�ض  اإىل و�صع نظام  الرامية 
التقنية  وامل��ع��اي��ري  والت�صريعات  ال�صيا�صات 
لتنظيم وحوكمة البيانات املكانية، مبا يخدم 
م��ت��ط��ل��ب��ات خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ودعم 
اأن  عملية اتخاذ القرار، كما �صنحر�ض على 
مع  عري�صة  مت��ا���ض  خ��ط��وط  هنالك  ي��ك��ون 
املقر وفرق عمله وذلك لتعزيز عملية تبادل 
اأحدث  اإىل  والو�صول  واملمار�صات  التجارب 
ما تقدمة من املمار�صات العاملية يف تطبيقات 
واملعلومات  وامل��ك��ان��ي��ة  ال�����ص��خ��م��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

اجلغرافية بالتعاون مع ال�صركاء.
ال��دك��ت��ورة ه��اج��ر احلبي�صي  ���ص��ع��ادة  وق��ال��ت 
لالإح�صاء  عجمان  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر 
والتناف�صية: ميثل ملتقى توظيف البيانات 
التنمية  لأه��داف  البيانات  وعلوم  ال�صخمة 
عليه  ين�صوي  مبا  كرى  اأهمية  امل�صتدامة، 
ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ات  ل��ب��ن��اء  دع���م  م��ن 
�صواًء مع خراء البيانات من الأمم املتحدة، 
امل��ل��ت��ق��ى، كما  امل�����ص��ارك��ة يف  اأو م���ن اجل���ه���ات 
الو�صول  ي�صاهم يف تبادل اخل��رات وتعزيز 
م��ا ميثل  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  اق��ت�����ص��اد مبني  اإىل 
ال���ه���دف ال����ص���رتات���ي���ج���ي ل���ل���دول���ة، وي���اأت���ي 
املتحدة  ل���الأمم  الإق��ل��ي��م��ي��ة  املن�صة  اإط����الق 
للبيانات ال�صخمة اخلا�صة باأهداف التنمية 
لدول  ليتيح  الإم���ارات  دول��ة  من  امل�صتدامة 
لالأرقام  املنهجي  التحليل  م�صاركة  املنطقة 
م�صتقبلية  روؤى  اإىل  للتو�صل  وال��ب��ي��ان��ات 
ب�صاأن العديد من التغريات والتحديات التي 

ي�صهدها العامل.
واأك��دت دينا فار�ض مدير عام دائرة عجمان 
الأمم  من�صة  اإط���الق  اأن  ب��ال��ن��دب  الرقمية 
املتحدة للبيانات ال�صخمة اخلا�صة باأهداف 
ن��ق��ل��ة نوعية  ي�����ص��ك��ل  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
تلعبه  ال��ذي  ال�صرتاتيجي  ال���دور  يف  هامة 
ال�صخمة  البيانات  الإم���ارات يف قطاع  دول��ة 
وحتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، وتتمركز 
ق��ل��ب التحول  ال��رق��م��ي��ة يف  دائ�����رة ع��ج��م��ان 
بهذا  اهتمامنا  يجعل  مما  لالإمارة  الرقمي 
احل����دث ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��اً ك��ون��ه ي�����ص��م ن��خ��ب��ة من 
العامل، وميثل مهمة  البيانات حول  خ��راء 
ال�صخمة،  ال��ب��ي��ان��ات  م�صتقبل  ل�صت�صراف 
اخلرات  مل�صاركة  اآف��اق��اً  اأم��ام��ن��ا  يفتح  مم��ا 
تقود  التي  العامليني  اخل��راء  نخبة من  مع 

العامل.  م�صتوى  على  البيانات  تكنولوجيا 
وعلى �صعيد امل�صاركني من القطاع اخلا�ض، 
اأكد �صامر عا�صم مدير عام �صركة املزروعي 
نقطة  متثل  ال�صخمة  البيانات  اأن  و�صركاه 
اإحدى  واأ�صبحت  احل��ايل  الع�صر  يف  حت��ول 
الأن�صطة  الأ�صا�صية الالزمة لنجاح  الأدوات 
تلك  وبالأخ�ض  اأنواعها  مبختلف  التجارية 
التي تعتمد على بنية حتتية رقمية، �صواء يف 
املنتجات، فالأدوات  اأو توزيع  بيع  اأو  �صناعة 
متكن  الكبية  البيانات  لتقنيات  التحليلية 
امل�صتثمرين من املقدرة على قراءة البيانات 
وا�صتنباط اأي خ�صائ�ض اأو توجهات متكنهم 
م��ن اأخ���د ق�����رارات ا���ص��ت��ث��م��اري��ة يف ت�صب يف 
ومنتجات  خدمات  وتقدم  ال�صركة  م�صلحة 
وليد  املهند�ض  واأك���د  للعمالء.  ج��ودة  اأك��ر 
النقرا�صي املدير التنفيذي ل�صركة ديجيتال 
لب لتقنية املعلومات املتخ�ص�صة يف التحول 
لدولة  املتطورة  التحتية  البنية  اأن  الرقمي 
ال�صركات  اأن���ظ���ار  حم��ط  جتعلها  الإم������ارات 
كونها  البيانات،  جمال  يف  املخت�صة  العاملية 
الذكية،  للمجتمعات  امللهمة  البيئة  متثل 
الحتادي  املركز  مع  ب�صراكتنا  نعتز  ونحن 
امللتقى  ه�����ذا  يف  والإح���������ص����اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
البيانات  خل��راء  مهماً  جتمعاً  ميثل  كونه 
توظيف  يف  وامل���خ���ت�������ص���ني  ال�����ع�����امل،  ح�����ول 
النا�ض  ح��ي��اة  جلعل  املتقدمة  التكنولوجيا 
بزخم  امللتقى  ومتيز  ���ص��ع��ادة.  واأك���ر  اأ�صهل 
ال�����ص��راك��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وال��دع��م املميز 
القطاعني  وع��امل��ي��ة يف  ج��ه��ات حم��ل��ي��ة  م���ن 
احلكومي واخلا�ض، متثلت يف هيئة تنظيم 
واملركز  ال��رق��م��ي��ة،  الت�����ص��الت واحل��ك��وم��ة 
ومركز  اجل��غ��راف��ي��ة،  للمعلومات  الحت���ادي 
الإح�صاء�� اأبوظبي، ودبي الرقمية، واملجل�ض 
التنفيذي حلكومة عجمان، ومركز عجمان 
الرقمية،  وعجمان  والتناف�صية،  لالإح�صاء 
لب  وديجيتال  و���ص��رك��اه،  امل��زروع��ي  و�صركة 
م�صاركات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ع��ل��وم��ات،  لتقنية 
ع��امل��ي��ة م��ن م��اي��ك��رو���ص��وف��ت، وم��ي��ت��ا /في�ض 
ب������وك/، وم���ا����ص���رت ك�����ارد ال�������ص���رق الأو����ص���ط 
واأف��ري��ق��ي��ا، وامل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الإح�����ص��اء يف 
للمعلومات  ال���رازي���ل���ي  وامل��ع��ه��د  ال�����ص��ني، 
الوطني  وامل��ع��ه��د  والإح�������ص���اء،  اجل��غ��راف��ي��ة 
لالإح�صاء يف رواندا، بالإ�صافة اإىل ال�صريك 
الرئي�صي املتمثل يف الأمم املتحدة واجلهات 

الإح�صائية التابعة لها.

املنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية ي�صلط 
ال�صوء على فر�س ال�صراكات القت�صادية يف عدة قطاعات 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت غرفة جتارة دبي اأن املنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية 
تعزيز  على  تركز  هامة  اقت�صادية  موا�صيع  �صيناق�ض  ال��راب��ع��ة  بن�صخته 
التعاون بني اأ�صواق الإمارات العربية املتحدة ودول اأمريكا الالتينية ودول 
مع  اجلائحة،  اأف��رزت��ه  ال��ذي  الرقمي  التحول  خ�صو�صاً  الكاريبي  حو�ض 
الدويل،  النا�صئة، والإدم��اج القت�صادي  ال�صركات  الرتكيز على منظومات 
والإ�صالحات املالية، وتطوير البنى التحتية، والتنويع القت�صادي والأمن 

الغذائي. 
ويقام املنتدى حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
وينظم  نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
بال�صراكة بني غرفة جتارة دبي واإك�صبو 2020 دبي وذلك خالل الفرتة 
بني 23 و24 مار�ض املقبل و�صي�صلط ال�صوء على فر�ض الأعمال اجلديدة 

يف امل�صهد التجاري العاملي التي اأفرزتها اجلائحة.
الالتينية  اأمريكا  بلدان  بدء  مع  تتزامن  مهمة  مرحلة  يف  املنتدى  وياأتي 
وتعزيز  ب��ن��اء  اإىل  اجل��ائ��ح��ة، وتطلعها  م��ن  اخل����روج  ال��ك��اري��ب��ي يف  ح��و���ض 
ال�صراكات القت�صادية التي من �صاأنها تعزيز التجارة اخلارجية وال�صتثمار، 
العاملي  املنتدى  من  الرابعة  الن�صخة  تركيز  حمط  الآف���اق  ه��ذه  و�صتكون 

لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية يف دبي.
عام  بوعميم، مدير  �صعادة حمد مبارك  قال  املنا�صبة،  بهذه  له  تعليق  ويف 
غرف دبي: “على الرغم من التحديات التي تواجه بلدان اأمريكا الالتينية 
ومنطقة حو�ض الكاريبي يف فرتة ما بعد اجلائحة، هناك اأي�صاً فر�ض منو 
هائلة ت�صتفيد منها ال�صركات من منظور التجارة وال�صتثمار، ل �صيما يف 
اللوج�صتية  واخلدمات  الإلكرتونية  والتجارة  الرقمي  القت�صاد  جمالت 
ال�صحية  وال��رع��اي��ة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��غ��ذائ��ي  والأم����ن 
اأمريكا  �صركات  من  متزايداً  اهتماًماً  ن�صهد  نف�صه،  الوقت  يف  والتعليم. 
الالتينية والإمارات العربية املتحدة 
ل�صتك�صاف فر�ض النمو العاملية لأنها 
�صل�صلة  ���ص��ب��ك��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  تتطلع 
التوريد وبناء �صراكات جديدة تدعم 

النمو امل�صتدام”. 
العاملي  املنتدى  اأن  �صعادته  واأو���ص��ح 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  ل���دول  ل��الأع��م��ال 
�صيكون  دب�����ي   2020 اإك�������ص���ب���و  يف 
مثالية ل�صتك�صاف مثل هذه  من�صة 
ُيعد  املنتدى  ان  اإىل  م�صرياً  الآف���اق، 
اأك���ر من�صة م��ن ن��وع��ه��ا جت��م��ع بني 
اأ����ص���ح���اب امل�����ص��ل��ح��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ني يف 
للتوا�صل  واخلا�ض  العام  القطاعني 
جديدة  �صبل  وا�صتك�صاف  وال��ت��ع��اون 
لغٍد  را�صخ  “اقت�صاد  �صعار:  حتت  املنتدى  وينعقد  القت�صادي.  للتعاون 
ُيقام على مدار يومني على ثالث  الذي  املنتدى  وت�صتند جل�صات  واعد”، 
كل جل�صة  �صت�صهد  حيث  و”تطوير”.  و”متكني”  “تعزيز”  ركائز؛ هي: 
نقا�صات يف كيفية اإعداد القت�صادات للدخول يف حقبة انتعا�ض يف فرتة ما 

بعد اجلائحة.
و�صتغطي اجلل�صات يف اليوم الأول من املنتدى احلاجة اإىل تنويع اقت�صادات 
اأمريكا الالتينية ودول حو�ض الكاريبي، حيث تعتمد بلدان املنطقة ب�صكل 
باجلائحة.  ب�صدة  ت��اأث��ر  وكالهما  ال�صلع،  و���ص��ادرات  ال�صياحة  على  كبري 
اخلليج  منطقة  جلهود  الناجحة  التجربة  على  ال�صوء  املنتدى  و�صي�صلط 
على مدى الثالثني عاماً املا�صية من اأجل الإ�صالح والتنويع لتحقيق منو 

�صريع.
من  ع���دد  يف  ال��ب��ن��اء  ط��ف��رة  ف��وائ��د  ا�صتك�صاف  الأول  ال��ي��وم  �صي�صهد  ك��م��ا 
اقت�صادات اأمريكا الالتينية؛ حيث يتجلى ذلك يف تخطيط الرازيل لبناء 
طرق �صريعة وخطوط �صكك حديدية ومطارات على خلفية ا�صتثمار بقيمة 
ال�صادر  والإع���الن   ،2022 ع��ام  نهاية  بحلول  اأمريكي  دولر  مليار   50
املك�صيك بخ�صو�ض مرحلتني من  الوطني يف  التحتية  البنية  عن برنامج 
مع  اأمريكي،  دولر  مليار   26 ح��وايل  الإجمالية  قيمتها  تبلغ  امل�صروعات 

توقعات ملرحلتني اإ�صافيتني بحلول عام 2024. 

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004726 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الإحتاد لالفالم امللونة ذ م م  ومن ميثلها قانونيا  
 / هاتف  لبنان  ربيع  خمبز  بجوار  النعيمية  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

  64967 املن�صاأة   رقم   0525804879
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/20 م.

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 70533
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
 : اجلن�صية   - �صري عامل خان  ا�صف عامل خان  ال�صيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  باك�صتان 
امل�صماه )ور�صة  الرخ�صة  باك�صتان، يف   : الرحمن - اجلن�صية  انعام اهلل عزيز  ال�صيد/ 
ال�صيارات( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة  ال�صاهني البني ل�صيانة 
 )14( املادة  وعمالبن�ض  ليوجد،    : اأخرى  تعديالت   ،)763726( رقم  برخ�صة 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

اداء     اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002819/ 
اإىل املحكوم عليه : البلد ملقاولت الن�صاءات املعدنية 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م 

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

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 188814.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0043955
امل�صماه )مركز اخلليج  الرخ�صة  و�صريك( يف  ب�صفتي )مدير  بريطانيا،   : - اجلن�صية  �صوبرا  �صينغ  : منمون  املخط�ر 
 - ال�صارقة   : العن�وان  برقم)739790(،  ال�صارقة  يف  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  ال�صيارات(  ل�صيانة 
الهاتف  ابراهيم ح�صن ح�صني خواجه،  - مظلة ملك  م�صورة  اأر�ض   - ال�صناعي  الرابع  �صارع   - رقم )11(  ال�صناعية 

املتحرك : 0544289871 بوكالة/ واريام �صينغ كاكول
 - ال�صارقة   : العن�وان  املتحدة،  العربية  الإمارات   : اجلن�صية   - ال�صام�صي  عمران  اأحمد  على  عبداهلل   : اإليه  املخطر 

الرحمانية )الهيئة الإحتادية للهوية واجلن�صية واجلمارك واأمن املنافذ(، الهاتف املتحرك : 0505888854،
مو�صوع الإخطار : اإخطار للح�صور لدى دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�صارقة

ال�صادرة من  ال�صيارات(  ل�صيانة  اخلليج  امل�صماه )مركز  الرخ�صة  وكيل خدمات يف  اإليه  املخطر  اأن  :- حيث  الوق�ائ�ع 
احل�صور  عن  ميتنع  اإليه  املخطر  اأن  وحيث   -  ،)739790( رخ�صة  برقم  ال�صارقة  اإمارة  يف  الإقت�صادية  الدائرة 
 - الإقت�صادية،  التنمية  دائرة  لدى  اآخر  خدمات  وكيل  لإدخال  الرخ�صة  من  بخروجه  اخلا�صة  الأوراق  على  للتوقيع 
الأوراق  على  للتوقيع  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  لدى  باحل�صور  اإليه  املخطر  باإخطار  يرغب  املخطر  فاإن  وعليه 
اخلا�صة بخروجه من الرخ�صة لإدخال وكيل خدمات اآخر للرخ�صة املذكور اأعاله،  لذلك ،  ينيب املخطر على املخطر 
للرخ�صة  اآخر  خدمات  وكيل  لإدخال  الرخ�صة  من  خروجه  على  للتوقيع  الإقت�صادية  الدائرة  لدى  للح�صور  اليه 
اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول  اإىل  اأ�صفا  اأيام من تاريخه والإ �صي�صطر   7 رقم)739790( خالل 

على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0038228 
اإخطار عديل

ب�صفتي  املخط�ر : خلدون عبدالنا�صر م�صطفى برميو - اجلن�صية : �صوريا ، واأحمل هوية اإماراتية رقم )784195830487260( 
ال�صخ�صية - العنوان : ال�صارقة - القا�صمية - بناية ال�صحاب - هاتف رقم : 0562032888

املخطر اإليه : ابراهيم حممد عبا�ض علي الزرعوين - اجلن�صية : المارات 
العنوان : ال�صارقة - القرائن 2 - فيال حممد حمبوب خريي - هاتف رقم : 0506313144

مو�صوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )1060000( درهم.
الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد 2 �صيكات بقيمة اجمالية و قدرها 1060000، مقابل معامالت بينهم 

وبيانات ال�صيك كالتي :
1. �صيك رقم )282671( بقيمة )60000( درهم وتاريخ ا�صتحقاق 2015/04/28 و امل�صحوب على بنك دبي ال�صالمي، 

بقيمة )1000000( درهم وتاريخ ا�صتحقاق 2016/09/04 و امل�صحوب على بنك دبي ال�صالمي   )282670( رقم  �صيك   .2
ودية ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى ، وب�صورة  وتكرارا  مرارا  اليهم  املخطر  املخطر  • طالب 

املخطر اليه تاأخر يف الجناز و مل يلتزم مبوا�صفات العقود مما ا�صر باملخطر ان  • وحيث 
تاريخ  ايام من  اق�صاه )5(  وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد  املبلغ املرت�صد بذمته  �صداد  اليهم ب�صرورة  املخطر  املخطر يخطر  اأن 
تبلغكم هذا الإخطار وال �صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة  والتعوي�ض 
القانونية  ، فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�صريان كافة الثار  ، لذلك  مع حفظ باقي احلقوق 

املرتتبة عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن مدعي عليه بالن�صر

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0001286  مدين )جزئي( 
اإىل املدعي عليه : 2 - حبيب الرحمن زيلل الرحمن المارات العربية املتحدة/ اجلن�صية،

املتحدة/ اجلن�صية،  العربية  المارات  املتويف  والد  ب�صري حممد  بن  �صاقي حممد   -  1 املدعي  باأن  نعلمكم 
باك�صتاين/ اجلن�صية، 3 - بيبي نيالم زوجة املتويف المارات  �صاقي  عدنان  املتويف  والدة  بيجم  رفاق   -  2
املتويف  ابنة  اأجواء نور  4 - �صاقي حممد بن ب�صري حممد ب�صفته و�صيا علي  املتحدة/ اجلن�صية،  العربية 

باك�صتاين/ اجلن�صية
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة : 

حكمت املحكمة ح�صوريا ً ومبثابة احل�صوري بحق املدعى عليه الثاين : باإلزام املدعى عليهما بالت�صامن 
األف درهم -  300000 درهم( ثالثمائة  باأن يوؤديا للورثة ال�صرعيني املدعني مبلغ وقدره )  والت�صامم 
اأ�صرار بفقد مورثهم عدنان �صاقي حممد - بالإ�صافة للفائدة على هذا  اأ�صابهم من  تعوي�ض �صامل عما 
األ  التام على  ال�صداد  نهائي وبات وحتى  تاريخ �صريورة هذا احلكم  اعتبارا من  4%�صنويا ً  بواقع   املبلغ 

تتجاوز اأ�صل الدين مع الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ 2022/1/26 

حرر بوا�صطة املوظف / مركز �صعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن بالن�صر 

اإجتماع اخلربة املحا�صبية 
يف الدعوى رقم 2021/4732 جتاري جزئي 

املدعي : فندق رمادا بيت�ض هوتيل - ذ م م 
اإىل املدعى عليها : الفا لل�صياحة �ض.ذ.م.م

4732/2021  جت��اري جزئي لق�د تق�رر عق�د اإجتم�اع خب�رة  ف�ي ال�دعوى رق�م 
ي��وم  وذل���ك  اع�اله،  ال�دعوى   )teams microsoft  ( تطبي�ق  ع�ن  مرئ�ي 
اخلمي�ض املواف�ق 03/02/2022، ف���ي مت����ام ال�ص��اعة 12:00 ظه�را، ل�ذا يرج�ي 
اإر�ص�ال ك�اف�ة دف�وعكم وم�ص���تنداتكم وم��ا  اأع�اله م�ع  امل�ذكور  ف���ي املوع�د  ح�ص�وركم 
ترون���ه من�ا�ص���با لتي�ص���ري اأعم�ال اخلب�رة يف الدعوى( على عنوان الريد الإلكرتوين 

a_shamsi13@yahoo.com
اخلبري املحا�صبي/ امل�صريف 
عبد اهلل فايز ال�صام�صي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15328
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
فاطمه  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/2 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00

حممد مدين و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                           الو�سف  

 128،860                                            ماب�ص ن�سائيه و�سجاد  
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�ص  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae االلكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363
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العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : جروثبليدج الإدارة العاقات العامة - �ص ذ م م  
 - ب��ردب��ي   - التجاري  اخلليج   - لالعمال  ت�صال  مركز  ملك   18-301 مكتب   : العنوان 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 821850 رقم القيد بال�صجل 
قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1381791  : التجاري 
وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صري يف  مت 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2021/8/18 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم 
2021/8/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ال�سرق 
عبدال�صميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  االو�سط 
عثمان - بزن�ض باي - هاتف : 5897971-04 فاك�ض :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ال�سرق االو�سط لتدقيق احل�سابات
 - باي  بزن�ض  1305 ملك حممد عبدال�صميع عثمان -  : مكتب رقم  العنوان 
هاتف : 5897971-04 فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية جروثبليدج الإدارة 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م  م  ذ  �ص   - العامة  العاقات 
2021/8/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/18 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  7238/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1130 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )379329550.99 
درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع - واآخرون  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع برج خليفة - مبنى ا�صبكت تاور - �صقة الطابق الرابع  

املطلوب اإعالنه : داوود �صيف الدين يعقوب اليعقوب  - عنوانه :الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى فندق 
alyaquob@gmail.com - 00971506510518 - مريكيور - مركز دبي العاملي الثاين

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/9 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع 
http://www. العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : املركز 

التجاري الثانية - رقم الر�ض 19 - رقم البلدية : 206 - 336  - امل�صاحة : 929.03 مرت مربع القيمة : 360000000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70496 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0005045 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : جا�صم حممد عبيد خليفة ال علي  

رقم  هاتف   - م�صريف  منطقة   - عجمان  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمهول 
  1026245002 مكاين  رقم   -  0509899633

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/27 م.

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004467 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�صفري لتوريد اليدي العاملة ومن ميثلهم قانونا  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - الب�صتان - بجوار بلدية عجمان والريد املركزي - 

هاتف 0508748414 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/3 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/20 م.

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004569 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صبايدرمان خلدمات تنظيف املباين ومن ميثلها قانونيا  
ت   105 احلو�ض  رقم  قدرت  بناية   3 املويهات  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

  4767206689 مكاين  رقم   0527837711
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/26 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004565 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صبايدرمان خلدمات تنظيف املباين ومن ميثلها قانونيا  
ت   105 احلو�ض  رقم  قدرت  بناية   3 املويهات  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

  4767206689 مكاين  رقم   0527837711
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/2/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/1/26 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صاحلة الدري�صي العزوزي   
اداء    امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000314/ 

اإىل املحكوم عليه : �صاحلة الدري�صي العزوزي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد وجيه جمعه حبو�ض - اجلن�صية �صوري  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 48128 درهم، بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من 
تاريخ 2021/10/26 حتى متام ال�صداد. 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - منيب ا�صلم حممد ا�صلم   
اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004735/ 

فندق  مقابل   - املجرة  -منطقة  ال�صارقة   : العنوان   - ا�صلم  حممد  ا�صلم  منيب   : عليه  املحكوم  اإىل 
رادي�صون بلو �صيتي تاور - طابق 2  - �صقة 205 - 0568455400 - 0569655900 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ التجلي للمقاولت الفنية   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 58520.0  

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

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي �صركار ملقاولت ال�صباغ 
)جزئي(       عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003220/ 

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

املنفذ بابول بهويان توتا مياه بهويان  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف  10664 درهم  

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

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ابراهيم احمد ابراهيم الربق العلي 
اداء        اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005507/ 

اإىل املحكوم عليه : ابراهيم احمد ابراهيم الرق العلي - العنوان : راأ�ض اخليمة 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ فورايفر للمنا�صبات  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف  32230.0    

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

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن بالن�صر

رقم )2022/3840(
املنذر / بنك المارات دبي الوطني 

املنذر اليه / حمي الدين عبد الرحمن
 12،723،645.78 مبلغ  باأداء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
و�صتمائة  الف  درهم )اثنى ع�صر مليون و�صبعمائة ثالثة وع�صرون 
خم�صة واربعون درهم ثمانية و�صبعون فل�ض(، خالل خم�صة ايام من 
تاريخ ن�صر هذا النذار، وال �صي�صطر املنذر ايل لل�صري يف اإجراءات 
اأداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي  ا�صت�صدار امر 

م�صاريف يتكبدها يف �صبيل ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2022/1193(

املخطر : ممدوح موفق اللحام - �صوري اجلن�صية
بوكالة املحامي / يو�صف حممد البحر

املخطر اإليه : في�صل ابوالقا�صم يو�صف �صليمان - �صوداين اجلن�صية
)جمهول حمل الإقامة(

بهذا  تبلغه  تاريخ  من  اعتباراً  اأيام  خم�صة  مدة  وميهله  اإليه  املخطر  املخطر  يخطر 
والبالغ  املخطر  ل�صالح  بذمته  املرت�صد  املبلغ  قيمة  و�صداد  بوفاء  لتكليفه  الإخطار 
قدره 44،000 درهم )اأربعة واأربعون األف درهم(، وبخالف ذلك فان املخطر �صيكون 
اإليه  اإلزام املخطر  اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �صبيل  م�صطر 

ب�صداد املبلغ املذكور بعاليه بالإ�صافة اإىل الر�صوم وامل�صاريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
املو�صوع / اإعالن بالن�صر

الدعوى رقم 196 ل�صنة 2021 اإيجار-م ر-ل-ب-اأ ظ
جلنة الإيجارات - اأبوظبي

املرفوعة من : املدعي : بنك را�ض اخليمة الوطني �ض م ع 
�صد : املدعى عليه : �صركة اأبوظبي التجاري للعقارات ذ. م. م

اخل�صوم املدخلة : حممد ح�صني العمرية، نور ح�صني العمرية، لطيفة ح�صني العمرية، موزة اأحمد احلالمي - ب�صفتها و�صية على القا�صر 
رفيعة �صعد ح�صني العمرية، حمد علي ح�صني العمرية، رمي علي ح�صني العمرية، زيد ح�صني علي العمرية، عبد اهلل علي ح�صني العمرية.

اخل�صوم املدخلة )حممد ح�صني العمرية، نور ح�صني العمرية، لطيفة ح�صني العمرية، موزة اأحمد احلالمي - ب�صفتها و�صية على القا�صر 
العمرية(  العمرية، عبد اهلل علي ح�صني  العمرية، زيد ح�صني علي  العمرية، رمي علي ح�صني  العمرية، حمد علي ح�صني  رفيعة �صعد ح�صني 
مدعوون للح�صور �صخ�صياً اأو بوا�صطة وكيل معتمد لإجتماع اخلرة الأول ، وذلك وفقاً ملا يلي : تاريخ الإجتماع : يوم الإثنني املوافق 7 فراير 

ال�صاعة 12 ظهراً ، عن طريق برنامج زووم.  ،  2022
)Passcode : 839350( )MeetingID : 812 7351 8866( )ZOOM(

https://us02web.zoom.us/j/81273518866?pwd=MldpSkRnUyttaWdySm5aTTBMcFFYQT09 
وعليه يرجى احل�صور يف املوعد املحدد اأعاله اأو من ينوب عنكم قانوناً واإر�صال الهوية الإماراتية والتفوي�ض لل�صخ�ض الذي �صيح�صر الإجتماع 
ودخول رابط الإجتماع قبل املوعد بع�صر دقائق. للتوا�صل وال�صتف�صار بخ�صو�ض الإجتماع يتم التوا�صل مع مكتب اخلبري الهند�صي )دكتور 

expertise@jic.ae مهند�ض / �صيف حمدان الكعبي( على هاتف رقم 050/9144169 وعلى الريد الإلكرتوين

اخلبري الهند�صي املنتدب بالدعوى /
دكتور مهند�ض / �صيف حمدان الكعبي    

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

MOJAU_2022- 0046222 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر 
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة/ عبري زهري حممود ملحم - اردنية اجلن�صية وال�صيدة /روبا توفيق حممد 
الدله - اردنية اجلن�صية ، وال�صيد/ همايون كبري جوينال �صاردير - بنغالدي�صي اجلن�صية ميلكون �صراكة اعمال 
رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  الزياء((  لت�صميم  العمر  )ليلة  امل�صماه  خدمات  بوكيل  مهنية 
جتارية رقم )628174( ، وترغب ال�صيدة / عبري زهري حممود ملحم اجلن�صية - يف البيع والتنازل عن جزء 
من ح�صتها البالغة )40%( بن�صبة )15%( وذلك اإىل ال�صيدة/ يا�صمني علي ح�صن احللبي - اأردنية اجلن�صية، 
البالغة  والتنازل عن جزء من ح�صتها  البيع  اردنية اجلن�صية - يف  الدله.  ال�صيدة /روبا توفيق حممد  وترغب 
ال�صيد/  اأردنية اجلن�صية، ويرغب  ال�صيدة/ يا�صمني علي ح�صن احللبي -  اإىل  )%40( بن�صبة )15%( وذلك 
البالغة )%20(  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  بنغالدي�صي اجلن�صية - يف   - �صاردير  همايون كبري جوينال 
وذلك اإىل ال�صيدة/ يا�صمني علي ح�صن احللبي - اأردنية اجلن�صية. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن بالن�صر

)2022/2181(  
حيثيات الإنذار : اإخطار قبل اللجوء للمحكمة نرجو اأن نفيدكم باأن مكتب الغريب وم�صاركوه، حمامون وم�صت�صارون قانونيون قد مت 
تكليفه من قب�ل املنذر ال�صادة بنك دخان القطري )�صابقاً "بنك بروة"( لإخطاركم بالآتي : الوقائع: 1. اأنه بتاريخ ٢٦ �صبتمر ٢٠١٧ 
اأبرم املنذر اإتفاقية مرابحة رئي�صية مع �صركة مريكوري ميدل اي�صت ذ.م.م امل�صجلة يف مملكة البحرين( "العميل" )منح مبوجبها 
املنذر للعميل ت�صهيالت بنكية بلغت يف جمملها مبلغ -/707،658.000 ريال قطري. ٢. اأنكم اأي املنذر اإلي�ه )ق�د قمتم بتوقي�ع 
2016/1/23390 تكفلون وت�صمنون �صداد العميل  2016/2/1 حت�ت رق�م املحرر  اأم�ام الك�اتب الع�دل ب�دب�ي بتاريخ  �ص�م�ان 
جميع املبالغ امل�صتحقة للمنذر ويف حال ف�صله يف ال�صداد ت�صمنون ال�صداد الفوري بوا�صطتكم للمبلغ الواجب ال�صداد("ال�صمان")3. 
اإن��ذاره عدة مرات كان اآخرها الإن��ذار املوؤرخ يف ٢٦ فراير ٢٠٢٠ الأمر ال�ذي ح�د  ف�صل العميل يف �صداد الت�صهيالت الإئتمانية رغم 
 - وق��دره  مبلغ  للمن�ذر  يدفع  ب��اأن  العميل  باإلزام  املحكمة  وق�د ق�صت  العميل  �ص�د  البحرين  دع��وى ق�صائية يف مملكة  رفع  باملن�ذر 
/٤٢٩،٦٩٠،٨٢٧ )اأربعمائة وت�صعة وع�صرون مليوناً و�صتمائة وت�صعون األفاً وثمامنائة و�صبعة وع�صرون ريال قطرياً( )"مبلغ احلكم"( 
اأو ما يعادله بالدينار البحريني ب�صعر ال�صرف يوم رفع الدعوى والر�صوم املنا�صبة عم�ا ق�ص�ي به واأتعاب اخلبري املنت�دب وق�درها �صتة 
اآلف دينار ومبلغ 200 دينار مقابل اأتعاب املحاماة ) "امل�صاريف"(. 4. كم�ا يعلم املنذر اإليه اأن ال�صمان ين�ض على اأن "يقوم ال�صامن 
ب�صكل نهائي وغري م�صروط ب�ص�م�ان �ص�داد العميل وورثته ومن لهم احلق يف التنازل جلميع املبالغ امل�صتحقة املبينة يف الت�صهيالت 
الإئتماني�ة يف مواعي�د اإ�ص�تحقاقها اإىل البنك وفقاً لأحكام و�صروط هذا ال�صمان. واأنه يف حالة تقاع�ض العميل عن �صداد اأي�ة دفعة 
من الدفعات امل�صتحقة، يقوم ال�صامن بناءاً على طلب كتابي من البنك ب�صداد مبلغ م�صاوي للدفعة امل�صتحقة ال�صداد اإىل البنك" 
املطالبة: 5. بناءاً على ما �صبق ينذركم املنذر مبوجب هذا الإنذار لت�صديد مبلغ احلكم وامل�صاريف امل�صار اإليها يف الفقرة 3 اأعاله يف 

غ�صون خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتالمكم هذا الإنذار. يف انتظار ردكم الإيجابي و تف�صلوا بقبول فائق الحرتام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن قرار

 UAQCFICICPL2021/0000612 اإعالن قرار يف اأمر الأداء رقم
اإل�ى املطلوب �صده )ا( يزن حكمت اخلريات ، اجلن�صية �صوري

العنوان : اإمارة اأم القيوين �صارع امللك في�صل �صارع الزمرد بناية ورثة عبد اهلل الطابق الأول �صقة 
رقم 1 هاتف رقم 971528087645

نحيطكم علما باأنه بتاريخ قد قررت حمكمة اأم القيوين الحتادية البتدائية ، �صدكم يف الطلب 
امل�صار اإليه بالرقم اأعاله ل�صالح فاديه حمى الدين ابو خ�صريف، بالتايل : ناأمر الزام / يزن حكمت 
اخلرات )اجلن�صية �صوريا( باأن يوؤدي ايل/ فادية حمي الدين ابو خ�صريف )اجلن�صية �صوريا( مبلغ 
مقداره 33000 درهم )ثالثه وثالثون الف درهم( قيمة �صند المانة املوؤرخ 2019/11/24 
2021/12/21 حتى  الق�صائية احلا�صلة يف  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  تاأخريية  وفائدة 
ال�صداد التام والزام امل�صتدعى �صده امل�صروفات وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  قرارا ً قابال 

للتظلم اعتبارا من اليوم التايل ل�صتالمك هذا الإعالن.
املحكمة الإبتدائية املدنية                  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

اداء     اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002689/ 
اإىل املحكوم عليه : عبدالقادر حمزة بن حمزه كانوكاري  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ اأميك�ض )ال�صرق الو�صط( �ض م ب )م( الإمارات )امريكان اك�صر�ض �صابقا(  

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

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 18994.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

اداء     اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002639/ 
اإىل املحكوم عليه : زين هاير ماركت ذ م م - �صاهني �صليمان اليادات بوتان 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة الروابي لالألبان �ض ذ م م 

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

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 157604.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
MOJAU_2022- 0046363 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�صيد : ماني�ك ك�انتي باروا راجيندرا لل باروا - بنغالدي�صي اجلن�صية - ميلك الرخ�صة 
التجارية )الختيار الول للخياطة والت�صميم( رخ�صة جتارية والتي تاأ�ص�صت بال�صارقه مبوجب 
رخ�صة رقم )115379( حيث ان ال�صيد : مانيك كانتى باروا راجيندرا لل باروا - بنغالدي�صي 
الأول  ))الختيار  التجارية  الرخ�صة  يف  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
للخياطة والت�صميم(( البالغة )100%( اإىل ال�صيد : مقيد اهلل عبدال�صمد جان - باك�صتاين 
اجلن�صية - تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر، تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اإىل وكيل 
2013 يف  خدمات، وعمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
�صاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم و انه �صوف يتم الت�صديق على الأجراء 
امل�صار اإليه بعد اأ�صبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0007445 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه ب�صري احمد خان ، العنوان : 9388145
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/30 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح اأجرة ال�صارقة ذ.م.م، بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
بالإ�صافة  املدعية  ل�صالح  وفل52�ض،  درهم  وت�صعة  واأربعمائة  األفا  وثالثون  اأربعة 
للفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا ً على املبلغ املق�صي به وذلك من تاريخ الدعاء 

وحتى ال�صداد التام على األ تتجاوز اأ�صل الدين مع الر�صوم وامل�صاريف. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005121 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ادم يو�صف ادم جمعه - العنوان :  ٩3١٦55٢  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   ٢٠٢١/١٢/١٢ بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / اجرة ال�صارقة )ذ م م(  بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 

اآلف  ثالثة  درهم(   33٠3( مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -١
وثالثمائة وثالثة دراهم عن املخالفات املرورية ، وقيمة الأعطال. 

٢. برف�ض ما زاد على ذلك من طلبات. 
حكما غري قابال لال�صتئناف. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيدة : ممتا �صارما فاجندرا بال �صينغ - اجلن�صية : الهند، ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيدة : جيني�صا كي �صي بالرام 
بهادور خاترى - اجلن�صية : نيبال، يف الرخ�صة امل�صماه )�صالون ممتا لل�صيدات( تاأ�ص�صت باأمارة 
التنمية القت�صادية بال�صارقة،  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )723540( ال�صادرة من دائرة 
اإىل )�صالون جيني�صا  لل�صيدات(  التجاري من )�صالون ممتا  الإ�صم  تغيري  تعديالت اخرى:- 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

  اإعالن �صطب قيد
ليمتد  برايفت  دي��ف��ول��وب��ريز  م��ان��رتي  �صركة  ال�����ص��ادة/  ب���اأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
دبي   ام����ارة  ال�����ص��رك��ة يف  ف���رع  ق��ي��د  ت��ق��دم��ت بطلب �صطب  ق��د  ال��ه��ن��د(   : )اجلن�صية 
)العنوان : اخلليج التجاري - مكتب رقم ٢٠3-١5 - بناية كلوور باى ، �ض ب ٢53٩٠( 
لأحكام  وتنفيذاً  بالوزارة.  الأجنبية  ال�صركات  �صجل  رقم )353٩( يف  واملقيدة حتت 
وتعديالته  التجارية  ال�صركات  ���ص��اأن  يف   ٢٠١5 ل�صنة   )٢( رق��م  الحت���ادي  القانون 
والقرار الوزاري رقم )3٧٧( ل�صنة ٢٠١٠م يف �صان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�ض 
لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من ال�صادة 
اأ�صحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز 

�صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �ص.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

70197



االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  
Friday   28  January   2022   -  Issue No   13454

اجلمعة   28  يناير    2022  م   -    العـدد   13454   33

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1522/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�صابعة رقم ١3٤

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ )55٠.3٦٢.5٧( درهم خم�صمائة 
وخم�صون الفا وثالثمائة واثنان و�صتون درهما و�صبعة وخم�صون فل�صا - والفائدة القانونية ٩٪ من تاريخ املطالبة 

احلا�صل يف ٢٠٢٠/5/١١ وحتى ال�صداد التام ٢- الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صروفات والتعاب. 
املدعي:امل�صت�صفى المريكي - دبي �ض.ذ.م.م

املوفمبيك - منطقة  - مقابل فندق  وين�ص�صرت  - بجانب مدر�صة جيم�ض  - عود ميثا  بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
  aalkarmy@yahoo.com:رقم 3١٩ - �صارع ١5 اأ - مكاين:3٠٠٩5٩٢٠٧٧ - هاتف:٠5٠55٢٢5٠٢ - امييل

- فاك�ض:٠٤33٦٠٠٦٨
املطلوب اإعالنه :  ١- مروان امني ابراهيم ح�صن املري  -  �صفته : اخل�صم املدخل 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/١/٢5 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع الإعالن 
���ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�صامن للمدعية مبلغا ومقداره  ل�صالح/امل�صت�صفى المريكي - دبي 
)55٠.3٦٢.5٧( درهم خم�صمائة وخم�صون الفا وثالثمائة واثنان و�صتون درهما و�صبعة وخم�صون فل�صا - كال بن�صبة 
التام  ال�صداد  الق�صائية يف:٢٠٢١/٦/٢3 وحتى  املطالبة  تاريخ  5٪ من  بواقع  الفائدة عنه  امل��رياث مع  ن�صيبه من 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامهم  مع 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:74/2021/39 جتاري م�صارف كلي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف الكلية رقم ٢5٠

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن مببلغ وقدره )٦٢5٠٦3٩٨( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام. 

املدعي:بنك ابوظبي التجاري
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �صارع الكرتا بناية بنك ابوظبي التجاري الفرع الرئي�صي الدور ١٦

وميثله:اميان يون�ض حممد ا�صماعيل الرفاعي
املطلوب اإعالنه :  ١- راجي�ض كومار كري�صنا  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/١٢/٢٩ يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/بنك ابوظبي التجاري فلهذه ال�صباب حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
فيما بينهم بان يوؤديا للبنك املدعي مببلغ )٦٢.5٠٦.3٩٨( اثنني و�صتني مليون وخم�صمائة و�صتة الف وثالثمائة 
وثمانيه وت�صعني درهم - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف ٢٠٢١/١٠/٢٤ وحتى 
، حكما مبثابة  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  بامل�صروفات ومببلغ ثالثة  عليهم  املدعي  والزمت  ال�صداد  متام 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:3315/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم ٢٤٩

واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )٢٠١٢3١٧.٤٢( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
املحاماة والفائدة ١٢٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املدعي:بنك ابوظبي التجاري )بنك الحتاد الوطني �صابقا(
عنوانه:المارات - امارة دبي - ور�صان الوىل - �صارع املنامة - مبنى بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثاين

وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي
املطلوب اإعالنه :  ١- حممد حممد علي احمد حممد  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/١٢/٢٠ يف الدعوى املذكورة اعاله 
درهم   )١.٩٠3.١35.٢٤( مبلغ  عليه  املدعي  بالزام  �صابقا(  الوطني  الحت��اد  )بنك  التجاري  ابوظبي  ل�صالح/بنك 
والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والزمته من الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ١٠٠٠ 
درهم اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  12/2022/204 تنفيذ �صرعي 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صرعي الزوجية رقم ٢١٨

مو�صوع التنفيذ : حيث ان الطالب ب�صدد تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/١٦5١ احوال نف�ض 
م�صلمني وبعد ان ا�صبحت قابلة للتنفيذ اجلري وملزم للمنفذ �صده .

طالب التنفيذ : يزن نزار م�صطفى يعقوب
عنوانه:دبي - برج )اي�صت تاور( �صارع the greens 3 - �صقة ٢٦٠١

املطلوب اإعالنه : ١- انت�صار عبداحلليم حممد ر�صول الكيالين  - �صفته: منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله لتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى 
بدفع مبلغ  والزامك  للتنفيذ اجل��ري  قابلة  ا�صبحت  ان  وبعد  نف�ض م�صلمني  اح��وال  رقم ٢٠٢١/١٦5١ 
)٢٧٢.5٠( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( اأيام من تاريخ ن�صر هذا العالن .
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  445/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، اأداء  اأمر  رقم ٢٠٢١/٧٤٢٤  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )3٢٢٩١٦5.٤٢( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : ات�ض دي دي ايه ا�ض نات�صورال برودكت�ض للتجارة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع الحتاد - مبنى ان جي اي - �صقة طابق ٧ 

�صقة ٧٠3 - بالقرب من حمطة مرتو ديرة �صيتي �صنرت - وميثله:عبيد �صعيد علي عبيد ال�صام�صي
املطلوب اإعالنه : ١- الجواء الراقية لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م  - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم خلزينة املحكمة،  )3٢٢٩١٦5.٤٢( درهم اىل طالب التنفيذ 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن بالن�صر        

 124/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : ١- راجي�ض كومار كري�صنا
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :هارد بلوك فاكتوري �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )5٤٢.١55.٤٨( درهم خم�صمائة واثنني واربعون الف ومائة 
املطالبة  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا  واربعون  وثمانية  درهما  وخم�صون  وخم�صة 
وحتى ال�صداد التام مع الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�صمول احلكم 

ال�صادر بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/٢/١ ال�صاعة ٠٩:٠٠ �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:170/2021/22 مدين كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم ٤٠٢

مو�صوع الدعوى : املطالبة براءة ذمة املدعي من الدين امل�صتحق مبوجب ملف التنفيذ رقم 3٦/٢٠١٩ عقاري وعدم �صفته 
يف التنفيذ والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )٢٠.٠٠٠.٠٠٠( درهم ع�صرون مليون درهم والفائدة القانونية 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد وذلك كتعوي�ض عن ال�صرار املادية واملعنوية والدبية والنف�صية التي حلقت به جراء 

اأفعال املدعي عليه والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ناري�ض لخمي�صاند اأ�صراين

عنوانه:امارة دبي اخلليج التجاري بناية برامي ا�صفل البناية بنك بلوم فرن�صا - الطابق ال�صابع مكتب رقم ٧٠١ هاتف رقم 
٠٤٧٧٠١١٠٦ - بريد الكرتوين:info@janahilegal.com - رقم مكاين:٢5٨3٦٨٦٨٧٩

املطلوب اإعالنه :  ١- �صنجاي بهجت فينود ت�صاندررا  -  �صفته : اخل�صم املدخل 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة براءة ذمة املدعي من الدين امل�صتحق مبوجب ملف التنفيذ 
يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )٢٠.٠٠٠.٠٠٠( درهم  بان  املدعي عليه  وال��زام  التنفيذ  رقم 3٦/٢٠١٩ عقاري وعدم �صفته يف 
ع�صرون مليون درهم والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد وذلك كتعوي�ض عن ال�صرار املادية واملعنوية 
والدبية والنف�صية التي حلقت به جراء اأفعال املدعي عليه والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة 
اأو من ميثلك  يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢٢/٢/٢  ال�صاعة ٠٩.٠٠ �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:130/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�صر رقم ٨5٤
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )٤٢.5٤٠٦5(  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 3.٠٩٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام . 
املدعي:دار التمويل �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �صارع زايد الول - مبنى بناية دار التمويل - 
�صقة الر�صي وامليزانني - مقابل �صيدار

املطلوب اإعالنه :  ١- �صيد عارف ح�صني �صيد نكني ح�صني  -  �صفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�صوع 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪3.٠٩ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )5٤٠٦5.٤٢(
ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  ٢٠٢٢/٢/3  ال�صاعة ٠٩.٠٠ �ض يف قاعة التقا�صي 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:156/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�صر رقم ٤١٤

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن او النفراد مببلغ وقدره )٢٠١.٠٠٠( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ من ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزامهما بالت�صامن او النفراد مببلغ 

وقدره )١٠٠.٠٠٠( درهم على �صبيل التعوي�ض . 
املدعي:عطورات احلرمني �ض.ذ.م.م ميثلها مديرها/حممد مهتاب الرحمن

عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �صارع ال مكتوم - مبنى برج الرمي - مكتب 3٠٢
املطلوب اإعالنهما :  ١- �صارن للتجارة العامة - موؤ�ص�صة فردية ملالكها/بدر علي حممد �صالح الذهلي ٢- فر�صاد 

عبدالرحمن حممد عبدالرحمن  -  �صفتهما : مدعي عليهما 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن او النفراد مببلغ 
التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  من   ٪5 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )٢٠١.٠٠٠( وق��دره 
والزامهما بالت�صامن او النفراد مببلغ وقدره )١٠٠.٠٠٠( درهم على �صبيل التعوي�ض - يقت�صي ح�صوركم امام 
امل��واف��ق:٢٠٢٢/٢/3 ال�صاعة ٠٩:٠٠ �صباحا اىل ال�صاعة ١٢:٠٠ م�صاءا بقاعة  مكتب ادارة الدعوى يف يوم اخلمي�ض 
التقا�صي عن بعد والتي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - اخلدمات العامة - جداول 

جل�صات الق�صايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاله.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن حكم بالن�صر        
7141/2021/13 عمايل جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه ١- ال�صويح للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �صايل حممد احمد متويل البدوي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢١/١٢/١٤  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  بالزام  ح�صوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  البدوي  متويل  احمد  حممد  ل�صالح/�صايل 
عليها  املدعي  وال��زم��ت  ال��ف  وارب��ع��ون  ثالثة  درهما   )٤3٠٠٠( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ان  عليها 
بالر�صوم وامل�صاريف.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

 اعالن بالن�صر
35/2022/320 ا�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث  

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

اىل امل�صتاأنف �صده /١- حممود حممد حممد فهمي - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / رو�صه فريد جابر حامد - وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل 
 ، اح���وال نف�ض م�صلمني  رق��م ٢٢٠٤/٢٠٢١  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  خم��ري - احل��ك��م 
وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/٢/٨ ال�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا بقاعة 
التقا�صي عن بعد يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود وعليه يقت�صي 

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن بالن�صر        
 27/2022/60 امر اأداء 

اإعان اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : ١- �صالح مهدي �صالح اليا�صري   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :عبداهلل احمد ابراهيم احمد

وميثله:مرمي احمد �صامل م�صلم املحرمي 
بالزام  ب���ت���اري���خ:٢٠٢٢/١/١٨  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�صت�صدار  طلب 
املعرو�ض �صده ان يوؤدي اىل طالب المر مبلغ وقدره )٦5٠٠٠٠( �صتمائه وخم�صون الف درهم 
، والفائدة القانونية بواقع 5٪ �صنويا من ٢٠٢١/١٢/٢٧ وحتى متام ال�صداد والزمته امل�صاريف 
وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل ١5 يوم من اليوم 

التايل لن�صر هذا العالن. 
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:19/2022/322 ا�صتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الوىل رقم ٩٠

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:٢٠٢١/٩٤٢ عقاري جزئي والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:عائ�صه �صلطان ح�صن بال�صالت
عنوانه:المارات - امارة دبي - مردف - ديرة - دبي - �صارع اجلزائر - مبنى فيال رقم ٧٧ - �صقة 

فيال رقم ٧٧ - بالقرب من بنك ابوظبي الول - وميثله:ابراهيم علي املو�صى احلمادي 
  - بال�صالت   ح�صن  �صلطان  رو���ص��ة   -٢ بال�صالت  ح�صن  �صلطان  عمر   -١   : اإعالنهما  املطلوب 

�صفتهما : م�صتاأنف �صدهما
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:٩٤٢/٢٠٢١ عقاري جزئي. 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢٢/٢/٨  ال�صاعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، 

وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2235/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٤3٩٨/٢٠١٨ جتاري جزئي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )٤٢3٠53.٩٦( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع دبي مول - مبنى بوليفارد - �صقة ١٩٠3 

- دبي مول
املطلوب اإعالنه : ١- عائ�صة عبيد جمعة زايد بلحزمى  - �صفته: منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/١/٢٦ اخطاركم ب�صداد املبلغ 
العقار رقم  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  يوم من   ١5 دره��م خالل  وق��دره )٩٦.٤٢3٠53(  به  املنفذ 
املزايدة وفقا ملقت�صيات  والعائدة لكم بطريق   - الكائنة يف منطقة اجلافلية  الر�ض 3٦١/٠ 

ن�ض املادة ١5٢ من قانون الجراءات املدنية .
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  4573/2018/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ١٢٨٠/٢٠١٨ جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )٢٨3٠٤٤.55( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ : م�صرف المارات ال�صالمي �ض.م.ع

الثالث - مدينة  الطابق   - رق��م ١٦  ع��ود ميثاء - مبنى  �صارع   - - بردبي  دب��ي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
دبي الطبية

املطلوب اإعالنه : ١- علي �صامل �صيف عبداهلل �صامل )كفيل �صامن(  - �صفته: منفذ �صده
املنفذ به  املبلغ  ب��ت��اري��خ:٢٠٢٢/١/٢١ اخطاركم ب�صداد  مو�صوع الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية 
وقدره )٢٨3٤٤.55( درهم خالل ١5 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع ح�صتكم يف العقار رقم الر�ض ٠/١٢١٢ 
منطقة الرا�صدية والعائد لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ض ١5٢ من الالئحة التنظيمية لقانون 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  ، وعليه  ل�صنة ٢٠١٨ وتعديالته  املدنية رقم ٧5  الج��راءات 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1017/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم ٢5٧
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٦٤.٨5٨.5٤( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 5٪ من ٢٠٢١/٨/١٤ وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:اميك�ض ال�صرق الو�صط �ض.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع الفلك - مبنى ميديا وان تاور - �صقة ٢٧ - بالقرب من 
حمطة مرتو اخليل

املطلوب اإعالنه :  ١- ليون كريكور بيوكيان  -  �صفته : مدعي عليه 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ص��وع الإع����الن :  ق��د 
)٦٤.٨5٨.5٤( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ من ٢٠٢١/٨/١٤ وحتى ال�صداد التام 
و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  ٢٠٢٢/١/3١  ال�صاعة ١٠.٠٠ 
�ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:226/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�صر رقم ٨5٤

مو�صوع الدعوى : نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة ت�صجيل هذه الدعوى وحتديد جل�صة واعالن املدعي عليها بها واحلكم 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )١.١٢٠.٧٨٢( درهم مليون ومائة وع�صرون الف و�صبعمائة واثنان وثمانون 

درهم - والفائدة بواقع ٩٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:حممد عبداهلل حاجي يو�صف خوري و�صركاه �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع �صالح الدين - مقابل حمطة مرتو ابوهيل - بناية حممد عبداهلل حاجي يو�صف خوري 
- هاتف رقم:٠٤٢٦٦٦3٠٠ - متحرك:٠5٢٦٩٠5٠٦5 - فاك�ض رقم:٠٤٢٦٦١٦٤٢

املطلوب اإعالنه :  ١- �صياق لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة ت�صجيل هذه الدعوى وحتديد 
توؤدي للمدعية مبلغ )١.١٢٠.٧٨٢( درهم مليون ومائة  بان  املدعي عليها  بالزام  بها واحلكم  املدعي عليها  جل�صة واعالن 
الر�صوم  التام مع  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  الف و�صبعمائة واثنان وثمانون درهم - والفائدة بواقع ٩٪ من  وع�صرون 
قاعة  ٠٩.٠٠ �ض يف  ال�صاعة  امل��واف��ق  3/٢٠٢٢/٢   ي��وم اخلمي�ض   لها جل�صة  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن بالن�صر        
                        يف  الدعوى رقم:292/2021/105 احوال نف�ض غري م�صلمني 

املنظورة يف:دائرة ال�صرة احوال نف�ض ال�صاد�صة رقم ٦٩
مو�صوع الدعوى : �صحيفة دعوى طاعة زوجية . 

املدعي:رونالد جو�صتافو كارفاجال دوران
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع املرا�صى - مبنى �صيتادل 

تاور - �صقة ١5٠3 - ٢5٠٤
املطلوب اإعالنه :  ١- تاي�ض اجلاندرينا ا�صرم  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها �صحيفة دعوى طاعة زوجية - وحددت 
لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  ٢٠٢٢/٢/١٠  ال�صاعة ٠٩.3٠ �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد يف 
مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

الأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2187/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229      
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/1879 جتاري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )17854381.22 

درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي -بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع 8 - مبنى �صيتي افنيو - �صقة 208 - مقابل بوملان �صيتي �صنرت  
املطلوب اإعالنه : 1 - كيان �صعادت يزدي - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع الإعالن  : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم  اخلا�صة وهي عبارة عن عقارات عائدة لكم يف  1 - )منطقة اخلليج التجاري - رقم 
  ،  )169.03 4f-b-04 نوع العقار مكتب - م�صاحة العقار  2 - رقم الوحدة  75 - ا�صم املبنى امباير هايت�ض بي - رقم املبنى  الر�ض 
2 - )منطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ض 75 - ا�صم املبنى امباير هايت�ض بي - رقم املبنى 2 - رقم الوحدة 4f-b-04 نوع العقار مكتب 
2 - رقم  املبنى  املبنى امباير هايت�ض بي - رقم  ا�صم   - 75 3 - )منطقة اخلليج التجاري - رقم الر���ض   ،  )140.39 العقار  - م�صاحة 
4f-b-04 نوع العقار مكتب - م�صاحة العقار 110.77(  ، 4 - )منطقة مركز التجاري الدويل - رقم الر�ض 33-0 - ا�صم  الوحدة 
املبنى برج لطيفة - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة b2305 - نوع العقار مكتب - م�صاحة العقار 268.94( ، 5 - )منطقة مر�صى دبي - رقم 
 ،  )187.08 1903 - نوع العقار �صقة �صكنية - م�صاحة العقار  1 - رقم الوحدة  املبنى  املبنى برج الأم��رية - رقم  ا�صم   0-22 الر���ض 
6- )منطقة �صيح �صعيب 1 - رقم الأر�ض 752 - م�صاحة العقار 1005.48( ، 7- )منطقة �صيح �صعيب 1 - رقم الأر�ض 847 - م�صاحة 
العقار 979.60(، 8- )منطقة �صيح �صعيب 1 - رقم الأر�ض 848 - م�صاحة العقار 988.15( ، 9- املنطقة - البقرة 2 / رقم الر�ض 

قانونا.  مفعوله  ونفاذ  جاء  مبا  للعلم  وذلك  به  املطالب  للمبلغ  وفاء   174.80  - العقار  م�صاحة   /  807
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 70021

اعالن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 2147/2021/100 احوال نف�ض م�صلمني

املنظورة يف : دائرة الأ�صرة اأحوال نف�ض الثالثة رقم 73      
مو�صوع الدعوى : ا�صقاط ح�صانة و�صم ح�صانة وا�صقاط نفقات   

املدعي  : احمد جمال عبداملجيد ال�صعدين  
  G28 عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ور�صان الوىل - �صارع احلي ال�صباين - بناية ت / 04  - �صقة

املطلوب اإعالنه : 1 - ليال جو�صلني ريكويلمى ارافينا - �صفته : مدعي عليه 
الدعوى  يف   2021/12/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
احمد  للمدعي  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت   NAME_PARTY1/ ل�صالح  اأع��اله  املذكورة 
جمال عبداملجيد ال�صعدين على املدعي عليها ليال جو�صلني ريكويلمى ارافينا بالآتي : 1( اإ�صقاط ح�صانتها 
يف   2019-2127 رقم  الإتفاقية  يف  املقررة  درا�صتها  ور�صوم  نفقتها  وا�صقاط  له  و�صمها  نور  البنت  عن 
امللف رقم 3253-2019 واغالق ملف التنفيذ رقم 1067 -2019 اعتبارا من تاريخ مغادرة املدعية 
يف 2021/8/14. 2( الزام املدعي عليها مب�صاريف الدعوى. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيدة : ممتا �صارما فاجندرا بال �صينغ - اجلن�صية : الهند، ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيدة : جيني�صا كي �صى بالرام 
بهادور خاترى - اجلن�صية : نيبال، يف الرخ�صة امل�صماه )�صالون ممتا لل�صيدات فرع 2( تاأ�ص�صت 
القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )726647( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة 
اإىل   )2 فرع  لل�صيدات  ممتا  )�صالون  من  التجاري  ال�صم  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�صارقة، 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ص�ر
فياليودهان  مانيكان�دان  زوج�ه  مانيكان�دان  ال�صيدة/�صاريتا  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
اجلن�صية : الهند ، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100%( وذل�ك اإىل 
ال�صيد : اجى ديفادا�صان بن ديفادا�صان اي�ض - اجلن�صية : الهند يف الرخ�صة امل�صماه )طريق 
الراحة املمتاز ل�صيانة ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )793207( 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : زين العابدين عبدالرحيم - اجلن�صية : بنغالدي�ض، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : �صامل خمي�ض �صلطان 
اآل علي - اجلن�صية : الإمارات العربية املتحدة، يف الرخ�صة امل�صماه )العالمة املميزه  عبداهلل 
لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�صيارات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )616385( 
ال�ص�درة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى:- تغيري ال�صكل القانوين من 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13454 بتاريخ 2022/1/28 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ص�ر
البيع  يف  يرغب   ، بنغالدي�ض   : اجلن�صية   - عامل  خور�صيد  هدى  نور   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�صيد : حمد �صامل �صعيد م�صلم  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن )10%( من كامل ح�صته 
الرا�صدي - اجلن�صية : الإمارات. ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : نور هدى خور�صيد عامل - اجلن�صية : 
بنغالدي�ض، يرغب يف البيع والتنازل عن )90%( من كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد 
: حممد نور العظيم رفعت حممد انور العظيم - اجلن�صية : بنغالدي�ض يف الرخ�صة امل�صماه )نور القمر 
خلدمات تو�صيل الطلبات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )737369( ال�صادرة من دائرة 
القانوين من )وكيل خدمات( اىل )�صركة  ال�صكل  بال�صارقة، تعديالت اخرى: تغيري  التنمية القت�صادية 
اعمال مهنية(.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555
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•• دبي-الفجر:

م مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف دبي، يوم اأم�ض الأول، حما�صرة افرتا�صية بعنوان “�صناعة  نظَّ
قدمتها الأ�صتاذة يا�صمني العي�صاوي، �صحفية و�صانعة حمتوى، وذلك  املحتوى ... الإعالم اجلديد”، 

بح�صور نخبة من املتخ�ص�صني واملهتمني بهذا باملو�صوع.
ارتكزت املحا�صرة على اأربعة حماور اأ�صا�صية: اأولها التعريف مبعنى “�صناعة املحتوى”، وهو خلق فكرة 
وت�صويقها عر مواقع التوا�صل الجتماعي، �صواء بالكتابة اأو بال�صوت اأو بال�صورة، وذلك بعد حتديد 
اجلمهور امل�صتهدف.وك�صف املحور الثاين من املحا�صرة عن مدى تاأثري �صناعة املحتوى على ال�صحافة 
ب�صبب  اجلماهريي  الهتمام  وقلة  الإع��الن��ات  ع��زوف  من  تعاين  اأ�صبحت  فقد  التقليدي،  مبفهومها 

�صيطرة مواقع التوا�صل الجتماعي وهيمنتها على �صناعة املحتوى الإخباري والثقايف والرتفيهي.
اختيار فكرته حتى  اأول  الناجح من  املحتوى  اأ�صرار �صناعة  املحا�صرة فلخ�ض  الثالث من  املحور  اأما 
التي  املختلفة  الت�صويق  طرق  اإىل  بالإ�صافة  واإي�صالها،  الفكرة  تلك  لعر�ض  املنا�صبة  ات  املن�صَّ اختيار 

ميكن اعتمادها للو�صول بالفكرة اإىل اأكر �صريحة جماهريية ممكنة.
وعر�صت الأ�صتاذة يا�صمني العي�صاوي يف املحور الرابع مِلَا يعي�صه الإعالم من حالة تطور غري متناٍه  مل 
يعد معها خو�ض التجارب اجلديدة لهذا العامل اختياراً بل اأ�صبح فر�صاً على كل من يحاول مواكبة 
الع�صر واقتنا�ض الفر�ض يف �صوق العمل والبتكار، ف�صناعة املحتوى ما هي اإل خطوة اأولية، و�صتليها 

خطوات اأكر �صرعة وقوة، و�صتغري من مفهوم الإعالم ب�صكل جذري.
ال�صرعة  يف عامل  املحتوى”  “�صناعة  املحا�صرة باحلديث عن م�صتقبل  العي�صاوي  الأ�صتاذة  واختتمت 

الالمتناهية التي تفر�ض على املجتمعات الندماج مع كل جديد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت وزارة الثقافة وال�صباب اأم�ض لقاء ت�صاورياً 
بح�صور معايل نورة بنت حممد الكعبي، وزيرة 
امل�صرحيني  م���ن  ن��خ��ب��ة  م���ع  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
الإماراتيني، يهدف اإىل مناق�صة عدد من م�صاريع 
ب�صكل  امل�صرحي  القطاع  بدعم  اخلا�صة  ال��وزارة 
خا�ض، وما يتطلبه حتقيق الريادة امل�صرحية يف 
تطويرية،  واأف��ك��ار  داعمة  ت�صريعات  من  الدولة 

مبا يري خطط ومبادرات الوزارة امل�صتقبلية.
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ج��ن��اح  يف  ال��ل��ق��اء  ومت 

ونوق�ض خالله  دب��ي،   2020 اإك�صبو  املتحدة يف 
الثقافية  ال�صناعات  اإغناء  يف  امل�صرح  دور  ا  اأي�صً
الفنون  وتطوير  املبدعني،  ومتكني  والإبداعية، 
الأدائية يف الدولة ب�صكل عام، وما ا�صتملت عليه 
الثقافية  لل�صناعات  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
ليكون  امل�صرح،  بقطاع  يتعلق  فيما  والإب��داع��ي��ة 

واحداً من روافد الثقافة الإبداعية يف البالد.
احل�صور  م��ع  الكعبي  ن���ورة  م��ع��ايل  ناق�صت  كما 
التحديات  اأه����م  الإم���ارات���ي���ني  امل�����ص��رح��ي��ني  م���ن 
الثقافة  وزارة  دع���م  و���ُص��ب��ل  ي��واج��ه��ون��ه��ا،  ال��ت��ي 
ب�صورة  التحديات  ه��ذه  على  للتغلب  وال�صباب 

خ��ا���ص��ة، ول��ل��م�����ص��ارح يف ال���دول���ة ب�����ص��ورة عامة، 
والرتقاء  القطاع  �صاأنه تطوير هذا  وال��ذي من 
به من الناحية الفكرية، بالإ�صافة اإىل خلق بيئة 
اإبداعية م�صتدامة للفنون امل�صرحية، و�صوًل اإىل 

النهو�ض بامل�صرح الإماراتي.
وق��ال��ت م��ع��ايل ن����ورة ال��ك��ع��ب��ي خ���الل ال��ل��ق��اء اأن 
الفنية،  للقطاعات  خا�صة  رعاية  تقدم  ال���وزارة 
وتخ�ض بالهتمام الفنون الأدائية، والتي يندرج 
اخلا�صة  ب��ه��وي��ت��ه  يتمتع  ح��ي��ث  امل�����ص��رح،  حت��ت��ه��ا 
امل�صرحي  اأن  والتاأثري، م�صرية  الأداء  املتفردة يف 
خرات  م��ن  الفنية  الأدوات  ميتلك  الإم���ارات���ي 

وجت���ارب وق��ام��ات فنية ت��وؤه��ل��ه ل��ل��ري��ادة يف هذا 
الإم���ارات  يف  امل�صرح  م�صرية  اأن  م��وؤك��دة  امل��ج��ال، 
انطلقت من خم�صينيات القرن الع�صرين وحظي 
البدايات،  م��ن��ذ  ال���ق���ي���ادة  م���ن  خ��ا���ص��ة  ب��رع��اي��ة 
وحر�صت على تعزيز دور امل�صرح جمتمعياً ملا له 

من دور ا�صرتاتيجي يف بناء الوعي العام.
املبدعة؛  الفنية  الأع��م��ال  اإن  معاليها  واأ�صافت 
ُت��ع��د و���ص��ي��ل��ة ه��ام��ة ل��ن��ق��ل ث��ق��اف��ت��ن��ا وق��ي��م��ن��ا اإىل 
وتعزز  م��وح��دة،  توا�صل  لغة  تخلق  فهي  الآخ���ر، 
ق��ي��م ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ض، وال��و���ص��ط��ي��ة، ودور 
ال�صابق،  م��ن  بكثري  اأك���ر  ال��ي��وم  وامل��ب��دع  املثقف 

الهادف  ال��وع��ي  ن�صر  عملية  عاتقه  على  تقع  اإذ 
اإ�صافة اإىل  لتاأ�صي�ض جمتمعات واعية م�صوؤولة؛ 
الثقافية،  التنمية  ري��ادة عمليات  دوره يف  تعزيز 

واأن يكون يف املقدمة بالكلمة والأداء.
واأت�����اح ال��ل��ق��اء ال��ت�����ص��اوري ف��ر���ص��ة اأم����ام النخب 

الثقافية؛
بدعم  ال��وزارة اخلا�صة  م�صاريع   لالطالع على 
ال��ق��ط��اع امل�����ص��رح��ي، وال��ب��ح��ث يف ���ص��وؤون وهموم 
من  يتطلبه  وم��ا  ع��ام،  ب�صكل  الإم��ارات��ي  امل�صرح 
ت�صريعات داعمة واأفكار تطويرية، لإثراء خطط 
بالتعاون مع  الثقافة وال�صباب؛  ومبادرات وزارة 

واإخراجاً،  اإنتاجاً  الإماراتي،  امل�صرح  يف  العاملني 
وك���ت���اب���ًة، ومت���ث���ي���اًل، ومب����ا ي��ف��ي��د ال���ط���رف���ني يف 
عملهما امل�صرتك احتفاًء بالإرث العريق للم�صرح 
ب��ه حملياً  الرت��ق��اء  ال��دول��ة، ومتكيناً جلهود  يف 

والتعريف به عاملياً.
كما متت خالل اللقاء مناق�صة عدد من املحاور 
الرئي�صة الداعمة للحركة امل�صرحية، وال�صيا�صات 
قطاع  يحتاجها  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني  والت�صريعات 
امل�صرح  اإ�صافة لرامج ومبادرات متكني  امل�صرح، 
امل�صرح  ���ص��ن��اع��ة  ت��ن��ظ��ي��م  وك��ي��ف��ي��ة  الإم�����ارات�����ي، 

والنهو�ض بها ك�صناعة ثقافية اإبداعية.

وزارة الثقافة وال�سباب تنظم لقاًء ت�ساوريًا مع النخب الثقافية االإماراتية العاملة يف جمال امل�سرح

نورة الكعبي: الهتمام بامل�صرح يف الدولة بداأ قبل احتادها وا�صتمر 
مبنهجية علمية جمتمعية ر�صمها الوالد املوؤ�ص�س طيب اهلل ثراه

جناح املركز يف القاهرة للِكتاب ي�سهد اإقبااًل كبريًا يف اليوم االفتتاحي

م�صوؤولون ومفكرون: تريندز داعم فاعل للم�صهد الثقايف العربي والعاملي باإ�صداراته الفريدة

مركز جمعة املاجد يقدم حما�صرة عن �صناعة املحتوى الإعالمي 

•• ابوظبي-الفجر:

وال�صت�صارات،  للبحوث  تريندز  مركز  جناح  �صهد 
القاهرة  معر�ض  م��ن   53 ال���  الن�صخة  يف  امل�����ص��ارك 
الأربعاء،  اأم�ض  اأبوابه  افتتح  ال��ذي  للكتاب،  ال��دويل 
توافد اأعداد كبرية من الُكّتاب واملثقفني واملفكرين 
والباحثني والأكادمييني املهتمني باملحتوى العلمي 
م�صوؤولني  اجلناح  ا�صتقبل  كما  وامل��ع��ريف،  والبحثي 
املركز  ر���ص��ال��ة  ث��ّم��ن��وا  ع��ام��ة،  و�صخ�صيات  ر�صميني 

وروؤيته يف دعم حركة البحث العلمي العاملي.
الرئي�ض  العلي  ع��ب��داهلل  حممد  ال��دك��ت��ور  وا�صتقبل 
وال�صت�صارات،  للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  التنفيذي 

ن��ي��ف��ني ال��ق��ب��اج وزي�����رة ال��ت�����ص��ام��ن الج��ت��م��اع��ي يف 
جمهورية م�صر العربية، لدى زيارتها جناح املركز 
يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب، حيث تعرفت اإىل 
اإ�صدارات “تريندز” وحمتوى الدرا�صات والأبحاث 
م�صاركته  خالل  يعر�صها  التي  العلمية  وال�صال�صل 
الدكتور  واأه��داه��ا  للكتاب”،  “القاهرة  يف  الأوىل 
حم��م��د ال��ع��ل��ي درع امل���رك���ز وجم��م��وع��ة م���ن اأح���دث 
“تريندز”  ر�صالة  القباج  والدرا�صات.وثمنت  الكتب 
البحث  م�����ص��رية  دع���م  ال��ع��امل��ي��ة يف  وروؤي���ت���ه  البحثية 
موؤكدة  وال��دويل،  الإقليمي  امل�صتويني  على  العلمي 
اأن الوطن العربي يف اأم�ّض احلاجة للمراكز البحثية 
التي تقدم حمتوى موثقاً ور�صيناً لرتفد به املكتبات 

ل��ل��ط��الب اجلامعيني  م��رج��ع��ي��ة  وي���ك���ون  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
والباحثني والأكادمييني، م�صيدة مبحتويات اجلناح 
من �صال�صل علمية واإ�صدارات بحثية تغطي خمتلف 
يف  “تريندز”،  ج��ن��اح  زارت  املعرفية.كما  امل��ج��الت 
للكتاب،  ال��دويل  القاهرة  ملعر�ض  الفتتاحي  اليوم 
الدويل  الحت���اد  رئي�صة  القا�صمي،  ب���دور  ال�صيخة 
وحر�صه  واأه��داف��ه  املركز  روؤي��ة  وثّمنت  للنا�صرين، 
ال���دائ���م ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف ك���رى م��ع��ار���ض الكتب 
مب�صتوى  اإعجابها  اأب���دت  كما  والعاملية،  الإقليمية 

اإ�صدارات “تريندز” العلمية والبحثية الر�صينة.
 

حتليل الق�سايا العاملية
امل�صارك يف معر�ض  املركز،  ا�صتقبل جناح  ذلك،  اإىل 
ال��ق��اه��رة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن متيم 
العام  الأم���ني  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�ض 
جل���ائ���زة ال�����ص��ي��خ زاي�����د ل��ل��ك��ت��اب، ال�����ذي اط���ل���ع على 
خمتلف الكتب والدرا�صات والأبحاث التي يعر�صها 
الذي  وال��ب��ّن��اء  امل��ح��وري  ال���دور  مثمناً  “تريندز”، 
يلعبه املركز يف حتليل الق�صايا والأحداث ال�صاخنة 
ب��اأط��روح��ات بحثية  ال��ق��رار  ّناع  ال��ع��امل، ودع��م �صُ يف 

وعلمية وحلول ناجعة ملختلف التحديات الراهنة.
وزار جناح “تريندز” اأي�صاً �صعادة اأحمد بن ركا�ض 
اأ�صاد  ال��ذي  للكتاب،  ال�صارقة  هيئة  رئي�ض  العامري 
يف  وال���ص��ت�����ص��ارات  للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  بتفاعل 
يف  املهمة  وم�صاركاته  واملعرفية  الثقافية  املحافل 
معار�ض الكتب العربية والعاملية، كما ثّمن اإ�صدارات 
املركز العلمية واملعرفية واأبحاثه ودرا�صاته القيمة، 

العلمي  البحث  حلركة  الداعمة  وروؤي��ت��ه  ور�صالته 
ال��ع��امل��ي.وا���ص��ت��ق��ب��ل اجل���ن���اح ���ص��ع��ادة ع���ب���داهلل ماجد 
اآل ع��ل��ي، امل��دي��ر ال��ع��ام ل��الأر���ص��ي��ف ال��وط��ن��ي، الذي 
الثقايف  امل�صهد  املركز يف دعم  اأب��دى تقديره جلهود 
واملعرفية  الثقافية  ال�صاحة  واإث��راء  والعاملي  العربي 
باإ�صدارات نوعية وفريدة، م�صيداً مب�صامني الكتب 
الق�صايا  من  وا�صعاً  طيفاً  تغطي  التي  وال��درا���ص��ات 

الإقليمية والعاملية.
كما زار جناح “تريندز” يف معر�ض القاهرة الدويل 
الدار  جمل�ض  رئي�ض  ر���ص��اد  حممد  م��ن  ك��لٌّ  للكتاب 
العرب،  النا�صرين  احتاد  ورئي�ض  اللبنانية  امل�صرية 
ومعايل حممد املر رئي�ض املجل�ض الوطني الحتادي 
ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����ض حت���ري���ر �صحيفة  ���ص��اب��ق��اً، وح���م���د 
الحتاد الإماراتية ، وثّمنوا م�صاركته الأوىل يف هذا 
املحفل الثقايف ال�صخم، الذي يعتر من�صة مثالية 

للمفكرين واملثقفني من خمتلف بقاع الأر�ض.

اأ�سبح  للِكتاب”  “القاهرة  العلي:  حممد  د. 
ملتقى عامليًا لاأدباء ومن�سة ملهمة للنا�سرين

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق����ال ال���دك���ت���ور حم��م��د عبداهلل 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�ض  العلي 
للكتاب  ال��دويل  القاهرة  معر�ض  اإن  وال�صت�صارات 
مل��ا يعر�صه  وامل��ث��ق��ف��ني،  ل���الأدب���اء  ع��امل��ي��اً  ب���ات ملتقى 
يف  اأ�صهم  نوعي  وفكري  ثقايف  حمتوى  من  ع��ام  كل 
اأ�صبح  كما  وع��امل��ي��اً،  ع��رب��ي��اً  امل��ع��ر���ض  مكانة  تر�صيخ 
واملثقفني ومن�صة  والُكّتاب  للمفكرين  عاملياً  ملتقى 

دولية للنا�صرين واملهتمني ب�صناعة الكتاب.

ومراكز  العاملية  الن�صر  دور  كريات  اأن  العلي  واأك��د 
امل�صاركة  على  حتر�ض  والدرا�صات  والبحوث  الفكر 
ب�صكل  للكتاب  ال��دويل  القاهرة  معر�ض  فعاليات  يف 

دوري؛ 
و�صناعة  ال��ن�����ص��ر  ح��رك��ة  م�����ص��ت��ج��دات  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف 

الكتاب واآفاق املعرفة عربياً وعاملياً.
للبحوث  تريندز  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�ض  واأ���ص��ار 
على  ي��ح��ر���ض  “تريندز”  اأن  اإىل  وال���ص��ت�����ص��ارات 
الإقليمية  ال��ك��ت��ب  م��ع��ار���ض  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ص��ارك��ة 
يف  والإ�صهام  واملعرفة،  العلم  ن�صر  بهدف  والدولية 
رفد القراء مبحتوى علمي ر�صني يفتح الآفاق اأمام 
يف  الفاعلة  وامل�صاركة  امل�صتقبل  ل�صت�صراف  العقول 

�صنعه.
متنوعًا كتابًا   125

 53 ال����  الن�صخة  يف  ي�����ص��ارك  “تريندز”  اأن  ُي��ذك��ر 
مل��ع��ر���ض ال��ق��اه��رة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ل��ل��م��رة الأوىل، 
وي��ع��ر���ض يف ن�صخة ه���ذا ال��ع��ام ق��ائ��م��ة وا���ص��ع��ة من 
 125 على  عددها  يزيد  التي  النوعية  الإ���ص��دارات 
طيفاً  تغطي  ح��ي��ث  وال��ت��ن��وع،  ب��ال��راء  تت�صم  ك��ت��اب��اً 

وا�صعاً من الق�صايا الإقليمية والعاملية،
ال�صيا�صي،  الإ������ص�����الم  ح����رك����ات  ق�����ص��اي��ا  وم���ن���ه���ا:   
والت�صامح  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  وال���ذك���اء  والتكنولوجيا 
والتنمية  والبيئة  القت�صادية،  والتنمية  والتعاي�ض، 

امل�صتدامة، وغريها.
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من�سة �ساهد ح�سنت كثريًا من م�ستوى الدراما العربية

مي�صيل وهبة: الرباعة 
يف التنفيذ هي التي 

تو�صل املمثلة للعب اأدوار 
البطولة

جمال  يف  تتخ�ص�صني  حيث  فرن�صا  من  عودتك  بعد  اأعمالك  اأبرز  • ما 
الإخراج؟

- بعد عودتي من فرن�صا غادرت اإىل اأبوظبي لت�صوير م�صل�صل )6 - 1( 
التي  اللبنانية  املمثلة  واأن��ا  )�صاهد(،  على  قريباً  �صُيعر�ض  الذي 
ت�صارك فيه اإىل جانب جمموعة كبرية من املمثلني من خمتلف 

الدول العربية.
من  الكثري  عن  اأك�صف  اأن  ميكنني  ول  نوعه،  من  جديد  امل�صل�صل 

التفا�صيل.
العمل  وه��و  وهبة،  رايف  وكتابة  وانتاج  الفوز طنجور  اإخ��راج  هو من 

الأول الذي يحمل توقيعه كُمْنِتج.
للتخ�ص�ض؟ فرن�صا  اإىل  ال�صفر  قبل  فيه  �صاركِت  عمل  اآخر  • وما 

على  ع��دة  اأ�صهر  قبل  ع��ر���ض  ال���ذي  الفنجان(  )ق��ارئ��ة  م�صل�صل   -
املن�صة ذاتها اأي�صاً.

اإن�صافاً  اأك��ر  �صارت  العربية  ال��درام��ا  اإن  القول  ميكن  هل   •
للممثل من ناحية البطولت وحجم الأدوار والنت�صار؟

الدراما  م�صتوى  من  كثرياً  ح�صنت  �صاهد  من�صة  اأن  �صك  ل   -
العربية، 

لأن الإن��ت��اج ال���ذي ُير�صد ل��الأع��م��ال ���ص��ار اأك���ر وب��ات��ت هناك 
ك��ي جتمع كل  الفر�صة  اأت��اح��ت  اأن��ه��ا  ع��ن  ع��دا  �صخامة فيها، 

فناين العامل العربي يف اأعمال م�صرتكة.
واأن����ا اأ���ص��ب��ح ل���دي اأ���ص��دق��اء مم��ث��ل��ني م��ن خم��ت��ل��ف الدول 

العربية.
 وميكن القول اإن من�صة �صاهد فتحت اأمامنا الأبواب على 

العامل العربي.
الفر�ض  اأمامكم  اأتاحت  اإنها  اأي�صاً  القول  ميكن  وهل   •
اأن  اأكر من الأعمال، خ�صو�صاً  كممثلني للظهور يف عدد 

امل�صل�صالت املحلية التي ُتنتج يف لبنان حمدودة جداً؟
ذكياً  ك���ان  كلما  اإذ  امل��م��ث��ل.  ب�����ص��ط��ارة  يتعلق  الأم����ر  ه���ذا   -
من  امل��زي��د  اأم��ام��ه  اأتيحت  اأدواره،  حت�صري  يف  وجمتهداً 

الفر�ض اجليدة.
القول  ميكنني  ف��ال  البطولة،  اأدوار  اإىل  بالن�صبة  اأم��ا   
ولكنني  الآن،  حتى  عليها  احل�صول  من  متكنت  اإنني 
اأعتقد اأنه بقدر تعبي وجهدي اأح�صل على اأدوار جيدة 

تر�صيني وتتنا�صب مع قناعاتي.
ال��ي��وم، كل  التمثيل وح��ت��ى  ب��داي��ات��ي يف جم��ال  منذ 
ولذلك  عليها جيدة،  واأح�صل  التي ح�صلُت  الأدوار 

هي تركت ب�صمة جميلة عند النا�ض.

هي  املمثلة  لتكون  الأ�صا�صي  املعيار  هي  لي�صت  التمثيل  يف  الراعة  اأن  يرون  كثريين  ولكن   •
بطلة اأعمالها؟

- هناك معايري كثرية وخمتلفة يف لبنان هي التي حتدد َمن هي املمثلة التي يجب اأن تكون بطلة 
العمل، ولكن بالن�صبة اإيّل كممثلة، اأعتر اأن الراعة يف التنفيذ هي التي تو�صل املمثلة للعب اأدوار 

البطولة.
ل �صك اأن الو�صاطات موجودة يف كل املجالت، خ�صو�صاً يف التمثيل، لكنني اأوؤمن باأن املمثل البارع 

واملجتهد ل بد واأن ي�صل اإىل اأهدافه.
التمثيل؟ جمال  يف  )الو�صاطة(  ب�  املق�صود  • وما 

اأولوية على ح�صاب ممثلني  اأن هذا الأم��ر موجود واأن هناك ممثلني تكون لديهم  - كلنا نعرف 
اآَخرين.

 ولكنني ل اأعرف كيف حت�صل مثل هذه الأمور ول اأتدخل فيها، بل اأكتفي يف اأي عمل بالتح�صري 
لدوري ب�صكل جيد من دون التدخل يف اأمور الآَخرين.

اأن هناك احتكاراً من �صركات الإنتاج لبع�ض املمثلني، بحيث  • وهل توافقني على َمن يعترون 
اأ�صبح لكل ل�صركة اإنتاج لبنانية ممثليها الذين يعملون معها؟

التي  اجلديدة  الوجوه  من  الكثري  هناك  اأ�صبح  عها،  وتنوُّ الإنتاجات  وك��رة  )�صاهد(  بوجود   -
ت�صارك يف الدراما العربية، اىل جانب وجوه اأخرى تتكرر من عمل اإىل اآَخر، لأن النا�ض يحبونها 

ويطالبون بوجودها يف امل�صل�صالت.
ولو كان الأمر عك�ض ذلك، ملا ا�صتعانت بها �صركات الإنتاج.

ورمبا بع�ض املمثلني اأنف�صهم يعملون مع �صركة اإنتاج معينة لأنهم ي�صعرون باأنها متنحهم الفر�ض 
التي يريدونها.

كممثلني؟ بكم  ظلماً  ُيْلِحق  الأمر  هذا  اأن  �صك  • ول 
- الظلم موجود يف كل املجالت.

ل �صك اأنني اأطمح اإىل لعب املزيد من الأدوار، وكنُت قد تقدمُت للم�صاركة يف اأدوار كثرية ولكنها 
ذهبت لغريي. 

كل ممثل يقول اإنه يريد امل�صاركة يف اأدوار اأكر، لكن بالن�صبة اإىل جتربتي، فاأنا را�صية كثرياً عنها، 
خ�صو�صاً اأنني ل اأجتاوز ال�25 عاماً.

املقبلة؟ الفرتة  خالل  بالتمثيل  �صت�صتمرين  • وهل 
- نعم، لأن الإخراج يحتاج اإىل خرة كبرية.

عدا  هذا  الإخراج،  اأو  الإنتاج  يف  للعمل  املتخ�ص�صني  غري  املمثلني  بع�ض  توجه  مع  اأنِت  • وهل 
عن وجود بع�ض املمثلني الذين يديرون املُْخِرج ولي�ض العك�ض؟

- هذا الأمر �صحيح، ويح�صل اأحياناً.
 قبل اأيام عدة �صاهدُت فيلماً بعنوان )The Princess Switch( لفاني�صا هادجنز، وتبنّي 

اأنه من اإنتاجها. 
ز اإمكاناته. واأحياناً ُيْقِدم املمثل على الإنتاج من اأجل اأن ُيْرِ

فهي ل تلعب دوراً واحداً يف الفيلم بل ثالثة اأدوار، واأنتج منه ثالثة اأجزاء.
ميلك  َم��ن  ولكن  والإخ����راج،  بالتمثيل  اأكتفي  ب��ل  الإن��ت��اج،  على  اأق���دم  اأن  ميكن  ل  اإيّل،  بالن�صبة 

الإمكانات خلو�ض جتربة الإنتاج فال �صيء مينع ذلك.

امل�صل�صل  خالل  من  روجينا  الفنانة  تقدمها  جديدة  جتربة 
امل�صرتك امل�صري- اخلليجي »كيد احلرمي«، مع جمموعة 

كبرية من النجوم.
كوميدية  �صخ�صية  جُت�����ص��د  اإن��ه��ا  »روج��ي��ن��ا«  وق��ال��ت 

بالن�صبة  جديدة  جتربة  اإنها  حيث  »�صمية«،  تدعى 
فرتة  منذ  الكوميدي  ٌتقدم  مل  اأنها  خا�صة  لها، 

كبرية.
 mbc« واأ�صافت الفنانة، خالل لقائها مع قناة
الت�صوير:  ك��وال��ي�����ض  داخ����ل   ،»trending
»�صخ�صية خمتلفة عني يف الواقع متاًما، لذيذة 

وجم��ن��ون��ة، ط��ي��ب��ة، ق���وي���ة، وب��ت��ع��رف ت��اخ��د حقها 
ب�صهولة وبتاعة ربنا، 

ك�صبانة  بتطلع  فيه  تقع  عل�صان  ب��ري  لها  يتفحت  مل��ا  وك��ل 
لغاية ما تبقى مليونرية«.

��ا ك�صفوا  اأي�����صً وُي�����ص��ارك »روج��ي��ن��ا« ع��دد كبري م��ن النجوم وال���ذي 
اإخراج  البلو�صي،  فهد  تاأليف  من  والعمل  امل�صل�صل،  تفا�صيل  عن 
الكندري،  هنادي  عبداهلل،  عبدالإمام  بطولة  فكري،  م�صطفى 

حممد احلداد، وعدد اآخر من النجوم.

ورف�صها  ال����زواج  ع��ل��ى  ع��زوف��ه��ا  ع��ن  اإل��ي�����ص��ا  اللبنانية  النجمة  حت��دث��ت 
الرتباط، موؤكدة اأنها تف�صل بني احلب والزواج، وقالت: »�ُصئل اأحد 
فاأجاب:  زوج��ه��ا؟  العاقلة  ال��زوج��ة  تعامل  كيف  م��رة،  الفال�صفة 

»املراأة العاقلة لتتزوج«.
ال�صريان«  ا�صت�صافتها يف برنامج »مع  اإلي�صا خالل  وتابعت 
 :MBC على  ال�صريان  داوود  الإع��الم��ي  يقدمه  ال��ذي 
تعي�صه  اأن  املمكن  كان من  اأ�صغر، فاحلب  كنت  »عندما 
اأح��ب الرجل  اأن��ا  اأت���زوج،  ط��وال الوقت م�ض �صرط 
واأ�صبحت  الثاين،  اأكمل ن�صفي  اأن  وبقوة ويجب 
فكرة زواجي خارج تفكريي وتاأخرت، وكانت اأمي 
والأقارب عندما يتمنون يل الزواج كان والدي 
�صد هذا، فكان داميا يرد اأنه نفرح ب�صهاداتها 

وعملها، وكان هذا اأف�صل«.
واأ�صافت اإلي�صا عن رف�صها للزواج: »عندما 
بداأت العمل والك�صب املادي ا�صتقليت ماديا، 
لكن مل اأعد اأ�صعر اأين بحاجة لوجود رجل 
وع�صت  اأت����زوج،  اإين  غلط  م�ض  بحياتي، 
اأكر من ق�صة حب، و�صعرت عن جتربة 
�صخ�صية بغرية الرجل من جناح �صريكته، 
بحبهم  وقعت  الذين  من  كثري  ولالأ�صف 
امل��راأة ل  حاولوا التقليل من �صاأين، وعامة 

تغار من جناح زوجها، ولكنه هو يغار«.

ت�سارك املمثلة اللبنانية مي�سيل وهبة بعمل جديد بعنوان )6 - 1(، )6 ناق�ص 1(، 
بعد عودتها من فرن�سا حيث تخ�س�ست يف جمال االإخراج، وهو �سُيعر�ص قريبًا 
الفنجان(  ال�سفر مب�سل�سل )قارئة  �ساركت قبل  كانت  �ساهد، وهي  من�سة  على 

الذي ُعر�ص على املن�سة نف�سها.وهبة حتدثت عن جديدها وموا�سيع اأخرى:

روجينا عن دورها يف »كيد احلرمي« : 

�ُصمية لذيذة 
وجمنونة وجتربة 
كوميدية خمتلفة

اإلي�صا عن رف�صها 
للزواج : »املراأة 

العاقلة ل تتزوج«!

اجلمعة   28  يناير    2022  م   -    العـدد   13454  
Friday   28  January   2022   -  Issue No   13454



�صرطان الثدي ي�صيب الرجال 
اأي�صا ولي�س الن�صاء فقط

ال�صحة  وزارة  الأورام يف  اأطباء  كبري  كابرين،  اأندريه  الأكادميي  اأعلن 
الرو�صية، اأن الرجال ي�صابون ب�صرطان الثدي اأي�صا.

وي�صري الأكادميي يف حديث لراديو "مو�صكو تتحدث"، اإىل اأن �صرطان 
الثدي ي�صيب الرجال اأي�صا ولي�ض الن�صاء فقط. ووفقا له هذا ال�صرطان 

ي�صيب الرجال نادرا ولكنه "خبيث جدا".
وعليهم  الرجال حذرين،  يكون  اأن  "يجب  اأنه  الأخ�صائي، على  ويوؤكد 
الغدة  واآلم يف  ال��راح��ة،  ع��دم  الأوىل، مثل  الأع���را����ض  ظ��ه��ور  مب��ج��رد 
الثديية، مراجعة الطبيب الأخ�صائي فورا. لأنه كلما �صخ�ض الطبيب 

املر�ض مبكًرا، اأف�صل".
وي�صري الأخ�صائي اإىل اأنه وفقا لالإح�صائيات الرو�صية الر�صمية ق�صى 
�صرطان الثدي يف عام 2020 على حياة 21462 من جمموع 734 
األف امراأة م�صابة بهذا النوع من ال�صرطان. واأن 172 رجال يف رو�صيا 

اأ�صيبوا ب�صرطان الثدي.

طبيب يحذر من خطاأ 
فادح عند قيا�س ال�صغط

اأنه  ميا�صنيكوف،  األك�صندر  الرو�صي،  التلفزيوين  واملقدم  الطبيب  اأك��د 
�صد  اإذا مت  اأرقاما غري �صحيحة  املقيا�ض  �صيظهر  ال�صغط،  قيا�ض  عند 

رباطه حول الذراع باإحكام �صديد.
وقال يف مداخلة على قناة "رو�صيا 1" التلفزيونية: اإذا اأفرطت يف اإحكام 

الرباط، ف�صيظهر �صغطك اأكر مما هو عليه".
ون�صح ميا�صنيكوف برفع الكف بحيث تكون حافتها على ارتفاع 2 اإىل 3 

�صم فوق مف�صل الكوع.
فاإن  واإل  القلب،  م�صتوى  على  تكون  بحيث  اليد  و�صع  "يجب  وق���ال: 

اجلهاز �صيعطي قراءات اأعلى مما هي عليه".
 ،79 اإىل   119 ووفقا مليا�صنيكوف، فاإن القراءة لل�صخ�ض ال�صليم، هي 
فتكون  مزمنة  اأم��را���ض  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة  اأم���ا 

.80 اإىل   139-125

اخلان؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- احلاكم؟

العربية؟ اللغة  يف  بالدرفل  املق�سود  • ما 
- العلم الذي يرفع يف احلرب.

 • من �ساحب ملحمة الفردو�ص؟
- ملتون.

اخر؟ نهار  اىل  نهار  من  تنتقل  االأماكن  اي  • يف 
هناك اأماكن حمدودة يف عاملنا الأر�صي اإذا اجتزنا خطاً وهميا ننتقل 
اإىل الأخ��ر ترى هذا اخلط مر�صوم على اخلرائط وي�صمى  اليوم  من 
اإىل  ال�صمال  م��ن  ال��ه��ادي  املحيط  يقطع  وه��و  ال���دويل  التوقيت  خ��ط 
باأربع وع�صرين �صنة  الواقع �صرقي هذا اخلط  الق�صم  اجلنوب يتقدم 
عن الق�صم الواقع اإىل الغرب منه اإذا قطعت هذا اخلط بوا�صطة �صفينة 
اأو تخ�صر نهارا بح�صب الجت��اه الذي  اأو طائرة فاإنك قد تك�صب نهار 

ت�صلك  

اجل�صم وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اأو  ال�صاعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�صل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •

ال�صنة يف   37843200
325غم  املتو�صط فهو  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �صخ�ض اىل  اأن حجم  • هل تعلم 

بالن�صبة للرجال اأما متو�صط وزنه عند الن�صاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�صم ووزنه
من  كبرية  كمّية  حت��وي  -ال��ب��ن��دورة-  والطماطم  احلم�صيات  وبالأخ�ض  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  هل   •

ل اأكل اخل�صروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�صّ
املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ض والفول واحلنطة  اأن نق�ض فيتامني ب  • هل تعلم 
غري امل�صّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�صّوه وي�صبب تهيجات وا�صطرابات 

يف الأع�صاب وام�صاكا حاّدا 
الدموية  ال��دورة  وتنظيم  الكل�ض  يف  وي�صاهم  للج�صم  عنه  غنى  ول  حيوي   2 ج  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 

ونق�صه يوؤّدي اىل مر�ض ال�صقربوط والنزلت ال�صدرية على اأنواعها
كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�صل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 

حكم االعدام
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اأكل الثوم يف ال�سباح 
الغنية  الثوم من اكر الطعمة  يعد 
علي  حت��اف��ظ  وال��ت��ي  بالفيتامينات 
�صحة الن�صان، كما ي�صاعد على عمل 
الدموية  وال���دورة  اله�صمي  اجل��ه��از 

ب�صكل اأف�صل.
الدهون  م�صتوى  على  يحافظ   -  1
ال��ث��وم اخلام  ت��ن��اول  اأن  اجل�����ص��م:  يف 
يف ال�������ص���ب���اح، ق���د ي��خ��ف��ف م���ن ال���دم 
ا�صتقرار  على  ي�صاعد  مما  الطبيعي، 

�صغط الدم والكولي�صرتول يف اجل�صم.
امل�صادات احليوية  اأحد  هو  اخلام  الثوم  للم�صادات احليوية:  - م�صدر   2
ي�صتهلك  ال��ث��وم  ك��ان  اإذا  الفائدة  ه��ذه  وترتفع  فاعلية،  الأك���ر  الطبيعية 

على معدة فارغة.
ال�صباح  اخل���ام  ال��ث��وم  ت��ن��اول  اإن  ال����وزن:  وف��ق��دان  اله�صم  ف��وائ��د   -  3
الوزن  فقدان  على  ي�صاعد  ذل��ك  اىل  وبالإ�صافة  وال�صهية،  اله�صم  يحفز 

الفعال.
4 - يقلل من ارتفاع �صغط الدم: اإن احتواء الثوم على مركبات الكريت 
الأليل،  ثنائي  كلوريد  ثالثي  الدياليل،  كريتيد  ثنائي  الألي�صني،  مثل 

ميكن اأن ي�صاعد يف تنظيم م�صتويات �صغط الدم.
على  الثوم  يف  ال�صلفيدريل  مركب  ي�صاعد  ال�صموم:  من  التخل�ض   -  5
د�صًما  ع�صاًء  تناولت  ق��د  كنت  اإذا  لذلك  اجل�صم،  م��ن  ال�صامة  امل���واد  اإزال���ة 

الليلة املا�صية، فمن الأف�صل اأن تبداأ اليوم التايل بتناول الثوم.

حدث يف ذات يوم ان قتل احد ال�صخا�ض الغنياء فاألقت ال�صرطة القب�ض على احد الرجال العاملني عنده 
واتهمته بقتله وحكمت عليه باملوت بال�صيف ولن ال�صاب امل�صكني مل ي�صتطع ان يتبث براءته فقد ا�صت�صلم لمر 
اهلل، ويف يوم تنفيذ حكم العدام بهذا ال�صاب اتى النا�ض من كل انحاء املدينة مل�صاهدة تنفيد احلكم فيه بقطع 
رقبته بيد ال�صياف، وجاء ال�صياف بال�صاب ثم اركن رقبته على قطعة اخل�صب التي تدخل فيها رقاب املحكوم 
عليهم وانت�صب يف ا�صتعداد لتنفيذ احلكم حني جاءت خنف�صاء طائرة ووقفت على رقبة ال�صاب فازاح ال�صياف 
�صيفه والتقط اخلنف�صاء وو�صعها على راحة يده حتى طارت فهو ل يريد قتلها لنهم يف هذه املدينة يعترون 
قتل اخلنف�صاء نذير �صوؤم خا�صة وانها ح�صرة بريئة، ا�صتعد ال�صياف مرة اخرى لقطع رقبة ال�صاب وهنا وعندما 
ال�صياف  فتوقف  امل��وت  ينتظر  ال��ذي  امل�صكني  ال�صاب  رقبة  لتحط على  ثانية  ج��اءت اخلنف�صاء مرة  �صيفه  رفع 
النا�ض  ب��داأ  وقد  ال�صاب  رقبة  لقطع  ثالثة  تاأهب مرة  ثم  لتطري،  يده  راح��ة  على  وي�صعها  ليلتقط اخلنف�صاء 
بالهمهمة وا�صدار ال�صوات ا�صتعجابا ملا يحدث ويف هذه املرة وعندما هم بقطع رقبة ال�صاب جاءت اخلنف�صاء 
للمرة الثالثة ومل تكن وحدها بل مع اثنتني وحطتا على رقبة ال�صاب فا�صتعجب ال�صياف واخذ يف التقاطهم 
وو�صعهم على راحة يده لي�صاعدهم على الطريان وبعد ان انهي مهمته وهم بتطبيق القانون برز من ي�صرخ 
ويقول توقف فاذا ملكهم املحبوب الذي كان يقف متنكرا بني افراد ال�صعب وقال: اح�ص�صت مما حدث براءة 
هذا ال�صاب فكوا وثاقه واذهبوا بحثا عن القاتل احلقيقي.. ومل متر اليام حتى قب�صت ال�صرطة على الفاعل 

احلقيقي ومنذ يومها واخلنف�صاء هي نذير اخلري و�صعار هذه املدينة.

فتيات يوؤدين عر�سا �سمن احتفاالت ال�سنة القمرية اجلديدة يف مدينة كان ثو، فيتنام. رويرتز

مارغريتا  الرو�صية  التغذية  واأخ�صائية  الطبيبة  ح��ذرت 
للغاية، م�صرية  ال�صاخنة  امل�صروبات  تناول  اأرزومانيان، من 

اإىل اأنها قادرة على التاأثري �صلبا على �صحة الإن�صان.
وق���ال���ت ال��ط��ب��ي��ب��ة اأرزوم���ان���ي���ان خ���الل م��ق��اب��ل��ة م���ع وكالة 
امل�صروبات  تناول  من  ع��ادة  النا�ض  "يكر  "�صبوتنيك": 
احلذر  يجب  لكن  واخلريف  ال�صتاء  ف�صل  خالل  ال�صاخنة 

من طريقة تناولها".
على  ق��ادر  ال�صاخن  ال�صاي  "فنجان  اأن  اخلبرية  واأ�صافت 
جعل الإن�صان دافئا خالل الرد القار�ض يف ف�صل اخلريف 

وال�صتاء، لكن هذه اخلطوة تهدد بعواقب وخيمة اأبرزها اأن 
درجة احلرارة املرتفعة للم�صروبات قد توؤدي اإىل م�صاكل يف 

اجلهاز اله�صمي".
ال�صاخنة  ب��امل�����ص��روب��ات  يتعلق  "فيما  اأرزوم��ان��ي��ان  وت��اب��ع��ت 
هناك اأبحاث تقول اإنه ميكن اأن توؤدي امل�صروبات ال�صاخنة 
اإتالف  اإمكانية  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  بال�صرطان،  الإ���ص��اب��ة  اإىل 
باملاء  ال�صاي  تخمري  يجب  اأن��ه  معترة  اله�صمي،  اجلهاز 
ب��اردا، لكن بالتاأكيد ل حتتاج اإىل تناول املاء  املغلي و�صربه 

املغلي".

ك�سفت م�ساكلها على �سحة االإن�سان

خبرية حتذر من تناول امل�صروبات ال�صاخنة 


