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الكوابي�س عند الأطفال... متى ت�ستدعي القلق؟
قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقني اإن للكوابي�س عند 

الأطفال اأ�سباب عدة.
واأو�سحت الرابطة اأن الأ�سباب الب�سيطة تتمثل يف تغيري مكان النوم، 
وال�سمات ال�سخ�سية للطفل، حيث اأن  احل�سا�سني والنطوائيني اأكرث 

ُعر�سة للكوابي�س.
مثل  نف�سية  اأ�سباب  اإىل  ترجع  قد  الكوابي�س  اأن  الرابطة  واأ�سافت 
الوالدين  واإثقال  املدر�سة،  الأق��ران يف  وامل�ساكل مع  الأ�سرية  امل�ساكل 
لكاهل الطفل، واإىل اأ�سباب ع�سوية مثل احلمى والأمرا�س املقرتنة 

باحلمى اأواخل�سوع لعملية جراحية.
على  احل��ر���س  مثل  الب�سيطة  ال��ت��داب��ري  ببع�س  مواجهتها  ومي��ك��ن 
عن  والتخلي  الطلق،  ال��ه��واء  يف  ن��ه��اراً  احلركية  الأن�سطة  ممار�سة 

و�سائط امليديا بفرتة كافية قبل الذهاب اإىل الفرا�س.
كما ت�ساعد الطقو�س على مواجهة الكوابي�س مثل تنظيف الأ�سنان، 
وارتداء بيجامة النوم اأو قراءة كتاب مع ال�ستلقاء يف ال�سرير. ومن 
 18 ح��وايل  لطيفة،  ح��رارة  درج��ة  النوم  ت�سود غرفة  اأن  اأي�ساً  املهم 
درجة مئوية. واإذا مل تفلح هذه التدابري يجب ا�ست�سارة طبيب اأطفال 

لك�سف اأي اأ�سباب ع�سوية، اأو ا�ست�سارة طبيب نف�سي.
تق�س  لأنها  نظرا  بريعة،  امل�سكلة  ه��ذه  حل  اأهمية  الرابطة  واأك���دت 
م�سجع الطفل وحترمه من ق�سط كاف من النوم، ما يوؤثر بال�سلب 
الرتكيز  و�سعف  والإره�����اق  بالتعب  ���س��ع��وره  اإىل  وي����وؤدي  من��وه  على 

والنعا�س نهاراً، وعلى حت�سيله الدرا�سي.

فروق يف الحتفال بالفالنتاين
من املعروف باأن الرابع ع�سر من فرباير -�سباط هو املوعد املتعارف 
من  الكثري  ي�سعى  حيث  "الفالنتاين"  احل��ب  بعيد  لالحتفال  عليه 
بن�ساطات  والقيام  الهدايا  ل�سراء  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الأ�سخا�س 

عديدة لالحتفال بهذا العيد.
العيد بطريقة خمتلفة، ويف  بهذا  العامل حتتفل  بلدان  اأن بع�س  اإل 

مواعيد خمتلفة عن املوعد املتعارف عليه.
فيما يلي بع�س الفروق يف الحتفال بعيد الفالنتاين يف العديد من 

دول العامل، وفق ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
جلميع  مركًزا  فالنتني  امل�سماة  الفرن�سية  القرية  اأ�سبحت  فرن�سا: 
الحتفالت بعيد احلب، حيث يتم تزيني الأ�سجار، وال�ساحات، واملنازل 

بالزهور والبطاقات.
ولي�س  يوليو  يف  بحبهم  الع�ساق  يحتفل  الأرجنتني،  يف  الأرجنتني: 

فرباير، حيث يتبادل النا�س الهدايا وال�سوكولتة وما اإىل ذلك.
غانا: يتم الحتفال بيوم 14 �سباط -فرباير يف غانا باعتباره "اليوم 

الوطني لل�سوكولتة" اأي�ساً بهدف زيادة ال�سياحة يف البالد.
الدمنارك: يف الدمنارك يتم الحتفال بيوم احلب مع مل�سات خا�سة، 
حيث يتبادل الع�ساق البطاقات امل�سنوعة يدوًيا مع الزهور البي�ساء 
تقدم  اليابان  يف  اليابان:  الثلج.  قطرات  با�سم  املعروفة  امل�سغوطة 
الن�ساء هدايا عيد احلب يف الرابع ع�سر من �سباط، ول ميكن للرجال 

تقدمي هدايا مقابلة لهن حتى الرابع ع�سر من �سهر مار�س. 

ال�سروال اجللدي يتاألق باألوان زاهية يف الربيع
زاه��ي��ة يف  ب��األ��وان  ي��ت��األ��ق  ال�����س��روال اجل��ل��دي  اأن   Elle اأوردت جملة 
والتفاوؤل  البهجة  تعك�س  جذابة  اإطاللة  املراأة  ليمنح  ربيع 2022 

والإقبال على احلياة.
اأن���ه ي��زه��و ه��ذا ال��ع��ام ب��الأح��م��ر ال��ن��اري والأ�سفر  واأو���س��ح��ت املجلة 
مل�سة جريئة  املظهر  لي�سفي على  والبنف�سجي  والربتقايل  الليموين 

تخطف الأنظار.
واأ�سافت Elle اأن ال�سروال اجللدي ذا اللون الزاهي ميتاز باإمكانيات 
�سريت  ت��ي  م��ع  بتن�سيقه  ك��اج��وال  اإط��الل��ة  على  للح�سول  التن�سيق، 
اأو قمي�س  بلوزة  بتن�سيقه مع  اأنيقة  اإطاللة  اأو على  ريا�سي،  وح��ذاء 

وبليزر وبوت كاحل.
وُيراعى اأن تكون القطعة ب�سيطة واأحادية اللون. وملزيد من اجلاذبية 

ميكن اأي�ساً اختيار قطعة فوقية بدرجة لونية متناغمة.
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ن�سائح لإزالة ال�سعر من 
م�سرف املياه يف احلمام

ميكن اأن تن�سد فتحات احلمام ب�سرعة بال�سعر، مما يرتك املاء وال�سابون 
عالقني يف احلمام اأو الد�س.

هي  ما  ولكن  امل�����س��دودة،  امل�سارف  لفتح  �سرورًيا  اأم���ًرا  ال�سعر  اإزال���ة  وتعد 
الطريقة ال�سحيحة للقيام بذلك؟

ميكن اأن تعاين اأحوا�س ال�ستحمام من ان�سداد امل�سارف عندما ُترتك كتل 
من ال�سعر ترتاكم فيها مبرور الوقت. ويعد احلفاظ على نظافة امل�سارف 
تعمل  اأن  وميكن  احلمام.  م�سارف  يف  البكترييا  تكاثر  ملنع  �سرورًيا  اأم��ًرا 
املكونات الطبيعية، مبا يف ذلك �سودا اخلبز وبلورات ال�سودا العجائب يف 

حالة ان�سداد امل�سارف.
كيفية اإزالة ال�سعر من م�سارف احلمام: ل اأحد يحب ال�ستحمام يف بركة 
اإذا ف�سلت يف معاجلة  امل�ستعملة، ولكن يكاد يكون ذلك م�سموًنا  املياه  من 
خ�سالت ال�سعر العالقة يف م�سرف احلمام اخلا�س بك. وتعد اإزالة خيوط 

ال�سعر ال�سغرية بانتظام اأف�سل طريقة ملنع الن�سداد.
اخلطوة  دائًما  امل�سدود  امل�سرف  تنظيف  يكون  اأن  يجب  البالوعة:  اغ�سل 
كمية  بو�سع  اب��داأ  النفا�سة.  ا�ستخدام  قبل  ال�سعر  تكتالت  لإزال��ة  الأوىل 
�سغرية من �سابون الأطباق يف البالوعة، متبوًعا بكوب من اخلل الأبي�س 
البالوعة،  اإىل  الثالثة  املكونات  تنتقل  وعندما  اخلبز.  �سودا  من  وك��وب 
الأو�ساخ  حتريك  يف  يت�سبب  مما  التفاعل،  يف  واخل��ل  اخلبز  �سودا  �ستبداأ 
املغلي لإزالة  باملاء  املحلول  اغ�سل  املكونات. وبعد خم�س دقائق،  مع فوران 

غالبية ال�سعر العالق.

�سرتة مقاومة للماء 
لقائدي الدراجات النارية 
ال�سرتة  اإ�س"  اإك�����س  "اآي  �سركة  اأطلقت 
اجلديدة،   Laminat-ST-Plus
للماء،  م����ق����اوم  ب��ن�����س��ي��ج  مت����ت����از  ال����ت����ي 
ال�سنة.  ف�������س���ول  جل���م���ي���ع  وامل���ن���ا����س���ب���ة 
واأو���س��ح��ت ال�����س��رك��ة الأمل��ان��ي��ة اأن امل���ادة 
اجلديدة  ال�سرتة  ن�سيج  يف  امل�ستخدمة 
 Solto-Tex Plus ب������  ت����ع����رف 
Laminate، وتتميز مبقاومة عالية 
على  املطر  حتت  بالقيادة  وت�سمح  للماء 
بثالث  ال�����س��رتة  وج��ه��زت  امل���ث���ال.  �سبيل 
مفتوحة،  ك��ان��ت  واإذا  للتهوية،  فتحات 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال���ه���واء،  ب��دخ��ول  ت�سمح 
العرق مع حاجز،  �سبكية متت�س  بطانة 
وتعتمد  للخلع.  قابلة  ح��راري��ة  وبطانة 
للروؤية اجليدة مع  النيون  ال�سرتة على 
اأ�سا�سي  ل��ون  على  ف�سية  عك�س  اأ���س��ط��ح 
داكن. كما تتوفر فيها 6 جيوب خارجية 
تو�سيل  ومي��ك��ن  داخ���ل���ي���ة.  ج��ي��وب   3 و 
اأدوات  مع  ب�سحاب،  بال�سراويل  ال�سرتة 
واأحزمة  ب��ال�����س��راوي��ل  اخل�����س��ر  ل�سبط 
مدجمة وواقيات للركبة وملنطقة الورك. 
وتتاح ال�سرتة مبقا�سات خمتلفة للرجال 
ب�  وال��رم��ادي،  الأ���س��ود  باللونني  والن�ساء 
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فوائد �سرب ع�سري 
اجلرجري لل�سعر

يحتوي اجلرجري على الكثري من املواد الغذائية املفيدة لل�سعر، 
ومن اأهم تلك الفوائد اأّنه ي�ساعد على ما يلي:

فروة  يف  الأك�سجني  زي���ادة  على  يعمل  حيث  ال�سعر،  من��و  زي���ادة 
الراأ�س.

ب�سكل  ال�سعر  من��و  يف  يت�سبب  مم��ا  ال��راأ���س،  ف��روة  �سحة  تعزيز 
�سحي.

حت�سني نوعية ال�سعر، وزيادة اللمعة به.
احلماية من ت�ساقط ال�سعر.

احلّد من اإ�سابة فروة الراأ�س باللتهابات البكتريية.
حماية ال�سعر من الإ�سابة باللتهابات، وقتل البكترييا.

اأهمية الألياف
الألياف   FDA الأمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  ف  ُت��ع��ِرّ
اأنواع الكربوهيدرات ذات منط ل ي�سهل ه�سمه  اأحد  باأنها 
والفواكه  النباتية  الأطعمة  حتتوي  الدقيقة.  الأم��ع��اء  يف 
الألياف  على  وال��ب��ق��ول��ي��ات  وامل��ك�����س��رات  الكاملة  واحل��ب��وب 

الطبيعية.
تقرتح  ت��ن��اول��ه��ا،  ي��ج��ب  ال��ت��ي  الأل���ي���اف  بكمية  يتعلق  فيما 
بناًء  املثالية  الألياف  كمية  الأمريكية  الغذائية  الإر�سادات 
لكل  اأن��ه  اأي  اليومية،  احل��راري��ة  ال�سعرات  ا�ستهالك  على 
من  غ��رام��ا   14 ا�ستهالك  يجب  ح���راري،  �سعر   1000
الألياف. وت�سمل التو�سية العامة تناول الإناث ل�25 غراما 
من الألياف يومًيا، وبالن�سبة للذكور فاإن احل�سة تبلغ 38 

غراما من الألياف يومًيا.

يوجد 3 اأنواع من الألياف هي:
ت�سريع  تعمل على  والتي  للذوبان،  القابلة  • الألياف غري 
عمل اجلهاز اله�سمي بحيث ميكن للطعام والف�سالت اأن 

تتحرك ب�سرعة اأكرب.
• الألياف القابلة للذوبان، التي متت�س املاء مثل الإ�سفنج، 
وت��ع��ي��ق ب���دوره���ا ام��ت�����س��ا���س ال���ده���ون وال��ك��ول��ي�����س��رتول يف 

اجل�سم كما ت�ساعد على التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.
لالألياف.  مكمل  الأ���س��ا���س  يف  ه��ي  الوظيفية  الأل��ي��اف   •
ثم  طبيعية  م�سادر  من  الأل��ي��اف  من  النوع  ه��ذا  ُي�ستخرج 

ُي�ساف مرة اأخرى اإىل الأطعمة اأو امل�ساحيق.
بتناول  بروكينغ  ك��اث��ري��ن  التغذية  اخت�سا�سية  وت��و���س��ي 
امل���زي���د م���ن ال��ن��وع��ني الأول������ني م���ن الأل����ي����اف ع��ل��ى النوع 
الثالث "نظًرا لأن الألياف متوفرة ب�سهولة يف العديد من 
الأطعمة اللذيذة واملتنوعة" ولفوائدهما ال�سحية املتعددة 
والتي تعزز �سحة اجل�سم بالكامل. ومت التو�سل من خالل 
تناول  اأن  اإىل  العلمية  وامل��راج��ع��ات  ال��درا���س��ات  من  العديد 
الألياف ي�سهم يف تقليل خماطر الإ�سابة بالأمرا�س املزمنة 
مثل ال�سرطان وال�سكري واأمرا�س القلب. ل تقت�سر فوائد 
ا يف  الألياف على جمرد ال�سعور بال�سبع، بل اإنها ت�ساعد اأي�سً

تعزيز �سحة الأمعاء.
معاناة  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ن��ظ��م  يف  الأل���ي���اف  ن��ق�����س  ويت�سبب 

ل�سخ�س  ا
من:

املنتظمة غري  الأمعاء  • حركات 
• اإم�ساك

الدم يف  ال�سكر  • تقلبات 
الوجبات تناول  بعد  بال�سبع  ال�سعور  • عدم 

الدم يف  الكولي�سرتول  م�ستويات  ارتفاع  خطر  • زيادة 
الدم �سغط  بارتفاع  الإ�سابة  خطر  • زيادة 

اأن  الذي ميكن  الأمعاء،  • انخفا�س م�ستويات ميكروبيوم 
يوؤثر على جهاز املناعة واجللد واحلالة املزاجية

2 النوع  من  ال�سكري  مبر�س  الإ�سابة  خطر  • زيادة 

بالألياف غنية  اأطعمة   7
الأطعمة  تناول  يف  بالتدرج  التغذية  اخت�سا�سيو  وين�سح 
من  الكثري  �سرب  من  التاأكد  �سرورة  مع  بالألياف  الغنية 
امل���اء، ميكن ال��ب��دء ب��اإ���س��اف��ة ح�سة واح���دة م��ن ط��ع��ام غني 
بالألياف اإىل وجبة واحدة يومًيا، ثم تتم الزيادة تدريجيا 
اخلرباء  ويو�سح  التحمل.  على  �سخ�س  ك��ل  ق���درة  ح�سب 
ال�سوائل  من  يكفي  ما  دون  الأل��ي��اف  من  الكثري  تناول  اأن 
ميكن اأن يوؤدي اإىل املعاناة من الإم�ساك اأو النتفاخ اأو اآلم 

البطن.

البقوليات  .1
حتتوي البقوليات، مبا ي�سمل الفا�سوليا والعد�س واحلم�س 
والربوتني.  الأل��ي��اف  من  عالية  ن�سبة  على  والكانيلليني، 

وميكن اأن حتل بدياًل للحوم ب�سهولة.

والبذور املك�سرات   .2
لي�ست  وال��ب��ذور  "املك�سرات  اإن  التغذية  اخت�سا�سيو  يقول 
ا  اأي�سً ل���الأل���ي���اف، ول��ك��ن��ه��ا م��ل��ي��ئ��ة  ف��ق��ط م�������س���دًرا ج���ي���ًدا 

ت  مينا لفيتا با
وامل����ع����ادن وال���ده���ون 

ال�سحية".

التوت  .3
الغني  حم��ت��واه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الأنواع  م��ن جميع  ال��ت��وت  ف��اإن   ،C م��ن فيتامني 
حمتوى  حيث  م��ن  الفاكهة  فئة  راأ����س  على  ي��اأت��ي  تقريًبا 
���س��واء مت  ال��ت��وت �سعور بال�سبع والم��ت��الء  الأل��ي��اف. مينح 
قائمة  خفيفة  كوجبة  اأو  كع�سري  اأو  ال�سوفان  فوق  تناوله 

بذاتها.

الكمرثى  .4
حتتوي فاكهة الكمرثى على م�ستويات عالية من الألياف 
اأو ميكن  الفيتامينات وميكن تناولها منفردة  والكثري من 

طهيها وي�ساف اإليها زخات من القرفة.

الكاملة احلبوب   .5
الكامل  القمح  خبز  ب��ت��ن��اول  التغذية  اخت�سا�سيو  ين�سح 
بدًل من خبز البطاط�س اأو املعكرونة امل�سنوعة من القمح 
الكامل بدًل من املعكرونة العادية اأو الأرز البني اأو الكينوا 
ا اختيار  بدًل من الأرز الأبي�س. اإن دقيق ال�سوفان هو اأي�سً

ذكي يف وجبة الفطور متتلئ باحلبوب الكاملة والألياف.

الأفوكادو  .6
اأي�سا  لكنها  ال�سحية،  ب��ال��ده��ون  الأف���وك���ادو  ث��م��ار  ت�ستهر 

م�سدر ممتاز لالألياف ب�سكل مده�س.

املوز  .7
للبوتا�سيوم ولالألياف. ميكن  املهمة  امل�سادر  املوز من  يعد 
�سراء املوز الأخ�سر والأ�سفر حتى ين�سج مبعدلت خمتلفة 

على مدار الأ�سبوع. 
اإىل قطع �سغرية  املوز وتقطيعه  بتق�سري  وين�سح اخلرباء 
لتكثيف  ي��ت��م جتميدها ل���س��ت��خ��دام��ه��ا لح��ًق��ا  ث��م  احل��ج��م 

الع�سائر اأو هر�سها وحتويلها اإىل "كرمية لطيفة".

�ساعة ذكية لقيا�س 
هرمون التوتر يف اجل�سم

التوتر  اأو  ل��ل��ق��ل��ق  ال��ت��ع��ر���س  ع��ن��د 
هرموناً  الإن���������س����ان  ج�����س��م  ي���ف���رز 
يطلق عليه ا�سم كورتيزول. وكانت 
الو�سيلة  هي  املعملية  الخ��ت��ب��ارات 
الوحيدة لقيا�س درجة الكورتيزول 
موؤ�سراً  يعترب  ال���ذي  اجل�����س��م،  يف 
ل��ت�����س��خ��ي�����س ب���ع�������س الأم�����را������س 
الع�سوية والنف�سية مثل الكتئاب، 
ال�سدمات  ع��ن  ال��ن��اج��م  وال��ت��وت��ر 
النف�سية. ولكن فريقا من جامعة 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  كاليفورنيا 
تقي�س  ذكية  �ساعة  ابتكار  يف  جنح 
العرق،  يف  ال��ك��ورت��ي��زول  م��ن�����س��وب 
التي  ال���درا����س���ة  اإط�����ار  وذك������روا يف 
اأوردتها الدورية العلمية "�ساين�س 
تتميز  التقنية  هذه  اأدفان�سيز" اأن 
ع���ي���ن���ات من  ب���ال���دق���ة ول حت���ت���اج 
لتحديد  �سهلة  و�سيلة  وتعد  ال��دم، 
املوقع  ون���ق���ل  ال���ت���وت���ر.  م�����س��ت��وى 
اإك�سبلور"  "تيك  الإل�����ك�����رتوين 
عن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف  املتخ�س�س 
الباحث �سام اإمامينغاد املتخ�س�س 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���س��ة  جم���ال  يف 
كاليفورنيا  جامعة  يف  واحلو�سبية 
جزيئات  ح��ج��م  ل�����س��غ��ر  "نظراً 
تركيزه  م�ستوى  فاإن  الكورتيزول، 
يف ال����ع����رق ي����ق����ارب م���ن�������س���وب���ه يف 
ال�ساعة  وجهزت  الن�سان".  ج�سم 
رقيقة  ب�سرائح  اجل��دي��دة  ال��ذك��ي��ة 
حت��ت��وي ع��ل��ى م���ادة ل���س��ق��ة جلمع 
ال��ع��رق م��ن �سطح اجللد،  ق��ط��رات 
الكورتيزول،  لر�سد  وم�ست�سعرات 
وقيا�س من�سوبه يف العرق. ويعكف 
اأجهزة  ابتكار  على  الدرا�سة  فريق 
قابلة لو�سعها مزودة مب�ست�سعرات 
جزيئات  م�ستويات  لر�سد  حيوية 
مواد اأو هرمونات معينة يف اجل�سم 
اأو  الأم����را�����س  ب��ع�����س  لت�سخي�س 

احلالت ال�سحية.

ثور هائج يتجول داخل حي �سكني 
ال����ت����وا�����س����ل  م������واق������ع  ان����ت���������س����ر يف 
ب��ال�����س��ع��ودي��ة م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و يوثق 
ق���ي���ام ث����ور ه���ائ���ج يف م��دي��ن��ة جدة 

بالهجوم على ال�سيارات والأفراد.
التوا�سل  م���واق���ع  رواد  وت�������داول 
الإخبارية  وال�سفحات  الجتماعي 
مقطع فيديو، وثقه اأحد املواطنني، 
يظهر حلظة جتول ثور هائج داخل 
منطقة قيل اإنها حي ال�سفا بجدة، 
الذعر  م���ن  ت�����س��ب��ب يف ح���ال���ة  مم���ا 
ل���ل���م���ارة وق����ائ����دي ال�������س���ي���ارات، اإذ 
يرك�س الثور م�سرعا بني املركبات، 
كما اأنه يقوم بنطح اأحد الأ�سخا�س 
الفيديو  وبني  هذا  اأر�سا.  وطرحه 
الطرقات  يف  ال����ث����ور  ج�����اب  ك���ي���ف 
ال�سري،  ح��رك��ة  اإرب�����اك  وت�����س��ب��ب يف 
الأ�سخا�س،  اأح��د  �سيارة  هاجم  كما 
يف حني قال موثق الفيديو اإن اأحد 
�ساطورا يف  كان مي�سك  الأ�سخا�س 

يده حلظة وقوف الثور اأمامه.

تعرف على 7 من اأف�سل 
الأطعمة الغنية بالألياف

نظم  انت�شار  ب�شبب  يرجع  والذي  الألياف،  نق�ص  من  الكثريون  يعاين 
والنظام  املتقطع  وال�شيام  "كيتو"  حمية  مثل  ع�شرية  غذائية 

الأح��وال  معظم  يف  تتجاهل  والتي  الكربوهيدرات،  منخف�ص 
كمية  ب�شدة  تقيد  اأو  بالألياف  الغنية  الأطعمة  فئات  بع�ص 

الطعام الذي يتم تناوله، بح�شب ما ورد يف تقرير ن�شره موقع 
.Bicycling

وت�شبح الأمور اأكرث �شوًءا عند الرتويج بعبارات ف�شفا�شة 
"م�شنوعة من  اأنها  الغذائية  املنتجات  على عبوات بع�ص 

عن�شر  اأي  على  املثال،  �شبيل  على  الكاملة"،  احلبوب 
ولكن  الكاملة.  احلبوب  من  كمية  اأي  على  يحتوي 

يجب اأن ترتاوح الن�شبة املئوية للألياف يف منتجات 
 ،18% %3.5 اإىل  احلبوب الكاملة املختلفة بني 

من  فقط  غرام   0.5 بني  ما  على  حتتوي  اأنها  اأي 
الألياف اإىل ما يقرب من 3 غرام من الألياف لكل 
املنتجات  انتقاء  على  احلر�ص  يجب  لذا  ح�شة، 
من  غرامات   3 عن  يقل  ل  ما  على  حتتوي  التي 

 5 تكون  اأن  الأف�شل  ومن  بل  ح�شة،  لكل  الألياف 
غرامات من الألياف لكل ح�شة.

عالمات   6
حتذيرية على 

�جللد ت�سري �إىل 
�لإ�سابة مبر�ض 

�ل�سكري
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�ش�ؤون حملية

الزيارات الأ�شبوعية تخطت حدود املليون ..

اإك�سبو 2020 دبي ي�سجل 13.5 مليون زيارة

الإمارات للخدمات ال�سحية حتتفي مبوظفيها و�سركائها املبتكرين يف اإك�سبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

 تخطى عدد الزيارات الأ�سبوعية لإك�سبو 2020 
اأق��ل من 45  دب��ي ح��دود املليون زي���ارة، مع بقاء 
الدويل،  احل���دث  ع��ن  ال�ستار  اإ���س��دال  على  ي��وم��اً 
وم�سي 19 اأ�سبوعاً من املتعة واملفاجاآت املقدمة 
لزوار املوقع، حيث �سهد الأ�سبوع الفائت عرو�ساً 
ال�سخ�سيات  لكبار  مميزة  وزي��ارات  اآ�سرة،  اأدائية 
ال�سمو  ���س��اح��ب  امل�����س��ت��وى، مب��ن فيهم  ال��رف��ي��ع��ة 
امللكي الأمري وليام، دوق كامربيدج، ليقفز عدد 
الزيارات الإجمايل اإىل )13،457،400( زيارة 

حتى نهاية يوم اأم�س الأول 14 فرباير.
اإك�سبو  فعاليات  انتهاء  على  اأ�سابيع   6 بقاء  ومع 
فر�سة  اغتنام  اإىل  ال��زوار  ي�سارع  دبي،   2020

زيارة احلدث الدويل، اإذ جتذب الزوار جمموعة 
النقاب  عنها  ُك�سف  التي  اجلديدة  الوجهات  من 
التو�ّسع  وال��دائ��م��ة  امل��ط��ّول��ة  وال��الئ��ح��ة  اأخ�����رياً، 
لنجوم الريا�سة واملو�سيقى الذين يبهجون الزوار 
اإحياء  تعتزم  ال��ت��ي  ال���دول  وقائمة  بح�سورهم، 
املقبلة.  الأ�سابيع  يف  الوطنية  اأيامها  احتفالت 
ومن اأبرز املحطات التي �سهدها الأ�سبوع الفائت، 
اليوم الوطني للمملكة املتحدة الذي اأقيم يف 10 
فرباير اجلاري، والذي تخلله مرا�سم واحتفالت 
ح�سرها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري وليام، دوق 
كامربيدج، الذي رّحب به �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س 

املجل�س التنفيذي لإمارة دبي. 
يف  الوطني  بيومها  الفلبني  دول��ة  احتفلت  وق��د 
اأُق��ي��م يف  ال��ي��وم ال��ت��ايل، و���س��م��ل ح��ف��ال مو�سيقيا 
حديقة اليوبيل لأيقونة مو�سيقى البوب الفلبيني 

الأمريكي بامبو، اإىل جانب عر�س ثقايف بعنوان 
الفلبيني  ال�سعب  تاريخ  ي�سّور  الروح"،  "اأمواج 

املمتد ل� 4،000 عام.
وامل��ن��ت��ج وموؤلف  الأغ������اين  م��ن�����س��ق  وا���س��ت��ع��ر���س 
"غرامي" ب��الك كويف  الأغ���اين امل��ر���ّس��ح جل��ائ��زة 
اأم����ام زوار ���س��اح��ة م��رك��ز دبي  م��ه��ارات��ه امل��ب��ه��رة 
اإك�سبو  الأح��دث يف موقع  املكان  للمعار�س، وهي 
الروك  ف��رق��ة  م��ن  ك��ّل  واج��ت��ذب  دب���ي،   2020
كابور  رانبري  بولييود  بريدج" وجنم  "ثايكودام 
اأمام  ال�ساحة  ملوؤوا  الذين  املعجبني  من  الآلف 

من�سة اليوبيل يف عطلة نهاية الأ�سبوع الفائت.
وجمع ال��ي��وم ال���دويل ل��ل��م��راأة وال��ف��ت��اة يف ميدان 
11 فرباير اجل��اري، خبريات  املقام يوم  العلوم، 
ع��امل��ي��ات ل��ب��ح��ث الآل���ي���ة ال��ت��ي مي��ك��ن ب��ه��ا �سمان 
الو�سول  واإم���ك���ان���ي���ة  اجل��ن�����َس��ني،  ب���ني  امل�������س���اواة 
للجميع يف جمالت العلوم، والتقنية، والهند�سة، 

والريا�سيات. 
من  ك��ٌل  للخبريات  النقا�سية  احللقة  يف  واأط���ل 
دولة  وزي��رة  الأم���ريي،  يو�سف  بنت  �سارة  معايل 
اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  امل��ت��ق��دم��ة  للتكنولوجيا 
وكالة الإمارات للف�ساء وجمل�س علماء الإمارات، 
ونائب مدير م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ 
بنت  لبنى  ال�سيخة  وم��ع��ايل  الأمل"؛  "م�سبار 
خالد بن �سلطان القا�سمي، وزيرة دولة للت�سامح 
الدويل  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون  دول���ة  ووزي����رة  �سابقة 
والتخطيط.  لالقت�ساد  �سابقة  ووزي���رة  �سابقة، 
اليوني�سكو  ومنظمة  "لوريال"  �سركة  وك��ّرم��ت 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  من  امراأة   14
اأفريقيا لتقدير اكت�سافاتهّن الالفتة يف جمالت 

العلوم، والتقنية، والهند�سة، والريا�سيات.
والرئي�س  القيادة  يف  العاملية  الأيقونة  وان�سمت 
ال�سابقة  الإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لبيب�سيكو، اإندرا نويي، اإىل معايل رمي الها�سمي، 
وزي���رة ال��دول��ة ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل، املدير 
نقا�سية  حلقة  يف  دب���ي،   2020 لإك�����س��ب��و  ال��ع��ام 
العائلة،  ال��ع��امل��ي��ة:ال��ع��م��ل،  "القيادة  ب���ع���ن���وان 
طريان  م��ه��رج��ان  اإط���ار  يف  وم�ستقبلنا" اأُق��ي��م��ت 
الإمارات لالآداب، واأثبتت كيف كان تعليم الن�ساء 

اأ�سا�سيا لتنمية القت�سادات. 
فحثت  ال��درا���س��ي،  الف�سل  منت�سف  عطلة  اأم���ا 
زي���ارة موقع احلدث  ال��ع��ائ��الت على  م��ن  الكثري 
الدويل، يف ظل اإطالق عرو�س منا�سبة للعائالت، 
وط��ي��ف م��ن الأن�����س��ط��ة وور�����س ال��ع��م��ل لالأطفال 

املنت�سرة يف اأنحاء املوقع.
وبلغ عدد الزيارات الفرتا�سية لإك�سبو 2020 
دب���ي اأك����رث م���ن 121 م��ل��ي��ون زي������ارة، ل��ك��ن من 
بف�سل احلفل  اأك��رث  العدد  ه��ذا  يقفز  اأن  املتوقع 
الذي  ال��ع��امل��ي��ة  "كولدبالي"  ل��ف��رق��ة  املو�سيقي 

الفرقة  وت��ف��خ��ر  ال��ي��وم.  م�����س��اء  اجل��م��ي��ع  يرتقبه 
امل��و���س��ي��ق��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ه���ذه ب��ال��ت��زام��ه��ا جتاه 
الأوىل يف  ال��دول��ة  الإم���ارات  ت�سكل  البيئة، حيث 
ال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرة  ع��ن  تعلن  التي  املنطقة 
ومتثل   ،2050 بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق 
ل�ستعرا�س  الأف�سل  املكان  املبِهرة  الو�سل  قبة 
وكوكب  لالإن�سان   2020 اإك�سبو  برنامج  دعمها 

الأر�س واأهداف التنمية امل�ستدامة. 
حل�سور  ت���ذك���رة   10،000 ن��ح��و  ��ت  �����سَ وُخ�����سّ
ال��داخ��ل��ي��ة واخلارجية  احل��ف��ل م��ن احل��دي��ق��َت��ني 
 4،000 م��ن  اأك���رث  اإىل ج��ان��ب  ال��و���س��ل،  ل�ساحة 
دبي  مركز  �ساحة  من  حل�سوره  اإ�سافية  تذكرة 
يف  اإ�سافية  خارجية  �سا�سات  وُت��ت��اح  للمعار�س، 
اإىل  ن��ظ��را  وذل���ك   ،2020 اإك�سبو  م��وق��ع  اأن��ح��اء 
الإعجاب الهائل الذي يكّنه اجلمهور العام لهذه 

الفرقة.

•• دبي– الفجر

ال�سحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�س�سة  نظمت   
حفل تكرمي للمبتكرين من موظفيها و�سركائها 
ال�سرتاتيجيني يف اإك�سبو 2020 دبي، يف جناح 
بالإجنازات  اح��ت��ف��اء  وذل���ك  "تريا"،  ال���س��ت��دام��ة 
���س��ه��ر الإم�����ارات  امل��وؤ���س�����س��ة خ���الل  ال��ت��ي حققتها 

لالبتكار.
هياأت  ال�سحية"،  ل��ل��ري��ادة  "نبتكر  �سعار  وحت��ت 
تناف�سية  ب��ي��ئ��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ل��ك��وادره��ا  امل��وؤ���س�����س��ة 
جتمعها وحدة الهدف ويقودها ال�سغف ويدعمها 
والنجاحات  الإجن���ازات  حتقيق  بهدف  ال�سركاء، 

املتتالية، وتعزيز ثقافة البتكار.
ال�سركال،  حممد  يو�سف  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
مدير عام موؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية: 
للتطور  اأ�سا�سية  رك��ائ��ز  واملبتكرون  "املبدعون 

وال��ت��م��ي��ز، وال�����س��رك��اء ك��ذل��ك ج���زء اأ���س��ا���س��ي من 
والعقول  امل��ب��ت��ك��رة  ال���ك���وادر  وب��ج��ه��ود  جن��اح��ن��ا. 
اخلم�سني  لل�سنوات  ج��اه��زي��ن  �سنكون  امل��ب��دع��ة 
امل��ق��ب��ل��ة، وق���ادري���ن ع��ل��ى و���س��ع ب�����س��م��ة وا�سحة 

وموؤثرة فيها.
يف  فر�سنا  ترتفع  �سركائنا  "بتعاون  واأ����س���اف: 
يف  جميعا  اإل��ي��ه  ن�سعى  ال����ذي  وال��ت��م��ي��ز  ال��ت��ف��وق 
دولتنا احلبيبة. فالإجناز الذي حققته املوؤ�س�سة 
خالل م�ساركتها النوعية يف �سهر البتكار يعك�س 
وامل�ستندة  نتبناها،  التي  ال�سرتاتيجية  اأهمية 
اإىل الرتكيز على ثقافة البتكار وتطوير اأدواته، 
والتعاون  ال�سراكات  نطاق  تو�سيع  اإىل  بالإ�سافة 
املجالت.  ���س��ت��ى  م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات يف  ال��ب��ن��اء 
املبتكرين  لتكرمي  احلفل  هذا  خ�س�سنا  واليوم، 
وامل��ت��م��ي��زي��ن، ل��ن��وؤك��د ع��ل��ى ت��وج��ه��ن��ا ن��ح��و تعزيز 
قيادتنا  اأه���داف  لتحقيق  والإب���داع  البتكار  بيئة 

الر�سيدة وطموحاتها، لنكون من اأوائل الدول يف 
جمال البتكار".

"نظام  فئة  ه��ي  ف��ئ��ات  خم�س  ال��ت��ك��رمي  وت�سّمن 
ب������راءة  ع���ل���ى  "احلا�سلون  وف����ئ����ة  اأفكاري"، 

املحلية  ب��اجل��وائ��ز  "الفائزون  وف��ئ��ة  اخرتاع"، 
اأ�سحاب  "الباحثون  والعاملية"، وفئة  والإقليمية 

"ال�سركاء  وف��ئ��ة  املن�سورة"،  ال�سحية  الأب��ح��اث 
ال�سرتاتيجيون".

جناح كازاخ�ستان يف اإك�سبو 2020 دبي ي�ستعر�س التقنية العالجية »اآيكون«
•• دبي- الفجر

جل�سة  دب���ي،   2020 اإك�سبو  يف  كازاخ�ستان  ج��ن��اح  ا�ست�ساف 
التي  ال��ع��الج��ي��ة  الآي���ك���ون  تقنية  خ��الل��ه��ا  ا���س��ت��ع��ر���س  �سحية 
متدد  على  تعمل  ،التي  التمارين  من  فريدة  جمموعة  ت�سمل 
الع�سالت حول العمود الفقري، وحت�سني الدورة الدموية، ما 

ي�سهم يف حت�سني �سحة اجل�سم على املدى الطويل.
وتعرف الأيكون "Aikune" باجلمباز ال�سحي، وهي ت�سبه 
التقنيات املتبعة يف اليوجا الهندية، اأو كيغونغ ال�سينية. وت�ستق 
ال�سم�س،  "kun" تعني  و  القمر،  الت�سمية من"Ai"  تعني 

كازاخ�ستان،  يف  منت�سرة  ال�سحي  اجلمباز  ريا�سة  كانت  حيث 
بتقومي  واملخت�سني  املعاجلني،  قبل  م��ن  �سائع  وا�ستخدامها 
العمود الفقري.  وتعمل الأخ�سائية اأباي بيماغامبيتوفا على 
اإحياء هذا النوع من العالجات لي�ستفيد منها جميع الأ�سخا�س 
حول العامل. وتقول اأباي: "يعاين ٪90 من الأ�سخا�س الذين 
الأعرا�س  اأو  الظهر  اآلم  م��ن  ع��ام��ا   35 ع��ن  اأع��م��اره��م  ت��زي��د 
الهيكلي، وتعترب  الع�سلي  الناجمة عن ا�سطرابات يف اجلهاز 
اأيكون تقنية مبتكرة، وهي حا�سلة على براءة اخرتاع لل�سفاء 
الهيكلي،  الع�سلي  واجلهاز  الفقري،  للعمود  ال�سريع  الذاتي 
وميكن  واآم��ن��ة،  فعالة  اأن��ه��ا  ليثبت  بعناية  اخ��ت��ب��اره��ا  مت  وق��د 

ممار�ستها اأي�ساً ب�سكل وقائي لتعزيز �سحة اجل�سم".
الأيكون بوترية بطيئة، تخ�سع  اأنه عند ممار�سة  اأباي  وتوؤكد 
ال��ع�����س��الت والأرب���ط���ة يف امل��ن��اط��ق امل���ج���اورة ل��ل��ع��م��ود الفقري 
مترين  وك��ل  مرونة،  واأك��رث  اأق��وى  ت�سبح  وبالتايل  للتدريب، 
له تاأثري على اجل�سم كاماًل، كون كل ع�سو يف اجل�سم مرتبط 

بفقرة معينة.
بالأيكون  تعنى  جل�سات  با�ست�سافة  الكزخي  اجلناح  وي�ستمر 
ب�سكل اأ�سبوعي، ويتاح لزوار اإك�سبو 2020 دبي فر�سة امل�ساركة 
بتجربة فعلية على يد اأخ�سائيني اأيام اجلمعة اإىل الأحد حتى 

نهاية اإك�سبو  2020 دبي.

جناح الكويت يف اإك�سبو 2020 دبي ينظم ور�س عمل لإبراز اأهمية اأدب الطفل يف القطاع الرتبوي
•• دبي - الفجر 

ا�ست�ساف جناح الكويت يف "اإك�سبو 2020 دبي" 
متحورت  التي  العمل  ور���س  من  �سل�سلة  م��وؤخ��راً 
ال�سهرية  ال��ك��وي��ت��ي��ة  للكاتبة  ال��ط��ف��ل  اأدب  ح���ول 
هبة مندين. حيث ا�ستهدفت ور�س العمل توعية 
يف  ت�سهم  ل��الأط��ف��ال  ق�س�س  خ��الل  م��ن  ال�سغار 
تعزيز فهمهم للمناهج واملقررات التي يدر�سونها 
امل���ب���ادئ والقيم  امل��در���س��ة ف�����س��اًل ع���ن غ��ر���س  يف 

الأخالقية الرفيعة يف نفو�سهم. 
متنوعة من  العمل جمموعة  ور���س  وا�ستخدمت 
ال�سغار  باأدب  اخلا�سة  الأدبية  والفنون  الأ�سكال 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  احل��ا���س��ري��ن  الأط���ف���ال  لت�سجيع 
خم��ي��الت��ه��م، وت���ط���وي���ر م���ه���ارات���ه���م الإب���داع���ي���ة 
مهارات  حت�سني  جانب  اإىل  اللفظية،  وكفاءاتهم 

ال�ستماع لديهم.
لالأطفال  ق�س�س  ك��ات��ب��ة  مندين"  "هبة  وت��ع��د 
كويتية حائزة على العديد من اجلوائز املرموقة، 
على  ال�سخ�سية  جتاربها  باإ�سفاء  ت�ستهر  حيث 
الق�س�س التي توؤلفها عرب اخليال والإبداع. كما 
الطفل  اأدب  ل�ستخدام  بقوة  امل��وؤي��دي��ن  م��ن  اأن��ه��ا 
وال�����س��م��ات الالزمة  ال��ق��ي��م  اإث����راء لغته ودع���م  يف 

لعمليات التفكري الإبداعي والإبتكاري.
الأطفال  ق�س�س  "اأثبتت  "هبة مندين":  وقالت 
اأنها اأداة فعالة لتو�سيل اأفكار اجتماعية وعلمية 
فالأطفال  لالأطفال.  اأو�سع  نطاق  على  وفل�سفية 
املعارف  تلك  وا�ستيعاب  لتعّلم  ترجيحاً  اأكرث  هم 
ومرحة  م�سلية  ب��ط��ري��ق��ة  اإل��ي��ه��م  ُت��ق��دم  ع��ن��دم��ا 
ميولهم.  وتر�سي  اهتماماتهم  تثري  وتفاعلية 
ن��ح��ن ن��ه��دف ل���س��ت��خ��دام ال��ق�����س�����س ال��ت��ي تعزز 

املدار�س  يف  ال�سغار  يتعلمها  التي  ذاتها  املفاهيم 
ب�سكل  وا�ستيعابه  فهمه  ميكنهم  باإ�سلوب  وذل��ك 

اأف�سل".
الأهمية  ومن  امل�ستقبل  هم  "الأطفال  واأ�سافت: 
مبكان اأن نعمل على توعيتهم بالطريقة املنا�سبة 

ليتمكنوا من قيادتنا جميعاً اإىل غٍد اأف�سل".
وي��ع��د اجل���ن���اح ال��ك��وي��ت��ي ال����ذي ي��ق��ع يف منطقة 
ال�ستدامة باملعر�س حتت �سعار "كويت جديدة .. 
فر�س جديدة لال�ستدامة" هو الأ�سخم يف تاريخ 
على  ويقع  الدولية  باملعار�س  الكويت  م�ساركات 
األ��ف مرت مربع وارتفاع   5.5 م�ساحة تبلغ نحو 
24 مرًتا. هذا ويعتمد حمتوى وفل�سفة اجلناح 
على مفهوم احلوا�س اخلم�سة التي تغلف جتربة 
اأق�����س��ام تبداأ  ل��ع��دة  ال���ذي ينق�سم  زي���ارة اجل��ن��اح، 
الفيلم  �سُيعر�س  حيث  كورتيارد"   – "البهو  ب��� 
هايفن"  – ���س��اي��ف  الآم����ن  "املالذ  ال��ب��ان��ورام��ي 
امل�ستوحى من تاريخ الكويت، لتنتقل اإىل منحدر 

"ال�سيخ جابر  ع��ب��ور مم��ر  ال��زائ��ر جت��رب��ة  مي��ن��ح 
احلياة  "نبع  اإىل  ل��ي��ق��ود  ال��ك��وي��ت،  يف  كوزواي" 
واجل�سر" املكون من قناة �ستعطي اإح�سا�ساً باملياه 
على  ال�سوء  م�سلطة  خا�سة  م��وؤث��رات  بوا�سطة 

العالقة بني املياه وال�ستدامة.
ال��ب��ي��ئ��ة والطبيعة  ق�����س��م  اأي�����س��ا  وي�����س��م اجل���ن���اح 
الذي ي�ستعر�س تنوع احلياة الربية حتت عنوان 
للحياة  كم�سدر  الطبيعة  ليج�سد  "احلديقة" 
كما  وال�ستدامة،  بالبيئة  الكويت  اهتمام  ويعزز 
الكويت  لإب����راز  خم�س�ساً  ق�سماً  اجل��ن��اح  ي�سم 
والإعالم،  الثقافة  جم��ال  يف  املنطقة  يف  ك��رائ��دة 
ب���واب���ة رق��م��ي��ة ج���وان���ب م�سرية  ف��ي��م��ا ت��ع��ر���س 
الكويت نحو الأمام يف العلوم والبيئة والقت�ساد 
وال�سناعة مبا يتما�سى مع روؤية الكويت اجلديدة 
املكانة  ع��ل��ى  وي���وؤك���د  اجل���ن���اح  ل��ي��ع��ود   ،2035
لأي  اأ�سا�سية  كركيزة  للكويت  العاملية  الإن�سانية 
من �سيا�ساتها من خالل ق�سم "الت�سال عاملياً". 

•• دبي– الفجر

للفنانة  مميز  فني  بحفل  متوا�سلتني،  �ساعتني  مدى  على  دب��ي،   2020 اإك�سبو  زوار  ا�ستمتع 
الفلبينية احلائزة على العديد من اجلوائز، "مويرا ديال توري"، التي غنت للحب والرومان�سية 

بالتزامن مع اأجواء عيد احلب، وذلك على م�سرح اليوبيل.
اأغاٍن  وكاتبة  مغنية  وهي  اأغانيها،  واأ�سهر  اأجمل  الفني  احلفل  توري" يف  ديال  "مويرا  وغنت 
فلبينية معروفة، وواحدة من اأكرث الفنانني الفلبينيني �سهرة على "�سبوتيفاي" عام 2021. 

اأداء اأغنية "�ساندو" لإمياجو، واأغنية "توريت" ملون �ستار  وقد ا�ستهرت الفنانة الفلبينية بعد 
اجلوائز. من  عددا  نيلها  بعد  وكذلك  تيبو"،  "تيتيبو  واأغنية   ،88

و�سكرت الفنانة دبي واإك�سبو 2020 وكل من جعل هذا احلفل ممكنا، متمنية للح�سور اأجواًء 
مليئة باحلب واملرح، كما تفاعل اجلمهور الكبري مع كلماتها، و�سوتها العذب، والهادئ، واأغانيها 

التي يحبونها.

الفلبينية »مويرا ديال توري« تغني اأمام جمهورها يف اإك�سبو 2020 دبي

جناح لوك�سمربوغ يف اإك�سبو 2020 دبي يقدم اأطعمة ا�ستثنائية لـ الفالنتاين
•• دبي - الفجر

احتفل جناح لوك�سمبورغ يف اإك�سبو 
"الفالنتاين"،  ب����  دب����ي   2020
م���ن خ����الل ت���ق���دمي ق��ائ��م��ة طعام 
الأ�سا�س  م��و���س��وع��ه��ا  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
البارع،  الطاهي  اإع���داد  م��ن  ال���ورد، 
على  احل��ائ��ز  دود،  دي  كيفني  ك��ي��م 
جنمة مي�سالن، فيما �سهد اجلناح، 
اإق���ب���اًل ك���ب���رياً، ح��ي��ث ح��ر���س عدد 
كبري من زوار احلدث الدويل على 
عدم تفويت هذه املنا�سبة الفريدة. 
و�سارك ال�سيف كيم كيفن دي دود، 
اأف��خ��م املطاعم  ال��ذي عمل يف ع��دد 
املتميزة،  ال��ق��ائ��م��ة  ه���ذه  ب��ال��ع��امل، 
دب����ي،  يف  ال��������دويل  احل�������دث  زوار 

ا�ستلهم  اإن��ه  دود،  دي  كيفن  ويقول 
بعيد  اخلا�سة  القائمة  هذه  اإع��داد 

التي  ال�سهرة  على  اع��ت��م��اداً  احل��ب 
اأكرث  منذ  لوك�سمبورغ  بها  تتمتع 

ال����ورد  اإن���ت���اح  يف  ع���ام���اً   150 م���ن 
يف  لت�سبح  ال��ع��امل،  اإىل  وت�سديره 
القرن  اأوائ���ل  بحلول  الأول  امل��رك��ز 

الع�سرين. 
املتميزة  ال��ط��ع��ام  قائمة  وتت�سمن 
دي  كيفن  كيم  ال�سيف  اأعدها  التي 
 ، لوك�سمبورغ  جناج  مطعم  يف  دود 
اأطباقاً عدة، مثل ال�سلمون املدخن 
مع اأ�سكال الورد املكونة من الفجل، 
امل�سوي  ال���ب���ط  ����س���در  ج���ان���ب  اإىل 
وراأ�����س احل��ان��وت م��ع ب��ت��الت الورد 
اإىل  بالإ�سافة  والتفاح،  والبطاطا 
قائمة خا�سة باحللويات، منها اآي�س 
ال��ورد، ووروز بريي املريانغ،  كرمي 
ال�سهية التي  وغريها من الأطباق 

تقدم مو�سوع الورد. 
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منذ  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�شكري  حالت  ت�شاعفت 
ثمانينيات القرن املا�شي وما زالت م�شتمرة يف الرتفاع.

ال�شكري  مر�ص  اأعرا�ص  ملحظة  ميكن  ل  الغالب،  ويف 
هذه  من  الكثريون  يعاين  حيث  دائما،  الثاين  النوع  من 

احلالة دون اأن يدركوا ذلك.
ال�شكري  ملر�ص  �شائعة  اأعرا�شا  هناك  فاإن  ذلك،  ورغم 
طوال  بالعط�ص  وال�شعور  املعتاد،  من  اأكرث  التبول  وهي 

الوقت، وعدم و�شوح الروؤية.

برو�س   ،  SOS Serum وموؤ�س�س  للكيميائي  ووف��ق��ا 
اأي�سا على اجللد.  غرين، ميكن اأن يوؤثر مر�س ال�سكري 
مماثلة  ال�سكري  مر�سى  ب�سرة  م��وؤ���س��رات  "اإن  واأو���س��ح: 
ل��ل�����س��ي��خ��وخ��ة امل���ب���ك���رة، ف���ق���دان امل����رون����ة وج���ف���اف اجللد 
ال��دق��ي��ق��ة ول����ون الب�سرة  ال��دم��وي��ة  ال������دورة  وان��خ��ف��ا���س 

امل�سفر".
"اإن عملية تغيري اجللد امل�سماة الغلوزة )الغلكزة  وتابع: 
الربوتينات  ربط  فيها  يتم  عملية  وهي  الإنزميية(،  غري 
وال�سكريات بنواجت غلوزة نهائية متقدمة )age( - هناك 
ت���اأث���ري ���س��ل��ب��ي ع��ل��ى م���رون���ة اجل���ل���د، ع��ن��دم��ا ي��ت��م تقوية 
اأن  اإىل ذلك، ميكن  الكولجني والإيال�ستني. وبالإ�سافة 

حتفز العملية عمليات اللتهاب".
وقال غرين اإن العالمات التحذيرية على اجللد هي:

اجللد على  اللون  بنية   / �سفراء  نتوءات  اأو  بقع   1-
ذات ملم�س خمملي خا�سة  داكنة من اجللد  -2 منطقة 

حول الرقبة والإبط
اليدين  اأ�سابع  �سميكة من اجللد - خا�سة على  بقع   3-

والقدمني
البثور جمموعات  اأو  للبثور  املفاجئ  الظهور   4-

ملحوظة  وبالكاد  �سغرية  انخفا�سات   - اجللد  بقع   5-
على اجللد

خا�سة  للحكة  وم�سببة  اجلفاف  �سديدة  جلدية  بقع   6-
على الذراعني

احتمال بني مر�سى  اأكرث  "م�ساكل اجللد  واأ�سار غرين: 
وانخفا�س  ال���دم���وي���ة  ال������دورة  ���س��ع��ف  ب�����س��ب��ب  ال�����س��ك��ري 
امل�ساكل  على  التعرف  ال�سعب  من   - الأع�ساب  ح�سا�سية 

امل�ساكل  اأك���رب  م��ن  واح���دة  ه��ي  اجل��اف��ة  الب�سرة  النا�سئة. 
خا�سة يف ال�ساقني واملرفقني والقدمني".

ويعد اتباع نظام غذائي �سحي واحلفاظ على الن�ساط من 
اأف�سل الطرق ملر�سى ال�سكري من النوع الثاين للتحكم يف 
م�ستويات ال�سكر يف الدم. ويجب اأي�سا مناق�سة العالج مع 

الطبيب عند الت�سخي�س.
 )NHS( ال��وط��ن��ي��ة  ال�سحية  اخل���دم���ات  هيئة  وت��ن�����س 
كنت  اإذا  تناوله  ميكنك  ل  �سيء  يوجد  "ل  يلي:  ما  على 
م�سابا بداء ال�سكري من النوع الثاين، ولكن عليك احلد 
ت��اأك��ل جم��م��وع��ة كبرية  اأن  م��ن بع�س الأط��ع��م��ة. وي��ج��ب 
وبع�س  واخل�سروات  الفاكهة  ذل��ك  يف  مبا  الأطعمة،  من 
الأطعمة الن�سوية مثل املعكرونة، وتقليل ال�سكر والدهون 
وامللح اإىل احلد الأدنى، وتناول الإفطار والغداء والع�ساء 

كل يوم، ول تفوت وجبات الطعام".
"ت�ساعد التمارين البدنية على خف�س م�ستوى  واأ�ساف: 
من  �ساعة   2.5 اإىل  ت��ه��دف  اأن  وي��ج��ب  ال���دم.  يف  ال�سكر 
الن�ساط يف الأ�سبوع". وميكن اأن ي�سمل ذلك امل�سي ال�سريع 
املنزلية  الأعمال  القيام مبزيد من  اأو  ال�سالمل  اأو �سعود 

ال�ساقة اأو اأعمال الب�ستنة.
"اإن  الهيئة:  اأي�سا، حيث تقول  ال��وزن مهما  ويعد فقدان 
خ�سارة ال��وزن )اإذا كنت تعاين من زي��ادة ال��وزن( �سي�سهل 
اأن  وميكن  ال��دم،  يف  ال�سكر  م�ستوى  خف�س  اجل�سم  على 

يح�سن �سغط الدم والكولي�سرتول".
وهناك اأدلة على اأن اتباع نظام غذائي منخف�س ال�سعرات 
احلرارية )800 اإىل 1200 �سعرة حرارية يف اليوم( على 
اأ�سا�س ق�سري الأمد )نحو 12 اأ�سبوعا( ميكن اأن ي�ساعد 

يف عالج اأعرا�س مر�س ال�سكري من النوع الثاين.
مكافحة  كيفية  ح��ول  الن�سائح  بع�س  اأي�سا  غرين  وق��دم 

جفاف اجللد:
ودرجة  ال�سابون  م��ن  خ��ال  معتدل  مبنظف  التطهري   -

حمو�سة معتدلة ومنظف خال من الكحول. 

من  حماية  ع��ام��ل  م��ع  اجل���ودة  ع��ايل  مرطبا  ا�ستخدم   -
ال�سم�س بدرجة 30 كحد اأدنى، وجتنب املنتجات املعطرة 

واملكونات البرتوكيماوية.
- ممار�سة الريا�سة يف الهواء الطلق، مثل امل�سي اأو التنزه 

مع الكالب.

- ا�ستخدم واقيا من ال�سم�س يحتوي على عامل احلماية 
من ال�سم�س بدرجة SPF 50( 50( خاليا من العطور. 
%100 عندما ت�ستطيع،  ارتد مالب�س قطنية بن�سبة   -
وهذا ي�سمح بالتدفق ال�سحي للهواء وي�ساعد على تقليل 

التعرق املو�سعي.

من املهم اتباع نظام غذائي �شحي واحلفاظ على الن�شاط

ت�سري  اجللد  على  حتذيرية  عالمات   6
اإىل الإ�سابة مبر�س ال�سكري

واختبار  �سريرية  درا���س��ة  اإج����راء  اإىل  الآن  ال��ب��اح��ث��ون  وي�سعى 
الطريقة على اأنواع اأخرى من ال�سرطان.

الأكرث  ال�سكل  باأنه  احل��اد  الليمفاوي  ال��دم  ابي�سا�س  ويعرف 
�سيوعا ل�سرطان الدم لدى الأطفال. ويت�سم املر�س بالنمو غري 
املنظم خلاليا الدم البي�ساء غري النا�سجة، وهي مكون اأ�سا�سي 
جل��ه��از امل��ن��اع��ة، يف ن��خ��اع ال��ع��ظ��ام وق��م��ع خ��الي��ا ال���دم ال�سليمة 

الأخرى.
وُتعالج احلالة عادة بالعالج الكيميائي اأو يف احلالت ال�سديدة، 
امل��ن��اع��ي، مب��ا يف ذلك  ال��ع��الج  اأو  ن��خ��اع العظم  ع��ن ط��ري��ق زرع 
جلعلها  باملري�س  اخلا�سة  التائية  للخاليا  اجليني  التعديل 
اخلاليا  ت�سمى  البي�ساء  ال���دم  خ��الي��ا  م��ن  اآخ���ر  ن��وع��ا  تهاجم 

البائية.
ا�سم  CAR-T، على  با�سم  املعروف  العالج،  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
امل�ستقبل املعدل وراثيا، يعمل فقط على املر�سى الذين يعانون 
من ابي�سا�س الدم يف اخلاليا البائية ولي�س امل�سابني ب�سرطان 
15 اإىل  الدم يف اخلاليا التائية، ما يوؤثر على ما يقدر بنحو 
%20 من امل�سابني بلوكيميا الأرومة اللمفاوية احلادة، اأو كما 
يعرف بابي�سا�س الدم الللمفاوي احلاد. وميكن اأن حتدث اآثار 
ال�سليمة  البائية  اخلاليا  تتاأثر  اأن  ميكن  حيث  اأي�سا،  جانبية 

اأي�سا.
اأو�سلو  ال��ب��اح��ث��ون يف م��ع��ه��د ك��ارول��ي��ن�����س��ك��ا وج��ام��ع��ة  واك��ت�����س��ف 
برجمة  لإع��ادة  اأخ��رى  طريقة  الآن  اأو�سلو  جامعة  وم�ست�سفى 

اخلاليا التائية بحيث ترتبط بهدف معرب عنه داخل اخلاليا 
ال�سرطانية بدل من �سطح اخللية.

ويركز العالج املناعي اجلديد على اإنزمي ديوك�سينوكليوتيديل 
من  ك��ل  يف  عنه  التعبري  يتم  وال���ذي   ،)TdT( ت��ران�����س��ف��رياز 
ولكن  البائية،  واخل��الي��ا  التائية  اخل��الي��ا  يف  ال���دم  ابي�سا�س 
ب�سكل موؤقت فقط اأثناء التطور املبكر للخاليا التائية والبائية 

ال�سليمة.
وهذا يعني اأن العالج لديه القدرة على جتنيب اخلاليا التائية 
والبائية ال�سليمة مع الق�ساء على خاليا �سرطان الدم من كل 

من النوعني من اخلاليا البائية والتائية.
وح��ت��ى الآن، اخ��ت��رب ال��ب��اح��ث��ون ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة، ال��ت��ي طورتها 

الأ�ستاذة جوانا اأولويو�س يف جامعة اأو�سلو، على الفئران امل�سابة 
ب�سرطان الدم يف اخلاليا البائية وعلى عينات اخلاليا املاأخوذة 
من مر�سى �سرطان الدم الليمفاوي احلاد من كال النوعني من 

اخلاليا.
ويقول بيرت اإ�س وول، الباحث يف ق�سم الطب يف هودينغ مبعهد 
يف  الطريقة  ه��ذه  و�سالمة  فعالية  اخترب  ال��ذي  كارولين�سكا، 
"ُتظهر  املر�سى:  من  ال��دم  �سرطان  بخاليا  امل��زروع��ة  الفئران 
نتائجنا اأن اخلاليا التائية املعدلة وراثيا واملجهزة مب�ستقبالت 
 )TdT( تران�سفرياز  ديوك�سينوكليوتيديل  ب��اإن��زمي  خا�سة 
اأع�ساء  املوزعة يف  الدم  العثور على خاليا �سرطان  ق��ادرة على 
البائية  باخلاليا  ال��دم  ب�سرطان  امل�سابة  الفئران  يف  خمتلفة 

وال��ق�����س��اء ع��ل��ي��ه��ا، ويف ع��ي��ن��ات اخل��الي��ا امل���اأخ���وذة م��ن مر�سى 
�سرطان الدم باخلاليا البائية والتائية".

على  �سلبي  ت��اأث��ري  اأي  ن��الح��ظ  "مل  وول:  اإ����س  بيرت  وي�سيف 
الدم  خ��الي��ا  من��و  على  اأو  ال�سليمة  وال��ت��ائ��ي��ة  البائية  اخل��الي��ا 

اجلديدة، ما ي�سري اإىل اأن العالج ميكن اأن يكون اآمنا".
لختبار  �سريرية  جتربة  لإج���راء  الآن  اأو�سلو  فريق  ويخطط 
الذين  احل���اد  الليمفاوي  ال���دم  ���س��رط��ان  مر�سى  على  ال��ع��الج 

يفتقرون اإىل البدائل العالجية.
كما ي�سعى الباحثون يف اأو�سلو ومعهد كارولين�سكا اأي�سا لإجراء 
من  املزيد  على  الطريقة  لختبار  وحيوانية  معملية  درا���س��ات 

اأنواع ال�سرطان.

تطوير عالج جديد "منقذ للحياة" 
من اأحد اأكرث اأنواع �سرطان الدم حدة

طور باحثون يف معهد كارولين�شكا وجامعة اأو�شلو وم�شت�شفى جامعة اأو�شلو نوعا 
جديدا من العلج املناعي ل�شرطان الدم.

 Nature Biotechnology ُن�شرت يف جملة  التي  الدرا�شة  نتائج  وُتظهر 
اأن العلج يقتل اخلليا ال�شرطانية من مر�شى �شرطان الدم الليمفاوي احلاد.
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املال والأعمال
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دي بي ورلد تعلن عن توفر من�سة 
جديدة لتتبع �سل�سلة التوريد العاملية

•• دبي-وام:

الذكية..  التوريد  �سل�سلة  حللول  الرائد  امل��زود   - ورلد”  بي  “دي  اأعلنت 
اأم�س عن توفر من�سة CARGOES Flow على نطاق وا�سع وهي من�سة 
والبحر  ال��رب  عرب  الو�سائط  متعددة  ال�سحنات  تتبع  عملية  تتيح  �ساملة 

واجلو.
وتقدم املن�سة حال متكامال ل�سل�سلة التوريد فهي توفر املتابعة يف الوقت 
الفعلي لل�سحنات بغ�س النظر عن اأو�ساع ال�سحن و�سركات النقل وممرات 
بواجهة  اإع���داد  اأي  ا�ستخدامها  يتطلب  ل  التي  املن�سة  وتتميز  ال�سحن. 
اإىل  الو�سول  للم�ستخدمني  تتيح  ال�ستخدام  و�سهلة  بديهية  م�ستخدم 
الإنتاجية  واإدارة  بهم  اخلا�سة  التوريد  ل�سل�سلة  دقيقة  متابعة  اإمكانية 

والتخطيط وحت�سني التكلفة والأداء العام لالأعمال ب�سكل اأف�سل.
الوقت  يف  ا�ستخباراتية  معلومات   CARGOES Flow من�سة  وت��وف��ر 
الفعلي عن حالة ال�سحنات الن�سطة واملكتملة على من�سة واحدة خم�س�سة. 
 Business“ الأع��م��ال  ذك��اء  يلي:  ما  للمن�سة  الرئي�سية  امل��ي��زات  وت�سمل 
Intelligence” - لوحة ملعوماتية تعر�س الروؤى والجتاهات الرئي�سية 
لل�سحنات اجلارية حيث يتم عر�س املقايي�س والر�سوم البيانية الرئي�سية يف 
املقدمة، وحتدد يف املنت�سف اأوجه الق�سور املحتملة وفر�س التح�سني ف�سال 
 -”Multi-Level Dashboard“ عن لوحة معلومات متعددة امل�ستويات
عر�س خلريطة العامل - ت�سمل جميع ال�سحنات الن�سطة ومواقعها احلالية 
تف�سريها  ل�سهولة  بالألوان  امل�سفرة  والتنبيهات  ال�ستثناءات  ذلك  يف  مبا 
ت�سهيل   - ”Partner Collaboration“ بالإ�سافة اىل تعاون ال�سركاء
وتتبع  الوثائق  م�ساركة  خا�سية  خ��الل  من  الأع��م��ال  �سركاء  بني  التعاون 

م�ساركة البيانات واإخطارات الربيد الإلكرتوين.
اللوج�ستية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  با�سكاران  مايك  قال  جانبه  من 
اأن �سل�سلة التوريد ال�ساملة احلالية قد  “دي بي ورلد”  والتكنولوجيا يف 
تبدو معقدة للغاية فهي ت�سم العديد من الأطراف املعنية ونقاط النهاية 
والبيئات املنعزلة القدمية..معتربا اأن من�سة CARGOES Flow تقدم 
على  عمالئهم  م�ساعدة  �ساأنها  وم��ن  احل��ايل  الو�سع  لهذا  جذريا  تغيريا 
عملياتهم  تتم  اأن  ل�سمان  بهم  اخلا�سة  التوريد  �سل�سلة  عمليات  توحيد 

اللوج�ستية ب�سال�سة ودقة وكفاءة وتوافقية دون اأي عوائق.
وقال براديب دي�ساي الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا يف جمموعة “دي بي 
لتقدمي  الرئي�سيان  املحركان  هما  واحلقيقية  التنبوؤية  الروؤية  اإن  ورلد” 
اأف�سل للعمالء وكفاءة ت�سغيلية يف �سل�سلة التوريد. وتوفر من�سة  جتربة 
اإمكانية  اخل��دم��ات  وم��ق��دم��ي  ال�سحن  ل�����س��رك��ات   CARGOES Flow
متابعة �ساملة ل�سحناتهم متعددة الو�سائط من خالل التجميع والتحليل 
الذكي للبيانات من م�سادر خمتلفة، مما يوفر جتربة فريدة ل مثيل لها 

يف �سوق ال�سحن اليوم.
اجلديدة  واحل��ل��ول  التقنيات  يف  ا�ستثماراتها  ورلد”  بي  “دي  و�ستوا�سل 
ملجتمع  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  جلعل   CARGOES Flow من�سة  مثل 
�سل�سلة التوريد العاملي اأكرث ذكاء وكفاءة بهدف متكني ال�سركات من العمل 

ب�سال�سة والتو�سع ب�سورة اأ�سرع.
واأ�سبحت املن�سة متوفرة الآن على نطاق وا�سع جلميع الفئات من �سركات 
اإىل جمموعة  اإ�سافة  اأحدث  اللوج�ستية وهي  ال�سحن ومقدمي اخلدمات 
ال�ساملة  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  لتب�سيط  الهادفة   CARGOES اأدوات 

والتجارة يف جميع اأنحاء العامل.

»رابابورت« �سريكا اإعالميا ر�سميا 
ملوؤمتر دبي للما�س بن�سخته اخلام�سة

•• دبي -وام: 

اأعلن مركز دبي لل�سلع املتعددة - املنطقة احلرة الرائدة يف العامل وال�سلطة 
مع  تعاونه  عن  وامل�ساريع..  ال�سلع  بتجارة  املخت�سة  دبي  حلكومة  التابعة 
من  اخلام�سة  للن�سخة  ر�سميا  اإعالميا  �سريكا  لتكون  “رابابورت”  �سركة 
موؤمتر دبي للما�س الذي يقام يوم 21 فرباير احلايل يف فندق اأتالنت�س 

النخلة يف دبي حتت �سعار “م�ستقبل املا�س«.
وتعترب “رابابورت” �سركة متخ�س�سة يف تزويد �سركات قطاع املا�س العاملي 
مبحفظة �ساملة من حلول البيانات والأخبار والتحليالت ال�ساملة لتعزيز 

معايري العدالة وال�سفافية والكفاءة والتناف�سية يف اأ�سواق املا�س.
ملركز  التنفيذي  واملدير  الأول  التنفيذي  الرئي�س  �سليم  بن  اأحمد  واأع��رب 
�سعادته  اإدارة بور�سة دبي للما�س عن  املتعددة ورئي�س جمل�س  لل�سلع  دبي 
يف  الر�سميني  ال�سركاء  لقائمة  وان�سمامها  “رابابورت”  م��ع  بالتعاون 
موؤمتر دبي للما�س .. م�سريا اإىل اأن �سناعة املا�س ت�سهد حاليا فرتة غري 
التكنولوجي  التطّور  بفورة  املدفوعة  وال��ت��ط��ورات  التغيري  من  م�سبوقة 
الذي تطراأ عليه  العاملي  التجارة  العمالء بجانب م�سهد  وتغري متطلبات 

تغيريات وم�ستجدات با�ستمرار.
وقال اإن موؤ�س�سة عاملية بحجم “رابابورت” توفر بيانات وحتليالت �ساملة 
حول ال�سناعة اأكرث اأهمية من ال�سابق ويوا�سل مركز دبي لل�سلع املتعددة 
املا�س لدعم جهود  الفاعلة يف قطاع  الأط��راف  اأب��رز  بالتعاون مع  التزامه 
وم�ساعي التنمية املبذولة يف اإر�ساء اأ�س�س �سوق دولية تتوافر فيها معايري 
مناف�سة عادلة وتطلع اإىل التوا�سل مع ال�سركاء وخرباء ال�سناعة الذين 

�سياأتون من جميع اأنحاء العامل لاللتقاء هنا يف موؤمتر دبي للما�س.
رابابورت  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  راب��اب��ورت  مارتن  ق��ال  جانبه  من 
ال�سركات  اأب���رز  تدعم  ومتميزة  نوعية  ات�سالت  حلول  تقدم  ال�سركة  اإن 
والأط��راف الفاعلة يف قطاع املا�س ول �سك اأن موؤمتر دبي للما�س �سيكون 
فر�سة مثالية ملناق�سة ومعاجلة ق�سايا امل�سوؤولية الجتماعية الهامة كي 

نحظى جميعاً بعامل اأف�سل.
زخماً  تكت�سب  عاملية  التقاء  نقطة  كونها  يف  يكمن  دب��ي  دور  اأن  واأ���س��اف 
العاملي  وال�سيا�سي  الق��ت�����س��ادي  امل�سهد  ت�سوب  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  م��ت��زاي��داً 
حالة من ال�سطرابات وعدم ال�ستقرار ب�سكل متزايد.. واأجد اأنها فر�سة 
اأبرز  التعاون هنا ومعاجلة  املعنية لبحث �سبل  رائعة لل�سناعة والأط��راف 

التحديات والق�سايا يف قطاع املا�س باإمارة دبي.
وي�ستعد معر�س دبي للمجوهرات والأحجار الكرمية والتكنولوجيا املُقام 
اأبرز  من  ي�سبح  لأن  ر�سمي  ك�سريك  املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز  من  بدعم 
املنتجات  لكت�ساف  متميزة  و�سوقا  العاملي  امل��ج��وه��رات  قطاع  يف  املن�سات 

مبوازاة اإر�ساء العالقات املثمرة يف القطاع والطالع على الأفكار امللهمة.
ويقام معر�س دبي للما�س خالل الفرتة من 21 اإىل 24 فرباير يف مركز 
للتداول  وامل�سرتين  ال��ب��اع��ة  مظلته  حت��ت  ويجمع  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  دب��ي 
وا�ستك�ساف الفر�س التجارية اجلديدة يف دبي بينما ي�ست�سيف برج املا�س 
اجتماعات روؤ�ساء الحتاد العاملي لبور�سات املا�س والحتاد الدويل مل�سنعي 

املا�س.

خلل ندوة افرتا�شية �شارك فيها 150 من ممثلي القطاع اخلا�ص
غرفة جتارة دبي والحتاد للمعلومات الئتمانية ودائرة

 الأرا�سي والأمالك يبحثون تعزيز تناف�سية قطاع العقارات

مب�شاركة عدد من م�شانع اإمارة عجمان

غرفة عجمان ت�سارك يف معر�س وموؤمتر م�سر للبرتول EGYPS 2022 بالقاهرة

•• دبي-الفجر: 

بالتعاون  موؤخراً  دبي  جت��ارة  غرفة  نظمت 
ودائرة  الئتمانية  للمعلومات  الحت��اد  مع 
الأرا�سي والأمالك يف دبي ندوة افرتا�سية 
الئتمانية يف قطاع  املعلومات  اأهمية  حول 
150 �سخ�س  اأكرث من  العقارات ح�سرها 

من ممثلي القطاع اخلا�س يف دبي.
اأهمية  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ال����ن����دوة  و���س��ل��ط��ت 
العقارات،  ق��ط��اع  يف  الئتمانية  املعلومات 
الئتمانية  احللول  من  ع��دداً  وا�ستعر�ست 
التي توفرها الحتاد للمعلومات الئتمانية 
و�سمان  العقارات،  قطاع  تناف�سية  لتعزيز 
العقارات  واأ���س��ح��اب  امل�ستثمرين  م�سالح 
مثالية  ت�سريعية  بيئة  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن 
وتعزيز  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  ومالئمة 

مكانة القطاع كرافد لالقت�ساد الوطني.
���س��ع��ادة حمد  اأك���د  الف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  ويف 
م���ب���ارك ب��وع��م��ي��م، م���دي���ر ع����ام غ����رف دبي 
احل���ر����س ع��ل��ى ح��م��اي��ة م�����س��ال��ح جمتمع 
الأدوات  ت����وف����ري  خ�����الل  م����ن  الأع������م������ال، 
والآليات املالئمة التي تعزز من منو اأعمال 
القطاع  يف  ا�ستثماراتها  وجتعل  ال�سركات، 
اأن  اإىل  بوعميم  ول��ف��ت  جم��زي��ة.  ال��ع��ق��اري 
قوياً  اأداًء  اأظ��ه��ر  دب���ي  ال��ع��ق��ارات يف  ق��ط��اع 
جائحة  خلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وج���ه  يف 
كوفيد-19، م�سرياً اإىل اأن اإك�سبو 2020 
امل�ستثمرين  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ���س��اه��م  دب����ي 
بالقطاع، وعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة 

العامل  وج��ه��ات  واأف�����س��ل  ال��ع��ق��اري  للقطاع 
ال�سراكة  اإن  للعمل والعي�س. واأكد بوعميم 
من  تعترب  واخل��ا���س  العام  القطاعني  بني 
دبي،  يف  الأع��م��ال  لبيئة  التناف�سية  امل��زاي��ا 
وخ�سو�ساً �سرعة مواكبة الت�سريعات لبيئة 
الأعمال املتغرية والتطورات املت�سارعة التي 
الأطراف  جميع  م�سالح  بالعتبار  ت��اأخ��ذ 

املعنية من م�ستثمرين وم�ستاأجرين.
وك�سف م��دي��ر ع��ام غ��رف دب��ي ع��ن �سراكة 
ودائرة  دبي  ا�سرتاتيجية بني غرفة جتارة 
الأرا�سي والأم��الك يف دبي �سيتم الإعالن 
ع���ن ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا ق���ري���ب���اً، وت��ت��م��ح��ور حول 
اإن هذه  الإي��ج��ارات، موؤكداً  موؤ�سر  حت�سني 
امل�ستثمرين،  ح��ق��وق  �ست�سمن  ال�����س��راك��ة 
وتعزز من تناف�سية دبي كبيئة عقارية من 

�سلطان  �سعادة  ق��ال  ب���دوره  الأول.  ال��ط��راز 
بطي بن جمرن، مدير عام دائرة الأرا�سي 
التزامنا  “نوؤكد  دب������ي:  يف  والأم����������الك 
مبوا�سلة جهودنا نحو تعزيز اآفاق التعاون، 
املعلومات واخلربات والقرتاحات،  وتبادل 
مع خمتلف �سركاءنا، من بينهم غرفة دبي، 
الإئتمانية،  للمعلومات  الحت����اد  و���س��رك��ة 
املنا�سبة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإع�������داد  يف  م���ع���اً  ل��ن�����س��ه��م 
للراغبني بال�ستثمار يف �سوق دبي العقاري، 
م��ن خ��الل احل�����س��ول على خ��دم��ات �سركة 
الحت�������اد ل��ل��م��ع��ل��وم��ات الإئ���ت���م���ان���ي���ة، عرب 
املحتملني  امل�ستاأجرين  �سجّل  اإىل  الو�سول 
الإئتماين، الأمر الذي من �ساأنه اأن ي�سهم 
يف اتخاذ قرارات �سائبة ومدرو�سة من قبل 
امل�ستثمرين، وغريها من النتائج الإيجابية 

واأ�ساف  عام”.  ب�سكل  القطاع  �سعيد  على 
ملثل هكذا  امل��رج��و  الأث���ر  “اإّن  ب��ن جم���رن: 
ثقة  �سّك على  اأدن���ى  ب��ال  �سينعك�س  ت��ع��اون، 
امل�ستثمرين يف ال�سوق العقاري، وهو الأمر 
الذي ين�سجم مع معايرينا وقيمنا يف دائرة 
الأرا����س���ي والأم�����الك ب��دب��ي، ال��رام��ي��ة اإىل 
املعلومات  يف  وال��ت��ك��ام��ل  ال�سفافية  متكني 
العقارية،  والإجراءات  والبيانات  والأنظمة 
البيئة  وت��ن��ظ��ي��م  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ي������وؤدي  مب���ا 
العقارية،  احل��رك��ة  وحتفيز  ال�ستثمارية، 
ت�����س��ه��م يف  اآم�����ن�����ة،  ب��ي��ئ��ة  اإىل  وال����و�����س����ول 
اأ�سار  وب��دوره  امل�ستدامة”.  التنمية  حتقيق 
التنفيذي  الرئي�س  لطفي،  اأح��م��د  م���روان 
الئتمانية  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  الحت�����اد  ل�����س��رك��ة 
للمعلومات  الحت�������اد  ����س���رك���ة  م��ه��م��ة  اأن 

الدعم  ت��ق��دمي  ح���ول  تتمحور  الئ��ت��م��ان��ي��ة 
ذلك  ال��دول��ة مب��ا يف  يف  القطاعات  ملختلف 
ال���ذي ي�سكل راف���داً مهماً  ال��ع��ق��ارات  ق��ط��اع 
وت�����س��اه��م اخلدمات  ال��وط��ن��ي.  ل��الق��ت�����س��اد 
واحللول الئتمانية التي نقدمها يف تعزيز 
تناف�سية القطاع من خالل ت�سهيل وتنظيم 
التعامالت التي تتم بني خمتلف الأطراف، 
حيث متّكن التقارير الئتمانية واملوؤ�سرات 
تقدمها  ال���ت���ي  امل��ت��خ�����س�����س��ة  الأئ���ت���م���ان���ي���ة 
“الحتاد للمعلومات الئتمانية” لل�سركات 
والأف��راد على حد �سواء من احل�سول على 
قدرة  تعزيز  �ساأنها  من  وموؤ�سرات  تقارير 
ا�ستثمارية  ق���رارات  ات��خ��اذ  على  امل��وؤج��ري��ن 
واأك����رث دقة  اأ����س���رع  ب�سكل  اأف�����س��ل  وم��ال��ي��ة 
واإحتمالية  الئ��ت��م��اين  ال��ت��اري��خ  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
اإلتزامتهم املالية مما  تعرث امل�ستاأجرين يف 
�سي�ساعد املالك على منح اإمتيازات خمتلفة 
على  الإيجار  دفع  كاإمكانية  للم�ستاأجربن 
اأق�ساط �سهرية. ولفت لطفي اإىل اأن قطاع 
العقارات من بني القطاعات التي �ست�سفيد 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري م���ن ال���ت���ق���اري���ر وامل���وؤ����س���رات 
والتي  ال�سركة،  تقدمها  ال��ت��ي  الئتمانية 
دقيقة  معلومات  العقارية  لل�سركات  توفر 
وروؤى �ساملة حول التاريخ الئتماين �سواًء 
عن  ف�����س��اًل  امل��وؤج��ري��ن،  اأو  للم�ستاأجرين 
�سداد  عن  تخلفهم  احتمالية  م��دى  تقييم 
الذي  الأم��ر  العمالء،  على  املرتتبة  املبالغ 
عرب  التعامالت  ج���ودة  حت�سني  يف  ي�ساهم 

القطاع.

•• القاهرة - الفجر 

ت�����س��ارك غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
الإم�������ارة يف معر�س  م���ن م�����س��ان��ع  ب���وف���د 
 EGYPS ل���ل���ب���رتول  م�����س��ر  وم����وؤمت����ر 
الدويل  احل�سور  تعزيز  بهدف   ،2022
مل�سانع اإمارة عجمان والرتويج للمنتجات 
تهدف  كما  ج��دي��دة،  اأ���س��واق  وفتح  املحلية 
امل�ساركة اإىل توفري من�سة لتعزيز التعاون 
وال�سراكة بني اأ�سحاب العمال يف عجمان 
ونظرائهم من الدول امل�ساركة حتت مظلة 

املعر�س.
ت��ق��ام  ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س وامل���وؤمت���ر خالل 

اجلاري  16 فرباير  اإىل   14 الفرتة من 
يف القاهرة � جمهورية م�سر العربية، حتت 
املتو�سط..  والبحر  اأفريقيا  “�سمال  �سعار 
مب�ساركة دولية  �سمان اإمدادات الطاقة”، 
من  م�������س���ارك   26000 ت�����س��م��ل  وا����س���ع���ة 

العديد من الدول.
نا�سر  امل�سارك،  تراأ�س وفد غرفة عجمان 
ال��ظ��ف��ري امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع دعم 
الع�ساء والبتكار يف غرفة عجمان، و�سم 
م�سنع  للزيوت،  رولك�س  م�سنع  الوفد” 
لوبريكا  دان��ة  م�سنع  للزيوت،  جلف  برتو 
للبال�ستيك،  ال��ف��ج��رية  م�سنع  ل��ل��زي��وت، 

م�سنع كواليتي للبال�ستيك”.

واأكد نا�سر الظفري على اأهمية “معر�س 
 EGYPS“ ل��ل��ب��رتول  م�����س��ر  وم���وؤمت���ر 
فعاليات  اأك����رب  م���ن  ب��اع��ت��ب��اره   ”2022
�سمال  ومنطقة  م�سر  يف  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط 
عاملية  من�سة  ت��وف��ري  يف  ودوره  اأف��ري��ق��ي��ا، 
تعك�س ال�ستثمارات املتاحة يف هذا القطاع 
ال�����س��وء ع��ل��ى م�ستقبل  احل��ي��وي وت�����س��ل��ط 
اأ�سواق الطاقة اإقليمياً وعاملياً، م�سرياً اإىل 
اأن غرفة عجمان ت�ستهدف من م�ساركتها 
ملنتجات  الرتويج  اإىل  املعر�س  فعاليات  يف 
للتعاون  اأف������اق  وف���ت���ح  الإم��������ارة  م�����س��ان��ع 
اخلارجي والإطالع  على اأحدث البتكارات 

واف�سل املمار�سات املتبعة يف هذا القطاع.

واأ�ساف “ اإمارة عجمان تتميز مبجموعة 
بقطاع  منتجاتها  ترتبط  رائ���دة  م�سانع 
الطاقة  قطاع  اأن  كما  وم�ستقاته،  الطاقة 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات ال����واع����دة وال������ذي يوفر 
فر�س ا�ستثمارية متنوعة، لذلك حر�ست 
الإدارة  جمل�س  بتوجيهات  عجمان  غرفة 
على التواجد وامل�ساركة يف فعاليات احلدث 
ال�سركات  ك�����ربى  ي�����س��م  ال������ذي  ال���ع���امل���ي 
امل�سوؤولني  م��ن  ونخبة  العاملية  وامل�سانع 

واخلرباء املعنني بقطاع الطاقة”.
خطة  تعتمد  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اأن  واأو����س���ح 
عمل �سنوية ل�سمان م�ساركة اع�سائها من 
املن�ساآت يف العديد من املعار�س والفعاليات 

الدولية بهدف التعريف مبقومات عجمان 
ال�ستثمارية  الفر�س  واب��راز  القت�سادية 
الفر�سة  واتاحة  املجالت  كافة  يف  املتاحة 
ال�سفقات  وت��ب��ادل  ال�سراكات  تكوين  اإىل 

لزيادة حجم التجارة اخلارجية لالإمارة.
واأ�����س����اد امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع دعم 
اأع�ساء  والبتكار، مبدى حر�س  الأع�ساء 
غرفة عجمان من امل�سانع وال�سركات على 
امل�ساركة يف الفعاليات واملعار�س اخلارجية 
وتبادل  الإم����ارة  ملنتجات  ال��رتوي��ج  بهدف 
اأ����س���واق خارجية  واإ���س��ت��ك�����س��اف  اخل�����ربات 
امل�����س��ت��م��ر للقطاع  ال��ن��م��و  ت���واك���ب  ج���دي���دة 

ال�سناعي. 

•• دبي-الفجر: 

ال�سمالية،  اأي��رل��ن��دا  يف  الق��ت�����س��اد  وزي���ر  زار 
ج����وردون ل��ي��ون��ز، م��ع��ر���س ج��ل��ف��ود 2022، 
امل�����س��ت��وى يف �سناعة  رف��ي��ع  ع��ر���س��اً  مم��ث��اًل 
ال�سرق  اإىل  املنطقة  من  والتوريد  الأغ��ذي��ة 
ع�سرة  اخلام�سة  ال�سنة  ه��ي  ه��ذه  الأو���س��ط. 
على التوايل التي �سيتم فيها متثيل �سركات 
اأك�����رب معر�س  ال�����س��م��ال��ي��ة يف  اأي���رل���ن���دا  م���ن 
اأك���رث من  تلتزم  ال��ع��امل، حيث  ل��الأغ��ذي��ة يف 
20 �سركة مبوا�سلة اأعمالها على نحو فّعال 

يف ال�سرق الأو�سط.
ال��ن��اج��ح يف املنطقة،  ال��ق��ط��اع  وت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى 
“تنتج  قائاًل:  الفعالية  خالل  معاليه  �سّرح 
فاخرة  وم�سروبات  اأغذية  ال�سمالية  اأيرلندا 
حائزة على جوائز، حيث ي�ساهم هذا القطاع 
اإ���س��رتل��ي��ن��ي يف  5.4 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه  ب��ق��ي��م��ة 
الريف  اإىل  النجاح  ه��ذا  وي��ع��زى  القت�ساد. 
الذين  واملنتجني  واملزارعني  اخل�سب  النقي 
ي�سعون  وال��ذي��ن  للتتبع  جهودهم  يكر�سون 
اجلودة والنوعية فوق كل اعتبار. هذا وتقّدم 
ب��الدن��ا م��ك��ون��ات خ��ام واف���رة عالية اجل���ودة، 
ا ب�سجل  واأحدث مرافق املعاجلة، وتتمتع اأي�سً

حافل يف جمال الأمن الغذائي”
الوزير،  م��ع��ايل  اأ����س���اف  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
جوردون ليونز، قائاًل: “ي�سّرين اأن اأكون هنا 

يف معر�س جلفود، لدعم وعر�س �سركاتنا ال� 
13 ومنتجاتها، فنحن نوا�سل تقدمي نكهة 
اأيرلندا ال�سمالية املتميزة اإىل حمبي التذوق 

يف جميع اأنحاء ال�سرق الأو�سط.”
اإىل  امل��ع��ر���س  امل�����س��ارك��ة يف  ال�����س��رك��ات  ت�سعى 
ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و امل�����س��ت��م��ر، ف��ق��د ب��ل��غ اإجمايل 
ال�����س��ادرات اإىل ال�����س��رق الأو����س���ط اأك���رث من 
70 مليون جنيه اإ�سرتليني. وتقدم اأيرلندا 
ال�����س��م��ال��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام ط��ائ��ف��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الأل��ب��ان من  منتجات  ذل��ك  املنتجات، مبا يف 
وزيوت  الأع�ساب  على  تتغذى  التي  املوا�سي 
بذور اللفت والأطعمة ال�سحية مبا يف ذلك 
املخابز  ومنتجات  الفائدة  العالية  الأطعمة 
والقهوة  وال�������س���اي  ال��غ��ل��وت��ني  م���ن  اخل��ال��ي��ة 
وال��رق��ائ��ق امل��ق��رم�����س��ة احل���ائ���زة ع��ل��ى جوائز 
ال��ف��اك��ه��ة واخل�������س���روات اخلالية  وم��ن��ت��ج��ات 
من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  الغلوتني،  من 

ع�سيدة ال�سوفان وحبوب ال�سوفان. 
التنفيذي  الرئي�س  ���س��ّرح  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
ميل   ،Invest NI ل�����س��رك��ة  ب����الإن����اب����ة 
جلفود  م��ع��ر���س  “ُيعد  ق����ائ����اًل:   ���س��ي��ت��وك، 
قطاع  يف  متخ�س�سة  فعالية  واأه���م  اأ���س��خ��م 
بالن�سبة  امل��ه��م  وم���ن  وامل�����س��روب��ات  الأغ���ذي���ة 
�سركاتنا  ت��ل��ت��زم  اإذ  ف��ي��ه،  ن�����س��ارك  اأن  اإل��ي��ن��ا 
الأو���س��ط.  ول عجب  ال�سرق  اإىل  بالت�سدير 
يف اأن توفر فعاليات كهذه منرًبا ممتاًزا لكل 

واملتمر�سني  ال�سوق  امل�سدرين اجلدد يف  من 
ل���الل���ت���ق���اء ب�����الأف�����راد امل��ع��ن��ي��ني وال����رتوي����ج 

ملنتجاتهم”. 
ف����ي����ن����ربوغ  اأن  اإىل  الإ������������س�����������ارة  جت���������در 
“Finnebrogue”، وهي �سركة جديدة 
يف ال�سوق، ان�سمت موؤخًرا اإىل قوائم �سل�سلة 
 ”Spinneys“ �سبيني�س  م��ارك��ت  �سوبر 
الرائدة. كما يعمل عدد من ال�سركات ب�سكل 
لتوفري  الإقليميني  التجزئة  وثيق مع جتار 

اأ�سناف العالمة التجارية اخلا�سة.
ب�سكل  ا  اأي�سً ال�سمالية  اأيرلندا  خربة  وت��ربز 
ال���ط���ع���ام اخل���ا����س���ة بجناح  ب���رام���ج  ك��ب��ري يف 
الفرتة  2020 يف  اإك�سبو  املتحدة يف  اململكة 
والتي  ف���رباي���ر،   20 اإىل   17 م���ن  امل��م��ت��دة 
التكنولوجيا  ق��ط��اع��ي  م��ن  خ���رباء  �ستجمع 
ل�ستك�ساف  وامل�سروبات  والأغ��ذي��ة  الزراعية 
كيف �سنتمكن من تناول الطعام يف امل�ستقبل، 
التغذية  ع��ل��ى اجل�����وع، وحت�����س��ني  وال��ق�����س��اء 
حلول  ل�سمان  امل�ستدامة  ال��زراع��ة  وت��ع��زي��ز 

لالأجيال القادمة.
واختتم ال�سيد �سيتوك حديثه قائاًل: “هذه 
يف  لأن��ن��ا  ال�سمالية  لأي��رل��ن��دا  خ��ري  تبا�سري 
طليعة البتكار الزراعي وتكنولوجيا الأغذية 
ولأننا  الغذاء،  نظام  يف  وال�سفافية  الرقمية 
اأنحاء  ن�ساعد على زيادة الإنتاجية يف جميع 

العامل با�ستخدام اأحدث التقنيات”.

وزير القت�ساد يف اأيرلندا ال�سمالية يح�سر معر�س اخلليج لالأغذية جلفود 2022

كاميلي�سي�س توقع اتفاقية مع العثيم فارما 
لتوزيع منتجاتها يف الأ�سواق ال�سعودية

•• دبي -وام:

وقع م�سنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل وم�ستقاته 
فارما  العثيم  �سركة  مع  اتفاقية  “كاميلي�سي�س” 
يف  عملياتها  لتو�سيع  فارما”  “عثيم  التجارية 
اأق��ي��م حفل  ال�����س��ع��ودي��ة.  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  اأ����س���واق 
لالأغذية  اخلليج  معر�س  هام�س  على  التوقيع 
يف م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي حيث  “جلفود” 
قام بتوقيع التفاقية ممثال عن م�سنع الإمارات 

لإنتاج حليب الإبل وم�ستقاته �س ذ م م كاميلي�سي�س 
�سعيد جمعة بن �سبيح الفال�سي املدير العام وعن 
مدحت  الدكتور  التنفيذي  الرئي�س  العثم  �سركة 

القطان.
وي��اأت��ي ال��غ��ر���س م��ن ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م هو 
واجبات ووظائف  ا�ستكمال  التزام متبادل يف  بناء 
توزيع  وتنفيذ خطة  اأج��ل تطوير  م��ن  ك��ل ط��رف 
اململكة  اأ���س��واق  يف  بنجاح  كاميلي�سي�س  منتجات 

العربية ال�سعودية.
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بح�سور حامد بن زايد : الرئي�س الرتكي يلتقي ممثلي كربى ال�سركات الإماراتية
•• اأبوظبي-وام: 

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة رج����ب ط��ي��ب اأردوغ������ان 
 - ال�سديقة  الرتكية  رئي�س اجلمهورية 
اآل  زايد  ال�سيخ حامد بن  �سمو  بح�سور 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان 
اأب��وظ��ب��ي.. ممثلي جمموعة من كربى 

ال�سركات الإماراتية.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ���� ال���ذي ج���رى اأم�����س يف 
التعاون  اآف���اق  الإم������ارات..  ق�سر  ف��ن��دق 
وال����س���ت���ث���م���ارات امل�������س���رتك���ة ب����ني دول����ة 
الإم��ارات وتركيا، و�سبل تو�سع جمالت 
التدفقات  ح���ج���م  وزي���������ادة  ال�������س���راك���ة 
يف  ي�سهم  مب��ا  وال�ستثمارية  التجارية 
البلدين.  يف  الق��ت�����س��ادي  النمو  تعزيز 
اآل  زاي��د  ب��ن  حامد  ال�سيخ  �سمو  ورح��ب 
نهيان يف كلمة األقاها يف بداية الجتماع 
ب��ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي وال���وف���د امل���راف���ق له 
اإن العالقات  يف دول��ة الإم����ارات.. وق��ال 
ال�سديقني  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
مبا  مت�سارعة  اإيجابية  ت��ط��ورات  ت�سهد 
اآف���اق���اً ج���دي���دًة ل��ل��ت��ع��اون والعمل  ي��ف��ت��ح 
الإم���ارات وتركيا يف  امل�سرتك بني دول��ة 
م�ساحلهما  تخدم  التي  املجالت  جميع 
القوية  الإرادة  بف�سل  وذل��ك  املتبادلة، 
والروؤية ال�ست�سرافية امل�سرتكة لقيادتي 
اأكرث  م�ستقبل  اإىل  وال��ه��ادف��ة  البلدين 
اإ�سراقاً وازدهاراً. واأكد �سمو ال�سيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان يف كلمته خالل اللقاء 
الذي ح�سره ممثلو اأكرث من 25 �سركة 
اإماراتية.. اأن العالقات القت�سادية بني 
ومنواً  ت��ط��وراً  ت�سهد  وت��رك��ي��ا  الإم�����ارات 
م�ستمراً يف قطاعات التجارة وال�ستثمار 
الهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
قدماً  امل�سي  على  ق��ادرة  وهي  امل�سرتك، 
نحو اآف���اق اأرح���ب و���س��راك��ات اأو���س��ع من 
ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����س��رتك يف خمتلف 
يف  التنمية  م�سرية  تعزز  التي  امل��ج��الت 

البلدين.
واأع�������رب ���س��م��وه ع���ن ث��ق��ت��ه ب�����اأن زي����ارة 
الرئي�س الرتكي اإىل دولة الإمارات وما 
ال�سيخ  ال�سمو  زي��ارة �ساحب  �سبقها من 
عهد  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
نوفمرب  �سهر  تركيا خالل  اإىل  امل�سلحة 
املا�سي، وما �سهدته من توقيع اتفاقيات 
من  العديد  يف  تفاهم  وم��ذك��رات  تعاون 
تاأ�سي�س  ع��ن  الإع���الن  بجانب  امل��ج��الت 

دولر  م��ل��ي��ارات  ع�����س��رة  بقيمة  ���س��ن��دوق 
يف  الإ�سرتاتيجية  ال���س��ت��ث��م��ارات  ل��دع��م 
ت��رك��ي��ا، مت��ه��د مل��رح��ل��ة ج��دي��دة وواع����دة 
البلدين  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  م��ن 
وت�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��اً ���س��ل��ب��اً ل��الن��ط��الق بها 
ال�ساملة.  الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  نحو 
واأ�ساف �سموه اأن حجم التبادل التجاري 
وتركيا  الإم�������ارات  ب���ني  وال���س��ت��ث��م��اري 
ي�����س��ه��د من�����واً م��ت�����س��اع��داً وه����و م���ا يعد 
الإيجابي  املنحى  على  وا�سحاً  م��وؤ���س��راً 
بني  القت�سادية  ال�سراكة  تتخذه  ال��ذي 
اأ�س�ساً  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ب��ل��دي��ن، 
متينة للعالقات التجارية وال�ستثمارية 
ون�سعى يف  الإم����ارات وتركيا،  دول��ة  ب��ني 
من  ع��ن��ه  �سي�سفر  وم���ا  الج��ت��م��اع  ه���ذا 
فر�س لل�سراكة والتعاون اأن نبني عليها 
ل��ت��ك��ون ق��اع��دة ان��ط��الق اإىل م��زي��د من 

النمو والزدهار.
التجارة  م��وؤ���س��رات  ���س��م��وه  وا���س��ت��ع��ر���س 
وتركيا،  الإم���������ارات  ب���ني  وال����س���ت���ث���م���ار 
غري  البينية  ال��ت��ج��ارة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ح��ق��ق��ت قفزة 
م�سجلًة   2021 ع���ام  خ���الل  ق��ي��ا���س��ي��ة 
 54% 13.7 مليار دولر بنمو ن�سبته 
ن�سبتها  وب���زي���ادة   ،2020 م��ع  م��ق��ارن��ة 
لفتا   ..  2019 م���ع  م��ق��ارن��ة   86%
التجاري  ال�����س��ري��ك  ت��ع��د  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل 
بح�سة  الإم����ارات،  ل��دول��ة  عاملياً  ال�سابع 
غري  اخلارجية  التجارة  من   3% تبلغ 
النفطية للدولة، كما اأن الإمارات �سمن 

عاملياً.  لرتكيا  جت��اري��اً  �سريكاً   12 اأه��م 
املتبادلة..قال  ال���س��ت��ث��م��ارات  وب�����س��اأن 
�سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان اإن 
دولة الإمارات تعد �سمن اأهم 15 دولة 
ا�ستثمارات  بر�سيد  تركيا،  يف  م�ستثمرة 
 ،2020 5 مليارات دولر يف نهاية  بلغ 
ال�سيادية  ال�����س��ن��ادي��ق  ت�����س��ت��ث��م��ر  ح��ي��ث 
وال�����س��رك��ات الإم��ارات��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 
القطاعات احليوية يف الأ�سواق الرتكية، 
الرتكية  ال�ستثمارات  قيمة  بلغت  فيما 
يف دولة الإمارات 310 ماليني دولر يف 

نهاية 2019.
واأ�����س����اف ���س��م��وه اأن�����ه م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
وكذلك  امل��ت��ب��ادل��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ت�سهد 
خالل  ملحوظاً  من���واً  البينية  ال��ت��ج��ارة 
امل��ق��ب��ل��ة، م���دع���وم���ة يف ذلك  ال�������س���ن���وات 
والتناف�سية  القوية  القت�سادية  بالبيئة 
واحلوافز  وامل��ق��وم��ات  بالفر�س  الغنية 
بها  تتمتع  التي  املتكاملة  ال�ستثمارية 
الرئي�س  ب���ني  الج��ت��م��اع  واأن  ال��ب��ل��دان 
ال�سركات  ك������ربى  ومم���ث���ل���ي  ال����رتك����ي 
الإمارات  قيادة  حر�س  يوؤكد  الإماراتية 
وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  تو�سيع  ع��ل��ى 
القت�سادية بني البلدين للو�سول بهما 
باخلري  يعود  مبا  اأرح��ب  م�ستويات  اإىل 

على ال�سعبني ال�سديقني.
واأكد �سموه اأن هناك اآفاقاً واعدًة للنمو 
البلدين  يف  والزده����������ار  الق���ت�������س���ادي 
ال�سديقني عرب التكامل وال�سراكة، لي�س 
فقط من خالل ال�ستفادة من الفر�س 

ال�ستثمارية والتجارية يف كال ال�سوقني، 
املوقع  ا����س���ت���خ���دام  ع����رب  اأي�������س���اً  ول���ك���ن 
بو�سفهما  البلدين  لكال  الإ�سرتاتيجي 
اإىل  للدخول  وال�ستثمار  للتجارة  بوابة 
املجاورة. وقال �سمو  الإقليمية  الأ�سواق 
ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان يف ختام 
اللقاء  ه��ذا  على  ن��ع��ول  “ اإن��ن��ا  كلمته.. 
املهم يف حتقيق الإرادة امل�سرتكة لقيادتي 
بالعالقات  ق���دم���اً  امل�����س��ي  يف  ال��ب��ل��دي��ن 
وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية 
اإىل اآف��اق اأرح��ب، ومبا يخلق مزيداً من 
الأعمال  ملجتمع  والنمو  التو�سع  فر�س 
اإىل مزيد من هذه  البلدين ونتطلع  يف 

اللقاءات املثمرة م�ستقباًل«.
اأكد فخامة الرئي�س الرتكي  من جانبه 
رج��ب طيب اأردوغ���ان، خ��الل اللقاء مع 
حقبة  الإم��ارات��ي��ة..اأن  ال�سركات  ممثلي 
ج��دي��دة ب����داأت يف ال��ع��الق��ات ال��رتك��ي��ة �� 
الإم���ارات���ي���ة م��ع زي����ارة ���س��اح��ب ال�سمو 
اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د 
املا�سي،  ن��وف��م��رب  ���س��ه��ر  خ����الل  ت��رك��ي��ا 
قوية  م�سرتكة  اإرادة  البلدين  لدى  واأن 
التجارية  خ��ا���س��ة  ال��ع��الق��ات  ل��ت��ط��وي��ر 

وزيادة ال�ستثمارات.
الإم���ارات هي  اأن دول��ة  واأ�ساف فخامته 
ال��رئ��ي�����س لرتكيا  ال���ت���ج���اري  ال�����س��ري��ك 
وهدفنا  ال���ع���رب���ي،  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ه��و الرت���ق���اء ب��ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة اإىل 
خا�سة  املجالت،  كل  يف  اأعلى  م�ستويات 
ت���اري���خ عميق  ل��ه��ا  ال���ع���الق���ات  ه����ذه  اأن 

اجلذور وت�ستند اإىل بنية حتتية قوية.
اإىل  ال�������رتك�������ي  ال�����رئ�����ي�����������س  وت�������ط�������رق 
ا���س��رتاك ب��الده والإم����ارات يف الهتمام 
للتعاون  فر�سة  يوفر  ما  بالتكنولوجيا، 
واأ�سار  املجال.  هذا  يف  بينهما  والتكامل 
فخامته اإىل اأن تركيا لديها 85 مليون 
وبنية  مت�ساعد،  �سناعي  واإنتاج  ن�سمة، 
اإىل موقع جغرايف  اإ�سافة  قوية،  حتتية 
اأظهرت  “كورونا”  جائحة  واأن  م��ه��م، 
الع�سرين  خالل  الرتكي  القت�ساد  قوة 
ت��رك��ي��ا تقدم  اأن  واأك�����د  امل��ا���س��ي��ة.  ع���ام���اً 
ما  الأج���ان���ب،  للم�ستثمرين  ام��ت��ي��ازات 
بها  الدوليني  امل�ستثمرين  اهتمام  جعل 
امتالك  اإىل  م�����س��رياً  الزدي�����اد  يف  اآخ����ذ 
الأعمال  لدعم  جاذبة  ت�سريعات  ب��الده 

وال�ستثمارات.
البلدين مهمة  اإرادة قيادتي  اأن  واأ�ساف 
والإم���ارات  تركيا  ب��ني  العالقات  لت�سل 
اإىل امل�ستوى املطلوب من خالل اإر�سائهم 
الأر�سية التي يرتفع فيها التعاون يف كل 
ال��دف��اع ومن  اإىل  التجارة  امل��ج��الت من 
الوقت  يف  والنقل  الطاقة  اإىل  ال�سياحة 

نف�سه.
الرئي�س  فخامة  ع��رب  كلمته  نهاية  ويف 
الرتكي عن ا�ستعداد املوؤ�س�سات املعنية يف 
الإماراتيني  امل�ستثمرين  لتزويد  تركيا 
ب��ك��ل امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ي��ري��دون��ه��ا حول 
يكون  اأن  متمنياً  ت��رك��ي��ا  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
الجتماع مع ممثلي ال�سركات الإماراتية 

فاحتة خري للجميع.

فالي دبي تخدم مطارين يف اإ�سطنبول
•• دبي-وام: 

كوكجن  �سبيحة  مطار  اإىل  رحالتها  �ست�ستاأنف  اأن��ه��ا  دب��ي  ف��الي  اأعلنت 
رحالت  بخم�س  امل��ق��ب��ل  م��ار���س   2 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ا�سطنبول  يف   ”SAW“
 ”IST“ اإ�سطنبول  مطار  اإىل  اليومية  دبي  فالي  رح��الت  ومع  اأ�سبوعيا. 
الأ�سبوع  يف  رحلة   12 اإىل  ا�سطنبول  اإىل  رحالتها  ع��دد  ال�سركة  �ستزيد 
رحلتني  ت�سغل  حيث  اأن��ق��رة  العا�سمة  تركيا  يف  دب��ي  ف��الي  �سبكة  وت�سمل 
التجارية  للعمليات  الأول  الرئي�س  نائب  اأفندي  جيهون  وق��ال  اأ�سبوعيا. 
اإن فالي دبي توؤكد التزامها بجعل  والتجارة الإلكرتونية يف فالي دبي.. 
مل�سافرينا ل  امل��زي��د م��ن اخل��ي��ارات  اأك��رث �سهولة م��ن خ��الل توفري  ال�سفر 
اإ�سطنبول وجهة �سهرية على �سبكتنا ونرحب با�ستئناف عملياتنا يف  تزال 
للم�سافرين  منا�سبا  اآخ��ر  خيارا  يوفر  مطار  وه��و  كوكجن  �سبيحة  مطار 
�سفرهم مع فالي دبي  اأثناء  بركابنا  اإىل الرتحيب  اإ�سطنبول وتطلع  اإىل 
ا�سطنبول  وتقدم  ماك�س”.   737 “بوينغ  ط��راز  من  طائراتنا  منت  على 
مزيجا رائعا من اأوروبا واآ�سيا مع الكثري من اخليارات للت�سوق واملاأكولت 
وال�ستمتاع مب�ساهدة املعامل ال�سياحية ول تزال واحدة من اأكرث املدن زيارة 
يف العامل ول تزال مركزا اقت�ساديا مهما ويقع مطار �سبيحة كوكجن /
يف اجلانب الآ�سيوي من ا�سطنبول ويوفر املزيد من اخليارات   /SAW
�سمن  �سبيحة  م��ط��ار  رح���الت  و�ستكون  امل��دي��ن��ة.  واإىل  م��ن  للم�سافرين 
رحالت الرمز امل�سرتك مع طريان الإم��ارات مما يوفر للم�سافرين املزيد 
من اخليارات لرحالت الربط عرب حمور الطريان الدويل يف دبي اإىل اأكرث 

من 190 وجهة بني كل من �سبكتي طريان الإمارات وفالي دبي.

تربيد ت�سدر نتائجها املالية للعام 2021 معلنًة عن 
زيادة يف اأرباحها وخطط طموحة مل�ستقبٍل م�ستدام

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  التداول  )رم��ز  )����س.م.ع.(  املركزي  للتربيد  الوطنية  ال�سركة  اأعلنت 
�سوق دبي املايل: Tabreed( عن نتائجها املالية املوحدة للعام 2021، 
حيث حققت ارتفاًعا يف �سايف اأرباحها بلغ 585.2 مليون درهم؛  بزيادة 
ق��دره��ا 6٪ م��ق��ارن��ًة ب��اأدائ��ه��ا يف ال��ع��ام 2020. وم��ن جهة اأخ���رى، ي�سر 
بقيمة   2021 العام  عن  اأرب���اح  بتوزيع  يو�سى  اأن  تربيد  اإدارة  جمل�س 
12 فل�س لل�سهم الواحد، على اأن يتم دفع ن�سبة 50٪ منها نقًدا ودفع 
املتبقي من خالل اإ�سدار اأ�سهم منحة اإ�سافية بواقع �سهم واحد مقابل 
اأعمال  م��ع من��و  التوزيعات متا�سًيا  ه��ذه  وت��اأت��ي  �سهم مم��ل��وك.   40 ك��ل 
ال�سركة والزيادة يف الأرباح التي حققتها مع الحتفاظ بتوافر راأ�س املال 
لتنمية اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية. وا�سلت �سركة تربيد تنفيذ خططها 
2021، حيث قامت بتوحيد  طويلة الأجل للنمو امل�ستدام خالل العام 
اأ�سافت  املتحدة، حيث  العربية  الإم��ارات  دولة  داخل  والتو�سع  عملياتها 

تو�سيالت جديدة من خالل �سبكة 
و�سط  منطقة  يف  التربيد  حمطات 
مدينة دبي، بال�سافة اإىل ح�سولها 
على امللكية الكاملة ملحطة التربيد 
باأبوظبي،  املاريه  الواقعة يف جزيرة 
طن   80،000 قدرتها  تبلغ  والتي 
���س��رك��ة م��ب��ادل��ة للبنية  ت��ربي��د م��ن 

.)MIP( التحتية
اأبريل  ك�سفت �سركة تربيد يف �سهر 
املوؤ�س�سية  ه��وي��ت��ه��ا  ع����ن  امل���ا����س���ي 
اجلديدة كلًيا يف احتفال خ����ا�س اأُقيم 
الأط�����ول  خليف��������ة  ب�������رج  بج������وار 
�سوئٌي  ع��ر���ٌس  �ساحبه  ال��ع��امل،  يف 
ُمبهر على الواجهة اخلارجية لربج 
وعلى  اأج��م��ع.  ال��ع��امل  �سهده  خليفة 
مدار الأ�س�هر التي تلت ذلك احلدث 
الكبري ذاع �سيت “تربيد” اإعالمًي�����ا 
وجماهريًيا، و�ساحب ذلك ُح�سولها 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز القّيمة 
اعرتاف�����ًا  مرموقة  موؤ�س�سات  م��ن 
اجلائزة  م��ث��ل  الت�سغيلي  بتميزها 
ال��ف�����س��ي��ة ل��ل��ق��ط��������اع اخل����دم����ي يف 
ع�سرة من جائزة  التا�س��عة  ال�����دورة 
اإىل  اإ�سافًة  لالمتياز  خليفة  ال�سيخ 
اجلمعية  من  منف�سلتني  جائزتني 

الدولية لطاق��ة املناطق.

التغري املناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الزراعة
 والغذاء والبحرية يف اأيرلندا لتعزيز التعاون يف الأمن الغذائي

•• دبي -وام: 

والبيئة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  وّق��ع��ت 
مذكرة تفاهم مع هيئة الزراعة والغذاء 
والبحرية الأيرلندية، للتعاون يف جمال 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي. ت��اأت��ي م��ذك��رة التفاهم 
���س��م��ن ج���ه���ود ال�������وزارة ل��ت��ع��زي��ز الأم����ن 
الغذائي املحلي عرب التعاون مد اجلهات 
وال��ه��ي��ئ��ات امل��ع��ن��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ال�����دول، 
وتهدف اإىل تبادل اخلربات لتعزيز تبني 
التقنيات احلديثة  القائمة على  احللول 
وت�سجيع  وامل�����اء،  ال���غ���ذاء  اإدارة  ل��ت��ع��زي��ز 
جتارة  وت�سهيل  الزراعية،  ال�ستثمارات 
ال��غ��ذاء وال��زراع��ة، وت��ب��ادل املعرفة. وقع 
الت���ف���اق���ي���ة م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
والبيئة،  املناخي  التغري  وزي��رة  املهريي 
وم����ع����ايل ت�������س���اريل م����اك����ون����ال����وغ وزي����ر 
اأيرلندا.  يف  والبحرية  والغذاء  الزراعة 
قالت  اجل��دي��دة،  ال�سراكة  على  وتعليقاً 
تعزيز  “ميثل  امل���ه���ريي:  م���رمي  م��ع��ايل 
ا�سرتاتيجية  اأول���وي���ة  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن 

ال��وزارة على  لدولة الإم���ارات، وحتر�س 
والهيئات  م��ع اجل��ه��ات  ت��ع��اون��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
ذات اخل��ربة يف ال��دول الأخ��رى، ل�سمان 
ا�ستمرارية  و�سمان  ال��غ��ذاء  اأم��ن  تعزيز 
وال��ت��و���س��ع يف تبني  ال���ت���وري���د،  ���س��ال���س��ل 
حتقيق  ت�سمن  التي  البتكارية  احللول 
ال�ستدامة وتراعي الرتابط القوي بني 

الغذاء واملاء والطاقة.”
مذكرة  “�ست�ساهم  معاليها:  واأ���س��اف��ت   
ال��ت��ف��اه��م م���ع ه��ي��ئ��ة ال����زراع����ة وال���غ���ذاء 
املعارف  تبادل  يف  الأيرلندية  والبحرية 
والتجارب واخلربات الناجحة والقائمة 
يف  التكنولوجيا  وتوظيف  البتكار  على 
وا�ستدامة  اأم���ن  ب�سمان  يتعلق  م��ا  ك��ل 
الغذاء.” ومن جهته قال معايل ت�ساريل 
م���اك���ون���ال���وغ: “ مت��ث��ل دول�����ة الإم������ارات 
�سريكا مهما لأيرلندا، لذا نحر�س على 
ا�ستدامة التعاون يف العديد من املجالت 
والبحث  ال����غ����ذائ����ي،  الأم��������ن  واأه����م����ه����ا 
التجارية  ال��ف��ر���س  وت��ع��زي��ز  والب��ت��ك��ار، 
املتبادلة.” واأ�ساف:” ي�سعدين م�ساركة 

/روؤية  الناجحة  اإي��رل��ن��دا  ا�سرتاتيجية 
ال��غ��ذاء 2030 – ال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة يف 
النظم الغذائية امل�ستدامة/ مع �سركائنا 
يف  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  يف 
تقديري  ع��ن  اأع���رب  ان  واأود  الإم�����ارات، 
وا����س���ادت���ي مب���ب���ادرة الب���ت���ك���ار ال���زراع���ي 
اأعلنت عنها دولة الإمارات،  التي  للمناخ 

ومبوجب  فيها.”.  امل�����س��ارك��ة  وي�سعدنا 
م���ذك���رة ال���ت���ف���اه���م، ���س��ت��ت��ب��ادل ال������وزارة 
وال��ه��ي��ئ��ة اأح�����دث ال��ت��ج��ارب واخل�����ربات، 
م�ستجدات  ح��ول  النقا�سات  وي��ت��ب��ادلن 
معاً  للعمل  وال��غ��ذائ��ي  ال��زراع��ي  القطاع 
الغذاء  وا����س���ت���دام���ة  اأم�����ن  ���س��م��ان  ع��ل��ى 

وال�ستثمار امل�سرتك.

مليار درهم حجم الت�سرفات   3
العقارية يف عجمان خالل يناير 2022

•• عجمان - وام:

اأعلنت دائرة الأرا�سي والتنظيم العقاري 
يف عجمان ت�سجيل 938 ت�سرفاً عقارياً 
خ���الل ���س��ه��ر ي��ن��اي��ر م���ن ال���ع���ام اجل���اري 
درهم  مليار  بلغت1.3  اإجمالية  بقيمة 
بالفرتة  م���ق���ارن���ة  امل���ئ���ة  يف   34 ب�����ن��م��و 
بلغ حجم  2021. كما  العام  ذاتها من 
التداول 806 مليون درهم من اإجمايل 
735 عملية تداول عقاري حيث �ُسِجلت 
الزوراء  منطقة  يف  مبايعة  قيمة  اأع��ل��ى 
بقيمة 29.5 مليون درهم. واأكد �سعادة 
مدير  املهريي  عمري  بن  عمر  املهند�س 
العقاري  والتنظيم  الأرا���س��ي  دائ��رة  عام 
اإم����ارة عجمان  ال��ع��ق��اري يف  ال��ق��ط��اع  اأن 
ي�سهد وترية منو مت�ساعدة ويحقق اأداًء 
ثقة  تعك�س  اإيجابية  وم�ستويات  عالياً 
على  الإم���ارة  ق��درة  وت��وؤك��د  امل�ستثمرين 
النوعية  الإ�ستثمارات  من  املزيد  ج��ذب 
ال��ت��ي ت��دع��م الإق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي وت�سهم 
واأو�سح  امل�ستدامة.  التنمية  حتقيق  يف 
عملية   93 �سجلت  ال��دائ��رة  اأن  املهريي 
رهن بقيمة اإجمالية بلغت 363 مليون 

درهم .

•• دبي-وام:

وّق�����ع م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي 
وزير  لوبيز  ورام���ون  اخلارجية  للتجارة  دول��ة  وزي��ر 
الفلبني موؤخرا فى  وال�سناعة يف جمهورية  التجارة 
ب�سكل  لالإعالن  امل�سرتك  البيان  دبي  اأك�سبو2020 
اتفاقية  توقيع  ب�ساأن  املباحثات  متابعة  ع��ن  ر�سمي 

الت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمار.
اتفاقية  ب�ساأن  املفاو�سات  ب��دء  على  اجلانبان  واتفق 
ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة يف امل�ستقبل مما �سيعزز 
التدفقات ال�ستثمارية وي�سهل حركة التجارة ويخلق 
فر�س عمل جديدة. ومن املتوقع اأن ت�سهد العالقات 
وخا�سة  ملحوظا  ت��ط��وراً  البلدين  بني  القت�سادية 

الت�سجيع  ات��ف��اق��ي��ة  ح����ول  م��ف��او���س��ات  اخ��ت��ت��ام  ب��ع��د 
اأحمد  معايل  واأك���د  لال�ستثمار.  املتبادلة  واحلماية 
لوبيز  ورام����ون  دول���ة  وزي���ر  ال�سايغ  علي حممد  ب��ن 
الفلبني  وال�����س��ن��اع��ة يف ج��م��ه��وري��ة  ال���ت���ج���ارة  وزي����ر 
ال�سراكة  اتفاقية  مفاو�سات  ب�ساأن  امل�سرتك  اللتزام 
الت�سجيع  ات��ف��اق��ي��ة  وت��وق��ي��ع  ال�����س��ام��ل��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

واحلماية املتبادلة لال�ستثمار.
وتعمل دولة الإمارات العربية املتحدة والفلبني على 
تعزيز العالقات القت�سادية من خالل التوقيع على 
القت�سادية  ال�سراكة  اتفاقية  ح��ول  م�سرتك  ب��ي��ان 
ال�ساملة بني البلدين. وي�سلط التعاون بني البلدين 
يف  الكبري  ودوره  اإك�سبو  معر�س  اأهمية  على  ال�سوء 
للنمو  جديدة  اآف��اق  وفتح  الثنائية  العالقات  تعزيز 

الق��ت�����س��ادي والزده�����ار. وت��ع��د دول���ة الإم�����ارات اأكرب 
الأو����س���ط حيث  ال�����س��رق  للفلبني يف  م�����س��ّدر  ���س��ري��ك 
 34.7% بن�سبة  البلدين  بني  التجارة  حجم  ارتفع 
951 مليون دولر يف  دره��م  3.5 مليار  اإىل  لي�سل 
عام 2021، مقارنة ب�2.6 مليار درهم 705 مليون 
الإم����ارات  اح��ت��ل��ت دول���ة  ك��م��ا   .2020 ع���ام  دولر يف 
ال�ستثمارات  اأكرب م�سادر  ع�سر بني  ال�سابعة  املرتبة 
املعتمدة يف الفلبني يف عام 2019 بقيمة ا�ستثمارات 

بلغت 48 مليون درهم 13.2 مليون دولر.
وخالل موؤمتر الأعمال للفلبني الذي عقد بالتوازي 
دبي   2020 اإك�سبو  يف  للفلبني  الوطني  ال��ي��وم  م��ع 
ال�سركات  م���ن  ال��ن��واي��ا  ب��خ��ط��اب��ات  ال��ف��ل��ب��ني  رح��ب��ت 
اخلطابات  ه��ذه  جتلب  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  اخلليجية، 

مليون   600 دره���م  مليار   2.2 بقيمة  ا�ستثمارات 
دولر وتخلق 4 اآلف فر�سة عمل يف قطاعات الرعاية 
و�سناعات  وال�سيافة  وال�سياحة  والطاقة  ال�سحية 

الألبان يف الفلبني.
ت��ع��م��ل هذه  اأن  امل��ت��وق��ع  “من  ل��وب��ي��ز:  وق����ال رام����ون 
امل���ب���ادرات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة وال���س��ت��ث��م��ارات بني 
الفلبني ودول���ة الإم����ارات مم��ا ي���وؤدي اإىل امل��زي��د من 
�سناعات  وت��ط��وي��ر  املتنوعة  الق��ت�����س��ادي��ة  الأن�����س��ط��ة 
ج����دي����دة وخ����ل����ق ف����ر�����س ال���ع���م���ل وزي���������ادة الإن����ف����اق 
احلكومة  بني  الن�سطة  امل�ساركة  ال�ستهالكي..وتعد 
ا�ستفادة كال  اأ�سا�سًيا يف �سمان  اأم��ًرا  الأعمال  وقطاع 
وتو�سيع  تنويع  ذلك  التفاقيات مبا يف  البلدين من 

امل�سالح القت�سادية.”

اتفاق بني الإمارات والفلبني لتعزيز التعاون القت�سادي والتجاري
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وحتقيق روؤية �ساحب ال�سمو يف جعل هذه الفعاليات 
وتعزيز  املنطقة  يف  واملبتكرين  لالبتكار  وجهة  اأه��م 
يتم  وم��ب��ادرات  جت��ارب  ابتكار  يف  املجتمعية  امل�ساركة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  توجهات  دع��م  يف  توظيفها 

املتحدة يف اخلم�سني عاماً املقبلة”.
النائب  ب��ن �سلمان  امل��ه��ن��د���س ول��ي��د  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
والتميز  الأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�س  التنفيذي 
يف ال��ه��ي��ئ��ة.. “ ي��ر���س��خ م��رك��ز الب��ت��ك��ار جت��رب��ة دبي 
�سمن  واملياه  الطاقة  م�ستقبل  و�سناعة  ل�ست�سراف 
منظومة متكاملة قائمة على الكوادر الوطنية اإ�سافة 
الإقليمية  والكفاءات  املواهب  اأف�سل  ا�ستقطاب  اإىل 
والعاملية مما يجعله من�سة عاملية لبتكارات الطاقة 
املتجددة والنظيفة. وتهدف الهيئة من خالل املركز 
اإىل دعم البتكار والإبداع يف جمال الطاقة النظيفة 
ال�ستدامة  ح���ول  ال��وع��ي  م�ستوى  ورف���ع  وامل��ت��ج��ددة 
ق�����درات اجل��ي��ل املقبل  اإىل ���س��ق��ل وت��ط��وي��ر  اإ���س��اف��ة 
الطاقة  تقنيات  جم��ال  يف  واخل����رباء  املبتكرين  م��ن 
الوطنية  امل��واه��ب  تنمية  على  الرتكيز  مع  النظيفة 

وتعزيزها”.

اتفاقية بني الإن�ساءات البرتولية وخدمات البحرية ل�ستك�ساف الفر�س يف م�سر واملنطقة
•• القاهرة-وام:

البرتولية  الإن���������س����اءات  ���س��رك��ة  وق���ع���ت 
اجلرافات  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��وط��ن��ي��ة، 
مذكرة   ، املجموعة  الوطنية  البحرية 
البرتول  خ���دم���ات  ���س��رك��ة  م���ع  ت��ف��اه��م 
ال��ب��ح��ري��ة، وذل�����ك ب���ه���دف ت��ع��زي��ز اأط���ر 
التعاون ل�ستك�ساف فر�س اإقامة م�ساريع 
الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساءات �سمن 

قطاع النفط والغاز يف م�سر واملنطقة.
هام�س  على  التفاهم  مذكرة  توقيع  مت 
ال������دويل  م�������س���ر  وم����ع����ر�����س  “موؤمتر 
الرائد  امل��ل��ت��ق��ى   ، اإي��ج��ب�����س  للبرتول” 
ل��ق��ط��اع ال��ب��رتول يف امل��ن��ط��ق��ة، م��ن قبل 
الرئي�س  ال���ظ���اه���ري،  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���س 
البرتولية  الإن�ساءات  ل�سركة  التنفيذي 
ال���وط���ن���ي���ة؛ وامل���ه���ن���د����س اأ�����س����رف اإم�����ام، 
ل�����س��رك��ة خدمات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وذلك بح�سور عدد  البحرية؛  البرتول 
و�ستدعم  ال�سركتني.  كبار م�سوؤويل  من 
ال�����س��رك��ت��ني يف تنفيذ  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 

خطط منوهما الطموحة.
البرتولية  الإن�������س���اءات  ���س��رك��ة  ت��ع��ت��رب 
ال��وط��ن��ي��ة ���س��رك��ة ع��امل��ي��ة ت��وف��ر م��ن��ذ ما 
متكاملة  ح��ل��وًل  ع��ق��ود  اخلم�سة  ي��ق��ارب 
ال���ه���ن���د����س���ة وامل�������س���رتي���ات  يف جم�������الت 
ال��ن��ف��ط والغاز  ل��ق��ط��اع��ات  والإن�������س���اءات 
والبرتوكيماويات،  وال��ب��ح��ري،  ال���ربي 
ال�سرق  منطقة  يف  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
القارة  و�سبه  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 

الهندية.
ب���دوره���ا ت��ع��د ���س��رك��ة خ��دم��ات البرتول 
اخلدمات  م���زودي  اأب���رز  اأح���د  البحرية 
البحرية يف م�سر؛ ومتتلك خربة وا�سعة 
الأنابيب  وخ��ط��وط  الهياكل  تركيب  يف 
وال��ك��اب��الت ال��ب��ح��ري��ة، وت��وف��ري خدمات 
امل��ن�����س��ات وخطوط  واإ�����س����الح  ���س��ي��ان��ة 
امل�سح  خدمات  اإىل  بالإ�سافة  الأنابيب، 

والغو�س والتدخل حتت �سطح البحر.
وي�����س��ع��ى ال��ط��رف��ان م���ن خ���الل مذكرة 
ا�ستك�ساف  اإىل  بينهما  املوقعة  التفاهم 

الفر�س الكامنة يف قطاع الطاقة الذي 
يتمتع باإمكانات هائلة يف م�سر واملناطق 
ا�ستثمار  على  املذكرة  وترتكز  الأخ��رى. 
ن���ق���اط ال���ق���وة ل����دى ال�����س��رك��ت��ني، حيث 
املحلية  واخل������ربات  الإم���ك���ان���ات  جت��م��ع 
البرتول  خ���دم���ات  ل�����س��رك��ة  ال���وا����س���ع���ة 
والرتكيب  النقل  جم��الت  يف  البحرية 
الإن�ساءات  ل�سركة  العاملية  اخل��ربة  م��ع 
ال���وط���ن���ي���ة يف م����ق����اولت  ال����ب����رتول����ي����ة 
ال��ه��ن��د���س��ة وامل�������س���رتي���ات والإن���������س����اءات 
�سيما  ول  ال�سخمة  البحرية  للم�ساريع 

والكابالت  الأنابيب  ومد  الثقيل  الرفع 
بالإ�سافة  الرئي�سية،  الإم��داد  وخطوط 
وا�سعة  ال��ت�����س��ن��ي��ع��ي��ة  اإم���ك���ان���ات���ه���ا  م����ع 

النطاق.
الرئي�س  زغ��ل��ول،  يا�سر  املهند�س  وق���ال 
اجلرافات  ���س��رك��ة  ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
البحرية الوطنية: “نفخر بتوقيع هذه 
البرتول  خ��دم��ات  �سركة  م��ع  التفاقية 
مبا  ’اإيجب�س‘  معر�س  خ��الل  البحرية 
البرتول.  ق��ط��اع  م��وؤث��ر يف  دور  م��ن  ل��ه 
تنفيذ  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  و���س��ن��وا���س��ل يف 

فر�س  وا�ستك�ساف  التو�سعية،  خططنا 
ي�سمن  مبا  جديدة  جغرافية  ومناطق 
اإن�����س��اء ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ق��وي��ة ت��رت��ك��ز على 
اخل��ربات وامل��ع��ارف على ام��ت��داد �سل�سلة 
هذا  وي�ساهم  ال��ط��اق��ة.  لقطاع  القيمة 

التفاق بتعزيز ح�سورنا يف م�سر”.
من جانبه، قال املهند�س اأحمد الظاهري، 
الإن�ساءات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
البرتولية الوطنية: “ي�سرنا التعاون مع 
�سركة خدمات البرتول البحرية لتبادل 
معارف وخربات عاملية امل�ستوى. ون�سعى 
تنفيذ  اإىل  ال�����س��راك��ة  ه����ذه  خ����الل  م���ن 
وامل�سرتيات  الهند�سة  م�ساريع  اأف�����س��ل 
والكفاءة  بالبتكار  والإن�ساءات مدفوعًة 
الت�سغيلية. وا�ستناداً اإىل �سمعتنا الرائدة 
يف تنفيذ امل�ساريع ال�سخمة، نتطلع اإىل 
يف  املتاحة  ال�ستثمار  فر�س  ا�ستك�ساف 

م�سر واخلارج”.
اخلام�سة  ال�������دورة  ال���ع���ام  ه����ذا  ت��ن��ع��ق��د 
وم��ع��ر���س م�سر  م��وؤمت��ر  “معر�س  م��ن 
�سعار  حتت  اإيجب�س  للبرتول”  ال��دويل 
املتو�سط..  وال��ب��ح��ر  اأف��ري��ق��ي��ا  “�سمال 

�سمان اإمدادات الطاقة “.
وت�ستعر�س اجلرافات البحرية الوطنية 
اإم��ك��ان��ات��ه��ا امل��ت��ن��وع��ة �سمن  امل��ج��م��وع��ة 
ج��ن��اح��ه��ا ب��امل��ع��ر���س ال�����ذي ي�����س��م حتت 
لتبادل  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  خ����رباء  مظلته 
ال�������س���راك���ات، وحتديد  وع���ق���د  احل�������وار، 
احللول وال�سرتاتيجيات التي من �ساأنها 

اإعادة ت�سكيل اأ�سواق الطاقة العاملية.

اأ�سماك وفي�س فارم يوقعان �سراكة 
ا�سرتاتيجية يف جلفود 2022 

•• دبي-وام:

املاأكولت  ملنتجات  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال��رائ��د  امل���زود   - “اأ�سماك”  �سركة  وق��ع��ت 
القاب�سة  العاملية  لل�سركة  التابعة  ال�سركات  واإح��دى  واملجمدة  الطازجة  البحرية 
ال�سركة  فارم”  “في�س  �سركة  مع  ا�سرتاتيجية  توزيع  �سراكة  اتفاقية   ”IHC“
الإماراتية املخت�سة يف جمال ال�ستزراع املائي. ومت توقيع التفاقية بح�سور معايل 
املناخي والبيئة يف معر�س  التغري  املهريي وزي��رة  مرمي بنت حممد �سعيد ح��ارب 
اخلليج لالأغذية “جلفود” املقام مبركز دبي التجاري العاملي. ومبوجب التفاقية 
اجلديدة �ستقوم �سركة اأ�سماك بتوزيع منتجات “في�س فارم” للو�سول اإىل عدد اأكرب 
من العمالء من خالل مرافق املعاجلة ذات امل�ستوى العاملي وقنوات توزيعها القوية 
وقالت  والتجزئة.  الطعام  وخ��دم��ات  باجلملة  البيع  ذل��ك  يف  مبا  واإقليميا  حمليا 
املائية  الأحياء  تربية  قطاع  ق��درة  تعزيز  اإن  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��رة  معايل 
وم�سايد الأ�سماك يف دولة الإمارات يعد جانبا اأ�سا�سيا من ال�سرتاتيجية الوطنية 
لالأمن الغذائي 2051 ويلعب دورا رئي�سيا يف دفع ال�ستدامة البيئية مو�سحة اأن 
التفاقية تهدف اإىل اإن�ساء �سل�سلة قيمة غذائية م�ستدامة من بيئات املياه العذبة 
ومياه البحر اخلا�سعة للرقابة مع �سال�سل معاجلة وتوريد فعالة للم�ستهلكني يف 
التعاون بني �سركتني رائدتني يف جمال  اإن  الطعام.  الإم���ارات ما يقلل هدر  دول��ة 
قال  جانبه  من  املحلي.  لالإنتاج  اأخ��رى  دفعة  �سيعطي  البحرية  الأغذية  منتجات 
يجب  ال��ذي  الكثري  هناك  اأن  اأ�سماك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  عثمان  م��اأم��ون 
مراعاته عند اختيار �سريك لتوزيع املنتجات املربدة واملجمدة وتهدف اأ�سماك اإىل 
عمالئهم  وتزويد  املنا�سبة  امل��وارد  على  العثور  يف  املتمثل  والتحدي  التعقيد  اإزال��ة 
بحلول كاملة بطرح حلول منطقية لأعمالهم..معترباً اأن الإتفاقية اجلديدة تدعم 
جهودهم الزراعية املحلية يف “في�س فارم” مع توفري منتجات املاأكولت البحرية 

عالية اجلودة ذات القيمة الغذائية العالية للم�ستهلكني يف الإمارات. 

•• دبي- وام: 

ك��ه��رب��اء ومياه  ال��ت��اب��ع لهيئة  اأط��ل��ق م��رك��ز الب��ت��ك��ار 
لت�سجيع  النظيفة”  الطاقة  “هاكاثون  دبي م�سابقة 
املبتكرين وطالب اجلامعات واملخت�سني على التناف�س 
ل��ت��ق��دمي اأح�����دث اب���ت���ك���ارات ال���س��ت��دام��ة يف جمالت 
ومنط  الرقمي  والتحول  احل�سرية  والبيئة  الطاقة 
احلياة امل�ستدام. ودعت الهيئة املبتكرين للت�سجيل يف 
امل�سابقة للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�ستدام والفوز 

باأربع جوائز نقدية قّيمة عن فئات امل�سابقة الأربع.
املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
 “ دب����ي..  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
ن�ستهدي يف الهيئة روؤيتنا من كلمات �ساحب ال�سمو 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����س���د  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
���س��رورة ولي�س  ب��ل  ال��ي��وم لي�س خ��ي��ارا  اأن البتكار  يف 
وال�سركات  واحلكومات  عمل  اأ�سلوب  بل  عامة  ثقافة 
وحتكم  تناف�سيتها  تفقد  تبتكر  ول  جت���دد  ل  ال��ت��ي 
اإيجابية حمفزة  بيئة  ونوفر  بالرتاجع‘  على نف�سها 

النظيفة  الطاقة  جم��الت  يف  �سيما  ل  البتكار  على 
واملتجددة جلعل دبي منوذجاً عاملياً للطاقة النظيفة 
والق��ت�����س��اد الأخ�����س��ر وحت��ق��ي��ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
الكربوين  احلياد  ومبادرة   2050 النظيفة  للطاقة 
% من القدرة الإنتاجية   100 لإم��ارة دبي لتوفري 

العام  بحلول  النظيفة  الطاقة  م�سادر  من  للطاقة 
2050 وخطة دبي احل�سرية 2040 والتي تر�سم 
خريطة متكاملة للتنمية العمرانية حمورها الرئي�س 
التنمية امل�ستدامة لتكون دبي املدينة الأف�سل للحياة 
تبتكر  الإم����ارات  فعاليات  دع��م  وي�سعدنا  ال��ع��امل.  يف 

مركز البتكار التابع لكهرباء دبي يطلق م�سابقة هاكاثون الطاقة النظيفة

تنّفذها دائرة القت�شاد وال�شياحة يف دبي

حمدان بن حممد يطلق مبادرة دبي تبادر لال�ستدامة

•• دبي - وام:

اأطلق �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
مبادرة  اأم�����س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
لال�ستدامة، والرامية اإىل توعية خمتلف  “دبي تبادر” 
�سرائح املجتمع باأهمية احلفاظ على مواردنا الطبيعية، 
وك��ذل��ك اإل��ه��ام��ه��م لإح�����داث ال��ت��غ��ي��ري امل��ط��ل��وب لبع�س 
املمار�سات اخلاطئة والتي توؤدي اإىل اأ�سرار بالغة للبيئة 
دائرة  تنفيذها  تتوىل  التي  احلملة،  وتهدف  املحيطة. 
مكونات  ك��ل  ت�سجيع  اإىل  دب��ي،  يف  وال�سياحة  القت�ساد 
جمتمع دبي من مواطنني ومقيمني وكذلك الزوار على 
تغيري �سلوكهم ال�ستهالكي لقوارير املياه البال�ستيكية، 
النا�س ب�سكل فعال واإيجابي للحد من  اإلهام  ف�ساًل عن 
ا�ستخدام العبوات البال�ستيكية ذات ال�ستخدام الواحد. 
ب�سيطة  ت��غ��ي��ريات  تبني  اجل��دي��دة على  امل��ب��ادرة  وحت��ف��ز 
اأ�سلوب حياة النا�س اليومية مثل ا�ستخدام قوارير  على 
تاأثري  اإح����داث  اأج���ل  م��ن  التعبئة،  لإع����ادة  القابلة  امل��ي��اه 
ال�ُسرب  مياه  لتوزيع  اأجهزة  تثبيت  �سيتم  اإذ  بيئي كبري، 
النقية باملجان يف اأماكن عامة، توازياً مع الت�سجيع على 
تركيب فالتر مياه يف املنازل واملوؤ�س�سات واملدار�س، نظراً 
لكون مياه ال�سنبور يف دبي �ساحلة متاماً لل�سرب، نظراً 
ومطابقتها  ال�سحية  ال���س��رتاط��ات  ك��اف��ة  ل�ستيفائها 
يف  لل�سرب،  ال�ساحلة  املياه  لنقاء  العاملية  املعايري  لكافة 
ال�سوائب  التخل�س من  حني ت�ساعد الفالتر فقط على 
ال��ت��ي ق���د ت��ع��ل��ق يف امل���ي���اه م���ن اخل����زان����ات امل���ت���واج���دة يف 
قال  امل��ب��ادرة،  على  وتعليقاً  املختلفة.  املن�ساآت  اأو  امل��ن��ازل 
العام لدائرة القت�ساد  املدير  املري،  �سعادة هالل �سعيد 
وال�سياحة يف دبي.. “ املرحلة املقبلة تتطلب مزيداً من 
ناجح  عاملي  لتاأ�سي�س من��وذج  اجل��دي��دة  والأف��ك��ار  اجلهد 
ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  مع  يتما�سى  امل�ستدام،  لالقت�ساد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وتوجيهات  رئي�س جمل�س 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي، يف جعل دبي وجهة رائدة لال�ستدامة واأف�سل 
مدينة يف العامل للحياة والعمل والزيارة. هدفنا اأن نلهم 
الأجيال احلالية والقادمة للقيام بدور موؤثر يف حماية 

البيئة واحلفاظ على مواردنا الطبيعية”.
واأ�ساف �سعادته “ الهدف هو حتفيز املواطنني واملقيمني 

والزوار اأن يكونوا �سركاء فاعلني يف �سنع م�ستقبل اأكرث 
ا�ستدامة، واأن ي�سهموا باإيجابية يف احلفاظ على احلياة 
على  موؤثرة  اخلطوة  تكون  اأن  ناأمل  والبحرية.  الربية 
طريق �سون مواردنا الطبيعية �سواء على م�ستوى دبي 
ال�ستدامة جزءاً  الإم��ارات، لنجعل مفهوم  دولة  وعموم 
كركيزة  قيمته  وتاأكيد  اليومية  وممار�ساتنا  حياتنا  من 
ونّظم  للجميع”.  اأف�����س��ل  غ��د  اإىل  ل��ل��و���س��ول  اأ���س��ا���س��ي��ة 
اإع��الم��ي��اً ع��ن ُبعد  املكتب الإع��الم��ي حلكومة دب��ي ل��ق��اًء 
املوؤ�س�سات  قيادات  اإليه  دع��ا  املرئي  الت�سال  تقنية  عرب 
دبي  يف  العاملة  والعاملية  والإقليمية  املحلية  الإعالمية 
املن�سود  الإيجابي  والتغيري  واأهدافها  باملبادرة  للتعريف 
امل����ري، املدير  ���س��ع��ادة م��ن��ى غ���امن  م��ن ورائ���ه���ا، بح�سور 
لوتاه،  ويو�سف  دب��ي،  حلكومة  الإع��الم��ي  للمكتب  العام 
املدير التنفيذي للتطوير وال�ستثمار يف دائرة القت�ساد 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي  وال�سياحة، وع�سام كاظم، املدير 
للت�سويق ال�سياحي والتجاري. واأ�ساد يو�سف لوتاه خالل 
ال��ل��ق��اء ب���دور الإع����الم يف دع���م امل���ب���ادرات احل��ي��وي��ة التي 
ت�سعى حكومة دبي من خاللها اإىل اإحداث تغيري اإيجابي 
لالإمارة  العامة  التوجهات  م��ع  يتوافق  مب��ا  املجتمع  يف 
وتعزيز  بالبيئة  املتعلقة  تلك  ل�سيما  الإم����ارات،  ودول��ة 
التي  املو�سوعات  اأه��م  من  لكونها  ا�ستدامتها  م�ستويات 
تلقى اهتماماً كبرياً يف دولة الإمارات التي حتر�س دائما 
ب��ه يف جم��ال احل��ف��اظ على  على تقدمي من��وذج يحتذى 
�سمل  تو�سيحياً  وقّدم عر�ساً  الطبيعية.  وامل��وارد  البيئة 
القوارير  ا�ستهالك  حجم  حول  مهمة  واأرق��ام  معلومات 
البال�ستيكية امل�ستخدمة ملياه ال�سرب يف العامل ويف دولة 
الإمارات، حيث اأ�سار اأن حجم ا�ستهالك تلك القوارير يف 
الواحد،  لل�سخ�س  ق��ارورة   450 اإىل نحو  الدولة ي�سل 
ما يعني حوايل 4 مليارات قارورة على م�ستوى الدولة 
�سنوياً، بينما حتتاج القارورة الواحدة اإىل نحو 400 عام 
كل تتحلل، وهو ما ي�سكل اأحد اأكرب التحديات البيئية، اإذ 
ت�سري التقديرات اأن املخلفات البال�ستيكية تقتل حوايل 
حول  البحرية  وال��ك��ائ��ن��ات  املخلوقات  م��ن  مليون   1.1

العامل �سنوياً.
واأث��ن��ى ل��وت��اه على م�ستوى دع��م وت��ف��اع��ل ال�����س��رك��اء مع 
دبي  ا�سرتاتيجية  جوهر  تالم�س  اأنها  ل�سيما  امل��ب��ادرة، 
الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  ح��ول  تتمحور  وال��ت��ي  لال�ستدامة، 
املبذول  اأن اجل��ه��د  ث��ق��ت��ه  ل��الب��ت��ك��ار وال���ت���ع���اون، م���وؤك���داً 

ال��وج��ه��ات، واملجتمعات  الأط���راف مب��ا فيها  م��ع خمتلف 
وم�ستوى  واملوؤ�س�سات،  واملنتجعات،  والفنادق  والأح��ي��اء، 
معطيات  دب��ي،  جمتمع  ب��ه  يتمتع  ال��ذي  املتقدم  ال��وع��ي 
اإيجابية �ستح�سدها املبادرة خالل املرحلة  تب�سر بنتائج 

املقبلة.
املهمة  الر�سالة  نقل  الإع��الم يف  دور  اأهمية  اللقاء  واأك��د 
اإىل  تبادر”  “دبي  حملة  ت�سعى  ال��ذي  النبيل  وال��ه��دف 
ال��ي��وم منوذجاً  الإم����ارات تقدم  ك��ون دول��ة  حتقيقه، م��ع 
عاملياً رائداً يف خمتلف املجالت، وما تطرحه من مبادرات 
الإيجابي  التغيري  على  التحفيز  هدفها  جديدة  واأفكار 
موؤ�س�سات  ب��دور  التنويه  مع  اأف�سل،  م�ستقبل  اأج��ل  من 
والرتويج  واأه���داف���ه���ا  ب���امل���ب���ادرة  ال��ت��ع��ري��ف  الإع������الم يف 
كنموذج  وال���دويل  الإقليمي  ال�سعيدين  على  حتى  لها 
للجهود الرامية اإىل احلفاظ على البيئة وحتقيق اأعلى 
روؤ�ساء  م��ن  امل�����س��ارك��ون  ون��اق�����س  ال���س��ت��دام��ة.  م�ستويات 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  وقيادات  املحلية  ال�سحف  حترير 
لتقدمي  الأمثل  الأ�سلوب  والعاملية،  والعربية  الإماراتية 
اأه��داف احلملة  اأو اقرتاحات من �ساأنها تعزيز  اأفكار  اأي 
املن�سود  الإي��ج��اب��ي  التاأثري  اإح���داث  على  قدرتها  وزي���ادة 
اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  الأف����راد  بت�سجيع  املجتمع،  يف 
البيئة من  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة جت���اه  يت�سم  ���س��ل��وك  ات��ب��اع  ع��ل��ى 
اأجل احلفاظ عليها لالأجيال املقبلة، مع مراعاة التنوع 
الكبري للثقافات املتواجدة يف دبي وما يتطلبه من ر�سائل 
�سلوك متوازن  اتباع  باأهمية  التنوع وتقنع  تخاطب هذا 
يراعي الهدف ال�سرتاتيجي املتمثل يف خف�س ا�ستهالك 
كنموذج  دب��ي  مكانة  يوؤكد  ومب��ا  البال�ستيكية،  القوارير 
البيئية  ال�ستدامة  ت�سع  التي  التطور  �سريعة  للمدن 
“دبي  اأولوياتها ال�سرتاتيجية. و�ست�سعى مبادرة  �سمن 
املتمثل يف احلد  ال��ط��م��وح  ال��ه��دف  خ��الل  وم��ن  تبادر” 
التي  البال�ستيكية  القوارير  ا�ستهالك  من  كبري  ب�سكل 
ُت�ستخدم ملرة واحدة، لتمكني املجتمع من اتخاذ اإجراءات 
اإح��دى اأكرث  من �ساأنها تعزيز روؤي��ة وتوجه دبي لت�سبح 
يتما�سى مع خطة  وذل��ك مبا  العامل،  ا�ستدامة يف  امل��دن 
دبي  ال��ت��زام  امل��ب��ادرة  2040. كما تدعم  دب��ي احل�سرية 
املتحدة،  ل���الأمم  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  اأه�����داف  بتحقيق 
املناخي  للحياد  ال�سرتاتيجية  الإم��ارات  مبادرة  وكذلك 
للطبيعة  الإم������ارات  جمعية  ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ًق���ا   .2050
حجم  يبلغ  للطبيعة 1،  العاملي  ال�سندوق  مع  بالتعاون 

94 كجم  الإم��ارات  العادي يف دولة  ال�سخ�س  ا�ستهالك 
من البال�ستيك �سنوياً، وت�سكل العبوات البال�ستيكية ذات 
ال�ستخدام الواحد احل�سة الأكرب منها. هذا اإىل جانب 
الكائنات  على  البال�ستيكية  للنفايات  الكارثي  التاأثري 
واحليوانات والطيور البحرية، وكذلك املواطن الطبيعية 
املائية  وال�سالحف  الدلفني  مثل  البحرية  للمخلوقات 
2040 زيادة  والطيور. وتت�سمن خطة دبي احل�سرية 
لنمط  العامة  ال�ساطئ  مناطق  يف  باملئة   400 بن�سبة 
احلياة والأن�سطة الرتفيهية، اإىل جانب تخ�سي�س 60 
الطبيعية.  2للمناطق  املدينة  اأرا�سي  باملئة من م�ساحة 
اخل�سراء  امل�����س��اح��ات  م�ساعفة  الإجن����از  ه���ذا  و�سيمثل 
خللق  الرتفيهية  واملناطق  العامة  واملنتزهات  املفتوحة 
“دبي  مبادرة  ت�ساعد  و�سوف  للجميع.  اأكرث �سحة  بيئة 
دعم  وكذلك  الإيجابي  للتغيري  اأ�س�س  اإر�ساء  يف  تبادر” 

املجتمعات امل�ستدامة لالأجيال املقبلة.
و�سوف تتيح املبادرة ل�سكان وزوار دبي اإمكانية احل�سول 
 30 اأك��رث من  باملجان من خ��الل  نقية  �سرب  على مياه 
مناطق  يف  توزيعها  �سيتم  ال�سرب  م��ي��اه  لتوزيع  ج��ه��ازاً 
رئي�سية عدة يف املدينة، مبا فيها ال�سواطئ، واملنتزهات، 
ومراكز الت�سوق، واملعامل والوجهات الرئي�سية. و�ستتوفر 
املياه الباردة عند درجة حرارة 10 درجات مئوية لتكون 
ثقافة  تر�سيخ  يف  ي�ساهم  واآم��ن��اً  ونظيفاً  منع�ساً  ب��دي��اًل 
املقدمة  املياه  املياه. وبالن�سبة جلودة  اإعادة ملء قوارير 
من خالل الأجهزة املُ�سار اإليها، فقد مت التاأكيد على اأنها 
تراعي اأعلى معايري النقاء والنظافة، مع اللتزام الكامل 
باإر�سادات ولوائح ال�سلطات املخت�سة مبا فيها بلدية دبي 
وهيئة ال�سحة يف دبي، اإ�سافة اإىل فح�س واختبار مياه 
معايري  وف��ق  الأج��ه��زة  تلك  خ��الل  م��ن  املُقدمة  ال�سرب 
وموا�سفات مياه ال�سرب املعتمدة من هيئة كهرباء ومياه 
دبي، ودول جمل�س التعاون اخلليجي، ومنظمة ال�سحة 

العاملية.
ُيذكر اأنه يف ذات الإطار الهادف اإىل حماية البيئة و�سمان 
ا�ستدامتها، اعتمد املجل�س التنفيذي لإمارة دبي موؤخراً 
“�سيا�سة احلد من الأكيا�س ذات ال�ستخدام الواحد” و 
اأكيا�س  على  فل�ساً   25 تعرفة قدرها  ت�سمل فر�س  التي 
و�سيتم  ال�ستخدام،  اأحادية  البال�ستيكية  الب�سائع  نقل 
مبوجب هذه ال�سيا�سة فر�س التعرفة على ا�ستخدام تلك 
الأكيا�س اعتباراً من اأول يوليو 2022 يف جميع املتاجر 
ال�ستدامة  على  للحفاظ  اأوىل،  �سعياً  كمرحلة  ب��دب��ي 
للمواد  امل��ف��رط  ال���س��ت��خ��دام  �سلوكيات  وتغيري  البيئية 

البال�ستيكية.

- املبادرة ت�شجع كافة �شرائح املجتمع على اتباع اأ�شلوب تر�شيدي للحد من ا�شتهلك 
العبوات البل�شتيكية ذات ال�شتخدام الواحد

- هلل املري: هدفنا اأن ُنلهم الأجيال احلالية والقادمة للقيام بخطوة ت�شهم يف 
حماية البيئة وحتفظ مواردنا الطبيعية

- يو�شف لوتاه: املبادرة تعك�ص الوجه احل�شاري لدبي وتوؤكد مكانتها كوجهة 
م�شتدامة واأف�شل مدينة يف العامل للحياة والعمل والزيارة

�سمان لال�ستثمار تفوز بتفوي�س ا�ستثماري بقيمة 
400 مليون درهم اإماراتي من �سركة اإماراتية

•• دبي-الفجر:  

اأعلنت �سركة �سمان لال�ستثمار عن فوزها بتفوي�س ا�ستثماري جديد عرب �سندوق 
متوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بقيمة 105 مليون دولر اأمريكي )400 
مليون درهم اإماراتي( وذلك من �سركة مالية اإماراتية تتخذ من دولة الإمارات 
ال�سركة  عن هوية  “�سمان لال�ستثمار”  لها. ومل تف�سح  املتحدة مقراً  العربية 
اأن قدرة فريق  اإىل  اأ�سارت  اأنها  اإل  لأ�سباب تتعلق باحلفاظ على �سرية ال�سفقة، 
ال�سركة من مدراء الأ�سول املحنكني على هيكلة ال�سندوق بال�سكل الذي يتوافق 
مع احتياجات وتوقعات العميل وقواعده الإر�سادية مثلت عن�سراً هاماً يف جناح 
هذه ال�سفقة التي متثل اإ�سافة نوعية اإىل �سبكة العالقات الناجحة التي عكفت 
“�سمان لال�ستثمار” على بنائها ومتتينها مع خمتلف املوؤ�س�سات والبنوك املحلية 
والإقليمية وعلى جميع امل�ستويات.    ويف معر�س تعليقه على هذا الإعالن، قال 
“يعك�س فوز “�سمان  علي العدو، رئي�س اإدارة الأ�سول يف “�سمان لالإ�ستثمار”: 
ال�سجل  يف  املوؤ�س�ساتيني  امل�ستثمرين  ثقة  اجلديد  التفوي�س  بهذا  لال�ستثمار” 
يف  الوا�سعة  وخربته  لل�سركة  التابع  الأ���س��ول  اإدارة  فريق  ميتلكه  ال��ذي  احلافل 
اإدارة ا�سرتاتيجيات فئات الأ�سول املتعددة يف الأ�سواق النا�سئة”.  من جهته، قال 
“نقدم يف �سمان  خالد زعرب رئي�س الأعمال املوؤ�س�سية يف “�سمان لالإ�ستثمار”: 
لعمالئنا  خ�سي�ساً  امل�سممة  الفريدة  احللول  من  وا�سعة  جمموعة  لالإ�ستثمار 
من املوؤ�س�سات، ون�سعى يف الوقت ذاته اإىل احلفاظ على الزخم الذي ميكننا من 

مواءمة منتجاتنا مع احتياجات عمالئنا ومتطلباتهم.  

دبي الإ�سالمي يدرج يف نا�سداك دبي 
�سكوكا بقيمة 750 مليون دولر

•• دبي-وام:

اأدرج بنك دبي الإ�سالمي يف نا�سداك دبي �سكوكا بقيمة 750 مليون دولر 
حيث ياأتي الإ�سدار اجلديد من ال�سكوك لأجل خم�س �سنوات �سمن برنامج 
بنك دبي الإ�سالمي لإ�سدار �سكوك بقية اإجمالية قدرها 7.5 مليار دولر. 
املتحدة منذ  العربية  الإم��ارات  ال��ذي يعد الأول يف  وقد مت ت�سعري الإ�سدار 
اأ�سا�س  نقطة   95 بزيادة  �سنويا   2.74% ربح  2022 مبعدل  العام  بداية 
اأدن���ى هام�س  5 �سنوات وه��و  ف��وق ع��ائ��د �سندات اخل��زان��ة الأم��ري��ك��ي��ة لأج���ل 
اإ�سدارات البنك لل�سكوك املمتازة ذات املعدل الثابت. وقد  ائتماين لأي من 
متت تغطية الإ�سدار مبا يزيد على 2.5 مرة من امل�ستوى امل�ستهدف يف دللة 
وا�سحة على الو�سع الئتماين القوي للبنك واجلاذبية الكبرية التي يتمتع 

بها لدى م�ستثمري الدخل الثابت الدوليني والإقليميني على حد �سواء.
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�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

عدد الأ�شهم ال�شركة ال�شم 

3،630�شركة اأبوظبي لبناء ال�شفن املتوفى / نا�شر علي نا�شر احلو�شني

1،500�شركة اأركان ملواد البناء املتوفى / نا�شر علي نا�شر احلو�شني

1،894دار التمويل املتوفى / نا�شر علي نا�شر احلو�شني

6،819راأ�ص اخليمة العقارية املتوفى / نا�شر علي نا�شر احلو�شني

12،249�شركة اأبوظبي الوطنية للتكافل املتوفى / نا�شر علي نا�شر احلو�شني

فعلى من يعرث عليها برجاء ت�شليمها اىل ال�شركة املذكورة اعله 
او الت�شال على رقم 0509998447 

   فقد�ن �سهاد�ت ��سهم
�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة
ا�سم ال�سركة : دكان �سلة لتجارة الهدايا - �س ذ م م  

ال�سكل   - البطني  رق��ة   - دي��رة   - للعقارات  دام��ا���س  1004 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   665865  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1090339 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/1/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني عمر 
ن�شري ملراجعة احل�شابات العنوان : مكتب رقم 229 -228 ملك حممد �سعيد خلف 
 04-3888997  : فاك�س    04-3888996  : هاتف   - جافليه   - بردبي   - الغيث 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70392 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : عمر ن�شري ملراجعة احل�شابات
 - ب��ردب��ي   - الغيث  خلف  �سعيد  حممد  ملك   228-  229 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هذا  مبوجب   04-3888997  : فاك�س    04-3888996  : هاتف   - جافليه 
تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
دك���ان �سلة ل��ت��ج��ارة ال��ه��داي��ا - ���س ذ م م وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
 2022/1/31 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/1/31
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70392
�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
)جزئي(     جتاري   AJCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000436/ 

اإىل املحكوم عليه : عجمان لند العقارية - ذ م م   - وميثلها قانونا حممد علي حممد ح�سن بن حامت 
حيث اأنه قد �سدر احلكم املرفق �سورة  عنه �سدك 

ل�سالح املدعي املنفذ ورثة املرحوم / حممد عثمان حممد جميب احلق 1/ راحلة اخرت موكتا موهاد 
اإدري�س ميا عن نف�سها وب�سفتها وكيله عن ابنها )حممد و�سام حممد عثمان( اجلن�سية : بنجالدي�سي 

وافا عثمان حممد عثمان اجلن�سية : بنجالدي�س يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 666561.0

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

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70533

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - علي خلفان علي خلفان �ل�سويدي   
جتاري   SHCEXCICOM-S2018/ M0000127 إخطار دفع يف �لق�سية رقم�

اإىل املحكوم عليه : علي خلفان علي خلفان ال�سويدي - العنوان : ال�سارقة - منطقة �سمنان - فيال رقم 2 - بالقرب 
من مدر�سة رابعة العدوية - وحديقة �سمنان - هاتف رقم 0507977737 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البنك التجاري الدويل �س م ع ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
التنفيذي على احل�س�س  بالن�سر باحلجز  املنفذ �سده  اإعالن   : املطلوب   تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ، ومبا  لذلك 
اململوكة له بالعقارات التية 1 - قطعة ار�س رقم 630 مبنطقة ال�سهباء 2 - قطعة ار�س رقم 841 مبنطقة 
جويزع -3 قطعة ار�س رقم 709 مبنطقة �سمنان 4 - قطعة ار�س رقم 3102 مبنطقة ال�سناعية 4 5 - قطعة 
ار�س رقم 382 مبنطقة عرقوب ال�سناعية.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله 
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70197 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة ريليان�ض ل�سناعات �لطالء �ض م ح  
)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2017/ M0000421 إخطار دفع يف �لق�سية رقم�

اإىل املحكوم عليه :  را�سد وحيد نوري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية املحدودة - �س ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 0.0  

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

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

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

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 70392
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
1 - �لد�ن لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض ذ م م 2/ �سونيا �سيف �سيد �سيف عبا�ض   
�د�ء  �مر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000342/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - الدان لتجارة املواد الغذائية �س ذ م م 2/ �سونيا �سيف �سيد �سيف عبا�س   
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد امتياز حممد ا�سرف  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 62547.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70535 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - نايل بدوى �دم نا�سر   
)جزئي(    جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004237/ 

اإىل املحكوم عليه : نايل بدوى ادم نا�سر 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك ابوظبي التجاري حاليا )بنك الإحتاد الوطني �سابقا(  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 253003.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004239 يف  �لدعوى رقم

العنوان : عجمان   : العمالة - جمهول حمل الإقامة  اإىل املدعي عليه : الماين لتوريد 
- ليوارة - خلف بلدية عجمان - هاتف رقم 0552355159  - 0555757794 - 

  4367111121 مكاين  رقم   -   0555085524
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2022/2/28 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من  ايام  ع�سرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ستندات 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/10 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

70392 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000171 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : قمة الإمارات للمقاولت الفنية - ذ م م  
 : ت   -  )4992710151( مكاين  رقم  اجلرف  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

  052981497  ،  0527218182  ،  0566005288
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/14  

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70533 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
 �عالن بالن�سر باللغة �لعربية / �لجنليزية

للم�ستاأنف �سدها للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى   
يف �لإ�ستئناف رقم 2022/87   

بناء علي طلب امل�ستاأنف : اأجرة ال�سارقة 
للم�ستاأنف �سدها : حممد �سفيان �سعيد اقبال - اجلن�سية باك�ستان

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم 
الإثنني املوافق 2022/2/21 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - 

بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ل�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
70522 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003516 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد عظيم عبدول رزاق - العنوان : 9272089  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/1/25 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة - ذ م م - بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 
الف  ع�سر  اثني  درهم.   12536.42 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
وخم�سمائة و�ستة وثالثون درهما واثنان واربعون فل�سا مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف 

و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما غري قابال لال�ستئناف.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70522

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
مذكرة �إعالن بالن�سر للح�سور �مام �خلربة 

جزئي جتاري  بالدعوي رقم 184/2022 
املدعى عليها / �سركه زين هايرب ماركت ذ م م نحيطكم علما انه مت انتدابنا كخبري 
ح�سابي تنفيذا لقرار عدالة حمكمة ال�سارقه الحتادية البتدائية يف الدعوى 184 
/ 2022 جتاري جزئي املقامة �سدكم من املدعية / ال . جي اف ام �سي جي للتجاره 
1 ظهرا  ال�ساعة   16/02/2022 املوافق  الربعاء  يوم  م وعليه فقد مت حتديد  م 
املرئي  الت�سال  منظومة  خالل  من  بعد  عن  عقده  املزمع  اخلربة  لجتماع  موعداً 
يف  للتواجد  املرئي  الت�سال  منظومة  على  الت�سجيل  راجني   )ZOOM( زووم 
الربيد  او من خالل   0509359988 الت�سال على  ، لال�ستف�سار  املحدد  املوعد 

amsy2000x@gmail.com اللكرتوين
�خلبري �مين �سعيد �لنجار 
خبري ح�سابي

�إعالن �إجتماع خربة 

70021 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�ملو�سوع / �إعالن بالن�سر 

�لدعوي رقم 915 ل�سنة 2021 - حماكم دبي - عقاري جزئي
املرفوعة من : املدعي : اأ�سماء مبارك غامن �سامل كن�سام

املدعى عليه الثاين: خالد مبارك غامن كن�سام �سد : املدعى عليه الأول : عارف مبارك غامن كن�سام 
املدعى عليه الرابع: مرمي مبارك غالم �سامل املدعى عليه الثالث: غامن مبارك غامن كن�سام 

املدعى عليه ال�ساد�س: اأحمد مبارك غامن كن�سام املدعى عليه اخلام�س: منى مبارك غامن كن�سام 
املدعى عليه الثامن : حممد مبارك غامن �سامل كن�سام املدعى عليه ال�سابع: عبداهلل مبارك غالم �سالم 

ال�سابع )عبداهلل مبارك غالم �سالم( مدعوان للح�سور  �سامل( واملدعى عليه  الرابع )مرمي مبارك غالم  املدعى عليه 
�سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة الأول ، وذلك وفقاً ملا يلي: تاريخ الإجتماع : يوم الأربعاء املوافق 23 

فرباير 2022، ال�ساعة 3 ظهراً، عن طريق برنامج زووم
)Passcode: 395993( )MeetingID: 892 2036 1014( )ZOOM(
https://us02web.zoom.us/j/892203610147?pwd=alNoSE1UUHRFN2|Vdi91Nk96aWgwQT09
وعليه يرجى اإر�سال الهوية الإماراتية والتفوي�س لل�سخ�س الذي �سيح�سر الجتماع ودخول رابط الجتماع قبل املوعد 
بع�سر دقائق. للتوا�سل وال�ستف�سار بخ�سو�س الإجتماع يتم التوا�سل مع مكتب اخلبري الهند�سي )دكتور مهند�س/�سيف 

050  - حمدان الكعبي( على هاتف رقم  052/9944440،  9144169 
expertise@jic.ae وعلى الربيد الإلكرتوين

�خلبري �لهند�سي �ملنتدب بالدعوى /
دكتور مهند�ض / �سيف حمد�ن �لكعبي  

�إعالن �إجتماع خربة 

70392 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
املحرتمني ال�سادة / �سامل بن بهيان للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية 

هاتف رقم : 04-2555110
املحرتمني ال�سادة / منذر احلمادي للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية 

هاتف رقم : 04-3214231
املو�سوع : الدعوى رقم 2021/3298 جتارى جزئى

املدعي اأ�سلياً : حممد مبارك �سعيد حممد املن�سوري
املدعى عليهما اأ�سلياً 1/جموهرات عدنان ذ.م.م / 2 عادل حممد ا�سكندر

اخل�سمان املدخالن : 1/ا�سامة حممد حم�سو /2 حممد اقبال حمدو حمثو
يتم عقد  �سوف  اأعاله.  املذكورة  الدعوى  يف  ح�سابياً  ندبنا خبرياً  ب�ساأن  البتدائية  دبي  اإىل كتاب حمكمة  بالإ�سارة 
2022/02/17 يف متام ال�ساعة  اجتماع خربة عن بعد عرب تطبيق )ZOOM( و ذلك يوم اخلمي�س املوافق 

يرجى تزويدنا بكافة امل�ستندات الثبوتية املو�سحة اأدناه ون�سخة منها للطرف الآخر.   ، لذا  ظهراً.   1:00
- الفاتورة ال�سريبية ال�سادرة عن املدعى عليها الوىل.

- التحويالت البنكي�ة ال�س�ادرة م�ن امل�دعي ع�ن ط�ري�ق بن�ك اب�و ظب�ي ال�س�المي ل�س�الح املدعى عليه الثاين.
- كاف�ة امل�ستندات الثبوتي�ة الت�ي تخ��س ال�دعوى املاثل�ة ، عل�ى ان تك�ون ه�ذه امل�ستندات مرتجمة اىل اللغة العربية 
ح�سب الأ�سول. مالحظ�ة : الزام�ا �س�رورة تق�دمي كاف�ة امل�ستندات املطلوب�ة قب�ل م�وع�د الجتم�اع بي�ومني بال�سافة 

اىل تقدمي هوياتكم مع التوكيالت / التفوي�سات.
حممد �سعيد �ل�سريف / خبري ح�سابي وم�سريف 

�إعالن �إجتماع خربة 

70533
�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000500 يف  �لدعوى رقم
ال�ى املدعي عليه : جيتيندير �سينغ اآمار �سينغ راثوري راثوري 

جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة منطقة اأبو �سقرة بناية عبدالعزيز رقم ال�سقة /الفيال : 502 اأقرب موقع 
امل�سمى  التعهيد   : منطقة   ) )اإجناز  امل�سرق  بنك   : املوؤ�س�سة  اإ�سم  دبي  اإمارة  العمل  عنوان   ، مول  ميغا   : معروف 

الوظيفي : م�ساعد مدير )املوارد الب�سرية( الرقم الوظيفي : 17067
لعالن املدعي عليه ن�سرا باللغة العربية والجنليزية

�سبعة  وت�سعمائة  األف  وت�سعون  )�ستة  درهم   96،937.50 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام 
وثالثون درهم وخم�سون فل�س( بال�سافة اإىل الفائدة القانونية بواقع %12 �سنويا من تاريخ رفع الدعوي وحتي 

ال�سداد التام. اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
- مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  مرفقا 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/2/15 م.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2020/22004(
املنذر : احمد حممد �سالح معلمى

فاروق  ال�ستاذ/  2019/1/161592 وميثلها  رقم  الوكالة  الرفاعي مبوجب  اإميان  املحامية/  ومتثله 
على يو�سف ابراهيم مبوجب وكالة رقم )2020/1/198960( 

املنذر اإليه : ان ان �ستار لالزياء �س.ذ.م.م
املو�سوع :

و�سرعة �سداد قيمة اليج�ار املرت�س�ده بقيمة 56250 دره�م وذلك  ب�سرورة  الي�ه  املنذر  املنذرة  تكل�ف   -1
نظي�ر القيم�ة اليجاري�ة الت�اأخرة م�ن 2021/03/22 حتى 2022/04/30 “تاريخ انتهاء العقد”

ب�س�رورة و�س�رعة �س�داد م�ا ي�س�ت�ج�د م�ن قيم�ة اليج�ار ع�ن الفت�رة م�ن 2022/05/01 وحت�ى ت�اريخ   -2
وت�سليم  اخ��الء  ب�سرورة   -3 دره��م.   75،000 �سنوي  اأيجار  ب�دل  بواق�ع  الت�ام  وال�س�داد  الفعل�ى  الخ�الء 
الوحدة بحالة جيدة كما مت ت�سليمها وقت التعاقد. 4- ب�س�رورة ت�سليم الفاتورة النهائي�ة للكهرب�اء وامل�اء 
 %5 وهي  امل�سافة  القيمة  �سريبة  �سداد  ب�سرورة  واي ف�واتري اخ�رى متعلقة بذات الوحدة ال�سكنية 5- 

م�ن قيم�ة عق�د اليج�ار وهي 3750 درهم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/21746(
املنذر : بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود

املنذر اإليه : منوج جوبوي جوبوي فرينانديز - الهند اجلن�سية
ب�سداد مبلغ وقدره 51508.30 درهم اإماراتي” اخطار   : “املو�سوع 

اإماراتي  درهم   51508.30 قدره  و  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  املنذر  يخطر 
قيمة املرت�س�د بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد متويل 
2016 - و�س�ف املركبة هات�سباك - لون  املركبة فولك�س واجن جولف - �س�نة ال�سنع 
املركبة رمادي - رقم اللوحة 89681 خ�سو�سي S دبي واملمولة ل�س�احلكم من قبل 
املنذر. وذلك خالل موعد اأق�س�اه )�سبعة اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار العديل، و 
اإل �س�وف ي�سطر املنذر اأ�س�فا لتخاد اإجراءات بيع املركبة املذكوره مع حتميل املنذر اإليها 

كافة الر�سوم وامل�ساريف و الفوائد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/21757(
املنذر: بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود

املنذر اإليه: �سوكورينا باميتان ليجو�س - الفلبني اجلن�سية
اإماراتي” درهم   35401.44 وقدره  مبلغ  ب�سداد  اخطار  “املو�سوع: 

اإماراتي قيمة  35401.44 درهم  اإليها ب�سرورة �س�داد مبلغ و قدره  يخطر املنذر املنذر 
املرت�س�د بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة 
ني�سان اك�س تريل - �سنة ال�سنع 2018 - و�سف املركبة ا�ستي�سن - لون املركبة اأبي�س - 
رقم اللوحة 35608 خ�سو�سي U دبي واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. وذلك خالل 
موعد اأق�ساه )�سبعة اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار العديل، واإل �سوف ي�سطر املنذر 
اأ�سفا لتخاد اإجراءات بيع املركبة املذكوره مع حتميل املنذر اإليها كافة الر�سوم وامل�ساريف 

و الفوائد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 127 ل�سنة 2017 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
111 طابق  رقم  - مكتب  �سارع الحتاد  - خلف  النهدة   - ال�سارقة   : العنوان   - ذ.م.م  ال�سارقة لال�ستثمار  / مركز  املنفذ �سده 
خالد �سلطان القا�سمي - تعلن حمكمة  في�سل  خالد  ال�سيخ   / التنفيذ  طالب  ل�سالح   0507274076 رقم  هاتف   - رقم 1 
http://www. للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�سارقة 
لبيع  وذلك   .24/02/2022 املوافق  اخلمي�س  يوم  ظهراً  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   emiratesauction.ae
العقارات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده واأو�ساف العقارات على النحو التايل:  قطعة رقم 1/22 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية 
األف درهم(، وهو عبارة عن )ار�س ف�ساء(.  قطعة رقم  690،000 درهم )�ستمائة وت�سعون   : التقييم  ال�سارقة، ب�سعر  باإمارة 
األف  1،095،000 درهم )مليون وخم�سة وت�سعون  ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم :   1/38
 : التقييم  ب�سعر  ال�سارقة،  باإمارة  ال�سناعية  1/52 ملك مبنطقة عرقوب  رقم  )ار�س ف�ساء(.  قطعة  عبارة عن  وهو  درهم(، 
1،050،000 درهم )مليون وخم�سون األف درهم(، وهو عبارة عن )ار�س ف�ساء(.  يتوجب على الراغب بال�سرتاك باملزايدة اأن 
يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�س�راء اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة 
 http://www.emiratesauction.ae اأو املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات  ق�س�م احلجوزات والبيوع باملحكمة 
املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�س�ه معززا  . وعلى كل من له اعرتا�س  البيع  وذلك قبل موعد 

للبيع بثالثة اأيام  على القل
عن / رئي�ض ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

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

70197 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
MOJAU_2022- 0049837 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر 

ميلك  اجلن�سية  اماراتي   - املرزوقي  ح�سني  احمد  عبداهلل  خالد  ال�سيد/  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
موؤ�س�سة فردي�ة امل�سماه )براري التجارية( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم 
البيع  - يف  اجلن�سية  اماراتي   - املرزوقي  احمد ح�سني  ال�سيد/خالد عبداهلل  ويرغب   ،  )521508(
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد / حممد نظام الدين حممد انو مياه - 
بنغالدي�سي اجلن�سية ، تعديالت اآخرى :• مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )�سركة 
ال�سخ�س الواحد ذ م م( • مت تغيري ال�سم التجاري من )براري التجارية( اىل )براري التجارية ذ م م 
�سركة ال�سخ�س الواحد(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70021 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
MOJAU_2022- 0049612 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
واحمل  اجلن�سية  عراقية  �سعالن  حم�سن  �سيماء   / ال�سيده  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
بطاقة هوية رقم 784198640484246، ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستي 
البالغة 51%، يف الرخ�سة امل�سماه )امللكة الراقية للعبايات( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 
حتت رقم 748540 اىل ال�سيدة/ حادثة حميد نعمه اجلنابي ، عراقية اجلن�سية ويحمل 
بطاقة هوية رقم 784197925130714 ان�سحاب �سريك / �سركاء. وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 70533
�لإمار�ت للمز�د�ت

تق�سيم تركة رقم 495 ل�سنة 2020 
�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�ً(

مقدم الطلب / عي�سى اأحمد عي�سى اجلالف اآل علي 
املتويف / اأحمد عي�سى عبيد اجلالف اآل علي

تعلن المارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�سارقة ال�سرعية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات 
 .28/02/2022 املوافق  الثنني  يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف واأو�ساف العقار على النحو التايل: 
1،575،000 درهم )مليون وخم�سمائة وخم�سة  178 ملك مبنطقة املن�سورة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني :  - العقار رقم 
 1،100،000  : ال�سارقة، ب�سعر التثمني  باإمارة  4357 ملك مبنطقة ال�سجعة ال�سناعية  األف درهم(. - العقار رقم  و�سبعون 
درهم )مليون ومائة األف (. - العقار رقم 596 ملك مبنطقة مويلح التجارية باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التثمني : 2،470،000 

درهم )مليونان واأربعمائة و�سبعون األف درهم(. 
فعلى  للعقار  املقدر  الثمن  من   %20 بقيمة  م�سدق  �سيك  مبوجب  يتقدم  اأن  باملزايدة  بال�سرتاك  الراغب  على  يتوجب 
http://www. ل�ل�م�زادات  لالمارات  اللكرتوين  ال�م�وق�ع  م�راج�ع�ة  ذل�ك  ع�ن  ال�س�ت�ف��س�ار  اأو  ب�ال��س�راء  ي�رغ�ب  م�ن 

وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�س�ه معززا اإياه مبا يربره من   ، البيع  موعد  قبل  وذلك   emiratesauction.ae
م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل

�لإمار�ت للمز�د�ت - ذ م م 

70363

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم:2019/3891 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1-  �سابر ح�سني احمد دين -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اجلا�سم للمحروقات 
وميثله / كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي 

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )82613( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392
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�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0043065
املخطر : م�سطفى عمر امل�سري - �سوري اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم )784197254176528(، 

العنوان : ال�سارقة - اجلزات - ه�اتف : )971588132247(
املخطر اليه : غياث حممد طبا�س - �سوري اجلن�سية

العنوان : ال�سارقة - هاتف رقم : )971506579537(
مو�سوع الإخطار : بدفع قيمة ال�سيك

الوق�ائ�ع : حيث اأن املخط�ر اليه حرر �سيك وبياناته كالتايل :
رقم )000029( بقيمة )9،000( درهم م�ستحق بتاريخ )2021/02/20(

ال�سيك حمرر نقدا ل�سالح املخطر - وهذا ال�سيك م�سحوب على “بنك دبي الوطني“ ، ول يقابله ر�سيد قابل 
لل�سحب - وحيث ان املخطر اليه مل يقم ب�سداد قيمه ال�سيك على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية.

تاريخ  اي��ام من  ال�سيك خالل خم�سة  اليه ب�سرورة دفع قيمة  املخطر  ان��ذار  املخطر يرغب يف   وعليه فان 
الخطار وال �سوف ي�سطر ا�سفا لتخاذ الجراءات القانونية �سده. وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب 

العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا. 
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
MOJAU_2022- 0049625 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / احمد ح�سن ح�سني احلمادي - اماراتي اجلن�سية يرغب 
ال�سيد/ حممد كونهى احمد  اإىل  البالغة )%100(  التنازل عن كامل ح�سته  و  البيع  يف 
احمد حممد - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )موؤ�س�سة ترليون التجارية( والتي تاأ�س�ست 
فردية  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   ،)501039( رقم  الرخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 
اىل وكيل خدمات، دخول وكيل خدمات، تنازل �ساحب الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل، 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل �لعام بال�سارقة 

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000152 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الودق للدعاية والعالن - ذ م م  
5477114000 مكاين  رقم   2 اجلرف  عجمان   : الإقامة  حمل   جمهول 

ت : 05282461304  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/1 يف متام ال�ساعة 8.30 �سباحا اأمام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )4 رقم  الدعوى 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/14 م.

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

70533 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : امبرييوم للتجارة - �ص ذ م م  
 - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   711 رق��م  مكتب   : العنوان 
بور�سعيد - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 714501 رقم 
1141625 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة  القيد بال�سجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2022/2/10 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني ال�شويدي لتدقيق احل�شابات - �ص ذ م م  العنوان : مكتب رقم 702 
ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة هاتف : 2288982-04 فاك�س :   
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�شويدي لتدقيق احل�شابات - �ص ذ م م
العنوان : مكتب رقم 702 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة 
هاتف : 2288982-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية امبرييوم للتجارة 
- �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/10 واملوثق 
اأي  2022/2/10 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - م�سنع �سالح �بر�هيم - ذ م م   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000111/ 

اإىل املحكوم عليه : م�سنع �سالح ابراهيم - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد نواز حممد يو�سف  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 25120  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

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

70408 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإ�ستئنافية �ملدنية �لحتادية
عمايل   SHCAPCILABS2022 /0000116 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خيال زادا رحمت جان  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة الإ�ستئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/2/15 م.   
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70555 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
MOJAU_2022- 0049955 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيد: غفار �سيد �سيد - باك�ستاين اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية )مطعم 
زهرة ال�سويب( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم ) 772254( 
عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية   - باك�ستاين   - �سيد  �سيد  غفار   : ال�سيد  ان  حيث 
اإىل   )%100( البالغة  ال�سويب((  زه��رة  ))مطعم  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل 

ال�سيد : مريا خان فريوز خان - باك�ستاين اجلن�سية - تنازل �ساحب الرخ�سة لخر،
و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن 
الكاتب العدل ، انه �سوف يتم الت�سديق على الأج��راء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ 
هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و ذلك عليه 

اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن بالن�سر

رقم )2022/21530(
املنذر / بنك ابوظبي التجاري 

املنذر اليه / عبدالفتاح احلموري
درهم   1،542،779.51 مبلغ  ب����اأداء  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  ب��ه��ذا 
)مليون وخم�سائة اثنني واربعون الف و�سبعمائة ت�سعة و�سبعون درهم و 
واحد وخم�سون فل�س( خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار، وال 
�سي�سطر املنذر ايل لل�سري يف اإجراءات ا�ست�سدار امر اأداء باملبلغ املذكور 

مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�ساريف يتكبدها يف �سبيل ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن بالن�سر

رقم )2022/21448(
املنذر / امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 

املنذر اليه / حممد عبيد حممد خمي�س 
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باأداء مبلغ 4،601،695.29 درهم )اأربعة 
وت�سعة  دره���م  وت�سعون  خم�سة  و�ستمائة  ال��ف  واح���د  و�ستمائة  مليون 
وع�����س��رون فل�س( خ��الل خم�سة اي��ام م��ن ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الن����ذار، وال 
�سي�سطر املنذر ايل لل�سري يف اإجراءات ا�ست�سدار امر اأداء باملبلغ املذكور 

مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�ساريف يتكبدها يف �سبيل ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن بالن�سر

رقم )2022/21482(
املنذر / امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 

املنذر اليه / عماد طالب جا�سم احلواي 
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باأداء مبلغ 4،601،695.29 درهم )اأربعة 
وت�سعة  دره���م  وت�سعون  خم�سة  و�ستمائة  ال��ف  واح���د  و�ستمائة  مليون 
وع�����س��رون فل�س( خ��الل خم�سة اي��ام م��ن ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الن����ذار، وال 
�سي�سطر املنذر ايل لل�سري يف اإجراءات ا�ست�سدار امر اأداء باملبلغ املذكور 

مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�ساريف يتكبدها يف �سبيل ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
 دعوة �ملدعي عليه لجتماع �خلربة �لأول )عن بعد( بالن�سر 

الدعوى : 16 -2022 -جتاري )ب�سيطة( - حمكمة اأبوظبي التجارية - ابتدائي 
�إعالن بالن�سر بالدعوى 2022/16 - جت ب�سيطة - �أبوظبي 

اإىل املدعى عليه ال�سادة / مطعم ال�ساطر ح�سن - ذ م م
مبا اأن املدعي / �سركة ال�سايغ للتكييف - ذ م م ، 

اأننا مل ن�ستطع  ال��دع��وى، ومب��ا  اأن املحكمة قد انتدبتنا خبريا يف ه��ذه  اأع��اله ومب��ا  امل��ذك��ورة  اأق��ام الدعوى  قد 
فاإننا  ال��دع��وى،  �سحيفة  يف  املحدد  و  املتاحة  التوا�سل  و�سائل  من  ب��اي  اأو  الهاتف  طريق  عن  معكم  التوا�سل 
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة الأول اأو ح�سور ممثلكم القانوين ال�ساعة 18:30 م�ساء يوم الثالثاء املوافق 
عن طريق برنامج ZOOM رمز الجتماع وكلمة ال�سر لن�سمامكم  النرتنت  بوا�سطة   2022-03-01

اإىل الجتماع كما يلي:
Personal Meeting ID: 727 015 2292
Password : 3P86mJ

لتقدمي دفوعكم.
�خلبري / مهند حممد عبيد 
050-  8989540

�إعالن �إجتماع خربة 
�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/2553( 
املنذر / بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ابراهيم حممد عبداهلل ابراهيم - جزر القمر اجلن�سية - وعنوانه اإمارة راأ�س اخليمة - منطقة �سمل - بجوار 

م�ست�سفى �سمل - فيال رقم 01 متحرك رقم 0504746601 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )12682( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )12682( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2011ف�شي تويوتا كامري Aراأ�ص اخليمة17384
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

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

70392 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/2554( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
 -  15 املنذر اليه / كارين �ساندوفال اينجويرو - فلبيني اجلن�سية - وعنوانه اإم��ارة ابوظبي - بجوار املرور - جممع رقم 

متحرك رقم 0568380966 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )21578( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )21578( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2017اأحمر جاك ا�ص C3راأ�ص اخليمة39781
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

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

70392 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/2556( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ديبو موهانان موهانان بيالي - هندي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة راأ�س اخليمة - بناية املنت�سر - �سارع املنت�سر - 

بجوار هايرب كلف - متحرك رقم 0564805404 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )19224( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )19224( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ابي�صتويوتا كورول �شيدان Cراأ�ص اخليمة 37971
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

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

70392

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
د�ئرة �لت�سجيـل �لعقاري �ل�سارقة

تعلن دائرة الت�سجيل العقاري باأن ال�سيد/ يحيى ح�سن �سعيد امل�سرخ.
ق�د تق�دم بطل�ب ا�س�تخراج �س�ن�د ملكي�ة ب�دل فاق�د مبوج�ب وكال�ة �س�ادرة م�ن 
وزارة الع��دل - دول�ة الكوي�ت ب�رقم : 5144722 بت�اريخ : 09 /2022/2 
وامل�س�دقة م�ن وزارة اخلارجي�ة بدول�ة الإم�ارات ب�رقم : 22124033303 
بت�اريخ :15/02/2022 ع�ن م�ال�ك العق�ار رق�م ) 166/ ه�( مل�ك مبنطق�ة 
)املنت�زه �سابقاً - الرفاعة حالياً( والعانده ملكيتها لل�سيدة/�سعاد اأحمد خالد 
اإىل دائرة الت�سجيل  اأو اعرتا�س التقدم به  امل�ساري. فعلى كل من له دعوى 

العقاري خالل خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
مدير عام د�ئرة �لت�سجيل �لعقاري

�إعـــــــــــــالن     

70197 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
املو�شوع / اإعلن بالن�شر 

الدعوى رقم 1378 ل�شنة 2021 - حماكم دبي - عقاري جزئي
املرفوعة من : املدعي : حاجي حنيف اأحمد حاجي

�سد : املدعى عليه الأول : اأبيار للتطوير العقاري )م�ساهمة مقفلة( )فرع دبي( 
املدعى عليه الثاين : اأبيار للتطوير العقاري  املدعى عليه الثالث : اأكوا العقارية )�س.ذ.م.م(

)�س.ذ.م.م((  العقارية  )اأكوا  الثالث  عليه  واملدعى  العقاري(  للتطوير  )اأبيار  الثاين  عليه  املدعى 
ملعاينة  الإنتقال  الأول وكذا  بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة  اأو  �سخ�سياً  للح�سور  مدعوان 
العقار مو�سوع الدعوى، وذلك وفقاً ملا يلي : تاريخ الإجتماع والإنتقال : يوم الأربعاء املوافق 23 
والتفوي�س  الإماراتية  الهوية  اإر�سال  يرجى  وعليه  �سباحاً.   10:30 ال�ساعة   ،  2022 فرباير 
يرجى  دقائق.  بع�سر  املوعد  قبل  املوقع  يف  التواجد  ويرجى  الجتماع  �سيح�سر  الذي  لل�سخ�س 
والإنتقال  الإجتماع  بخ�سو�س  وال�ستف�سار  للتوا�سل  الدعوى.  مو�سوع  العقار  اإحداثيات  اإر�سال 
يتم التوا�سل مع مكتب اخلبري الهند�سي )دكتور مهند�س/�سيف حمدان الكعبي( على هاتف رقم ، 

expertise@jic.ae الإلكرتوين  الربيد  وعلى   050/9144169
�خلبري �لهند�سي  �ملنتدب بالدعوى 
دكتور مهند�ض / �سيف حمد�ن �لكعبي 

�إعالن بالن�سر 

70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
 )RAKIA22WIZ05125572 رقم  رخ�سة   ، )فرع(  ذ.م.م  لل�سناعات  ا�س  اند   اأي  جيت�س  �سركة  ترغب 
احلمرة،  اخليمة  را�س  منطقة  من  ال�سادرة   )36509( رقم  دبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  ورخ�سة 
اأ.ع.م واملرخ�سة يف املنطقة احلرة را�س اخليمة )راكيز(  86169، دبي،  الكائنة يف را�س اخليمة، �س.ب 
يف العالن عن القرار ال�سادر يف اجتماع جمل�س الدارة املوؤرخ 13 يناير 2022 ب�سان اغالق وحل �سركة 

جيت�س اأي اند ا�س لل�سناعات ذ.م.م )فرع(.
45 يوما باخطار  اأي �سخ�س لديه مطالبة يف مواجهة ال�سركة عليه تقدمي مطالباته املرت�سدة خالل 

مر�سل بالربيد امل�سجل او مراجعة:
ال�سيد/ �سوريندرا ماني�سانكري جو�سي

ا�سم ال�سركة : �سوريندرا ماني�سانكري جو�سي
)حما�سبون قانونيون( 

�س.ب 21708
smjauditing@gmail.com : بريد الكرتوين

ل تقبل املطالبات امل�ستلمة بعد فرتة الخطار 45 يوما.

�إخطار ت�سفية

70021 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 4468/2021 جتاري ب�سيط 
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 

املرفوعة من املدعي : بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع
�سد املدعى عليه : علي حممد مراد ح�سن

املقرر  امل�سرفية  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  للح�سور  مدعو  عليه  املدعى 
عقده ال�ساعة )12( ظهرا يوم الثنني املوافق 21/02/2022 وذلك مبقر اخلبري الكائن بدبي، 
رقم  مكتب  العلم،  �سارع  مع  خليفة  برج  �سارع  تقاطع  تاور،  برامي  برج  التجاري،  اخلليج  منطقة 
2803 - 2804 الطابق 28، م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون بتقدميها للخبري 
كما ميكننا عقد الجتماع بنف�س الوقت والتاريخ من خالل تقنية الت�سال املرئي عن بعد با�ستخدام 
باأن بيانات التوا�سل مع اخلبري هي هاتف:  “ اأو الت�سال الهاتفي.  علما   ZOOM “ برنامج 

expertmaher516@gmail.com : الكرتوين بريد  او   ،  042696788
�خلبري �مل�سريف 
ماهر عادل �مل�ساعيد

�إعالن �إجتماع خربة 

70021 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  5492/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

درهم(   332114.72( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  2018/250 جت��اري جزئي،  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بناية بنك دبي التجاري  

وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  
املطلوب اإعالنه : جمعه را�سد جمعه احلاج

lazeradv@emirates.net -  0506449641 - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - مبنى بناية احمد عبداهلل العبدويل
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/23 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : بيانات العقار : نوع العقار : ح�سة يف عقار - املنطقة : مردف - رقم الر�س 29/3 - رقم البلدية 

: 637-251 م�ساحة احل�سة : 232.26 مرت مربع - قيمة احل�سة 933.221 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197
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�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  3161/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/805 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )789597.58 درهم( �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع  
عنوانه : اإمارة دبي - الكرامة - �سارع ام هرير - بناية الزمردة - مكتب 47 بي  - وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  

اإم��ارة دبي - ديرة - املرر - �سارع اخلليج - جوار كنتاكي - بناية العثمان - مكتب رقم  املطلوب اإعالنه : في�سل حممد عمر اجلابري - عنوانه : 
al_qeyada44@hotmail.com -   0555505599  - م  م  ذ  �س   - والتخلي�س  لل�سحن  القيادة  �سركة   -   104

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : القيادة لل�سحن والتخلي�س - �س ذ م م 
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات : ح�سة املنفذ �سده يف ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : مردف - رقم الر�س 3/2305 - م�ساحة احل�سة : 348.39 

مرت مربع - املقدرة ب��� )1399832( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 5492/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

درهم(   332114.72( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  2018/250 جت��اري جزئي،  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بناية بنك دبي التجاري  

وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  
املطلوب اإعالنه : جمعه را�سد جمعه احلاج

lazeradv@emirates.net -  0506449641 - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - مبنى بناية احمد عبداهلل العبدويل
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/23 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : بيانات العقار : نوع العقار : ح�سة يف عقار - املنطقة : مردف - رقم الر�س 29/3 - رقم البلدية 

: 637-251 م�ساحة احل�سة : 232.26 مرت مربع - قيمة احل�سة 933.221 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 3161/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/805 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )789597.58 درهم( �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع  
عنوانه : اإمارة دبي - الكرامة - �سارع ام هرير - بناية الزمردة - مكتب 47 بي  - وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  

اإم��ارة دبي - ديرة - املرر - �سارع اخلليج - جوار كنتاكي - بناية العثمان - مكتب رقم  املطلوب اإعالنه : في�سل حممد عمر اجلابري - عنوانه : 
al_qeyada44@hotmail.com -   0555505599  - م  م  ذ  �س   - والتخلي�س  لل�سحن  القيادة  �سركة   -   104

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : القيادة لل�سحن والتخلي�س - �س ذ م م 
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات : ح�سة املنفذ �سده يف ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : مردف - رقم الر�س 3/2305 - م�ساحة احل�سة : 348.39 

مرت مربع - املقدرة ب��� )1399832( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن بالن�سر 

 يف �لدعوى رقم 5719/2021/209 تنفيذ عمايل    
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

تفا�سيل العالن بالن�سر
اىل املنفذ �سده/1-  افيكتف انرتنا�سيونال انف�ستمنت �س.ذ.م.م - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اركان اي�سان عبداحلميد 
وميثله / فادي هايل احلوراين 

به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
)75634.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )3948( درهم 

ر�سوم ل�سالح املحكمة. 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197
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�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2022/2555( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / حممد احمد حممد مر�سي حجازي - م�سري اجلن�سية - وعنوانه اإمارة راأ�س اخليمة - الرم�س - �سارع را�سد بن 

�سعيد - فيال رقم 13 - متحرك رقم 0509797215 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )15135( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )15135( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016رمادي ني�شان �شني Cراأ�ص اخليمة57812
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

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

70392 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0005016 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اربيانا ريكرومتنت & توريزم �س.م .ح/ذ.م.م 
جمهول حمل الإقامة : العنوان : عجمان - مدينة عجمان العالمية احلرة - فلل فالمينجو - رقم 

A-0059-484 - رقم الهاتف : 065985199 - 0501095870 - �س ب : 73500
arabianarecuitmentandtourism@gmail.com : الربيد اللكرتوين

املحكمة  عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
بوا�سطة وكيل معتمد،  او  8( �سخ�سيا  الدعوى رقم  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/2/7 م   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70392 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
MOJAU_2022- 0049934 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / حممد علي عبدالرحيم علي خمي�س ال�سويدي - اجلن�سية 
المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماه )باب 
بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سيارات(  و مكيفات  كهرباء  العفيف ل�سالح 
اجلن�سية   - كرمي  ف�سل  الدين  نام  حممد   / ال�سيد  اإىل   )788036( رقم  جتارية  برخ�سة 

بنغالدي�س، تعديالت اخرى : تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

تنازل/ بيع
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : ن�سري احم�د ب�سري احم�د اجلن�سية : باك�ستان ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد �سالح 
حممد احمد الزرعوين - اجلن�سية : الإمارات يف الرخ�سة امل�سماه )ور�س�ة اكلب�س لت�سليح 
م�سخات الديزل( تاأ�س�س�ت باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )217453( ال�سادرة 
القانوين من  ال�سكل  بال�سارقة، تعديالت اخرى: تغيري  التنمية القت�سادية  دائرة  من 

)وكيل خدمات ( اىل )موؤ�س�سة فردية (
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
MOJAU_2022- 0049938 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

 - ال�سويدي  خمي�س  علي  عبدالرحيم  علي  حممد   / ال�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة 
امل�سماه )تالل ال�سجعه لتجارة مواد البناء( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
برخ�سة جتارية رقم )756879( اإىل ال�سيد/حممد ف�سل الرحمن - اجلن�سية بنغالدي�س، 

تعديالت اخرى : تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

الإمارات   : اجلن�سية   - املرزوقي  م�سلم  عبدالكرمي  �سلطان   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد 
للدعاية  )�ساك�سي  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند،   : اجلن�سية   - �ساند  امري  ا�سوك  دهاوان  اتول   :
التنمية  دائرة  ال�سادرة من  والعالن( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )121220( 
القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل 
خدمات(، تغيري الن�ساط التجاري من )دعاية واإعالن، اإدارة العمليات الت�سويقية، اإدارة العمليات 

الت�سويقية( اإىل )دعاية واإعالن، اإدارة العمليات الت�سويقية(،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / جم�سيد خان ها�سم خان، اجلن�سية : باك�ستان يرغب يف البيع 
املانيا   : اجلن�سية  احمد،  ال�سيد/عبدامللك  اىل  والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك 
بالرخ�سة امل�سماه )ملحمة ربوع الوادي( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )727647( 
من  التجاري  ال�سم  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
)ملحمة ربوع الوادي( اىل )ربوع الوادي لتجارة اللحوم(  - ا�سافة ن�ساط من )بيع اللحوم الطازجة 
- بالتجزئة، بيع الدواجن املذبوح�ة الطازجة - بالتجزئة( اىل )بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة، 
بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة ، جتارة اللحوم الطازجة - باجلملة(. وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ مايد عي�سى علي اجلالف اآل علي - اجلن�سية : الإمارات 
حممد  ال�سيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
بحر  )كافترييا  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�س،    : اجلن�سية   - ال�سالم  نور  حممد  حار�س 
  ،)785488( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  املرجان( 
تعديالت اأخرى: تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(، 
 2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : هونفاير للتجارة العامة - �ص ذ م م  
 - املرقبات   - دي��رة   - م  م  ذ  ���س  الغرير  539C ملك مركز  رق��م  : مكتب  العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 882336 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1488458 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/7 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني ي�شري و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات العنوان : 
703 ملك ي�سري ع��ادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف :    مكتب رق��م  
فاك�س :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ي�شري و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
ب��ردب��ي - اخلليج  703 ملك ي�سري ع��ادل ام��ني -  ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م  
التجاري - هاتف :   فاك�س :       مبوجب ه��ذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية هونفاير للتجارة 
العامة - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/7 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/7 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:34/2022/20 جتاري كلي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم: 403

بالت�سامن والتكافل للمدعي مبلغ )58.917.767.80( درهم  بان يدفعوا  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
ثمانية وخم�سني مليون وت�سعمائة و�سبعة ع�سر الف و�سبعمائة و�سبعة و�ستني درهم وثمانية فل�س - والفائدة القانونية بواقع 
�سمول احلكم  املحاماة مع  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  التام  ال�سداد  تاريخ  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  5٪ من 

بالنفاذ املعجل وبال كفالة وبطالن حم�سر وقرارات ما�سمي باجلمعية العمومية املوؤرخ يف:2021/12/5 . 
املدعي:عبداهلل بن ح�سني بن عبداهلل جمال

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سالم - �سقة 1106
املطلوب اإعالنه : 1- رامي غ�سان نهاد احلالب  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يدفعوا بالت�سامن والتكافل للمدعي 
مبلغ )58.917.767.80( درهم ثمانية وخم�سني مليون وت�سعمائة و�سبعة ع�سر الف و�سبعمائة و�سبعة و�ستني درهم وثمانية 
فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
املوؤرخ  العمومية  وق��رارات ما�سمي باجلمعية  املعجل وبال كفالة وبطالن حم�سر  بالنفاذ  �سمول احلكم  املحاماة مع  اتعاب 
يف:2021/12/5 وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق 2022/2/21 ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70533 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

�عالن بالن�سر 
 9570/2021/207 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل العالن بالن�سر
اإىل املنفذ �سده

1_ لينارا تريجولوفاجمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذكارين لوم �سى

قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره     ) 56123درهم (      اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة.

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

�عالن بالن�سر 
 211 / 2022 / 141 تنفيذ عقاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سدهم/1_ ال�سيخة مريه �سهيل بطي اآل مكتوم ب�سفتها من ورثة املتوفى / ح�سر حممد احمد 
دملوك، 2_ حممد ح�سر حممد بن دملوك الفال�سى ب�سفته من وثة املتوفى / ح�سر حممد احمد دملوك، 3_ 
املتوفى / ح�سر حممد احمد دمل��وك، 4_ فاطمة  �سعيد ح�سر حممد بن دمل��وك الفال�سى ب�سفته من وثة 
ح�سر حممد بن دملوك الفال�سى ب�سفتها من ورثة املتوفى / ح�سر حممد احمد دمل��وك، 5_ عفراء ح�سر 
حممد دملوك اآل دملوك ب�سفتها من ورثة املتوفى / ح�سر حممد احمد دملوك، 6_ جميلة ح�سر حممد بن 
دمل��وك الفال�سى ب�سفتها من ورث��ة املتوفى / ح�سر حممد احمد دمل��وك، 7_ بطى ح�سر حممد بن دملوك 
))ب�سفته من ورثة املتوفى / ح�سر حممد احمد دملوك ، و ب�سفته وكياًل عن باقى الورثة املذكورين اأعاله((

جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذاأحمد حممد خمي�س خلفان اجلافله

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به وقدره   4395.00  درهم  اىل 
بحقك� يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   . املحكمة  التنفيذاأو خزينة  طالب 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

�نذ�ر عديل بالن�سر
للمحرر رقم )2022/1/21394(

املنذر : بنك الفجرية الوطني �س م ع - بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية
املنذر اإليها : بيور ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة واأ�سفلت �س ذ م م

يكل�ف املنذر املن�ذر اإليه�ا باإلزامها ب�سداد مبلغ وقدره 7،017،979.71 دره�م )�سبعة ماليني و�سبعة ع�س�ر األ�ف وت�سعمائة وت�سعة و�سبعون دره�م وواح�د 
و�سبعون فل��س ( بتاريخ 2021/09/29 قيم�ة اإتفاقي�ات ق�رو�س �سيارات ممنوح�ة ل�ه�ا م�ن البن�ك املن�ذر ل�ع�دد )6( �سيارات جميعه�ا ف�ي اإ�س�م املن�ذر اإليها 

وجميعها مرهونة للبنك املنذر وتفا�سيلها كالتايل ممنوحة لها من البنك املنذر التايل ذكرهم

وذلك خالل مدة �سبعة اأيام من تاريخه الإعالن بالن�سر ، حتت طائلة املادة )172( من قانون املعامالت التجارية قانون رقم 18 ل�سنة 1993 وذلك يف 
حالة عدم اإ�ستجابة املنذر اإليها لتنفيذ ذلك ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقه وذلك عن طريق اللجوء اىل اجلهات 

الق�سائية ورفع دعوى ق�سائية �سد املنذر اليهاوحتميلكم الفائدة القانونية واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9542/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1586/2019 جتاري كلي ، بالزام املنفذ �سدهم 
ب�سداد مبلغ وقدره )11180506.44( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .

طالب التنفيذ : م�سرف عجمان �س.م.ع
عنوانه:امارة عجمان - �سارع امليناء - بناية امليناء - �س.ب:7770 عجمان

ال�سبيعي  ���س.ذ.م.م 2-�سلمان بن عبداهلل بن �سعد  اإعالنهم : 1- الكرتو لل�سناعات )دبي(  املطلوب 
3- �سركة الكرتو لل�سناعات 4- نبيل رفيق زين الدين - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11180506.44( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة، 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

70353

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  598/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكني املرجتعني ارقام )002040 & 002041( وال�سادرين 
عن حبيب بنك اأي جي زيوريخ بقيمة )423852(.

طالب التنفيذ : بنك بانورينت فرن�سا - بلوم بنك فرن�سا �سابقا
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي -برامي تاور - الطابق الر�سي

اإعالنهم : 1- امييج للمقاولت العامة 2- هارجيندر �سينغ كريبال �سينغ 3- راجي�س  املطلوب 
كومار كري�سنا - �سفتهم : منفذ �سدهم

املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )429477( اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:127/2022/305 ��ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/166 جتاري م�سارف جزئي 
، والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:بنك ابوظبي الول �س.م.ع - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - الرب�ساء - برج ال�سعفار 1 - مكتب رقم 1007 بوكالة املحامية/

نوال زايد احلو�سني - وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني 
: م�ستاأنف  -  �سفته  التك�سيه والر�سيات   ملقاولت  برويز  اإع��الن��ه:  1- عثمان حممد  املطلوب 

�سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/166 جتاري م�سارف جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/2/21  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70021

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:302/2022/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

وقدره  مبلغ  ب�����س��داد  بالت�سامن  �سدهما  امل��ط��ل��وب  ب��ال��زام  الم���ر  ب��ا���س��دار  امل��ط��ال��ب��ة   : ال��دع��وى  م��و���س��وع 
والر�سوم   - فل�سا  و�سبع ع�سرة  درهما  الفا وخم�سة وخم�سون  درهما مائة وثالثة وثمانون   )183.055.17(
وحتى  ب��ت��اري��خ:2021/11/30  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف 

ال�سداد التام و�سمول المر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة . 
املدعي:الطلية املمتازة لتجارة الأ�سباغ ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة القوز ال�سناعية الثالثة - �سارع 17اأ - مبنى رقم 8 - مكاين رقم:2005980225 
- هاتف:048852912 - فاك�س:048852913 - متحرك:0503686287

املطلوب اإعالنه :  1- راجي�س كومار كري�سنا  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/2/10 - بالزام 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )183.055.17( درهما مائة وثالثة وثمانون الفا 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�سا  ع�سر  و�سبع  درهما  وخم�سون  وخم�سة 
ا�ستئناف  يف  احلق  .ولكم  طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�ست  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامهما  مع  التام  ال�سداد 

المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 70197

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:211/2022/16 جتاري جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم: 403
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مببلغ وقدره )1.566.548.98( 
درهم و 12٪ فوائد قانونية بال�سافة ملا ي�ستجد من الغرامات املرورية املرتبطة باملركبات مو�سوع التعاقد 

وكافة النفقات الخرى مع الفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام . 
املدعي:�سركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت المارات(

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - �سارع حممد بن را�سد بوليفارد - برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب 
1903

املطلوب اإعالنهما :  1- فيت�سر لنقل الطرود �س.ذ.م.م 2- مينا 360 دي دبليو �سي ���س.ذ.م.م  -  �سفتهما : 
مدعي عليهما

يوؤديا  ب��ان  املدعي عليهما  بالزام  دع��وى مطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
الغرامات  ي�ستجد من  ملا  بال�سافة  قانونية  فوائد   ٪12 و  دره��م   )1.566.548.98( وق��دره  للمدعية مببلغ 
املرورية املرتبطة باملركبات مو�سوع التعاقد وكافة النفقات الخرى مع الفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة حتى 
ال�سداد التام- وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/2/21  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70545 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:146/2022/38 جتاري م�سارف جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم: 409
دولر  وثالثون  واربعمائة  ثمانية  دولر  الف   )8.430.53( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وثالثة وخم�سون �سنت - او ما يعادله بالدرهم الماراتي )30.961.12( درهم ثالثون الف درهم وت�سعمائة وواحد و�ستون 
درهم واثني ع�سر فل�سا - مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ ال�ستحقاق يف:2021/5/2 بواقع 5٪ وحتى متام 

ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:اميك�س ال�سرق الو�سط - �س.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفلك - مبنى بناية فندق ميديا وان - �سقة الطابق 27
املطلوب اإعالنه :  1- كامران مالك جافيد ب�سري  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )8.430.53( الف دولر 
ثمانية واربعمائة وثالثون دولر وثالثة وخم�سون �سنت - او ما يعادله بالدرهم الماراتي )30.961.12( درهم ثالثون الف 
درهم وت�سعمائة وواحد و�ستون درهم واثني ع�سر فل�سا - مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة من تاريخ ال�ستحقاق 
يف:2021/5/2 بواقع 5٪ وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/2/21  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:4518/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره )208.604.70( درهم مائتان وثمانية 
الف و�ستمائة واربعة دراهم و�سبعون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل فاتورة بداأ 

من 2018/5/10 وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:كليكر الدولية �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي ال�سناعية - دبي - �سارع اخليل الول - مبنى �سركة كليكر الدولية - �سقة 
كامال - بالقرب من �سركة جوزيف لالعالنات - وميثله:مي�سال امادو �سلهوب

املطلوب اإعالنه :  1- التطوير للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/12/26 يف الدعوى املذكورة اعاله 
والفائدة  دره��م   )208.604.70( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  الدولية  كليكر  ل�سالح/ 
القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�ساريف ومئتي درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 

�عالن بالن�سر    
                  يف  �ملنازعة رقم:3717/2021/460 نز�ع مدين 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�سوع املنازعة : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املتنازع �سدها بها واحلكم 
بعد الثبوت بالزامها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )28.350/99( درهم ثمانية وع�سرون الف وثالثمائة 
مع  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  والفائدة   - فل�سا  وت�سعون  وت�سعة  درهما  وخم�سون 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املتظلم:�سركة عمان للتاأمني �س.م.ع

ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - دي���رة - ���س��ارع عمر ب��ن اخل��ط��اب - بناية بنك امل�����س��رق - ال��ط��اب��ق اخل��ام�����س - هاتف 
malikaw@emirates.net.ae:رقم:042227008 - موبايل رقم:0507247008 - امييل

املطلوب اإعالنه :  1- لبتيك انترييرز �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن 
املتنازع �سدها بها واحلكم بعد الثبوت بالزامها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )28.350/99( درهم ثمانية 
املطالبة  تاريخ  الف وثالثمائة وخم�سون درهما وت�سعة وت�سعون فل�سا - والفائدة بواقع 9٪ من  وع�سرون 
وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
2022/2/21  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  71/2022/204 تنفيذ �سرعي 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ وال�سكالت ال�سرعية الفردية رقم 78

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوتني رقم 1785/2018 & 1840 احوال نف�س م�سلمني واملعدل بال�ستئناف 
ب�سعر  التنفيذ مقدم �سداقها )كيلو ذهب عيار 24(  بت�سليم طالبة   ، ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث  رق���م:344/2019 
من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  دره��م   )278657.78( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  وب�سداد  يف:2018/11/11  الطلب  يوم  الذهب 

تاريخ ال�ستحقاق .
طالب التنفيذ : �سهري �سادق حممد جواد

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى برج اأي رايز - �سقة 19
 وميثله:�سمرية عبداهلل علي قرقا�س

املطلوب اإعالنه : 1- �سعد حممود �سفيق - �سفته : منفذ �سده
رقم  الدعوتني  ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
1785/2018 & 1840 احوال نف�س م�سلمني واملعدل بال�ستئناف رقم 344/2019 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث بت�سليم 
طالبة التنفيذ مقدم �سداقها )كيلو ذهب عيار 24( ب�سعر الذهب يوم الطلب يف:2018/11/11 وب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)278657.78( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13470 بتاريخ 2022/2/16 70197
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:966/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثانية رقم 256

والر�سوم  دره��م   )734.000( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  علهيم  املدعي  ب��ال��زام  اول:املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
املعجل بال كفالة  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة 12٪ من  وامل�ساريف واتعاب 
- ثانيا:املطالبة الزام املدعي عليهم بالتعوي�س والبالغ قدره )183.500( درهم مائة وثالثة وثمانون الفا وخم�سمائة درهم 

اىل املدعني . 
املدعي:بنك النيلني/فرع اأبوظبي - واخرون

ام��ارة ابوظبي - املركزية �سرق - ابوظبي �سارع حمدان - مبنى الوق��اف - �سقة الول كامال - مقابل  عنوانه:المارات - 
مها ارجان

���س.ذ.م.م 2- �سرفراز ح�سني حممد ح�سن  -  �سفتهما : مدعي  الفنية  امليزان الثمني للخدمات   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
عليهما 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/2/2 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
النيلني/فرع اأبوظبي بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعيان مبلغ )734.000( �سبعمائة واربعة وثالثون الف 
درهم - والفائدة على ذلك املبلغ بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2022/11/27 وحتى متام ال�سداد 
وبالزامهم اي�سا ان يوؤدوا للمدعيان تعوي�سا وقدره )25.000( خم�سة وع�سرون الف درهم والفائدة على ذلك املبلغ بواقع ٪5 
�سنويا من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة، 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

رئي�ض �لق�سمال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197
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���س��ي��ا���س��ي��ة موؤثرة  ال��ي��ع��ارب��ة ك���ق���وة  ف��ق��ي��ام دول�����ة 
وقدرتها  اآن�����ذاك  ال�����س��ائ��دة  الأح�����داث  طبيعة  يف 
املناف�سة  ث���م  ال��ربت��غ��ال��ي��ني،  م���ع  امل��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
ال�ستعمارية الأوروبية من الإجنليز والهولنديني 
الذين قاموا بتاأ�سي�س �سركات جتارية ا�ستعمارية 
يف  الهولندية  ال�سرقية  الهند  و�سركة  متناف�سة، 
الربتغاليني  اعتماد  ع��دم  كذلك  1602م،  ع��ام 
احلاميات  يف  ال��ربت��غ��ايل  الب�سري  العن�سر  على 
ال��ربت��غ��ال��ي��ة واع��ت��م��اده��م ع��ل��ى امل��رت��زق��ة الذين 
ظ���ل ولوؤه�����م ���س��ع��ي��ف��اً يف ال���دف���اع ع���ن الأم����الك 

الربتغالية.
�سلطان بن  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  يقول �ساحب 

حممد القا�سمي يف مقدمة موؤلفه : 
قام يف ظروف  �سعب  الكتاب يتحدث عن  اإن هذا 
 ، ال��ب��ح��ار  جميع  على  فيها  الربتغاليون  �سيطر 
واملوانئ الُعمانية ، وا�ستطاع ذلك ال�سعب حماربة 

دولة كانت اأكرب قوة واأكرث ثراء يف املنطقة .
اقتنيته  مم��ا  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  م���ادة  ا�ستخرجت  لقد 
عاماً  اأربعني  مدى  على  ووثائق  خمطوطات  من 
العربي وما حولها  تاريخ منطقة اخلليج  لكتابة 
، وو�سعتها يف مو�سوعة اأطلقت عليها : “�سلطان 
التواريخ” ، ومعناها حّجة التواريخ ، و�سنفتها اإىل 
�ستة اأجزاء ، وكان تاريخ اليعاربة قد جاء يف اجلزء 
الثالث . لقد اعتمدت يف درا�سة مادة هذا الكتاب 
على وثائق معا�سرة لالأحداث التي جرت يف ُعمان 
لالأحداث  ت�سجيله  مت  م��ا  ومنها   ، حولها  م��ا  اأو 
غمربون  يف  الهولندية  ال�سركة  مقر  يف  ي��وم��ي��اً 
الإجنليزية يف  ال�سركة  اأو مقر   ، “بندر عبا�س” 
التقارير  وكذلك من   ، “بندر عبا�س”  غمربون 
واملعارك  للحوادث  ت�سجيالت  ،وه��ي  الربتغالية 
التي جرت بني الربتغاليني والُعمانيني مبا�سرة 
، والتي كان القادة الربتغاليون يقومون باإر�سالها 
ك��ان��ت تر�سل  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  اأو  اإىل روؤ���س��ائ��ه��م،  
امللك الربتغايل من نائب ملك الربتغال يف  اإىل 
امل�سوؤولني  تر�سل من قبل بع�س  التي  اأو   ، الهند 
كتبها  تقارير  وهناك   . ملكهم  اإىل  الربتغاليني 
التي  ال�سركات  اأو  احلكومات  قبل  من  املندوبون 
زارت ُعمان ، وكلها ا�ستخدمتها كوثائق و�سهادات 
على اأحداث ووقائع تلك التواريخ .. وبداأت حكاية 
منذ   ، ُعمان”  اليعاربة يف  “تاريخ   : الكتاب  هذا 

عام 1623م وامتدات اإىل عام 1747م. 
يف  القا�سمي  �سلطان  ال��دك��ت��ور  امل��وؤل��ف  ويك�سف 
ال�سيا�سية  ال��ظ��روف  اأن   : فيقول  الثمني  موؤلفه 
1624م  عام  قبل  عمان  بها  التي مرت  ال�سعبة 

اأف��رزت ظهور دولة  التي  الأ�سباب  اأه��م  كانت من 
عهد  ميالد  عمان  معها  �سهدت  والتي  اليعاربة، 
جديد اأر�سى دعائمه الإمام نا�سر بن مر�سد الذي 
ا�ستمر  الذي  الر�ستاق عا�سمة حلكمه  اتخذ من 
1649م. ولعل �سخ�سية الإمام نا�سر  حتى عام 
والأخالق  والإمي��ان  العلم  حوت  التي  مر�سد  بن 
وال��ق��درة على اجل��ه��اد والأم���ر ب��امل��ع��روف والنهي 
من  له  مهدت  التي  ال�سفات  من  هي  املنكر،  عن 
الدللة  يعطى  مبا  اليعاربة،  اأئمة  اأول  يكون  اأن 
على اأن اإعالن البيعة لالإمام من قبل علماء اأهل 
عمان ل يتم اإل لرجل يجب اأن يكون على درجة 
من العلم والإميان، وبذلك �سهدت عمان بتوليه 
ال�سيا�سية العربية  اأول الوحدات  لالإمامة ظهور 

يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية. 
التي  باجلهود  الأوىل  حكمه  �سنوات  متيزت  وقد 
الوطنية، حيث  ال��وح��دة  اإمت���ام  اأج��ل  م��ن  كر�ّسها 
دخ���ل يف ح���روب وم��ن��ازع��ات م��ع زع��ام��ات حملية 
اإميان  متيزت بقدر من احل�سم، مما �ساعف من 
النا�س بق�سية الوحدة واللتفاف حوله موؤمنني 
وعدالتها  ال��ق�����س��ي��ة  لأه��م��ي��ة  ون���ظ���را  ب���دع���وت���ه. 
وانت�ساراته التي لفتت الأنظار اإليه، جنح يف �سم 
و�سمد  ومنح  ك��ن��زوى،  نفوذه  اإىل  العمانية  امل��دن 
ال�����س��اأن واإب����را وك��ل م��دن ال�سرقية م��ا ع��دا �سور 
ن��ف��وذ الربتغاليني  ك��ان��ت��ا حت��ت  ال��ل��ت��ان  وق���ري���ات 
اآنذاك. كما جنح يف ال�سيطرة على مدن الظاهرة 
والباطنة التي فتحها الواحدة بعد الأخرى وعني 
الولة على كل منها، واأخذت الوفود تفد اإليه من 

جميع املناطق املختلفة معلنة ولءها له.
اإن الإجناز الذي حققه الإمام نا�سر على امل�ستوى 
ال���دول���ة احلديثة،  ل��رك��ائ��ز  واإق��ام��ت��ه   ، ال��داخ��ل��ي 
�سد  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ب�سل�سلة  ف���ب���داأ 
اأ�س�سه  الذي  اأ�سطوله  على  معتمدا  الربتغاليني، 
حتى  فكان  وخ��ور  �سحار  فحا�سر  الغر�س،  لهذا 
جنح يف �سمهما اإليه يف عام 1643 وا�ستوىل على 
دعمت  التي  الربتغايل  الأ�سطول  �سفن  من  عدد 
واأخريا  �سدهم.  البحرية  املواجهات  يف  اأ�سطوله 
قامت قوات الإمام بفر�س ح�سار على م�سقط يف 
عام 1648م بعقد �سلح بني الطرفني ن�س على 
قلعة  نا�سر  الإم��ام  يهدم  اأن  اأهمها:  من  �سروط 
رعايا  واإع��ف��اء  التجارة  حرية  ل��ه،  التابعة  مطرح 

الإمام من دفع ال�سرائب.
ل�سك يف اأن عمان يف عهد اليعاربة مرت مبرحلة 
طويلة من ال�سراع الع�سكري املوجه �سد الوجود 
والبحار  ال��ع��م��ان��ي��ة  الأرا�����س����ي  ع��ل��ى  ال���ربت���غ���ايل 

الهتمام  اأن  اأي�����س��ا  فيه  �سك  ل  ومم��ا  املحيطة. 
ب�سبب  كان  متميزا  ح�ساريا  مظهرا  يعد  العلمي 
الرخاء القت�سادي والأمن وال�ستقرار والت�سامح 

الذي عا�سته عمان خالل تلك الفرتة. 
كما واأن احلديث عن اجلوانب احل�سارية يرتكز 
لليعاربة،  العلمي  الهتمام  مدى  على  الواقع  يف 
وه���و م��ا ك���ان ع��ام��ال م��ن ع��وام��ل الزده�����ار التي 
ع�سكريني  ق��ادة  الدولة من  رج��ال  كبار  بها  تاأثر 
بن  و�سلطان  مر�سد  ب��ن  نا�سر  ك��الإم��ام   ، وولة 
�سيف الأول و�سيف بن �سلطان الأول وبلعرب بن 
�سلطان الذي بلغت احلياة العلمية يف عهده قمة 
ازدهارها مما جعل علماء ع�سره ي�سفوه بالعامل 
�سعراء ع�سره باحلكمة واحلنكة  الزاهد وي�سفه 
ال�سيا�سية. وكثريا من الأبيات ال�سعرية، والأقوال 
الكتابات  بع�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واحل��ك��م  امل��اأث��ورة 
التاريخية التي تدلل على مدى امل�ستوى الثقايف 

الرفيع الذي و�سلت اإليه عمان يف عهده. 
1624م  ع��ام  يف  اليعاربة  دول���ة  ق��ي��ام  ميثل  كما 
حت��ول وا���س��ح��ا يف ت��اري��خ ع��م��ان احل��دي��ث، اإذا اأن 
النباهة التي  اأعقاب �سقوط دولة  قيامها جاء يف 
ال�ستقرار  ب��ع��دم  الأخ����رية  مراحلها  يف  ات�سفت 
رئي�سيا  �سببا  ك��ان  ال��ذي  والجتماعي  ال�سيا�سي 
ال��ع��م��ل امل�سرتك  ل��ل��ت��ف��ك��ك والن��ق�����س��ام وان���ع���دام 
م��ن اأج���ل حتقيق ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة. ف��ك��ان من 
ال�سروري والأمر على هذا احلال اأن ت�سهد عمان 
ال�سيا�سي  الإ���س��الح  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  ب��داي��ة 
والج���ت���م���اع���ي م���ن اأج�����ل اإع�������ادة ال����وح����دة وبناء 
ال���دول���ة. ف��ت��ه��ي��اأ ذل���ك م��ع ظ��ه��ور دول���ة اليعاربة 
اأفريقيا  �سرقي  �سواحل  اإىل  نفوذها  امتد  التي 
وا�ستطاعت من خالله اأن ت�ساهم يف ن�سر الإ�سالم 
واللغة العربية يف تلك املناطق. وعلى الرغم من 
ت��زام��ن م��ع وجود  اليعاربة  ف��اإن قيام دول��ة  ذل��ك 

واإن  و�سواحلها،  عمان  اأرا���س��ي  على  الربتغاليني 
اأ�سعف  كانت هذه املرحلة قد بداأت ت�سهد حتول 
عام  ب�سكل  العربية  املنطقة  يف  الربتغايل  النفوذ 
اليعاربة كقوة  دولة  ، فقيام  ب�سكل خا�س  وعمان 
�سيا�سية موؤثرة يف طبيعة الأحداث ال�سائدة اآنذاك 
الربتغاليني. وكذلك  املواجهة مع  وقدرتها على 
الإجنليز  مثل  الأوروب��ي��ة  ال�ستعمارية  مناف�سة 
ب��ت��اأ���س��ي�����س �سركات  وال��ه��ول��ن��دي��ني ال��ذي��ن ق��ام��وا 
اق��ت�����س��ادي��ة ا���س��ت��ع��م��اري��ة م��ت��ن��اف�����س��ة، م��ث��ل �سركة 
و�سركة  1600م،  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال�سرقية  الهند 
1602م،  ال��ه��ول��ن��دي��ة يف ع���ام  ال�����س��رق��ي��ة  ال��ه��ن��د 
ثم   ،  1664 الفرن�سية  ال�سرقية  الهند  و�سركة 
خالل  الإ���س��ب��ان��ي��ة  لل�سيطرة  ال��ربت��غ��ال  خ�����س��وع 
�ساحب  وي�سيف  1580-1640م.  ال�����س��ن��وات 
نا�سر  الإم���ام  حققه  ال���ذي  الإجن���از  اإن   : ال�سمو 
الدولة  لركائز  واإقامته  الداخلي  امل�ستوى  على 
احل��دي��ث��ة، ه��و م��ا دف��ع ب��ه لإمت���ام م�����س��روع دولته 
الربتغايل  الوجود  �سد  جهوده  بتوجيه  املوحدة 
الع�سكرية  العمليات  من  ب�سل�سلة  فبداأ  عمان.  يف 
الذي  اأ�سطوله  على  معتمدا  الربتغاليني،  �سد 
الغر�س، فانتزع منهم �سور وقريات  اأ�س�سه لهذا 
ا�ستعادة  ظل  يف  ال�سهلة  بالعملية  ه��ذه  تكن  ومل 
عام  يف  اإ���س��ب��ان��ي��ا  م��ن  ل�ستقاللهم  ال��ربت��غ��ال��ي��ني 
اأعقاب  يف  ح����دث  ال�����ذي  وال���ت���ق���ارب  1640م، 
الإجنليزية.  ال�����س��رق��ي��ة  ال��ه��ن��د  ���س��رك��ة  م��ع  ذل���ك 
الأم���ر ال���ذي جعل عملية ال��ق��ت��ال وامل��واج��ه��ة مع 
الربتغاليني اأ�سد �سراوة يف املرحلة الالحقة غري 
اأن هذه التحديات مل تثن جهود الإمام عن اإمتام 
جنح  حتى  ف��ك��ان  وخ���ور  �سحار  فحا�سر  ه��دف��ه. 
على  وا���س��ت��وىل   1643 ع��ام  اإل��ي��ه يف  يف �سمهما 
دعمت  التي  الربتغايل  الأ�سطول  �سفن  من  عدد 
واأخريا  �سدهم.  البحرية  املواجهات  يف  اأ�سطوله 
قامت قوات الإمام بفر�س ح�سار على م�سقط يف 

عام 1648م بعقد �سلح بني الطرفني .
ل�سك يف اأن عمان يف عهد اليعاربة مرت مبرحلة 
طويلة من ال�سراع الع�سكري املوجه �سد الوجود 
والبحار  ال��ع��م��ان��ي��ة  الأرا�����س����ي  ع��ل��ى  ال���ربت���غ���ايل 
قوة  اأن  اأئ��ّم��ت��ه��ا  اأدرك  ال��ب��داي��ة  وم��ن��ذ  امل��ح��ي��ط��ة. 
ومتا�سك  بحريتها  ق��وة  يف  تكمن  وهيبتها  عمان 
ج��ب��ه��ت��ه��ا ال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى حتقيق 
خالل  والعلمي  القت�سادي  و  ال�سيا�سي  ال��رخ��اء 
هذه املرحلة، ومما ل �سك فيه اأي�سا اأن الهتمام 
ب�سبب  كان  متميزا  ح�ساريا  مظهرا  يعد  العلمي 
الرخاء القت�سادي والأمن وال�ستقرار والت�سامح 

ال����ذي ع��ا���س��ت��ه ع��م��ان خ���الل ت��ل��ك ال���ف���رتة. ومن 
هنا فاإن الدور احل�ساري الذي لعبته عمان كان 
الدولة  ب��ه��ا  ات�سفت  ال��ت��ي  امل��ع��ط��ي��ات  واح����دا م��ن 
العمانية، وحر�ست على اأن يكون جزءا ل يتجزاأ 
ب��اأن يكون  اأرك��ان هذه الدولة التي مل تر�س  من 
وحر�سها  لهتماماتها  بديال  الع�سكري  جناحها 

على قيام املوؤ�س�سات العلمية املختلفة.
واحل���دي���ث ع��ن اجل���وان���ب احل�����س��اري��ة ي��رتك��ز يف 
لليعاربة،  العلمي  اله��ت��م��ام  م���دى  ع��ل��ى  ال��واق��ع 
وهو ما كان عامال من عوامل الزدهار التي تاأثر 
بها كبار رجال الدولة من قادة ع�سكريني وولة، 
وكيف ل يكون ذلك واأن غالبية اأئمة اليعاربة من 
نا�سر  كالإمام  ع�سرهم،  يف  لهم  امل�سهود  العلماء 
بن  و�سيف  الأول  �سيف  ب��ن  و�سلطان  مر�سد  ب��ن 
بلغت  ال���ذي  �سلطان  ب��ن  وب��ل��ع��رب  الأول  �سلطان 
احلياة العلمية يف عهده قمة ازدهارها مما جعل 
وي�سفه  ال��زاه��د  ب��ال��ع��امل  ي�سفوه  ع�سره  علماء 

�سعراء ع�سره باحلكمة واحلنكة ال�سيا�سية.
لذلك �سهدت عمان يف عهد “بلعرب بن �سلطان” 
تو�سعا يف عدد املدار�س يف معظم مناطق عمان، اإىل 
جانب امل�ساجد التي كانت هي الأخرى مراكز علم 
ونور وهداية واحلقيقة اأن النظام التعليمي �سهد 
على  القائم  التقليدي  النظام  معه  تعدى  تطورا 
الواحد  املعلم  على  اأ�سا�سا  تعتمد  التي  الكتاتيب 
اأعدادا  �سمت  التي  النظامية  امل��دار���س  فظهرت 
وتوفر  العلوم،  فيها خمتلف  تدر�س  املعلمني  من 
لطالبها املاأكل وامل�سكن اإىل جانب التعليم، فكان 
ق�سر جربين من اأهم هذه املوؤ�س�سات التعليمية، 
الذي ظهرت فيه الزخرفة الراقية التي تنم عن 
الإمام  اه��ت��م��ام  ح�س ح�����س��اري م��ره��ف يعرب ع��ن 
مظاهر  من  كمظهر  والزخرفة  بالفنون  بلعرب 

التميز الثقايف.
امل���دار����س م��وؤ���س�����س��ات علمية  اإىل ج��ان��ب  وظ��ه��رت 
اأخ����رى ك��امل�����س��اج��د وامل��ك��ت��ب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت حتمل 
تبعيتها  والعمومية من حيث  �سفة اخل�سو�سية 
والعامة  لالأ�سخا�س  ملكا  فاخلا�سة  وملكيتها، 
ل��ل��دول��ة وت��ع��رف حم��ل��ي��ا ب��ال�����س��ب��ل، وه���ي �سبيهه 
ب��امل��ك��ت��ب��ات اخل���ا����س���ة وال���ع���ام���ة ال���ت���ي ظ���ه���رت يف 
ب��غ��داد يف ف��رتة الزده����ار احل�����س��اري الإ�سالمي. 
ازده���رت بها احلركة  التي  امل��دن  اأ�سهر  وك��ان من 
العلمية نزوى، الر�ستاق، بهالء، جربين، ادم، اإبرا 

وغريها.
اإىل  بالإ�شافة  ف�شول  �شتة  من  *الكتاب 

امللحق وفهر�ص للأعلم والأماكن . 

�شمن �شل�شلة مو�شوعة»�شلطان التواريخ«

»من�سورات القا�سمي« ت�سدر الكتاب اجلديد لل�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
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•• ال�سارقة-الفجر:

املهرجان  امل�ساركني يف  العامليني  امل�سورين  اأكد نخبة من 
عابرة  ق��وة  لل�سورة  اأن  “اإك�سبوجر”  للت�سوير  ال���دويل 
مما  ال��ع��امل،  يفهمها  عاملية  بلغة  تتحدث  وه��ي  للحدود، 
ال�سور وتغري به  العديد من  الذي ترتكه  التاأثري  يف�سر 

حياة الأفراد واملجتمعات،
 وي�سع على عاتق امل�سورين م�سوؤوليات كبرية من خالل 
اإبرازهم جماليات احلياة، وتوثيق حياة النا�س وثقافاتهم 
مل�ساركتها مع العامل، مبا ي�سهم يف دعم التوا�سل احل�ساري 

الإن�ساين.
ال���دورة  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  ملهمة  خ���الل جل�سة  ذل���ك  ج���اء 
حتت  عقدت   ، ال�سارقة  اإك�سبو  يف  املهرجان  من  ال�ساد�سة 
فيها  وحت���دث  الفوتوغرايف”،  ال��ت�����س��وي��ر  “قوة  ع��ن��وان 
ودانيال  هاموند،  ج���وردان  العامليني:  امل�سورين  م��ن  ك��ل 
امل�سور  واأدراه���ا  رينييه، وكيو تي لجن،  ك��وردان، وكري�س 

اإياليا لوكاردي. 
 

�شلح ذو حدين
ال�سورة  اأن  ل��وك��اردي  اإي��الي��ا  اأك���د  للجل�سة،  تقدميه  ويف 
احلياة  ح��ب  اإىل  داف��ع��اً  تكون  اأن  ح��دي��ن، ميكن  ذو  �سالح 
وال��ط��ب��ي��ع��ة وال�������رتاث، وغ���ريه���ا م���ن امل���و����س���وع���ات التي 

ير�سدها امل�سورون،
 كما من املحتمل اأن تكون اأداة لإغراء النا�س بتلك الأماكن، 

وزيارتها، والعبث فيها. 
م�سوؤولية  عاتقه  على  تقع  امل�سّور  اأن  اإىل  اإي��الي��ا  واأ���س��ار 
وم�ساركته  يلتقطه  ما  ونقل  والتوثيق  الر�سد  يف  كبرية 

مع النا�س، ومع ذلك فاإنه يرى اأن امل�سّور ل ميلك ع�ساً 
ي�ستطع  وم��ن مل  واح��دة،  دفعة  العامل  بها  يغري  �سحرّية 
الأمور  اأداء  يتقن  اأن  ميكنه  العظيمة،  ب��الأم��ور  يقوم  اأن 

ال�سغرية، ليكون تاأثريها بعيد املدى. 
 

�شوت ال�شورة
رينييه:  كري�س  ق��ال  فيه  تخ�س�س  ال��ذي  جماله  وح��ول 
اأن  راأي���ت  ث��م  واأ���س��راره��ا،  الثقافات  ر���س��د  يف  “تخ�س�ست 
التوعّية  واأدوات  الت�سوير  ف��ن  ب��ني  رائ��ع��اً  مزيجاً  هناك 

واحلماية، 
من خالل القوة التي يحظى بها هذا الفن، لذلك فاإنني 
من  الأ�سلية  املجتمعات  اأمكِّن  الثقايف  الفني  مب�سروعي 
وت���ب���ادل ج��م��ال��ي��ات ق�س�سها  ال���ع���امل،  اإىل  ث��ق��اف��ت��ه��ا  ن��ق��ل 

الرتاثّية عن طريق ال�سورة«. 
الأ�سا�س،  يف  م�����س��روع��ي  ه��ي  ال��ت�����س��وي��ر  “قوة  واأ����س���اف: 
واإعطائها  امل�ساهد  ر���س��د  على  ال��ق��درة  لديها  فال�سورة 
�سوتاً مدوياً وموؤثراً يف الآخرين، كما تتمتع بقوة الرتويج 
الت�سوير  فاإن  لذلك  توثقها،  التي  واملو�سوعات  لالأفكار 
واحد من الأ�سلحة القوية، اإن مت ا�ستثماره بعناية، فهناك 

يف كل يوم اأكرث من 6 مليارات �سورة يتم حتميلها«. 
 

لغة عاملية
واأ�سار كري�س اإىل اأن ال�سورة لغة عاملية م�سرتكة، يفهمها 
كل اإن�سان، لذلك فاإن ر�سالة ال�سورة عابرة للحدود، تت�سلل 
اإىل كل مكان دون ا�ستئذان، موؤكداً اأن مهمة امل�سّور تتعدى 
التقاط ال�سورة اإىل التعاطي معها بن�سرها وخدمتها مبا 
يرثي دورها يف خدمة املجتمعات والق�سايا التي تطرحها، 

النا�س  لإم���داد  ال��ط��رق  اأف�سل  م��ن  ال�����س��ورة  اأن  مو�سحاً 
بالأمل، فهي اأحد عوامل دفع عملية التغيري يف العامل. 

 
اأداة علجية

التي ظهرت  العوامل  “من  ك���وردان:  دانيال  ق��ال  ب��دوره، 
كاأداة  زوج��ت��ي  م��ع  اأ�ستخدمتها  اأن��ن��ي  ال�����س��ورة  ق��وة  فيها 
عالجية، حيث تقوم زوجتي بالعالج بالفن، وذلك بعد اأن 
مل�سنا اأثر ال�سورة يف بث روح التفاوؤل والراحة لدى النا�س، 
وتغري حال ال�سخ�س املتوتر ملا تبعث يف نف�سه من الهدوء 

وال�سكينة«. 
واأ�ساف دانيال اأن ر�سالة امل�سّور هي تثقيف النا�س باأهمية 
ي�سع  وه��ذا  ير�سدها،  التي  الطبيعّية  الأماكن  جماليات 
م�سوؤولّية كبرية على عاتق امل�سّور باأن يكون قدوة لغريه 

يف حماية الطبيعية، 
ينتقد  ف��اإن��ه  هنا  وم��ن  ي��وؤدي��ه��ا،  التي  الر�سالة  ين�سى  ول 
امل�����س��وري��ن ال���ذي���ن ي���ر����س���دون الأم����اك����ن ال��ط��ب��ي��ع��ّي��ة ول 
يح�سلوا  اأن  مقابل  جمالياتها  بع�س  لإت��الف  يكرتثون 

على �سور معينة منها. 
 

كتب ال�شور 
من جهته، اأ�سار كيو تي لجن اإىل اأن م�سروعه بداأ بعدما 
امل��ت��ح��دة، ووق���ع يف غ���رام احلدائق  ال���ولي���ات  اإىل  ت��وج��ه 
ير�سل  اأن  واجبه  من  اأن  ف��راأى  هناك،  املنت�سرة  الوطنية 
جتاه  م�ساعره  ويبث  للعامل،  الأخ���اذ  اجلمال  ذل��ك  �سور 
تلك الأم��اك��ن ال��رائ��ع��ة ع��ن ط��ري��ق ال��ع��د���س��ة، ليعي�س كل 
اأن  اأر�س الواقع، موؤكداً  من ي�ساهد �سوره ما عا�سه على 
ال�سورة ت�سل لكافة النا�س، مبختلف م�ستويات ثقافتهم 

وتعليمهم. 
�سورهم  ن�سر  يف  امل�سورين  م��ن  الكثري  ي��راه  مل��ا  وخ��الف��اً 
بدعابة  تي،  كيو  يوؤكد  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب 
القدمي  الطراز  من  كوين  كتاب  يف  �سوري  ن�سر  “اأف�سل 

لأنه الأٌقدر على حفظها، 
مواقع  على  ال�سور  اإن  حيث  باملتلقي،  ات�����س��اًل  والأوث����ق 
الت�سال ت�سيع يف زحمة ماليني ال�سور التي حتمل يف كل 
ب�سري  توثيق  يبقى م�سدر  فاإنه  الكتاب،  �ساعة، بخالف 
من جهة، ومعريف من خالل املعلومات التي يكتبها امل�سّور 

حول اأعماله«. 
 

�شحر ال�شورة
اأما جوردان هاموند، ففي معر�س حديثه عن قوة ال�سورة 
اأن هذه القوة بداأت قوتها من خالله،  اأو�سح  يف التاأثري، 

عاماً،   12 فيها  اأم�سى  التي  مهنته  ي��رتك  جعلته  حيث 
وهي تدري�س اللغة الإجنليزية، 

يعمل  كان  التي  الأندوني�سية  الطبيعة  �سحر  راأى  بعدما 
جتربته  بعد  بها  �سغفاً  ازداد  التي  الأماكن  وجمال  فيها، 
يف ر�سدها بالكامريا، فامل�سور، براأيه، ي�سرب اأغوار املكان، 

ثم يقع يف حبه. 
اأن جائحة كوفيد-19 جعلته يتوجه  اإىل  واأ�سار جوردان 
من ر�سد حركة ال�سياحة اإىل الإن�سان الذي ي�سكن املناطق 
ال�سياحية التي اأثرت فيها اجلائحة، حيث عاد النا�س اإىل 

مزاولة اأعمالهم يف املزراع واحلقول، 
بعد اأن توقفت حركة ال�سياحة، وهذا ما فتح اأمامه مهمة 
وهو  ال�سياحي،  الر�سد  ع��ن  اأهمّية  تقل  ل  راآه���ا  ج��دي��دة 
ر�سد حركة الإن�سان وتفاعله مع حميطه املهني وتقاليده 

يف ممار�سة تلك املهن. 

م�سورون عامليون يف »اإك�سبوجر 2022 «: ال�سورة 
لغة عاملية متنح الأحداث والأ�سخا�س �سوتًا مدويًا

•• ال�سارقة – د.حممود علياء

�شمن مو�شوعة “ �شلطان التواريخ “ �شدر عن من�شورات القا�شمي، اأحدث كتاب بحثي تاريخي بعنوان “تاريخ اليعاربة يف ُعمان 1623م- 
1747م” ، اجلزء الثالث ، تاأليف الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ، كجزء من بحثه امل�شتمر يف اإعادة كتابة تاريخ منطقة اخلليج 
العربي وما حولها وحميطها، مبنظور توثيقي دقيق وعلمي مينح للقارئ من الأجيال املتعاقبة روؤية واعية متب�شرة عن املنجز املتحقق 

يف تاريخ اأمته العربية والإ�شلمية العريقة .
لذلك ميثل قيام دولة اليعاربة يف عام 1624م حتوًل وا�شحًا يف تاريخ عمان احلديث، فكان من ال�شروري والأمر على هذا احلال اأن 
ت�شهد ُعمان بداية مرحلة جديدة من الإ�شلح ال�شيا�شي والجتماعي من اأجل الوحدة وبناء الدولة. وعلى الرغم من ذلك فاإن قيام 
دولة اليعاربة تزامن مع وجود الربتغاليني على اأرا�شي ُعمان و�شواحلها، واإن كانت هذه املرحلة قد بداأت ت�شهد حتوًل اأ�شعف النفوذ 

الربتغايل يف املنطقة العربية ب�شكل عام وُعمان ب�شكل خا�ص .



فــن عــربـــي

35

م�شطلح �شينما نظيفة عبارة عن تخاريف

اإلهام �ساهني: فيلم
 »بنات �سابرة« يحمل ر�سائل 

مهمة يف املجتمع

"بطلوع  م�سل�سل  عن  حدثينا  ال��ب��داي��ة..  يف   •
الروح"؟

امل�سل�سل  العمل،  تفا�سيل  عن  اإف�ساح  ب��دون   -
رم�سان  �سهر  من  الأول  الن�سف  يف  �سيعر�س 
بطولته  يف  وي�ساركني  حلقة،   15 وهو  املقبل، 
منة �سلبي ، تاأليف حممد ه�سام عبية، واإخراج 
اإعجاب  ي���ن���ال  اأن  واأمت���ن���ى  ذك�����ري،  اأب�����و  ك��ام��ل��ة 

اجلمهور.
• دائما ما تتعر�سني لنتقادات ب�سبب ت�سريحاتك.. 

كيف تتعاملني مع هذا النقد؟
- ل اأتابع اأي انتقادات، وكل �سخ�س حر يف التعبري عن راأيه، 
واأرى اأنه يجب احرتام حرية بع�سنا البع�س، واأن يكون الراأي 
بطريقة مهذبة وموؤدبة، ومن الطبيعي اأن نختلف يف الآراء، لأننا 

ل�سنا مثل بع�سنا يف التفكري والثقافة.
بعد  زك��ي  منى  الفنانة  على  ال�سديد  الهجوم  يف  راأي��ك  وم��ا   •

فيلمها "اأ�سحاب ول اأعز"؟
- منى زكي ممثلة عظيمة وقدمت دورا رائعا وبن�سوج �سديد 

و�سياكة كبرية.
النظيفة؟ ال�سينما  م�سطلح  على  تعليقك  • ما 

ال�سينما،  وت��ع��ل��م��ت  ال��ف��ن��ون  اأك��ادمي��ي��ة  اأن����ا خ��ري��ج��ة   -
وال�سينما النظيفة م�سطلح غري علمي، ولكن لدينا 
اأو  ت��اري��خ��ي��ا  م��و���س��وع��ا  ن��ق��دم  اأن  مي��ك��ن  ال�سينما  يف 
�سيء  يوجد  ل  لكن  دينيا،  اأو  ا�ستعرا�سيا  اأو  اجتماعيا 

عن  ع��ب��ارة  امل�سطلحات  ه��ذه  وك��ل  نظيف،  م��و���س��وع  ا�سمه 
تخاريف.

�سابرة" "بنات 
اأن فيلمها اجلديد الذى يحمل  اإلهام �ساهني  اأكدت الفنانة 

ا�سم "بنات �سابرة" يحمل ق�سية �سائكة فى املجتمع وهى 
بع�س  على  ال�سوء  ت�سليط  يتم  كما  القا�سرات،  زواج 

الق�سايا الأخرى مثل ختان الإن��اث، وميثل توعية 
تتوقع عقب  اأن��ه��ا  وال��ف��ت��ي��ات، م�سيفة  ل��الأه��اىل 

اأث��ر كبري فى  له  �سيكون  ال�سينما  طرحه فى 
املجتمع، ومن املقرر ت�سويره خالل الفرتة 

املقبلة.
وقالت اإلهام �ساهني، موؤخًرا خالل الندوة التي 

اأقيمت عقب عر�س فيلم "حظر جتول" يف مهرجان جمعية الفيلم بالأوبرا واأدارها 
اإنها وقعت يف  رم�سي�س،  اأمري  العمل  اأن��درو حم�سن، بح�سور خمرج وموؤلف  الناقد 
ال�سيناريو، واإن �سخ�سية فاتن التي قدمتها تعتربها من  غرام الفيلم بعدما قراأت 
تناول ق�سية  الفيلم  اأن  الفني، خا�سة  التي قدمتها يف م�سوارها  ال�سخ�سيات  اأقرب 

مهمة وجديدة على ال�سينما.
واأ�سافت: الفيلم توجد به توعية بطريقة اإن�سانية، م�سرية اإىل اأن ما جذبها اأي�سا اأداء 
ال�سخ�سية وكيفية تو�سيلها للجمهور، واأ�سارت اإىل اأنها قدمت �سخ�سيات متنوعة يف 
م�سوارها الفني من �سخ�سية فقرية وغنية وجاهلة ومثقفة واأ�ستاذة جامعة وع�سوة 
جمل�س �سعب وغريها، موؤكدة اأنها حتب الت�سنيف يف تقدميها لل�سخ�سية.ومن جانبه 
اأنه بذل  اأكد املخرج اأمري رم�سي�س 
جمهودا كبريا يف حت�سريات 
الذي  جت���ول  ح��ظ��ر  فيلم 
ا���س��ت��غ��رق ح����وايل �سنة 
م�سريا  ون���������س����ف، 
ت�سرف  اأن������ه  اإىل 
جنمة  مع  بالعمل 
ك�������ب�������رية ب���ح���ج���م 
التي  �ساهني  اإلهام 
حقق  فيلم  ق��دم��ت 
ك��ب��ريا ونال  جن��اح��ا 

جوائز عديدة.

جميلة عو�س: فيلم 
)عرو�ستي( دراما نفتقدها 

يف ال�سينما حالًيا 
اأحمد حامت، جميلة  بطولة  فيلم )عرو�ستي(،  ولأول مرة  عر�س ح�سرًيا 
واإخراج  ال��ربب��ري  م�سطفى  تاأليف  ال��ب��زاوي،  وحم��م��ود  �سابرين  ع��و���س، 

حممد بكري، على  قناة اأفالم )اإيه اآر تى(.
عربت الفنانة جميلة عو�س عن عر�س الفيلم على جمهور اأو�سع، بعد اأن 

حقق جناًحا جماهريًيا يف قاعات ال�سينما. 
"عرو�ستي"  لفيلم  حما�سها  اأ�سباب  ع��ن  عو�س  جميلة  الفنانة  اأو�سحت 
جت�سيد  يف  رغبتي  "عرو�ستي" هو  لفيلم  جذبني  ما  اأول  "مبدئًيا  قائلة: 
ال�سينما، لن عادة ما يتواجد لون واحد  الكوميدي يف  الرومان�سي  اللون 
فقط يف الأفالم اأما رومان�سي اأو كوميدي، فاأنا اأحببت اجلمع بني الثنني، 
هذا غري اأن الأفالم الرومان�سية اأ�سبحت نادرة يف ال�سينما وطغت الأفالم 

الكوميدية والأك�سن ب�سكل كبري".
اأو�سحت جميلة ل� "بوابة الأهرام" اأنها حر�ست على قبول دورها يف  فيلم 
اأهلية،  واأي�سا م�سل�سل حرب  اأنا"،  "اإل  دورها يف م�سل�سل  "عرو�ستي" بعد 
والثنان من نوعية الدراما الجتماعية ، ولذا اأرادت اأن تقدم عمل درامي 

خفيف و وقع الختيار على فيلم "عرو�ستي" .
فيلم "عرو�ستي" تدور اأحداثه حول مغامرة جتمع �ساب وفتاة يف اإطار من 
الكوميديا الجتماعية، ويطرح الفيلم العديد من الأ�سئلة املختلفة حول 

الفرق بني الزواج التقليدي والزواج عن حب.

على  يعر�س حاليا  ال��ذي  )املماليك(  م�سل�سل  بامل�ساركة يف  �سعادتها  اأن��ور عن  نيفني  الفنانة  عربت 
اإحدى القنوات الف�سائية بطولة رانيا يو�سف وفيدرا وبيومى فوؤاد وحممد لطفى ورامى وحيد 

تاأليف ه�سام هالل واإخراج حازم فودة.
واأو�سحت نيفني اأن �سخ�سية اأمانى التى تلعبها �سمن اأحداث امل�سل�سل ثرية دراميا يف تفا�سيلها 
وما متر به من حتولت طوال اأحداث امل�سل�سل وهو ما �سجعها على خو�س التجربة ، حيث كانت 
اأحد الأطباء الذين  اأحد امل�ست�سفيات مبدينة الزقازيق وتزوجت عرفيا من  تعمل ممر�سة يف 
تن�سلوا منها بعد ذلك لينف�سح اأمرها يف حميط عملها وهو ما دفعها لرتك م�سقط راأ�سها ، 

فنزحت اإىل القاهرة بحثا عن م�سدر رزق لكن مل جتد اأمامها �سوى اأن تكون فتاة ليل .
�سخ�سية  ح��ول طبيعة  العمل  ف��ودة خم��رج  ح��ازم  امل�ستمرة مع  نقا�ساتها  اأن  وك�سفت عن 
اأمانى �سّهل عليها جت�سيدها بال�سكل الأقرب من الواقع حيث حر�ست على البتعاد على 

من  القريب  اأ�سلوب حديثها  يف  �سواء  ال�سرقية  النازحة من  للفتاة  النمطي  ال�سكل 
التى  وت�سرفاتها  لب�سها  طبيعة  وكذلك  الب�سر  بني  تن�سهر  كي  القاهرة  �سكان 

تدل على اأنها فتاة كل طموحها يتلخ�س يف اأن تعي�س بكرامة لكن الظروف 
تتكالب عليها.واأو�سحت نيفني اأنه رغم معاناة اأمانى وق�سوة الظروف اإل 

اأنها اأظهرت معدنها الأ�سيل يف م�ساندة "عائ�سة" التى ت�سكن معها يف 
املتوا�سع وتت�سدى حلل م�سكلتها فيكون م�سريها  الفندق  نف�س 

اخلطف ثم القتل بحثا عن حق �سديقتها، وهو ما جعل هناك 
حتول يف نظرة امل�ساهدين لها من ال�سمئزاز اإىل التعاطف 

وكيف اأنها �سحت بحياتها لإنقاذ �سديقتها  .
ت��ك��ره م��ا كانت  اأم��ان��ى ك��ان��ت  اأن  اإىل  واأ���س��ارت نيفني 

اأن  �سوى  اأمامها  تفعله وتقدم عليه ولكن مل يكن 
ت�سلط هذا الطريق كى توفر قوت ميها لنف�سها 

واأ�سرتها التى تعي�س يف ال�سرقية.
كانت يف م�سهد  امل�ساهد  اأ�سعب  اأن  نيفني  اأ�سافت 
كان  حيث  خطفتها  ال��ت��ي  الع�سابة  م��ن  التعذيب 

يتطلب لف �سال�سل احلديد حول ج�سدها بقوة و�سدها 
اأ�سابها ببع�س  التعذيب عليها وهو ما  اآثار  بطريقة تظهر 

الكدمات الب�سيطة .
وينتمي م�سل�سل املماليك اإىل نوعية الأعمال الطويلة التي تدور اأحداثها 

يف 60 حلقة، ويدور يف اإطار اجتماعي ت�سويقي ويظهر بيومي فوؤاد بدور رجل 
اأعمال وتتواىل الأحداث يف اإطار درامي ت�سويقي، كما ي�سم امل�سل�سل 6 ق�س�س 

متوازية مت�سلة غري منف�سلة يتناولها امل�سل�سل يف �سياق درامي م�سوق.

كبرية،  موهبة  ميتلكن  اللتي  الفنانات  من  �شاهني،  اإلهام  الفنانة 
يف  كثرية  فنية  باأعمال  واحتفاظها  الفن،  عر�ص  على  ترتبع  جعلتها 
ذاكرة ال�شينما الدراما.وعلى مدار �شنوات طويلة، ا�شتطاعت النجمة 
الكبرية اإلهام �شاهني احلفاظ على مكانتها وتاآلقها، مبا قدمته وتقدمه 
من اأعمال فنية مميزة.ويف هذا احلوار، تك�شف اإلهام �شاهني عن م�شل�شلها 

اجلديد والنتقادات التي توجه لها، ومو�شوعات اأخرى.

نيفني اأنور: )اأماين(�سخ�سية ثرية 
درامًيا يف )املماليك(

اأعربت املمثلة نهى عبدالوهاب عن �سعادتها 
بامل�ساركة يف م�سل�سل "اجلار للجار" مع عدد 
كبري من النجوم منهم بيومي فوؤاد و�سيماء 
�سيف وجي�سي عبدو واإبراهيم ال�سمان وعدد 

من جنوم الوطن العربي. 
العمل  بكوالي�س  �سعادتي  نهي:  وقالت 

الكثري،  منهم  تعلمت  فلقد  ك��ب��رية، 
خ��ا���س��ة ال��ف��ن��ان ب��ي��وم��ي ف����وؤاد الذي 
ي�ساعدين  وك�����ان  ك���ث���ريا  ���س��ج��ع��ن��ي 
ط���وال ال��وق��ت، ح��ت��ي اأظ��ه��ر يف كل 
خا�سة  امل��ط��ل��وب،  بال�سكل  م�سهد 

الأول  العمل  ه��و  ه��ذا  واأن 
ب���ال���ن�������س���ب���ة يل 

على �سا�سة التليفزيون واأعطاين الكثري من 
الن�سائح ب�سكل كوميدي وظريف كعادته. 

العمل  اأن  نهى  واأك���دت 
ي����ن����ت����م����ي ل����ن����وع 
الأع���������م���������ال 
الكوميدية 
وم���������������������ع 
جن������������وم 
م�����ث�����ال 

بيومي فوؤاد ، و�سيماء �سيف ، وجي�سي عبده 
وو�سام �سباغ الذين و�سفتهم بكونهم رائعني 
وال��ع��م��ل م��ع��ه��م مم��ت��ع م��ن��وه��ة اأن��ه��ا تعلمت 

الكثري منهم. 
وتعتمد فكرة العمل على امل�ساكل التي حتدث 
ب��ني اجل���ريان داخ��ل مبنى واح���د، حيث دور 
رجال  ك��ل  بها  يعجب  التي  اجلميلة  اجل���ارة 
ال��ع��م��ارة م���ن ب��ي��ن��ه��م ب��ي��وم��ي ف�����وؤاد واملمثل 

اللبناين و�سام �سباغ. 
لنوعية  ي��ن��ت��م��ي  للجار"  "اجلار  م�����س��ل�����س��ل 
بطولة  م��ن  وه��و  كوم"  "ال�سيت  م�سل�سالت 
عبدو،  جي�سي  �سيف،  �سيماء  ف����وؤاد،  بيومي 
مرام على وغريهم نخبة من جنوم الوطن 

العربي،
اإن��ت��اج مفيد ال��رف��اع��ي،اإخ��راج حممد   وم��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، وم���ن ت��األ��ي��ف اأ���س��ام��ة ح�سام 
ال���دي���ن، وي�����روي ق�����س��ة جم��م��وع��ة من 
العائالت التي تعي�س يف نف�س املبنى، 
واأفكارها  ق�ستها  ل��ه��ا  ع��ائ��ل��ة  ك��ل 
الثقافات  ه���ذه  تلتقي  وع���ادات���ه���ا، 
املختلفة  للجن�سيات  ن�سبة  املختلفة 
يف نف�س املبنى وتبداأ من هنا حكاياتنا 

يف قالب كوميدي ممتع.
اأدوار  ع�����دة  ق���دم���ت  ال����وه����اب  ع���ب���د  ن���ه���ى   
قبل  اجلامعة  م�سرح  خ�سبة  على  م�سرحية 
الفني من خالل م�سل�سل  تبداأ م�سوارها  اأن 
يو�سف  "كا�ستينج  وفيلم  للجار"  "اجلار 

�ساهني".

نهى عبدالوهاب: ن�سائح بيومي 
فوؤاد �ساعدتني يف )اجلار للجار(
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نق�س فيتامني B12 يزيد من خطر اإ�سابة 
كبار ال�سن با�سطراب نف�سي مثري للقلق

اأظهرت درا�سة جديدة اأجرتها كلية ترينيتي يف دبلن اأن انخفا�س م�ستويات 
بالكتئاب  الإ�سابة  ب�سكل كبري من خطر  يزيد  اأن  B12 ميكن  فيتامني 

لدى كبار ال�سن.
 )TILDA( ووجد باحثون من الدرا�سة الإيرلندية الطولية لل�سيخوخة
يف ترينيتي، على مدى اأربع �سنوات، اأن كبار ال�سن الذين يعانون من نق�س 
اأعرا�س  لتطوير   51% بن�سبة  م��ت��زاي��دة  احتمالية  لديهم  الفيتامني 

الكتئاب.
العامة  وال�سحة  ال�سن  بكبار  �سلة  ذات  معلومات  ع��ن  النتائج  وتك�سف 
اأف�سل لكيفية حتديد املخاطر واعتماد  ووا�سعي ال�سيا�سات من اأجل فهم 
اأعمارهم  تبلغ  الذين  ال�سحية لالأ�سخا�س  النتائج  لتعزيز  تدابري وقائية 

واأكرث. عاما   50
وت��ع��د ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ال������واردة يف ال��درا���س��ة ال��ت��ي ُن�����س��رت ح��دي��ث��ا يف جملة 
ارتفاع  اإىل  بالنظر  مهمة   ،British Journal of Nutrition
لدى   B12 فيتامني  نق�س  م�ستويات  وارتفاع  بالكتئاب  الإ�سابة  معدل 

كبار ال�سن من ال�سكان يف اإيرلندا.
فيتامينات  م�ستوى  يف  وانخفا�س  نق�س  يوجد  اأن��ه  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
ال�سن  كبار  عند  كبري  ب�سكل   ،B12 وفيتامني  الفوليك  حم�س  مثل   ،B
يف اإيرلندا، حيث اأن واحدا من كل ثمانية بالغني وكبار ال�سن لديهم حالة 
املدخول  انخفا�س  ع��ن  الإب���الغ  مت  ح��ني  يف   ،B12 م�ستوى  يف  انخفا�س 
العمرية  الفئات  الدم يف جميع  الفيتامني يف  الغذائي وانخفا�س م�ستوى 

يف ال�سكان الإيرلنديني.
الدم  فقر   B12 نق�س  حلالة  ال�سلبية  النتائج  بع�س  ت�سمل  اأن  وميكن 
الواقي  الغطاء  تلف  اأو  الإدراك��ي��ة،  الوظيفة  اأو �سعف  الأروم���ات،  ال�سخم 

الذي يحيط بالألياف الع�سبية للدماغ.
ويعد فهم العالقة بني حالة حم�س الفوليك اأو انخفا�س م�ستوى فيتامني 
B12 والكتئاب يف وقت متقدم من العمر اأمرا مهما لأن الكتئاب عامل 

خطر للتدهور الوظيفي واملوت املبكر.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن انخفا�س م�ستوى فيتامني B12 يرتبط بخطر 
يتم  مل  ولكن  �سنوات،  اأرب��ع  م��دى  على  الكتئاب  باأعرا�س  لالإ�سابة  اأك��رب 

مالحظة مثل هذه الرتباطات يف ما يتعلق بحم�س الفوليك.
وظلت هذه النتائج قوية حتى بعد التحكم يف عوامل التعديل ذات ال�سلة 
مثل الن�ساط البدين وعبء الأمرا�س املزمنة وحالة فيتامني D واأمرا�س 

القلب والأوعية الدموية وا�ستخدام م�سادات الكتئاب.
انخفا�س  اأو  نق�س  حالة  من  يعانون  الذين  اأولئك  اأن  الباحثون  ولح��ظ 
فيتامني B12 لديهم احتمالية متزايدة بن�سبة %51 لتطوير اأعرا�س 

الكتئاب على مدى 4 �سنوات يف الدرا�سة.
وت�سمل العوامل الأخرى التي توؤثر على حالة املغذيات الدقيقة لدى كبار 
الأدوي��ة، والتدخني، والرثوة، واجلن�س، واملوقع  ال�سمنة، وا�ستخدام  ال�سن 
اجلغرايف. وتوفر هذه املالحظات طماأنة ل�سانعي ال�سيا�سات الغذائية باأن 
تعزيز الأطعمة بزيادة م�ستويات هذه الفيتامينات ميكن اأن يكون له فوائد 
يف الوقاية من هذه احلالة، بح�سب الدكتور اإميون لريد، املوؤلف الرئي�سي 

للدرا�سة.

الهند؟ اكت�شف  الذي  • من 
- فا�سكودي غاما عام 1488م

ال�شحراء"؟ ب�"عرو�ص  تلقب  التي  املدينة  ا�شم  • ما 
- مدينة "تدمر" عا�سمة امللكة زنوبيا

؟ الكربيت  اخرتع  الذي  • من 
 1381 الكربيت يف عام  �سارل �سويا هو خمرتع  الفرن�سي  العامل   -
وال�سمغ  البوتا�سيوم  وك��ل��ورات  البي�س  الف�سفور  م��ن  يتكون  وك���ان 
والن�سارة، وي�ستعل بالحتكاك على �سطح خ�سن وب�سبب �سمية وخطورة 
الفو�سفور البي�س توقف ت�سنيعه وا�ستخدم بدل عنه الف�سفور الحمر 

حتى وقتنا هذا .
اجنلرتا؟ ملكة  هوارد  كاترين  اأعدمت  • متى 

- اعدمت عام 2451 �سهر فرباير .
العامة(؟ )احلريات  مرحلة  اجنلرتا  بداأت  • متى 

بداأت اجنلرتا مرحلة احلريات العامة عندما اقر الربملان الربيطاين 
تبني ميثاق احلقوق يف 31 2--9861 .

• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 
لأك�سدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 

ال�سمنة  اإىل  ت��وؤدي  امللون  التليفزيون  م�ساهدة  اأن  اأف��ادت  ال�سمنة  عن  اإح�سائية  اأغ��رب  اأن  تعلم  هل   •
املفرطة. 

الثدييات.  جميع  يالئم  و  مغذ  لبنها  و  باألبانها  غنية  القطط  اأن  تعلم  • هل 
م   1580 عام  الربتغاليون  امل�ستك�سفون  عليها  اأطلق  الوطنية  ال�سني  اأو  تايوان  جزيرة  اأن  تعلم  هل   •

ا�سم )فورموزا( اأي اجلميلة. 
للرتبة  جيداً  �سماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�سجر  اأوراق  ه�سم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�ستطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
اأن حتولها  اإذ   � الرائعة  � اخلنف�ساء  ا�سم  من ف�سيلة اخلناف�س حتمل  اأطول احل�سرات عمراً  اأن  تعلم  • هل 

من طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل عام 

1400م. 
متوا�سلة. دقيقة   30 ملدة  اإغما�سهما  ي�ساوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�س  اأن  تعلم  •هل 

عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  اأن  تعلم  •هل 
حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 

لعنة ال�سمكة
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البطيخ 
فاكهة  م��ن  ال��ب��ط��ي��خ 
الر�سمية  ال�����س��ي��ف 
الكبار  يع�سقها  التي 
ملذاقها  وال�������س���غ���ار 
على  وقدرته  اللذيذ 
ت�����رط�����ي�����ب اجل�������س���م 
وم���������ق���������اوم���������ة ح����ر 
ال�سيف، دون معرفة 

فوائده العالجية.
واأكدت درا�سة حديثة 
فوائد  ل��ل��ب��ط��ي��خ  اإن 

عالجية عديدة، منها:
القلب ملر�سى  مفيد   -  1

كفاءتها على  ويعمل  الكلى  ينظف   -  2
املناعة يقوي   -  3

الإم�ساك على  يق�سى   -  4
واملفا�سل العظام  اآلم  على  يق�سى   -  5

وجنينها احلامل  للمراأة  الالزمة  التغذية  يقدم   -  6

 مر احد المراء بجوار نهر �سغري ف�سمع �سوتا يناديه وقف وتلفت فراأى �سمكة وقد برز راأ�سها من املاء وهي 
تنادي عليه وتقول: ايها المري انقذين، هناك �سيئ يقف يف حلقي مينعني من ابتالع الطعام ، ف�سخر منها 

المري وقال: انا اترك ما ورائي لنظر يف فم �سمكة ملعونة؟ اذهبي واتركيني يف حايل.
 فغ�سبت ال�سمكة وقالت: ادعو عليك بان ي�سيبك مثل ما ا�سابني ول ي�سعفك احد، ثم مر تاجر كبري بجانب 
لو  اع��دك  وقتي معك،  لأ�سيع  بغبي  ول�ست  لها: عندي عمل كثري  فقال  لينقذها  ال�سمكة  عليه  فنادت  النهر 

وجدت ان�سانا قريبا من هنا لر�سله لك.. فقالت: اذهب �سادعو عليك بالندم طوال عمرك.
 ثم مر راع فقري بجانب النهر فنادت عليه ال�سمكة، فلما اقرتب منها حكت له ما هي فيه، فاقرتب منها وقال: 
ب�سم اهلل ال�سايف املعايف.. ومد ا�سبعه يف فمها فاخرج من حلقها جوهرة كبرية كانت قد انح�سرت فيه ومنعتها 
من ابتالع طعامها، وعندما اخرج اجلوهرة تنف�ست ال�سمكة ال�سعداء وقالت: احلمد اهلل انقذتني اراحك اهلل 
ايها الفتى وجعلك مددا ملن مثلي.  فقال الغالم ح�سنا خذي هذه هي جوهوتك. فقالت: ل هذه من الن لك 

افعل بها ما ت�ساء، ومن الن نحن ا�سدقاء ان احتجتني.. ف�سكرها الراعي وان�سرف.. 
التنف�س ومل  الهواء واخذ يحاول  ليتناول طعامه فوقفت عظمة يف حلقه �سدت عنه  جل�س المري يف ق�سره 
التاجر فقد  اما  ا�سابه،  ا�سعافه ومل تنجح حماولتهم فتعذب حتى مات متاأثرا مبا  الكثري  ي�ستطع وح��اول 
ا�سابت جتارته خ�سارة كبرية وا�سبح فقريا وعندما ظهر يف ال�سوق تاجر �ساب جديد ميلك من الم��وال ما 
ن��ادرة الوجود باعها لأغنى امللوك وعرف ان هذه اجلوهرة اخرجها الفتى من  مل ميلكه احد ب�سبب جوهرة 
فم ال�سمكة، ندم ا�سد الندم وقال لو كنت انقذتها لكنت اغنى ان�سان.. انها لعنة ال�سمكة يا لندمي .. يا لندمي 
واخذ ي�سرب راأ�سه بيده ف�سمع من خلفه من يقول امدد يدك بامل�ساعدة جتد وقت احلاجة الف يد متتد اليك.. 

فنظر فاذا بها ال�سمكة التي اختفت ب�سرعة وعلى فمها ابت�سامة �ساخرة.

عار�شة اأزياء مت�شي على املدرج خلل اأ�شبوع املو�شة يف نيويورك.  ا ف ب

ك�سفت درا�سة اأجراها باحثون يف جامعة ولية كولورادو الأمريكية، ركزت 
على تتبع انت�سار الإ�سابات بفريو�س كورونا، اأن الرجال ين�سرون جزيئات 

الفريو�س ب�سكل اأكرث من الن�ساء اأو الأطفال.
درا�سة: الرجال ين�سرون جزيئات كورونا اأكرث من الن�ساء والأطفالل�سحة 

العاملية تعار�س نقل بالزما الدم مل�سابي بكورونا
حماولة  يف  الأ���س��ل  يف  تطويرها  مت  ���س��ه��ورا،  ا�ستمرت  التي  وال��درا���س��ة، 
ملعرفة ما ميكن اأن يفعله العاملون يف الفنون امل�سرحية لت�سهيل العودة 

الآمنة اإىل املرحلة التي اأعقبت الوباء.
و�سارك اأكرث من 75 �سخ�سا خمتلفا، من العاملني يف الفنون امل�سرحية، 
يف الدرا�سة التي اأجريت يف غرفة ت�ستخدم لختبار اجل�سيمات يف الهواء. 
وكان امل�ساركون من خمتلف الأعمار، وقد طلب من البع�س غناء اأغاين 
اأداء  الآخ��ري��ن  من  طلب  فيما  متكرر،  �سعيد" ب�سكل  ميالد  "عيد  مثل 

الأغاين على الآلت. وقال الأ�ستاذ يف ق�سم الهند�سة امليكانيكية، بجامعة 
"الغناء  اإن  الدرا�سة،  على  اأ�سرف  ال��ذي  فولكنز،  جون  كولومبيا،  ولي��ة 
اأن  لنا  "تبني  اأن��ه  اإىل  اأك��رث من احلديث"، م�سريا  منه جزيئات  ينبعث 
الأط��ف��ال.. من  اأك��رث  جزيئات  اإط��الق  اإىل  مييلون  البلغون  الأ�سخا�س 

اأما ال�سبب الذي يجعل الرجال مييلون اإىل اإطالق املزيد من اجلزيئات 
ال�سوت  "حجم  اأن  فولكنز  واأو���س��ح  اأكرب".  رئتني  ال��رج��ل  ل��دى  اأن  ه��و 
هو موؤ�سر على مقدار الطاقة التي ت�سعها يف �سندوق ال�سوت اخلا�س 
املزيد من اجل�سيمات من اجل�سم،  اإىل خروج  الطاقة ترتجم  بك. هذه 
وهذه اجلزئيات التي حتمل فريو�س كورونا ممكن اأن ت�سيب الأ�سخا�س 
الآخرين".  وك�سفت الدرا�سة اأن الأماكن املغلقة وال�ساخبة، هي الأكرث 
تعر�سا مل�ستويات عالية من انت�سار فريو�س كورونا، مثل احلانات واملالعب 

الريا�سية املغلقة، واأماكن احلفالت املو�سيقية. 

درا�سة: الرجال ين�سرون جزيئات كورونا اأكرث من الن�ساء والأطفال


