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قال الدكتور فيفيك مندادا �إن �ضمور الع�ضالت ال�شوكي هو مر�ض
وراثي ع�صبي ع�ضلي يت�سبب يف �ضعف الع�ضالت.
وع���ن ال�����س��ب��ب وراء الإ���ص��اب��ة مب��ر���ض ���ض��م��ور ال��ع�����ض�لات ال�شوكي،
�أو�ضح ا�ست�شاري طب �أع�صاب الأطفال مب�ست�شفى "ميدكري للن�ساء
والأطفال" يف دبي �أن كل طفل عند الوالدة تكون لديه ن�سختان من
اجلينات ،يرث واح��دة من الأب والأخ��رى من الأم .ويعاين الأفراد،
الذين يرثون ن�سختني معيبتني من جني ي�سمى اخت�صارا "�إ�س� .إم.
�إن" "-1.ن�سخة م��ن ك�لا الوالدين" م��ن مر�ض �ضمور الع�ضالت
ال�شوكي� .أما الأطفال ،الذين يرثون ن�سخة معيبة والأخرى �صحية
من جني "�إ�س�.إم�.إن" "-1ن�سخة من كال الوالدين" ،فيندرجون حتت
فئة الأفراد احلاملني جلينات مر�ض �ضمور الع�ضالت ال�شوكي.
وجند �أن هناك ما يقرب من  1من بني � 40شخ�صاً يحملون جينات
مر�ض �ضمور الع�ضالت ال�شوكي ،ولكنهم ال يعانون من املر�ض �أو
�أي من الأع��را���ض امل�صاحبة له .وتقدم م�ست�شفى "ميدكري للن�ساء
والأطفال" عالجاً مبتكراً ل�ضمور الع�ضالت ال�شوكي يعالج امل�سببات
الأ�سا�سية للمر�ض ومي ّكن املر�ضى من موا�صلة حياتهم ب�شكل �أف�ضل.
ويتمثل يف عالج جيني يتم �إعطاءه للم�صاب يف الدم ،وهو عبارة عن
عقار مركب من فريو�س غري ن�شط ي�سمى "�أيه�.أيه.يف ،"-9.والذي
يحمل اجل�ين الوظيفي "�إ�س� .إم� .إن "-1.املفقود ل��دى الأطفال
امل�صابني بال�ضمور الع�ضلي ال�شوكي.

حتذير� 3 ..أخطاء فادحة متنع �إنقا�ص الوزن

عملية التخل�ص من ال��وزن الزائد مرهقة للغاية ،وت�ستغرق بالفعل
وقتا طويال للغاية ،و�إن ك��ان ال�شخ�ص املعني �صاحب همة �ضعيفة
في�صاب بخيبة �أمل �سريعة� ،إن مل يطر�أ عليه تطورا ملمو�سا.
يقول  4من خ�براء ال�صحة ملوقع (� )shefindsإن هناك �أخطاء
�شائعة يرتكبها الأ�شخا�ص ،الذين ي��ب��ادرون �إىل �إنقا�ص وزنهم عرب
التمارين البدنية يف ال�صاالت الريا�ضية "اجليم" ،فهم يركزون على
جانب ويغفلون �أخرى .وهناك � 3أخطاء بارزة يف هذا الإطار وهي على
النحو التايل:
جتاهل الوجبات :من الأخطاء ال�شائعة لدى �أ�صحاب ال��وزن الزائد
�إهمال جانب الطعام يف عملية التخل�ص من هذا ال��وزن ،ف���إذا �أهملت
ج�سمك وحرمته م��ن احل�صول على الأط��م��ع��ة املهمة ،ال��ت��ي حتتوي
الفيتامينات واملعادن املطلوبة ،فال ميكن �إنقا�ص الوزن ب�شكل �صحي.
ول��ذل��ك ،ف���إن تخطي الوجبات مثل وجبة الإف��ط��ار ي����ؤدي �إىل نتائج
عك�سية يف �أثناء التخل�ص من الوزن .والنتيجة الأكرث �سلبية هي فقدان
الوزن على املدى الق�صري ،ثم يعود ال�شخ�ص �إىل تناوله ما كان يحرم
نف�سه منه يف ال�سابق فيق�ضي على كل �إجن��ازات��ه .الإف���راط يف تقييد
ال�سعرات احلرارية :ال�سعرات احلرارية �ضرورية ملعرفة كم ت�ستهلك
من العنا�صر الغذائية خالل فرتة معينة ،ورغم �أن هذا الأمر ي�ساعد
يف �إنقا�ص ال��وزن ،لكن كثريين يبالغون فيه .اال�ست�سالم مع تباط�ؤ
النتائج :خ�سارة الوزن عملية طويلة الأمد ،وقد يتوقف البع�ض �سريعا
عن التمارين الريا�ضية� ،إن مل يلم�سوا تغيريا وا�ضحا يف ج�سمهم.

كيف ُي�صنع اجلنب النباتي يف املنزل؟

ي�صنع اجل�ب�ن ال��ن��ب��ات��ي م��ن م��ن��ت��ج��ات ال�����ص��وي��ا ،ودق��ي��ق الأرز ،ون�شا
البطاط�س ،وامل��ك�����س��رات مثل ال��ك��اج��و ،وال��ل��وز ،وامل��ك��ادمي��ي��ا ،والزيت
النباتي ،وزيت جوز الهند �أي�ضاً .ولبع�ض هذه الأجبان طعم م�شابه
للجنب احل��ي��واين ،لكن معظمها خمتلف .ويتبنى �صانعوه عمليات
وتقنيات جديدة من �ش�أنها �أن جتعله �أكرث دميومة ولذة مثل اجلنب
احليواين .باملقارنة مع اجلنب من حليب البقر ،ف�إن النباتي منخف�ض
الدهون ،ويحتوي على كميات منخف�ضة من الربوتني ،والكال�سيوم،
مقارنة مع اجلنب العادي ومن املحتمل �أنه خال من الغلوتني .ونظراً
ملعاجلته ب�شكل كبري ،يتميز مب�ستويات عالية من ال�صوديوم.
ووف ًقا لنتائج درا�سة ُن�شرت يف جملة "التقدم يف �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية" ،ف�إن النظام الغذائي الذي يحتوي على الربوتينات النباتية،
والألياف ،واملك�سرات ،وال�ستريوالت النباتية ،يخف�ض الكولي�سرتول
ويح�سن �ضغط الدم ،ويحمي من الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
ال��دم��وي��ة .ووف�� ًق��ا للتقارير ،ت��ع��زز �أن����واع اجل�بن النباتي بالعنا�صر
الغذائية الأ�سا�سية مثل فيتامني ب  12وفيتامني د النباتي.

فيلم جمهول يت�صدر
�إيرادات ال�سينما
ت�صدر فيلم احلركة واملغامرة اجلديد
"�أنت�شارتد" "جمهول" ،ال��ذي �أنتجته
���ش��رك��ة ����س���وين� ،إي���������رادات ال�����س��ي��ن��م��ا يف
�أمريكا ال�شمالية يف مطلع هذا الأ�سبوع
حمققا  44مليون دوالر .الفيلم من
�إخراج روبن فالي�شر وبطولة توم هوالند
وم���ارك وال�ب�رج و�أن��ط��ون��ي��و بانديرا�س.
وجاء الفيلم الكوميدي اجلديد "دوغ"
"كلب" يف املركز الثاين ب�إيرادات بلغت
 15مليون دوالر� .أخ���رج الفيلم ريد
ك��ارل��وي��ن وت�����ش��ان��ي��ن��ج ت��ي��ت��وم ول��ع��ب دور
ال���ب���ط���ول���ة ك����ل م����ن ت���ي���ت���وم وكوريانكا
كيلت�شر و�إمي�يراف�ير-الم��ب��م��ان .وتقدم
فيلم احلركة واملغامرات "�سبايدرمان:
ن��و واي هوم" "�سبايدرمان :ال عودة
�إىل الديار" من املركز الرابع �إىل املركز
ال��ث��ال��ث م�سجال  7.65مليون دوالر.
وال��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة ت���وم ه���والن���د و�آن�����درو
جارفيلد وت��وب��ي ماجواير وم��ن �إخراج
ج����ون وات���������س .وت����راج����ع ف��ي��ل��م الإث������ارة
والغمو�ض "ديث �أون ذا نايل" "قتل على
�ضفاف النيل" م��ن امل��رك��ز الأول الذي
احتله الأ�سبوع املا�ضي �إىل املركز الرابع
ب�إيرادات بلغت  6.25مليون دوالر.

املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:munawaat@alfajrnews.ae

Tuesday

عالج مبتكر ل�ضمور الع�ضالت ال�شوكي

�ص 23

تغيري الذات ..خطوة
نحو بلوغ مرحلة ال�سكينة
�سناب �شات يتيح للم�ستخدمني
تغيري ا�سم امل�ستخدم

يعترب القلب املحطم حقيقة علمية ولي�س جمرد
ع��ب��ارة بح�سب ال��درا���س��ات ،فال�ضربة العاطفية
املفاجئة مثل وفاة �أحد الأحباء على �سبيل املثال
ت ��ؤدي �إىل �صدمة القلب ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤثر على
�شكله وعلى �أدائه حتى.
فقد ك�شف الدكتور �إيالن فيت�شتاين� ،أ�ستاذ الطب
امل�ساعد يف جونز هوبكنز ميدي�سن ،الكثري حول
ذلك ،يف واحدة من الأوراق الأوىل التي ن�شرها
عن متالزمة القلب املحطم �أو املك�سور ،والتي
ت�سمى �أي�ض ًا باعتالل ع�ضلة القلب الناجت عن
الإجهاد ،وفق �شبكة "�سي �إن �إن".
وم��ع ذل��ك ،عندما انك�سر قلب �سيدة
تدعى م��اري بريتنغهام لأول مرة يف
�سن  ،53ثم مرة �أخرى يف �سن 56
و ،69مل يكن لذلك �أي
ع�ل�اق���ة ب��ف��ق��دان
���ش��خ�����ص ق��ري��ب
وعزيز عليها.

لي�س جمرد عبارة ..القلب املحطم حقيقي وقد يقتلك

الأ�سباب جمهولة
و�أو�ضحت �أنه مل يكن لديها قلب حمطم من ق�صة حب،
ب��ل يف امل��رة الأوىل ب�سبب م��ف��اج���أة �أو �صدمة يف الواقع،
واملرة الثانية كان ال�سبب من الغ�ضب ،والثالثة كانت من
اخلوف.
كذلك� ،أ�ضافت �أنها ذهبت �إىل امل�ست�شفى عندما مل يخف
الأمل خوفاً من �إ�صابتها بنوبة قلبية ،وقالت �إنه بعد �إجراء
الفحو�صات ال�لازم��ة و�صور الأ�شعة ات�ضح �أنها م�صابة
مبتالزمة القلب املك�سور �أو املحطم.
ب��دوره� ،أو�ضح الدكتور فيت�شتاين �أن العلم ال ي��زال حتى
اليوم ال يعرف على وجه التحديد �سبب حدوث متالزمة
القلب املك�سور� ،أو �سبب تكرار نوبات القلب ل��دى بع�ض
النا�س.
حاالت كبرية بني الن�ساء
وب�ّي�نّ �أن "الأمر رمب���ا يتعلق بخلل يف م��ق��اوم��ة اجل�سم
للقتال �أو الهروب ،و�إطالق مواد كيميائية مثل الأدرينالني
وال��ن��ورادري��ن��ال�ين وال��دوب��ام�ين ال��ت��ي ي�ستخدمها اجل�سم

و�سادة ت�ساعد على النوم
والتخل�ص من ال�شخري

طور الباحثون و�سادة  Simba Hybridالتي ت�ساعد على تخفيف الآالم
املزمنة يف الظهر والعنق والكتفني ومتنحك نوماً مريحاً طوال الليل.
ومن خالل تقدمي دعم تقوميي للر�أ�س والرقبة لت�شجيع التنف�س ب�شكل �أف�ضل،
ميكن �أن ت�ساعد الو�سادة يف التخفيف من ال�شخري.
الو�سادة مليئة باملئات من مكعبات الإ�سفنج القابلة للتنف�س وخفيفة الوزن،
وميكن �إ�ضافتها �أو �إزالتها لتنا�سب ارتفاع وثبات و�سادتك لتنا�سب ر�أ�سك ،مما
ي�سمح لك باالنغما�س يف نوم عميق.
وال يقت�صر الأم��ر على تخ�صي�ص الو�سادة لتنا�سب و�ضعية نومك فح�سب،
بل �إنها م�صممة � ً
أي�ضا مع و�ضع الأ�شخا�ص الذين ينامون يف �أج��وا ح��ارة يف
االعتبار ،مع ميزة تنظيم درج��ة احل��رارة م�ستوحاة من رواد الف�ضاء ،حيث
متت�ص احلرارة وخزنها وتطلقها عند احلاجة.
ومت ت�صميم الق�سم الأو�سط ال�شبكي لتوفري �أق�صى تدفق للهواء ،وهو مثايل
�إذا كنت تكافح من �أجل النوم خالل الأ�شهر الأكرث دف ًئا ،بح�سب �صحيفة ديلي
ميل الربيطانية.

لإعدادنا للفرار �أو الوقوف والقتال".
و�أ���ض��اف �أن ح���وايل  2٪م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يدخلون
غرفة الطوارئ ب�سبب نوبة قلبية قد يكون لديهم هذه
املتالزمة ،وفقاً للتقديرات.
ف��ق��د وج����دت درا����س���ة ع���ام � 2020أن احل����االت �آخ����ذة يف
االرتفاع ،خا�صة بني الن�ساء .وقال فيت�شتاين �إن الزيادة
يف الت�شخي�ص رمبا ترجع بب�ساطة �إىل زي��ادة الوعي بني
الأطباء حول املتالزمة.
وك�شف �أن جميع الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن نوبات
متالزمة القلب املنك�سر هم من الن�ساء ،خا�صة الن�ساء
ب��ع��د ���س��ن ال���ي����أ����س ال�ل�ائ���ي ي��ف��ت��ق��رن الآن �إىل هرمون
اال�سرتوجني.
كذلك� ،أكد �أن الأطباء يعلمون اليوم �أن ثلث احلاالت فقط
مرتبطة ب�صدمة عاطفية ،م�شرياً �إىل �أن ثلثي الأ�سباب
ناجتة عن م�سببات ج�سدية ،مثل الأمل ال�شديد ونوبات
ال��رب��و وال��ن��وب��ات وال�سكتة الدماغية واحل��م��ى ال�شديدة
وان��خ��ف��ا���ض ن�سبة ال�سكر يف ال���دم واجل��راح��ة وااللتهاب
الرئوي.

ما هي املتالزمة؟
ي�شار �إىل �أن متالزمة القلب املنك�سر هي حالة قلبية م�ؤقتة
غالباً م��ا تنتج بعد امل��واق��ف امل�س ِّببة للتو ُّتر والعواطف
ال�شديدة .وميكن �أن حتدث احلالة نتيجة مر�ض ج�سدي
خطري �أو جراحة خطرية.
ك��ذل��ك ،ق��د ي�شعر امل�����ص��اب��ون ب��امل��ت�لازم��ة ب����أمل مفاجئ يف
ال�صدر �أو �أنهم على و�شك الإ�صابة بنوبة قلبية.
وت���ؤث��ر امل��ت�لازم��ة على ج��زء فقط م��ن ع�ضلة القلب ،ما
ِّ
يعطل وظيفة ال�ضخ الطبيعية للقلب م�ؤقتاً ،فيما توا�صل
بقية �أج��زاء ع�ضلة القلب عملها الطبيعي �أو قد يحدث
تق ُّل�ص "انقبا�ض" �أكرث قوة ،وفق موقع "مايوكلينيك".
وال ي��ع��رف ب�شكل وا���ض��ح ال�سبب ال��دق��ي��ق وراء الإ�صابة
باملتالزمة لكن يُعت َقد �أن طفرة من هرمونات الإجهاد،
مثل الأدرينالني ،قد ت�ضر ُم�ؤقتاً ع�ضالت القلب لبع�ض
الأ�شخا�ص.
وم��ن غ�ير ال��وا���ض��ح ب�شكل كامل كيفية ال��ت���أث�ير املحتمل
لتلك الهرمونات على القلب� ،أو ما �إذا كان ثمة �شيء �آخر
م�س�ؤو ًال عن ذلك �أم ال.

ك�شفت ���ش��رك��ة تطبيق التوا�صل
االج����ت����م����اع����ي ����س���ن���اب �����ش����ات عن
اع��ت��زام��ه��ا ت��وف�ير خ��دم��ة جديدة
للم�ستخدمني ت��ت��ي��ح ل��ه��م تغيري
ا�سم امل�ستخدم مرة واحدة �سنوياً
دون احل���اج���ة �إىل �إن�����ش��اء ح�ساب
جديد.
وق��ال��ت ال�����ش��رك��ة �إن���ه اع��ت��ب��اراً من
ي��وم  23ف�براي��ر �-شباط احلايل
���س��ي��ك��ون يف م��ق��دور �أي م�ستخدم
للتطبيق تغيري ا�سم امل�ستخدم يف
ح�سابه م��رة واح���دة �سنوياً وفقاً
ل��رغ��ب��ت��ه ،م���ع االح��ت��ف��اظ بقوائم
الأ����ص���دق���اء وحم���ت���وى الذكريات
وغ�ي�ره���ا م���ن حم���ت���وي���ات ح�ساب
امل�ستخدم على تطبيق �سناب �شات.
وذك�����ر م���وق���ع ���س��ي ن���ت دوت كوم
امل����ت����خ���������ص���������ص يف م����و�����ض����وع����ات
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �أن�������ه ل���ك���ي يقوم
امل�ستخدم بتغيري ا�سم امل�ستخدم يف
ح�سابه ينقر على رمز "بيتموجي"
ل���ل���دخ���ول �إىل ب���ي���ان���ات ح�سابه
ال�شخ�صية .ثم ينقر امل�ستخدم على
رم��ز الإع���دادات ويدخل �إىل خانة
ا���س��م امل�����س��ت��خ��دم ل��ي��ق��وم بتغيريه.
ويف حالة تغيري ا�سم امل�ستخدم لن
يكون يف مقدور امل�ستخدم العودة
�إىل اال�سم القدمي �أو تغيري اال�سم
اجلديدة مرة ثانية قبل مرور عام
كامل على الأقل.
وذك�������رت ����ش���رك���ة ����س���ن���اب ����ش���ات �أن
�إمكانية تغيري ا�سم امل�ستخدم كانت
واح����دة م��ن �أك�ث�ر اخل��دم��ات التي
يطالب بها م�ستخدمو التطبيق،
و�ستتيح هذه الإمكانية مل�ستخدمي
التطبيق ع�بر ن��ظ��ام��ي الت�شغيل
�آي�.أو�.إ�س و�أندرويد.

جورجينا رودريغز تبهر
املتابعني ب�إطاللتها
ن�����ش��رت ع��ار���ض��ة الأزي�������اء العاملية،
وحبيبة جنم كرة القدم كري�ستانو
رونالدو،جورجينا رودريغ ز �ص�صورة
حديثة لها عرب ح�سابها اخلا�ص على
موقع التوا�صل االجتماعي احتفلت
فيها بالنجاح الكبري ال��ذي يحققه
وث��ائ��ق��ي "،"I'm Georgina
ال��ل��ذي ي��ع��ر���ض ح��ال��ي��اً ع��ل��ى �إحدى
امل���ن�������ص���ات الإل����ك��ت�رون����ي����ة ويحكي
ق�صة حياتها وحبها لكري�ستيانو
جورجينا ظهرت ب�إطاللة مبهرة،
�إرت�������دت ف�����س��ت��ان ���ض��ي��ق م���ن اللون
الأ�سود  ،off shoulderون�سقت
�شعرها بطريقة مميزة .كما ن�شرت
ج��ورج��ي��ن��ا ق��ائ��م��ة �أك������دت احتالل
ال���وث���ائ���ق���ي اخل����ا�����ص ب���ه���ا ،قائمة
امل�سل�سالت الع�شرة الأكرث ح�ضوراً،
بحوايل ال��ـ  58بلد ،منهم :لبنان،
البحرين ،قطر ،ال�سعوديا ،تركيا..

�أكرب الأطعمة يف العامل
التي دخلت غيني�س
فيما يلي جمموعة م��ن الأطعمة العمالقة وال��ت��ي دخلت �سجل غيني�س
للأرقام القيا�سية ،ح�سب �صحيفة تاميز �أوف �إنديا.
�أك�ب�ر يقطينة� :سجل رق��م قيا�سي ج��دي��د يف امل��و���س��وع��ة بوا�سطة املزارع
�ستيفانو كاتروبي من تو�سكانا الإيطالية يف مار�س� -آذار  ،2021ب�أثقل
و�أك�بر يقطينة يف العامل بلغ وزنها  1226كيلوغراماً ،حمطمة الرقم
القيا�سي ال�سابق ليقطينة بوزن  1190.49كيوغراماً.
�أك�بر كعكة فاكهة :يف مايو� -آي��ار � 2014سجل رقم قيا�سي يف املو�سوعة
بفابريزيو �سيبي من �إيطاليا ب�أكرب كعكة فواكه مع � 19شخ�صا يف هودين
هاغن الأملانية .ت��زن الكعكة  4353كيلوغراماً ،وبلغ طولها  12مرتاً
وعر�ضها � 8أمتار.
�شخ�صا � 250ساعة خلبز الكعكة يف ح��وايل 440
وعمل فريق من 20
ً
�صينية ،لالحتفال بالذكرى الأربعني لإن�شاء حديقة حيوانات .و�صنعت
الكعكة من الفراولة ،واخلوخ ،والأنانا�س ،واليو�سفي ،واحلليب ،والدقيق،
وال�سكر ،واجل��ي�لات�ين ،وال��زب��دة ،وم�سحوق الكرمية ،والبي�ض ،والزيت،
وم�سحوق اخلبز.
�أكرب كب كيك :وفقًا ملوقع "جي دبليو �آر" �صنع �أكرب كب كيك يف نوفمرب
ت�شرين ال��ث��اين  2011يف خمبز "جورج ت��اون ك��ب كيك" يف وا�شنطنالعا�صمة الأمريكية ،وو�صل وزن��ه �إىل  1176.6كيلوغراماً ،و�صنع يف
فرن ووعاء ُجهزا له.
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جمهورية الأوروغواي ال�شرقية حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي

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

احتفلت الأوروغ����واي بيومها الوطني يف �إك�سبو
 2020دب���ي ،بح�ضور رئي�س ال��دول��ة فخامة
ال���دك���ت���ور ل��وي�����س الك����ايل ب����و ،وال�����س��ي��دة الأوىل
لورينا بون�س دي ليون ،حيث مت تقدمي عر�ض
فني لأ�شهر رق�صة تانغو يف العامل ،فيما انطلق
احلفل باملرا�سم الر�سمية لرفع الأع�لام وعزف
الن�شيد الوطني لكال الدولتني يف �ساحة الو�صل.
ورحب كل من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان ،وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،املف َّو�ض العام
لإك�����س��ب��و  2020دب���ي ،وم��ع��ايل رمي الها�شمي،

وزي���رة ال��دول��ة ل�����ش���ؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل ،املدير
ال��ع��ام لإك�سبو  2020دب���ي ،برئي�س جمهورية
الأوروغ���واي ال�شرقية و�سيدة �أوروغ���واي الأوىل
والوفد املرافق.
وقال الرئي�س لوي�س الكايل بو" :خالل حواراتنا
مع ال�سلطات الإماراتية� ،أكدنا �أننا بحاجة �إىل
���ش��رك��اء ،فنحن ن��ري��د اال�ستثمارات م��ن اجلانب
الإم��ارات��ي ،ونريد م�ستثمرين ي�شاركون يف منو
ال�سوق لدينا� .أما بالن�سبة للم�سافة ،ف�إن امل�سافة
ب�ي�ن الإم�������ارات والأوروغ���������واي ه���ي نف�سها تلك
ب�ين الإم����ارات و�أ���س�ترال��ي��ا .ل��ذل��ك ي�سعدنا دعوة
امل�ستثمرين الإماراتيني �إىل الأوروغواي".
ويف خطابه تطرق رئي�س الأوروغواي �إىل مو�ضوع
احلرية ،وهو �شيء عزيز جدًا على بالده ،ح�سب

ق��ول��ه ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل االل��ت��زام ب�صحة الإن�سان
واحليوان ،واحلفاظ على البيئة ،والأمن الغذائي،
والعالقات التجارية مع بقية العامل.
وم��ن جهته ق��ال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان�" :أ�صبحت الأوروغ���واي مرجعا دوليا
يف ح��ق��ول ال��ط��اق��ة النظيفة ،وال���زراع���ة الذكية،
واالب��ت��ك��ارات التكنولوجية ،وت��ط��وي��ر احلكومة
الرقمية ،وتعمل من خالل م�شاركتها يف �إك�سبو
 2020دبي ،على الرتويج ملوقعها املتقدم بني
دول �أمريكا الالتينية والعامل ،من حيث االهتمام
باال�ستدامة وج���ودة احل��ي��اة ،وال��ت��ي ت�ضعهما يف
مقدمة �أولوياتها".
و�أ�ضاف" :تركز عالقاتنا الثنائية مع الأوروغواي
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن امل���ج���االت ،وت�شمل

اال���س��ت��ث��م��ارات وال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا والطاقة
امل����ت����ج����ددة ،ون���ح���ن ح���ري�������ص���ون ع���ل���ى ا�ستغالل
تواجدنا امل�شرتك يف �إك�سبو  2020دبي ،للتو�سع
يف جهودنا التعاونية".
وت�ضمن حفل اليوم الوطني للأوروغواي عر�ضا
ثقافيا قدمها �أع�ضاء فرقة الباليه الوطنية يف
الأوروغ�����واي ،وج��وق��ة الإن�����ش��اد الوطنية ،وفرقة
مو�سيقى احلجرة التابعة ل�سودري "فرقة خدمات
الإطناب والتمثيل والرتفيه" ،حيث عكف كارلو�س
غ��اردي��ل املغني ال�شهري وكاتب الأغ���اين وامللحن
واملمثل ،على تنظيم هذه الرحلة الفنية املمتعة،
التي ت��راوح��ت ب�ين ت�صاميم الرق�ص التعبريي
واملو�سيقى والغناء .ومن ثم اعتلى خ�شبة امل�سرح
ع�شرة راق�صني ق��دم��وا �سويا و�صلة رق�ص على

�أن��غ��ام �صوت التينور ،ت�ضمنت ت�صاميم عرو�ض
الرق�صات الكال�سيكية والفولكلورية ،مبا يف ذلك
الرق�ص املعا�صر ،وبالطبع رق�صة التانغو.
ومن �ضمن احتفاالت اليوم الوطني للأوروغواي
�أي�����ض��ا ،متكن زوار �إك�سبو �أم�����س م��ن اال�ستمتاع
ب��ع��ر���ض "�سويت غادِل" ال��ث��ق��ايف امل��م��ي��ز وال���ذي
يحتفي مبرور مئة عام على ت�أليف مقطوعة "ال
كومبار�سيتا" املو�سيقية .وال �سيما بعد العر�ض
الأول لها يف ع��ام  ،2017وال���ذي �أُق��ي��م يف مقر
اليون�سكو ،وعلى م�سرح فلورن�سيو �سان�شيز ،ويف
معر�ض الكتاب ،ومبنا�سبة ي��وم ال�تراث العاملي،
حيث �سيكون ال���زوار على موعد م��ع اال�ستمتاع
ب��ع��ر���ض ف��ن��ي لرق�صة ال��ت��ان��غ��و الأك��ث�ر � ُ��ش��ه��رة يف
ال��ع��امل ،و�س ُتقام الفعالية من ال�ساعة 18:00

�إىل ال�ساعة  19:00بتوقيت ،على م�سرح دبي
ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دبي.
ويقع جناح �أوروغواي يف منطقة اليوبيل ،ويدعو
ال��زوار الكت�شاف االقت�صاد ال��ذي ج��رى حتريره
يف العقود الأخ�ي�رة ،وانفتاح البلد �أم��ام الفر�ص
اال�ستثمارية واالقت�صادية اجلديدة ،مع حتقيق
التوازن بني التقدم االقت�صادي والتنمية امل�س�ؤولة
وامل�ستدامة يف العديد من املجاالت مثل ال�سياحة.
وم��ن��ذ ظ��ه��ور �أوروغ�������واي لأول م���رة يف معر�ض
�إك�����س��ب��و ل��ن��دن ال��ع��امل��ي لل�صناعة وال��ف��ن��ون للعام
 ،1862د�أبت على امل�شاركة بانتظام يف معار�ض
�إك�����س��ب��و ال��دول��ي��ة وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة ،وق���د �أ�صبحت
الأوروغ���واي ع�ضوا يف املكتب ال��دويل للمعار�ض
يف عام .1983

عر�ض روك �إل كال�سيكو يخلب �ألباب زوار �إك�سبو  2020دبي

عازف الكمان ال�صربي �ستيفان ميلينكوفيت�ش باال�شرتاك مع جنم مو�سيقى الروك اليوغ�ساليف نيلي كاراجليت�ش ،على من�صة �ساحة الو�صل
•• دبي -الفجر

قدم عازف الكمان ال�صربي �ستيفان ميلينكوفيت�ش
باال�شرتاك مع جنم مو�سيقى الروك اليوغ�ساليف
نيلي كاراجليت�ش ،على من�صة �ساحة الو�صل،
ال��ق��ل��ب ال��ن��اب�����ض لإك�����س��ب��و  2020دب�����ي� ،أداء
ا���س��ت��ث��ن��ائ�� ًي��ا ف����ري����دًا م���ن ن���وع���ه ،ح��ل��ق بوجدان
احلا�ضرين يف عنان ال�سماء ،م��ن خ�لال عر�ض
مو�سيقي خ��ا���ص مت ت�صميمه لإك�سبو 2020
دبي حتت عنوان "روك �إل كال�سيكو".
ميلينكوفيت�ش ه��و ع���ازف منفرد ومو�سيقي ذو
�شهرة عاملية ،ابتكر الكثري من الأحل��ان املميزة،
ح��ي��ث ظ��ه��رت موهبته وه���و ب��ع��د يف ال��ث��ال��ث��ة من
ع���م���ره ،ح�ي�ن ب�����د�أ ال���ع���زف ع��ل��ى ال���ك���م���ان ،فيما

�شجعه وال�����داه ع��ل��ى ح�����ض��ور احل��ف�لات الكربى
واال�شرتاك يف امل�سابقات الدولية ،التي ح�صد من
خاللهاالكثري من اجل��وائ��ز وه��و دون الع�شرين
م��ن ع��م��ره ،م��ث��ل ف����وزه مب�����س��اب��ق��ة ل��وي�����س �سبور
للكمان  .1994رح��ب ميلينكوفيت�ش يف بداية
ال��ع��ر���ض باحلا�ضرين و�شكرهم على قدومهم،
كما �شكر �إك�سبو  2020دب��ي على تنظيم هذا
احل��ف��ل ال��رائ��ع و�إدارة احل���دث ال����دويل بجدارة
وت���ف��� ُرد ،وذك����ر �أن ال��ع��ر���ض ال����ذي ���س��ي��ق��دم��ه هو
م��زي��ج م��ن �أغ���اين ال���روك �آن���د رول امل��ع��روف��ة مع
بع�ض املقطوعات الكال�سيكية ال�شهرية .وقام
ميلينكوفيت�ش بالعزف مب�صاحبة الفرقة ،فيما
قام جنم مو�سيقى الروك نيل كاراجليت�ش املتميز
بالغناء ،و�أدت هذه التوليفة املو�سيقية الغنائية

�إىل ���ش��ح��ن احل��ا���ض��ري��ن ب��ط��اق��ة ال ن��ه��ائ��ي��ة من
البهجة وال�سعادة ،خا�صة �أن املغني كاراجليت�ش
ك����ان ي��خ��اط��ب زوار احل�����دث ال�������دويل ،ويطلب
منهم متابعته بالغناء �أو احلركة معه� ،أو دعوة
البع�ض للرق�ص معه على املن�صة .يف النهاية قام
النجمان العامليان ،بعر�ض مواهبهما وخربتهما
ع�بر عر�ضهما امل�����ش�ترك "روك �إل كال�سيكو"،
خ�صي�صا لإك�سبو 2020
وال���ذي مت ت�صميمه
ً
دبي لينا�سب طبيعة ال��زوار املتعددي اجلن�سيات
والأذواق ،ح��ي��ث ي��زي��ل ه���ذا ال��ع��ر���ض اجل����دران
واحلواجز التي تف�صل بني املو�سيقى الكال�سيكية
ومو�سيقى ال��روك ،وهو ما �ساهم يف حتويله �إىل
م�شهد مرئي وم�سرحي خالب ،حفر له مكاناً بكل
�سهولة يف قلب وذكريات احل�ضور.

عا�شق �صغري لإك�سبو  2020دبي يجمع  240دبو�س ًا تذكاري ًا
•• دبي– الفجر

�أن��دري��ه مونكلو�س ك��وي��و ،الطفل الإ���س��ب��اين� ،صاحب
الثماين �سنوات ،يقطع طريقه مرتني �أ�سبوعياً من
�أبوظبي �إىل �إك�سبو  2020دبي ،ليحقق �شغفه بجمع
الدبابي�س التذكارية ،ور�ؤية �أكرب عدد من الأجنحة،
ولقد متكن �أندريه ،حتى الآن ،من جمع  240دبو�س
ا�ستخدمها يف ت��زي�ين �سرتته ال��ت��ي �أ�صبحت ت��زن 3
كيلوغرامات ،وقال �إنه ال ي�شعر بثقلها ،وال ميانع �أن
ي�ضيف عليها �أوزاناً �أخرى.
وقال �أندريه �أنه ا�ستلهم هذه الهواية عند ر�ؤيته لأحد
الأ�شخا�ص ي�ضع جمموعة كبرية من الدبابي�س على
قبعته ،ليبد�أ بعدها رحلته يف جمع الدبابي�س بنف�سه،
ولقد قام والداه ب�شراء بع�ض تلك الدبابي�س له ،فيما

املغني الفلبيني زاك تابودلو
ي�شعل الأجواء على من�صة اليوبيل

قام هو بجمع البع�ض الآخر من �أجنحة الدول التي
زاره���ا ،حيث ق��ام �إىل الآن ب��زي��ارة  180جناحا من
�أجنحة �إك�سبو  2020دب��ي ،وي��ق��ول �أن��ه ل��ن يتوقف
حتى يزورها جميعا.
وعند �س�ؤال �أندريه عن �سبب اهتمامه بزيارة �إك�سبو
�أ�سبوعياً ،وعن اجلناح الأقرب �إىل قلبه ،قال �أندريه:
"�أحب احل�ضور �إىل �إك�سبو لأنني �أ�ستطيع �أن �أقوم
بالعديد من الأن�شطة هنا ،وا�ست�شكاف �أ�شياء خمتلفة
يف كل مرة" .و�أ���ض��اف" :يوجد العديد من الأجنحة
التي ت�ستحق ال��زي��ارة لكن جناح ال��ر�ؤي��ة هو جناحي
املف�ضل ،ف�أنا �أحب الثقافة ،وهو يحتوي على معلومات
كثرية �أرغب مبعرفتها ،وهناك �أي�ضاً جم�سم احل�صان
الذي يعترب �أ�شبه مبن�صة متحركة".
ي�����س��ت��خ��دم �أن���دري���ه م��ه��ارات��ه �أح��ي��ان��ا ل��ل��ق��ي��ام ببع�ض

امل����ب����ادالت ،واحل�������ص���ول ع��ل��ى دب���و����س م��ع�ين ،وميتلئ
باحلما�س والفخر عندما يتكلم عن �إجنازاته ،وكيف
ا�ستطاع احل�صول على جميع تلك الدبابي�س؟
من جهة �أخرى مل يكتف دافيندر �سينغ ،من اجلن�سية
الهندية ،بعمله كحار�س �أم��ن يف �أح��د �أجنحة �إك�سبو
 2020دبي ،بل حر�ص على املجئ �إىل �إك�سبو حتى
خ�ل�ال �أي����ام عطلته ليجمع ت���ذك���ارات م��ن الأجنحة
امل�����ش��ارك��ة ،حيث ق��ام حتى الآن بجمع  350دبو�سا
م��ن  133ج��ن��اح��ا ،على �أن ت��ك��ون ه��ذه اخل��ط��وة هي
البداية لزيارته ملعار�ض �إك�سبو امل�ستقبلية لي�ستكمل
جمموعته ،كما ي�أمل.
تقوم الأجنحة �إم��ا ببيع ه��ذه الدبابي�س �أو تقدمها
باملجان لزوارها عند زيارتهم للجناح ،كما هو احلال
يف اجلناح الأردين الذي مل يكتف بتوزيع دبابي�سه التي

تتميز بجمعها بني علم دولة الإمارات والأردن فقط،
بل يقوم �أي�ضاً ب�إعطاء زواره �أ�ساور مطاطية ،ومييز
زواره ال�صغار ب�إعطاءهم هدية تذكارية �إ�ضافية هي
عبارة عن �شال يحمل علم الدولة.
وقال ن�ضال الدبا�س ،مدير جناح الأردن " :نرغب ب�أن
يحظى زوارن���ا بتجربة ا�ستثنائية ،ل��ذا حر�صنا على
تقدمي هدايا تذكارية تخلد هذه الزيارة".
وت�أتي هواية جمع الدبابي�س يف املرتبة الثانية لدى
ال�����زوار ب��ع��د ج��م��ع الأخ���ت���ام ع��ل��ى ج����واز ���س��ف��ر �إك�سبو
 2020دبي ،و�أ�صبحت تلقى رواجاً كبرياً من الكبار
وال�صغار ،حتى �أن بع�ض �أن��واع الدبابي�س ب��د�أت فعال
بالنفاد من منافذ البيع ،ال �سيما دبو�س �شعار �إك�سبو
 2020دبي الذهبي ،الذي القى رواجاً كبرياً منذ
بداية احلدث.

قرباين وقا�سيموف ي�صدحان ب�أنغام روحانية يف �إك�سبو  2020دبي �صناع التغيري العامليون :احلد من هدر الطعام مفتاح م�ستقبل �أكرث �إ� ً
شراقا للب�شر والكوكب
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قدم املغني الفلبيني زاك تابودلو،
 ،ح��ف�لا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا ع��ل��ى من�صة
ال��ي��وب��ي��ل يف �إك�����س��ب��و  2020دبي،
جلمهور متيز بالتنوع ،وح�ضر من
خمتلف الأم��اك��ن مل�شاهدة النجم
ال�������ش���اب ،ال�����ذي ح�����ص��د م���ا يفوق
 300مليون م�شاهدة على موقع
"يوتيوب" ،و�أطلق �ألبوما ت�صدر
املركز الأول يف الفلبني منذ بداية
العام اجل��اري ،ومل��دة �سبعة �أ�سابيع
م��ت��ت��ال��ي��ة .ا���ش��ت��ه��ر زاك تابودلو
مب�شاركته يف الن�سخة الفلبينية
من "ذا فوي�س كيدز" .وبعد ذلك
ب�����س��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة ،ب����د�أ زاك بكتابة
الأغ������اين و�إن����ت����اج امل��و���س��ي��ق��ى .ويف
ع��ام  ،2020ان�ضم �إىل "�أيالند
ري����ك����وردز فلبينز" ،ح��ي��ث وا�صل
ت�شكيل هويته كمو�سيقي من خالل
�إط��ل�اق �أغ�����انٍ مثل"نانغانغمبا"
و"�سيغورادو" ،وا�ستمر بنجاحه
الذي فاق التوقعات يف العام املا�ضي
ومطلع هذا العام .يُعد جناح زاك
تابودلو ،رغم حداثة �سنه ،عالمة
فارقة يف ع��امل الغناء يف الفلبني،
وحت��ظ��ى �أغ��ان��ي��ه باحل�صة الأكرب
من البث �سنويا ،حيث فازت �إحدى
�أغنياته بلقب الأغنية الأك�ثر بثا
يف الفلبني لعام  .2021بد�أ املغني
ذو الع�شرين عاما حفله يف �إك�سبو
 2020دبي بحيوية ون�شاط ،و�سط
هتاف احلا�ضرين ،ومعظمهم من
اجلن�سية الفلبينية.

يف �أجواء ذات �صبغة روحانية وب�أداء
كال�سيكي راقٍ � ،أمتع الإي��راين علي
ر���ض��ا ق��رب��اين والأذرب��ي��ج��اين عليم
ق��ا���س��ي��م��وف ج���م���ه���ور م�������س���رح دبي
ميلينيوم يف �إك�سبو  2020دبي يف
�سهرة جتلت فيها عبقرية الثنائي،
اللذين �أطربا احل�ضور باملو�سيقى
ال�����ص��وف��ي��ة الأق��������رب للمو�شحات
ال�سورية واملقام العراقي.
�أدى ق��رب��اين وقا�سيموف و�صالت املغنني الإيرانيني ،وتتميز �أعماله بغناء املقامات التقليدية ،و ُتعرف
غ��ن��ائ��ي��ة رائ����ع����ة الق�����ت الرتحيب بالتنوع واملزج بني خمتلف الأ�شكال عنه الرباعة يف الغناء الكال�سيكي
وال��ت�����ص��ف��ي��ق م���ن احل�������ض���ور ،الذي املو�سيقية وال��ث��ق��اف��ات ،ح��ي��ث قدم املعروف يف �أذربيجان ومنطقة �آ�سيا
�ضم خمتلف اجل��ال��ي��ات املقيمة يف العديد من الأع��م��ال امل�شرتكة مع الو�سطى بـ"املغام" ،الذي يُعتقد �أنه
الإم���ارات وال�سياح الأج��ان��ب الذين فنانني من بلدان متنوعة ،كفرن�سا م�ستوحى من املو�سيقى العراقية.
والهند ومايل .و�شرع علي ر�ضا يف ويُعد قا�سيموف من عمالقة الغناء
ت�ستهويهم املو�سيقى التقليدية.
وك���ان���ت ال�����س��ه��رة ع���ب���ارة ع���ن �إب����داع درا�سة الأداء ال�صوتي يف �سن الثانية يف �أذرب���ي���ج���ان ،ح��ي��ث ح���از العديد
م���و����س���ي���ق���ي وت����ن����ا�����س����ق ك����ب��ي�ر بني ع�����ش��رة ،ح��ي��ث ب���د�أ ب��ت�لاوة القر�آن ،من اجل��وائ��ز والتكرميات ،واختري
ال��ث��ن��ائ��ي وال���ف���رق���ة ،ب��ح��ك��م ال�صلة وعندما بلغ  27عاما� ،أ�صبح مغنيا واح����دا م��ن �أف�����ض��ل خم�سة مغنني
التي جتمع ب�ين �إي���ران و�أذربيجان يف الأورك�����س�ترا ال��وط��ن��ي��ة ب�إيران .على مر الع�صور.
وا���ش��ت��ه��ار البلدين ب��ه��ذا ال��ن��وع من وا�شتهر بتقدمي الأ�شكال التقليدية �أدى ال��ث��ن��ائ��ي �أغ��ان��ي��ه��م��ا بحرارة
الطبوع املو�سيقية .ومتيزت ال�سهرة م��ن املو�سيقى الإي��ران��ي��ة كالرديف ت��ل�ام���������س ال����ق����ل����ب ع��ب��ر ال�������ص���وت
ب��الإي��ق��اع��ات احلزينة ال��ت��ي تتالءم والت�صنيف.
ال��ق��وي واحل���زي���ن ،ال���ذي زادت من
وطبيعة الأغاين التقليدية ،املتغنية �أم������ا امل���غ���ن���ي الأذرب�����ي�����ج�����اين عليم قوته الآالت املو�سيقية التقليدية
ب��الأ���ش��ع��ار ال��ق��دمي��ة جل�لال الدين قا�سيموف ،فهو حا�صل على و�سام امل�ستخدمة يف �آ�سيا الو�سطى يف �أداء
ال����روم����ي ورب���اع���ي���ات ع��م��ر اخليام ال�����ش��رف الأذرب����ي����ج����اين ،وه����و من املغام والآ���ش��ي��ك ،اللذين ي�ستمدان
املت�أثرين باملن�شد الباك�ستاين ن�صرت جذورهما من ثقافة �شعوب القوقاز
وغريها.
يُعترب علي ر�ضا قرباين من �أ�شهر فتح علي خ��ان .ي�شتهر قا�سيموف و�آ�سيا الو�سطى.
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ب��ح��ث امل��ج��ل�����س ال��ع��امل��ي يف �إك�����س��ب��و  2020دبي،
كيفية احلد من هدر الطعام ،من �أجل م�ستقبل
�أك�ث�ر �إ���ش��راق��اً للب�شر وك��وك��ب الأر�����ض ،وذل���ك يف
جل�سة ب��ع��ن��وان "قيمة الغذاء" مت تنظيمها يف
ريا ،وذلك بالتعاون مع جناح
جناح اال�ستدامة ت ّ
ن��ي��وزي��ل��ن��دا ،ال���دول���ة ال���رائ���دة يف �أن��ظ��م��ة الغذاء
امل�����س��ت��دام واالب���ت���ك���ارات امل��ت��ع��ل��ق��ة بالتكنولوجيا
الزراعية.
وت�أتي ه��ذه الفعالية على هام�ش �أ�سبوع الغذاء
وال���زراع���ة و�سبل العي�ش ،ال���ذي ينظمه �إك�سبو
 2020دبي ،يف الفرتة املمتدة من � 17إىل 23
ف�براي��ر ،لت�سليط ال�ضوء على النظم الغذائية
الأك���ث��ر �إن���ت���اج���ي���ة ،والأك���ث���ر ����ش���م���و ًال للفقراء
وامل��ه��م�����ش�ين ،وامل�����س��ت��دام��ة ب��ي��ئ��ي��اً ،وال���ق���ادرة على
التحمل وال��ت��ك��ي��ف ،وال��ت��ي ت��وف��ر ط��ع��ام��اً �صحياً
ومغذياً للجميع.
ويجتمع خ�ل�ال ه���ذا الأ���س��ب��وع ،نخبة م��ن قادة
الفكر و�أ�صحاب الر�ؤى و�صناع التغيري العامليون،
لتبادل الأفكار حول كيفية جعل �سال�سل الإمداد
الغذائي �أك�ثر ك��ف��اءة ،ولإي��ج��اد احللول املالئمة
لتقليل الهدر ،ومعاجلة امل�شاكل املتعلقة بالغذاء
ك��ال�����س��م��ن��ة وامل���ج���اع���ة .ح��ي��ث اع���ت�ب�روا �أن احلد
م��ن ه��در ال��ط��ع��ام يعد حت��دي��اً اجتماعياً وبيئياً
واق��ت�����ص��ادي��اً ذو ت���أث�ير ع��امل��ي ،ول��ذل��ك الب���د من
العمل ب�شكل جماعي للتغلب عليه.
وقالت �سايل مو�سى ،املتحدثة الدولية ومقدمة
الربامج يف دولة الإمارات العربية املتحدة" :يعد
فقد الأغ��ذي��ة وه��دره��ا م�س�ؤولني ع��ن م��ا يقدر
بنحو  8%من انبعاثات ث��اين �أك�سيد الكربون
العاملية ،وت��ق��در التكاليف االقت�صادية لفقدان
الغذاء بنحو  400مليار دوالر �سنوياً" .و�أ�ضافت
مو�سى �أن �شخ�صاً واحداً من كل ت�سعة �أ�شخا�ص

يعاين من نق�ص التغذية ،بينما يُفقد �أو يهدر ما
ي�صل �إىل ثلث �إجمايل الغذاء على كوكب الأر�ض.
فيما قالت ميني براين�س ،الرئي�س التنفيذي،
وال�شريك يف ملكية �شركة "برايفا" يف هولندا:
"�إن كل �شخ�ص ي�شارك يف دورة الغذاء ب�أكملها
من الإنتاج �إىل اال�ستهالك -يجب �أن يعمل معاجلميع لإع��ادة هيكلة النظام ال��ذي نح�صل من
خالله على طعامنا وتقليل فقد الطعام وهدره".
وتابعت" :الطريقة التي ننتج بها الغذاء اليوم
لها ت�أثري على تغري املناخ ،ويف الوقت نف�سه ي�ؤثر
تغري امل��ن��اخ �أي�����ض��اً على طريقة �إنتاجنا للغذاء،
وه���ذا الأم���ر �سي�سبب لنا الكثري م��ن التوتر يف
ال��ع��ق��ود ال��ق��ادم��ة .و�أ���ض��اف��ت ب��راي��ن��ز" :علينا �أن
ندرك �أنه �إذا كان لدينا  20عاماً فقط من الآن
للت�أكد من �أن مليارات الأ�شخا�ص لن يت�ضوروا
جوعاً ،فالبد �أن نتحرك ب�سرعة كبرية".
ومن جانبها ،قالت لويز نا�ش ،امل�ؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي ل�شركة "�سريكالريتي" يف نيوزيالندا:
"النظام الذي نعمل فيه معطل بطبيعته ،فعندما

يكون لدينا هذا القدر من نفايات الطعام ،فهذا
يعني �أن هناك خلل ما ،لذا فنحن نقرتح �إعادة
ت�صميم عملنا مع الطبيعة ب�شكل جذري ،لي�صبح
معها ول��ي�����س ���ض��ده��ا ،وعلينا التفكري �أي�����ض��ا يف
ك��ي��ف��ي��ة مت��ك�ين ال����غ����ذاء ،وامل���غ���ذي���ات ،م���ن خالل
�ضمان تدفقها بطريقة دائرية ،كما هو احلال يف
الطبيعة ،حيث ال يوجد هدر للغذاء".
ُت��ع��رف نيوزيلندا ب�أنها واح���دة م��ن �أك�ثر الدول
تقدماً على م�ستوى العامل يف الزراعة والثقافة
امل��ائ��ي��ة ،حيث يلبي قطاعها ال��غ��ذائ��ي متطلبات
ح��وايل  40مليون م�ستهلك عاملي ك��ل ع��ام� ،أي
ثمانية �أ�ضعاف عدد �سكانها.
يُعد "�أ�سبوع ال��غ��ذاء وال��زراع��ة و�سبل العي�ش"،
ال��ت��ا���س��ع ���ض��م��ن �أ���س��اب��ي��ع امل���و����ض���وع���ات الع�شرة
ل�برن��ام��ج الإن�������س���ان وك���وك���ب الأر������ض يف �إك�سبو
 2020دب��ي ،وي�شكل الربنامج من�صة لتبادل
وج���ه���ات ن��ظ��ر ور�ؤى ج���دي���دة م��ل��ه��م��ة م���ن �أجل
مواجهة �أكرب التحديات والفر�ص التي ي�شهدها
ع�صرنا احلايل.
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�سيظل الطعام والنظام الغذائي دائما مفتاح �إطالة متو�سط العمر ،وفقا خلرباء ال�صحة .ويف
الواقع ،ف�إن تناول الأطعمة التي تفيد امليكروبيوم اخلا�ص بك� ،سيوفر جمموعة من
الفوائد ال�صحية.
وت�شمل هذه الفوائد :خف�ض الكولي�سرتول وتقليل خماطر الإ�صابة بال�سكري
وحت�سني الإدراك وحتى مزاجك.
وميكن �أن تكون الأعمال الداخلية جل�سم ال�شخ�ص م�س�ألة علمية ،وعلى هذا النحو ال
يفكر فيها كثريا .ومع ذلك ،من خالل كونك �أكرث وعيا بكيفية عمل ج�سمك والأطعمة
التي ت�ؤثر على هذا النظام ب�شكل �إيجابي ،ف�إنه �سي�ساعدك على احل�صول على مناعة �أقوى
وتقليل الأمرا�ض وحياة �أطول و�أكرث �صحة.

الفواكه واخل�ضراوات والبذور والفا�صوليا واملك�سرات
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�أطعمة حتد من خماطر مر�ض ال�سكري وتعزز املناعة وطول العمر!
وت�����ش�ير الأب����ح����اث امل���ت���زاي���دة �إىل �أن
ميكروبات الأمعاء ال ت�شارك فقط
يف جميع جوانب وظائف اجل�سم،
ول����ك����ن �أي�������ض���ا يف ال�شيخوخة
ال�صحية.
وقد ي�ساهم عدم توازن امليكروبات
غري ال�صحية يف الأمعاء يف زيادة
الوزن،
وارت���ف���اع ن�سبة ال�سكر يف الدم،
وارت���������ف���������اع ن�سبة

الكولي�سرتول يف الدم وا�ضطرابات �أخرى.
وتظهر النتائج اجلديدة �أن ميكروبيوم الأمعاء
مي��ك��ن �أن ي�����س��اع��د يف ا���س��ت��ع��ادة ���ض��ع��ف املناعة
والإدراك املرتبط بال�شيخوخة.
وم��ن امل��ع��روف �أن وج��ود ميكروبيوم �صحي له
ت�أثري كبري على ال�صحة العامة وطول العمر.
وت�����ؤث����ر م�ل�اي�ي�ن ال��ب��ك��ت�يري��ا ال���ت���ي ت��ع��ي�����ش يف
�أج�سادنا على جهاز املناعة لدى ال�شخ�ص وتقلل
م���ن خم��اط��ر الإ����ص���اب���ة ب���الأم���را����ض املرتبطة
بال�شيخوخة.
وم��ع ذل��ك ،فقد ربطت االخ��ت�لاالت يف بكترييا
الأم��ع��اء مبجموعة م��ن امل�شاكل ،مب��ا يف ذلك
ال�سمنة ومر�ض ال�سكري من النوع
 2وحتى ا�ضطرابات املزاج.
وي���ن���ب���غ���ي ات����ب����اع نظام
غ��ذائ��ي م��ت��وازن غني
بالألياف والأطعمة
ال�������ت�������ي حت����ت����وي
ب�������ش���ك���ل طبيعي
على الربوبيوتيك
وال�ب�ري���ب���اي���وت���ك�������س،
م��ث��ل اخل�����ض��ار املخمرة
وال�����زب�����ادي والبقوليات
واملوز والكتان.
ويف درا����س���ة ن�����ش��رت يف املعهد
الوطني لل�شيخوخة ،مت التحقيق
يف �أمن�������اط م���ي���ك���روب���ي���وم الأم����ع����اء
ال���ف���ري���دة وارت���ب���اط���ه���ا بال�شيخوخة
ال�صحية وزيادة طول العمر.
وحلل الباحثون يف الدرا�سة الت�سل�سل اجليني
للميكروبيوم امل��ع��وي وث���روة م��ن بيانات نتائج
ال�صحة وال��ب��ق��اء الأخ����رى لأك�ث�ر م��ن 9000
�شخ�ص ترتاوح �أعمارهم بني  18و.101
و�أول���وا اهتماما خا�صا لدرا�سة طولية ملجتمع
ي�ضم �أكرث من  900من كبار ال�سن ،للح�صول
على �صورة �أو�ضح لرتكيب ميكروبيوم اجلهاز
اله�ضمي النا�ضج.

و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن "طوال عمر الإن�سان،
يتبع ميكروبيوم الأم��ع��اء بع�ض الأمن���اط التي
ميكن التنب�ؤ بها،
م��ع ال��ت��غ��ي�ير ال�����س��ري��ع م��ن ال��ط��ف��ول��ة �إىل �سن
الثالثة ،واال�ستقرار حتى منت�صف العمر ،ثم
التغيري املت�سارع ال��ذي ي��ب��د�أ يف �أواخ���ر مرحلة
البلوغ".
و�أ�ضافت" :الأ�شخا�ص الذين �أ�صبحت ميكروبات
�أمعائهم فريدة من نوعها مع تقدم العمر،
كانوا ق��ادري��ن على امل�شي ب�شكل �أ���س��رع ولديهم
ق��درة تنقل �أف�ضل ب�شكل عام مقارنة ب�أقرانهم
الذين �أظهروا تغريات �أقل يف امليكروبات املعوية
مع تقدم العمر.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،ا�ستخدم �أول��ئ��ك الذين
لديهم بيئات �أمعاء �أقل تنوعا املزيد من الأدوية،
وك���ان اح��ت��م��ال تعر�ضهم ل��ل��وف��اة م��رت�ين �أكرث
تقريبا خالل فرتة الدرا�سة".
ووج��د الباحثون �أن كبار ال�سن ال��ذي��ن لديهم
من���ط ف��ري��د م���ن ال��ت��غ��ي�يرات يف م��ل��ف تعريف
امليكروبات يف اجلهاز اله�ضمي ،مييلون �أي�ضا
�إىل �أن ي��ك��ون��وا �أك�ث�ر �صحة وي��ع��ي�����ش��ون لفرتة
�أطول من �أقرانهم.
و�أظهرت اختبارات ال��دم للم�شاركني
الأك��ث��ر ���ص��ح��ة م�����س��ت��وي��ات �أق����ل من
ك���ول���ي�������س�ت�رول ال��ب�روت��ي�ن الدهني
منخف�ض الكثافة وم�ستويات �أعلى من
فيتامني (د)،
بالإ�ضافة �إىل ن��واجت �أي�����ض ال��دم املفيدة التي
تنتجها ميكروبات الأمعاء.
ووجد الباحثون �أي�ضا �أن الأنظمة
ال����غ����ذائ����ي����ة احل����دي����ث����ة الغنية
بالأطعمة اململحة �أو ال�سكرية
�أو الدهنية قد ت�ضر ب�أمعاء
ال�شيخوخة،
يف ح����ي���ن مي������ك������ن دم������ج
الأطعمة الغنية بالألياف
مثل الفواكه واخل�ضروات

وال��ب��ذور والفا�صوليا واملك�سرات مع التمارين البكترييا املفيدة يف �أمعائنا �أي�ضا على منع منو
ال��ري��ا���ض��ي��ة للم�ساعدة
البكترييا ال�ضارة ،وحتمينا من الكائنات احلية
يف ح�������م�������اي�������ة
ال��دق��ي��ق��ة ال��غ��ازي��ة ،وت�����س��اع��د يف احل��ف��اظ على
ميكر و بيو م
�سالمة احلاجز املعوي.
الأم���������ع���������اء
وتعد املنطقة احليوية للأمعاء ال�صحية �أكرث
ال�صحي.
ف��اع��ل��ي��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى م��ن��اع��ة ج�سمك من
وت�������س���اع���د
االلتهابات اخلارجية والتي بدورها تعزز طول
العمر.

درا�سة تك�شف عن ا�ضطرابات �شائعة للنوم قد تكون قاتلة
ك�شفت درا�سة حديثة �أن �أولئك الذين يعانون من جمموعة من ا�ضطرابات النوم ال�شائعة،
يواجهون خطرا �أكرب للوفاة املبكرة مقارنة مبن ال يعانون من �أي من هذه اال�ضطرابات.
و�أفاد باحثو جامعة فليندرز� ،أن من يعانون من كل من الأرق وانقطاع النف�س االن�سدادي
النومي هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة مب�شكالت القلب ،وي�صل احتمال الوفاة املبكرة لديهم �إىل
ن�سبة  %50تقريبا ،مقارنة ب�أولئك الذين لي�س لديهم �أي من هاتني احلالتني.
ويعد الأرق وانقطاع النف�س االن�سدادي النومي من �أكرث
ا�ضطرابات النوم �شيوعا ،حيث ي�ؤثران على � 10إىل 30%
من ال�سكان ،ولكن ميكن �أن يعاين النا�س غالبا من احلالتني
يف الوقت نف�سه ،بح�سب الدكتور با�ستيان ليت�شات من معهد
فلندرز للبحوث ال�صحية والطبية ،ق�سم �صحة النوم .
و�أو�ضح الدكتور ليت�شات" :يف ال�سابق ،مل يكن يُعرف �سوى
القليل عن ت�أثري الأرق املر�ضي امل�شرتك مع انقطاع النف�س
االن�سدادي النومي ( )COMISAولكن ما نعرفه هو
�أنه بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من كلتا احلالتني،

ت��ك��ون النتائج ال�صحية دائ��م��ا �أ���س��و�أ م��ن �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال
يعانون م��ن �أي ح��ال��ة �أو �أول��ئ��ك ال��ذي��ن يعانون م��ن حالة
واحدة فقط".
ويف الدرا�سة اجلديدة ،التي ُن�شرت يف جملة European
 ،Respiratory Journalدر����س باحثو فليندرز
جمموعة بيانات كبرية من الواليات املتحدة ت�ضم �أكرث من
� 5000شخ�ص لفهم خماطر الأرق املر�ضي امل�شرتك مع
انقطاع النف�س االن�سدادي النومي.
وتابع الباحثون امل�شاركني ،الذين بلغت �أعمارهم نحو 60

عاما يف بداية الدرا�سة ،و 52%منهم من الإناث ،ملدة 15
عاما تقريبا ،مع ت�سجيل وفاة � 1210أ�شخا�ص خالل تلك
الفرتة.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن امل�شاركني الذين يعانون من الأرق
املر�ضي امل�شرتك م��ع انقطاع النف�س االن�����س��دادي النومي
ك��ان��وا �أك�ثر عر�ضة مرتني للإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم
و� 70%أك�ثر عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية مقارنة بامل�شاركني الذين ال يعانون من الأرق �أو
توقف التنف�س �أثناء النوم.
و�أظ��ه��رت الدرا�سة �أي�ضا �أن امل�شاركني الذين يعانون من
الأرق امل��ر���ض��ي امل�����ش�ترك م��ع ان��ق��ط��اع النف�س االن�سدادي
ال��ن��وم��ي ل��دي��ه��م خم��اط��ر م��ت��زاي��دة بن�سبة  47%للوفاة
(لأي �سبب) مقارنة بامل�شاركني الذين ال يعانون من الأرق
�أو توقف التنف�س �أثناء النوم ،حتى عندما مت �أخذ العوامل
الأخرى املعروفة بزيادة معدل الوفيات يف االعتبار.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ليت�شات ،ال���ذي ق���اد ال��ب��ح��ث" :هذه هي
الدرا�سة الأوىل لتقييم خماطر الوفيات ل��دى امل�شاركني
امل�صابني بالأرق املر�ضي وتوقف التنف�س �أثناء النوم".
ويف حني �أن هناك حاجة �إىل مزيد من البحث للتحقيق
يف ما قد يت�سبب يف ارتفاع خماطر الوفيات لأولئك الذين
ي��ع��ان��ون م��ن الأرق امل��ر���ض��ي امل�����ش�ترك م��ع ان��ق��ط��اع النف�س
االن�سدادي النومي ،يقول الباحثون �إن املزيد من البحث
مطلوب �أي�ضا للت�أكد من �أن العالجات تعمل ب�شكل فعال
يف درء الأ�ضرار.ويو�ضح الدكتور ليت�شات" :قد تكون هناك
ح��اج��ة �إىل ع�لاج��ات حم���ددة ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يعانون
من ا�ضطرابات متزامنة ،لذا من املهم �أن نفح�ص فعالية
ع�لاج��ات الأرق وت��وق��ف التنف�س ال��ن��وم��ي يف ه���ذه الفئة
املحددة من ال�سكان".
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اعالن ن�شرا
�إىل املنفذ �ضده  /ايدك�س ال�صباغ ال�سيارات وميثلها خديجة عبيد �سعيد ،
ومقرها مدينة خور فكان  -الربدي  ،وذلك حيث �أن املنفذ /عبداهلل مو�سى
عبداهلل  ،قد قام بفتح ملف التنفيذ  -ت�سليم �سريع بالرقم  2022/23لدى
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم
�شخ�صيا �أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة 15
يوم من تاريخ الإعالن للمثول �أمامها يف مقر بلدية خورفكان .ويف حالة
تخلفكم عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة
�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
الدائرة الثامنة  /التنفيذ
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حماكم دبي

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

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

ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حم�سابون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  A - 3401 - 8B-3401ملك �سعيد �سهيل  -بردبي  -املركز
التجاري االول  -هاتف  04-3215355 :فاك�س  04-3215356 :مبوجب
ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب���أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أعاله
لت�صفية بي كيه للأقم�شة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/2/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/14
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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حماكم دبي االبتدائية
70021

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

ا�سم ال�شركة  :بي كيه للأقم�شة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  3301ملك ب��رامي  25ليمتد  -ب��ردب��ي  -اخلليج التجاري -
ا�ستدامة  - Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة 679717 :
رق���م ال��ق��ي��د بال�سجل ال��ت��ج��اري  1105800 :مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإقت�صاد
وال�سياحة يف دب��ي ب���أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة
املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/2/14واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/2/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني الكتبي وم�شاركوه حم�سابون قانونيون العنوان  :مكتب
رقم  A - 3401 - 8B-3401ملك �سعيد �سهيل  -بردبي  -املركز التجاري االول -
هاتف  04-3215355 :فاك�س  04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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اعالن قرار بالتنفيذ
 5/2021/250بيع عقار مرهون

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضدهم  /جاوراف دهاوان
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ  /بنك امل�شرق �ش م ع
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم
االر�ض  - 846 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار 2303 :
 رقم الطابق  - 23 :امل�ساحة  111,42 :مرت مربع ) كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها( )333123.56درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة
احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز .
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
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وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�سامر للتجارة العامة ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0000717ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شهباز علي نيامت علي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0000565ال�شيكات املرجتعة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الفرا�شة البي�ضاء ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2022 /0000018عمايل

�إىل املحكوم عليه  :ال�سامر للتجارة العامة  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ انور �شاه اعتبار �شاه
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 51350
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه � :شهباز علي نيامت علي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ الوا�سط للعقارات
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 84500
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :الفرا�شة البي�ضاء ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سعيد اهلل رحمه اهلل رحمه اهلل  ،اجلن�سية بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 14607
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/26341

70197

املنذره  :زهره العني لتنظيم احلفالت (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه  :طارق �صابر حممد عبد اهلل
املو�ضوع  :تكليف بت�سليم ا�صل ال�شيكات ارقام  100015 - 100014امل�سحوبني علي
نور بنك)
وعليه  ،ف�إننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم بت�سليم ا�صل ال�شيكات ارق��ام 100014
مببلغ  10.000درهم بتاريخ  2020-04-16امل�سحوب على نور بنك 100015 -
مببلغ  15.000درهم بتاريخ  2020-05-16امل�سحوب على نور بنك) و ذلك خالل
م��دة ال تتجاوز خم�سه اي��ام م��ن ت��اري��خ االع�ل�ان بالن�شر ،و �إال ف���إن��ه �سن�ضطر �إىل �إتخاذ
الإج��راءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلنا مع ت�ضمينكم الر�سوم
و امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
انذار بالن�شر
رقم ()2022/24987

70197

املنذر  :تراي �ستار میدل ای�ست اند�سرتی�س �ش.ذ.م.م
مبوجب وكالة ملكتب�/سلوى عمر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية م�صدقة �أ�صو ًال لدى الكاتب العدل دبي رقم املحرر
 192675/1/2021بتاريخ  2021/9/8وميثله قانوناً املحامية �/سلوى حممد حممد عمر  -العنوان  :دبي -
اخلليج التجاري � -شارع مرا�سی درایف  -برج كلوفرباي  -الطابق  - 3مكتب رقم  - 308هاتف رقم .48769883 :
املنذر اليه � :شركة ال�سا للهند�سة والإن�شاءات ذ.م.م.
العنوان � :أبو ظبي ،حو�ض  ،63قطعه  ،10الطابق  ،1مكتب رقم  ،105وحدة  /املالك �أحمد علي حممد عبد اهلل حو�ض
 - 63قطعة  - 10الطابق  - 1مكتب رقم � 105أبوظبي .هاتف 0506627451 :
مو�ضوع الإنذار :
انذار عديل ب�سداد مبلغ  63،367,20درهم.
لذلك  ،يخطر املخطر /املخطر اليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )63،367,20ثالثة و�ستون الفا وثالثمائة و�سبعة و�ستون
درهم وع�شرون فل�س ،وذلك خالل مدة �أق�صاها � 5أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذارو يف حال عدم الت�سديد �سي�ضطر املنذر
التخاذ الإجراءات القانونية والق�ضائية املدنية واجلزائية وا�ست�صدار امر االداء للمطالبة مبـا ذكـر باال�ضافة اىل التعوي�ض
اجلابر للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم و م�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

حمكمة التنفيذ املدنية

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة �أبوظبي الإحتادية الإبتدائية املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم � ADFICFICIADMMJR2021 /0000459إداري (كلي)

�إىل املدعي عليه  :جاري�سما فا�شونز FZE
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة �ص ب  9156الربيد
االلكرتوين INFO@GAREZMA.COM
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (املحكمة الإبتدائية  -مكتب مدير
الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/14م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي عبدالرحمن املالكي

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050899
تنازل /بيع

�إعالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد من�صور احمد  -بنجالدي�شي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة التجارية
(ل�ؤل�ؤة الغرب ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )783720حيث ان ال�سيد :حممد من�صور احمد  -بنجالدي�شي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية (ل�ؤل�ؤة الغرب ملقاوالت
التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ) البالغة ( )%100اىل ال�سيد/ايوب على �سرياج كبري -
بنجالدي�شي اجلن�سية  -تنازل �صاحب الرخ�صة الخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/27457
املنذر  /احلقوق الدولية حمامون وم�ست�شارون قانونيون (�سابقا)  -خالد كلندر املازمي
للمحاماة واال�ست�شارات القانونية (حاليا)  -بوكالة املحامي خالد كلندر املازمي
املنذر اليه الأول � /ساباد اتاالكال
املنذر اليه الثاين  /عبد ال�صمد مويدو
املو�ضوع
اخطار قانوين ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ ( 2,500,000اثنان مليون
وخم�سمائة الف دره��م) بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم ل�صالح املنذر خالل خم�سة
اي��ام عمل من تاريخ ت�سلمكم لهذا الإن���ذار مع ت�ضمينكم العطل وال�ضرر والر�سوم
وامل�صاريف واملرتتبة على الت�أخري يف ال�سداد.
70197

الكاتب العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
عبداللطيف لتجارة الأدوات ال�صحية والأ�صباغ عبداللطيف يو�سف عبداللطيف
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2021 /0005407أمر اداء
�إىل املحكوم عليه  :عبداللطيف يو�سف عبداللطيف لتجارة الأدوات ال�صحية والأ�صباغ  -العنوان � :إمارة
ال�شارقة النباعة خلف �شارع الزهراء حمل رقم ( )1بناية ملك عبداهلل ح�سني فرج عو�ض اهلل هاتف رقم
 - 971505762010عبداللطيف يو�سف عبداللطيف  -العنوان � :إمارة ال�شارقة النباعة خلف �شارع الزهراء
حمل رقم ( )1بناية ملك عبداهلل ح�سني فرج عو�ض اهلل هاتف رقم 971505762010
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي  -املنفذ �شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة
 يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سماملحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 95384.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) باحل�ضور امام املحكمة املذكورة ويف
حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70533

70392

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عبداحلفيظ عبدالعزيز بهتي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICPL2022 /0000197امر اداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اكرم علي امانت علي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0000513أمر اداء

�إىل املحكوم عليه  :عبداحلفيظ عبدالعزيز بهتي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  21130درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :اكرم علي امانت علي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 38539.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املدعي عليه  :جي�س ال�ست�شارات ال�سالمة وال�صحة املهنية
جمهول حمل الإقامة  :العنوان  /عجمان  -الرا�شدية  1تليفون 0554782671 /
مكاين رقم 4536709294 /
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم
الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/17م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003815جتاري (جزئي)

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70522

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008594مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /حميد فهد �سامل اخلر�سي العليلي  ،العنوان
 9374438نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/12/20قد حكمت عليك
هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /بنك دبي الإ�سالمي
(�شركة م�ساهمة عامة) بالتايل  :الزام املدعي عليه �أن ي�ؤدي للبنك
املدعي مبلغ  364970.80درهم والر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  /حممد �شاكر حممد جهانكري  ،العنوان 9408099 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/12/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة  -ذ م م  ،بالتايل :
ن�ص احلكم  -حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري -:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  14895.68درهم (�أربعة ع�شر
الف وثمامنائة وخم�سة وت�سعون درهما و  68فل�س) مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى
به  ،وبالر�سوم وامل�صاريف.
حكما غري قابال لال�ستئناف.

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
انذار وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()2022-24742

70459

املنـذرة  :مالتيبال�ست دبي (�ش.ذ.م.م)
املنذر �إليهم � :أوم الكرتوميكانيك �ش.ذ.م.م
قا�سم جان بهرمند  -باك�ستاين اجلن�سية
�أوم الكرتوميكانيك �ش.ذ.م.م  -فرع ال�شارقة
(جمهويل حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة  -املنذر �إليهم وتكلفهم ب�أن ي�ؤدوا لها كامل مبلغ الدين
وقدره  241,267,21درهم (مائتان وواحد و�أربعون �ألفاً ومائتان و�سبعة و�ستون درهما
وواحد وع�شرون فل�ساً) خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإعالن و�إال �سوف تلجئ املنذرة
�إىل الق�ضاء التخاذ كافة الإج����راءات القانونية بحقكم و�إل��زام��ك��م ب�سداد مبلغ الدين و
الفائدة الت�أخريية عنه بواقع (� )%5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد
التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ايه بي كيه �صقر لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  106ملك علي خليفة عبداهلل �سيف  -الق�صي�ص
 ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة  -دي�����رة  -ه���ات���ف  04-2511585 :ف��اك�����س : 04-2511586مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه
قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية مطعم باريو في�ستا وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/1/27واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/2/9وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول
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انذار وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()2022-24754
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املنـــــــــذرة  :درميز واي للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
املنذر �إليها  :نوريتا العمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م
(جمهول حمل الإقامة)
مبوجب ه��ذا الإن���ذار تنذر امل��ن��ذرة  -املنذر �إليها وتكلفها ب�ضرورة ال��وف��اء مببلغ
 261،884درهما �إماراتياً خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإعالن ،و�إال �سوف
تلجئ املنذرة �إىل الق�ضاء التخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم و�إلزامكم ب�سداد
مبلغ الدين والفائدة الت�أخريية عنه بواقع (� )%5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004757جتاري (جزئي)

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

وزارة العدل

70533

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70533
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :مطعم باريو في�ستا
ال��ع��ن��وان  :مطعم ملك مركز برجمان  -ب��ردب��ي  -ال�شكل ال��ق��ان��وين  :ذات م�س�ؤولية
حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  629933 :رق��م القيد بال�سجل التجاري 1049330 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/1/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/2/9وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه بي كيه �صقر لتدقيق
احل�سابات العنوان  :مكتب رق��م  106ملك علي خليفة عبداهلل �سيف  -الق�صي�ص
 ال�صناعية الثانية  -ديرة  -هاتف  04-2511585 :فاك�س 04-2511586 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

�إعالن �إجتماع خربة
70533

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051049
تنازل /بيع
�إعـالن
حيث �أن ال�سيد/عبيد �سعيد عبيد خمي�س الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة التجارية
(الغر�س للتجارة العامة) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ()782823
حيث ان ال�سيد :عبيد �سعيد عبيد خمي�س الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((الغر�س للتجارة العامة)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :عبده
حمزه �سرور البنا  -م�صري اجلن�سية  -تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية ايل �شركة ال�شخ�ص
الواحد ذات م�س�ؤولية حمدودة .تغيري اال�سم التجاري من (الغر�س للتجارة العامة) اىل (الغر�س
للتجارة العامة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذات م�س�ؤولية حمدودة) ،وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم
و انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل
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�إعالن بالن�شر
الدعوي رقم  8763ل�سنة  2021جتاري جزئي
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

املرفوعة من املدعية � :شركة عليا حممد التجارية (�ش.ذ.م.م)
بوكالة ال�سادة  /عبد الرحمن لوتاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�ضد املدعى عليها  :مطعم اريا�س ويج (ذ.م.م)
املدعى عليها مطعم اريا�س ويج (ذ.م.م)
مدعوه للح�ضور �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده يوم الأربعاء املوافق -03-02
 2022يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر والن�صف �صباحا عن طريق التوا�صل عند بعد برنامج زووم م�صطحبني معكم كافة
امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري ,نرفق لكم بيانات غرفة زووم مع كامل االحرتام
Topic : nagy mohammed Yousef's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/9227052255?pwd-Q1KaW1Z0lrOUZQT09
Meeting ID : 922 705 2255
Password : 6c5JzZ

للتوا�صل  /هاتف متحرك 050-1449911 :
الربيد االلكرتوين nagy_4u@yahoo.co.in :

اخلبري احل�سابي /ناجي حممد �إبراهيم
خبری ح�سابي بوزارة العدل قيد رقم 584

25
�إعالن �إجتماع خربة
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�إعالن ح�ضور اجتماع اخلربة الأول
الدعوى رقم  10021ل�سنة  2021جتاري جزئي
لدى حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية  -املدنية
املدعية  :وايف ال�صناعية �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
(الإ�سم التجاري  :الدائرة التجارية لل�صناعات الفنية  -فرع من وايف ال�صناعية ذ.م.م)
املدعى عليها  :ذبيان ل�صناعة الأملنيوم والزجاج ذ.م.م.
املدعى عليها  :ذبيان ل�صناعة الأملنيوم والزجاج ذ.م.م  -وعنوانها/ال�شارقة  -ال�صجعة ال�صناعية  -بالقرب
من �شارع الإمارات  -بجوار �سوبرماركت واحة ال�صجعة  -هاتف رقم  - 0506225931مدعوة للح�ضـور
بوا�سـطة ممثلها القانوين �أو وكيلها املعتمد لإجتماع اخلربة احل�سـابيـة املرئي عرب برنامج ميكرو�سـوفت
تيمز  -بوا�سـطة الرابط التايل https://teams.live.com/meet/9530470581245 :
واملقرر عقده ال�سـاعة الواحدة والن�صف بعد الظهر  -يوم الثالثاء املوافق  - 01/03/2022م�صطحبني
معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميهـا للخبري  -ويرجى التوا�صـل على هاتف اخلبري النقـال رقم
00971505721269
اخلبري احل�سابي
حممد �أبوالنور�أحمد ال�صغري

حماكم دبي

وزارة العدل
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املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري (�ش م ع)
املنذر �إليها  :درة ال�صفوح للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
املو�ضوع
بتاريخ 2015/5/1وافقت املنذر �إليها على خطاب عر�ض ت�سهيالت م�صرفية امل�ؤرخ  2015/4/8مبوجبه ح�صلت على قرو�ض من
البنك املنذر .قامت املنذر �أليها وبتاريخ  2015/5/17و�ضمانا ل�سداد الدين مو�ضوع الت�سهيالت �سالفة الذكر ب�إبرام عقد رهن من
الدرجة الأوىل مع البنك املنذر مبوجبه رهت املنذر اليها للبنك املنذر حق املنفعة على قطعة الأر�ض وكافة االن�شاءات واملرافق القائمة
حاليا �أو تقام �أو تتواجد على االر�ض م�ستقب ً
ال يف جممع دبي لال�ستثمار الأول على قطعة الأر�ض رقم  487وم�ساحتها 4051,08
مرت مربع ب�إمارة دبي نظري مبلغ وقدره  50,000,000درهم (خم�سون مليون درهم) ومت ت�سجيل هذا الرهن لدى دائرة الأرا�ضي
والأمالك بدبي بتاريخ 2015/5/17
مل تقم املنذر �إليها ب�سداد الدين املرت�صد بنتها عن الت�سهيالت امل�صرفية �سالفة الذكر وتر�صد بذمتها مبلغ وقدره 29,416,290,82
درهم (ت�سعة وع�شرون مليون و�أربعمائة و�ستة ع�شر �ألف ومائتان وت�سعون درهم واثنان وثمانون فل�سا) حتى تاريخه ومل تقم ب�سداده
رغم تكرار املطالبة الودية .عليه  ،فلهذه الأ�سباب ف�إن البنك املنذر يوجه هذا الإنذار للمنذر �إليها بطلب �سداد الدين املرت�صد بذمتها
نتيجة الت�سهيالت امل�صرفية امل�ؤرخة  2015/4/8والبالغ قدره  29,416,290,82درهم (ت�سعة وع�شرون مليون و�أربعمائة و�ستة
ع�شر �ألف ومائتان وت�سعون درهم واثنان وثمانون فل�سا) حتى تاريخه وامل�ضمون بعقد الرهن امل�ؤرخ  2015/5/17يف مدة ال جتاوز
ثالثني يوما من تاريخ هذا الإنذ حتت طائلة نزع ملكية العقار املرهون وبيعه باملزاد العلني وفقا لأحكام قانون الرهن الت�أميني رقم
 14ل�سنة  2008ب�إمارة د ب�إمارة دبي,

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1155/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/850عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1.294.025.63درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي  -دي���رة ��� -ش��ارع ب��ن��ي ي��ا���س  -ب��ج��وار غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي  -هاتف
رقم - 043874225:موبايل رقم - 0557016552:رقم مكاين3113783794:
املطلوب �إعالنه  -1 :نا�صر علي �سليمان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة (العقار) يف منطقة برج خليفة
الوحدة رق��م  - 1301الطابق رق��م  - 13مبنى ب��رج كالرين  - 2 -قطعة االر���ض رق��م  186رقم
البلدية  345-804بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2022/2/9:
رئي�س ال�شعبة
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اعالن قرار بالتنفيذ
يف الدعوى رقم 130/2021/250:بيع عقار مرهون
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املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن تذيل عقد الرهن بال�صيغه التنفيذيه وا�صدار امركم بتوقيع احلجز
التنفيذي على العقار املرهون الكائن على االر�ض رقم  172املنطقة مر�سى دبي نوع العقار �شقه �سكنيه نوع العقار �شقة  -اجلهة دبي -
منطقة مر�سى دبي  -االر�ض رقم  - 172مبنى رقم  - 7ا�سم املبنى ال�صدف  - 7ال�شقة رقم  - 306الطابق  - 3م�ساحة ال�شقه1.418/50
قدم مربع امل�ساحة امل�شرتكة  36/638وفقا ملا هو ثابت ب�شهادة ملكية العقار وال�صادرة من دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي متهيدا
لبيعه باملزاد العلني وفقا لالجراءات املعمول بها لدى دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي نظري املديونية املرت�صدة يف ذمة املنفذ �ضده
وقدرها بقيمة ( )1.181.192.32مليون ومائة وواحد وثمانون الف ومائة واثنان وت�سعون درهم واثنان وثالثون فل�سا  -وذلك وفقا
لك�شف احل�ساب املرفق باالوراق مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والت�صريح لطالب التنفيذ با�ستالم مبلغ الدين
امل�شار اليه �سلفا وفق ثمن البيع باملزاد العلني وقيمة املديونية يف حالة ما اذا كانت ح�صيل .
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :مع�صوما فرازباتيل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �شقة �سكنية  -مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 172رقم
املبنى  - 7ا�سم املبنى ال�صدف  - 7رقم ال�شقة  - 306رقم الطابق  - 3امل�ساحة  1418/50قدم مربع كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة
وقدرها ( )1.470.000درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق
املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االج��راءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام
من علمكم باحلجز.
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�إعالن (حتت طائلة البيع) بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية
تي ئي كو�شي بدمنابهان راجيندرة بر�ساد امل�صنع الوطني للتغليف  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2017/ M0001887مدين (جزئي)
املنفذ �ضدهم  -1:الك�س كو�شي تي ين كو�شي  -2بدمنابهان راجيندرة بر�ساد
 -3امل�صنع الوطني للتغليف ذ.م.م
لیكن معلوما ً لديكم بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما ً يف الدعوى ،يق�ضي بالزامكم بدفع
مبلغ وقدره ( )15,585,262درهم �شامال ً الر�سوم وامل�صاريف ،وحيث ان املنفذ� /صنع االحتاد لل�صناعات الورقية  ،قد
تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم  M0001887/AJCEXCIREA2017واعالن حتت طائلة بيع
العقار بالن�شر يف التنفيذ اعاله ،وبانه قد مت احلجز على العقار التايل
 -1قطع االر�ض يف منطقة ال�صناعية اجلديدة حو�ض (ب) �سند ملكية رقم (ال�صناعية  /ب )44 /عقار م�شرتك
 -2قطع االر�ض يف منطقة ال�صناعية اجلديدة حو�ض (د) �سند ملكية رقم (ال�صناعية  /د )38عقار م�شرتك ،
لذا انتم مكلفني ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل  15يوم من تاريخ ن�شر االخطار ويف حال تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ
بحقكم االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�صول
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70197

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0002036جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :م�شغل املناهل للحدادة واللحام (م�ؤ�س�سة فردية) � -سعاد عبداهلل حممد
�سعيد املرزوقي � -شركة املناهل ملقاوالت الأملنيوم والزجاج
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة بو�سكو للتجارة  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 50464.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

�إىل  :املحكوم عليه  - 1مركز اجلمال الذهبي الطبي  -ذ م م  -العنوان 9437270 :
نبيله منري احمد �سراج الدين  -العنوان 9437271 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /ميدكا للتجارة � -ش ذ م م  -بالتايل :
ن�ص احلكم
ن�أمر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا للمدعية بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا وقدره
( )75000درهم والزمتهما بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ
قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000681مدين (جزئي)

�إىلاملدعيعليه:عبداهللعليد�سرت�س-جمهولحملالإقامة:ال�شارقةال�صناعية12ال�شارعالثالثال�صناعي
�شربه رقم  5هاتف رقم 971555530200/971551169992/ 971561866806
نعلمكم �أن املدعي طارق ح�سني عبداهلل غلوم ح�سن � -إماراتي اجلن�سية ينوب عنه بالوكالة ال�سيدة /بدريه
عي�سى غلوم جعفر � -إماراتية اجلن�سية  -قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي  - :الزام
املدعي عليه بدفع مبلغ ( )130,783.60درهم  -الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب
املحاماة  -اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء � -شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام
املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية .لذلك انت مكلف باحل�ضور بجل�سة 2022/3/2
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى)
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/2/21م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70533

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0000390أمر اداء

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2022 / 0000300أمر اداء

اىل املدعي عليه  :ا�سماء كناوي مغربي  /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم
انه بتاريخ 2022/1/14
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره( )18000درهم والزمته
بامل�صروفات
حرر بتاريخ  - 2022/2/18حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه  :ابو الكالم موندال  -هندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم
انه بتاريخ 2022/1/12
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )25000درهم والزمته
بامل�صروفات
حرر بتاريخ  - 2022/2/18حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة االبتدائية املدنية

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

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
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العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
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تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/ح�سن ممتاز الدين  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك
�إىل ال�سيد /حممد االمني ح�سنی جوی حممد ابوالكا�شم  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش،
يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا ق�صر املدينة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
يف ال�شارقة بالرقم ( ،)541268تعديالت �أخرى :اليوجد ،وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /فرهـاد حممد ايوب ,اجلن�سية  :افغان�ستان يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صـته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/عبدالغفار حممد ایوب ,اجلن�سية  :االحتاد
الرو�سي بالرخ�صة امل�سماه (�شم�س م�سايف ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )749484ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :تغيري اال�سم
التجاري من (�شم�س م�سايف ل�صيانة ال�سيارات) اىل (املعدن لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة-
فرع  )1تغيري الن�شاط التجاري من (ال�صيانة واال�صالح العام للمركبات (كراجات) اىل (جتارة قطع
الغيار امل�ستعملة لل�سيارات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /كل حبیب حاجی �آقا كل  -اجلن�سية � :أفغان�ستان يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/احمد عمر على ال�شمري
 اجلن�سية  :الإمارات ،يف الرخ�صة امل�سماه (البندر خلياطة وتطريز العبايات) ال�صادرة مندائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)519251تعديالت �أخرى :تغيري ال�شكل
القانوين للرخ�صة من (وكيل خدمات) �إىل (م�ؤ�س�سة فردية)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 4650/2021/16:جتاري جزئي

70533

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )201.150درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:ال�ضيافه لل�سياحة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع ال مكتوم  -مبنى رقة البطني بالزا � -شقة ال�سابع 705 -
 وميثله:را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادياملطلوب �إعالنه  -1 :الطري الذهبي لل�سفر وال�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/1/20:قررت املحكمة يف مادة
جتارية انتهائية الزام املدعي عليها ان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره ( )201.150مائتان وواحد الف ومائة
وخم�سون درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من  2021/12/5وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املطلوب �ضدها ب�سداد مبلغ وقدره ( )363.332.22درهما ثالثمائة
وثالثة و�ستون �ألفا وثالثمائة واثنان وثالثون درهما واثنان وع�شرون فل�سا  -وامل�صاريف والر�سوم والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام م�شموال بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة .
املدعي:الأطلية املمتازة لتجارة الأ�صباغ ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -منطقة القوز ال�صناعية الثالثة � -شارع � 17أ  -مبنى رقم  - 8مكاين رق����م- 2005980225:
هاتفك - 048852912فاك�س - 048852913:متحرك0503686287:
املطلوب �إعالنه  -1 :بيفر جلف جويرني اند كالدينج �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/2/15:بالزام املدعي
عليها ب��ان ت���ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )363.332.22درهما ثالثمائة وثالثة و�ستون �ألفا وثالثمائة واثنان
وثالثون درهما واثنان وع�شرون فل�سا والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام والزامها بالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن بالن�شر
 12/2022/470نزاع عقاري

70197

70392

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املتنازع �ضده  -1 :فريد جميدي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :اف ايه ام للو�ساطة العقارية �ش.ذ.م.م
وميثله:حمدان عبداهلل �صبيح �سيف الكعبي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  -1الت�صريح بقيد النزاع وحتديد �أق��رب جل�سة لنظرها
واع�لان املتنازع �ضدها  -2ال��زام املتنازع �ضدها ب��ان ت���ؤدي للمتنازعة مبلغ وق��دره ()95.000
درهم خم�سة وت�سعون الف درهم وفائدة الت�أخريية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -3الزام املدعي عليهما بالر�سوم
وامل�صاريف الق�ضائية واتعاب املحاماة .
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/3/1ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 324/2022/60:امر اداء

70197

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املطلوب �ضدها ب�سداد مبلغ وقدره ( )365.202.15درهما ثالثمائة
وخم�سة و�ستون �ألفا ومائتي واثنان درهما وخم�سة ع�شر فل�سا  -وامل�صاريف والر�سوم والفائدة القانونية  %12من
تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام م�شموال بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة .
املدعي:الأطلية املمتازة لتجارة الأ�صباغ ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -منطقة القوز ال�صناعية الثالثة � -شارع � 17أ  -مبنى رقم  - 8مكاين رق����م- 2005980225:
هاتفك - 048852912فاك�س - 048852913:متحرك0503686287:
املطلوب �إعالنه  -1 :بيفر جلف جويرني اند كالدينج �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/2/15:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )365.202.15درهما ثالثمائة وخم�سة و�ستون �ألفا ومائتي واثنان درهما
وخم�سة ع�شر فل�سا والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم
وامل�صاريف ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 5719/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/دريك �آند �سكل انرتنا�شيونال � -شركة م�ساهمة عامة
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اركان اي�شان عبداحلميد
وميثله:فادي هايل احلوراين
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )75634.50دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ 3948
ر�سوم ل�صالح املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0051082
تنازل /بيع

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيدة  :عفراء را�شد �سعيد بالعامرى الكتبي  -اماراتية اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة
التجارية (كافترييا االختيار الذكي) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة
رقم (  )748363حيث ان ال�سيدة :عفراء را�شد �سعيد بالعامرى الكتبي  -اماراتية -اجلن�سية
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها يف الرخ�صة التجارية ((كافترييا االختيار الذكي))
البالغة (� )%100إىل ال�سيدة  :بروين اخرت اكرب على  -بنجالدي�شية اجلن�سية  -تغيري
ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات  ,تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ودخوله
كوكيل خدمات ،وعمال بن�ص املادة ( ) 14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على
الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه
اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 883/2021/18:عقاري جزئي

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70533

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  153/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم 0010 , 009 , 008 , 007 , 006 , 005
وال�صادر عن املنفذ �ضده بقيمة اجمالية وقدرها ( )1.000.000درهم واحد مليون درهم .
طالب التنفيذ  :علي بن عبد اهلل بن ح�سن الغامدي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -منطقة القرهود  -بجانب حمطة مرتو جي جي كو -
بناية اريكدا  -مقابل الطائر لل�سفريات ومعر�ض الفورد لل�سيارات  -الطابق الثالث  -مكتب
رقم 306
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ال�سعيد حممد حممد �سالم ال�شاعر � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة
رق��م 0010 , 009 , 008 , 007 , 006 , 005 :وال�صادر عن املنفذ �ضده بقيمة اجماليه وقدرها
( )1.000.000درهم واحد مليون درهم.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

�إىل املحكوم عليه  :فا�سيكا داغنا�شيو وركو
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سيف عبداهلل علي النومان ال�شام�سي  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 11450
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فا�سيكا داغنا�شيو وركو
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0000799ال�شيكات املرجتعة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 323/2022/60:امر اداء

رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70555

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

تنازل /بيع

الكاتب العدل

70197

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0010197أمر �أداء

االمارات العربية املتحدة
70533

70555

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد  :امد مويلكاريالت بن اندوكا  ،اجلن�سية :الهند
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد:
ا�شرف باليبوزا باليبوزا ا�سماعيل حاجي  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماة
(و�صايف �سوبر ماركت) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()514403
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

رئي�س الق�سم

Tuesday

حمكمة دبي االبتدائية
70530

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )230.429درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  - 9هاتف- 0506767616:
بريد االلكرتوين - INFO3@OMALC.AE:مكاين3244594826:
 - IBAN:AE090500000000020106942وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :ابوبكر قا�سم كابدو � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/23:يف الدعوى املذكورة اعاله بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره ( )130.429درهم والفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 890/2021/18:عقاري جزئي

70530

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )458.836درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  - 9هاتف- 0506767616:
بريد االلكرتوين - INFO3@OMALC.AE:مكاين3244594826:
- IBAN:AE090500000000020106942
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالرحمن احمد عبدالنور � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب��ت��اري��خ 2021/9/27:يف الدعوى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )358.836درهم ثالثمائة ثمانية وخم�سون
الف وثمامنائة �ستة وثالثون درهم  -مع الفائدة االتفاقية عنه بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
متام ال�سداد ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ,
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

الثالثاء  22فبراير  2022م  -العـدد 13475

22 February 2022 - Issue No 13475

املال والأعمال

Tuesday

�أداء تاريخي ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية خالل 2021

 % 70ح�صة ا�ستحواذ امل�ستثمرين املحليني و % 30للأجانب

26

غرفة �أبوظبي تبحث جماالت التعاون
مع جمتمع الأعمال يف �إ�سرائيل

•• �أبوظبي-وام:

بحث �سعادة يو�سف علي مو�سليام النائب ال��ث��اين لرئي�س جمل�س �إدارة
غرفة �أبوظبي مع الدكتور رون مالكا ،مدير عام وزارة االقت�صاد وال�صناعة
الإ�سرائيلية �سبل تنمية عالقات التعاون االقت�صادي امل�شرتك بني القطاع
اخلا�ص يف �أبوظبي و�إ�سرائيل واالرت��ق��اء ب�آليات التوا�صل والتن�سيق بني
جمتمعي الأعمال �إىل مراحل متقدمة تلبي تطلعات اجلانبني.
جاء ذلك خالل زيارة مدير عام وزارة االقت�صاد وال�صناعة الإ�سرائيلية ملقر
الغرفة يرافقه �سعادة �أمري حايك �سفري دولة �إ�سرائيل لدى الدولة والوفد
الدبلوما�سي امل��راف��ق لهما بح�ضور �سعادة حممد ه�لال امل��ه�يري ،مدير
ع��ام غرفة �أبوظبي .و عرب مو�سليام يف بداية اللقاء عن �سعادته بزيارة
الوفد الإ�سرائيلي و التي من �ش�أنها الإ�سهام يف حتفيز ال�شراكات الفاعلة
بني �أبوظبي و�إ�سرائيل ،والدفع ب�أوجه التعاون املختلفة يف العديد من
املجاالت ذات االهتمام املتبادل ،ال�سيما ال�صناعات التقنية ،وريادة الأعمال
والتكنولوجيا املتقدمة .ولفت �إىل توافر العديد من الفر�ص واملمكنات
امل�شرتكة التي من �ش�أنها االرتقاء مبجاالت ال�شراكة التجارية وتعزيزها
يف القطاعات اال�سرتاتيجية ذات الأهمية ،م�شريا �إىل بيئة الأعمال املحفزة
يف �إم��ارة �أبوظبي ما يجعلها مق�صدا عامليا للتجارة واال�ستثمار وت�أ�سي�س
الأعمال الأمر الذي يفتح املجال �أمام ال�شركات وامل�ستثمرين الإ�سرائيليني
لال�ستفادة من املقومات التي توفرها الإمارة على العديد من امل�ستويات.

  15مليار درهم �صايف اال�ستثمار الأجنبي�أعلى رقم م�سجل يف تاريخ ال�سوق
  1.5تريليون درهم قيمة الأ�سهم اململوكةللمواطنني بزيادة % 117
•• �أبوظبي-وام:

ح��ق��ق ���س��وق �أب���وظ���ب���ي ل���ل����أوراق املالية
�أداء ت��اري��خ��ي��اً خ��ل�ال ال���ع���ام ، 2021
م�سج ً
ال زي��ادة تفوق � 5أ�ضعاف يف قيم
ال����ت����داول ال��ت��ي ���ش��ه��ده��ا ال�����س��وق خالل
عام  ،2021وذل��ك و�سط زخم عمليات
الإدراج اجل���دي���دة وزي������ادة ال��ط��ل��ب من
ج��ان��ب امل�ستثمرين ال��دول��ي�ين ،بح�سب
تقرير ن�شره املكتب الإعالمي حلكومة
�أبوظبي ،ام�س.
وزادت ق��ي��م ال���ت���داول ب��ي��ع ��� +ش��راء التي
�شهدها ���س��وق �أب��وظ��ب��ي ل��ل��أوراق املالية
بن�سبة  % 407لت�صل �إىل  739مليار
دره��م خ�لال ع��ام  2021مقابل 145
مليار درهم خالل عام  ،2020مدفوعة
ب��ت��زاي��د �إق���ب���ال امل�����س��ت��ث��م��ري��ن املحليني
والدوليني على اال�ستثمار يف ال�سوق.
هذا وبلغت ن�سبة ا�ستحواذ امل�ستثمرين
املحليني من قيمة التداول يف ال�سوق الـ
 ،70%يف حني �أن  30%الباقية كانت
�صفقات قام بها م�ستثمرون م�ؤ�س�ساتيون
�أجانب.
 �صايف اال�ستثمار.ك��م��ا ���ش��ه��د ع����ام  2021و����ص���ول �صايف
اال�ستثمار الأجنبي �إىل  15مليار درهم

 ،وه��و �أع��ل��ى رق��م مت ت�سجيله يف تاريخ
ال�����س��وق ،كما ارت��ف��ع��ت القيمة ال�سوقية
للأ�سهم اململوكة للم�ستثمرين الأجانب
يف ع��ام  2021بن�سبة  100%بقيمة
 156م��ل��ي��ار دره����م م��ق��اب��ل  78مليار
دره�����م يف  ،2020ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت قيمة
الأ�سهم ملواطني ال��دول��ة  1.5تريليون
درهم مقارنة بـ  685مليار درهم خالل
عام  2021بزيادة ن�سبتها .117%
وب��امل��ث��ل� ،سجل ال�����س��وق ارت��ف��اع��اً يف عدد
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن امل�����س��ج��ل�ين يف البور�صة
بن�سبة  701%وبلغ عددهم 18938
م�ستثمرا لعام  ،2021مقارنة بـ2362
م�ستثمرا عام  .2020ويف الوقت نف�سه،
ارت���ف���ع ع����دد امل���ؤ���س�����س��ات اال�ستثمارية
اجل���دي���دة بن�سبة  77%وب��ل��غ عددها
 708م���ؤ���س�����س��ات ا���س��ت��ث��م��اري��ة جديدة
خ�لال ع��ام  2021مقابل  400خالل
عام .2020
و�ساعد الطلب املتزايد الذي �شهده �سوق
�أبوظبي ل�ل�أرواق املالية يف رفع م�ؤ�شره
ال��ع��ام بن�سبة  ،64%مم��ا ج��ع��ل��ه �أحد
�أف�ضل م�ؤ�شرات الأ�سهم �أدا ًء يف العامل
خ�لال ع��ام  .2021ويف غ�ضون ذلك،
زادت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة
يف ���س��وق �أب��وظ��ب��ي ل��ل��أوراق املالية �أكرث
م���ن ال�����ض��ع��ف ،ل��ت��ب��ل��غ م�����س��ت��وى قيا�سياً

تخطى  1.6تريليون درهم.

وج�����اء �إط���ل��اق ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة «ADX
 ،»Oneال��ت��ي مت الإع��ل�ان عنها مطلع

عام  ،2021ليدعم جناح �سوق �أبوظبي
ل�ل��أوراق املالية .وت�ضم اال�سرتاتيجية
 22مبادرة تهدف �إىل تعزيز احلوكمة
امل�ؤ�س�سية وتلبية االحتياجات املتنامية
للمُ�صدِ رين وامل�ستثمرين حول العامل.
وكجزء من اال�سرتاتيجية� ،أطلق �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية �سوقاً للم�شتقات
خالل الربع الأخري من العام ،مما مهد
ال��ط��ري��ق لإب����رام اتفاقية م��ع جمموعة
“فوت�سي را���س��ل» /FTSE Russell/
لتطوير م���ؤ���ش��رات ذات ع�لام��ة جتارية
م�شرتكة م��ث��ل م���ؤ���ش��ر FTSE ADX
 Blue Chipالقابل للتداول لأ�سهم
ال�شركات الكربى والذي �سيتم �إطالقه
خالل عام .2022
كما اعتمد ال�����س��وق �أول �إط���ار تنظيمي

لإدراج ال�����ش��رك��ات امل���ؤ���س�����س��ة لأغرا�ض
اال����س���ت���ح���واذ واالن�����دم�����اج ،/SPAC/
والذي �أق ّرته هيئة الأوراق املالية وال�سلع
يف يناير .ع�لاو ًة على ذل��ك ،وكجزء من
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة «� ،»ADX Oneأب����رم
ال�سوق ع��دة ���ش��راك��ات م��ع �أ���س��واق مالية
عاملية خالل عام  2021ومنها بور�صة
البحرين وبور�صة ا�سطنبول وبور�صة
�أ�ستانا الدولية ،وذلك ال�ستك�شاف فر�ص
ال��و���ص��ول املبا�شر �إىل الأ���س��واق وتعزيز
�أطر التعاون عرب تبادل املعلومات.
كما انتقل ال�سوق �إىل م��ق��ره الرئي�سي
اجلديد يف برج الند مارك على كورني�ش
�أب���وظ���ب���ي ،وق����ام ب��ال��ك�����ش��ف ع���ن عالمته
التجارية وتوفيــــــر �إر����ش���ادات ون�صائح
فيما يتعلق بامل�ستثمرين واال�ستدامة،
مب��ا يتما�شى م��ع تطلعاته امل�ستقبلية
ومي���ه���د ال���ط���ري���ق �أم����ام����ه ل��ل��م��زي��د من
النمو.

 �إدراجات 2021ويعترب الأداء التاريخي ل�سوق �أبوظبي
ل�ل�أوراق املالية خالل عام � 2021أحد
ثمار جهوده احلثيثة جل��ذب املُ�صدرين
�إىل من�صتي ال�سوقني الرئي�سي والثاين.
حيث �شهد ال�سوق �إدراج � 9شركات ،من
بينها ���ش��رك��ة “�أدنوك للحفر”� ،أكرب
اك���ت���ت���اب ع����ام �أويل يف ت���اري���خ ال�سوق؛
و�شركة “�ألفا ظبي”� ،شركة العقارات
وال���ب���ن���اء امل���م���ل���وك���ة ل��ل�����ش��رك��ة العاملية
ال��ق��اب�����ض��ة /IHC/؛ و”الياه �سات”،
���ش��رك��ة االت�����ص��االت الف�ضائية اململوكة
ل�شركة م��ب��ادل��ة لال�ستثمار /مبادلة/
و���ش��رك��ة فرتيجلوب .كما �شهد ال�سوق
�إدراج � 6أدوات دي��ن و�صندوق ا�ستثمار
متداول واحد خالل 2021؛ مما يرفع
عدد ال�شركات املدرجة �إىل  ،69و�أدوات
الدين  ،27وال�شركات اخلا�صة �إىل ،13
و�صناديق اال�ستثمار املتداولة �إىل .2

�أبوظبي توا�صل توفري الفر�ص اال�ستثمارية املهمة يف قطاع ال�سياحة امل�ستدام

مكتب �أبوظبي لال�ستثمار يعقد �شراكة جديدة مع ولفيز لتعزيز فر�ص منو قطاع ال�سياحة يف �إمارة �أبوظبي

العربية للطريان تتوج بناقلة العام
�ضمن جوائز �إير تران�سبورت 2022

•• ال�شارقة -وام:

ح�صدت “العربية للطريان” �أول و�أك�بر �شركة ط�يران اقت�صادي يف منطقة
ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا ،ج��ائ��زة “ناقلة العام” خ�لال حفل توزيع
جوائز “اير تران�سبورت”  2022ال��ذي عقد يف العا�صمة اليونانية �أثينا
مب�شاركة نخبة من قادة القطاع .جاء تتويج الفائزين باجلوائز عقب ت�صويت
قراء “�إير ترانزبورت نيوز” وجلنة حتكيم ت�ضم نخبة من اخلرباء العامليني
يف قطاع الطريان .تعد اجلائزة تكرميا للجهود امل�ستمرة التي تبذلها “العربية
للطريان” لتح�سني جتربة العمالء وتركيزها على تقدمي قيمة ا�ستثنائية
للم�سافرين واحتفاء بت�أ�سي�س من��وذج �أع��م��ال مبتكر وم�ستدام .و ق��ال عادل
العلي الرئي�س التنفيذي ملجموعة العربية للطريان  “ :ي�سعدنا ح�صولنا على
جائزة ناقلة العام من جوائز اير تران�سبورت التي جت�سد تكرمياً مرموقاً ي�ؤكد
التزامنا امل�ستمر بتعزيز عمليتنا الت�شغيلية واالرتقاء بتجربة امل�سافرين» .و
�أ�ضاف تلتزم “ العربية للطريان “ دائماً بتوفري القيمة امل�ضافة لعمالئها ..
وال�شك �أن هذه اجلائزة متثل تكرمياً للجهود املبذولة من قبل جميع �أفراد
فريق عمل الناقلة وت�ؤكد مدى التزامهم مبوا�صلة حتقيق التميز».

بيع احلمرا مول �إىل الدار العقارية
يف �صفقة قيمتها  410ماليني درهم

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�أعلنت “احلمرا” �شركة التطوير واال�ستثمار العقاري الرائدة يف �إم��ارة ر�أ�س
اخليمة بيع �أحد �أ�صولها الرائدة يف قطاع التجزئة “احلمرا مول” �إىل “الدار
العقارية  -الدار  “ -مقابل  410ماليني درهم .يت�ألف “احلمرا مول” من
طابقني “�أر�ضي وطابق �أول” وميتد على م�ساحة قدرها � 27ألف مرت مربع
و يلبي احتياجات املقيمني وال�سياح على حد �سواء .وت�ؤكد هذه اخلطوة على
�سجل “احلمرا” احلافل بالنجاح يف ت�شييد �أ�صول عقارية تقدم قيمة كبرية
�ضمن مواقع رئي�سية يف ر�أ�س اخليمة ،وتتمتع يف ذات الوقت بقدرة كبرية على
ا�ستقطاب �أف�ضل امل�ستثمرين واملطورين �إىل الإمارة .وقال بينوي كوريان املدير
التنفيذي ل��ـ “احلمرا”“ :نظرا للمقومات احليوية التي تتمتع بها �إمارة
ر�أ���س اخليمة والتي تعزز �آفاقها االقت�صادية الرحبة ،ف���إن �إقبال �شركات من
خارج الإمارة على �ضخ اال�ستثمارات فيها بات �أمرا طبيعيا ..وباعتبارنا �شركة
متخ�ص�صة يف ت�أ�سي�س جتارب احلياة املتفوقة يف الإم��ارات ال�شمالية و مطورا
رائ��دا يف ر�أ���س اخليمة و م�ساهما رئي�سيا يف �إر�ساء دعائم امل�شهد احل�ضري يف
الإمارة نرحب دوما باال�ستثمارات اال�سرتاتيجية التي �ست�ضيف قيمة ملمو�سة
على اقت�صادها ككل».

•• �أبوظبي-الفجر:

دخل مكتب �أبوظبي لال�ستثمار �أم�س يف
�شراكة جديدة مع “ولفيز” ،ال�شركة
املحلية الرائدة املتخ�ص�صة بالدراجات
الهوائية وم�ستلزماتها ،وذل��ك يف �إطار
برنامج االبتكار التابع للمكتب ،البالغة
قيمته  2م��ل��ي��ار دره���م ( 545مليون
دوالر) ،وال���ذي ي��ه��دف لتوفري الدعم
لل�شركات التي تتطلع لتطوير وتنمية
�أعمالها يف �إمارة �أبوظبي.
وتعترب “ولفيز” من ال�شركات الرائدة
يف الدولة يف توفري الدراجات الهوائية
وم�����س��ت��ل��زم��ات��ه��ا ،وه���ي ال�����ش��رك��ة الأوىل
العاملة يف قطاع ال�سياحة التي ت�ستفيد
م����ن ب���رن���ام���ج االب���ت���ك���ار ال���ت���اب���ع ملكتب
�أب��وظ��ب��ي ل�لا���س��ت��ث��م��ار ،وذل����ك متا�شياً
م��ع �أه����داف الإم�����ارة لتطوير الفر�ص
اال�ستثمارية وحتقيق التنمية ال�سياحية
امل�ستدامة .ويعمل برنامج االبتكار على
دعم ال�شركات التي تتمتع مبقومات منو
عالية وم�ساعدتها على تطوير �أعمالها
واال����س���ت���ف���ادة م���ن ال���ف���ر����ص التجارية
الكبرية التي تزخر بها �إم��ارة �أبوظبي
ال��ت��ي ت�ضم �أف�����ض��ل امل��راف��ق واخلدمات
املتقدمة ،و�شبكة عاملية للنقل الربي
واجل�������وي ،وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة مبوا�صفات
ع��امل��ي��ة مت��ك��ن��ه��ا م���ن دع����م م�����س�يرة منو
وتطور قطاع ال�سياحة.
و���س��ي��ق��دم م��ك��ت��ب �أب��وظ��ب��ي لال�ستثمار
دع����م����اً م���ال���ي���اً وغ��ي��ر م���ال���ي���اً ل�سل�سلة
“ولفيز” ل��رف��د ج��ه��وده��ا ب��امل��زي��د من
الإم��ك��ان��ي��ات لتعزيز انت�شار وممار�سة
ريا�ضة الدراجات الهوائية والفعاليات

امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ،ودع����م ر�ؤي����ة
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ح��ول �إىل م���رك���ز عاملي
لركوب ال��دراج��ات الهوائية ،كما يوفر
لل�سياح �أ�ساليب تنقل جديدة ومبتكرة
ال�ستك�شاف امل��ع��امل وامل��واق��ع ال�سياحية
املختلفة يف �إمارة �أبوظبي.
وب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن ال��ع�لام��ات التجارية
ال������رائ������دة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ب����ال����دراج����ات
الهوائية يف ال��دول��ة� ،سي�ساهم تطوير
�أع����م����ال “ولفيز” يف ت���ع���زي���ز مكانة
�أب��وظ��ب��ي كمدينة ال���دراج���ات الهوائية
الأب�������رز يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو����س���ط
�آ�سيا ،وهو اللقب املرموق الذي مينحه
االحت����اد ال����دويل ل��ل��دراج��ات الهوائية
تكرميا للجهود املبذولة لدعم ريا�ضة
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة وحت�����س�ين بنيتها
التحتية .متثل هذه الإ�ضافة الأحدث
على البنية التحتية لركوب الدراجات
ج���زءاً م��ن اجل��ه��ود الأو���س��ع امل��ب��ذول��ة يف
�إطار من�صة “بايك �أبوظبي” لت�شجيع
مم���ار����س���ة ري���ا����ض���ة رك������وب ال����دراج����ات
الهوائية ك�أ�سلوب حياة �صحي ،وتر�سيخ
عنا�صر النمو الأ�سا�سية لهذه الريا�ضة
واملتمثلة يف التنقل ،وال�صحة والرتفيه،
والريا�ضة.
وبهذه املنا�سبة ،قال معايل حممد علي
ال�شرفاءرئي�س دائرةالتنميةاالقت�صادية
 �أبوظبي“ :توا�صل �أبوظبي جهودهاال��د�ؤوب��ة لتطوير القطاع ال�سياحي يف
�إط���ار جهودها لتنويع م�صادر الدخل
من الن�شاطات االقت�صادية ذات القيمة
امل�ضافة .يقدم برنامج االبتكار التابع
ملكتب �أبوظبي لال�ستثمار دفعة قوية
ل���ل�������ش���رك���ات ال���ط���م���وح���ة ال���ت���ي تتطلع

ل�ل�ا����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ف���ر����ص الكبرية
املتاحة يف ق��ط��اع ال�سياحة املتنامي يف
الإم��ارة وذل��ك من خالل دعم جهودها
ومتكينها م��ن تر�سيخ مكانة �أبوظبي
ك��وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة ع���امل���ي���ة� .سنوا�صل
ال��ع��م��ل م���ع خم��ت��ل��ف ���ش��رك��ات القطاع
اخل��ا���ص خل��ل��ق ال��وظ��ائ��ف وا�ستقطاب
الكفاءات الب�شرية ،وتطوير بنية حتتية
عاملية ،والأهم من ذلك كله و�ضع ر�ؤية
ط��م��وح��ة ووا���ض��ح��ة ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل» .من
ج��ان��ب��ه ،ق���ال حم��م��د ال��ظ��اه��ري ،املدير
التنفيذي ب��الإن��اب��ة ل��ق��ط��اع امل�ؤ�س�سات
التجارية يف مكتب �أبوظبي لال�ستثمار:
“ي�سعى م��ك��ت��ب �أب��وظ��ب��ي لال�ستثمار
م���ن خ��ل�ال ب���رن���ام���ج االب���ت���ك���ار التابع
ل���ه ل��ت��وف�ير ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف
قطاع ال�سياحة يف �إم��ارة �أبوظبي .ومبا
ت��وف��ره م��ن ع��رو���ض وخ��دم��ات متقدمة
يف ك��ل م��ا يتعلق ب��ال��دراج��ات الهوائية
�إىل ج���ان���ب اخل���ب��رات ال���ك���ب�ي�رة لفرق
العمل ل��دي��ه��ا� ،ست�ساهم �شركة ولفيز
الرائدة يف تعزيز اهتمام جمتمع ركوب
الدراجات الهوائية يف املنطقة والعامل
يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي .كما �ست�ساهم هذه
ال�شراكة يف توفري و�سيلة نقل �صحية
و�صديقة للبيئة متكن ال�سياح املحليني
وال����دول����ي��ي�ن م����ن ا���س��ت��ك�����ش��اف املعامل
ال�سياحية وامل���واق���ع الطبيعية الغنية
يف �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي .ن��ح��ن م�سرورون
ج��داً بهذه ال�شراكة التي حتمل فوائد
وم���زاي���ا م��ت��ع��ددة ك��ت��وف�ير و���س��ي��ل��ة نقل
مميزة متكن ال�سياح م��ن اال�ستك�شاف
وحت��ث على ات��ب��اع من���وذج ح��ي��اة �صحي،
وتتفق مع ر�ؤية �إمارة �أبوظبي ال�شاملة

لل�سياحة ورك����وب ال���دراج���ات ك�أ�سلوب
ح��ي��اة ���ص��ح��ي» .وب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن دعم
م��ك��ت��ب �أب���وظ���ب���ي ل�لا���س��ت��ث��م��ار� ،ستقوم
�شركة ولفيز بافتتاح �أربع �صاالت عر�ض
يف �أن��ح��اء �أب��وظ��ب��ي ت�شمل احلديريات،
وال���رمي م��ول يف ج��زي��رة ال���رمي ،وحلبة
يا�س مارينا ،ونادي �أبوظبي للدراجات
الهوائية يف مدينة العني والتي �ستوفر
جميعها خيارات متنوعة ال�ستئجار �أو
امتالك الدراجات الهوائية على مقربة
من املراكز الرئي�سية لقيادة الدراجات
الهوائية يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي .و�سيتمتع
ف����رع ال�����ش��رك��ة يف احل���دي���ري���ات ب�أكرب
معر�ض للدراجات الهوائية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ول��ف��ج��اجن هوهمان،
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سل�سلة
ول��ف��ي��ز“ :ميثل �إع��ل��ان ال���ي���وم اجن����ازاً
هاماً يف م�سرية �أعمال �سل�سلة ولفيز � ،إذ
�ستمكننا هذه ال�شراكة املميزة مع مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار ،من اال�ستفادة من
خ�برات��ه��م احل��ك��وم��ي��ة ال��ك��ب�يرة لتعزيز
جهودنا اال�سرتاتيجية الرامية لن�شر
وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة رك����وب ال����دراج����ات كما
�ست�ساهم يف تنمية ال��ق��ط��اع ال�سياحي
يف العا�صمة �أبوظبي ،مع الرتكيز على
�أهمية م�شاركة املجتمع املحلي يف هذه
اجل��ه��ود ال��ت��ي نعتقد �أن��ه��ا مت��ث��ل جزءاً
هاماً من املبادرات التي تهدف لتطوير
ق��ط��اع �سياحي م�ستدام يف الإم�����ارة .ال
�شك يف �أن افتتاح �صالة ولفيز اجلديدة
واملتقدمة يف احل��دي��ري��ات �سي�ساهم يف
تطوير اجل���والت ال�سياحة با�ستخدام
الدراجات الهوائية.

و�ست�ساهم ال�شراكة بني مكتب �أبوظبي
ل�لا���س��ت��ث��م��ار و���ش��رك��ة ول��ف��ي��ز يف زي����ادة
ا�ستخدام ال��دراج��ات الهوائية من قبل
ال�����س��ي��اح ل��ل��ت��ن��ق��ل وا���س��ت��ك�����ش��اف املعامل
ال�سياحية ال�شهرية يف �إم���ارة �أبوظبي
ب�أ�سلوب �صحي وم�ستدام .فعلى �سبيل
امل��ث��ال� ،سيوفر ف���رع ال�����ش��رك��ة يف العني
و�سيلة جديدة ال�ستك�شاف معامل املدينة
ومناطق �أخرى جديدة مل تكن معروفة
م�سبقاً ل���دى ال�����س��ي��اح وامل��ق��ي��م�ين .كما
�ستقوم �شركة ولفيز بتطوير دراجات
ك��ه��رب��ائ��ي��ة “م�صنوعة يف �أبوظبي”
تنا�سب الطرقات والت�ضاري�س املحلية،
ومت��ك��ن اجل��م��ي��ع م��ن ا�ستك�شاف �شبكة
م�سارات الدراجات الهوائية يف الإمارة.
و���س��ي�����س��اه��م ت��و���س��ع��ة �أع���م���ال ول��ف��ي��ز يف
�إمارة �أبوظبي يف تعزيز ثقافة ممار�سة
ريا�ضة الدراجات الهوائية� ،إذ �ستوا�صل
ال�شركة لعب دور ه��ام يف زي���ادة �أعداد
امل�شاركني يف �أن�شطة ال�صحة واللياقة
البدنية ال��ت��ي تنظمها ال�شركة ب�شكل
ت��ق��ل��ي��دي �أو ع�بر الإن�ت�رن���ت .و�ستقوم
ال�����ش��رك��ة ب��ت���أ���س��ي�����س ف��ري��ق دع���م خا�ص
خلدمات التجارة الإلكرتونية وخدمة
العمالء يف �إم���ارة �أبوظبي ،ف�ض ً
ال عن
توظيف نخبة من كوادر العمل من ذوي
الكفاءة العالية لدعم املجتمع املتنامي
لراكبي ال��دراج��ات الهوائية .و�ستقوم
ال�شركة �أي�ضاً بالتوا�صل م��ع املدار�س
لتعليم ركوب الدراجات الهوائية ون�شر
ثقافة ممار�سة هذه الريا�ضة واعتمادها
ك�أ�سلوب حياة �صحي� ،إىل جانب تعزيز
مكانة �أبوظبي كوجهة �سياحية عاملية
هامة.

بحثت مع وفد من غرفة عجمان تبادل اخلربات واملعارف يف جمال خدمة العمالء

غرفة جتارة دبي ت�ستعر�ض �أف�ضل املمار�سات يف خدمة املتعاملني وت�سهيل ممار�سة الأعمال
•• دبي-الفجر:

ا�ستعر�ضت غرفة جتارة دبي �أف�ضل املمار�سات العاملية املعتمدة
يف جم����ال خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل�ين ،وت��ع��زي��ز ���س��ع��ادت��ه��م وت�سهيل
معامالتهم ،وذلك خالل زيارة قام بها م�ؤخراً وفد من غرفة
جتارة و�صناعة عجمان �إىل مقر غرفة جتارة دبي الرئي�سي يف
ديرة للإطالع على املمار�سات املعتمدة من قبل غرفة جتارة
دب��ي وال��ت��ي �أث��م��رت م���ؤخ��راً على ح�صول الغرفة على املركز
الأول يف م�ؤ�شر �سعادة متعاملي حكومة دبي .2021
وك��ان يف ا�ستقبال الوفد الزائر عبداهلل �أحمد الذيب ،مدير
�إدارة الع�ضوية والتوثيق التجاري يف غرفة دبي يرافقه �سعيد
احلارثي ،مدير �أول معايري تقدمي اخلدمة وعدد من موظفي

الإدارة ،يف حني تر�أ�س الوفد الزائر عبداهلل عمر املرزوقي،
مدير تنفيذي قطاع معامالت الع�ضوية واخلدمات القانونية
يرافقه حممد خليفة املهريي ،مدير مركز االت�صال و�إ�سعاد
املتعاملني وعدد من موظفي الغرفة.
و�أ�شار الذيب خالل حديثه مع الوفد الزائر �إىل �إن تطبيق
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف خدمة املتعاملني يتطلب منظومة
عمل رقمية توفر �أرق��ى معايري اخل��دم��ات للمتعاملني ،مما
ي�سهل على العمالء �إمتام معامالتهم ب�سهولة وي�سر ،ويوفر
عليهم الوقت واجلهد ،وي�سرع لهم ممار�سة �أعمالهم ،الفتاً
�إىل ان غرفة جتارة دبي ا�ستثمرت بتطوير بنية حتتية رقمية
حديثة ،ووف��رت كل خدماتها الأ�سا�سية �إلكرتونياً ،و�أجنزت
�أكرث من  700,000معاملة رقمية يف العام املا�ضي ،الأمر

الذي كان له الأثر الكبري يف توفري كل اخلدمات للمتعاملني
ب�سرعة قيا�سية.
ولفت مدير �إدارة الع�ضوية والتوثيق التجاري يف غرفة دبي �إىل
حر�ص الغرفة على تقدمي �أف�ضل اخلدمات ملجتمع الأعمال
املحلي مبا ينعك�س �إيجاباً على تطوير عالقاتهم التجارية مع
دبي ،ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة لال�ستثمار من خمتلف
�أنحاء العامل.
واعترب الذيب �إن تبادل اخلربات واملعارف و�أف�ضل املمار�سات
يعترب ركيزة �أ�سا�سية من ركائز العمل امل�شرتك بني خمتلف
اجلهات على م�ستوى الدولة ،م�ؤكداً �إن التعاون والتن�سيق مع
غرفة جتارة و�صناعة عجمان م�ستمر وقائم من �أجل حتقيق
الأهداف وامل�صالح امل�شرتكة.

الثالثاء  22فبراير  2022م  -العـدد 13475

املال والأعمال

22 February 2022 - Issue No 13475

Tuesday

�أحمد النقبي يح�صد جائزة �أف�ضل رئي�س تنفيذي يف جمال
التحول امل�صريف بالإمارات من جملة �إنرتنا�شيونال فاينان�س
•• �أبوظبي -وام:

نال �أحمد حممد النقبي ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف
الإم�����ارات للتنمية ،امل��ع��ن��ي بتمكني �أج��ن��دة التنويع
االقت�صادي والتحول ال�صناعي يف دول��ة الإم���ارات،
ج��ائ��زة “�أف�ضل رئ��ي�����س تنفيذي يف جم���ال التحول
امل�����ص��ريف بالإمارات” ل��ع��ام  2021وال��ت��ي تقدمها
جملة “�إنرتنا�شيونال فاينان�س” .و حتتفي اجلوائز
ال�سنوية ملجلة “�إنرتنا�شيونال فاينان�س” بالتميز
املهني وامل�ؤ�س�سي وتكرم الأف��راد الذين كان لهم �أثر
�إيجابي على �أداء م�ؤ�س�ساتهم عرب تطوير منتجات
وخ���دم���ات م��ب��ت��ك��رة و�إر�����س����اء امل��ع��اي�ير ل��زم�لائ��ه��م يف
القطاع .و بهذه املنا�سبة قال معايل الدكتور �سلطان
ب���ن �أح���م���د اجل���اب���ر وزي����ر ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة م�����ص��رف الإم�����ارات
للتنمية“ :من خالل ر�ؤية وتوجيهات ودعم القيادة
الر�شيدة ،تركز دولة الإمارات على اال�ستثمار يف بناء
وتطوير ق��درات وكفاءات الكوادر الب�شرية املواطنة،
وتوفري فر�ص لهم الكت�ساب العلم واملعرفة والتناف�س
و�إث����ب����ات ج���دارت���ه���م ،وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ق��دم وازده�����ار
الوطن يف القطاعات كافة ،مبا يف ذلك تعزيز النمو
االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي” .و �أ���ض��اف“ :ي�سعدين
بالنيابة عن جمل�س �إدارة م�صرف الإم��ارات للتنمية
وفريق العمل� ،أن �أهنئ �أحمد النقبي على فوزه بهذه
اجلائزة املرموقة وعلى دوره احليوي يف تعزيز تقدم
ا�سرتاتيجية امل�����ص��رف ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل تعزيز منو

•• ر�أ�س اخليمة – الفجر:

�أكد �سعادة حممد م�صبح النعيمي رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جت��ارة ر�أ���س اخليمة،
�أه��م��ي��ة تنظيم ف��ع��ال��ي��ات اق��ت�����ص��ادي��ة من
خ��ل�ال �إق���ام���ة م��ع��ار���ض دائ���م���ة جتارية
و�صناعية  ،ملنتجات متتاذ بها جمهورية
�سريالنكا  ،يف �سياق التن�سيق امل�شرتك
ب�ي�ن غ��رف��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة وم���رك���ز ر�أ����س
اخليمة للمعار�ض وم�ؤ�س�سة �سعود بن
�صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب  ،وجمل�س
تنمية ال�����ص��ادرات ال�سريالنكي  ،وذلك
للت�سويق والرتويج ملنتجات ال��دول وكذا
م��ا ي��ت��م �إن��ت��اج��ه وت�صنيعه ب����إم���ارة ر�أ�س
اخليمة  ،بهدف تقوية وتطوير وتنمية
العالقات االقت�صادية مع الدول ال�صديقة
وال�شقيقة يف �إط���ار ال��ر�ؤي��ة االقت�صادية
الطموحة لإمارة ر�أ�س اخليمة .
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سعادة رئي�س

الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي يف الدولة ودعم
جهود التنويع االقت�صادي” .و تعليقاً على اجلائزة،
قال �أحمد حممد النقبي“ :ي�شرفني الفوز بجائزة
�أف�����ض��ل رئ��ي�����س ت��ن��ف��ي��ذي م��ن جم��ل��ة �إنرتنا�شيونال
فاينان�س املرموقة ،والتي ت�شكل تكرمياً لفريق العمل
ب���أك��م��ل��ه يف امل�����ص��رف ،وال����ذي ي�سري وف���ق توجيهات
جمل�س الإدارة والثقة التي يوليه �إياها� ..إن خارطة
ال��ط��ري��ق وامل���ب���ادرات اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة التي
�أطلقها امل�صرف ج��اءت كلها يف �إط���ار ر�ؤي��ت��ن��ا بعيدة
الأم�����د ل��ت��ق��دمي م��ن��ت��ج��ات ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى وجتربة
عمالء ممتازة يف جميع عملياتنا ..كما �أود يف هذا
الإطار الإ�شادة بالدعم الذي حظينا به من عمالئنا
و�شركائنا ،والذي كان له �أثر �إيجابي داعم يف فوزنا
بهذه اجلائزة».
و�أ���ض��اف “ :يلتزم م�صرف الإم���ارات للتنمية بر�ؤية
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة للم�ستقبل و مب��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل على
دع��م ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال
وال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�����ش��رك��ات ال��ك��ب�يرة ،وتعزيز
مكانة الإم��ارات ب�صفتها مركزاً للقطاعات املتنامية
وحا�ضنة ل�صناعات امل�ستقبل” .وق��د �أ���ش��رف �أحمد
ال��ن��ق��ب��ي ع��ل��ى الإط���ل��اق ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي ال�سرتاتيجية
امل�صرف اجلديدة التي تت�ضمن حمفظة ا�ستثمارية
بقيمة  30مليار درهم لتمويل �أكرث من 13500
����ش���رك���ة ك���ب�ي�رة وم��ت��و���س��ط��ة و����ص���غ�ي�رة ون���ا����ش���ئ���ة يف
القطاعات ذات الأول��وي��ة خالل العقد القادم .وقدم
امل�����ص��رف ح��ت��ى الآن �أك�ث�ر م��ن  700م��ل��ي��ون درهم
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ع��ل��ى �شكل مت��وي��ل لل�شركات ال�����ص��غ�يرة واملتو�سطة
وال��ك��ب�يرة يف الإم������ارات م��ن��ذ ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر .2021
وقاد النقبي كذلك عملية �إطالق مبادرتني مل�صرف
الإمارات للتنمية بقيمة �إجمالية بلغت  10مليارات
درهم يف �إطار حملة “م�شاريع اخلم�سني” خ�ص�صت
املبادرة الأوىل  5مليارات درهم لدعم ريادة الأعمال
واالبتكار يف الدولة ،بينما خ�ص�صت املبادرة الثانية
 5مليارات دره��م لت�سريع وت�يرة التنمية ال�صناعية

واع��ت��م��اد التكنولوجيا املتقدمة .وك���ان للنقبي دور
هام يف �إطالق تطبيق اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
من م�صرف الإم���ارات للتنمية يف �سبتمرب 2021
ل��دع��م ال�����ش��رك��ات ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ي تعمل
داخل الإم��ارات .ويوفر التطبيق جتربة ال مثيل لها
مل�ستخدمي احل�سابات امل�صرفية الرقمية ،كما يتيح
التطبيق �إ���ص��دار رق��م ح�ساب م�صريف دويل خالل
دقائق ويكتمل تفعيل احل�ساب يف غ�ضون � 48ساعة.

ي�ستعر�ضان الفر�ص التجارية املتاحة للتعاون فيما بينهما

غرفة ر�أ�س اخليمة تلتقي وزير التجارة وال�صناعة بجمهورية �سريالنكا
ال��غ��رف��ة  ،ل���وزي���ر ال���ت���ج���ارة بجمهورية
���س��ري�لان��ك��ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ،الدكتور
ب���ان���دوال ج���ون���اواردن���ا � ،أم�����س االول  ،يف
م���ق���ر غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة  ،وج������رى خالل
اللقاء ،الذي عقد بح�ضور داميكا مالراج
دى �سيلفا �سفري ج��م��ه��وري��ة �سريالنكا
الدميقراطية اال�شرتاكية ل��دى الدولة
 ،ودول�����واال م���اداج���ي���دارا القن�صل العام
جل��م��ه��وري��ة �سريالنكا يف دب���ي واملناطق
ال�شمالية  ،و�سوري�ش دي ميل  ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��ل�����س ت��ن��م��ي��ة ال�������ص���ادرات
ال�سريالنكي  ،ومن غرفة التجارة يو�سف
�إ�سماعيل  ،رئي�س اللجنة العليا مل�ؤ�س�سة

�سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب
 ،ع��ارف��ة ال��ف�لاح��ي  ،وال��دك��ت��ورة عائ�شة
القطامي �أع�ضاء جمل�س ادارة الغرفة ،
حممد ال�سبب مدير عام الغرفة بالوكالة
 ،حيث بحث اجلانبان عالقات ال�صداقة
والتعاون امل�شرتك بني �إمارة ر�أ�س اخليمة
وجمهورية �سريالنكا  ،و�سبل تطويرها يف
�شتى القطاعات  ،والعديد من املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك .
و�أع����رب ���س��ع��ادة رئي�س ال��غ��رف��ة ع��ن �أمله
يف �أن ي��ك��ون ه���ذا ال��ل��ق��اء خ��ط��وة للبدء
ب�أخذ خطوات �إىل الأم��ام من قبل �إمارة
ر�أ����س اخليمة و�سريالنكا  ،نحو مزيداً

من التعاون يف �شتى القطاعات  ،م�ؤكداً
ا�ستعداد الغرفة للتعاون مع نظرائها يف
�سريالنكا لتحقيق الأه���داف امل�شرتكة ،
م�شرياً اىل ان ل��دى �إم���ارة ر�أ���س اخليمة
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���ص الثمينة  ،املتاحة
للعمل امل�����ش�ترك ب�ين اجل��ان��ب�ين  ،والتي
ت��ت��ج��اوز ال��ق��ط��اع��ات امل���ط���روح���ة يف هذا
اللقاء  ،ومتتد �إىل قطاعات �أخرى كثرية
ميكن ا�ستثمارها  ،الفتاً �إىل �أهمية الدور
ال��ذي تلعبه ه��ذه اللقاءات  ،وم��ا يرتتب
عليها م��ن فعاليات يف ت��ط��ور العالقات
ب�ين را�����س اخل��ي��م��ة و���س��ري�لان��ك��ا  ،كذلك
ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ا���س��ت��ع��را���ض ���س��ع��ادة رئي�س

الغرفة للمناطق ال�صناعية واحل��رة فى
ام��ارة ر�أ���س اخليمة  ،و�سبل دعم التعاون
االقت�صادى وال�صناعى وتعزيز الربامج
اال�ستثمارية امل�شرتكة فى هذا االطار.
ب��������دوره ،ع��ّب��رّ ال���دك���ت���ور ب����ان����دوال وزي����ر
التجارة ال�سريالنكي عن �شكره للغرفة
على ح�سن التعاون  ،لإقامة ه��ذا اللقاء
امل����وج����ه ل���ل�������ش���رك���ات م����ن ك��ل�ا البلدين
ال�صديقني ،والذي يهدف �إىل اطالعهم
على املميزات والإمكانات  ،التي يتمتع بها
اجلانبان ،بالإ�ضافة �إىل حتفيز ال�شركات
ال�سريالنكية واالم��ارات��ي��ة للعمل معاً،
وع��ق��د ال�����ش��راك��ات اال�ستثمارية املثمرة ،
داع��ي��اً غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ل��زي��ارة �سريالنكا
ع���ل���ى ر�أ���������س وف�����د م����ن رج������ال االع���م���ال
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى ال��ف��ر���ص اال�ستثمارية
يف ق��ط��اع ال�سياحة  ،الف��ت��اً اىل ان بالده
�أ���ص��ب��ح��ت ال���وج���ه���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة االك�ث�ر
جاذبية يف جنوب �شرق �أ�سيا.

ات�صاالت تكرم الفائزين بجائزتها لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة

•• دبي -وام:

كرمت “ات�صاالت” الفائزين بالن�سخة الثانية من
“جائزة ات�صاالت لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
 ”2021وذل���ك خ�لال حفل ت��ك��رمي الإجن����ازات
املتميزة لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف الدولة.
ح�����ض��ر احل��ف��ل ���س��ع��ادة في�صل احل���م���ادي الوكيل
امل�ساعد لقطاع ريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة يف وزارة االقت�صاد وعدد من م�س�ؤويل
ات�صاالت و �أكرث من � 200شريك وممثل �أعمال
من قطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة .و�أ�شاد
���س��ع��ادة ف��ي�����ص��ل احل���م���ادي ب��ال��ن��ج��اح ال����ذي حققه

ق��ط��اع ال�����ش��رك��ات ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة والدعم
املتوا�صل ال��ذي تقدمه حكومة الإم���ارات لإن�شاء
منظومة اقت�صادية م�ستدامة ت�ساهم يف تعزيز
جناح بيئة الأعمال يف الدولة .جاء توزيع اجلوائز
�ضمن ع�شر ف��ئ��ات �شملت ك�لا م��ن �شركة «ARJ
 »Holdingع��ن فئة ج��ائ��زة ال�شركة الإماراتية
املتميزة و�شركة «scentria Examinations
 »& Tests Preparation Centreعن
فئة ال�شركة املتميزة لل�سيدات و�شركة «Aster
 »Hospitals UAEع��ن فئة التحول الرقمي
و���ش��رك��ة « »Prognica Labsع��ن فئة الذكاء
اال�صطناعي .

«�إمباور» ت�سلط ال�ضوء على �أهمية
�أعمال م�ؤمتر الطاقة العاملي يف بو�سطن

•• دبي-الفجر:

�أك��دت م�ؤ�س�سة الإم���ارات لأنظمة التربيد امل��رك��زي «�إم��ب��اور»� ،أك�بر مزود
خل��دم��ات ت�بري��د امل��ن��اط��ق يف ال��ع��امل ،على �أه��م��ي��ة �أع��م��ال م���ؤمت��ر الطاقة
 IDEA Campus Energy 2022العاملي الذي انعقد الأ�سبوع الفائت
يف والية بو�سطن ،بالواليات املتحدة الأمريكية ،مب�شاركة �أكرث من 1000
م�شارك من خمتلف �أنحاء العامل ،حتت �شعار “ قيادة امل�سار» Leading
 »”The Wayبتنظيم اجلمعية الدولية لتربيد املناطق  IDEAوالتي
ت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن �أكرث من  30دولة حول العامل.
وق��ال��ت امل���ؤ���س�����س��ة �أن احل���دث ال���ذي ا�ست�ضافته ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد ومعهد
م��ا���س��ات�����ش��و���س��ت�����س للتكنولوجيا،
ا�ستعر�ض يف نقا�شات عميقة العديد
من الأف��ك��ار واخل�برات لبناء مرافق
ج��دي��دة للطاقة يف احل��رم اجلامعي
�إذ ت��ع��ت�بر ب��و���س��ط��ن م���رك���ز للعديد
م��ن �أن��ظ��م��ة ط��اق��ة امل��ن��اط��ق املبتكرة
ومركزاً للعديد من �أع�ضاء اجلمعية
ال��دول��ي��ة ل��ت�بري��د امل��ن��اط��ق IDEA
ال��ذي��ن يعملون يف جم��االت خمتلفة
ك����ال����رع����اي����ة ال�������ص���ح���ي���ة وال���ب���ح���وث
واملطارات وال�صناعات املختلفة .كما
تناول امل���ؤمت��ر العديد من املوا�ضيع
حول �سبل تو�سيع النطاق اجلغرايف
ال���س��ت��خ��دام��ات �أن��ظ��م��ة ط��اق��ة تربيد
املناطق �سواء يف البنى التحتية للطاقة امل�ستدامة �أو توظيف التقنيات
احل��دي��ث��ة يف الإن��ت��اج وال��ت��وزي��ع ،ب��الإ���ض��اف��ة اىل ب��ن��ود ح��ول حت��دي��ث نظام
خدمات تربيد املناطق وتطويره وكيفية دم��ج م�صادر الطاقة املتجددة
مع طاقة تربيد املناطق وتعزيز ا�سرتاتيجيات احلفاظ على املوارد املائية
وغريها من املوا�ضيع التي متثل �أولوية ل�صناعة التربيد والعاملني فيها.
كما �شهد امل�ؤمتر �أوراق عمل تت�صدى لأبرز التغريات والتطورات يف �صناعة
تربيد املناطق ،والنظرة امل�ستقبلية ل�صناعة الطاقة املتجددة والنظيفة.
وق��ال �أحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي لـ «�إم��ب��اور» والع�ضو الفخري
ملجل�س �إدارة اجلمعية الدولية لتربيد املناطق ورئي�س جمعية م�شغلي تربيد
املناطق يف دبي �أن امل�ؤمتر فر�صة مهمة لتبادل اخلربات بني �أقطاب �صناعة
التربيد والطاقة من جميع �أنحاء العامل ف�ض ً
ال عما يوفره هذا احلدث من
�إمكانية الو�صول املبا�شر �إىل حمرتيف الطاقة يف املنطقة ،ال�سيما و�أن �أجندة
امل�ؤمتر غنية باجلل�سات النقا�شية املعمقة واملتحورة حول بو�صلة توجهات
ال ف�ض ً
الطاقة وتقنياتها حا�ضراً وم�ستقب ً
ال عن ر�سم معامل م�ستقبل يت�سم
مبرونة وفعالية �أكرب و�أقل كربو ًنا لأنظمة الطاقة يف اجلامعات ،ومراكز
الرعاية ال�صحية ،ومراكز البحوث وغريها ،وا�سرتاتيجيات للحفاظ على
املوارد املائية وحت�سينها وعالقتها بالطاقة ،و�ضمان احل�صول على طاقة
جديدة وموثوقة وم�ستدامة للجميع ،بالإ�ضافة اىل تقدمي درا�سات حول
طاقة املناطق و�أف�ضل املمار�سات يف جمال تخطيط و�إدارة البنية التحتية
احل�ضرية.

�أعلنت عن موعد تنظيم الن�سخة ال�ساد�سة من املعر�ض يف 2022

ُ
ّ
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان تكرم �شركاء النجاح ملعر�ض الديكور والت�صميم ومواد البناء ديكوبيلد 2021
•• دبي-الفجر:

كرمت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان،
الرعاة والداعمني وامل�شاركني مبعر�ض
“الديكور وال��ت�����ص��م��ي��م وم�����واد البناء
ديكوبيلد  ”2021يف دورته اخلام�سة،
احل����دث الأب�����رز ع��ل��ى م�����س��ت��وى الدولة،
وذلك تقديراً جلهودهم و�إ�سهاماتهم يف
تعزيز جناح املعر�ض الذي �شهد م�شاركة
ه���ي الأ����ض���خ���م م��ن��ذ ان���ط�ل�اق���ه ،والتي
�ضمت �أكرث من  80جهة من القطاعني
احلكومي واخلا�ص �إىل جانب ا�ستقطابه
لآالف من املواطنني واملهتمني والزوار.
و�أع��ل��ن��ت امل�ؤ�س�سة خ�لال حفل التكرمي
الر�سمي الذي نظمته يف “فندق ميلينيوم
املطار” بدبي ،م�ؤخراً ،بح�ضور املهند�س
حممد �أح��م��د بورحيمة م�ساعد املدير
التنفيذي للقطاع الهند�سي مل�ؤ�س�سة

حممد ب��ن را���ش��د ل�ل�إ���س��ك��ان� ،إىل جانب
ع��دد من كبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني
م���ن ال��ق��ط��اع�ين احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص،
وممثلني عن اجلهات الراعية والداعمة
وال���ع���ار����ض�ي�ن امل�������ش���ارك�ي�ن يف املعر�ض
وح�����ش��د م���ن الإع�ل�ام���ي�ي�ن ،ع���ن موعد
تنظيم ال��دورة ال�ساد�سة من “ديكوبيلد
 ”2022خالل الفرتة املمتدة من 20
�أكتوبر �إىل � 23أكتوبر .2022
وتقدم املهند�س حممد بورحيمة بال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر �إىل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” ،و�إىل �سمو ال�شيخ حمدان
ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل م��ك��ت��وم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،على
دع���م �سموهما ال�ل�احم���دود للم�ؤ�س�سة
وتوجيهاتهما التي ت�سرت�شد بها امل�ؤ�س�سة

ل�لارت��ق��اء مب�����س��ت��وى �أدائ���ه���ا وخدماتها
واهتمامها مب��ح��ور الإ���س��ك��ان ك�أولوية،
بهدف توفري احلياة الكرمية وامل�سكن
امل�لائ��م ال����ذي ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات الأ�سر
امل���واط���ن���ة ،واالرت����ق����اء ب���ج���ودة حياتهم،
وت��ع��زي��ز ا���س��ت��ق��راره��م االج��ت��م��اع��ي ،وهو
�أه�����م م���ا ت�����ض��م��ن��ت��ه �أه������داف خ��ط��ة دبي
احل�ضرية  .2040كما �أعرب بورحيمة
ع���ن ���ش��ك��ر امل���ؤ���س�����س��ة ل�����ش��رك��اء ال�����دورة
اخل��ام�����س��ة م��ن “ديكوبيلد” م��ن رعاة
وداع���م�ي�ن وك���اف���ة ال��ع��ار���ض�ين وو�سائل
الإع���ل��ام ،م��ث��م��ن��اً م�ساهمتهم الفاعلة
يف �إجن����اح “ديكوبيلد” ،وال��ت��ي متثلت
ب��ت��م��ك��ن احل����دث م���ن ا���س��ت��ق��ط��اب املزيد
م��ن العار�ضني ب��زي��ادة  45,45%عن
ال������دورة ال�����س��اب��ق��ة ،ومب�����ض��اع��ف��ة �أع����داد
ال���������زوار وامل���ه���ت���م�ي�ن ،وك����ذل����ك حتقيق
م�ستهدفاته و�أه��داف��ه ،معرباً عن �أمله
ب�������أن ي���ت���وا����ص���ل ت����ع����اون ج��م��ي��ع �شركاء
ال���ن���ج���اح يف دورات امل���ع���ر����ض املقبلة.
وك�� ّرم م�ساعد املدير التنفيذي للقطاع
ال��ه��ن��د���س��ي خ�ل�ال احل��ف��ل ال����ذي تخلله
ع��ر���ض فيلم ق�صري ع��ن امل��ع��ر���ض ،ك ً
ال
م��ن ال��رع��اة الر�سميني للمعر�ض وهم
برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان ،وبلدية
دبي ،ودائرة الإقت�صاد وال�سياحة بدبي،
وب��ل��دي��ة ال�����ش��ارق��ة ،ودائ�����رة الإ���س��ك��ان يف
ال�شارقة ،وجمعية املهند�سني يف الدولة
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ال����رع����اة الإعالميني
للمعر�ض وه��م م�ؤ�س�سة دب��ي للإعالم
و���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل�ل��إع�ل�ام �إىل جانب

ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني للمعر�ض وهم
ال��ك��ي��درا للت�صميم ال��داخ��ل��ي و الأيوبي
للتقنيات و بالنكو للت�صميم الداخلي
و م�ست�ضيف وداع��م احل��دث مركز دبي
التجاري العاملي والعديد م��ن اجلهات
ال���داع���م���ة الأخ�������رى� ،إ����ض���اف��� ًة �إىل رواد
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وجميع
ال�شركات التي �شاركت باملعر�ض.
كما �أك���د ممثلي ال�����ش��رك��ات امل�����ش��ارك��ة يف
الن�سخة اخلام�سة من املعر�ض حر�صهم
ع��ل��ى ح��ج��ز م��ن�����ص��ات��ه��م ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
الن�سخة ال�����س��اد���س��ة م��ن احل����دث ،نظراً
للنجاح ال��ذي حققه ديكوبيلد 2021
وحجم الإقبال الذي �شـــــــهده ،وجناحه
يف تعزيـــــز مكانـــــة �شــــركاتهم كونه
من�صة مميزة وحمطة هامة للتعارف
وع��ق��د ال�����ص��ف��ق��ات وب��ن��اء ق��اع��دة عمالء
جدد.

يُذكر �أن معر�ض “ديكوبيلد “”2021
ال��ذي نظمته م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
للإ�سكان بدورته اخلام�سة خالل الفرتة
من � 24إىل  27نوفمرب � ،2021شهد
�إب���رام ع��دد كبري م��ن العقود والأعمال
التجارية ،و�إ�ستطاع �أن ي�ستحوذ على ر�ضا
العار�ضني وال��زوار من خالل احت�ضانه
على م�ساحة � 4آالف مرت مربع ،لكربى
ال�����ش��رك��ات املتخ�ص�صة يف جم���ال مواد
البناء واملقاوالت والديكور والإ�ست�شارات
الهند�سية والت�صميم الداخلي واملعماري
والبنوك وم�ؤ�س�سات التمويل العقاري،
ونخبة من �أهم �شركات الأثاث وامل�صاعد
والإ�ضاءة وخدمات البيوت الذكية ،التي
ح��ر���ص��ت ع��ل��ى ت��ق��دمي �أح����دث املنتجات
ال��ع��امل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف ه����ذه القطاعات
املهمة� ،إىل جانب م�شاركة وا�سعة من
اجلهات احلكومية املعنية بالإ�سكان.

ال�شركات الإماراتية توقع  4مذكرات
تفاهم مع نظريتها املاليزية يف �إك�سبو دبي

•• دبي-وام:

وقعت ال�شركات املاليزية �ضمن جناح ماليزيا يف �إك�سبو  2020دبي �أربع
مذكرات تفاهم بقيمة خم�سة ماليني درهم مع �شركات من دولة الإمارات
يف حماولة لتحفيز الزراعة امل�ستدامة بني البلدين وذلك يف �إطار اجلهود
املبذولة لتعزيز العالقات االقت�صادية ب�ين ماليزيا والإم����ارات العربية
املتحدة .جاء ذلك على هام�ش معر�ض �إك�سبو  2020دبي يف �إطار �أ�سبوع
الزراعة امل�ستدامة املاليزي الذي �شهد �أي�ضا توقيع ال�شركات املاليزية ثالث
مذكرات تفاهم مع �شركات من م�صر و�أملانيا وجزر املالديف لي�صل العدد
الإجمايل ملذكرات التفاهم �إىل ثماين مذكرات تفاهم بقيمة  173مليون
درهم .
و ي�ستمر “�أ�سبوع الزراعة امل�ستدامة املاليزي” يف الفرتة من � 21إىل 26
فرباير اجلاري ومن املتوقع �أن ي�ستقبل �أكرث من  2000زائر ومندوب،
مع م�شاركة �أكرث من � 20شركة وم�ؤ�س�سة ماليزية  ،بهدف جذب التعاون
ال��ع��امل��ي ،وخ��ل��ق ف��ر���ص وح��ل��ول ج��دي��دة ملعاجلة ق�ضايا م��ا بعد اجلائحة
والفقر ،وتغري املناخ من خالل الزراعة امل�ستدامة.
و �أك��د �سعادة حممد ط��ارد بن �سفيان �سفري مملكة ماليزيا ل��دى الدولة
�أن ب�لاده ت�أتي يف طليعة ال��دول التي تبحث عن حلول م�ستدامة تعالج
االختناقات ال�سائدة يف �إن��ت��اج ال��غ��ذاء وال�سالمة والأم����ن ..ويعد �أ�سبوع
ال��زراع��ة امل�ستدامة يف ماليزيا يف �إك�سبو  2020دب��ي م��ب��ادرة مهمة من
�ش�أنها �أن حتفز وتعزز فر�ص اال�ستثمار والتعاون يف الزراعة امل�ستدامة.
و ق��ال  “ :ن��رى �أن ال��ت��زام دول��ة الإم����ارات بالتفكري االب��ت��ك��اري والتنمية
امل�ستدامة يف جماالت الرتكيز الرئي�سية �سيعزز توجه ماليزيا نحو تبني
التكنولوجيا وحتديثها يف الزراعة امل�ستدامة « .و �أ�ضاف  ”:تعترب الإمارات
العربية املتحدة �أكرب �شريك جتاري ملاليزيا يف ال�شرق الأو�سط وال تزال
ال�شريك ال��ت��ج��اري ال��زراع��ي املف�ضل ملاليزيا ملكانتها التجارية الدولية
وكونها املركز املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» .
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حماكم دبي االبتدائية
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70021

اعالن بالن�شر
 207/2021/6287تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 207/2021/6922تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/امين حممد �سعد حممد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو���س��ط) ����ش.م.ب (م) االم���ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )58575دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/نيل ويليام هاي�س  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو���س��ط) ����ش.م.ب (م) االم���ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )64645.46دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

حمكمة التنفيذ

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن حكم بالن�شر
 18/2021/1251عقاري جزئي

70530

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1راخيمز هان �سيوروف  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/1/26يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ()606.024
درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام
ورف�ضت ماعدا ذل��ك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل
اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70021

حماكم دبي

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

اعالن بالن�شر
 6871/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/مدان للتدريب �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/من�صور ابن �صالح ابن حممد ال�شريف
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )46393831دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70021

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70197

حمكمة التنفيذ

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70021

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70021

اعالن بالن�شر
 207/2020/2929تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 207/2022/879تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 207/2020/3329تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 207/2020/3330تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بيجني �سامويل بابى �سامويل  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو���س��ط) ����ش.م.ب (م) االم���ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )132990.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/انيتا ات�ش اثاي�سربت  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو���س��ط) ����ش.م.ب (م) االم���ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )24275.72درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبدالكرمي حممود عبدالكرمي ال�شيخ  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )74042.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ليلى ماتو�سيان في�شاجان  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو���س��ط) ����ش.م.ب (م) االم���ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )48368دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن بالن�شر
 389/2022/16جتاري جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :الورقاء لل�سياحة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :مرتي حليم قربان
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة با�صدار احلكم بحل وت�صفية ال�شركة املدعي عليها
االوىل مع تعيني ال�سادة/احمد احلو�سني حما�سبون ومراجعون قانونيون �شركة ال�شخ�ص
ال��واح��د ����ش.ذ.م.م  -يف دب��ي كم�صفي ق�ضائي لل�شركة املدعي عليها االوىل بناء على حم�ضر
اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية لل�شركة املدعي عليها امل���ؤرخ  2021/10/18والت�أ�شري
بانحالل وت�صفية ال�شركة يف ال�سجل التجاري.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/2/28ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
70540

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/1314جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
وقدره ( )8489486.44درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :البنك التجاري الدويل
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الرقة � -شارع الرقه  -مبنى بنك  -مركز الغرير
وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
املطلوب �إعالنهما  -1 :برات اهلل رم�ضان ابراهيمي � -2شركة قطع الغيار العامليه ذ.م.م  -وميثلها/برات
اهلل رم�ضان ابراهيمي � -صفته  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة يف احلجز التحفظي رقم 155-2012
وفاء ملبلغ املطالبة وقدره ( )8489486.44درهم وتقرر حتويل احلجز التحفظي اىل حجز تنفيذي يف
ملف رقم  2015/368جتاري وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف ���ض��ده � -1/شركة �أر �إل ج��ي ل�لات�����ص��االت  -جم��ه��ول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /علي ك�ساب وميثله:مريه ج�لال اك�بر جمعه
البلو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/2979جتاري
جزئي  ,وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2022/3/21ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70540

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/865عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ وقدره
( )678727درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف  +تنفيذ احلكم وفق منطوقه .
طالب التنفيذ  :علي يو�سف حممد ح�سني الفردان
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع اال�صايل  -مبنى كري�ستال � -شقة
105-104
املطلوب �إعالنه  -1 :زانادو للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )678727.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل ف�سخ اتفاقية البيع وال�شراء امل�ؤرخة
يف  2015/5/21اخلا�صة ب�شراء الوحدة رقم A19a - 05- 509-:مو�ضوع الدعوى ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  66/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1075/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )394.770درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :نوال بن �سيدهم � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )394770درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

70197

اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء
يف التنفيذ رقم  8693/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/394جتاري م�صارف جزئي ,ب�سداد املبلغ
املنفذ وقدره ( )879980.54درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم-043874225:
موبايل رقم - 0557016552:رقم مكاين3113783794:
املطلوب �إعالنهما  -1 :هيفاء جربان  -2هاين طنب � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/2/17:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )879980.54دره��م خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع ار���ض رقم  - 247منطقة برج
خليفة  -برج النجوم � -شقة رقم  - 2507والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة 295
من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  84/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/73عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )178341درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :عمر قا�سم ادوو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )178341درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1171/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 6813/2021ب�سداد املبلغ املنفذ وقدره ()79884
درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :إجلي انرتنا�شيونال ذ.م.م  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بناية الر�ستماين � -شقة - 503
نف�س بناية ني�سان هاتف - 0504242011 - 0553989122:بريد الكرتوينinfo@frangulf.ae:
رقم مكاين3208594689:
املطلوب �إعالنه  -1 :مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثة  -م�سك � -ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )79884درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  71/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  74/2020عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )47901درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :بارامي�سواري �ساكثيفيل موروجان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )48901.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  78/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  568/2020عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )866.473درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:دبي  -منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  - 9هاتف0504643947:
 بريد االلكرتوين - execution1@omalc.ae:مكاين3244594826:IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :اليف ناميك � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )866473درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/6018امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ وقدره
( )36.797.320درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :سريطاويت �شوياليجول
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية الو�صل � -شقة الطابق الثالث
 - 303بجوار مزايا �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :كارل �سيبا�ستيان جرينوود � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/2/2:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )36797320درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار ار�ض يف الثنيه الرابعه رقم
االر���ض  3628والعائدة لكم باملزايدة العلنية وفقا ملقت�ضيات ن�ص امل��ادة  152من الالئحة التنظيمية
لقانون االجراءات املدنية رقم  75ل�سنة  2018وتعديالته.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 1365/2021/445:طعن جتاري

70197

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية  -متييز رقم 547
مو�ضوع الطعن  :قبول النق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة
اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
الطاعن:عبداهلل بان�شو  -واخرون
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة اخلليج التجاري  -بردبي بري�سم -
الطابق  - 29مكتب  - 2906بوكالة الدكتور ريا�ض الكبان و�سيف املطوع وا�سامة ال�ساملي
وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
املطلوب �إعالنه  -1 :جلوبال اوبن بيزن�س ليمتد  .عجمان اوف �شور  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان الطاعن اق��ام عليكم الطعن امل��ذك��ور اع�لاه ويتوجب عليكم
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �صحيفة الطعن املتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70530

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7881/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مببلغ املدعي عليه مببلغ وقدره ( )408.617درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي ��� -ش��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان�ين م��ك��ت��ب رق���م - 9
هاتف - 0506767616:بريد االلكرتوين - INFO3@OMALC.AE:مكاين3244594826:
 - IBAN:AE090500000000020106942عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :مزاهر حممد �ساتي حممد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/1/26:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )308.617درهم والفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1257/2021/18:عقاري جزئي

70530

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع ال��دع��وى  :الت�صريح بقيد ال��دع��وى التابعة للنزاع امل��دين رق�����م 2021-3510:ن��زاع م��دين و�ضمها للدعوى
وحتديد اقرب موعد جل�سة لنظرها وال��زام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مببلغ
اجمايل وقدره ( )29.600.68درهم ت�سعه وع�شرون الفا و�ستمائة درهم وثمانية و�ستون فل�سا  -وال��زام املدعي عليه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املطار � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س �سبن�سر
املطلوب �إعالنه  -1 :ماجريالدين جوريرو ديلو�س �سانتو�س � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الت�صريح بقيد الدعوى التابعة للنزاع املدين رقم2021-3510:
نزاع مدين و�ضمها للدعوى وحتديد اقرب موعد جل�سة لنظرها والزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية قيمة الفواتري
مو�ضوع املطالبة مببلغ اجمايل وقدره ( )29.600.68درهم ت�سعه وع�شرون الفا و�ستمائة درهم وثمانية و�ستون فل�سا -
والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم اجلمعة املوافق 2022/2/25
ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70530

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 264/2022/11:مدين جزئي

70540

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1023/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22
اعالن بالن�شر
 3450/2021/305ا�ستئناف جتاري

70197

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  368/2015/207تنفيذ جتاري

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  76/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  589/2020عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )584.568درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :امري حممود نكورو�ش � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )584568درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13475بتاريخ 2022/2/22

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  74/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  290/2020عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )829.950درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :هيثم علي عبد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )829950درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

13475  العـدد-  م2022  فبراير22 الثالثاء
Tuesday

22 February 2022 - Issue No 13475

29

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
2022/2/22  بتاريخ13475 العدد

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ جتاري839/2022/207 يف التنفيذ رقم

229 دائرة التنفيذ الثامنة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ املنفذ,  امر اداء2021/5136  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
.) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف111820( به وقدره
 �سامديب موهان فارجي�س: طالب التنفيذ
104 امارة ال�شارقة كورني�ش البحرية الفردان �سنرت:عنوانه
 �صفته-  ممتاز �شرف الدين توروتيل كوجنو حممد حممد �شرف الدين-1 : املطلوب �إعالنه
 منفذ �ضده:
 قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة111820( به وقدره
) يوما من تاريخ15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة

حمكمةاال�ستئناف
2022/2/22  بتاريخ13475 العدد
)مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
 ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث122/2022/320:يف اال�ستئناف رقم

70197

100 دائرة االحوال ال�شخ�صية الثانية ا�ستئناف رقم:املنظورة يف
 اح��وال نف�س1856/2021  ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م: مو�ضوع اال�ستئناف
. م�سلمني
فاطمه الزهراء دانى:امل�ست�أنف
 مبنى-  �شارع ال�شيخ زايد-  دبي-  القوز ال�صناعية الثالثة-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
مرمي عبداهلل مراد البلو�شي: وميثله-  �شقة الطابق االول- قرقا�ش
 م�ست�أنف �ضده:  �صفته-  عزيز املرابط-1 :املطلوب �إعالنه
 احوال نف�س2021 ل�سنة1856:احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد �أ�ست�أنف: مو�ضوع الإعالن
 �صباحا بقاعة10.00  ال�ساعة2022/3/3  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق.م�سلمني
 وعليه يقت�ضى ح�ضوركم,التقا�ضي عن بعد يف مبنى االحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود
.او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
2022/2/22  بتاريخ13475 العدد
اعالن قرار بالتنفيذ
 بيع عقار مرهون34/2020/250:يف الدعوى رقم

186 دائرة التنفيذ الرابعة رقم:املنظورة يف
 من28  من الطابق2803  ومكتب رق��م2801  طلب اذن بيع عقارين مرهونني عبارة عن املكتب رق��م: مو�ضوع الدعوى
 ورق���م البلدية165 ) ال��واق��ع ع��ل��ى قطعة االر�����ض رق���مBD BLVD PLaza( 2  ب��ول��ي��ف��ارد ب�لازات��ى2 امل��ب��ن��ى رق���م
 مقابل مبلغ وقدره11/1077  ورق���م11/1145  وامل��ره��ون�ين مب��وج��ب ع��ق��دي ره��ن م��ن ال��درج��ة االوىل ب��رق��م894-345
. ) درهم اثنا ع�شر مليون ومائة وثالثة واربعون الف ومائة وثالثة وثالثون درهم واربعة فل�س12.143.123.04(
بنك ابوظبي التجاري:املدعي
-  بنك بناية ابوظبي التجاري-  بالقرب من حمطة مرتو الرقة-  �شارع الرقة-  ديرة الرقة- امارة دبي:العنوان:عنوانه
ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفار:وميثله
 مدعي عليه:  �صفته-  بهنام غالمر�ضا بهمني-1 : املطلوب �إعالنه
 مكتب رقم+ 2801  نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن نوع العقار مكتب رقم: مو�ضوع الإعالن
) الواقع على قطعةBD BLVD PLaza( 2  ا�سم املبنى بوليفارد بالزاتى- 2  رقم املبنى رقم- 28  رقم الطابق- 2803
 املنطقة برج خليفة كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف- 165 االر�ض رقم
 من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة295 التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة
.احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز
رئي�س الق�سم

2022/2/22  بتاريخ13475 العدد

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 نور ال�شروق الدارة املعار�ض (�سابقا) ا�س كيه واي لتنظيم املعار�ض-1/اىل املنفذ �ضده
 جمهول حمل االقامة-  عزة حممود حممد عطية-2 )وادارتها (حاليا
 م�ؤ�س�سة فردية- باباروتي كافيه/مبا ان الطالب التنفيذ
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة120.224.5(
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15 املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة
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2022/2/22  بتاريخ13475 العدد

اعالن بالن�شر
 تنفيذ جتاري9314/2021/207

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة- م.م.ذ. كيلي للمقاوالت �ش-1/اىل املنفذ �ضده
م.م.ذ.�شركة اك�شن للخدمات العاملية �ش/مبا ان الطالب التنفيذ
خالد كلندر عبداهلل ح�سني املازمي:وميثله
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة213845(
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15 املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة-  في�شال فا�سانت ناياك-1/اىل املنفذ �ضده
طارق كرمي عبدالكرمي خواجا/مبا ان الطالب التنفيذ
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة217588(
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15 املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة

70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No : 211/2022/74 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 290/2020 -partial
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 829.950), including
the fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826
Notifiee:1- Haitham Ali Abed, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 829950) to the execution
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Mahmoud Ghulam Al Balushi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1446 - partial real estate
Considered at :2th Partial Real Estate Department No. 92
Subject of Case : Return Under the judgment of appeal No 991/2021 real estate.
Plaintiff :Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building –
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826
- IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee :1- Rohan Irfan Muhammad Irfan, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its
session held on 31 01-2022 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the
Defendant to pay to the Plaintiff an amount of (AED 97.464) and legal interest of 5% annually
from the date of judicial claim until full payment and rejected other requests and obliged the
Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' fee.
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin
Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/Maitha Youssef Ismail.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008594- Civil (Partial)
To the defendant: Muhammad Shakir Muhammad Jahangir Address: 9408099
We inform you that on 16/12/2021, this court ruled against you in the above-mentioned
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 14895.68 dirhams (Fourteen Thousand
Eight hundred ninety five and sixty-eight fils), and the legal interest at 5% from the
date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest does
not exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judg / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/84 -real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 73/2020-partial
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 178341), including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address: Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building
– Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826
Notifiee: 1- Omar Kassim Addo, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 178341) to the execution
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Mahmoud Ghulam Al Balushi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No : 211/2022/66-real estate execution
Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1075/2021partial real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 394.770),
including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point
Building - Mezzanine - Office No.9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@
omalc.ae - Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: 1- Naouel Bensidhoum, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 394770) to the
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Mahmoud Ghulam Al Balushi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70533

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Courts of First Instance
Notification of Payment by Publication
In the execution No :1171/2022/207
Heard in the : Second Execution Department No. 184
Subject of the execution : the execution of the judgment issued in Case No. 6813/2021,
by paying the executed amount of (79884 dirhams) including fees and charges
Claimant: ELJI INTERNATIONAL LLC - Dubai Branch
Address : Emirates - Dubai Emirate - Port Saeed - Deira, Dubai - Al Ittihad Street Al Rostamani Building - Apartment 503 - Nissan building itself - Ph.: 05539891220504242011, Email info@frangulf.ae - Makani Number 3208594689
Addressee : 1- Modern Executive Systems Contracting - Mesc- (L.L.C)
In its capacity as the Enforcee
Subject of the notice: the above-mentioned judgment enforcement suit has filed against
you and obligated you to pay the executed amount of 79884 to the claimant or the court
treasury, in addition to the amount of fees to the court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of noncompliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing
this notice.
Prepared by: Samira Ahmed Mosbeh

حمكمة دبي االبتدائية
2022/2/22  بتاريخ13475 العدد
اعالن حكم بالن�شر
 عقاري جزئي1446/2021/18:يف الدعوى رقم

70530

92 الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم:املنظورة يف
.  عقاري991/2021  اعادة بح�سب حكم اال�ستئناف رقم: مو�ضوع الدعوى
م�ؤ�س�سة عقار:املدعي
- 9  ���ش��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان�ين م��ك��ت��ب رق���م- ام���ارة دب���ي:ع���ن���وان���ه
3244594826: مكاين- INFO3@OMALC.AE: بريد االلكرتوين- 0506767616:هاتف
IBAN:AE090500000000020106942

 مدعي عليه:  �صفته-  روهان ارفان حممد ارفان-1 : املطلوب �إعالنه
 يف الدعوى املذكورة2022/1/31: نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ: مو�ضوع الإعالن
) درهم والفائدة97.464(  م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليها بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره/اعاله ل�صالح
 �سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات%5 القانونية بواقع
 حكما مبثابة احل�ضوري قابال, والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
.حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

2022/2/22  بتاريخ13475 العدد
اعالن بالن�شر
 جتاري جزئي448/2022/16

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

-  ن�سيم افروز حممد جها نغري حممد-2  نبيل رجيم مانيار رحيم موهما دفيز-1 : �إىل املدعي عليهما
جمهويل حمل الإقامة
 مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي/  بي�سون لالغذية وميثله: مبا ان املدعي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ ال�شراكة بني املدعي عليهم وال��زام املدعي عليه االول
 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد%12 ) درهم للمدعي والفائدة بواقع221533( ب�سداد مبلغ وقدره
.التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
 �صباحا يقت�ضي ح�ضوركم ام��ام ادارة09:00  ال�ساعة2022/2/28 وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
الدعوى االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع
 جدول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور-  خدماتنا االلكرتونية العامة- حماكم دبي االلكرتوين
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
.�أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية
2022/2/22  بتاريخ13475 العدد
اعالن بالن�شر
 عمايل جزئي10590/2021/13:يف الدعوى رقم

70392

180 :الدائرة العمالية اجلزئية اخلام�سة ع�شر رقم:املنظورة يف
) درهم2000( ) درهم وتذكرة عوده مببلغ303920(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها: مو�ضوع الدعوى
. MB994729732AE( والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى
يو�سف �صفوح ورده:املدعي
405  �شقة- 1  مبنى بناية زايد-  عجمان-  الرا�شدية-  امارة عجمان- االمارات:عنوانه
 مدعي عليه: �صفته- م.م.ذ. ريفيف خلدمات جدولة القرو�ض واملطالبات �ش-1 : املطلوب �إعالنه
)303920(  قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها: مو�ضوع الإع�لان
MB994729732AE( ) درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى2000( درهم وتذكرة عوده مببلغ
 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا11.00  ال�ساعة2022/2/23  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافقف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
.قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

اعالن بالن�شر
 تنفيذ جتاري39/2022/207

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

758 :الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم:املنظورة يف
) دره��م والر�سوم وامل�صاريف72.000(  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره: مو�ضوع املنازعة
 من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال%9 واتعاب املحاماة والفائدة
. كفالة
جمعة را�شد حممد بن/م�صاعد لرتكيب امل�صاعد وال�سالمل املتحركة وميثلها املدير العام:املتنازع
ر�شود املزروعي
- العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية:عنوانه
 رقم- 707  مكتب رقم-  بناية �سيتي �أفينو-  مقابل ديرة �سيتي �سنرت-  �شارع بور�سعيد- امارة دبي
042950010:هاتف
 متنازع �ضده: �صفته- م.م.ذ. جمموعة ماكفادن العاملية للمقاوالت �ش-1 : املطلوب �إعالنه
 ق��ررن��ا مبثابة احل�����ض��وري ب��ال��زام امل��ت��ن��ازع �ضدها ب��ان ت����ؤدي للمتنازعة مبلغ: م��و���ض��وع الإع��ل�ان
 من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف%5 اثنني و�سبعني الف دره��م والفائدة القانونية بواقع
.  وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة2021/12/28
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 نزاع مدين3970/2021/460:يف املنازعة رقم
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 تنفيذ جتاري1095/2022/207
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حمكمةاال�ستئناف
2022/2/22  بتاريخ13475 العدد
)مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
 ا�ستئناف جتاري115/2022/305:يف اال�ستئناف رقم

00000

87 دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم:املنظورة يف
 جت���اري جزئي2021/2378: �إ�ستئناف احل��ك��م ال�����ص��ادر يف ال��دع��وى رق������م: مو�ضوع اال�ستئناف
.والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
وا-كيني كا:امل�ست�أنف
 مبنى بناية القرن-  �شارع ابوبكر ال�صديق-  دبي-  ديرة-  املرقبات-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
احمد مهدي العتيبي/ بوكالة املحامي- 203  �شقة مكتب- 21
 م�ست�أنف �ضده:  �صفته- م.م.ذ. �شاينيز بزن�س هاب دي دبليو �سي �ش-1 : املطلوب �إعالنه
 وحددت لها جل�سة.2378/2021:احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م/ قد �أ�ست�أنف: مو�ضوع الإعالن
 وعليه يقت�ضى,  �ص بقاعة التقا�ضي عن بعد10.00  ال�ساعة2022/3/16 يوم االربعاء املوافق
.ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/71 - real estate execution
Considered at :4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 74/2020-partial
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 47901), including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826
Notifiee: 1- Parameswari Sakthivel Murugan, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 48901.00) to the
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Amal Abdullah Mohammed.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Real Estate -partial 18/2021/1251
Notification by Publication
publication of judgment
Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- Rakhimzhan Suyurov
Unknown residence
The judgment creditor/ Aqaar Corporation, represented by/ Abdulla Marwan
Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi, hereby notifies you that the court has
issued a judgment in the session held on 26-01-2022 in the said case to the favor
of/ Aqaar Corporation by obliging the defendant to pay to the plaintiff an amount
of (AED 606.024) and legal interest of 5% annually from the date of judicial
claim until full payment and rejected other requests and obliged the Defendant to
pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' fee. Such judgment
is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next day
of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed
bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly
announced.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/890-partial real estate
Considered at : 4th Partial Real Estate Department No. 198
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (458.836), fees,
expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment Inclusion of the
judgment with expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building – Mezzanine
- Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826 - IBAN:
AE090500000000020106942
Notifiee :1- Abdirahman Ahmed Abdinur, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session
held on 27 09-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the Defendant to pay to
the Plaintiff an amount of AED 358.836 (Three hundred fifty-eight thousand eight hundred thirty-six
dirhams) and legal interest of 12% annually from the date of judicial claim until full payment and
rejected other requests and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams
as attorneys' fee. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from
the next day of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin
Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/ Maryam Khalifa Al Falasi.

حماكم دبي االبتدائية
70533

2022/2/22  بتاريخ13475 العدد
اعالن بالن�شر
 جتاري جزئي3135/2021/16

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

 جمهول حمل الإقامة- م.م.ذ. جولدريدج بوليون للتجارة �ش-1 : �إىل املدعي عليه
�س.م.د.�شني هينج �شياجن ب�صفته مدير �شركة ماغنيت بري�شيو�س ميتال تريدينغ م: مبا ان املدعي
) دوالر9.152.537.75( قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وق��دره
 من تاريخ%5 امريكي او ما يعادله بالدرهم االم��ارات��ي والر�سوم وم�صاريف وات��ع��اب املحاماة والفائدة
.اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
 �صباحا يقت�ضي ح�ضوركم ام��ام ادارة09:00  ال�ساعة2022/2/28 وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
الدعوى االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع
 جدول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور-  خدماتنا االلكرتونية العامة- حماكم دبي االلكرتوين
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
.�أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. :211/2022/76 - real estate execution
Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 589/2020 -partial
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 584.568), including
the fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area- Business Point Building
- Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0504643947 - Email: Execution1 @omalc.ae Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Amir Mahmood Nekooravesh, his capacity: Defendant
Subject of Notification :has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 584568) to the execution
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days
from the date of publishing this notification.
Prepared by/Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/78- real estate execution
Considered at:4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 568/2020-partial
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 866.473), including the
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building –
Mezzanine - Office No. 9 - Tel : 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae - Makkani:
3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Aliev Namik, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 866473) to the execution
applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the execution
procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days
from the date of publishing this notification,
Prepared by/Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 22/ 2/ 2022 Issue No : 13475

Dubai Court of First Instance
Judgment Notification by Publication
In the Case No : 18/2021/883- partial real estate
Considered at : 7th Partial Real Estate Department No. 248
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (230.429), fees,
expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building –
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae - Makkani: 3244594826
- IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1-Abubakar Qassim Cabdo, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its
session held on 23 08-2021 in the said case by obliging the Defendant to pay to the Plaintiff an
amount of (AED130.429) and legal interest of 5% annually from the date of judicial claim until
full payment and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as
attorneys' fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal within
thirty days with effect from the next day of publication of this notification. Issued in the name
of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been
publicly announced.
Prepared by/ Omar Ahmed Al Yasi.

الثالثاء  22فبراير  2022م  -العـدد 13475

22 February 2022 - Issue No 13475

ثقافة وفنون

Tuesday

30

الأم�سية املبا�شرة الثانية ع�شرة من «�شاعر املليون» تنطلق م�ساء اليوم الثالثاء

•• �أبوظبي-الفجر

تنطلق م�ساء اليوم الثالثاء ،الأم�سية املبا�شرة
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة م���ن ب���رن���ام���ج ���ش��اع��ر املليون
مبو�سمه العا�شر ،والذي تنتجه وتنظمه جلنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية

يف �أب��وظ��ب��ي� ،إذ تر�سو ق�صائد ال�شعر النبطي
على �ضفاف �شاطئ ال��راح��ة ب�أبوظبي يف متام
التا�سعة وال��ن�����ص��ف م�����س��ا ًء بتوقيت الإم�����ارات،
وتبث على ال��ه��واء مبا�شر ًة عرب قناتي بينونة
والإمارات وتطبيق الربنامج.
وي�شارك يف احللقة ك��ل م��ن ال�شعراء “ب�شاير

املقبل التميمي من ال�سعودية� ،صقر عبدالعزيز
امل���زروع���ي م��ن �سلطنة عُ��م��ان ،ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
���س��دح��ان م��ن ال�����س��ع��ودي��ة ،ع��ب��دال��ه��ادي �أبودية
ال���ق���ح���ط���اين م�����ن ال�������س���ع���ودي���ة ،ع���ل���ي بريك
ال��را���ش��دي م��ن الإم����ارات ،علي حامد العازمي
من الكويت” ،وال��ذي��ن �سيغردون بق�صائدهم

املميزة �أم��ام �أع�ضاء جلنة التحكيم املكونة من
“�سلطان العميمي م��دي��ر �أك��ادمي��ي��ة ال�شعر،
الدكتور غ�سان احل�سن ،ال�شاعر حمد ال�سعيد”،
وجمهور ال�شعر يف م�سرح �شاطئ الراحة وعرب
ال�شا�شات.
و�أ���س��ف��رت احللقة ال�سابقة ع��ن ت���أه��ل ال�شاعر

الكويتي “مبارك الرزحان من الكويت بـ 47
درج��ة من  ”50بقرار جلنة التحكيم ،وتبقى
خ��م�����س ���ش��ع��راء يف ان��ت��ظ��ار ت�����ص��وي��ت اجلمهور
على م��دار �أ�سبوع عن طريق التطبيق اخلا�ص
بربنامج �شاعر املليون �أو موقعه الإلكرتوين،
وم��ن��ح الفر�صة ل�شاعرين منهم للت�أهل �إىل

املرحلة املقبلة �إذ �سيتم الإع�لان عنهما مطلع
احللقة ال��ق��ادم��ة ،وال�����ش��ع��راء ه��م “هادي مانع
اليامي من ال�سعودية ،علي الدهم�شي العنزي
م���ن ال�����س��ع��ودي��ة ،رك�����اد م���ط���رب ال�����ش��م��ري من
العراق ،عايد حوا�س احلازمي من ال�سعودية،
عبداهلل بن خ�شمان من الكويت».

تنظمه من  13-11مار�س املقبل

تعرف الأطفال وال�شباب على عامل
م�ؤ�س�سة (فن) ّ
الآنيمي الإبداعي خالل فعالية «�شا�شة» 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت م�ؤ�س�سة (فن) املعنية بتعزيز ودعم الفن
الإع�لام��ي ل��دى الأط��ف��ال والنا�شئة ،عن �إطالق
فعالية “�شا�شة” الإب��داع��ي��ة التعليمية بهدف
تعريف ع�شاق فن الأنيمي على ثقافته وجمالياته،
وذلك خالل الفرتة من  13-11مار�س املقبل يف
اجلادة ،بال�شارقة.
وت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار ر�ؤية (فن) الرامية

�إىل حتفيز ال��ط��اق��ات الإب��داع��ي��ة ل��دى الأطفال
وال�شباب يف جمال الفنون الإعالمية والب�صرية،
حيث جتمع فعالية “ �شا�شة “ حمبي فن الأنيمي
ال��ي��اب��اين يف ال�����ش��ارق��ة والإم��������ارات ،ل��ت��ق��دم لهم
جت��رب��ة تعليمية وف��ن��ي��ة ملهمة ع��ن �أ����س���رار هذا
الفن ،وتتيح لهم فر�صة التعبري عن مواهبهم
واكت�ساب مهارات جديدة عرب �سل�سلة من ور�ش
العمل ،والعرو�ض التنكرية وامل�سابقات واجلل�سات
احل����واري����ة والأف���ل���ام ،وغ�ي�ره���ا م���ن الن�شاطات

امل�ستوحاة من �أ�شهر ق�ص�ص الكوميك�س و�ألوانها
القوية.
وتقدم فعالية “ �شا�شة “ للمبدعني ال�صغار �ضمن
“ركن الأنيمي” ،فر�صة تع ّلم �أ�ساليب جديدة يف
ابتكار �شخ�صيات الأنيمي بدءاً من و�ضع الفكرة
ور���س��م��ه��ا و�إن��ت��اج��ه��ا  ،واال����س���ت���ف���ادة م���ن خربات
اال�ستوديوهات الفنية الثالثة امل�شاركة� ،إىل جانب
اال���س��ت��م��ت��اع ب���أل��ع��اب ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي بتقنية
 360درج��ة يف “ركن الواقع االفرتا�ضي” ،مع

توفري النظارات اخلا�صة والكمامات للراغبني يف
خو�ض هذه التجربة املتميزة.
وتتيح الفعالية ملبدعي فن الأنيمي فر�صة عر�ض
�أعمالهم وبيع منتجاتهم يف املنطقة املخ�ص�صة
للت�سوق ،كما ميكن للزوار اال�سرتخاء واال�ستمتاع
ب�أوقاتهم يف �أماكن اجللو�س املزينة ب�أ�شجار زهر
ال��ك��رز ال��وردي��ة �أو امل��ظ�لات امل�صممة على �شكل
طي الأوراق على الطريقة
�أوراق الأوريغامي “فن ّ
اليابانية».

وقالت ال�شيخة جواهر بنت عبد اهلل القا�سمي،
م���دي���رة م���ؤ���س�����س��ة (ف�����ن)“ :ي�أتي ت��ن��ظ��ي��م دورة
ه��ذا العام من فعالية “�شا�شة” يف �إط��ار حر�ص
م�ؤ�س�سة فن على حتويل عملية التع ّلم �إىل جتربة
متكاملة جتمع ب�ين املتعة وال��ف��ائ��دة ،م��ن خالل
توفري من�صة ملهمة للأطفال وال�شباب لتعزيز وا�سعة للتعرف على ثقافة جديدة وا�ستك�شاف
مهاراتهم الإبداعية والفنية وتطويرها ،وخا�ص ًة جمالياتها ،الأمر الذي يفتح الباب �أمامهم لبدء
�أن فنّ الأنيمي يعترب اليوم ظاهرة ثقافية عاملية م�سرية تعليم ّية ومهن ّية واع���دة يف ه��ذا املجال
ت��ق��دم ل��ل��م��ب��دع�ين ال�����ش��ب��اب يف امل��ن��ط��ق��ة م�ساحة الإبداعي».

«دبي للثقافة» تعلن برنامج الن�سخة
الـ  10من «مهرجان �سكة للفنون والت�صميم»
حتت رعاية �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل
مكتوم رئي�سة هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي للثقافة”
ع�ضو جمل�س دبي واحتفاء بالنجاحات التي حققها مهرجان
�سكة للفنون والت�صميم على م��دار ن�سخه الت�سعة املا�ضية
وب�إمتامه عقده الأول هذا العام � ..أعلنت دبي للثقافة عن
برنامج الن�سخة العا�شرة من املهرجان حتت �شعار “ نحتفي
بالفن ..نحتفي باالزدهار» .
وينطلق حتت مظلة املهرجان اجلديدة “من�صة �سكة للفنون
والت�صميم” وبحلته الب�صرية امل�ستحدثة وامل�ستوحاة من
�شجرة ال�سدر يف حي الفهيدي التاريخي حيث �سريحب احلي
ب���زواره للتجول يف �أروق��ت��ه وجنباته خ�لال ف�ترة املهرجان
من � 15إىل  24مار�س  2022لال�ستمتاع بربنامج غني
بالفعاليات والأن�شطة املبدعة.
وي��ق��ام امل��ه��رج��ان حت��ت مظلة “مو�سم دب���ي الفني” الذي
تتوا�صل �أعماله خالل �شهري فرباير ومار�س  2022وهو
احتفالية فنية �سنوية �شاملة �أطلقتها دبي للثقافة لالحتفاء
بامل�شهد الإبداعي والثقايف املتنامي يف الإمارة وجتمع خمتلف

الفعاليات والأن�شطة الإبداعية يف الأماكن العامة وامل�شاريع
الفنية اخلارجية واملبادرات التفاعلية ،وور�ش العمل واملعار�ض
وجل�سات النقا�ش وفنون الأداء.
يتمثل االجتاه اجلديد لـمهرجان �سكة للفنون والت�صميم يف
خلق منظومة متكاملة من العقول املبدعة النا�شئة التي تبد�أ
م�شوارها الإب��داع��ي خ�لال املهرجان ول��ذا مت �ضم املهرجان
حتت مظلة من�صة �سكة للفنون والت�صميم لأخذهم على رحلة
على مدار العام لدعمهم يف حياتهم املهنية وم�ساعدتهم على
حتقيق �أهدافهم يف �أن ي�صبحوا فنانني حمرتفني وحتتفي
هذه الدورة من �سكة مبا حتقق بالن�سخ الت�سعة املا�ضية من
املهرجان ومت اختيار الأعمال الفنية امل�شاركة بحيث ت�شكل
�سردا ممتعا حلكاية املعر�ض ي�ستمتع به اجلمهور �إذ جاء من
هذا املنطلق اختيار �شعار “نحتفي بالفن نحتفي باالزدهار».
وقالت �سعادة هالة ب��دري مدير عام دبي للثقافة “ :ن�سعى
من خالل هذا املهرجان �إىل حتقيق الكثري من الأهداف ويف
مقدمتها رعاية الفنانني يف دولة الإم��ارات واملنطقة و�إتاحة
الفر�ص املثالية لهم لعر�ض �إبداعاتهم الفنية �أم��ام جمهور

حملي وعاملي وا�سع يف دبي وحتت �إ�شراف خرباء يف خمتلف
امل��ج��االت وذل��ك حتقيقا ملهمتنا يف �إي��ج��اد الفر�ص للفنانني
املبتدئني واحت�ضان امل��واه��ب وت�شجيعها م��ن خ�لال توفري
املن�صات املثالية لهم ل�صقل مهاراتهم وازده��ار �أعمالهم مبا
يدعم االقت�صاد الإبداعي يف الإم��ارة وير�سخ مكانتها مركزا
عامليا للثقافة وحا�ضنة للإبداع وملتقى للمواهب وعا�صمة
عاملية لالقت�صاد الإبداعي».
و�أ����ش���ارت �إىل �أن مفهوم ال��ه��وي��ة الب�صرية للمهرجان هذا
العام ينطلق من العن�صر الأه��م يف �سكة وهو جمتمعها من
امل�ست�أجرين وال��ف��ن��ان�ين وال����زوار  ..وق��ال��ت  “ :يف الذكرى
العا�شرة النطالق املهرجان نحيي جميع الأ�شخا�ص الذين
�ساروا يف �أروق��ة احل��ي و�أ�س�سوا لواحد من �أك�ثر املهرجانات
ت��ف��ردا يف دب��ي خا�صة ودول���ة الإم����ارات عموما ونحتفل هذا
العام ب��اجل��ذور الرا�سخة وبالقوة والنمو ال��ذي حتقق على
م��دار ال�سنوات املا�ضية ونحتفل بجيل مبدعي �سكة الذين
انطلقوا من ه��ذا امل��ك��ان ..نحتفي بـ”�سدرة �سكة” ولتفعيل
ه��ذا املفهوم مت تكليف ث�لاث فنانات ب�إن�شاء تراكيب فنية
با�ستخدام الأ�شجار املوجودة يف احلي“ :تركيبات �سدرة �سكة
الفنية” وه��ن الفنانة الأردن��ي��ة �شريين �شلهوب والفنانة
الرو�سية �إيفجينيا �سيلفينا والفنانة املك�سيكية باوال لوبيز».
و�أ�ضافت بدري� “ :أعددنا للجمهور هذا العام باقات �إبداعية
قوامها الفنون الب�صرية وامل�سرحية واملو�سيقية والأفالم
والغناء والنكهات الأ�صيلة مب�شاركة املواهب الفنية النا�شئة
يف الإم���ارات ودول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية..
وندعو ع�شاق الفنون من خمتلف �شرائح املجتمع �إىل زيارة
فعاليات املهرجان لال�ستمتاع بعامل الفن والت�صميم الرائع
«.
وعلى مدار �أيامها الع�شرة �ست�شهد ن�سخة العام  2022من
مهرجان �سكة للفنون والت�صميم عر�ض �أعمال فنية ت�شكل
انعكا�سا حقيقيا ملو�ضوع املهرجان لفنانني �إماراتيني نا�شئني
وفنانني مقيمني يف دولة الإمارات حيث خ�ص�صت ثالثة من
منازل حي الفهيدي التاريخي لهذا الغر�ض كما ت�ضم �أجندة
املهرجان معر�ضا حتت عنوان « »Space NFTب�إ�شراف
القيم الفني الإيطايل جو�سيبي مو�سكاتللو.
ويف ب���ادرة تعد الأوىل م��ن نوعها ه��ذا ال��ع��ام �سيكون ل�سكة
منزلها اخل��ا���ص يف امل��ه��رج��ان وال����ذي �سيخ�ص�ص لتعريف
زوار املهرجان �إىل الفكرة وراء �ضم “�سكة املهرجان” �إىل
“�سكة املن�صة” من خ�لال باقة من ال�برام��ج املتنوعة التي
�ستوفر ل��ل��زوار جتربة ممتعة ومميزة تلبي جميع �أذواقهم
واهتماماتهم الفنية وحتول �أروق��ة حي الفهيدي التاريخي
�إىل متحف فني مفتوح.
وم��ن �أب��رز معامل �سكة ه��ذا العام “بيت الت�صميم والإعالم
اجلديد” الذي �سي�ضم تركيبا تفاعليا بديعا للفنان جاك بي
دو يتميز ب�أنه يعك�س �صورة �أي �شخ�ص �أو ج�سم �أمامه ف�ضال
عن عمل فني بعنوان “�سوالف من مودو” من ت�صميم الفنان
الإماراتي عمر القرق وال��ذي يعر�ض م�ساحة تفاعلية تعيد
�صياغة املفاهيم م�شكال منزال �إماراتيا تقليديا من منازل
حي الفهيدي التاريخي.

كما يربز يف هذه الن�سخة من املهرجان “البيت اخلليجي” من
ت�صميم متحف الفن اخلليجي �أول متحف رقمي خم�ص�ص
للفن من منطقة اخلليج العربي برعاية الفنانة الإماراتية
احلائزة على العديد من اجلوائز املرموقة �سمية ال�سويدي
يعر�ض ه��ذا البيت �أع��م��ال خم�سة فنانني م��ن دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخلليجي يحتفلون بالقيم الإن�سانية الإيجابية
امل�شرتكة قبل امل�ضي �صوب مرحلة جديدة بعد اجلائحة.
وي�ست�ضيف م��ه��رج��ان �سكة للفنون والت�صميم �أي�����ض��ا باقة
م��ن��وع��ة م��ن امل��ع��ار���ض الت�صميمية وال�تراك��ي��ب الإبداعية
الأخرى من �أبرزها معر�ض “العودة �إىل بيت اجلذور” من
ت�صميم �صانعي جم��وه��رات يف الإم���ارات حيث ينطلقون يف
رحلة ذاتية عرب الزمن والفن وت�صميم املجوهرات ف�ضال عن
جداريات بديعة لفنانني موهوبني من الإمارات ودول جمل�س
التعاون اخلليجي مثل� :سقاف الها�شمي وغاري و يونغ بريي
الع�شماوي والفنان البحريني هوفيل �إىل جانب تراكيب فنية
مميزة يف حميط حي الفهيدي التاريخي من �إبداع كوكبة من
الفنانني من بينهم الفنان اللبناين كرمي مترجي والفنانة

الإماراتية �سارة �أهلي.
وتت�ألق �ضمن املهرجان ه��ذا العام �ساحة لل�سينما والر�سوم
امل���ت���ح���رك���ة ي�������ض���م ب���رن���اجم���ه���ا ع���رو����ض���ا مم���ت���ع���ة تقدمها
Locomotion Community Cinema
لأف�لام من دول��ة الإم���ارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي
وثالثة �أيام خم�ص�صة للمواهب املحلية من طالب اجلامعات
و�صانعي الأفالم امل�ستقلني �إ�ضافة �إىل يومني من �أفالم عربية
ق�صرية – الن�سخة اخلام�سة من “بريوت متحركة” وور�ش
عمل و�أن�شطة �شيقة من تقدمي غرفة الر�سوم املتحركة.
كما ي�ست�ضيف املهرجان على مدار �أيامه الع�شرة برنامج ور�ش
عمل يف الفنون الب�صرية والت�صميم والو�سائط اجلديدة
برعاية �آرت دب��ي ف�ضال ع��ن � 10أي���ام م��ن املو�سيقى احلية
والأن�شطة املتنوعة والنكهات املحلية الأ�صيلة التي �سيعي�ش
زوار املهرجان �أجواءها الآ�سرة يوميا من ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء حتى احل��ادي��ة ع�شرة ليال خ�لال �أي���ام الأ���س��ب��وع ومن
ال�ساعة الثانية ظهرا حتى منت�صف الليل يف يوم ال�سبت ومن
ال�ساعة الثانية ظهرا حتى احلادية ع�شرة ليال يوم الأحد.
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�أجيد اختيار �أدواري و�أعطي بقدر ا�ستطاعتي

روال بق�سماتيَ :من يقف �أمام
الكامريا ،يجب �أن ميلك الكاريزما
انتهت املمثلة اللبنانية روال بق�سماتي من ت�صوير م�سل�سل (رق�صة مطر) ،الذي ت�ستعدّ
من�صة (�شاهد) لعر�ضه قريب ًا.بق�سماتي حتدثت عن دورها يف امل�سل�سل وعالقتها ب�أبطاله
وموا�ضيع فنية �أخرى يف هذا احلوار:
• انتهيتِ من ت�صوير (رق�صة مطر)؟
 �صحيح .ه��ذا العمل �س ُيعر�ض قريباً على من�صة (�شاهد) ،وه��و يجمعني ب�إمييه �صياحومك�سيم خليل .وا�ستغرق ت�صويره نحو � 3أ�شهر مع �أنه من  10حلقات.
بد�أنا الت�صوير يف �شهر �أكتوبر وانتهينا منه قبل نحو �شهر.
�ألعب دور حمامية يف ه��ذا العمل ،وي���ؤدي مك�سيم دور رئي�س فرقة مو�سيقية،
وكانت تربط بيننا عالقة �سابقة ،ومن بعدي يتعرف على �إمييه �صياح ويقيم
عالقة حب معها ،ولكنها ُتقتل وتتوجه �أ�صابع االتهام �إىل مك�سيم ويدخل
ال�سجن.
ً
وعندها يطلب مني �أن �أدافع عنه لأنني �أعرفه عن قرب و�أدرك جيدا �أن
من امل�ستحيل �أن يرتكب جرمية قتل.
• كيف تق ّيمني التجربة مع مك�سيم خليل؟
 عندما تتواجد الكيمياء بني املمثلني تكون النتيجه جيدة .هناك عددكبري من املمثلني املعروفني الذين ميثلون ب�شكل جيد ،ولكن بالن�سبة
�إىل الكيمياء ،فيجب �أن ي�شعر املمثلون باالرتياح عندما يجتمعون يف عمل
واحد كي يتمكنوا من التفاعل وتبادل االنفعاالت والأحا�سي�س� .أحببتُ
العمل مع مك�سيم خليل كثرياً.
• و�إمييه ال�صياح؟
 (بتجنن) ،وهي كما تخ ّيلتها� .إمييه �إن�سانة هادئة وحمرتمة ،وقلتلها �إنني ر�سمتُ لها �صورة يف ر�أ�سي و�أنها تتطابق معها يف احلقيقة،
بل حتى �أف�ضل منها.
تف�سرين هجمة املذيعات على التمثيل؟
• كيف ّ
 �أين؟• �إمييه �صياح كانت مذيعة ،و�أخرياً دخلت نوال بري املجال
و�أنت ومينى �شري و�سواكن؟
 مل��ى لوند متثل �أي�ضاً م��ع م���روان ح���داد ،وب���دور كبري يفم�سل�سل (الزوجة الأوىل).
�أمتنى �أن ُتفتح الأبواب يف وجه اجلميع ،ومَن جتد مكاناً
لهاَ ،
مل ال؟ النا�س يحبون �أن ي�شاهدوا �شخ�صاً �أتى من
جمال خمتلف �إىل جمال جديد و�أن يتحدى و�أن يثبت
نف�سه ،وهذه ُتعترب �إ�ضافة له.
مَن يقف �أمام الكامريا ،يجب �أن ميلك الكاريزما .ويف
الأ�سا�س ،ال ميكن للمذيع �أن ي�صبح مذيعاً �إذا كان ال
ميلك الكاريزما ،و�أنا �أحتدث هنا عن �أ�سماء نعرتف
بها �سواء كمذيعني �أو كمذيعات.
مَن يدخل جم��ا َل التمثيل ال مانع من �أن ي�ستم ّر
يف حال �أثبت نف�سه ،وال �شك �أن �شركات الإنتاج كي
تكرر التجربة معه فهي ال بد �أنها جتد �أنه ميلك
القدرة كي يخو�ض التجربة.
• كيف وج��دتِ ن��وال ب��ري يف التمثيل يف (عرو�س
بريوت)؟
 مل �أ�شاهد امل�سل�سل ،ومل �أعرف �أنها دخلت املجال �إال�أخرياً .حالياً بد�أت �أتابع �أعمال املن�صات ومل �أكن �أفعل
ذل��ك �سابقاً .مل �أتابع �أي ج��زء من م�سل�سل (عرو�س
مق�صرة.
بريوت) ،و�أعرتف ب�أنني ّ
• الالفت يف جتربتك �أن الكل ي ُْجمِ ع على عفويتك
وتلقائيتك ،وال �شك �أن هذه الناحية تحُ �سب لك؟
 يجب �أن يكون املمثل حقيقياً يف �إح�سا�سه و�أن يتعاملم��ع املهنة مب�س�ؤولية عالية ،لأن املُ�شاهد مي ّيز املمثل
الذي ي�ؤدي بجدية ويعطي ال�شخ�صية معناها و�أبعادها.
امل��م��ث��ل��ون ال��ذي��ن يلفتونني ه��م مَ���ن ال ي�����ؤدون �أدواره����م
مببالغة وت�ص ُّنع ،وه���ؤالء يدخلون القلب ب�شكل �أ�سرع

هند �صربي :مل �أكن �أتوقع
جناح (البحث عن عال)
�أعربت الفنانة هند �صربي عن �سعادتها مل�شاركتها يف م�سل�سل (البحث
ع��ن ع�ل�ا) ،الف��ت��ة �إىل �أن��ه��ا مل تكن تتوقع ال��ن��ج��اح ال���ذي حظي به
امل�سل�سل ،على الرغم من عر�ضه على من�صة عرب الإنرتنت.
وقالت �صربي ،خ�لال مداخلة هاتفية مع الإع�لام��ي خريي
رم�ضان ،مقدم برنامج (حديث القاهرة) ،املذاع عرب ف�ضائية
(القاهرة والنا�س) ،م�ساء �أم�س� ،إن امل�سل�سل رغم قلة عدد
حلقاته ف���إن��ه الق��ي ردود �أف��ع��ال وا���س��ع��ة و�صلت �إىل دول
اخلليج ،ولي�س فقد داخل م�صر ،م�ضيفة( :عارفة ان الـ6
حلقات م�ش كفاية وبعتذر للم�شاهدين ب�س احنا تعبنا
�أوي ع�شان نطلعهم).
و�أف����ادت ب����أن امل��خ��رج ه���ادي ال��ب��اج��وري ه��و ال���ذي ر�شح
�أحمد ط��ارق لأداء �شخ�صية دكتور م��روان بامل�سل�سل،
م�شرية �إىل �أن الطفلة يا�سمينا العبد �أدت الدور
يف امل�سل�سل بطريقة مبهرة على ال��رغ��م م��ن �صغر
�سنها ،وكان ح�ضورها طاغيا �أمام الكامريا ولها
م�ستقبل كبري.
ي��ذك��ر �أن م�سل�سل (ال��ب��ح��ث ع��ن عال)
ب������د�أ ع���ر����ض���ه  3ف��ب��راي�����ر ،وي�شهد
ع�����ودة ال�����ش��خ�����ص��ي��ة املحبوبة
ع��ل��ا ع���ب���دال�������ص���ب���ور التي
تلعب دوره���ا النجمة هند
������ص��ب��ري ،ح����ي����ث ت����واج����ه
ع��ل�ا حت����دي����ات خمتلفة
خ�لال املرحلة اجلديدة
م��ن ح��ي��ات��ه��ا ،وتكت�شف
ح��ق��ائ��ق وم���ف���اج����آت مل
تكن تعلم بوجودها.
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وهم �أكرث قدرة على الإقناع ،ولذلك كلما در�س املمثل ال�شخ�صية وحفظها و�ساعده املمثل الذي يقف
�أمامه ،كلما و�صلت ال�شخ�صية ب�شكل �أف�ضل.
• هل ميكن القول �إنك تخو�ضني جتربة مميزة� ،أو ًال ب�سبب �أدائك العفوي واملُريح ،وثانياً لوقوف
احلظ ال��ذي يحالفك ويدعمك لأن��ك �شاركتِ يف �أعمالك �أب��رز جنوم العامل العربي ومن بينهم تيم
ح�سن وق�صي خويل ومك�سيم خليل ومعت�صم النهار؟
 امل�س�ألة ال عالقة لها باحلظ .بعدما تعاونتُ مع ق�صي يف عملي الأول ،مل يكن هناك �أي مربر لدىال�شركة امل ُ ْنتِجة كي �أت�شارك مع معت�صم النهار وتيم ح�سن ومك�سيم خليل يف �أعمال الحقة لو مل �أكن
على قدر امل�س�ؤولية.
رمبا يلعب احلظ دوره يف �أول جتربة ،ولكنه ال ميكن �أن ي�ستمر لو �أنني مل �أثبت نف�سي.
• وهذا يعني �أنك ت�ستحقني كل ذلك؟
 طبعاً ،ولي�س عيباً �أن �أقول �إنني �أ�ستحق ذلك� .أ�شتغل على جتربتي ،و�أجيد اختيار �أدواري و�أعطي بقدرا�ستطاعتي يف جمال عملي .مَن ال يجيد تقدير نف�سه جيداً فلن يقدّره الآخرون.
ومثلما �أنا بارعة يف التمثيل ،فهناك غريي بارعون �أي�ضاً ،و�أنا ال �أدّعي �أنني الرقم واحد وال يوجد �أحد
من بعدي.
�أح�صل على فر�ص جميلة لأنني �أ�شتغل ب�شكل جيد .رمبا الفر�صة التي �أُعطيت يل �أول مرة كان للحظ
دور فيها ،وال �شك �أنهم وجدوا �أنني �أملك الطاقة ف�أخ�ضعوين للتجربة وح�صلوا على نتيجة جيدة.
• ما م�شاريعك للفرتة املقبلة؟
 -ال �شيء حتى الآن و�أنا يف فرتة نقاهة.

حممد علي رزق" :معايل ماما"
�أعادين للكوميديا
ي�شارك الفنان حممد على رزق ،فى بطولة فيلم
"معاىل ماما" الذى يعر�ض حاليا فى ال�سينمات،
مع ب�شرى� ،شيماء �سيف ،حممود الليثى ،عالء
مر�سى� ،سامى م��غ��اورى� ،إ�سماعيل �شرف ،دعاء
رج���ب ،ح�����س��ام داغ����ر��� ،ش��ري��ف ب��اه��ر ،ن���ور �إيهاب،
و�سوىل ،والطفل يا�سني.
و قال "رزق" �إنه حتم�س للم�شاركة فى هذا العمل
لأنه يعيده مرة �أخرى للكوميديا بعد �أدوار ال�شر
ال��ت��ى ق��دم��ه��ا م����ؤخ��� ًرا ف��ى "�إال �أنا" و"ن�صيبى
وق�سمتك ،"4م�شرياً �إىل �أنه يج�سد خالل �أحداث
الفيلم �شخ�صية "ح�سن" ال�سائق ال���ذى يعمل
عند "معاىل" ال�شخ�صية التى تقدمها ب�شرى
فى الفيلم ،ويحاول م�ساعدتها فى امل�شاكل التى
تواجهها مع �أوالده��ا ويحدث بينهما الكثري من
املواقف الكوميدية.
وع��ن �أعماله ال��ق��ادم��ة� ،أو���ض��ح �أن��ه �سي�شارك فى
ال�سباق الرم�ضانى ال��ق��ادم ب��اجل��زء الثالث من
م�سل�سل "االختيار" ،ال��ذى ي�شارك فى بطولته
�أح���م���د ع����ز� ،أح���م���د ال�����س��ق��ا��� ،ص�برى ف�����واز ،دنيا
امل�صرى ،جنالء بدر ،و�آخرين ،من ت�أليف هانى
�سرحان ،و�إخراج بيرت ميمى.
يذكر �أن��ه عر�ض م�ؤخ ًرا ملحمد على رزق حكاية
"واللى ما ي�شرتى يتفرج" التى عر�ضت �ضمن
حلقات م�سل�سل "ن�صيبى وق�سمتك ،"4و�شارك
فيها مع ب�سمة� ،إيهاب فهمى ،حممد على رزق،
هبة عبد الغنى ،ندا ع��ادل ،يا�سمني الب�شبي�شى،
لبنى عزت ،ت�أليف عمرو حممود يا�سني ،و�إخراج
ع�صام ن�صار
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طبيب يك�شف �سببا غري متوقع للزكام املزمن
�أعلن الدكتور �ألك�سندر ميا�سنيكوف� ،أن العقاقري
اخلا�صة ب��ع�لاج �ضغف االنت�صاب ت�سبب احتقان
الأن��ف .وي�شري ميا�سنيكوف يف حديث تلفزيوين،
�إىل �أن �أ�سباب احتقان الأنف املزمن ،لي�ست فريو�سية
فقط ،بل قد تكون احل�سا�سية ،التي يعاين منها
واح��د من كل ع�شرة �أ�شخا�ص يف ال��ع��امل .كما قد
يحدث احتقان الأن��ف خالل فرتة احلمل ،نتيجة
تغري م�ستوى الهرمونات.
وي�ضيف ،ولكن غالبا ما تظهر هذه امل�شكلة نتيجة
تعاطي �أدوي���ة وعقاقري خمتلفة مثل الهرمونية
وم�سكنات الأمل وم�ضادات االكتئاب.
ويقول" ،لقد �أ�صبح الآن بالإمكان �شراء وتناول

قطرات العني بدال من
نظارات القراءة

فوائد املوز
يعد امل���وز م��ن الفاكهة الغنية
ب��ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة؛ لكونه
يحتوي على كثري من املعادن،
كالزنك واحل��دي��د واملغن�سيوم
وال��ب��وت��ا���س��ي��وم ،والفيتامينات
م��ث��ل (�أ) ،و(ب  ،)12و(ج���ـ)،
و(د) ،ك����م����ا ي����ح����ت����وي على
ال�بروت�ين والكال�سيوم؛ لذلك
فهو غني بالفوائد ال�صحية .وي�ستعر�ض موقع (�إيت رايت) جمموعة من
الفوائد ال�سحرية للموز؛ منها امل�ساهمة يف عالج الأنيميا وفقر الدم؛ ملا
يحتويه من احلديد .كما ي�ساهم يف عالج �ضغط الدم املرتفع؛ حيث يعمل
على خف�ض ال�ضغط؛ لكونه يحتوي على ن�سبة عالية م��ن البوتا�سيوم
وك��م��ي��ات قليلة م��ن امل��ل��ح؛ ل��ذل��ك ف��ه��و ع��ام��ل وق��اي��ة م��ن �أم���را����ض القلب
وال�سكتة الدماغية .وي�ساعد املوز على مقاومة االكتئاب؛ ملا يحتويه من
مادة "الرتبتوفان" التي يتم حتويلها �إىل مادة "ال�سريوتونني" مبا ي�ساهم
يف حت�سني املزاج .ويعمل على تقوية العظام مبا يحتويه من الكال�سيوم.
كما �أنه ينظم ن�سبة ال�سكر يف الدم ويحمي من ال�سكري من النوع الثاين،
وي�ساعد على خف�ض الوزن على عك�س ال�شائع من كونه يزيد الوزن ويقلل
غيثان ال�صباح عند احل��وام��ل كما �أن��ه م�ضاد طبيعي للحمو�ضة ويعالج
قرحة امل��ع��دة .كما �أن م��وز مفيد ملقاومة ت�شنج الع�ضالت .ويعد كذلك
مفيدًا جدًّا للأطفال؛ لكونه يرفع م�ستوى الذكاء وي�ساعد الطفل على
االنتباه واليقظة خالل املذاكرة.

ميا عن الذهب؟
• ما هو اال�سم الذي كان ُيطلق قد ً
 -الأ�صفر الرنان.

• كيف يت�صرف العقرب حينما حتيط به النار؟
 -يل�سع نف�سه فيموت.

• ما هو �أثقل احليوانات بالعامل؟
 -احلوت الأزرق.

• هل ت�ستطيع االفعى ان تتماوت ؟
 نعم هناك بع�ض الأفاعي ي�ستطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية االنفوت�سمى احياناً ذات احلفيف او االفعى النفاحة او الثعبان النفاح ف�أذا
وك�ست هذه الأفعى لفرتة طويلة ف�إنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف
�أمل وا�ضح ثم تهد�أ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدالة الل�سان كما
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك وال تعود �إىل
طبيعتها حتى يرتكها الدخيل ويذهب بعيداً.

�أدوية لعالج �ضعف االنت�صاب لدى الرجال .وهذه
"احلبوب الزرقاء" هي �سبب كال�سيكي الحتقان
الأنف".
وي�شري ميا�سنيكوف� ،إىل �أن قطرات الأنف املختلفة،
ميكنها عالج الزكام ،ولكن ي�ؤدي ا�ستخدامها لفرتة
طويلة� ،إىل حدوث م�ضاعفات يف الغ�شاء املخاطي
للأنف ،ما يتطلب تدخال جراحيا .عموما ميكن
�أن تت�أثر حالة البلعوم الأنفي بزيادة احلمو�ضة،
وكذلك نتيجة انخفا�ض وظيفة الغدة الدرقية.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،مي��ك��ن �أن ي�����ص��اب البع�ض
باحتقان الأنف ،حتى عند تناولهم جرعة �صغرية
من الكحول.

راق�صون ي�ؤدون ً
عر�ضا خالل احتفاالت ال�سنة القمرية اجلديدة يف احلي ال�صيني يف نيويورك .رويرتز

ي��ع��اين ك��ل �شخ�ص تقريبا م��ع التقدم بالعمر م��ن م�شكالت يف الر�ؤية.
ويعتقد �أن ال�سبب لي�س يف �شيخوخة اجل�سم فقط ،بل ويف ا�ستخدام الأجهزة
الإلكرتونية لفرتة طويلة يف �أماكن مغلقة و�أمرا�ض عديدة.
وت�شري �صحيفة � ،The New York Timesإىل �أن الر�ؤية هي �أول
املت�ضررين من كل هذا ،لأن عد�سات العني مع التقدم بالعمر تت�صلب ،ما
ت�ضطر ع�ضالت العني �إىل بذل جهد �أكرب للرتكيز على الأ�شياء القريبة.
ويطلق على هذه احلالة ق�صر الب�صر ال�شيخوخي .ما ي�ضطر ال�شخ�ص �إىل
ا�ستخدام نظارات خا�صة للقراءة .ولكن قبل فرتة ق�صرية اقرتح الأطباء
حل هذه امل�شكلة با�ستخدام قطرات خا�صة بدال من النظارات ،ت�ساعد على
تغيري م�ساحة حدقة العني.
وقد �أظهرت نتائج االختبارات ال�سريرية لهذه القطرات مب�شاركة 750
متطوعا �أع��م��اره��م  55-40ع��ام��ا� ،أن املتطوعني �أ�صبحوا بف�ضل هذه
ال��ق��ط��رات ي���رون ث�لاث��ة خ��ط��وط و �أك�ث�ر م��ن خ��ط��وط امل��خ��ط��ط اخلا�ص
بفح�ص النظر .ومل ت�سجل �أي �أعرا�ض جانبية ناجتة عن ا�ستخدام هذه
القطرات� ،سوى �أن  15باملئة من املتطوعني ا�شتكوا من �صداع خفيف (لأنه
ب�سبب حت�سن حدة الب�صر ،يتعني على الدماغ معاجلة املزيد من املعلومات
املرئية) .و�أبلغ  5باملئة منهم عن �آثار جانبية �أخرى مثل احمرار العني،
وعدم و�ضوح الر�ؤية و�أمل يف العني وتهيجها وزيادة يف �إفراز الدموع.
وت�ستخدم هذه القطرات مرة واحدة يف اليوم ،حيث يقل�ص العن�صر الفعال
بيلوكاربني ،م�ساحة حدقة العني .ووفقا للمبتكرين ي�ستمر هذا الت�أثري
معظم فرتة النهار تقريبا .وتقل�ص م�ساحة احلدقة يح�سن الر�ؤية وت�صبح
ال�صورة �أكرث و�ضوحا.
وات�ضح من نتائج االختبارات ال�سريرية �أي�ضا� ،أن املتطوعني� ،أ�صبحوا
يرون �أف�ضل حتى يف حالة الإ�ضاءة ال�سيئة .وذلك لأن العني تتكيف لر�ؤية
الو�سط املحيط .فنحن ن��رى الو�سط املحيط يف �ضوء ال�شم�س ال�ساطع
ويف وق��ت الغ�سق .و�أك�ثر من ه��ذا عند ال��دخ��ول �إىل غرفة مظلمة متاما
يف البداية ال نرى �أي �شيء ولكن بعد فرتة يتكيف الدماغ تدريجيا ونبد�أ
بالر�ؤية على الأقل اخلطوط املحيطية للأ�شياء.
ومع ذلك ،ال ين�صح اخلرباء با�ستخدام هذه القطرات عند قيادة ال�سيارة
ليال �أو القيام ب�أعمال خطرة يف ظروف الإ�ضاءة ال�ضعيفة.
وجتدر الإ�شارة� ،إىل �أن هذه القطرات ال حت�سن الر�ؤية البعيدة ،ويحتمل
�أنها لن تفيد من جتاوزوا  65عاما.
وميكن ا�ستخدام هذه القطرات مع قطرات العني الأخ��رى ،ولكن بفارق
زمني ال يقل عن خم�س دقائق.
وقد وافقت الهيئة الطبية الأمريكية  FDAعلى اعتماد هذه القطرات،
على �أن تباع بو�صفة طبية يف ال�صيدليات.

• هل تعلم �أن حرير العنكبوت �أقوى  5مرات من الفوالذ.
• هل تعلم �أن الن�سور ال متوت ولكنها تنتحر ب�سبب املر�ض.
• هل تعلم �أن �شبكية العني حتتوي على نحو  90مليون خلية ح�سية م�س�ؤولة عن التقاط ال�صور
ومتييز الألوان.
• هل تعلم �أن �أ�شعة ال�شم�س ت�شتمل على فيتامني د ب�صورة طبيعية يف �ساعات ال�صبح الأوىل.
• هل تعلم �أن �إ�سماعيل عليه ال�سالم �أول من ركب اخليل.
• هل تعلم �أن �أول ما ي�سمع الطفل يف حياته هو �صوت �أمه ،حيث �إن الطفل ي�سمع �صوت �أمه وهو يف
بطنها.
• هل تعلم �أن النملة ت�ستطيع �أن حتمل وزنا يفوق وزنها بـ  50مرة.
• هل تعلم �أن جمموع البحريات املوجودة يف كندا وحدها يزيد عن عدد البحريات املوجودة يف جميع
دول العامل جمتمعة.
• هل تعلم �أن جمموع البحريات املوجودة يف كندا وحدها يزيد عن عدد البحريات املوجودة يف جميع
دول العامل جمتمعة.
• هل تعلم �أن النوم ب�صورة مبكرة واال�ستيقاظ ب�صورة مبكرة من الأمور التي ت�سهم يف �صحة الإن�سان
ب�شكل كبري جدا.

العجوز والثعبان
كان الثعبان نائما بني �صخرتني عندما اهتزت احداهما ف�سقطت على الأخرى وانح�شر الثعبان فيما بينهما ال
ي�ستطيع اخلروج ومل ير�ض احد ب�أن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�سرتيح على ال�صخره فناداه
الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه ف�أف�سح له مكانا واخرجه ..وقف الثعبان الكبري ال�ضخم
امام العجوز و�س�أله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان نعم ..ولكن
انا لن ا�ؤذيك بل �س�أقدم لك عر�ضا :لك ان تتمنى امنية ف�أحققها لك .فقال العجوز :ا�شكرك مل انقذك لتقدم
يل مكاف�أة بل انقذتك لوجه اهلل.
فقال الثعبان ا�شكرك مرة ثانية وخذ هذه احللقة التي على رقبتي فالب�سها يف رقبتك او امنحها ملن ت�شاء
فتحميه وحتقق له ما يريد و�سيعي�ش حياة هانئة ..ف�شكره العجوز واخذ احللقة وان�صرف.
وملا ذهب لبيته حكى البنه �سلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �شبعت من الدنيا اما انت ف�أمامك الكثري
لتفعله فيها ف�شكره ابنه البار واخذ احللقة وو�ضعها يف رقبته وخرج حلراثة ار�ضه ف�أح�س ب�أن يده تعمل ك�أنها
يد  100رجل ويف وقت ق�صري كان قد انتهى من عمله ،اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�ساعدة احد وك�أنه
مارد ي�ستطيع ان يحمل جبال  ..ف�أخفى مافيه من قوة حتى ال يطمع فيها احد .
ج��اء وق��ت ن��زل �إىل القرية رج��ل جبار عنيد ميلك جي�شا من الرجال الأ���ش��رار ف�أخذ يعيث يف القرية ف�سادا
وي�أخذ ما فيها ملكا له ومل ي�ستطع احد ان يت�صدى له لقوته وجربوته وهنا جل�س �سلطان ليال يحدث نف�سه
ب�صوت عال هل ي�ستطيع هذا الطوق ان ي�ساعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد ملأ ن�صف الغرفه وقال وهل
حت�سبني �س�أترك هذه الوليمة تفوتني ،ذلك الرجل اجلبار يل ولأعواين جي�شه حالال علينا و�ضحك �ضحكة
مدوية اختفى بعدها وخرج �سلطان ملواجهة الرجل اجلبار يف الوقت الذي هاجم الثعبان واعوانه رجاله ف�أخذوا
يعت�صروهم وك�أنهم العابا �صغرية يف يد اطفال م�شاغبني فق�ضوا عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�ض
عينيه اي�ضا يف رحلة ابدية بعدما ق�ضى عليه �سلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته ممتلكاتهم و�سط
تهليلهم به زعيما و�سلطانا عليهم فجل�س يحكم بينهم بعدل اهلل و�شريعة ا�سالمه .

