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يعكف باحثون على تطوير طريقة "ثورية" لعالج �أمرا�ض ال�سرطان،
م��ن خ�ل�ال �إدخ� ��ال ع�ن��ا��ص��ر جم�ه��ري��ة وم��وج��ة مغناطي�سيا �إىل دم
املري�ض حتى تقوم مبهاجمة الأورام املوجودة يف الثدي والربو�ستات
وغريهما.
وبح�سب �صحيفة "غارديان" ،ف�إن امل�شروع الذي ي�شرف عليه باحثون
من جامعة "�شيفلد" الربيطانية ،يعتمد على املعارف التي تراكمت
يف جمالني طبيني اثنني.
و�أول هذين املجالني هو الفريو�سات ،ال �سيما التي تقوم مبهاجمة
الأورام ،يف حني يتمثل الثاين يف بكترييا الرتبة التي يجري االعتماد
عليها لأجل �إقامة املجال املغناطي�سي للأر�ض .وت�شرح مونيتا موتانا،
الباحثة امل�شاركة يف امل�شروع� ،أن الطريقة وا�ضحة ومبا�شرة وهي
ا�ستخدام البكترييا مبثابة دواء ل�سرطاين الثدي والربو�ستات و�أورام
�أخرى.
وتابعت �أن الطريقة تقوم على �أخ��ذ فئة من البكترييا التي تهاجم
الأورام ب�شكل طبيعي "ثم ن�ط��ور ط��رق��ا ح�ت��ى جنعلها ق ��ادرة على
الو�صول �إىل الأورام الداخلية ،وذلك باالعتماد على البكترييا التي
حتدث املغناطي�س".
و�أك� ��دت ال�ب��اح�ث��ة �أن ه�ن��اك �أم�ل�ا واع ��دا بالفعل يف �أن تتمكن هذه
املقاربة العالجية يف الت�صدي لل�سرطان الذي يودي بحياة ماليني
الأ�شخا�ص كل �سنة.
وح�صل ه�ؤالء الباحثون من جامعة "�شيفلد" على متويل من منظمة
بحوث ال�سرطان الربيطانية "كان�سر ري�سريت�ش" التي ت�أ�س�ست �سنة
 ،2012وتعد اليوم من الهيئات العلمية املرموقة عامليا.

داخل دماغ الإن�سان ..حتديد
خاليا التعلم من الأخطاء
ت�صادف الإن�سان يف حياته اليومية الكثري من املواقف ،التي يعرف
فيها ب�شكل مت�أخر �أنه ارتكب خط�أ كان يجب �أن يتجنبه ،وهي ظاهرة
تعرف با�سم "مراقبة الأداء".
وح�سب ما ذكرت جملة "كو�سمو�س" الأ�سرتالية ،ف�إن علماء وجدوا �أن
دماغ الإن�سان ينتج "�إ�شارة داخلية" تخربه ب�أنه ارتكب خط�أ ،م�ضيفة
�أن هذه الإ�شارة متنح الب�شر الفر�صة لت�صحيح �أخطائهم وتعلم مهام
جديدة.
وتو�صلت درا��س��ة حديثة ،ن�شرت يف جملة "�ساين�س"� ،إىل اخلاليا
الع�صبية امل�س�ؤولة عن اكت�شاف الأخطاء والتعلم منها.
وق��ال��ت ال��درا��س��ة ،التي ق��اده��ا علماء �أع���ص��اب� ،إن اخل�لاي��ا الع�صبية
املوجودة يف الق�شرة الأمامية الو�سطى للدماغ (ق�شرة ف�ص اجلبهة)،
هي امل�س�ؤولة عن تلك "الإ�شارات الداخلية".
ويف هذا ال�صدد ،ذكر امل�ؤلف الرئي�س للدرا�سة ،يويل روتي�سوزر ،وهو
�أ�ستاذ جراحة الأع�صاب وعلم الأع�صاب والعلوم الطبية احليوية يف
مركز "�سيدارز �سيناي" الطبي بالواليات املتحدة" :جزء من �سحر
الدماغ الب�شري هو �أنه مرن للغاية".
و�أ��ض��اف�" :أجنزنا درا�ستنا لفك �شفرة كيف ميكن للدماغ �أن يقوم
ب�أمرين يف نف�س الوقت"� ،أي االنتباه للخط�أ والتعلم منه.
وت��اب��ع�" :سجلنا ن�شاط �أك�ثر من  1000خلية ع�صبية يف الق�شرة
الأمامية الو�سطى للدماغ �أثناء قيام الإن�سان مبهام �إدراكية معقدة".
و�أو�ضح روتي�سوزر �أن اخلاليا الع�صبية تر�سل هذه الإ�شارات الداخلية
لتح�سني التعامل وم�ساعدة الدماغ على �ضبط تركيزه يف امل�ستقبل.

«�سوال» اجلزائري يفوز
بجائزة مهرجان ماملو
ت��وج فيلم (� �س��وال) للمخرج اجلزائري
�صالح �إ�سعاد بجائزة �أف�ضل فيلم روائي
طويل يف مهرجان ماملو لل�سينما العربية
ال��ذي �أ�سدل ال�ستار على دورت��ه الثانية
ع�شر يف ال�سويد .وف ��ازت بطلة الفيلم
��س��وال ب�ح��ري ب�ج��ائ��زة �أف���ض��ل ممثلة يف
امل�ه��رج��ان فيما ح�صل امل���ص��ري حممد
ممدوح على جائزة �أف�ضل ممثل عن دوره
يف فيلم (�أب��و ��ص��دام) للمخرجة نادين
خ ��ان .وف ��از ال�ت��ون���س�ي��ان �أن�ي����س الأ�سود
و��ش��ام��ة ب��ن �شعبان ب�ج��ائ��زة ال�سيناريو
ع��ن فيلم (ق��دح��ة) كما ف��از مواطنهما
م �ه��دي ه�م�ي�ل��ي ب �ج��ائ��زة الإخ � � ��راج عن
فيلم (�أطياف) .ومنحت جلنة التحكيم
جائزتها اخل��ا��ص��ة لفيلم (ف��رح��ة) من
�إخ��راج الأردن�ي��ة داري��ن �سالم كما نوهت
ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ف �ي �ل��م الأردين (احل� � ��ارة)
للمخرج با�سل غ�ن��دور .ويعد املهرجان
ال� ��ذي ت ��أ� �س ����س ع ��ام  2011يف مدينة
ماملو ال�سويدية �أكرب مهرجان للأفالم
العربية مبنطقة الدول اال�سكندنافية.
ويف م�سابقة الأفالم الوثائقية الطويلة
ف��از بجائزة �أف�ضل فيلم (ل��وال ف�سحة
املرتو) للمخرج جورج ها�شم من لبنان.
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علماء يطورون طريقة
ثورية لعالج ال�سرطان

� 6أ�سباب جتعل جلدك

عامان بني جراحة
البدانة للمر�أة
وحماولة احلمل

امنحي اجلهاز املناعي لديك جرعة
دعم من خالل بع�ض الع�صائر
يتعر�ض جهاز املناعة للكثري من املخاطر
التي تهدده ،ما يجعله يبذل جهد ًا
كبري ًا يف مواجهة ومكافحة هذه
امل��خ��اط��ر .ول��ك��ي ي��ك��ون جهاز
املناعة لديك ن�شط ًا با�ستمرار،
ف�إنه يحتاج �إىل جرعة �صحية
م��ن الفيتامينات وامل��ع��ادن
لتعزيز قوته ،وللحفاظ على
طاقته وا�ستمرارها.
يف م����ا ي���ل���ي م�����ش��روب��ات
تعزز اجل��ه��از املناعي يف
اجل�سم:
 ع�صري الربتقال واجلريب فروتيحتوي هذا املزيج على �أكرث من الكمية اليومية املو�صى
بها من فيتامني �سي  Cال��ذي يحتوي على خ�صائ�ص
م�ضادة للأك�سدة حتمي خاليا اجل�سم من املواد ال�ضا ّرة
امل�سببة للأمرا�ض.
وميكن �أن ي ��ؤدي نق�ص فيتامني �سي �إىل ت�أخر التئام
اجل��روح و�ضعف اال�ستجابة املناعية وع��دم القدرة على
مكافحة العدوى ب�شكل �صحيح.
ف�إذا كنت م�صابة بنزلة برد ،فقد ت�ؤدي اجلرعات العالية
ٍ
وتعاف �أ�سرع.
من فيتامني �سي �إىل �أعرا�ض �أقل حدّة،
للبالغني ،احلد الأعلى امل�سموح به هو  2000ملليجرام
(جمم) يف اليوم.
 ع�صري اجلزرع�صري اجلزر غني بالبيتا كاروتني وهو �أحد م�ضادات
الأك�سدة التي يتم حتويلها �إىل فيتامني �أ  Aيف اجل�سم.
ت�ساعد م�ضادات الأك�سدة على مواجهة اجلذور احل ّرة
والتي ميكن �أن ت�سبب تلفاً للخاليا .وم�ضادات الأك�سدة
امل��وج��ودة يف اجل��زر لها دور داع��م خا�ص عندما يتعلق
الأم ��ر ب�صحة وظ��ائ��ف امل�ن��اع��ة ل��دي��ك ،مم��ا ي�ساعد يف
مكافحتها للفريو�سات واحل�سا�سية.
 ع�صري البنجر واجلزر والزجنبيل والتفاحي�ح�ت��وي ه ��ذا ال�ع���ص�ير امل �ق��وي ع�ل��ى ث�ل�اث خ�ضروات
جذرية �ست�ساعد جهاز املناعة لديك وتقلل من �أعرا�ض
االلتهاب.

هل ال�سعال ينقذك من
النوبة القلبية!

منذ �سنوات ت�ضج مواقع التوا�صل االجتماعي مبن�شورات خاطئة ومغلوطة
توهم النا�س ب�أنّ ال�سعال قادر على �إنقاذ �شخ�ص من نوبة قلب ّية.
ولعل امل�شكلة يف �أن تلك املن�شورات حتمل يف غالبها طابعاً �إر�شادياً ،توهم
توجههم ب��االدع��اء �أن ال�سعال و�أخ��ذ نف�س عميق
النا�س �أن�ه��ا علمية ،كما ّ
ي�ساعدان ال�شخ�ص �إذا �شعر ب�أعرا�ض نوبة قلبية.
يف حني يحذر اخلرباء ،من جتربة و�سائل مماثلة يف بع�ض حاالت الإ�صابة
التوجه �إىل
مب�شاكل يف القلب ،قد تودي بحياة امل�صاب ،الذي يتعينّ عليه
ّ
�أقرب م�ست�شفى لتلقي العالج.
كما ينبه الأطباء واالخت�صا�صيون ب�شدّة من تلك املحاوالت التي قد ت�ؤخّ ر
تلقي العالج وتودي بحياة امل�صاب ،وفق ما �أكدت "فران�س بر�س".
ويف ال�سياق ،قال دكتور بياترو خري ،الباحث واالخت�صا�صي يف جراحة القلب
وال�صدر يف لبنان� ،إنّ ال عالقة تربط بني ال�سعال والنوبة القلب ّية وال �أد ّلة
طب ّية على �أ ّنها قد تنقذ امل�صاب بنوبة قلب ّية.
كما �أ�ضاف �أن "النوبة القلب ّية قد تت�سبب يف الوفاة �أو تلف ع�ضالت القلب
التوجه ب�سرعة فائقة �إىل �أقرب
وخالياه وهذه حالة طب ّية طارئة تتط ّلب
ّ
م�ست�شفى لتلقي العالج".

ق ��د ي �ج��د الأ� �ش �خ��ا���ص امل �� �ص��اب��ون ب��ال �ت �ه��اب املفا�صل اليوم� ،إال �أن ع�صري التوت هو طريقة رائعة جلني فوائد
الروماتويدي ه��ذا الع�صري مفيداً ب�شكل خا�ص؛ لأنَّ التوت بوفرة.
الزجنبيل له ت�أثريات م�ضا ّدة لاللتهابات.
 ع�صري الفراولة واملاجنوُيعد ع�صري املاجنو والفراولة طريقة �صحية لإ�شباع
 ع�صري الطماطمالطماطم غنية بفيتامني ب��ي  ،B9 9امل�ع��روف با�سم رغباتك يف تناول وجبة فطور وغداء ال نهاية لها.
ال �ف��والت .ي�ساعد يف تقليل خطر الإ��ص��اب��ة بالعدوى .فهما يحتويان على فيتامني �سي  ،Cكما يحتوي املاجنو
توفر الطماطم �أي�ضاً كميات متوا�ضعة من املغني�سيوم ،على فيتامني �أ .A
وهو م�ضا ّد لاللتهابات.
و�أف�ضل طريقة للت�أكد من �أن ع�صري الطماطم طازج  -ع�صري البطيخ مع النعناع الطازج
وال يحتوي على الكثري من املكونات امل�ضافة هو �صنعه لي�س البطيخ غنياً فقط بفيتامني �سي  Cوالأرجينني
(الذي ميكن �أن يقوي جهاز املناعة لديك) ،ولكنه �أي�ضاً
بنف�سك.
تابعي املزيد� :أف�ضل �أطعمة لتعوي�ض نق�ص فيتامني ميكن �أن ي�ساعد يف تخفيف وجع الع�ضالت ،خ�صو�صاً
عند كبار ال�سن .والنعناع يخفف بع�ض �أنواع االلتهابات
 B12يف اجل�سم
يف اجل�سم.
 الكرنب والطماطم والكرف�سيعترب الكرنب �أو الكايل عن�صراً �أ�سا�سياً يف العديد من  -ع�صري الربتقال والطماطم
الع�صائر اخل���ض��راء� .أ�ضيفي �إل�ي��ه الطماطم لتنعمي ع���ص�ير ال�برت �ق��ال م��ع ال�ط�م��اط��م م�ف�ي��د �أي �� �ض �اً جلهاز
ب�ف��وائ��ده��ا وال�ك��رف����س ال ��ذي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ع��دي��د من املناعة ب�سبب حمتواه الغني بفيتامني �سي  .Cال يدعم
م���ض��ادات الأك���س��دة ال�ت��ي حتمي �أج �ه��زة اجل�سم وتعزز فيتامني �سي املفا�صل و�صحة اجللد ب�شكل عام فح�سب،
بل ي�ساعد �أي�ضاً جهاز املناعة يف الدفاع عن نف�سه �ضد
جهاز املناعة.
االلتهابات والفريو�سات.
ومع ذلك ،ي�شجع هذا الفيتامني �أي�ضاً على امت�صا�ص
 ع�صري التوتً
ً
ً
يعترب التوت عن�صرا معززا للمناعة �أي�ضا ،لأنه يحتوي احلديد ،وهو عن�صر غذائي رئي�سي �آخ��ر يحافظ على
على م�ضادات الأك�سدة وفيتامني �سي  .Cعلى الرغم �صحة اخل�لاي��ا وقوتها .وي�ساهم ب�شكل �أك�بر يف نظام
من �أنه ميكنك تناول وجبة خفيفة من التوت على مدار املناعة القوي.

اق�ت�رح ب�ح��دث ج��دي��د �أن تنتظر
امل� � � ��ر�أة ال� �ت ��ي خ �� �ض �ع��ت جلراحة
�إنقا�ص ال��وزن عامني على الأقل
ق�ب��ل حم��اول��ة الإجن� � ��اب .وتلج�أ
كثري من الن�ساء �إىل جراحة عالج
البدانة يف �سن الإجن��اب خلف�ض
خ� �ط ��ر امل� ��� �ض ��اع� �ف ��ات املرتبطة
بال�سمنة �أثناء احلمل.
و ُع� ��ر�� ��ض ال �ب �ح��ث �أم� �� ��س �ضمن
�أع �م��ال امل ��ؤمت��ر الأوروب� � ��ي حول
ال�سمنة  ،ECOوالذي انعقد يف
ما�سرتيخت بهولندا ب�ين  4و7
مايو� -أيار احلايل.
وق ��ال ال�ب�ح��ث �إن ه�ن��اك احتمال
م� �ت ��زاي ��د ل� � � ��والدة ط �ف ��ل �صغري
احل �ج��م ب �ع��د ج ��راح ��ة البدانة،
وتت�ضمن امل�شاكل التي ميكن �أن
ي�ت�ع� ّر���ض ل�ه��ا امل ��ول ��ود انخفا�ض
ح��رارة اجل�سم ،ونق�ص ال�سكر يف
الدم ،وااللتهابات ،واالختناق.
وب� �ح� ��� �س ��ب م� ��وق� ��ع "ميديكال
�إك�سربي�س" ،تن�صح التو�صيات
الأوروب �ي��ة الن�ساء بعد جراحات
ال � �ب� ��دان� ��ة وم� �ن� �ه ��ا رب� � ��ط امل� �ع ��دة
باالنتظار � 12شهراً على الأقل.
ولتحديد الفرتة املثالية �صحياً،
قامت الباحثتان �آنا كاريرا وباربرا
�أراوج� � � ��و م ��ن ج��ام �ع��ة كوميربا
الربتغالية مبراجعة  48حالة
حمل بعد جراحات �إنقا�ص الوزن
ت���ض�م�ن��ت ت�ك�م�ي��م امل� �ع ��دة ،ورب ��ط
املعدة ،وحتويل م�سار البنكريا�س
ال�صفراوي ،واملجازة املعدية.
وق ��ال ��ت ال�بروف �ي �� �س��ور �أراوج� � ��و:
"الفرتة ب�ي�ن ج��راح��ة ال�سمنة
واحل� �م ��ل ل �ه��ا ت� ��أث�ي�ر ك �ب�ير على
وزن امل��ول��ود ،وكلما ك��ان��ت �أق�صر
زاد خ �ط��ر �إجن � ��اب ط �ف��ل �شديد
ال �ن �ح��اف��ة .ي �ح��دث ذل� ��ك ب�سبب
فقدان الوزن ال�سريع بعد جراحة
ال�سمنة مم��ا يجعل م��ن ال�صعب
على امل ��ر�أة اكت�ساب ال��وزن الكايف
�أث �ن��اء احل �م��ل .ومي�ك��ن �أن ي�ؤدي
ذل ��ك �أي �� �ض �اً �إىل ن�ق����ص التغذية
الذي ي�ضر الطفل".

كيف ت�ستيقظ ب�شكل طبيعي دون ا�ستخدام منبه؟

يقول خبري ال�صحة والعافية تايلر وودارد� ،إننا بحاجة �إىل �إيجاد طرق
�أكرث طبيعية و�أكرث هدوءًا لال�ستيقاظ كل �صباح.
ويو�ضح تايلر" :الذهاب للنوم يف الليلة ال�سابقة وترك ال�ستائر مفتوحة
�سي�سمح ب��دخ��ول امل��زي��د م��ن ال�ضوء الطبيعي �إىل غ��رف��ة ن��وم��ك يف وقت
ال�صباح وي�سمح لك باال�ستيقاظ ببطء"" .من الوا�ضح �أن �ضوء ال�شم�س
يتغري على مدار العام ،وهذا �شيء يجب مراعاته .ومع ذلك ،ميكن �أن يكون
ال�ضوء الطبيعي املنبعث من النافذة طريقة �أكرث هدوءًا لبدء يومك ".
من جهته يو�ضح �ستيف �آدامز ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة ماتري�س �أونالين،
�أن التعر�ض لل�ضوء الطبيعي يثبط �إنتاج امليالتونني ،وهو هرمون النوم،
مما ي�ساعد على ال�شعور مبزيد من اال�ستيقاظ.
يقرتح �ستيف جتنب الكافيني بعد منت�صف النهار وجتنب �أجهزة الكمبيوتر
املحمولة والهواتف قبل �ساعات قليلة من ال��ذه��اب �إىل الفرا�ش لتقليل
م�ستيقظا يف الليل ،مما يجعل اال�ستيقاظ �صباحاً
ً
امل�شتتات التي قد تبقيك
�أم��راً �صعباً .وين�صح �أي�ضاً باحلفاظ على درج��ة ح��رارة معتدلة يف غرفة
النوم والتي ت�ساعد على النوم املريح واال�ستيقاظ الطبيعي.
ميكن � ً
أي�ضا جتربة تناول امل�شروبات الدافئة مثل �شاي الأع�شاب والقراءة
قبل النوم لتهدئة ج�سمك وعقلك ،مما ي�ساهم يف اال�ستيقاظ ب�شكل طبيعي
يف ال�صباح .يقول تايلر�" :إن وجود روتني معني ي�ساعد على تدريب العقل
على اال�ستيقاظ ب�شكل طبيعي يف �أوق��ات معينة يف ال�صباح" .ومل�ساعدتك
يف معرفة روتينك ،يو�صي تايلر بتدوين �أوق��ات نومك .وي�ضيف تايلر:
"تدوين مالحظات ج��دول نومك �سي�ساعدك على فهم �أمن��اط نومك،
وبالتايل �ستعرف مقدار الوقت الذي يحتاجه ج�سمك للنوم"�" .سي�ساعدك
ذلك يف ح�ساب الوقت املنا�سب للنوم يف الليل ".يو�ضح تايلر �أن التمارين
الريا�ضية ميكن �أن ت�ساعد يف حت�سني جودة نومنا .ولي�س ذلك فح�سب ،بل
�إن التمرين �سي�ساعد � ً
أي�ضا يف تعزيز �صحتنا العقلية.
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�ش�ؤون حملية
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�ضمن نتائج جناحات �إك�سبو دبي 2020

تعاون اقت�صادي بني بابوا غينيا اجلديدة والإمارات ودعوة للم�ستثمرين ال�ستغالل الفر�ص املتاحة يف البلدين
ثاين الزيودي يعلن ا�ستعداد الإمارات للتعاون امل�ستقبلي الذي ي�سهم يف ا�ستعرا�ض الأفكار والفر�ص التي تدعم التعاون التجاري واالقت�صادي بني دولة الإمارات وبابوا غينيا اجلديدة

•• دبي-الفجر:

ا�ست�ضاف وفد بابوا غينيا اجلديدة يف الإمارات
حوار التعاون االقت�صادي بني بابوا غينيا اجلديدة
والإمارات العربية املتحدة وذلك يف حفل �أقيم يف
�أب��و ظبي .حيث يعد ح��وار التعاون االقت�صادي
هو احلدث الأخري لإعالن رحلة امل�شاركة لبابوا
غينيا اجلديدة خالل �إك�سبو  2020دبي والتي
تعد بداية جديدة للتعاون البناء بني البلدين
على امل�ستويني الوزاري و الر�سمي.
وتهدف كل من وزارة التجارة الدولية يف بابوا
غينيا اجلديدة ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
وال �غ��رف��ة ال �ت �ج��اري��ة يف ك�لا ال�ب�ل��دي��ن �إىل ربط
ال�صناعات وبناء التعاون التجاري بني احلكومات
مب �� �ش��ارك��ة امل���س�ت�ث�م��ري��ن امل�ه�ت�م�ين ب �ب �ن��اء فر�ص
الأع �م��ال يف خمتلف القطاعات م��ع ب��اب��وا غينيا
اجلديدة .وقد ا�ست�ضاف حوار التعاون االقت�صادي
بني البلدين كل من معايل تيموثي ما�سيو وزير
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ومعايل �سوريو
�إيو وزير اخلارجية لبابوا غينيا اجلديدة ومعايل

ثاين بن �أحمد الزيودي وزير التجارة اخلارجية
والتعاون الدويل بدولة الإمارات العربية املتحدة
بوزارة اخلارجية � ،إىل جانب املزيد من ال�شركاء
وامل�ستثمرين وامل�ساهمني م��ن الإم ��ارات والهند
ودول املحيط الهادئ ودول �أوروبا.
ويف ب��داي��ة احل� ��وار �أك ��د م �ع��اىل ث ��اين ب��ن �أحمد
الزيودي يف الكلمه االفتتاحييه ا�ستعداد حكومة
الإم� ��ارات للم�ضي ق��دم�اً يف ال�ت�ع��اون امل�ستقبلي
الذي ي�سهم يف ا�ستعرا�ض الأفكار والفر�ص التي
تدعم التعاون التجاري واالقت�صادي بني دولة
الإم��ارات وبابوا غينيا اجل��دي��دة .م�شرياً �إىل �أن
امل�شاركة اجل��ادة لبابوا غينيا اجلديدة يف �إك�سبو
دبي �ساهمت يف جذب انتباه العامل �إىل �إمكاناتها
االق�ت���ص��ادي��ة غ�ير امل�ستغلة ...ل �ي ��ؤك��د �أن هناك
الكثري من الفر�ص التي ميكن البناء عليها على
امل�ستوى التجارى بني البلدين.
و�أ�� �ض ��اف م �ع��ايل ال ��زي ��ودي �أن دول� ��ة الإم� � ��ارات
لديها �سيا�سة تعاون اقت�صادي قائمة مع �أجندة
�إ�صالحية لبناء عالقات جديدة وتعزيز التعاون
التجاري واالقت�صادي مع جميع ال�شركاء العامليني

واال�ستثمار .وقدم معايل تيموثي ما�سيو -وزير
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف بابوا غينيا
اجلديدة -ال�شكر لدولة الإمارات العربية املتحدة
ع�ل��ى دع��م ب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة يف امل���ش��ارك��ة يف
معر�ض اك�سبو مما �أعطى الفر�صة لتقدمي بابوا
غينيا اجل��دي��دة للم�ستثمرين ،الأم��ر ال��ذي عزز
الن�شاط التجاري واال�ستثماري ب�ين البلدين ،
وال��ذي ظهر ب�شكل ملحوظ على مدى ال�سنوات
القليلة املا�ضية منذ عام  2017يف �إن�شاء �إطار
للتعاون التجاري وت�سهيل التجارة واال�ستثمار
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن .و�أ�� �ش ��ار م �ع��ايل م��ا��س�ي��و �إىل �أن
ال��دول �ت�ين ت�ع�م�لان ع�ل��ى جم ��االت م �ت �ع��ددة من
ال�ت�ع��اون مم��ا ي�ضيف قيمة ل�ل�ع�لاق��ات الثنائية
القائمة وتزيد من التعاون بني القطاعني العام
واخلا�ص .حيث تت�ضمن هذة االتفاقية الثنائية
االزدواج ال�ضريبي واخلدمات اجلوية وت�شجيع
وحماية اال�ستثمار  ،والتي تخ�ضع للإجراءات
القانونية املختلفة للموافقة عليها وبدء تنفيذها
 ،كما �أ�شاد معاليه ب�سيا�سة دولة الإمارات العربية االنفتاح على دول جزر املحيط الهادى والرتحيب من قبل الطرفني .و�أ�ضاف معايل ما�سيو قائ ً
ال
امل�ت�ح��دة ال�صديقة للم�ستثمرين وال�ت��ي ت�شمل بالأفكار اجلديدة والتعاون يف جم��االت التجارة " ُت�صنف بابوا غينيا اجلديدة من بني الع�شرة

الأوائل يف الدول املنتجة للذهب يف العامل  ،ومع
ذلك ف��إن مكانة البالد كم�صدر ملنتجات الذهب
النهائية غري وا�ضح  ...لذلك و�ضعت احلكومة
�سيا�سات ولوائح �إ�صالحية لبدء املعاجلة النهائية
لزياده جودة املنتجات من الذهب ..بينما يرحب
اقت�صاد ب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة باال�ستثماروبناء
ال �ت �ع��اون يف امل �ج��االت املختلفة م�ن�ه��ا ال��زراع��ة ،
واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،واالقت�صاد
الأخ �� �ض��ر  ،وم���ش��اري��ع ال���س�ب��ائ��ك ال��ذه�ب�ي��ة التي
ميكن �أن يتعاون فيها كال البلدين الزدهار فر�ص
الأعمال واال�ستثمار يف بابوا غينيا اجلديدة ".
ويف اخل �ت��ام  ،دع ��ا وزي ��ر ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
واالت�صاالت يف بابوا غينيا اجلديدة امل�ستثمرين
املهتمني من الإم��ارات العربية املتحدة للنظر يف
فر�ص اال�ستثمار يف بابوا غينيا اجلديدة من �أجل
�شراكات جتارية وا�ستثمارية طويلة الأج��ل .مع
الت�أكيد على �أن بابوا غينيا اجلديدة ملتزمة ببناء
عالقات ثنائية مع دولة الإمارات العربية املتحدة
من خالل �إن�شاء مكتب جتاري وبعثات دبلوما�سية
لتعزيز التعاون امل�ستقبلي بني البلدين.

طالبة من جامعة الإمارات حت�صد جائزة حمدان بن را�شد للأداء التعليمي املُتم ّيز حممد بن حم يكرم املتميزين من اجلالية الهندية يف الإمارات
•• العني -الفجر

ك ّرم معايل زكي ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة-
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات يف مكتبه بجامعة الإمارات الطالبة نورة
احلمادي ،احلا�صلة على ماج�ستري يف الرتبية االبتكارية يف كلية الرتبية
 جامعة الإمارات العربية املتحدة ،حل�صولها على جائزة حمدان بن را�شدللأداء التعليمي املُتم ّيز يف الدورة الـ  24-فئة املُع ّلم املتم ّيز.
و�أ� �ش��اد ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى للجامعة بامل�ستوى العملي املتميز خلريجات
اجل��ام �ع��ة،وال�لات��ي يعك�سن امل�ك��ان��ة العلمية ال��رائ��دة واجل �ه��ود املتميزة
للجامعة من خالل دعم وحتفيز طلبتها على التط ّور والتعليم املُ�ستمر
ليكونوا على الدوام يف الطليعة ،متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.
واختتم بالقول" :نفتخر ب�أن حتت�ضن جامعة الإمارات نخبة متميزة من
بنات الوطن يحر�صن على الإب��داع وينظرن �إىل امل�ستقبل بطرق مُبتكرة،
ويُربزن ال�صورة املُ�شرقة للمر�أة الإماراتية القادرة على حتقيق طموحات
الوطن و�آماله ،ويمُ ثلن دلي ً
ال ح ّياً على بعد نظر م�ؤ�س�س الدولة "رحمه
اهلل" و�إميانه بطاقاتها و�إمكاناتها الإبداعية".

حتويل املبادرة �إىل حملة وطنية

تكرمي  100متطوع و�شركاء النجاح مببادرة اخلري يف عيال زايد
ت��وج�ي�ه��ات ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سامل
•• ال�شارقة-الفجر
بن ركا�ض العامري ،رئي�س فريق
اح �ت �ف��ى ف ��ري ��ق � �ش �ك ��راً لعطائك �شكراً لعطائك التطوعي بتحويل
التطوعي بختام املرحلة اخلتامية املبادرة �إىل حملة وطنية ،لتعزيز
مل� �ب ��ادرة اخل�ي�ر يف " ع �ي��ال زايد" اال�ستدامة وقيم العطاء ومبادئ
وذل ��ك يف م��و��س�م�ه��ا ال���س��اب��ع على
ال �ت��وايل� ،إذ مت تنظيم احتفال يف
كلباء بالتعاون مع مركز ال�شارقة
للتطوع ومطعم "بنت النوخذة"،
ب�ح���ض��ور الأ� �س �ت��اذة راي ��ة خمي�س
امل �ح��رزي وامل�ه�ن��د���س عبيد حممد
التفاق و�سمية ال�شام�سي ،لتكرمي
 100متطوع تقديراً جلهودهم
يف ت ��وزي ��ع ال��وج �ب��ات لل�صائمني
ب�شكل يومي خالل �شهر رم�ضان،
ب �ج��ان��ب ت� �ك ��رمي ال �� �ش ��رك ��اء وهم
وث�ي�ق��ة ال� ��والء واالن �ت �م��اء� ،شبكة
ر�ؤي��ة الإم��ارات الإعالمية وفريق
غاية التطوعي.
مت خ� �ل ��ال االح� � �ت� � �ف � ��ال �إع� �ل ��ان

التكافل االجتماعي ،انطالقاً من
امل� �ب ��ادئ الإن �� �س��ان �ي��ة وق �ي��م اخلري
وال�ب��ذل والعطاء التي غر�سها يف
ن�ف��و��س�ن��ا ال��وال��د امل ��ؤ� �س ����س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان" ،طيب

اهلل ثراه" .وقال ال�شيخ الدكتور
� �س��امل ب ��ن رك ��ا� ��ض ال �ع ��ام ��ري� ،إن
حتويل امل�ب��ادرة �إىل حملة وطنية
يعزز قيمتها ودورها يف غر�س القيم
ال�ف��ا��ض�ل��ة يف امل�ج�ت�م��ع ،وا�ستلهام

النهج ال�صالح وتر�سيخ قيم اخلري
والعطاء من خالل تنفيذ املبادرات
املجتمعية ،لت�أكيد مكانة الدولة
املرموقة كنموذج عاملي يحتذى يف
جمال العمل الإن�ساين.
و�أو� � �ض� ��ح � �س �ي��ف ال��رح �م��ن �أم �ي�ر،
رئي�س جمل�س �إدارة ف��ري��ق �شكراً
ل�ع�ط��ائ��ك ال�ت�ط��وع��ي� ،أن اجلهود
املخل�صة من املتطوعني و�أ�صحاب
امل � �ب� ��ادرات ،وال ��دع ��م امل���س�ت�م��ر من
ال�شيخ ال��دك�ت��ور ��س��امل ب��ن ركا�ض
ال �ع��ام��ري ،و� �ش��رك��اء ال �ن �ج��اح ،من
الأ�سباب املهمة التي تر�سخ املكانة
الكبرية لهذه امل�ب��ادرة ،ودوره��ا يف
�إعالء القيم الإن�سانية يف املجتمع،
م���ض�ي�ف�اً �أن حت��وي��ل امل� �ب ��ادرة �إىل
حملة وطنية من �ش�أنه �أن ي�ضعهم
�أمام م�س�ؤولية كبرية ملتابعة العمل
وا� �س �ت��دام��ة اجل �ه ��ود امل �ب��ذول��ة يف
غر�س القيم الفا�ضلة.

•• العني  -الفجر

ب�ح���ض��ور ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور حم�م��د ب��ن م���س�ل��م ب��ن حم
العامري رئي�س فريق عونك يا وط��ن التطوعي �أقيم
حفل تكرمي لأبناء اجلالية الهندية املتميزين يف دولة
الإمارات مب�شاركة وزيرة تربية احليوان يف والية كريال
الهندية ج��ي �شين�شو راين �إىل ج��ان��ب جمموعة من
ال�شخ�صيات البارزة يف جمل�س املااليايل العاملي  ،وذلك
بفندق دانات العني .تخلل احلفل فقرات متنوعة �ضمت
عرو�ضاً من الثقافة الهندية والفنون ال�شعبية يف والية
كريال من تقدمي �أبناء اجلالية الهندية .
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال ال�شيخ ال��دك�ت��ور حممد ب��ن حم:
العالقات الإم��ارات�ي��ة الهندية ت�شهد ت�ط��ورا م�ستمرا
يف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت وال �ق �ط��اع��ات ب��دع��م م��ن قيادتي
البلدين ال�صديقني وا��س�ت�ن��ادا �إىل �إرث ت��اري�خ��ي من

الروابط املتينة والتعاون الوثيق والتفاهم امل�شرتك .
وتابع بن ح��م :تت�سم طبيعة العالقات وال�تراب��ط بني
الإمارات والهند باخل�صو�صية ،وب�أنها متجذرة وقدمية
قدم اخلليج العربي ،الذي �شهد بدايات حركة التجارة
وعبور ال�سفن بني البلدين ،وتبادل ال�سلع واملنافع منذ
مئات ال�سنني ،وتعززت تلك العالقات وو�ضع لها القائد
امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان ،طيب اهلل
ثراه �شك ً
ال و�إط��اراً تن�سيقياً وتعاوناً وا�ضحاً  .و�أكد بن
حم ب�أن العالقات الإماراتية الهندية �أ�صبحت منوذجاً
للعالقات املتميزة القائمة على ال�شراكة اال�سرتاتيجية،
التي تتجه بقوة وثقة نحو امل�ستقبل  .ويف ختام احلفل
كرم ال�شيخ الدكتور حممد بن حم �أبناء اجلالية الهندية
املتميزين داخل الدولة يف خمتلف املجاالت م�شدداً على
�أن�ه��م �شركاء يف بناء ال��وط��ن ي�ساهمون يف تعزيز روح
امل�س�ؤولية الفردية وامل�شاركة املجتمعية .
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قد يبدو للبع�ض �أن حتول لون اجللد �إىل الأزرق �أمرا طبيعيا ،خا�صة يف حال برودة الهواء يف ف�صل ال�شتاء.
ويف الواقع ،هناك جمموعة كاملة من الأ�سباب التي جتعل اجللد يتحول �إىل اللون الأزرق ،وبع�ضها مقلق �أكرث
من غريه.
و ُتعرف "الزرقة" ،ب�أنها حتول لون الب�شرة �أو ال�شفتني �أو اللثة �إىل اللون الأزرق ،خا�صة �إذا كانت ب�شرتك داكنة،
ت�صبح حتت �أظافرك وحول عينيك مزرقة.
وميكن �أن يكون هذا عالمة على حاالت يومية ن�سبيا مثل الكدمات� ،أو احلاالت ال�شديدة ،مثل ق�صور القلب.
ومن مر�ض رينارد �إىل االلتهاب الرئوي� ،إليك بع�ض الأ�سباب التي ميكن �أن ت�سبب الزرقة ،ومتى يجب طلب
امل�ساعدة الطبية املتخ�ص�صة.
متى يجب زيارة الطبيب؟

Tuesday

23

� 6أ�سباب جتعل جلدك يتحول �إىل اللون الأزرق

 .1الكدمات
ال �ك��دم��ات ه��ي �أح� ��د الأ� �س �ب��اب الأك�ث��ر �شيوعا
لتحول اجللد �إىل اللون الأزرق (بالإ�ضافة �إىل
اللون الأرجواين والأ�سود).
ورمب��ا تكون ناجتة ع��ن �سقوط �أو �ضربة على
دعامة الباب ،على �سبيل املثال ،وهو ما ي�سبب
ظ �ه��ور ب�ق�ع��ة ورق � ��اء مي �ك��ن �أن ت���س�ب��ب �شعورا
 .2رينود
بالأمل.
وت� ��و� � �ض� ��ح � � �ش� ��ارل� ��وت ك� � ��رمي� � ��رز ،م � ��ن م ��رك ��ز ميكن �أن تت�سبب متالزمة رينود ،التي ت�ؤثر على
� shopgiejoأن "كدمات اجللد تتالعب الدورة الدموية ،يف الإ�صابة بالزرقة ،خا�صة يف
ب��الأوع�ي��ة ال��دم��وي��ة .وي�تراك��م ال��دم يف الأوعية الأطراف.
الدموية �صغرية حتت اجللد عندما ت�صاب ،ما وي �ق��ول امل��دي��ر ال �� �س��ري��ري وامل ��دي ��ر ال�صيديل
امل�شرف يف "ميدي�سني دايركت" ح�سني عبده:
ي�سبب اجللد الأزرق".
وت�خ��ف معظم ال�ك��دم��ات ب�شكل طبيعي مبرور
ال��وق��ت يف امل �ن��زل ،وذل ��ك مب���س��اع��دة الكمادات
الباردة والبارا�سيتامول.
ول�ك��ن مي�ك��ن ال�ت�ح��دث �إىل ال�ط�ب�ي��ب �إذا كانت
الكدمات �شديدة ،وتغطي م�ساحة كبرية جدا،
وال يبدو �أنها تلتئم �أو بد�أت يف االنتفاخ.

"حتدث هذه احلالة عندما تقيد �أ�صابع اليدين
وال�ق��دم�ين ت��دف��ق ال��دم .ويت�سبب نق�ص تدفق
الدم يف حتول هذه الأطراف �إىل اللون الأزرق.
و�إىل جانب اللون الأزرق على ب�شرتك ،ميكنك
�أي�ضا �أن تفقد الإح�سا�س يف �أ�صابع اليدين و� /أو
�أ�صابع القدم .ومن ال�شائع �أي�ضا �أن تعاين من
انخفا�ض يف درجة حرارة اجل�سم".
وميكن �أي�ضا �أن تتحول �أ�صابع يديك وقدميك
�إىل اللون الأبي�ض ،كما لو مت �إفراغها من الدم
متاما.
ويقول ح�سني �إنه يجب طلب العالج "�إذا كنت
ت�ع��اين م��ن خ��در م�ت�ك��رر �أو ف �ق��دان الإح�سا�س
يف �أ� �ص��اب��ع ي��دي��ك �أو ق��دم�ي��ك� ،أو �إذا الحظت
حتول لونها �إىل اللون الأزرق الذي يعود �أو ال
يختفي".
 .3ف�شل القلب
هذا ال يعني توقف القلب فج�أة ،ولكنه ق�صور
يف القلب طويل الأمد ،والذي "ي�ؤثر على قدرة
القلب على �ضخ الدم" ،كما تقول �شارلوت.
وهي حالة تزداد �سوءا مبرور الوقت حيث يكافح
ال�ق�ل��ب ل�ضخ "الأك�سجني وال ��دم �إىل اجل�سم
بالكامل" ومي �ك��ن �أن ت�ع�ن��ي "ف�شل ال�ساقني
وال��رئ �ت�ين يف احل���ص��ول ع�ل��ى كمية ك��اف�ي��ة من
الأك�سجني �أو الدم".
وه��ذا النق�ص يف الأك�سجني هو ال��ذي ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل الزرقة.

وت�ن���ص��ح ه�ي�ئ��ة اخل ��دم ��ات ال���ص�ح�ي��ة الوطنية
( )NHSمبقابلة طبيب ع��ام �إذا كنت تعاين
من "�أعرا�ض م�ستمرة �أو تزداد �سوءا تدريجيا"
لق�صور القلب.
 .4مر�ض ال�شريان املحيطي
ت �� �ش��رح � �ش��ارل��وت �أن اجل �ل��د الأزرق ه ��و �أح ��د
الأع��را���ض املحتملة مل��ر���ض ال�شريان املحيطي
( )PADالذي "يت�سبب يف �ضيق ال�شرايني يف
اجل�سم حول القلب �أو ال�ساقني".
و ُي�ط�ل��ق عليه �أي���ض��ا م��ر���ض الأوع �ي��ة الدموية
املحيطية ( ،)PVDوهو حالة �شائعة حتدث
ع �ن��دم��ا ي� � ��ؤدي ت��راك��م ال��روا� �س��ب ال��ده �ن �ي��ة يف
ال�شرايني �إىل تقييد �إم��داد ال��دم �إىل ع�ضالت
�ساقيك.
وت�شرح �شارلوت" :يف احلاالت الق�صوى ،ي�ؤدي
داء ال�شرايني املحيطية �إىل ان�سداد ال�شرايني
التي توقف تدفق ال��دم �إىل قدميك ،ما يعطي
اجللد لونا �أزرق".
ومي �ك��ن �أي���ض��ا �أن ي�صبح ل ��ون اجل �ل��د �شاحبا،
وغالبا ما ي�شعر امل�صابون ب��الأمل عند امل�شي �أو
ممار�سة الريا�ضة ،وهذا ما يخف عند اجللو�س
�أو الراحة.
وت�ق��ول هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية �إن
الأعرا�ض التي "تتطور ب�سرعة� ،أو تزداد �سوءا
ب�شكل م �ف��اج��ئ ،ق��د ت �ك��ون ع�لام��ة ع�ل��ى وجود
م�شكلة خطرية تتطلب عالجا فوريا".

وت�شري �شارلوت" :يجب عالج اعتالل ال�شرايني �أع��را���ض ال��زرق��ة يف اجللد ،وا�ست�شارة الطبيب
امل �ح �ي �ط �ي��ة ع �ل��ى ال� �ف ��ور مل �ن��ع ح � ��دوث م�شاكل على الفور.
قاتلة".
 .6االلتهاب الرئوي
ميكن �أن تت�سبب احل ��االت ال��رئ��وي��ة اخلطرية
 .5التف�ض�ض
يت�سبب التف�ض�ض يف تغري ل��ون اجللد واللثة �أي�ضا يف الإ�صابة بالزرقة ،وميكن �أن ي�شمل ذلك
ملن يعانون منه ب�شكل دائم ،وهو حالة مر�ضية الربو وااللتهاب الرئوي.
حتدث نتيجة التعر�ض املزمن لعن�صر الف�ضة ،ويحدث االلتهاب الرئوي نتيجة التهاب الأن�سجة
يف الرئتني ،وقد يكون �سببه "كوفيد ،"-19لذا
غبار الف�ضة� ،أو لأحد مركبات الف�ضة.
وميكن �أن ت�سبب جزيئات الف�ضة �آث��ارا جانبية ت�أكد من احل�صول على اختبار �إذا ك��ان لديك
�أخ��رى ،مثل تلف الكلى ،وميكن �أن تتداخل مع �أعرا�ض.ومن ال�ضروري االت�صال بالطوارئ يف
حال حتولت �شفتي طفلك �أو ل�سانه �أو وجهه �أو
الأدوية التي يتناولها ال�شخ�ص.
وي �ج��ب جت �ن��ب م���ش�ت�ق��ات ال �ف �� �ض��ة �إذا ظهرت جلده فج�أة �إىل اللون الأزرق.

الإيبوبروفني  ..م�سكن للأمل ميكن ال�ستخدامه
الطويل زيادة خماطر الإ�صابة بالنوبة القلبية
ن�ستخدم جميعا تقريبا م�سكنات الأمل لعالج حاالت مثل ال�صداع .ويف الواقع
توجد �أنواع خمتلفة من هذه امل�سكنات ،ولكل منها ا�ستخداماته اخلا�صة وطريقة
معينة يف تناولها.
ويعد الإيبوبروفني �أح��د الأن ��واع ال�شائعة من م�سكنات
الآالم ،وه� ��و حت� ��دي� ��دا ،ع� �ق ��ار م �� �ض��اد ل�ل�ال �ت �ه��اب غري
� �س �ت�يروي��دي ( ،)NSAIDوي �� �س �ت �خ��دم ل �ع�ل�اج وجع
الأ�سنان و�آالم الظهر و�آالم ال��دورة ال�شهرية وااللتواءات

والإجهاد ،وميكن �أن يكون فعاال للغاية يف �شكل �أقرا�ص �أو نحو  20دقيقة للعمل �إذا مت تناوله عن طريق الفم ويوم
�إىل يومني �إذا ا�ستخدم كمرهم يف اجللد .ومع ذلك ،ف�إن
كب�سوالت �أو حبيبات �أو �سائل.
ويعمل الإي�ب��وب��روف�ين ع��ن ط��ري��ق تقليل ال�ه��رم��ون��ات يف م�سكن الآالم هذا ال يخلو من املخاطر.
اجل�سم التي ت�سبب الأمل والتورم .وي�ستغرق الأمر عادة وت�شري بع�ض التقارير �إىل �أن ا�ستخدام هذا امل�سكن لفرتة

طويلة ميكن �أن ي�ب��د�أ يف �إظ �ه��ار بع�ض الآث ��ار اجلانبية نظام القلب والأوعية الدموية ل�سببني رئي�سيني ،هما:
ال�سلبية ،ويت�ضمن ذلك زيادة خطر الإ�صابة بنوبة قلبية  -يغريون م�ستويات املواد يف الدم التي تزيد من احتمالية
حدوث اجللطات ،وميكن �أن ت�ؤدي اجللطة الدموية �إىل
�أو الإ�صابة ب�أمرا�ض قلبية �أخرى.
وت�شكل م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريويدية خطرا على �سد ال�شريان ال�ضيق يف القلب ،ما ي�ؤدي �إىل نوبة قلبية.
 م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريويدية تغري تدفق الدميف الكلى ،ما يجعل اجل�سم يحتفظ مبزيد من امللح واملاء،
وي ��ؤدي ذلك �إىل ارتفاع �ضغط ال��دم ،وبالتايل يزيد هذا
من خطر الإ�صابة ب�سكتة دماغية.
وي� �ق ��ول م ��وق ��ع ه �ي �ئ��ة اخل� ��دم� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة الوطنية
الربيطانية ( )NHSالإلكرتوين" :هناك خطر متزايد
من ا�ضطراب املعدة ،مبا يف ذلك النزيف وم�شاكل الكلى
والقلب"،
�إذا كنت تتناول الإيبوبروفني لفرتة طويلة.
وي���ش��ار �إىل �أن��ه ال ميكن للجميع ت�ن��اول الإيبوبروفني
�أي���ض��ا ،مب��ا يف ذل��ك م��ن ل��دي��ه م��ن قبل رد فعل حت�س�سي
جتاه م�سكن الأمل.
وعل��اوة على ذل��ك ،ال ت�ستطيع الن�ساء احل��وام��ل تناوله
وهو غري منا�سب لبع�ض الأطفال.
وميكن يف ه��ذه احل��االت اعتماد م�سكن �آالم �آخ��ر �شائع،
وه��ي ال�ب��ارا��س�ي�ت��ام��ول ،وال ��ذي ي�ستخدم ل�ع�لاج ال�صداع
ومعظم الآالم غري الع�صبية.
وه�ن��اك �أي�ضا الأ��س�بري��ن ،وه��و مثل الإي�ب��وب��روف�ين ،من
م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريويدية.
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  798/2022/305ا�ستئناف جتاري

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4521/2021جتاري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :مروة حممد �أبوبكر احمد عمر و�آخرون
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة القرهود برج اثراء الطابق الثاين مكتب رقم 205
وميثله  :علي حممد �أمني عبداهلل علي نقي
املطلوب �إعالنه  - 1 :جرين فايل ديفلومبنت �أل تي دي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/4521جتاري جزئي
وح��ددت لها جل�سه يوم الإثنني املوافق  2022/5/23ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70197

70197

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83
مو�ضوع ال��دع��وى � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  461/2022م��دين ج��زئ��ي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع  -فرع  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع
بني يا�س  -مبنى بناية بنك الإمارات دبي الوطني � -شقة املبنى بالكامل  -بناية بنك الإمارات دبي الوطني
وميثله  :دانه �صباح حممد
املطلوب �إعالنه  -1 :هر�ش يوجي�ش بارمار يوجي�ش موهن الل يارمار � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2022/461مدين جزئي
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/26ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1732/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة مببلغ  59000درهم باقي قيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000847وال�صادر عن اميوزمنت
وايتووتر بقيمة ( 60695درهم)
طالب التنفيذ  :عبدالرحمن ال�شرهان للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية  -عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -منطقة
برج خليفة � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية  48بوابة الربج  -بجوار حمطة مرتو دبي مول  -مكتب  - 101رقم مكاين
2559188274
املطلوب �إعالنهما  -1 :دوارتي فران�سي�سكو تيك�سريا مارقوي�س -2 ،اميوزمنت وايتووتر (�ش ذ م م) � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره اىل طالب
ر�سوم خلزينة املحكمة.
التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  0يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف النزاع رقم  200/2022جتاري
م�ست�أنف  :امل�ست�شفى الدويل احلديث � -ش ذ م م  -عنوانه � :إم��ارة دبي  -املنخول � -شارع الكويت  -بناء
الرميثي  -مكتب رقم  302 - 201رقم مكاين 2748694000
وميثله � :أ�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه � - 1 :صن رايز هيلث كري انرتبرايز�س � -ش ذ م م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  200/2022نزاع جتاري
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/12ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10
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املنظورة يف  :دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ  -ا�ستئناف رقم 89
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2022/15تظلم مدين والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
م�ست�أنف  :حممد عثمان عطا �شيخ عطا احلق  -عنوانه  :حمله املختار مكتب املحامي عبدالرحمن ال�شرهان
الكائن �إمارة دبي  -منطقة برج خليفة � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية  48بوابة الربج  -بجوار حمطة مرتو دبي
مول  -مكتب  - 101رقم مكاين 2559188274
وميثله  :عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي
املطلوب �إعالنه � - 1 :أف�صه �سليم �أ�سد � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2022/15تظلم مدين بتاريخ 2022/3/24
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2022/6/15ال�ساعة  05.30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  429/2022امر �أداء و الر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
م�ست�أنف � :شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية امل�ح��دودة  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة ال�شارقة  -املنطقة
ال�صناعية الثالثة ع�شر � -شارع حممد بن زايد  -مبنى جممع م�صانع نا�شيونال  -دوار  -نا�شيونال
املطلوب �إعالنهما  -1 :حممد حممد ن�صر حممد عرفه � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
 -2الثالثية ملقاوالت البناء �ش ذ م م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة �أعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم.
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2022/6/15ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10
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�إىل املدعي عليه  :حمزة ايت �سى �سعيد
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/19أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/9م.

�إىل املدعي عليه  :م�ؤ�س�سة البيت ال�سباين لتجارة االبواب
جمهول حمل الإقامة :
بناء على طلب املدعي  :حممد را�شد ح�ضروم الغفلي
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/19أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )3
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر باللغتني العربية
واالجنبية وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/29م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

70197

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  213/2022/361ا�ستئناف �أمر �أداء

حماكم دبي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001255جتاري (جزئي)

حمكمة التنفيذ

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5051/2021/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  1934/2020جزئي  ،ب�سداد املبالغ املنفذ بها
وقدرها ( 45516درهم) ل�صالح العامل  ،ومبلغ  2442درهم ر�سوم ل�صالح املحكمة.
طالب التنفيذ � :شادي �سامي حداد
عنوانه  :الإمارات � -إمارة عجمان  -النعيمية  -عجمان � -شارع خليفة  -مبنى �سكاي تاور � -شقة 704 - 703
وميثله  /حممد مبارك را�شد �سامل الغفلي
املطلوب �إعالنه  - 1 :دام�سكينو العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي  -ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 47563.00
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2214/2022/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى العمالية رق��م ( 545/2022عمايل
جزئي) ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ( 12,605درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سانور مياه عبدال�شاهد  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة -
دبي � -شارع طارق بن زياد  -مبنى برج نوف  -الطابق العا�شر � -شقة  - 1002بالقرب من دائرة
التنمية الإقت�صادية مكاين  3134794396وميثله  /خالد خليفة حممد �سيف حثبور
املطلوب �إعالنه  - 1 :الكي لرتكيب انظمة التكييف (�ش ذ م م) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكـــ ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة �أع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره  12605.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10
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�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0001404مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :سلطان كور�سو بوكورو
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ مي�سرا امان بارب�سو اجلن�سية اثيوبي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 13550.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2022 /0003019أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه  /عبدالقادر عبدالرزاق عبدالرزاق
العنوان 9514455 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /احمد علي خمي�س عبداهلل
بالتايل  :ن�ص احلكم
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره (16300
درهم) والزمته بامل�صروفات.

�إىل  :املحكوم عليه  /اجمد احمد للمقاوالت الفنية
العنوان 9506632 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح � /سيد اكرب ال�شتا خان بالتايل :
ن�ص احلكم
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  10يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شره.

�إىل املدعي عليه  :يا�سر بن ن�شمى بن نافع احلربي
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/19أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/9م.

املحكمة االبتدائية املدنية

جهة الرتخي�ص

الفئة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10
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املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :ديرة غازي خان للنقليات
وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة القا�سمية � -شارع القب�سية بناية رقم  - 01رقم تلفون 0559783030
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )22207درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )22207درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

�سنة ال�صنع

2015
ابي�ض
تويوتا هايلوك�س
نقل عام
دبي
79153
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

�سنة ال�صنع

2014
ابي�ض
اودي ايه 6
3
ال�شارقة
48171
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود
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املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :فاطمة جا�سم جا�سم خلفان الزعابي � -إماراتية اجلن�سية  -وعنوانه � :إم��ارة ابوظبي � -شارع خليفة  -بجوار
م�ست�شفى املفرق  -فيال رقم  - 16رقم تلفون 0529199993 :
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )5512درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )5512درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :احمد عنيبة  -مغربي اجلن�سية
وعنوانه �إمارة ابوظبي  -منطقة العني � -شقة رقم  - 16رقم تلفون 0529939588
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )61399درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )61399درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
لون املركبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

رقم املركبة

�سنة ال�صنع

2009
RED
جاكوار اك�س اف
12
ابوظبي
44782
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

�سنة ال�صنع

2014
ف�ضي
رينو فلوران�س
3
ال�شارقة
24296
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :حممد �سمري ح�سينى �شاهني  -م�صري اجلن�سية وعنوانه �إمارة عجمان  -جممع العامودي � -شقة رقم 605
 رقم تلفون 0555593463املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )53696.28درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )53696.28درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه � :سانديب فيجايان فيجايان ا�ساريبارامبيل بارامي�شاران  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة
القا�سمية  -بناية التميم � -شقة 0568101451 - 111
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )18959درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )18959درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
لون املركبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :خالد حممد  -هندي اجلن�سية وعنوانه �إم��ارة ابوظبي  -بناية اجلابر لل�سفريات � -شارع الكنرتا � -شقة رقم
 - 203رقم تلفون 0564038332
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )30289درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )30289درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

2010
ف�ضي
هوندا �سيفيك
15
ابوظبي
58270
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

�سنة ال�صنع

2012
ف�ضي
�شيفروليه تاهو
Q
دبي
56855
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :حممد را�شد �سيف باحلاميه الظاهري � -إماراتي اجلن�سية وعنوانه �إمارة ابوظبي  -منطقة العني  -فيال رقم
 - 18رقم تلفون 0504479941
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )199702درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )199702درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7344

لون املركبة

70392

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7353

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7340

لون املركبة

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7364

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7342

لون املركبة

املحكمة االبتدائية املدنية

مدير اخلدمات الق�ضائية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7346

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70535

70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPTO2022 /002635امر على عري�ضة

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7335

لون املركبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001316جتاري (جزئي)

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

رقم املركبة

حماكم دبي االبتدائية

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  15/2022/386ا�ستئناف تظلم مدين

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002219مدين (جزئي)

رقم املركبة

حماكم دبي

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70197

االمارات العربية املتحدة

مدير اخلدمات الق�ضائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  41/2022/397ا�ستئناف قرار نزاع

رئي�س ال�شعبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

املنظورة يف  :دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( 23,755.74دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق  2013/8/20وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش م ب (م) الإمارات
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع الفلك  -مبنى بناية فندق ميديا وان � -شقة الطابق 27
وميثله  :ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه  - 1 :حممد رائد حممد ه�شام غريب � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/3/14يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح /
اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش م ب (م) الإمارات بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( 23,755.74الف درهم)
(ثالثة وع�شرون الف و�سبعمائة وخم�سة وخم�سون درهما واربعة و�سبعون فل�سا) والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من
طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70533

70197

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده -1/بيفر جلف ج��وي�نري ان��د كالدينج ���ش ذ م م -2راج�ي����ش كومار
كري�شنا  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة م�ستقبل الأخ�شاب للتجارة  -ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )285069.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
70408

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70197

اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  81/2022/38جتاري م�صارف جزئي

اعالن بالن�شر
 2185/2022/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  468/2022/300ا�ستئناف مدين

حماكم دبي

حماكم دبي

�سنة ال�صنع

2020
ابي�ض/ل�ؤل�ؤي
تويوتا الند كروزر
17
ابوظبي
83043
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

70392

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7360

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :حممد طارق عادل خان  -باك�ستاين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة القا�سمية  -بناية التميم � -شقة
0507975726 - 111
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )20496.90درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )20496.90درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2017
بيج
�سوزوكي ارتيجا
3
ال�شارقة
59840
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود
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�أكد �أن الأمن املائي ركيزة �أ�سا�سية لال�ستدامة والتنمية واالزدهار

�سهيل املزروعي :الإمارات �أ�ضحت اليوم الدولة النموذج يف ا�ستخدام مزيج من الطاقة متوازن و�آمن و م�ستدام

جهود الإمارات وا�ضحة يف احلفاظ على البيئة مبا يتواءم مع اتفاق باري�س للتغري املناخي
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د م�ع��ايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س املزروعي،
وزير الطاقة والبنية التحتية� ،أهمية اتخاذ خطوات
عاجلة وفاعلة ال�ستدامة امل��وارد املائية ،ك��ون الأمن
املائي ركيزة �أ�سا�سية يف منظومة التنمية واالزدهار و
يحظى ب�أولوية لدى حكومة الإم��ارات عرب جهودها
ال��رائ��دة يف تطوير ق�ط��اع ال�ط��اق��ة النظيفة وتعزيز
كفاءته ،وتر�شيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية ،و�إيجاد
حلول بديلة عن الطاقة التقليدية مبا يدعم التنمية
امل���س�ت��دام��ة ال�ت��ي ت�ستند �إىل ��ض�م��ان ح�م��اي��ة البيئة
واال�ستخدام االمثل للموارد الطبيعية.
وق��ال معاليه ،يف كلمته االفتتاحية بامل�ؤمتر العاملي
للمرافق ال��ذي ت�ست�ضيفه العا�صمة �أبوظبي� ”:إن
دولة الإمارات تدرك �أن الطاقة واملياه ميثالن حجر
ال��زاوي��ة يف الأم��ن الوطني ،ولهما �أهمية ق�صوى يف
دع��م م�ستهدفاتها امل�ستقبلية وم�سريتها التنموية،
ل��ذا عملت ال��دول��ة ع�ل��ى �إط �ل�اق م���ش��اري��ع ك�ب�رى يف
ه��ذي��ن القطاعني احل�ي��وي�ين ال��داع�م�ين مل�ستهدفات
الدولة للخم�سني عاماً القادمة يف االزدهار والتنمية
امل�ستدامة.
و�أ�ضاف معاليه ”:بهدف تعزيز الأمن املائي وا�ستدامة
امل ��وارد املائية ،تعمل ال��دول��ة على تنفيذ  3م�شاريع
ك�ب�رى لتحلية امل �ي��اه وا��س�ت��دام�ت�ه��ا ،ك�م��ا �أط�ل�ق��ت يف
وقت �سابق ا�سرتاتيجية الأمن املائي  ،2036والتي
�صيغت م��ن منظو ٍر وطني لتغطية عنا�صر �سل�سلة
�إمدادات املياه كافة يف الدولة للع�شرين عاماً املقبلة،
حيث تهدف �إىل حرية الو�صول امل�ستدام وامل�ستمر
�إىل كمياتٍ �آمنة وكافية من املياه ال�صاحلة لل�شرب يف
�ضوء الظروف العادية و�أثناء حاالت الطوارئ وا�سعة
النطاق».

وك�شف معايل وزير الطاقة والبنية التحتية ،عن �أبرز
 3م�شاريع لتحلية املياه قيد الإن�شاء يف �أبوظبي ودبي
و�أم القيوين ،والتي من املقرر االنتهاء منها خالل عام
 2023وت�صل �سعتها �إىل  420مليون جالون يومياً
 ،والتي بدورها �ست�ساهم يف رفع قدرة حتلية املياه يف
الإم��ارات �إىل  1.590مليون جالون يومياً ،وتعزيز
الأمن املائي للدولة.
وق��ال �إن الإم� ��ارات �أ�صبحت ال�ي��وم ال��دول��ة النموذج
يف ا�ستخدام مزيج متنوع م��ن الطاقة ،ع�بر �إطالق
امل���ش��اري��ع ال�ك�برى م��ن �أج��ل ري��ادت�ه��ا العاملية يف هذا
املجال ،وحتقيق اال�ستدامة يف قطاع الطاقة ،وو�ضع
�أول خطة موحدة للطاقة يف الدولة توازن بني جانبي
الإنتاج واال�ستهالك وبني االلتزامات البيئية العاملية،
وتعترب حمطة براكة للطاقة النووية ال�سلمية �أول
حمطة ن��ووي��ة متعددة ال��وح��دات يف ال�ع��امل العربي،
مو�ضحاً �أن��ه مت االنتهاء �سابقاً من الوحدتني 2-1
م��ن املحطة لي�صل �إج �م��ايل �إنتاجهما �إىل 2800
م�ي�غ��اواط ،فيما تقرر ت�شغيل ال��وح��دة  3فعلياً عام
� ،2023أم ��ا ال��وح��دة  4ف�ه��ي يف امل��راح��ل النهائية
الكتمال البناء  ،وعند ت�شغيل املحطة بالكامل �ستنتج
حمطات براكة الأرب��ع  5.6غيغاواط من الكهرباء
اخل��ال�ي��ة م��ن االن�ب�ع��اث��ات الكربونية لأك�ث�ر م��ن 60
عاما مقبلة .بالإ�ضافة اىل �أن حمطة براكة للطاقة
ال�ن��ووي��ة ل��دي�ه��ا ال �ق��درة ع�ل��ى �إن �ت��اج م�ل�ي��ون ط��ن من
الهيدروجني �سنويا.
و�أو� �ض��ح م�ع��ال�ي��ه� ،أن ��ه ع�ن��دم��ا ت�ع�م��ل ج�م�ي��ع وح��دات
حم�ط��ة ب��راك��ة ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ال���س�ل�م�ي��ة� ،ستنتج
املحطة النووية ما ي�صل �إىل  25%من احتياجات
الكهرباء للدولة ،و�ستحد من  22.4مليون طن من
االنبعاثات الكربونية �سنو ًيا� ،أي ما يعادل انبعاثات
 4,8مليون �سيارة ،بينما ت�ستثمر �إم��ارة ال�شارقة 2

مليار درهم لإن�شاء م�شروع حمطات توليد الكهرباء
ذات الدورة املركبة يف منطقة اللية ،بهدف زيادة �إنتاج
الكهرباء مبقدار  345ميغاواط.
وق��ال �إن جهود الإم ��ارات متوا�صلة لتنويع م�صادرة
الطاقة وا�ستدامتها ،حيث تعمل على �إن�شاء حمطة
الظفرة للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية يف العا�صمة
�أبوظبي ،والتي بدورها �ستكون �أكرب حمطة للطاقة
ال�شم�سية يف ال�ع��امل ب�سع ِة  2جيجاوات  ،مم��ا يرفع
من قدرة �أبوظبي للطاقة ال�شم�سية �إىل حوايل 3,2
جيجاوات  ،وبت�شغيلها �ست�سهم يف خف�ض انبعاثات
ث��اين �أك���س�ي��د ال�ك��رب��ون يف �أب��وظ�ب��ي ب ��أك�ثر م��ن 2,4
مليون طن مرتي �سنوياً� ،أي ما يعادل تقريباً �سري
� 470ألف �سيارة على الطريق.
ون��وه �إىل �أن من امل�شاريع النوعية التي تعمل عليها
دول � ��ة الإم � � � ��ارات ب �ه��دف ت �ن��وي��ع م �� �ص ��ادرة الطاقة
وا�ستدامتها لل�سنوات املقبلة �إن���ش��اء حمطة توليد
الطاقة احلرارية بتوربينات الغاز ذات الدورة املركبة
يف �إم��ارة الفجرية ،والتي تعترب �أك�بر حمطة طاقة
ح��راري��ة م�ستقلة يف ال��دول��ة ،و�ست�سهم يف توليد ما
ي�صل �إىل  2,4جيجاوات من الكهرباء ،فيما �ستكون
قادرة على تلبية احتياجات � 380,000أ�سرة مبجرد
بدء الت�شغيل .و�أو�ضح معاليه �أن دولة الإمارات لديها
توجه م�ستقبلي وا�ضح لتطوير طاقة الهيدروجني
ومت�ضي ق��د ًم��ا يف خططها املتعلقة بالهيدروجني،
حيث �أن الهيدروجني م�صدر جديد وواع��د لطاقة
امل�ستقبل ،وي�شكل �أحد �سبل حتقيق التنمية امل�ستدامة،
و�أن ل�ل ��إم� ��ارات ج� �ه ��ودا ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ت �ط��وي��ر طاقة
ال�ه�ي��دروج�ين وك��ان �آخ��ره��ا �إع�ل�ان الإم� ��ارات ممثلة
بوزارة الطاقة والبنية التحتية خريطة طريق حتقيق
ال��ري��ادة يف جم��ال ال�ه�ي��دروج�ين وه��ي خ�ط��ة وطنية
�شاملة تهدف �إىل دعم ال�صناعات املحلية منخف�ضة
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الكربون وامل�ساهمة يف حتقيق احلياد املناخي وتعزيز
مكانة الدولة كم�صدر للهيدروجني.
و لفت �إىل �أن جهود حكومة الإمارات ت�ستند على العمل
امل�شرتك بني خمتلف القطاعات املعنية يف بالطاقة
واملياه ،بهدف ت�سريع النتائج ،وحتويل التحديات �إىل
فر�ص حقيقية للم�ستقبل ،وبناء �إ�سرتاتيجيات تتواءم
مع م�ستهدفات الدولة للخم�سني عاماً القادمة.
و قال معاليه� ”:إن تقدم دول��ة الإم��ارات ال�ست�ضافة
دول ��ة الإم � ��ارات ال ��دورة ال �ـ  28مل ��ؤمت��ر الأط� ��راف يف
اتفاقية الأمم امل�ت�ح��دة الإط��اري��ة ب���ش��أن تغري املناخ
“كوب  ،”28ي�ؤكد ال�ت��زام ال��دول��ة بعملية ت�شاورية
متعددة الأطراف تهدف �إىل ت�سريع التوافق من �أجل
حماية البيئة ،و�إن ا�ست�ضافة هذا احلدث العاملي ميثل
�أ�سا�ساً حقيقياً لالنطالق نحو العمل املناخي الذي
يحقق مكا�سب اجتماعية واقت�صادية على حد �سواء،
بينما ت�ستهدف الإمارات العمل امل�شرتك مع املجتمع
الدويل ل�ضمان حتقيق اتفاق باري�س للتغري املناخي،
والأهداف املناخية على امل�ستوى الوطني».

�سياحة  365ت�ستعر�ض مزايا قطاع ال�سياحة الرتفيهية يف �أبوظبي خالل �سوق ال�سفر العربي

�شركة التنمية ال�سياحية ت�سلط ال�ضوء على �شراكتها اال�سرتاتيجية مع دائرة الثقافة
وال�سياحة � -أبوظبي واالحتاد للعطالت لرت�سيخ مكانة �أبوظبي كوجهة �سياحية رائدة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت �سياحة � ،365شركة التنمية
ال���س�ي��اح�ي��ة امل �م �ل��وك��ة م ��ن ق �ب��ل �شركة
�أبوظبي الوطنية للمعار�ض (�أدنيك)،
عن م�شاركتها هذا العام يف �سوق ال�سفر
العربي ،بهدف ا�ستعرا�ض مزايا قطاع
ال�سياحة الرتفيهية يف �أبوظبي.
وت �� �س � ّل��ط ال �� �ش��رك��ة خ �ل��ال الفعالية
ال���ض��وء ع�ل��ى �شراكتها اال�سرتاتيجية
م��ع دائ��رة الثقافة وال�سياحة�-أبوظبي
واالحت��اد للعطالت ،كما حتتفي مبرور
ح��وايل ال�ع��ام على انطالقها يف �أواخر
��ش�ه��ر ي��ون�ي��و م��ن ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي .وقال
�سعادة حميد مطر ال�ظ��اه��ري ،الع�ضو
امل �ن �ت��دب وال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
�أدن �ي��ك“ :نعمل ع�ل��ى االرت �ق��اء بقطاع
ال �� �س �ي��اح��ة يف �أب ��وظ� �ب ��ي خ�ل��ال ف�صل
ال�صيف وع�ل��ى م��دار ال�ع��ام ال �ق��ادم ،من
خ �ل�ال � �ش��راك �ت �ن��ا اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة مع
دائ� ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة � -أبوظبي
واالحتاد للعطالت .و ُتعد ال�شركة ،التي
انطلقت بداية الن�صف الثاين من عام
 ،2021ج��زءاً من ا�سرتاتيجية �أدنيك
ل�ت�ط��وي��ر ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة الرتفيهية
يف �أب��وظ�ب��ي .ونتط ّلع ق��دم�اً �إىل تعزيز
مكانة �أبوظبي ك�إحدى وجهات ال�سياحة
الرائدة على م�ستوى العامل ،باالعتماد
على تقنيات ال�سفر امل�ت�ط��ورة و�سهولة

ال��و� �ص��ول� ،إ��ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير عرو�ض
فريدة للم�سافرين من خمتلف �أنحاء
العامل .كما ت�س ّرنا امل�ساهمة يف حتقيق
ال �ن �م��و امل �� �س �ت��دام ل �ق �ط��اع ال �� �س �ي��اح��ة يف
ال �ع��ا� �ص �م��ة الإم� ��ارات � �ي� ��ة ،وت �� �س �ع��ى �إىل
ا�ستقطاب امل�سافرين لأغ��را���ض العمل
والرتفيه على حد �سواء ،بهدف �إحداث
ت�أثري اقت�صادي واجتماعي �إيجابي يف
�أبوظبي» .من جهته ،قال �سعادة �صالح
حممد اجل��زي��ري ،مدير ع��ام ال�سياحة
يف دائ��رة الثقافة وال�سياحة�-أبوظبي:
“ت�شكل مذكرة التفاهم خطوة �إيجابية

لقطاع ال�سياحة يف �أبوظبي ،وت�ساهم يف
تعزيز مكانة العا�صمة الرائدة يف جمال
االبتكار ال�سياحي على ال�ساحة الدولية.
ونثق �أن هذه ال�شراكات اال�سرتاتيجية
�إىل جانب جتاربنا ال�سياحية والثقافية
املتنوعة �ستمنحنا دفعة قوية لتحفيز
ال � ��زوار ع�ل��ى ا��س�ت�ك���ش��اف �أب��وظ �ب��ي وفق
اه�ت�م��ام��ات�ه��م وتطلعاتهم ال�شخ�صية،
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
وجهتنا يف الأ�سواق العاملية و�إتاحة املجال
�أم��ام �أع��داد �أك�بر من ال��زوار لال�ستمتاع
بعرو�ضها ومعاملها اال�ستثنائية».

من جانبها ،قالت روال ج��وين ،املديرة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �� �ش��رك��ة � �س �ي��اح��ة :365
“ت�سعدنا امل �� �ش��ارك��ة يف � �س��وق ال�سفر
ال�ع��رب��ي ب��ال�ت��زام��ن م��ع م ��رور ع��ام على
الإطالق الناجح لعمليات ال�شركة ،التي
تهدف �إىل تعزيز مكانة �أبوظبي الرائدة
يف ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة ع �ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي من خالل ا�ستعرا�ض
�أب��رز مزايا الإم��ارة .و�ستوا�صل �سياحة
 365م�ساعيها الرامية �إىل النهو�ض
بقطاع ال�سياحة يف �أبوظبي� ،إىل جانب
ت��وف�ير �أف �� �ض��ل ح �ل��ول ال���س�ف��ر املبتكرة

ال�ط��اق��ة وت�ن��وي��ع م���ص��ادر �إن �ت��اج الطاقة..
ومن خالل بدء الت�شغيل التجاري الثنتني
من املحطات الأرب��ع �ضمن حمطات براكة
للطاقة النووية ال�سلمية ،تعمل م�ؤ�س�سة
الإم � � ��ارات ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ع �ل��ى توفري
احللول املناخية التي من �ش�أنها �أن ت�سرع
عملية خف�ض االنبعاثات الكربونية على
ن �ط��اق وا�� �س ��ع� ،إىل ج��ان��ب ت �ع��زي��ز النمو
وتطوير تقنيات الطاقة النووية ال�سلمية
يف دول� ��ة الإم� � � ��ارات ،وال � ��ذي ُي �ع � ّد مبثابة
حمفز لتطوير املزيد من االبتكارات التي
�ستدفع من عجلة حتول الدولة �إىل الطاقة
ال�صديقة للبيئة.
و قال احلمادي“ :يف �شهر مار�س من العام
اجلاري ،بد�أت املحطة الثانية من حمطات
ب��راك��ة للطاقة ال�ن��ووي��ة ال�سلمية مرحلة

الت�شغيل التجاري ..وتنتج حمطات براكة
اليوم  2.8غيغاواط من الطاقة الكهربائية
ما يجعلها �أك�بر م�صدر للطاقة ال�صديقة
للبيئة يف الدولة ..وعند الت�شغيل التجاري
ملحطات براكة الأربع �ستلبي الطاقة النووية
ال�سلمية  25%م��ن الطلب على الطاقة
الكهربائية يف دول��ة الإم ��ارات ..و�ست�ساهم
يف خف�ض االن�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة بكميات
��ض�خ�م��ة� ،إذ ��س�ت�ح��د حم �ط��ات ب ��راك ��ة من
 22.4مليون ط��ن م�تري م��ن االنبعاثات
الكربونية �سنوياً».
و �أ��ض��اف احل�م��ادي “ :لي�س ه��ذا فقط ،بل
ي��وج��د �أي���ض�اً ف��وائ��د اق�ت���ص��ادي��ة ك �ب�يرة� ،إذ
ُت�شري ورق��ة بحثية �أجرتها م�ؤ�س�سة “�إ�س
�آن��د ب��ي غلوبال” م��ؤخ��راً �إىل �أن حمطات
براكة للطاقة النووية ال�سلمية �ستقلل من

ا�ستهالك الغاز بحوايل  1000مليون قدم
مكعب ي��وم�ي�اً �أو  205,000برميل من
النفط يومياً.
ونوه �إىل �أنه من الناحية املالية ،متثل هذه
الأرقام وفورات ت�صل �إىل  7.4مليار دوالر
�أمريكي �سنوياً ،والأه��م من ذل��ك ،حتافظ
حمطات براكة على موارد الغاز الطبيعية،
مم��ا �سي�ساعد دول��ة الإم ��ارات على ت�سريع
وت�يرة حتولها لت�صبح من �أب��رز امل�صدرين
للغاز الطبيعي امل�سال بحلول عام .»2030
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ن �ظ��راً ل��دورن��ا يف ت�ع��زي��ز هذا
ال �ت �ق��دم وال �ت �ط ��ور ،ق�م�ن��ا ب�ت�ط��وي��ر قطاع
ق��ادر على توظيف �آالف الأ�شخا�ص خالل
ع�شر �سنوات فقط ..و�أ�صبح لدينا اخلربة
واملعرفة يف قطاع الطاقة النووية للأغرا�ض
ال�سلمية ،و�سال�سل ت��وري��د حملية لقطاع

بالتعاون مع دائ��رة الثقافة وال�سياحة
 �أبوظبي واالحتاد للعطالت» .وتك�شف�سياحة  365خ�لال فعاليات املعر�ض
ع ��ن ت �ف��ا� �ص �ي��ل � �ش��راك �ت �ه��ا م ��ع االحت� ��اد
ل�ل�ع�ط�لات ،وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا االرتقاء
ب ��دوره ��ا م ��ن م�ن���ص��ة ��س�ف��ر خم�ص�صة
ل �ل �� �س��وق امل �ح �ل��ي �إىل م���ش�غ��ل متكامل
ملختلف الرحالت الإقليمية والدولية.
وت�ت�ي��ح ه ��ذه اخل �ط��وة ل�ل���ش��رك��ة تزويد
وكاالت ال�سفر التقليدية والإلكرتونية
ب �ع��رو���ض ال �ع �طل��ات اخل��ا� �ص��ة ب�شبكة
االحت��اد ،وذل��ك يف العديد من الأ�سواق
الرئي�سية ،مثل �أملانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا
وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة و��س��وي���س��را و�إيطاليا
وهولندا والنم�سا ورو�سيا .كما �ستعمل
االحت� � ��اد ل �ل �ع �ط�لات ك �م �� �ش �غ��ل رح�ل�ات
خا�ص بال�شركات بالتعاون مع �شركات
التجزئة ووك��االت ال�سفر الإلكرتونية،
لتن�شيط ح��رك��ة ال�سياحة وا�ستقطاب
امل ��زي ��د م ��ن امل �� �س��اف��ري��ن �إىل �أبوظبي
والإم � ��ارات .وت���ش��ارك �سياحة  365يف
� �س��وق ال���س�ف��ر ال �ع��رب��ي  2022ب�ي�ن 9
و 12مايو� ،ضمن املن�صتني ME2310
و ME2350التابعتني لدائرة الثقافة
وال� ��� �س� �ي ��اح ��ة� -أب� ��وظ � �ب� ��ي� ،إىل جانب
م���ش��ارك�ت�ه��ا ��ض�م��ن من�صة ME2210
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�احت��اد ل�ل�ع�ط�لات واالحت ��اد
للطريان ،حيث تقدم للزوار عدة جوائز
مميزة لرحالت العطالت.

الإمارات للطاقة النووية ت�سلط ال�ضوء على دور الإمارات الريادي مبجال الطاقة ال�صديقة للبيئة
•• �أبوظبي-وام:

�أل �ق��ى � �س �ع��ادة حم�م��د �إب��راه �ي��م احلمادي،
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
الإم��ارات للطاقة النووية ،الكلمة الرئي�سة
يف ال�ي��وم الأول الن�ط�لاق فعاليات م�ؤمتر
املرافق العاملي يف �أبوظبي.
� �س �ل��ط احل� �م ��ادي يف ك�ل�م�ت��ه ال �� �ض��وء على
اجلهود احلثيثة التي تبذلها دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف اال��س�ت�ث�م��ار بالطاقة
ال �� �ص��دي �ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة� ،إذ � �س��اه �م��ت الطاقة
ال�شم�سية والطاقة النووية ال�سلمية خالل
عقد من الزمن يف �إح��داث قفزة نوعية يف
قطاع الطاقة الإماراتي ما ي�ؤكد �أن الدولة
م��ا��ض�ي��ة ن �ح��و حت�ق�ي��ق احل �ي ��اد الكربوين
بحلول عام .2050
و ح��دد احلمادي يف كلمته التحديات التي
ت��واج��ه ق�ط��اع امل��راف��ق وال�ف��ر���ص واحللول
امل�ت��اح��ة �أم ��ام ��ه ..ون ��وه �إىل �أن التحديات
تتمثل يف �أن قطاع الطاقة يجب �أن يوا�صل
العمل و الإنتاج يف ظل �إط��ار جديد و �أكرث
ت�ع�ق�ي��داً ل�ضمان �أم ��ن ال�ط��اق��ة �إىل جانب
حاجته �إىل �إن �ت��اج ال�ط��اق��ة ال�ت��ي يحتاجها
العامل اليوم على نحو �أك�ثر ا�ستدامة ،مع
الوفاء بالتزامات التغري املناخي واحلفاظ
على املوارد الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل موا�صلة
حتفيز النمو االقت�صادي واالزدهار والتطور
على م�ستوى العامل.
و �أو�ضح احلمادي �أن القيادة الر�شيدة وجهت
تركيزها ل�سنوات عدة �إىل اال�ستدامة و�أمن

الطاقة النووية تقدر مبليارات الدراهم..
و ه��ذا ك�ل��ه م��ا ه��و ��س��وى ج��زء ب�سيط من
الفوائد واملزايا التي توفرها حمطات براكة
وال�ت��ي ت�شكل ج��زءا م��ن ال�برن��ام��ج النووي
ال�سلمي الإماراتي ،وهو ما ي�ساهم يف تعزيز
جهود الدولة لتحقيق احلياد املناخي».
ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د م�ت���ص��ل حت ��دث احل �م ��ادي يف
م�ن�ت��دى ق �ي��ادات ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة لي�سلط
ال�ضوء على �أن ثماين من �أك�ثر ع�شر دول
ا� �س �ت��دام��ة يف ال �ع��امل ت�ستثمر يف الطاقة
ال� �ن ��ووي ��ة ..ويف الآون� � ��ة الأخ �ي ��رة� ،أع� ��ادت
جمموعة م��ن ال��دول ع�بر �أوروب ��ا وال�شرق
الأو� �س��ط و�آ��س�ي��ا و�أم��ري�ك��ا ت��أك�ي��د التزامها
مب���ص��ادر ال�ط��اق��ة اخل��ال�ي��ة م��ن االنبعاثات
ال�ك��رب��ون�ي��ة ،وذل ��ك لأن م�ث��ل ه��ذه امل�صادر
تعزز �أمن الطاقة.

 % 67منوا يف حجم التبادل التجاري
بني الإمارات واليونان خالل 2021

•• �أبوظبي -وام:

منا حجم التبادل التجاري بني الإم��ارات و اليونان خالل العام 2021
بن�سبة  67%لي�صل �إىل �أكرث من ملياري درهم ،مقابل  1.2مليار درهم يف
العام  ،2020فيما بلغ معدل منو التبادل التجاري خالل ال�سنوات الع�شر
املا�ضية  166%ح�سب بيانات املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء.
و�أ� �ش��ارت البيانات �إىل �أن �أه��م � 5سلع مت ا�ستريادها م��ن ال�ي��ون��ان خالل
 2021ت�ضمنت زي��وت نفط و زيوتا متح�صال عليها من م��واد معدنية
بقيمة  510ماليني درهم ،و�سجائر بقيمة  134مليون درهم ،و�صفائح
و �ألواح �ألومنيوم بقيمة  77مليون درهم ،و�أحجار بناء بقيمة  67مليون
درهم ،و�أدوية بقيمة  65مليون درهم.
وت�صدرت �سلعة �ألومنيوم خام قائمة �أهم � 5سلع مت ت�صديرها �إىل اليونان
العام املا�ضي م�سجلة ما قيمته  244مليون درهم ،فيما ت�صدرت �أجهزة
الهواتف مبا فيها �أجهزة هاتف لل�شبكات اخلليوية �أو غريها من ال�شبكات
الال�سلكية م�سجلة ما قيمته  124مليون درهم.
و�أظهرت البيانات� ،أن حجم التبادل التجاري بني البلدين يف العام 2012
بلغ  772مليون درهم لريتفع �إىل  907ماليني درهم يف العام ،2013
و�سجل �إجمايل التبادل التجاري بني اجلانبني ع��ام  2014نحو 841
مليون درهم مرتفعاً �إىل  991مليون درهم يف العام  .2015و�شهد العام
 2016جتاوز التبادل التجاري بني البلدين حاجز مليار درهم لريتفع
�إىل  1.18مليار دره��م ع��ام  ،2017و�إىل نحو  1.5مليار دره��م عام
 2018وحوايل  1.67مليار درهم يف عام .2019

 1.4مليار درهم اال�ستثمارات املبا�شرة
امل�شرتكة بني الإمارات واليونان بنهاية 2020

•• �أبوظبي  -وام:

بلغ �إجمايل اال�ستثمارات امل�شرتكة املبا�شرة بني الإمارات و اليونان بنهاية
 2020نحو 381.1مليون دوالر  1.4مليار درهم منها  127.6مليون
دوالر  468مليون دره��م �إجمايل اال�ستثمار الأجني املبا�شر القادم من
اليونان �إىل الإم��ارات ،وحوايل  253.5مليون دوالر  931مليون درهم
�إجمايل اال�ستثمارات الإماراتية املبا�شرة �إىل اليونان ح�سب بيانات املركز
االحتادي للتناف�سية والإح�صاء.
وحقق �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر القادم من اليونان �إىل الإمارات
بنهاية العام  2020زي��ادة بن�سبة  116%لي�صل �إىل  127.6مليون
دوالر  468مليون درهم مقابل  59.3مليون دوالر  217مليون درهم
خالل العام .2011
وتوزعت اال�ستثمارات اليونانية يف الدولة يف  6قطاعات ت�صدرتها الأن�شطة
العقارية بقيمة  175مليون درهم ،والنقل والتخزين بقيمة  174مليون
دره��م ،والبناء والت�شييد بقيمة  73مليون دره��م ،والت�صنيع بقيمة 28
مليون درهم ،وجتارة اجلملة والتجزئة بقيمة  12مليون درهم ،و�أن�شطة
�أخرى بقيمة  6ماليني درهم.
وارتفع �إجمايل اال�ستثمار املبا�شر من الإم��ارات �إىل اليونان بنهاية العام
� 2020إىل  253.5مليون دوالر  931مليون دره��م بزيادة عن العام
 2019والبالغ  229.2مليون دوالر  841مليون درهم.

دائرة االقت�صاد وال�سياحة ت�ست�ضيف ور�شة عمل حول
مبادرات تهدف �إىل ت�سريع منو التجارة الإلكرتونية يف دبي

•• دبي-الفجر:

ا�ست�ضافت دائرة االقت�صاد وال�سياحة يف دبي م�ؤخراً ور�شة عمل افرتا�ضية
ح�ضرها �أكرث من  15العباً رائداً يف جمال التجارة الإلكرتونية ،مبا يف
ذلك من�صة “نون” الإلكرتونية و�أمازون ،الطالعهم على �أحدث مبادرات
التجارة الإلكرتونية التي �أطلقتها جلنة التجارة الإلكرتونية التابعة
لوحدة الت�سريع االقت�صادي يف دبي.
وه��دف��ت الور�شة �إىل احل�صول على �آراء ومالحظات املعنيني يف املجال
حول مبادرات التجارة الإلكرتونية يف دبي مبا يف ذلك ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة وال�شركات متعددة اجلن�سيات ،حيث تتعاون دائ��رة االقت�صاد
وال�سياحة يف دب��ي م��ع ال�ع��دي��د م��ن الهيئات احلكومية وامل�ن��اط��ق احلرة
وال�شركات املحلية ل�ضمان توفري بيئة مثالية ل�شركات التجارة الإلكرتونية
يف الإمارة.
وت�ضمنت املبادرات التي متت مناق�شتها خالل ور�شة العمل تب�سيط عملية
ت�سجيل �ضريبة القيمة امل�ضافة ،وال�سماح بعمليات امل�ستودعات يف الرب
الرئي�سي على م��دار � 24ساعة ،وتب�سيط ف��ات��ورة عملية فح�ص اخلروج
وتقليل تكاليف فاتورة اخلروج لتجار اجلملة و�شركات التجارة الإلكرتونية،
ودمج ال�شحن البحري واجلوي لت�سهيل عملية خزائن الطرود يف جميع
�أنحاء الإم��ارة ،وغريها من اخلدمات التي من �ش�أنها تعزيز مكانة دبي
كمركز للتجارة الإلكرتونية واخل��دم��ات اللوج�ستية ،ف�ض ً
ال ع��ن تعزيز
القدرة التناف�سية لأعمال التجارة الإلكرتونية ال�صغرية املحلية.
مت ت�شكيل وح��دة الت�سريع االق�ت���ص��ادي يف دب��ي م ��ؤخ��راً بتوجيهات من
�سم ّو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،وزي��ر املالية ،ل�ضمان التنفيذ الأم�ث��ل للمبادرات
اال�سرتاتيجية التي مت تطويرها يف �إطار خطة دبي االقت�صادية 2030
لالنتعا�ش االقت�صادي بعد اجلائحة.
ويعمل فريق وح��دة الت�سريع االقت�صادي ب�شكل مبا�شر م��ع املعنيني يف
القطاعني العام واخلا�ص لت�سريع مبادرات جذب اال�ستثمار لإم��ارة دبي.
وتعترب التجارة الإلكرتونية جم��ال تركيز رئي�سي للوحدة ،حيث تعمل
جلنة ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة كهيئة حكومية تعاونية جت�سد ر�ؤي ��ة دبي
للتجارة الإلكرتونية ومتكينها وجاذبيتها ومنوها.
وح�ضرت اجلل�سة التفاعلية التي ا�ست�ضافتها دائ��رة االقت�صاد وال�سياحة
العديد من اجلهات احلكومية ،مبا يف ذلك جمارك دبي ،وم�ؤ�س�سة املوانئ
واجلمارك واملنطقة احلرة ،وبلدية دبي .وقدمت دبي اجلنوب ملحة عامة
عن حالة قطاع التجارة الإلكرتونية ،يف حني �أطلعت “دو” ال�شركات على
املبادرات ذات ال�صلة والفوائد املتوقعة منها.
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برعاية خالد بن حممد بن زايد

انطالق فعاليات امل�ؤمتر
العاملي للمرافق 2022

وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة :الإمارات ت�صنع ق�ص�ص جناح متميزة

�سلطان اجلابر يطلع على خطط تطوير م�صنع «الظاهرة» للأرز مبدينة خليفة ال�صناعية «كيزاد»

لدينا منهجية وا�ضحة ملتابعة امل�شاريع املبتكرة  ..و نركز على �ضمان بيئة ت�شريعية و�إجرائية تعزز جناحاتها

•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي ،انطلقت ام�س
فعاليات امل��ؤمت��ر العاملي للمرافق  2022والتي ت�ستمر حتى  11مايو
اجلاري يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض “�أدنيك».
ويبحث امل�شاركون يف امل�ؤمتر التوجهات والتقنيات واالبتكارات التي ت�ؤثر
على م�ستويات الطلب امل�ستقبلية على �إم��دادات املياه وم�صادر الطاقة يف
ال�ع��امل .كما يتيح امل��ؤمت��ر واملعر�ض امل�صاحب ال��ذي ي�ستمر ثالثة �أيام،
�إمكانية ا�ستك�شاف فر�ص منو الأع�م��ال يف القطاع على م�ستوى الدولة
واملنطقة ،ف�ض ً
ال عن االقت�صادات �سريعة النمو يف �آ�سيا.
وي�شارك يف امل�ؤمتر واملعر�ض �أكرث من � 10آالف متخ�ص�ص يف قطاع املرافق،
و� 120شركة عار�ضة من خمتلف �أنحاء العامل ،بهدف ت�سليط ال�ضوء على
الإجراءات اال�ستباقية الرامية �إىل رقمنة �أنظمة الطاقة واملياه ،واحلد من
االنبعاثات وا�ستقطاب اال�ستثمارات طويلة الأم��د .كما يجمع امل�ؤمتر ما
يزيد عن  200متحدث من املتخ�ص�صني يف قطاع املرافق و�أكرث من �ألف
من ممثلي اجلهات امل�شاركة يف امل�ؤمتر الذي ي�ست�ضيف �أكرث من  50جل�سة
نقا�شية ا�سرتاتيجية وفنية.

ا�ستئناف الدوام الر�سمي يف الإمارات ..و �إجازة
العيد بروفة ناجحة ملو�سم ال�سياحة ال�صيفي

•• �أبوظبي-وام:

�شهدت الإمارات� ،أم�س عودة انتظام العمل يف اجلهات احلكومية واخلا�صة
وم�ؤ�س�سات التعليم بعد انق�ضاء عطلة عيد الفطر ال�سعيد التي امتدت على
مدى � 9أي��ام و�سط �أج��واء �إيجابية ناجمة عن االرتياح العام ج��راء عودة
الكثري من مظاهر احلياة الطبيعية �إىل و�ضعها قبل دخول اجلائحة.
وحققت ال�ف�ن��ادق وم��راك��ز الت�سوق وامل�ن��اط��ق الرتفيهية املغلقة معدالت
�إ�شغال مرتفعة و�إقبا ًال وا�سعاً من اجلمهور لال�ستفادة من فرتة الإجازة
الطويلة ،وذلك تزامناً مع �إعالن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث تخفيف قيود مواجهة وباء كوفيد.19
و حتافظ الإمارات منذ �أكرث من �شهرين على توازن �إيجابي على م�ستوى
حاالت الإ�صابات امل�سجلة بالفريو�س التي تراجعت ب�شكل ملحوظ ،فيما مل
ت�سجل طوال تلك الفرتة �أية حالة وفاة ناجمة عن الإ�صابة.
ودفعت امل�ؤ�شرات الإيجابية العديد من اجلهات املعنية يف الدولة للإعالن
باكرا عن براجمها ال�صيفية لعام  2022التي تت�ضمن جتربة �سياحية
مميزة ومتنوعة ،م�ستفيدة م��ن قائمة طويلة م��ن ال��وج�ه��ات ال�سياحية
املغطاة واملهي�أة للتعامل مع الأجواء ال�صيفية احلارة التي ت�شهدها املنطقة
خالل ال�صيف.
وتتنوع تلك الوجهات لت�ضم مراكز الت�سوق ال�ضخمة ،واملدن الرتفيهية
املغطاة ،واملنتجعات ال�سياحية� ،إ�ضافة لقائمة عاملية وحملية ثرية من
املتاحف.
و �أطلقت �أبوظبي حملتها الرتويجية اجلديدة التي ت�ستهدف دعوة ال�سياح
من املنطقة و العامل لزيارة العا�صمة خالل ال�صيف ال�ستك�شاف جتربتها
الثقافية والرتفيهية اال�ستثنائية والعرو�ض التي تطلقها �سل�سلة وا�سعة
من الفنادق واملنتجعات ومعامل اجلذب يف جميع �أنحاء الإمارة.
و بهذه املنا�سبة �أطلقت �أبوظبي “بطاقة �صيف �أبوظبي” التي تت�ضمن
عرو�ضاً ترويجية ا�ستثنائية تغطي التجارب ال�سياحية واملواقع الثقافية
ووج�ه��ات الرتفيه العائلي .توفر البطاقة ب��اق��ات بقيم تنا�سب اجلميع
ع�بر قائمة متنوعة م��ن الأن���ش�ط��ة ال�ت��ي حتفز ال ��زوار على ا�ستك�شافها
خالل عطلتهم ال�صيفية يف الإمارة ..وتتيح فر�صة زيارة املدن الرتفيهية
العاملية الثالث يف جزيرة يا�س “عامل وارن��ر ب��راذرز �أبوظبي” و”عامل
ف�يراري �أبوظبي” و”يا�س ووت��روورل��د �أبوظبي” ،وال��دخ��ول �إىل جميع
املواقع الثقافية يف الإم��ارة ،وم��ن �ضمنها متحف اللوفر �أبوظبي ،ق�صر
الوطن ،وق�صر احل�صن الذي يعد �أقدم مبنى قائم يف �أبوظبي ،ف�ض ً
ال عن
موا�صالت جمانية عرب حافالت “يا�س �إك�سرب�س” وحافالت �أبوظبي.
وت�ضم �أبوظبي جتارب فريدة تت�ضمن جزيرة نوراي التي تبعد  15دقيقة
باليخت عن �شاطئ �أبوظبي �إىل جانب جتارب ثقافية مفعمة بالأ�صالة مثل
زيارة ق�صر الوط�شن ،وجتربة االنطالق على منت �أ�سرع �أفعوانية يف العامل
يف “عامل ف�يراري �أبوظبي” و اال�ستمتاع بتجربة ال�سباحة يف نا�شيونال
�أكواريوم �أبوظبي �أكرب حو�ض للأحياء املائية يف ال�شرق الأو�سط.
بدورها توا�صل دبي ت�ألقها و�إبداعها يف توفري جتربة ا�ستثنائية لل�سياحة
ال�صيفية على م�ستوى املنطقة عرب �سل�سلة متنوعة من مراكز الت�سوق
ال�ضخمة ،والتي ت�شهد عرو�ضاً ت�سويقية مغرية طوال املو�سم ،بالإ�ضافة
�إىل خيارات الرتفيه املوجهة لل�صغار والكبار على حد �سواء ،وهو ما جعلها
�إحدى �أهم الوجهات ال�سياحية ال�صيفية يف املنطقة.

دور �إيجابي لـ «كيزاد» بتوفري كل املزايا التناف�سية جلميع ال�شركات و من بينها م�صنع الظاهرة للأرز
•• �أبوظبي-وام:

زار م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أحمد
اجل��اب��ر ،وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ،مقر �شركة الظاهرة القاب�ضة
مب��دي�ن��ة خليفة ال�صناعية “ كيزاد”،
وهي واح��دة من �أب��رز ال�شركات العاملة
يف املجال الزراعي ومتخ�ص�صة بزراعة
و�إنتاج وبيع الأع�لاف وال�سلع الغذائية
مثل الأرز والدقيق والفاكهة واخل�ضار.
وحققت ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها ازدهارا
كبريا معتمدة على ا�سرتاتيجية فعالة
لال�ستثمار الأج�ن�ب��ي جتلت يف �سل�سلة
م ��ن ع �م �ل �ي��ات اال� �س �ت �ح��واذ وال�شراكة
م��ع منتجي الأغ��ذي��ة والأع�ل��اف حول
ال� � �ع � ��امل ..ومت� �ل ��ك يف ال� ��وق� ��ت نف�سه
�أك�ب�ر م�صنع متكامل ل�ل��أرز الب�سمتي
يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،وي�شغل
� �ص��وام �ع��ه جم� �ن ��دو ب��رن��ام��ج اخلدمة
الوطنية يف دولة الإمارات.
ج ��اءت ال ��زي ��ارة ��ض�م��ن �سل�سلة زي ��ارات
م�ي��دان�ي��ة ي �ق��وم ب�ه��ا م�ع��ال�ي��ه ل �ع��دد من
املدن ال�صناعية لالطالع على م�شاريع
وم� �ب ��ادرات ب�ع����ض ال �� �ش��رك��ات وامل�صانع
وخطوط الإن�ت��اج على م�ستوى الدولة
يف �إط��ار تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية
ل�ل���ص�ن��اع��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املتقدمة،
ال��رام �ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ومت �ك�ين القطاعات
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة يف ال � ��دول � ��ة ،خ�صو�صا
ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة وذات الأول ��وي ��ة،
مبا يعزز من اجلاذبية اال�ستثمارية يف
القطاع ال�صناعي الإماراتي.
و ت�أتي الزيارة �أي�ضا يف �إط��ار منهجية
ال��وزارة للتوا�صل املبا�شر مع �شركائها
يف القطاع ال�صناعي ،ومتابعة امل�شاريع
ال�صناعية املبتكرة و�ضمان بيئة ت�ساهم
يف ت�ع��زي��ز جن ��اح ال �ق �ط��اع ،ا��س�ت�ن��ادا �إىل
�أ�س�س االبتكار واال�ستدامة وا�ست�شراف
امل�ستقبل يف ظ��ل ت��رك�ي��ز ال � ��وزارة على
رفع م�ستويات التعاون وتعزيز املحفزات
واملمكنات ال�صناعية ،ودعم ال�شركاء يف
خمتلف القطاعات ال�صناعية.
وا�ستقبل معاليه خالل الزيارة فريقا
م��ن �شركة ال�ظ��اه��رة على ر�أ��س��ه �سعادة
خ � ��دمي ع � �ب ��داهلل ال � ��درع � ��ي ،ال�شريك
امل ��ؤ� �س ����س وال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب لل�شركة
وال ��دك� �ت ��ور ��س�ل�ي�م��ان را�� �ش ��د النعيمي،

الرئي�س التنفيذي للعالقات احلكومية،
وح� �م ��دان ع �ب��داهلل ال ��درع ��ي ،الرئي�س
التنفيذي للعمليات الت�شغيلية.
راف ��ق معاليه يف ال ��زي ��ارة�� ،س�ع��ادة عمر
�أح�م��د �صوينع ال���س��وي��دي ،وك�ي��ل وزارة
ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املتقدمة،
وال �ك��اب�ت�ن حم �م��د ج �م �ع��ة ال�شام�سي،
الع�ضو امل�ن�ت��دب ،وال��رئ�ي����س التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة م ��وان ��ئ �أب ��وظ �ب ��ي و ا�ستمع
معاليه �إىل خطط التطوير يف ال�شركة
و ف��ر���ص التو�سع واملناف�سة الإقليمية
والعاملية ،ومزايا وجود م�صنع الظاهرة
للأرز يف “كيزاد” ،والذي يوفر خمزونا
احتياطيا ا��س�ترات�ي�ج�ي��ا ،وي �ع��زز الأمن
ال �غ��ذائ��ي ،م�ستفيدا مم��ا ت�ق��دم��ه دولة
الإم��ارات ،و�إم��ارة �أبوظبي ،من ممكنات
وحمفزات نوعية للقطاع ال�صناعي.
و قال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر“ :متا�شيا مع توجيهات القيادة
الر�شيدة ،نركز يف ال��وزارة على حتفيز
القطاع ال�صناعي وتوفري بيئة �أعمال
داعمة للم�ستثمرين ،لتعزيز م�ساهمة
ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ن��اع��ي يف ال �ن ��اجت املحلي
الإج� �م ��ايل ،وي�ع�ت�بر ال �ق �ط��اع الزراعي
م��ن ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة ،ن�ظ��را لدوره
امل� �ح ��وري يف ت �ع��زي��ز م �ن �ظ��وم��ة الأم� ��ن
ال�غ��ذائ��ي ال��وط�ن�ي��ة ،ون�سعى ملتابعة كل
امل�شاريع املبتكرة �ضمن منهجية وا�ضحة
ل �� �ض �م��ان ب �ي �ئ��ة ت �� �ش��ري �ع �ي��ة و�إج ��رائ� �ي ��ة
ت �ع��زز جن��اح��ات �ه��ا ،واالرت� �ق ��اء بجودتها
وتناف�سيتها « .
و�أ�� � �ض � ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن اال�ستثمارات
ال���ص�ن��اع�ي��ة يف دول ��ة الإم� � ��ارات تتحول
�سريعا �إىل ق�ص�ص جناح �إقليمية وعاملية
بف�ضل ما تقدمه الدولة من دعم م�ستمر
لهذا القطاع ،ونحن �أمام مرحلة جديدة
حت�صل خ�لال�ه��ا امل �� �ش��اري��ع ،وال�شركات
النا�شئة وال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ،على
فر�ص كبرية للنمو والتو�سع م�ؤكدا �أن
الوزارة تعمل يف �إطار تكاملي مع ال�شركاء
يف القطاعني احلكومي واخل��ا���ص على
دع��م من��و ال�صناعات الوطنية وتعزيز
تناف�سيتها ،وكذلك على م�ستوى توفري
احل�ل��ول التمويلية لنمو الأع �م��ال من
خ�ل�ال ال���ش��رك��اء اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين مثل
م �� �ص��رف الإم � � ��ارات ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ،وتعزيز
ت�ب�ن��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة وحلول

الثورة ال�صناعية الرابعة وتطبيقاتها،
ب�صورة تعزز املزايا التناف�سية للمنتجات
الوطنية يف الأ�سواق املحلية والدولية.
و �أ�شاد معاليه بالدور الإيجابي ملدينة
خليفة ال�صناعية “ كيزاد” وقدرتها على
توفري كل امل��زاي��ا التناف�سية لل�شركات،
ومن بينها م�صنع الظاهرة للأرز ،الذي
يوفر خمزونا غذائيا ا�سرتاتيجيا ،ويتم
ت���ش�غ�ي��ل م�ن���ش��آت��ه م��ن خ�ل�ال جمندي
ب��رن��ام��ج اخل ��دم ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وبطرق
تعك�س االرت�ب��اط ب�ين �أ�ساليب الزراعة
احل��دي�ث��ة ،وا��س�ت�خ��دام��ات التكنولوجيا
املتقدمة يف الإدارة والت�شغيل والتخزين
والنقل.
وق ��ال ��س�ع��ادة خ��دمي ع �ب��داهلل الدرعي،
ال �� �ش��ري��ك امل ��ؤ� �س ����س وال �ع �� �ض��و املنتدب
مل �ج �م��وع��ة ال �ظ ��اه ��رة ال �ق��اب �� �ض��ة�“ :إن
دور امل �� �ص �ن��ع ي��رت �ب��ط ارت� �ب ��اط ��ا قويا
ب��اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة لل��أم��ن
الغذائي ل��دول��ة الإم� ��ارات ،التي تهدف
�إىل ت�ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة وط�ن�ي��ة �شاملة
ت�ق��وم ع�ل��ى �أ��س����س مت�ك�ين �إن �ت��اج الغذاء
امل���س�ت��دام ،وحت ��دد عنا�صر �سلة الغذاء
ال��وط�ن�ي��ة ،ك�م��ا �أن ت��أ��س�ي����س امل���ص�ن��ع يف
م�ن�ط�ق��ة ك �ي��زاد ال���ص�ن��اع�ي��ة ك ��ان ق ��رارا
موفقا ،ووق��وع امل�صنع على مقربة من
ميناء خليفة �سهل ب�شكل كبري عمليات
ا�سترياد وت�صدير الأرز ،كما �أن امل�صنع
ا�ستفاد ب�شكل كبري من �سل�سلة التوريد
املتكاملة يف مدينة خليفة ال�صناعية
ال� �ت ��ي ت �� �ض �م��ن ح �� �ص��ول امل �� �ص �ن��ع على
منتجات �أرز عايل اجلودة ،ونحن نفخر
ب�أن عالمة منتج امل�صنع هي “احل�صن”
 ،لأن هذه الت�سمية جاءت تيمنا بق�صر
احل�صن ال��ذي ميثل �أح��د معامل تراث
�أبوظبي».
و �أ�ضاف  “ :ن�شكر �أوال حكومة دولة
الإم� � ��ارات ،وح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي ،ووزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،على
ك��ل ال��دع��م ال��ذي ح�صلنا عليه ،ونقدر
مل�ع��ايل ال��وزي��ر زي��ارت��ه ،وا��س�ت�م��اع��ه �إىل
ت�صوراتنا و�أفكارنا وخططنا للم�ستقبل،
وهذا الدعم كان �أ�سا�سيا يف ق�صة جناح
ال�شركة ،وم�صنع الأرز �أي�ضا حيث تطور
امل���ش��روع ال�ي��وم ب�شكل ك�ب�ير ،و�أ�صبحت
ال�شركة تقدم خدماتها لقاعدة كبرية
م� ��ن ال� �ع� �م�ل�اء ت �ت �� �ض �م��ن القطاعات

احلكومية والتجارية ،وحتظى بامتداد
ج �غ��رايف وا� �س��ع ال�ن�ط��اق ح�ي��ث تعمل يف
�أك�ث�ر م��ن  20دول��ة ،وتلبي احتياجات
�أكرث من � 45سوق ،وحتتل مكانة رائدة
يف �آ�سيا وال�شرق الأو�سط.
و�أو� �ض��ح �أن املجموعة تعمل على �إدارة
وت�شغيل �أرا�� ��ض ت��زي��د م�ساحتها على
� 400أل ��ف ف ��دان ،وت��دي��ر  15من�ش�أة
متتلكها على �أح��دث م�ستوى للمعاجلة
والتعبئة والتغليف ..كما �أن م�صنع الأرز
ميتد على م�ساحة قدرها 100,106
�أم� �ت ��ار م��رب �ع��ة ،وي �ت ��وىل امل���ص�ن��ع دورة
الإنتاج الكاملة بنظام �أوتوماتيكي من
طحن وتخزين وتعبئة وتوزيع الأرز.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن ال�ظ��اه��رة القاب�ضة
تتمتع ب��ال �ق��درة ع�ل��ى �إن �ت��اج وت��وري��د 3
م�ل�اي�ي�ن ط� ��ن م �ت��ري م� ��ن الرب�سيم
احلجازي والأع�شاب �سنويا ،مما ي�ساهم
يف تلبية اح�ت�ي��اج��ات ��ص�ن��اع��ات الألبان
واملا�شية.
ي �ع��د م �� �ص �ن��ع ال� �ظ ��اه ��رة ل �ل� ��أرز ال ��ذي
تديره �شركة الظاهرة ال��زراع�ي��ة� ،أكرب
م�صنع للأرز يف ال�شرق الأو�سط ،ويوفر
خمزونا ا�سرتاتيجيا ل�ل�إم��ارات ،ولديه
خب��رة ك�ب�يرة يف ا�ستخال�ص الأرز من
امل�صادر اخلا�صة من الهند وباك�ستان،
من خالل احل�صول على �أج��ود و�أف�ضل
�أنواع الأرز الب�سمتي وغري الب�سمتي.
وتبلغ قـدرة التجـارة ال�سـنوية 500
�ألـف طن مرتي ،وقدرة معاجلة �سـنوية
ت�صل �إىل � 260ألف طن مرتي ،ولــدى
امل�صنع طاقــة معاجلــة ل�ل�أرز الأبي�ض
مبعـدل  20طـنا يف ال�سـاعة ،بقدرة انتاج
� 120ألف طن مرتي �سنويا.
ي�ضم امل�صنع � 40صومعة �سعة تخزينية
ح� ��وايل � 30أل� ��ف ط ��ن ،وت �ب �ل��غ ال�سعة
التخزينية مل�ستودع الأرز اجلاهز 4500
ط��ن م��ن �أك�ي��ا���س  40كيلو ج��رام��ا وهو
مكيف بالكامل  ،حفاظا على �سالمة
املخزون من التقلبات اجلوية � ،إ�ضافة
�إىل �أن امل�صنع يدار �أتوماتيكيا ،ويرتبط
ب��ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،يف من� � ��وذج متطور
لعالقة ال��زراع��ة بال�صناعة ذات ال�صلة
بالتقنيات املتطورة ،وتباع منتجاته يف
ال�سوق املحلي ،وت�صل �إىل دول كثرية يف
العامل العربي ،من بينها اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ،ودول خمتلفة يف ال�شرق

الأو�سط ،و�آ�سيا.
تعد �شركة ال�ظ��اه��رة ال��زراع�ي��ة ،احدى
ال �� �ش��رك��ات ال� ��رائ� ��دة وامل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف
قطاع الزراعة ،و�إنتاج وجتارة الأعالف
احليوانية ،وال�سلع الغذائية الأ�سا�سية،
و�إدارة �سال�سل الإمداد بطريقة متكاملة
حيث تتعامل مع �أكرث من �أربعني نوعا
م ��ن الأع �ل ��اف احل �ي��وان �ي��ة ،والأل� �ي ��اف
ال�غ��ذائ�ي��ة والأع �� �ش��اب ،و�سلع الأع�ل�اف،
واملكمالت الغذائية واملواد امل�ضافة.
وت�ع�م��ل ال���ش��رك��ة يف جم ��ال املحا�صيل
الأ�سا�سية ،واحلبوب ،مثل القمح ،الأرز،
ال �� �ش �ع�ير ،ال� � ��ذرة ،وال��دق �ي��ق  ،وجم ��ال
املنتجات ال�ط��ازج��ة ،مثل احلم�ضيات،
ال� �ت� �م ��ور ،ال �ع �ن��ب ،ال� �ت� �ف ��اح ،ال��زي �ت��ون،
ال �ب �ط��اط ����س� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل منتجات
الألبان.
ومتتلك ال�شركة  17م�صنعا ملعاجلة
ال �ع �ل��ف ،و 3م �ط��اح��ن �أرز ،ومطاحن
ل�ل��دق�ي��ق �إ� �ض��اف��ة �إىل م�ن���ش�ئ��آت لتعبئة
الفاكهة ولديها م��زارع لإنتاج الألبان ،
وت�صل �سعة التوريد والتجارة ال�سنوية،
�إىل � 500أل��ف ط��ن م�تري م��ن الأرز،
و� 500أل��ف ط��ن م�تري م��ن الدقيق-
ال� �ط� �ح�ي�ن ،وم� �ل� �ي ��ون ط ��ن م �ت��ري من
احل �ب��وب والأ� �س �م��دة ،و� 150أل ��ف طن
م�ت�ري م��ن ال �ف��واك��ه واخل� ��� �ض ��راوات..
وي�صل حجم ال�شحن ال�سنوي� ،إىل 2.5
مليون ط��ن م�تري �أي م��ا ي�ع��ادل 175
�ألف حاوية مكافئة.
وت �ت �م �ت��ع ال �� �ش��رك��ة ب �ت��واج��د جغرايف
فريد ممتد النطاق حيث تلبي طلبات
�أك�ث�ر م��ن �� 45س��وق��ا يف �آ��س�ي��ا وال�شرق
الأو� �س��ط ،ويعمل بها �أك�ث�ر م��ن خم�سة
�آالف �شخ�ص.
وت��رك��ز “ الظاهرة “يف ا�سرتاتيجيتها
على �ضمان عدم تقطع الإم��دادات على
م��دار ال�ع��ام وع�بر جميع الف�صول ،من
خالل تنويع م�صادر الإمداد على نطاق
وا�سع ما ي��ؤدي �إىل ا�ستقراره ،ويخفف
م ��ن خم ��اط ��ر ت �غ�ي�ر امل � �ن� ��اخ ،ويخف�ض
امل� �خ ��اط ��ر االق �ت �� �ص ��ادي ��ة وال �ت �ج ��اري ��ة،
ويزيد من ال�ق��درة على مواجهة تقلب
�أ��س�ع��ار ال�سلع وي ��ؤك��د االل �ت��زام ب�ضمان
الأم��ن ال�غ��ذائ��ي على امل��دى الطويل يف
الإمارات ومواجهة التحديات التجارية،
خ�صو�صا ،خالل الأزمات املختلفة.

�شهد م�شاركة � 40شركة متخ�ص�صة و�إبرام �صفقات متنوعة

ً
معر�ض «تفا�صيل  »2022يختتم فعالياته يف «�إك�سبو الذيد» م�ستقطبا �أكرث من �ألف زائر
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتمت م��ؤخ��راً يف مركز “�إك�سبو الذيد” فعاليات الدورة
الأوىل من معر�ض “تفا�صيل  ،”2022احل��دث الأول من
نوعه يف املنطقة الو�سطى ،ال��ذي �أقيم خ�لال الفرتة من 5
�إىل  7مايو اجلاري ،بدعم من غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة،
و�سط م�شاركة �أك�ثر من � 40شركة متخ�ص�صة يف قطاعات
الإن �� �ش��اءات وم ��واد ال�ب�ن��اء واال��س�ت���ش��ارات الهند�سية ،ونخبة
من �أب��رز �شركات الأث��اث والإ��ض��اءة وخدمات البيوت الذكية،
م�ستقطباً �أكرث من �ألف زائر على مدار ثالثة �أيام.
وجن��ح املعر�ض ال��ذي �شهد �إب��رام اتفاقيات ت�ع��اون وع��دد من
ال�صفقات والعقود والأعمال التجارية ،يف نيل ر�ضا العار�ضني
والزوار من خالل ما ت�ضمنه من عر�ض لأحدث االبتكارات يف

تقنيات ومعدات البناء والت�شييد ،ومواد الت�شطيب الداخلي
وال��دي�ك��ور ،واخل��دم��ات الهند�سية ومنتجات الأث��اث و�أنظمة
الأم ��ن وال���س�لام��ة وال�ع��دي��د م��ن املنتجات الأخ� ��رى ،يف حني
قدم م�صممي الديكورات واملهند�سني املعماريني اال�ست�شارات
ال�ه�ن��د��س�ي��ة ل� �ل ��زوار ح ��ول ت���ص�م�ي��م خم�ط�ط��ات�ه��م املنزلية،
وم�ساعدتهم يف اختيار الأث��اث املنا�سب ملنازلهم ،وفق �أحدث
التوجهات العاملية.
و�أع��رب��ت رائ��دة الأع�م��ال م��رمي الكتبي رئي�س اللجنة العليا
املنظمة للمعر�ض ،عن �سعادتها بالنجاح الذي حققه املعر�ض،
م ��ؤك��دة �أن احل ��دث ال �ب��ارز ال ��ذي �شهدته املنطقة الو�سطى
للمرة الأوىل ،ي�ساهم يف تعزيز مكانة ال�شارقة ال��رائ��دة يف
التطور ال��ذي ت�شهده من خ�لال البنية التحتية ،وقطاعات
الإن�شاءات والبناء ،كما يدعم توجه �إمارة ال�شارقة نحو تنظيم

وا�ست�ضافة املعار�ض النوعية ،ويجذب �إليها ال�شركات واخلرباء
واملتخ�ص�صني يف املجاالت التي ت�ضمنها املعر�ض ،الذي ي�شكل
من�صة مهمة للتعريف ب�أحدث املنتجات يف جماالت الهند�سة
والإن�شاءات والت�صاميم ،بجانب م�ساهمته يف �إب��رام �صفقات
جمزية يف جماالته املختلفة.
و�أ�ضافت الكتبي �أن املعر�ض وف��ر فر�صاً كبرية للحا�ضرين
الذين تفاعلوا مع العرو�ض املتنوعة ،والقيم الإبداعية املتميزة
يف الفنون املعمارية الراقية ،مبا يف ذلك الأر�ضيات واجلدران
والأب ��واب والنوافذ ،وت�صميم وتنفيذ املطابخ واال�ست�شارات
الهند�سية واملقاوالت والإن�شاءات� ،إىل جانب التوا�صل املبا�شر
م��ع املهند�سني و�أ� �ص �ح��اب االخ�ت���ص��ا���ص وال���ش��رك��ات ،متيحاً
الفر�صة لزواره لالطالع على �أحدث املنتجات ب�أف�ضل الأ�سعار،
والتعرف على الإبداع واالبتكار يف الر�ؤى والأفكار.
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«راكز» توا�صل م�سرية الإجنازات باحت�ضانها �أكرث من � 15ألف �شركة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ت�أ�س�ست مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية
“راكز” ا�سرت�شادا ب��ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ ��س�ع��ود ب��ن ��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ملوا�صلة
م�سرية النجاح التي بد�أتها املناطق احلرة
بالإمارة منذ ما يقارب  20عاما ولتعمل
حت��ت م�ظ�ل��ة واح� ��دة ووف ��ق ر�ؤي� ��ة موحدة
ترمي �إىل امل�ساهمة يف منو وازدهار اقت�صاد
�إمارة ر�أ�س اخليمة.
وت �ل �ع��ب “راكز” دورا حم ��وري ��ا يف ر�سم
امل�شهد االق�ت���ص��ادي لإم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة
والذي بدوره ي�ساهم يف دفع عجلة التنمية
االقت�صادية ال�شاملة يف دولة الإمارات.
ت�ضم “راكز” يف الوقت ال��راه��ن ما يزيد
ع��ن � 15أل��ف �شركة م��ن �أك�ث�ر م��ن 100
دول��ة والتي تعمل يف �أك�ثر من  50قطاعا
ي�شمل التجاري واال�ست�شاري وال�صناعي
واملهني وغريه.
وت�ستفيد هذه ال�شركات من خمتلف املرافق
والت�سهيالت التي متنحها “راكز” لهم يف
امل�ن��اط��ق وامل��واق��ع املتخ�ص�صة ال�ت��ي متكن
العمالء م��ن م��زاول��ة �أعمالهم وتو�سعتها
ب��ال���ش�ك��ل ال ��ذي ي�ع�م��ل ع�ل��ى ازده ��اره ��م يف
املنطقة وتر�سيخ مكانة �إمارة ر�أ�س اخليمة
كبيئة حا�ضنة لال�ستثمارات العاملية ووجهة
مثالية للعمل والعي�ش.
وا��س�ت�م��رت “راكز” يف ت�ق��دمي ك��ل و�سائل
ال��دع��م ل�ع�م�لائ�ه��ا خ�ل�ال ف�ت�رة اجلائحة
وا�ضعة �صحتهم و�سالمتهم بالإ�ضافة �إىل
�صحة و��س�لام��ة موظفيها وزواره � ��ا على
ر�أ�س �أولوياتها من �أجل ا�ستمرار ال�شركات
مب��زاول��ة �أعمالها دون �أي ت��أث��ر بالعوامل
اخلارجية .
و وا��ص�ل��ت ت�ق��دمي ح��واف��ز وب��رام��ج الدعم
للعمالء ع�ل�اوة على ط��رح ب��اق��ات مبتكرة

جل ��ذب امل���س�ت�ث�م��ري��ن اجل � ��دد اب� �ت ��داء من
باقات ت�أ�سي�س الأع�م��ال يف جم��ال التجارة
الإلكرتونية ورخ�صة التعليم االفرتا�ضي
وو�صوال �إىل باقة “�أعمايل” التي ت�ضمنت
مزايا ح�صرية .
و وا�صلت “راكز” دع��م القطاع ال�صناعي
بالرتكيز على تطوير البنية التحتية و
ال�ت��ي ت�شمل امل�ستودعات وق�ط��ع الأرا�ضي
القابلة للتطوير و�سكنا للعمال يف مناطقها
ال�صناعية املخ�ص�صة ملختلف الأن�شطة
وال� �ت ��ي ت�ت�م�ي��ز ب �ق��رب �ه��ا م ��ن �أه � ��م املراكز
اللوجي�ستية يف �إم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة مثل
املوانئ البحرية واملطار.
و جنحت “راكز” يف ا�ستقطاب ع��دد من
ال���ش��رك��ات العاملية ذات ال�صيت وال�سمعة
املعروفة يف خمتلف ال�صناعات للت�سجيل
فيها واال�ستفادة من اخلدمات ومن �أهمها
جم�م��وع��ة � �س��ان ال�ن�م���س��اوي��ة ال �ت��ي �أ�س�ست
�شركتها التابعة اجلديدة حتت ا�سم “�سان
�إنرتتك” يف “راكز” مل ��زاول ��ة ن�شاطها
املتعلق مبعاجلة غاز الهيدروجني ال�صديق
للبيئة وامل�ستخدم يف الزراعة حيث �أن�ش�أت
امل�ج�م��وع��ة وح ��دة �صناعية متكاملة على
قطعة �أر���ض تبلغ م�ساحتها  8470مرتا
مربعا يف منطقة احلمرا ال�صناعية التابعة
لراكز لإن�ت��اج غ��از الهيدروجني بالإ�ضافة
�إىل م�صنع ومزرعة لرتبية الأ�سماك بقيمة
ا�ستثمارية تعادل  12مليون درهم وت�ضم
امل�ن���ش��أة نظاما زراع �ي��ا م�ستداما بالكامل
ي�ت��أل��ف م��ن م��رك��ز �أب �ح��اث وخم�ت�بر علمي
وحمطة حتلية وم�شاتل عالوة على �أنظمة
ال��زراع��ة املائية الداخلية وم��ن املتوقع �أن
تولد املن�ش�أة ما يكفي من الطاقة لتزويد
مبانيها بالكهرباء �إ��ض��اف��ة �إىل ان�ت��اج غاز
الهيدروجني الأخ�ضر ع��ن طريق �أنظمة
ال�شركة للطاقة ال�شم�سية.
و �أ�س�ست �شركة �إمبو�سال �ستيل ميلز ذ م م

�إحدى ال�شركات العريقة والعاملة يف دولة
الإم � ��ارات م�ن��ذ ثمانينيات ال �ق��رن املا�ضي
وحدتها ال�صناعية يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
ع�ب�ر “راكز” لإن �ت��اج الأن��اب �ي��ب املعدنية
والأن ��اب� �ي ��ب امل���س�ت�خ��دم��ة يف ن �ق��ل امل �ي ��اه و
الدعائم  .وتخطط ال�شركة لت�سجيل ثالث
��ش��رك��ات �أخ� ��رى م��ن امل�ج�م��وع��ة نف�سها يف
مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية “راكز”
با�ستثمار ي�صل قيمته �إىل  250مليون
دره��م على م�ساحة تبلغ م�ساحتها 140
�ألف مرت مربع .
و م��ن امل �ت��وق��ع �أن ي�ع�م��ل ب��ال���ش��رك��ة �أكرث
م��ن  450ع��ام�لا لإن �ت��اج م��ا ي �ع��ادل 1.5
مليون ط��ن م�تري م��ن الأن��اب�ي��ب املعدنية
�سنويا ليتم توزيعها على خمتلف امل�شاريع
امل�ح�ل�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة .و ان���ض�م��ت ��ش��رك��ة راد
انرتنا�شيونال ملقاوالت الطرق “ذ .م .م”.
ال��رائ��دة يف قطاع الإن���ش��اءات �إىل “راكز”
ب��ا��س�ت�ث�م��ار  10م�لاي�ين دره ��م لت�أ�سي�س
فرعها اجلديد مبنطقة الغيل ال�صناعية
حتت ا�سم “راد �أ�سفلت “ذ .م .م ”.ومتتلك
�شركة راد انرتنا�شيونال ملقاوالت الطرق
�أك�ث�ر م��ن  18ع��ام��ا م��ن اخل�ب�رة يف قطاع
الإن���ش��اءات حيث �أجن��زت خ�لال ه��ذه املدة
ال �ع��دي��د م��ن امل���ش��اري��ع يف دول ��ة الإم � ��ارات
مما �أت��اح لها تكوين وج��ود قوي يف ال�سوق
املحلي وت�ق��ع من�ش�أة راد يف “راكز” على
قطعة �أر���ض تتجاوز م�ساحتها 10000
م�تر م��رب��ع ب�ط��اق��ة ا�ستيعابية ت�صل �إىل
 200ع��ام��ل و��س�ي�ت��م ا� �س �ت �خ��دام املن�ش�أة
اجل ��دي ��دة لإن �ت ��اج امل� ��واد ال�ل�ازم ��ة لإجن ��از
م �� �ش��اري��ع م� �ق ��اوالت ال� �ط ��رق .و ان�ضمت
�شركة بوالر مانيوفاكت�شورينج الرائدة يف
جم��ال الهند�سة املتقدمة و�صناعة �ألياف
الكربون �إىل “راكز” و�ستزاول عملياتها
من من�ش�آتها يف منطقة احلمرا ال�صناعية
وتخطط ال�شركة خللق ما يزيد عن 50

فر�صة عمل للعمالة املاهرة يف �إم��ارة ر�أ�س
اخليمة من �أجل لتلبية الإقبال الكبري على
�ألياف الكربون واملنتجات املركبة يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ومنطقة ال�شرق
الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا و�أ�س�ست �شركة
ك�ير��س��وف ج�ل��وب��ال م �ق��را ل�ه��ا يف “راكز”
وتخت�ص ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة يف ق�ي��ا���س �أداء
املركبات وتوفري احللول الهند�سية املتعلقة
بتطوير املنتجات وخف�ض التكلفة وهند�سة
�أن�ظ�م��ة الت�صنيع وم��ن امل�ت��وق��ع �أن تخلق
ال�شركة ما يقارب  100وظيفة يف املجال
الهند�سي لدعمها يف مزاولة �أعمالها والتي
تبا�شرها يف من�ش�أتها اجل��دي��دة مبنطقة
احلمرا ال�صناعية والواقعة على م�ساحة
 7300مرت مربع.
و ق��ام��ت ��ش��رك��ة � �س�يرك��والر كومبيوتينغ
الربيطانية املن�ش�أ والعاملة يف جمال �إعادة
ت��دوي��ر �أج �ه��زة احل��ا��س��ب الآيل املحمولة
وامل�ستعملة بتو�سيع من�ش�أتها الإنتاجية يف
“راكز” لتمتد على م�ساحة تبلغ 27460
م�ترا مربعا بتكلفة ا�ستثمارية ت�صل �إىل
 8م�لاي�ين دره��م كافية ال�ستيعاب طاقة
�إن �ت��اج �ي��ة لإع � ��ادة ت��دوي��ر م��ا م �ع��دل��ه 50
�أل ��ف ج �ه��از ح��ا��س��ب �آيل حم �م��ول �شهريا
على خ�لال العامني القادمني لتتيح بهذا
التو�سع  300فر�صة عمل جديدة يف �إمارة
ّ
ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة .وان�ت�ق�ل��ت ��ش��رك��ة �سبي�شال
ال��رائ��دة ع��امل�ي��ا يف جم��ال ت�صنيع معدات
ال�ت��دري��ب على ال�ط�يران ملن�ش�أة �أك�ب�ر على
قطعة �أر�ض م�ست�أجرة يف “راكز” مب�ساحة
تبلغ  12775م�ترا مربعا وال�ت��ي ت�شكل
 73يف امل ��ائ ��ة زي � ��ادة ع �م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه يف
ال�سابق نظرا لزيادة حجم �إنتاجها والذي
بلغ  50يف املائة حيث تتخذ ال�شركة من
مقرها يف “راكز” مركزا خلدمة عمالئها
العامليني من �شركات الطريان العريقة مثل
لوفتهانزا واخلطوط اجلوية ال�سنغافورية

وكانتا�س واخل�ط��وط اجلوية الربيطانية
على �أن يتم تد�شني املن�ش�أة بالكامل بحلول
نهاية الربع الأول من العام اجلاري.
و يف �سياق التعاون مع اجلهات احلكومية
وال�شركاء اال�سرتاتيجيني تعاونت “راكز”
م��ع دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف ر�أ���س
اخليمة لإتاحة الفر�صة �أم��ام امل�ستثمرين
اال?جانب مل��زاول��ة �أع�م��ال�ه��م خ ��ارج حدود
املنطقة احل��رة لي�صلوا �إىل ال�سوق املحلي
عن طريق نظام الرتخي�ص املزدوج.
ك�م��ا افتتحت “راكز” ب��ال�ت�ع��اون م��ع بنك
ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ال��وط�ن��ي من�صة رق�م�ي��ة يف
مركز خدمات “راكز” الكائن يف منطقة
احلمرا ب�إمارة ر�أ�س اخليمة بهدف ت�سهيل
ع�م�ل�ي��ة ف�ت��ح ح���س��اب��ات م���ص��رف�ي��ة لعمالء
“راكز” وتقدمي كافة طلباتهم امل�صرفية
دون احل��اج��ة �إىل احل�ضور �شخ�صيا لدى
فرع البنك وت�ساهم خدمة “كويك �أبالي”
املتاحة يف من�صة بنك ر�أ�س اخليمة املتواجدة
يف مركز خدمات “راكز” يف حت�سني بيئة
الأع�م��ال ومتكني امل�ستثمرين من مزاولة
�أع �م��ال �ه��م ب�ك��ل ��س�ه��ول��ة وي���س��ر ح�ي��ث تعد
املن�صة جزءا من ال�شراكة طويلة الأمد بني
“راكز” و بنك ر�أ�س اخليمة والتي تت�ضمن
خطة لرتكيب املزيد من املن�صات امل�شابهة
يف خمتلف املواقع واملناطق التابعة لراكز.
ك�م��ا �أع �ل �ن��ت “راكز” ع��ن ت��وق�ي��ع مذكرة
ت �ف��اه��م م ��ع م �� �ص��رف الإم� � � ��ارات للتنمية
املعني بتمكني �أجندة التنويع االقت�صادي
والتحول ال�صناعي لدولة الإمارات بهدف
تعزيز بيئة الأع�م��ال يف القطاع ال�صناعي
ب��ال��دول��ة ب�شكل ع��ام و�إم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة
ب�شكل خ��ا���ص ومب��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة يقدم
م���ص��رف الإم � ��ارات للتنمية ح�ل��وال مالية
م�ب�ت�ك��رة ل�ل���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة حت��ت مظلة
“راكز” ب �ه��دف م���س��اع��دت�ه��ا ع �ل��ى النمو
والتو�سع .

عوي�ضة املرر لـ «وام»:

 18مليار درهم ا�ستثمارات �أبوظبي يف قطاع توليد الطاقة الكهربائية لعام 2021
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د معايل املهند�س عوي�ضة مر�شد امل��رر رئي�س دائرة
الطاقة يف �أبوظبي �أن حجم اال�ستثمارات يف قطاع توليد
الطاقة الكهربائية لعام  2021بلغ  18مليار درهم
يف م�صادر الطاقة التقليدية وغريها وتوقع �أن ت�شكل
اال�ستثمارات يف الطاقة النظيفة واملتجددة حتى عام
� 2025أك�ثر من  90%من �إجمايل اال�ستثمارات يف
القطاع.
و قال معاليه يف حوار مع وكالة �أنباء الإم��ارات “وام”
بالتزامن مع انطالق فعاليات امل�ؤمتر العاملي للمرافق
� 2022إن �أب��وظ�ب��ي جنحت يف تطوير ق�ط��اع املرافق
خالل العقود املا�ضية لتواكب كافة املتغريات احلالية
واخلا�صة باال�ستدامة واحلفاظ على البيئة والتغريات
املناخية  .و�أ�ضاف �أن ال�سيا�سات واللوائح املبتكرة �ستلعب
خالل الفرتة املقبلة دورا مهما يف تطوير كامل قطاع
امل��راف��ق ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت��وظ�ي��ف ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف كافة
العمليات مثل التوليد والتخزين والنقل والتوزيع.
و�أكد معاليه �أنه �سيتم االنتهاء من �أمتتة كافة عدادات
الكهرباء واملياه يف �إم��ارة �أبوظبي بنهاية العام 2024
وذل��ك �ضمن خطة ال��دائ��رة للتحول الرقمي وحتقيق
�أعلى م�ستويات للكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة.
و �أ�شار معاليه �إىل �أنه يوجد توجه كبري لتحول قطاع
الكهرباء �إىل تطبيق التقنيات ومتكني امل�شغلني ب�شكل
•• �أبوظبي-الفجر:

ُي �ع �ت�ب�ر م �ع��ر���ض �أب ��وظ �ب ��ي ال� ��دويل
لل�صيد وال�ف��رو��س�ي��ة امل �ك��ان الأمثل
القتناء �أح��دث االبتكارات واملُنتجات
عالية اجلودة يف قطاع �أ�سلحة ال�صيد
ال ��ذي ينمو ��س�ن��وي�اً ب�شكل ملحوظ
ا��س�ت�ج��اب��ة ل��رغ�ب��ة ج�م�ه��ور املعر�ض،
حيث ب�إمكانهم احل�صول على كل ما
يحتاجونه ملمار�سة هوايتهم امل ُ ّ
ف�ضلة
يف ال�صيد م��ن ال�ب�ن��ادق ،امل�سد�سات،
ال��ذخ��ائ��ر ،ب�ن��ادق مزخرفة للعر�ض،
خ�ن��اج��ر ت��راث �ي��ة�� ،س�ك��اك�ين ال�صيد،
والبنادق الهوائية ،ف�ض ًال عن �أحدث
امل �ن��اظ�ي�ر وم�ل�اب ����س ومُ�ستلزمات
رحالت ال�صيد ،والتي ُتقدّمها �أف�ضل
العالمات التجارية.
ويتناف�س مُ�صمّمو �أ�سلحة ال�صيد
يف العامل ومُ�ص ّنعوها من ال�شركات
واخلرباء يف تقدمي ال�سالح الأف�ضل
لل�صيادين .ويف كل عام تربز ابتكارات
الفتة ون��ادرة يف عامل �أ�سلحة ال�صيد
ب�ح�ك��م م��ا ُت �ق � ّدم��ه م��ن ف � ّ�ن وج ��ودة
ومتانة و�أمان ،ويتم �صنعها خ�صي�صاً
جلمهور معر�ض �أبوظبي لل�صيد.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أ ّنه يف دورة العام
امل��ا��ض��ي (�أب��وظ�ب��ي ّ )2021
مت بيع
�أكرث من  2000قطعة من �أ�سلحة
ال�صيد ،ب�إجمايل مبيعات مبا�شرة يف
م��وق��ع احل ��دث جت ��اوزت  29مليون
دره � ��م �إم � ��ارات � ��ي ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن عقد

ال مركزي �إىل جانب �آليات ال�سوق اجلديدة حيث �شهد
قطاع الكهرباء تغريات �سريعة �أهمها زي��ادة االعتماد
على م�صادر الطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة مثل
ال�شبكات الذكية وتقنيات التخزين واملنتجات املوفرة
للطاقة.
و�أو� �ض��ح معاليه �أن ال�ق��درة الإنتاجية يف �أب��وظ�ب��ي من
الطاقة الكهربائية ت�صل حاليا �إىل  23جيجاوات 6%
منها من الطاقة املتجددة.
وق��ال معاليه �إن امل�ؤمتر العاملي للمرافق ميثل فر�صة
مهمة لتبادل اخل�ب�رات واالط�ل�اع على �أح��دث الر�ؤى
العاملية م��ن �أج��ل تطوير ق�ط��اع امل�ي��اه وال�ك�ه��رب��اء وفق
�أ�س�س قائمة على التكنولوجيا احلديثة واال�ستدامة
لي�سهم احل��دث يف تعزيز مكانة �أبوظبي من�صة عاملية
لإيجاد حلول ملختلف التحديات العاملية.
و حول التحول الرقمي يف القطاع  ..قال معايل عوي�ضة
امل��رر �إن تطوير املرافق من خالل الرقمنة يف خمتلف
املراحل الت�شغيلية ي�ساهم يف مواكبة تطلعات �أبوظبي
نحو تعزيز ك�ف��اءة الطاقة وتعزيز �أم��ن الإم� ��دادات يف
امل�ستقبل وفق �أ�س�س �أكرث ا�ستدامة حيث مت طرح 109
خدمات رقمية عرب خمتلف املن�صات احلكومية والتي
مت�ث��ل ن���س�ب��ة  76.2%م��ن �إج �م��ايل اخل��دم��ات التي
يقدمها القطاع يف الإمارة ..كما تقدم الدائرة 100%
من خدماتها رقميا.
و قال رئي�س دائرة الطاقة يف �أبوظبي  “ :ن�شهد اليوم

تغريات هامة و مت�سارعة على �ساحة الطاقة العاملية
مدفوعة مبزيج من االبتكارات التكنولوجية ،والتغريات
غري املتوقعة يف العر�ض والطلب التي تت�أثر بالأو�ضاع
اجليو�سيا�سية وت��ؤث��ر على �سلوك اال�ستهالك وو�ضع
ال�سيا�سات».
و �أ��ض��اف معاليه �أن هناك �إجماعا عامليا على �ضرورة
حتويل التحديات الراهنة �إىل فر�صة لت�سريع م�سرية
التحول �إىل الطاقة النظيفة وحتقيق احلياد الكربوين
بحلول .2050
و �أ�شار �إىل �أن��ه عندما يتعلق الأم��ر بالتحول يف قطاع
ال �ط��اق��ة ي�ت�ط�ل��ع ال �ع��امل �إىل ق �ط��اع امل��راف��ق م��ن �أجل
ال�ق�ي��ادة واالب�ت�ك��ار التكنولوجي و زي��ادة االع�ت�م��اد على
الطاقة الكهربائية كونها واح��دة من �أوىل �أدوات �إزالة
ال�ك��رب��ون و توليد �أك�ب�ر ق��در ممكن منها م��ن م�صادر
متجددة ونظيفة حتى تتمكن ال�شركات وال�صناعات
الأخ��رى من حتقيق �صايف �أهدافها ال�صفرية ..وتوقع
�أن يرتفع النمو ال�سنوي املركب ل�سوق املرافق العاملية
مبقدار  8,8%بالإ�ضافة لنمو الطلب على الكهرباء
وت�ضاعف ا�ستهالك الطاقة واملياه ثالث م��رات خالل
العقد القادم .
و �أكد معاليه التزام �أبوظبي بدورها الرائد يف التحول
النموذجي نحو الطاقة املتجددة والنظيفة وموازنة هذا
التحول مع متطلبات حماية البيئة ،والنمو امل�ستدام
وهو من الأهداف الرئي�سية التي ت�ضطلع دائرة الطاقة
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مركز �أبوظبي لل�صحة العامة يطلق �سل�سلة
ور�ش عمل حول املعلومات الغذائية

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن مركز �أبوظبي لل�صحة العامة ،الأول من نوعه يف املنطقة والذي
يهدف �إىل احلفاظ على �صحة �سكان الإمارة و�ضمان �سالمة العاملني فيها
من خالل تعزيز مفاهيم ال�صحة العامة وال�صحة الوقائية ،عن �إطالق
�أول �سل�سة من ور�ش العمل يف �إطار برنامج “�صحي” ،تهدف �إىل تدريب
امل�ؤ�س�سات الغذائية الفندقية على عر�ض املعلومات الغذائية �ضمن قوائم
الطعام املقدمة للم�ستهلكني.
وي�ه��دف برنامج “�صحي” ال��ذي قدمه مركز �أب��وظ�ب��ي لل�صحة العامة
�إىل تدريب  600م�ؤ�س�سة غذائية فندقية م�سجلة ل��دى دائ��رة الثقافة
وال�سياحة – �أبوظبي ،على عر�ض معلومات ال�سعرات احلرارية واملكونات
الغذائية الكلية يف قوائم الطعام التي تقدمها ،لتثقيف �أف��راد املجتمع،
ومتكينهم من اتخاذ قرارات وخيارات غذائية �سليمة ،واتباع �أمناط احلياة
ال�صحية .وي��أت��ي برنامج “�صحي” ان�سجاماً م��ع ال�ت��زام مركز �أبوظبي
لل�صحة العامة بدعم برامج ومبادرات ال�صحة العامة اعتماداً على التعاون
امل�شرتك مع جمموعة وا�سعة من الهيئات وامل�ؤ�س�سات يف �إمارة �أبوظبي.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة م��رمي ال��واح��دي ،م��دي��ر �إدارة �صحة املجتمع يف مركز
�أبوظبي لل�صحة العامة“ :تدرك غالبية النا�س �أن تناول عدد كبري من
ال�سعرات احلرارية قد ي�ؤدي �إىل زيادة الوزن وعواقب �صحية �أخرى .ولذا،
من ال�ضروري حتديد عدد ال�سعرات احلرارية يف الوجبات التي نتناولها
ل�ضمان �صحتنا ،واحلفاظ على نظام غذائي �صحي ووزن مالئم .و�ستتيح
ه��ذه امل�ب��ادرة فر�صة لتمكني املجتمع من اتخاذ ق��رارات غذائية �سليمة.
ول��ن تقت�صر ف��ائ��دة امل�ب��ادرة على �إط�ل�اع امل�ستهلكني ح��ول ع��دد ال�سعرات
احلرارية فح�سب ،فهي غري كافية ملعرفة القيمة ال�صحية للوجبات ،بل
�ستتيح لهم معرفة املكونات الغذائية الكاملة ،مثل الدهون والربوتينات
والكربوهيدرات« .
و�سي�شرف مركز �أبوظبي لل�صحة العامة على تطبيق الإر�شادات التوجيهية
اخلا�صة بطريقة عر�ض املعلومات الغذائية ،مبا ي�ضمن توحيد الأ�سلوب
املتبع يف جميع امل�ؤ�س�سات يف �أبوظبي .كما �سيعمل الربنامج على توجيه
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة من خالل امل��واد التثقيفية والتعليمية حول ا�ستخدام
برنامج التحليل الرقمي ل�ل�أغ��ذي��ة ل�ضمان حتقيق الأه ��داف ال�شاملة
للربنامج.
كما �سيوا�صل مركز �أبوظبي لل�صحة العامة جهوده الهادفة لتمكني جميع
امل�ؤ�س�سات الغذائية امل�شاركة من خالل تنظيم االجتماعات الدورية ملتابعة
تقدم الربنامج ،ومتكني و�صول امل�ؤ�س�سات لأحدث برامج حتليل التغذية
الرقمية ،وتنظيم الزيارات امليدانية التدريبية.

غرفة ال�شارقة ُتنظم «ملتقى �سيدات
الأعمال بني ال�شارقة و�أوربا» اليوم

•• ال�شارقة-الفجر:

بدعمها وحتقيقها .و قال معاليه �إن �أبوظبي حتت�ضن
عددا من �أكرب حمطات الطاقة ال�شم�سية و�أكرثها كفاءة
من حيث التكلفة يف العامل ،مثل حمطة ن��ور �أبوظبي
للطاقة ال�شم�سية وم�شروع الظفرة للطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ،كما �أنها الأوىل يف ال�شرق الأو�سط التي
ت�ضيف الطاقة النووية �إىل �شبكتها الكهربائية ..ومن
املتوقع �أن ت�صل ن�سبة �إنتاج الطاقة النظيفة يف الإمارة
�إىل �أكرث من  54%بحلول عام .2025
و�أ��ش��ار معاليه �إىل �أن �أبوظبي ب�صدد �إط�لاق الت�شغيل
التجاري ملحطة الطويلة لتحلية املياه بتقنية التنا�ضح
العك�سي وهي الأكرب عامليا وت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية
�أي�ضا حيث �ستنتج حوايل  200مليون جالون بريطاين
من املياه املحالة يوميا وت�ساهم يف رفع القدرة الإنتاجية
بهذه التقنية �إىل حوايل  43%بحلول .2025

تنظم غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة اليوم الثالثاء بالتعاون مع الرابطة
الن�سائية الأوربية“ ،ملتقى �سيدات الأعمال بني ال�شارقة و�أوربا” ،حتت
�شعار “ريادة الأعمال للمر�أة...كوين �أحدهم” ،والذي يهدف �إىل تعزيز
ثقافة ري��ادة الأع�م��ال وحتفيز ال�سيدات لبدء �أعمالهن اخلا�صة ،ف�ضال
عن تو�سيع جماالت التعاون والتن�سيق لزيادة م�شاركة املر�أة يف القطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة .و�سيت�ضمن امللتقى ال��ذي �سينعقد يف مقر ال�غ��رف��ة بتمام
ال�ساعة العا�شرة �صباحا ،تنظيم جل�سات حوارية تناق�ش التخطيط للنظام
البيئي اخلا�ص بال�شركات النا�شئة يف �إم��ارة ال�شارقة ،وم�س�ؤولية تطوير
الأعمال يف جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار ،ف�ضال عن
ا�ستعرا�ض الآليات املبتكرة لتمويل م�شروعات رائدات الأعمال� ،إىل جانب
ا�ست�ضافة عدد من رائدات الأعمال مل�شاركة ق�ص�ص جناحهن والتحديات
التي واجهتهن وكيف تغلنب عليها ،كما �سيخ�ص�ص جزء من امللتقى لتنظيم
ور�ش عمل �إر�شادية حول كيفية بناء عالقات مهنية فاعلة و�أحدث املمار�سات
يف التوا�صل ال�سريع مع العمالء ،وكيفية تقدمي العرو�ض للم�ستثمرين،
و�س ُتختتم فعاليات امللتقى بجل�سة للتوا�صل والتعارف بني احل�ضور.

معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد ُيعلن �آليات املُ�شاركة والبيع وال�شراء يف قطاع الأ�سلحة

ال�صفقات ،واعتماد وكالء ومو ّزعني.
و�سجّ لت ال�شركات املُ�ص ّنعة لأ�سلحة
ال�صيد ن�سبة �إقبال عالية ،حيث ّ
مت
عر�ض العديد من الأ�سلحة املُ�صممة
ح��دي �ث �اً ب�ت�ق�ن�ي��ات م�ب�ت�ك��رة وحرفية
ع��ال �ي��ة ا��س�ت�ق�ط�ب��ت ُع ��� ّ�ش��اق ال�صيد
بال�سالح.
و ُتقام ال��دورة القادمة (ال�ـ  )19من
املعر�ض ال��دويل لل�صيد والفرو�سية
“�أبوظبي  ،”2022خ�لال الفرتة
م��ن � 26سبتمرب ولغاية � 2أكتوبر
القا ِدمَني ،بتنظيم من نادي �صقاري
الإمارات ،وبرعاية من هيئة البيئة -

�أبوظبي ،ال�صندوق الدويل للحفاظ
ع �ل��ى احل � �ب� ��ارى ،وم ��رك ��ز �أبوظبي
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �م �ع��ار���ض ح �ي ��ث ُي �ق ��ام
احلدث.
و�أ��ش��اد معايل ماجد علي املن�صوري
رئ� �ي� �� ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة
ل �ل �م �ع��ر���ض ،الأم �ي ��ن ال� �ع ��ام لنادي
�صقاري الإم��ارات ،باجلهود الكبرية
التي تبذلها وزارة الداخلية والقيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي ،من خالل
مكاتبها ال�ت��ي ت�ت��واج��د خ�ل�ال فرتة
�إق��ام��ة امل �ع��ر���ض لت�سهيل �إج � ��راءات
ت��راخ �ي ����ص �� �ش ��راء �أ� �س �ل �ح��ة ال�صيد

وال �ت �ع��ري��ف ب �ه��ا ،وف ��ق الت�شريعات
والآليات املعمول بها.
و�أك ��د �أ ّن امل�ع��ر���ض ي�ستقطب �سنوياً
م �ئ��ات ال �� �ش��رك��ات ال��دول �ي��ة والآالف
و�ص ّناع
من روّاد الأعمال واملُ�شرتين ُ
القرار واملُهتمني من �أكرث من 120
جن�سية ،مم��ا ُي���ش� ّك��ل ف��ر��ص��ة كربى
لالكت�شاف واالب �ت �ك��ار ،وب �ن��اء �شبكة
�أع �م��ال وا��س�ع��ة على م�ستوى العامل
انطالقاً من �أبوظبي.
و�أط �ل �ق ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة
للمعر�ض“ ،دليل وتعليمات قطاع
�أ�سلحة ال�صيد” املُ��وجّ ��ه للعار�ضني،

Tuesday

ح�ي��ث تخ�ضـع عمليات بيـع �أ�سلحة
ال �� �ص �ي��د ل �ل �ع��دي��د م� ��ن ال� ��� �ش ��روط
والأح � �ك� ��ام والإج� � � � ��راءات ال �ت��ي يتم
تقدميها بو�ضوح للعار�ضني املعنيني
ل�ضمان االلتزام التام بها.
وق��د ط� �وّرت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بدولة
الإم� ��ارات وال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
�أب��وظ�ب��ي ب��رام��ج �إل�ك�ترون�ي��ة خا�صة
ب�ع�م�ل�ي��ات ت��رخ�ي����ص اق �ت �ن��اء �أ�سلحة
ال�صيد ،وت�سريع �إج��راءات احل�صول
ع �ل �ي �ه��ا ،وال �ت �ن �� �س �ي��ق م� ��ع �سلطات
الرتخي�ص يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي و�سائر الدول الأخرى.

و ُت�ت��اح الفر�صة لكل م��ن جت��اوز �سن
 21عاماً من مواطني دولة الإمارات
باقتناء  3قطع �سالح من املعر�ض.
كما ويُ�سمح جلميع اجلن�سيات من
كافة ال��دول ب�شراء �أ�سلحة ال�صيد،
�شرط تقدمي وثيقة عدم ممانعة من
ال�سلطة املُخت�صّ ة يف بلد املُ�شرتي،
يتم فيها تو�ضيح عدد قطع ال�سالح
والأنواع امل�سموح بها.
وت �� �ش �م��ل الأ�� �س� �ل� �ح ��ة ال� �ت ��ي يُ�سمح
�شرا�ؤها من معر�ض �أبوظبي ،بنادق
ال���ص�ي��د ،امل���س��د��س��ات ل�غ��اي��ة ع �ي��ار 9
ملم ،ال�سيوف واخلناجر الرتاثية،

��س�ك��اك�ين ال���ص�ي��د ،وح� ��دات الرماية
اخل�شبية والبال�ستيكية ،الأ�سلحة
الهوائية التي تقل عن  8جول وهي
ال حتتاج �إىل ترخي�ص ..
وي�ح��ق مل��ن ه��م دون ال�سن القانوين
�� �ش ��را�ؤه ��ا مب��واف �ق��ة ويل الأم� � ��ر �أو
الو�صي ،وكذلك الأ�سلحة الهوائية
التي تزيد عن  8جول وهي تتطلـب
احل �� �ص��ول ع �ل��ى ت��رخ�ي�ـ����ص مُ�ســبق
وف��ق الإج � ��راءات امل ُ� ّت�ب�ع��ة .ويُ�شرتط
ع�ل��ى ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات املحلية
والدولية الراغبة بامل�شاركة يف قطاع
�أ��س�ل�ح��ة ال�صيد مب�ع��ر���ض �أبوظبي،

احل�صول على ت�صريح مُ�شاركة من
مكتب الأ�سلحة واملواد اخلطرة بوزارة
ال��داخ�ل�ي��ة يف دول��ة الإم � ��ارات بهدف
ا��س�ت�ك�م��ال �إج� � ��راءات حُ �ج��وزات �ه��م يف
املعر�ض .ومن ال�ضروري �أن يت�ضمن
الت�صريح ن�سخة عن ترخي�ص ن�شاط
ال�شركة من ال�سلطات املعنية مبنح
الرتاخي�ص �سواء يف الإم ��ارات �أو يف
ال ��دول الأخ ��رى ،م��ع �أه�م�ي��ة حتديد
ن��وع�ي��ة امل���ش��ارك��ة �إن ك��ان��ت للعر�ض
ف �ق��ط �أم ب �غ��اي��ة ال �ب �ي��ع ،واالل� �ت ��زام
بقائمة املواد التي ّ
متت املوافقة عليها
فقط و�شحنها قبل فرتة حمددة من
ان �ط�ل�اق احل � ��دث ،وال �ت �ق � ّي��د بكافة
ال�ضوابط والتعليمات ،وب�إجراءات
الأمن وال�سالمة املُعتمدة.
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املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :مويدوتي مانيما مويدو علي  -هندي اجلن�سية وعنوانه �إمارة �أبوظبي � -شارع الوثبة  -فيال رقم  126رقم
تلفون 0552628990
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )22365درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )22365درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70392

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7359

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2014
احمر
ميت�سوبي�شي مرياج
14
ابوظبي
27646
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2020 /0001033جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه احمد �شاكر حممد قوا�سمي  ,العنوان 9105260 :
ال�سو�سن ملقاوالت تركيب وحدات التكييف  ،العنوان 9173740 :
�شركة انرتنا�شونال اند�سرتیال �سبالي  ,العنوان 9105259 :
حممود �شاكر حممد قوا�سمي  ،العنوان 9105261 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/02/18قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح البنك العربي املتحد �ش.م.ع.
بالتايل  :حكمت املحكمة  :ب�إلزام املدعى عليهم (االوىل والثاين والثالث) بالت�ضامن ب�أداء مبلغ
 576,444,23درهم (خم�سمائة و �ستة و �سبعني الفا و اربعمائة و اربعة و اربعنی درهما و ثالثة و ع�شرين
فل�سا) للبنك املدعى مع الفائدة عليه بواقع  %10من تاريخ قيد الدعوى  22/3/2020و حتى متام
ال�سداد و بر�سوم و م�صروفات الدعوى و مبلغ ثالثة الف درهم �أتعاب حماماة و رف�ض ما عدا ذلك.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

�إجتماع خربة م�صرفية
العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70533

اجتماع خربة م�صرفية
�إعالن املدعي عليهم واخل�صم املدخل بالن�شر حل�ضور اجتماع خربة م�صرفية
يف الدعوي رقم  581/2021جتاري جزئي
حمكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية

�إىل املدعي عليه الأول � :شركة �سكاي ويز للنقليات العامة
واملدعي عليه الثاين � :صالح الدین حممد جميل
واخل�صم املدخل  :حممد عبد اهلل حممد علي الدويب الزيودي
مبا �أن هناك دعوة مقامة �ضدكم مبحكمة الفجرية الإحتادية مرفوعة من املدعي /م�صرف �أبوظبي
اال�سالمي حتت الرقم �أعاله وحيث �أنني اخلبري املنتدب لهذه الق�ضية  ،ف�إنني �أدعوكم �شخ�صياً �أو بوا�سطة
وكيل معتمد حل�ضور اجتماع خربة م�صريف وذلك يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/12ال�ساعة الواحدة
ظهراً وذلك مبقر م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي الكائن مببني رقم � 6إعمار �سكوير  -دبي ،وعليكم احل�ضور يف
املوعد املحدد �أعاله �أو من ينوب عنكم قانوناً مع �إح�ضار ن�سخة من امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري
للتوا�صل � :أحمد م�صطفي حممود طاحون
خبري م�صريف  ،رقم  665موبایل +971505277475 :
ahmed.m.tahoun@gmail.com

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13538بتاريخ 2022/5/10
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :خالـد مطر �سامل �سامل املهريي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :احمد كوتى كونهی كاندي -
اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (رمي االمارات للكمبيوتر) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )524165ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى:
 .1تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات) .2 ،تعديل الن�شاط التجاري من (بيع
اجهزة احلا�سب الأيل ولوازمها  -بالتجزئة) �إىل (بيع اجهزة احلا�سب الآيل ولوازمها  -بالتجزئة� ،إ�صالح
�أجهزة احلا�سب الآيل و�صيانتها ،تركيب معدات و�أجهزة الأمن واملراقبة و�صيانتها)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /علوي بالياليتودي كونهى حمي الدين ,اجلن�سية  :الهند
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /مالك حممد
علي مالك حممد �سليمان ,اجلن�سية  :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (مركز دجلـة خلدمات
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )28426ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

لإعالناتكم يف

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFISHPAF2021 /0000756الأحوال ال�شخ�صية

�إىل املحكوم عليه احمد حممود حممد ياغي  ,العنوان 9423757 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/02/15قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح بل�سم
اكرم یو�سف الرزي ,بالتايل :حكمت املحكمة حكما مبثابة احل�ضوري للمدعية بل�سم �أكرم يو�سف الرزي (على) املدعى عليه
�أحمد حممود حممد ياغي� -:أوال� :إثبات ح�ضانة املدعية البنها من املدعى عليه حممد .ثانيا� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع
للمدعية نفقة البنها منه حممد مبلغ ( ) 1500درهم يف ال�شهر لكافة م�ستلزماته من م�أكل وم�شرب وملب�س وم�سكن
وخدمات الكهرباء واملاء وال�صرف ال�صحي اعتبارا 2021/11/24م .ثالثا� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعية مبلغ
( )1000درهم ك�سوة عيد البنها حممد يف كل من عيدي الفطر والأ�ضحى .رابعا :تتحمل املدعية واملدعى عليه ر�سوم
الدعوى وم�صروفاتها منا�صفة بينهما ويتحمل املدعى عليه مبلغ  1000درهم من مقابل �أتعاب املحاماة.
خام�سا  :رف�ض بقية الطلبات
يعلن املدعى عليه باحلكم بالن�شر
�صدر احلكم مبثابة احل�ضوري وتلي علنا يف يوم الثالثاء  14رجب  1443هـ املوافق 15/2/2022م
با�سم �صاحب ال�سمو رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله و�صحبه و�سلم.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :اجي�ش موهان  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة �أبوظبي � -شارع اخلالدية  -بالقرب من فندق �شرياتون � -شقة
رقم  - 303رقم تلفون 0503243809
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )33657درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )33657درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

2013
ا�صفر
كيا ريو
8
ابوظبي
14531
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

وزارة العدل
العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70021

املو�ضوع  :التوثيقات واال�شهادات � /أ�ضافة اال�سم الرابع والقبيلة وال�شهرة
مقدمة الطلب  :فاطمة ح�سن احمد

يطيب ملحكمة خورفكان االحتادية االبتدائية �أن تقدم ل�سعادتكم �أطيب حتياتها
ووافر �شكرها  ....للطلب املقدم من ال�سيدة  /فاطمه ح�سن احمد � -إ�ضافة اال�سم
الرابع والقبيلة وال�شهرة يف جواز �سفرها وخال�صة القيد رقم ()304/753
لي�صبح الإ�سم كامال  :فاطمه ح�سن احمد ح�سن القا�ضي احلمادي ا�ستنادا لقيد
والدها ح�سن احمد ح�سن القا�ضي احلمادي قيد رقم  304/516فمن لديه
اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم �إىل حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية خالل
خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
القا�ضي � /سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية
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70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0050974

املخطـر /ا�سماعيل حممد عبدالرحمن حممد احلمادي  ,اماراتي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم
784199580946517
العنـوان � /أبوظبي  -هاتف رقم 0557772573 /
املخطر �إليه  /املخل�ص ملقاوالت البناء ذ م م واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم 218624
وميثلها املدير � /سليمان علي كياين مطلق  -ايراين اجلن�سية
العنـوان /ال�شارقة  -الغوير  -هاتف رقم 0507465698 /0509853744 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  26000درهم
املخطر �إليه حرر �شيكان للمخطر مببلغ  26000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم  200704مببلغ  10500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/12/15وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
و�شيك رقم  200743مببلغ  15500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/12/19وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

�سنة ال�صنع

2011
ف�ضي
[جيب �شريوقي
M
دبي
32654
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

وزارة العدل
�إخطار بالن�شر
االعالن بقائمة توزيع مبالغ املطالبات املالية
تنفيذ رقم  2020 / 1719عجمان

70392

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0063967
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � /صداقت علي نا�صر مالك نذير احمد ,اجلن�سية :
باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /
وقا�ص علي نوالفقار علي  ,اجلن�سية  :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (تربيز للخط) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )518577ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2022/99نزاع جتاري  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )125446درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :حمدان بن را�شد بن �سامل العي�سائي
عنوانه:امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره � -شارع االحتاد  -مبنى اخليمة  -مكتب رقم 3
املطلوب �إعالنه  -1 :بالكار للنقل بال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )125446درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

�إلـى � -1سید احمد �سید ر�ضا �سید زاده ,
 - 2حممود ر�ضا �سید احمد �سید زاده
ليكن معلومـا لـديكم بــ�أن احلكـم اال�ستئناف رقــم  2085/2021جتـاري
ال�صـادر بتاريخ  11/01/2022قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف
الطاعن  /حممد ح�سنی معمار بن �سيف اهلل  ،يف الطعن امل�شار اليه اعاله
وعليكم �إيداع مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم
وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب �إدارة الدعوى يف موعد �أق�صاه
خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0010145مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :البيت الذهبي ل�صيانة ال�سيارات ملالكها را�شد �سعيد عبداهلل حممد
ال�شحي  -جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/16أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية (الدائرة التجارية اجلزئية اخلام�سة)  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من
تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/4/27م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70555

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة في�صل ال�شمري ملقاوالت البناء
وميثلها  :في�صل �أحمد ال�شيخ ن�صار
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2022 /0001953مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه � :شركة في�صل ال�شمري ملقاوالت البناء وميثلها  :في�صل �أحمد ال�شيخ ن�صار
العنوان  :ال�شارقة � /شارع ال�شرق � /شقة رقم 204
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حمد بدر علي حممد احلو�سني  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم
املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  266350.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

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

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70555

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أنه كل من  .1 :ال�سيد  :نعيم ح�سن همایون كوبر �ضلع  -اجلن�سية :
بنغالدي�ش ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد  :زكري
ح�سنی ای كی ام ف�ضل احلق  -اجلن�سية :بنغالدي�ش .2 ،ال�سيد � :أكرم اال�سالم حممد عمر فاروق
 اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىلال�سيد  :زكری ح�سنی ای كی ام ف�ضل احلق  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (خدمات
املورد لتنجيد ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )212429ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري وكيل خدمات ،وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :جا�سم الدين رفي�ض الدين بيدا  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%20وذلك �إىل ال�سيد :زكري ح�سنی
ای كی ام ف�ضل احلق  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (اللقاء لتنجيد مقاعد
املركبات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )550114ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى  • :تغيري وكيل اخلدمات،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

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

حمكمة اال�ستئناف
70197

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2012
ابي�ض
لكزي�س IS250
B
عجمان
76671
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :حممد علي �شاهني �شاهني  -اردين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة عجمان  -مبنى �سلطان � -شارع عمار � -شقة رقم
 - 202رقم تلفون 0524425539
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )31474درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )31474درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

املحكمة االبتدائية املدنية

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

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7351

�إعـالن �صحيفة الطعن رقم 2022/ 283
بوكالة املحامي  /جو�سلني خري اهلل

ليكن معلومـا لـديـكـم بـان حمـكمة عجـمـان االحتـاديـة االبتدائـيـة بتاريخ
 27/4/2022قررت االعالن بقائمة توزيع مبالغ املطالبات املالية يف
الق�ضايا التنفيذية املرفوعة �ضد  )1 :الفا اينا �شيبينج ال تي دي )2 +
الفا ديو �شيبينج ليمتد  )3 +فريديل جروب ماجنمنت ا�س ايه .وعليه يف
حال وجود اية اعرتا�ضات او مالحظات يرجى مراجعة املحكمة وذلك
يف خالل املدة القانونية املحددة من تاريخ ن�شر االعالن  ،و�ستتخذ
بعدها املحكمة االجراءات القانونية الالزمة.

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70392

االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

الكاتب العدل

70555

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :مورين كوبو�سينغ  -اوغنده
وعنوانه �إمارة دبي  -جمريا  -فيال رقم  - 48رقم تلفون 0554263854
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )55858درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )55858درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7343

االمارات العربية املتحدة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2697/2022/207تنفيذ جتاري

email:advt@alfajrnews.ae

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2019
ابي�ض
ميت�سوبي�شي ايه ا�س اك�س
1
ال�شارقة
12109
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

االمارات العربية املتحدة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :عبدال�سميع حممد  -هندي اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة � -شارع املليحة  -بناية رقم � - 1868شقة رقم
 - 201رقم تلفون 0559756973
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )61936درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )61936درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

70392

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

70392

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7333

نوع املركبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70392

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7357

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70555

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

�سنة ال�صنع

2009
ابي�ض
تويوتا اف جي
13
ابوظبي
27858
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار ،واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

االمارات العربية املتحدة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70392

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :عبداهلل احمد عبداهلل باحنحن  -ميني اجلن�سية  -وعنوانه �إم��ارة ابوظبي  -منطقة العني � -شارع املرخانية
� - 2شقة رقم  - 9رقم تلفون 0502533770
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )13341درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )13341درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

االمارات العربية املتحدة
70197

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2022/7365

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

70197

اعالن بالن�شر
 1824/2021/300ا�ستئناف مدين

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

اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/ر�ضوان ا�سماعيل عبدالرحمن  -جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف
 /احمد بن �سعيدي  -ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  159/2020مدين كلي  ,والقا�ضي
يف منطوقه بحكمت املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليه االول ومبثابة احل�ضوري للثاين بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( )25.335.769.8درهم ومبلغ
( )947.852يورو او مايعادله بالدرهم االماراتي و ( )868.48اون�صه ذهب او مايعادله بالدهم
االماراتي والفائدة القانونية بواقع  %9والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب والق�ضاء جمددا برف�ض
الدعوى والزام امل�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وحددت لها جل�سه
يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/19ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10
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تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد توحيد العا مل احمد اهلل  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب
يف البيع والتنازل عن جزء  %5من كامل ح�صته البالغة  %10يف الرخ�صة امل�سماه (ال�شوامخ
لت�صليح كهرباء و مكيفات ال�سيارات ) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم (� ،)614990إىل ال�سيد  /حممد ابو القا�شم بن عبداملعبود  -اجلن�سية بنغالدي�ش
ال�سيد  /حممد توحيد العامل احمد اهلل  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء
 %5من كامل ح�صته البالغة  %10يف الرخ�صة امل�سماه (ال�شوامخ لت�صليح كهرباء و مكيفات
ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (،)614990
�إىل ال�سيد  /حممد �ضیاء احلق �شاودهوری احمد ح�سني  -اجلن�سية بنغالدي�ش  ،تعديالت �أخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
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االمارات العربية املتحدة

228 دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ,  مدين جزئي2021/1414  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
. ) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف56426( املنفذ به وقدره
 اح�سان �شحاده القيق: طالب التنفيذ
104 امارة ال�شارقة كورني�ش البحرية الفردان �سنرت:عنوانه
 منفذ �ضده:  �صفته-  طارق يحي عبداحلميد حممد الهواري-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة56426.00( به وقدره
) يوما من تاريخ15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة

2022/5/10  بتاريخ13538 العدد

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
 املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية- لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية
) جتاري (جزئيSHCFICIPOR2022 /0001923 يف الدعوى رقم
:  جمهول حمل الإقامة-  ا�شرف ح�سن حممد ح�سن: املدعي عليه
 �أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية2022/05/23 �أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة
 وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى، ) �شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد6  مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم- املدنية
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
 وبناءا علية. املطالبة. بو�صفك مدعى عليه- �أعاله
. عر�ض ملف الدعوي على القا�ضي امل�شرف:  �أوال:تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة
املخت�ص لإب��داء ال��ر�أي حول مدي خ�ضوع تلك الدعوي ل�شروط ا�ست�صدار امر االداء فيها من عدمة ويف حالة توافرت
 بقرار �إحالة نهائي وغري قابل للطعن، تلك ال�شروط �إحالة ملف الدعوي �إىل قا�ضي �أمر ال�ل�أداء املخت�ص للف�صل فيها
 ب�ش�أن الالئحة2018  ل�سنة57  من قرار جمل�س الوزراء رقم17  من املادة8 وذلك ا�ستنادا للمن�صو�ص علية يف الفقرة
.التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية
2021/10/14  حتى تاريخ38,081.15  �إلزام املدعي علية ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدرة: ثانيا
 وحتى ال�سداد2021/10/15  من تاريخ%22  �إلزام املدعي علية ب�أن ي�ؤدي للمدعية الفائدة الإتفاقية وقدرها: ثالثا
.�إلزام املدعي علية بالر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماه بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة:  رابعا.التام
مكتب اخلدمات الق�ضائية

: اىل امل�ستانف �ضدهم
 اميارت�س لوب اويل �ش ذ م م:1
 �شركة الإمارات للزيوت املحدودة:2
 �شركة الإمارات للزيوت �ش ذ م م:3
)1(  �شركة الإمارات للزيوت املحدودة فرع: 4
جمهويل العنوان
 ا�ستئناف مدين150/2022  �شركة االحتاد للت�أمني �ش م ع قد اقامت عليكم الدعوى رقم/ بهذا نعلنكم ب�أن امل�ست�أنفة
 نفيدكم بانه قد تعذر اعالنكم،  وب�صفتينا اخلبري الت�أميني املكلف من قبل املحكمة املوقرة، امام املحكمة املوقرة بدبي
 عليه نعلنكم عن طريق الن�شر للح�ضور �أوالتوا�صل مع مكتب،من خالل العناوين الربيدية املدونة مبلف الدعوى
اخلبري باالت�صال اوعري الربيد االلكرتوين املو�ضح �أدناه بوا�سطة وكيل قانوين معتمد خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ
 وح�ضور اجتماعات اخلربة الذي،ن�شر هذا االعالن بال�صحف للرد على الئحة اال�ستئناف وتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم
.)�سوف يتم حتديد موعده الحقا (عرب تقنية االت�صال املرئي
 اخلبري الت�أميني املكلف/ حممد مو�سى ال�شواهني
052 6669449 : تلفون
musashawahin@yahoo.com : الربيد االلكرتوين للخبري

اعالن بالن�شر
 مدين جزئي650/2022/11:يف الدعوى رقم

404 دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم:املنظورة يف
 ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره2008/4/15: املطالبة بف�سخ العقدين امل��ؤرخ�ين ب �ت��اري��خ: مو�ضوع ال��دع��وى
 من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام%12 ) درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة82880(
.148/2022 �ضم ملف النزاع املدين رقم
علي احمد علي املال ال علي:املدعي
- 105  �شقة-  مبنى بنايه حميد العوي�س-  �شارع الزهراء-  ال�شارقة-  مي�سلون-  امارة ال�شارقة- االمارات:عنوانه
حممد را�شد �سامل علي العوي�س: وميثله- القياده العامه ل�شرطة ال�شارقة
م (�سابقا االق�صر بال�س لت�سويق الوحدات.م.ذ. يف تي ا�س لت�سويق الوحدات ال�سكنية ���ش-1 : املطلوب �إعالنه
 مدعي عليه:  �صفته- )م.م.ال�سكنية ذ
2008/4/15: قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقدين امل�ؤرخني بتاريخ: مو�ضوع الإع�لان
 من تاريخ%12 ) درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة82880( بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره
 وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق- 148/2022 اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم
 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك09.00  ال�ساعة2022/5/16
.بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم
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185 دائرة التنفيذ الثالثة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ,  جتاري جزئي2020/3768  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
. ) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف53495( املنفذ به وقدره
م.م.ذ. الفينيقية للخدمات الفنية �ش: طالب التنفيذ
 مبنى بناية جهاد منري-  دبي-  جممع دبي لال�ستثمار الثاين-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
399  �شقة مكتب رقم منفذ �ضده:  �صفته- م.م.ذ. �شركة �سيدكو للمقاوالت العامة �ش-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة53495( به وق��دره
) يوما من تاريخ15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ جتاري3229/2022/207 يف التنفيذ رقم
229 دائرة التنفيذ الثامنة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ,  جتاري جزئي2021/3618  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
. ) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف1926133.84( املنفذ به وقدره
م.م. حممد �سعيد املال واوالده ذ-  فرع-  ريتز كارلتون دبي: طالب التنفيذ
 ملك مركز04-135  مكتب رقم-  �شارع التعاون-  اخل��ان-  ام��ارة ال�شارقة- االمارات:عنوانه
 مكتب �سلمان الطويل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية- اك�سبو ال�شارقة
 منفذ �ضده:  �صفته- م.م.ذ. الفا لل�سياحة �ش-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ: مو�ضوع الإع�ل�ان
 وعليه فان املحكمة, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة1926133.84( املنفذ به وقدره
) يوما15( �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.من تاريخ ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة
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Notification to the Defendant by Way of Publication
Before Case Management Office
at Sharjah Federal Court/Federal Civil Court of First Instance
In the Case No. SHCFICIPOR2022/0002139 "Commercial Partial”
To the Defendant: Bhano Issardas Manghani Whose Domicile is unknown
You are kindly requested to attend the hearing of 12.05.2022, before Case
Management Office at Sharjah Federal Court/Civil Court of First Instance - Office
No. (Case Management Office No. 6), in your capacity as a Defendant, whether
personally or through your authorized attorney, and to submit a Rejoinder to the
Case, together with all exhibits, no later than ten days from the date of publication,
to attend the consideration of the above-mentioned Case. Under such Case, the
Claimant requests the Court to rule that: First: The Defendant shall pay the Claimant
an amount of AED 37,316.35 (Thirty Seven Thousand Three Hundred and Sixteen
Emirati Dirhams and Thirty Five Fils), together with the legal interest at a rate of
12% as of the date on which the Case is filed up to the date of full payment. Second:
The Defendant shall pay all the charges, expenses and attorney's fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Al-Harmoudi

Dubai First Instance Courts
Notice and assignment to fulfill by publication.
Execution No 253/2022/4576- Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (000414)
Issued by the National Bank of Fujairah amount of (8,722,376.82)
Execution request : National Bank of Fujairah
Address : UAE- Emirate of Dubai Zabeel First - Dubai - Boulevard Street
Emaar Square Building Apartment II, Office No. 208-Khalifa Tower
To be notified: 1- Mohammad Tariq Khan Ghauri-as Respondent
2-NOVAK GENERAL TRADING (L.L.C)-as Respondent
3- Sriram Sadagopa Raghavachari -as Respondent
Subject of Notice: A case has been filed against you, the above-mentioned
executive case and obligated you to pay the amount executed 8722376.82
to execution request or to court treasury Accordingly, the court will initiate
executive procedures against you in the event of non compliance with the
aforementioned decision within o days from the date of publishing this
announcement
Prepared by: Ruqaya Syed Hashem
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ جتاري2684/2022/207 يف التنفيذ رقم
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186 دائرة التنفيذ الرابعة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ,  عقاري جزئي2020/942  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
. ) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف493628( املنفذ به وقدره
 فيليب مبدى متى: طالب التنفيذ
-  امارة دبي- االمارات/يتخذ عنوان خمتار له مكتب املحامية موزه اخلظر الكائن يف:عنوانه
 اخلليج التجاري- 3401  �شقة-  مبنى ا�سبكت تاور-  �شارع ال�سعادة-  دبي- بردبي
 منفذ �ضده:  �صفته-  تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة493628( به وقدره
) يوما من تاريخ15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.ن�شر هذا االعالن

حماكم دبي

انذار عديل بالن�شر
)2022/1/94523( رقم
 �سوداين اجلن�سية، مي�سرة �سقراط ابراهيم حممد: املنذر
.م.م.ذ. الرمال االبي�ض الدارة العقارات �ش: املنذر �إليه
09  مكتب رقم- D04  مبنى-  احلي ال�صيني-  املدينة العاملية-  دبي: العنوان
0557038933 / 043623629 : ت
ومبوجـب هـذا الإنذار الـعـدلـي فـان املنـذر ينذر املنـذر �إليـه ب�ضـرورة �أداء مبلغ وقدرة
 و�ضـلك خـالل مدة �أق�صاها خم�سـة، درهـم الفـيـن وخم�سمائة درهـم امـاراتي2500
 و�إال �سي�ضـطر املنـذر �إلـى اتخـاذ الإجراءات الق�ضائية،ايـام مـن تـاريخ ن�شـره هـذا االنذار
 مـع حتميل املنـذر،الالزمـة للمطالبة مبـا ذكـر والتعوي�ض اجلـابر للعطـل وال�ضـرر
.�إليـه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة
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حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
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230 دائرة التنفيذ التا�سعة رقم:املنظورة يف
 املطالبة بقيمة ال�شيك املحرر من املنفذ �ضدها ل�صالح طالبة التنفيذ رقم: مو�ضوع التنفيذ
. ) درهم345535( ) واملح�سوبة على بنك دبي اال�سالمي مببلغ100063(
م.م. االدغال ملقاوالت البناء ذ: طالب التنفيذ
 �شقة-  مبنى بناية العوي�س-  �شارع اخلان-  ال�شارقة-  املجاز-  امارة ال�شارقة- االمارات:عنوانه
طابق امليزانني
 منفذ �ضده:  �صفته- م.م. الهدى ملقاوالت البناء ذ-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به: مو�ضوع الإعالن
وقدره () درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور,
.) يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15( خالل
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 ا�ستئناف مدين150/2022 الدعوى

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ عقاري1104/2021/211 يف التنفيذ رقم
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ �شيكات4275/2022/253 يف التنفيذ رقم

اعالن امل�ست�أنف �ضدهم بالن�شر

وزارة العدل
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ مدين408/2022/208 يف التنفيذ رقم

230 دائرة التنفيذ التا�سعة رقم:املنظورة يف
) دره��م وال�صادر عن بنك الفجرية000414(  املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم: مو�ضوع التنفيذ
. )8.722.376.82( الوطني بقيمة
ع.م. بنك الفجرية الوطني �ش: طالب التنفيذ
 �شقة الثاين-  مبنى اعمار �سكوير-  �شارع بوليفارد-  دبي-  زعبيل االوىل-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
 برج خليفة- 208 مكتب رقم
 �سريرام �ساداجوبا-3 م.م.ذ. نوفاك للتجارة العامة �ش-2  حممد طارق خان غورى-1 : املطلوب �إعالنهم
 منفذ �ضدهم:  �صفتهم- راغافا�شارى
 قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة8722376.82(
.) يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15( التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ �شيكات4576/2022/253 يف التنفيذ رقم
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Dubai First Instance Courts
Notice by publication and payment order
In execution no 4275/2022/253- Cheques Execution
Considered at Ninth Executive Circuit no 230
Execution Subject matter : Claim for the amount of cheque issued by the
ENFORCEE no (100063) withdrawn on (Dubai Islamic Bank) with the amount
of AED 345535
Claimant : AL ADGHAL Building Contracting LLC - Address : UAE- SharjahAL MAGAZ-Al Khan St.- Al EWAS BLDG. Al Mezzanine
Party to be notified AL HUDA Building Contracting LLC Capacity:
ENFORCEE
Notice Subject : The above-mentioned execution case was filed against you to
obligate you with the payment of the execution amount of __________ to the
claimant or to court treasury. In addition to the amount of ______ As fees to
court treasury. Accordingly, court will proceed with the executive procedures
against you in the event of failure to commit to the mentioned decision within 5
days for this notice publication.
Prepared by : Hamdan Ali Flimrezy

Banking Expert Meeting
Declaration of the Defendants and the Joined Adversary by publication to
attend Banking Expert Meeting
In Lawsuit No. 2021/581 Commercial Partial
Fujairah Federal Court of First Instance
To the First Defendant SKY WAYS GENERAL LAND TRANSPORT (L. L. C)
The Second Defendant Salah Al-Din Muhammad Jamil
And the Joined Adversary Mohammed Abdullah Mohammed Ali Al-Dawib AlZayoudi
Since there is a lawsuit filed against you at the Fujairah Federal Court by the Plaintiff/
Abu Dhabi Islamic Bank under the above-mentioned number and since I am the
managing expert of this Lawsuit, I invite you personally or through an authorized
agent to attend the Banking Expert Meeting on Thursday, 12/05/2022 at 1 p.m. at
the headquarters of The Islamic Bank of Abu Dhabi located in building No.6 Emaar
Square-Dubai, and you shall attend on the above scheduled date or from your behalf
legally with a copy of the documents you want to submit to the expert.
For Contact:
Ahmed Mustafa Mahmoud Tahoun
Banking expert, No. 665
Mobile : +971505277475

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
Legal Notice - Ratification No. 2022/7343
Caveator/Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Tariq Fathi Mahmood in his capacity as a representative of lawyer Rima Al-Jarshi,
Emirati nationality, under the power of attorney certified by the Notary Public in Ras Al Khaimah
No. 7696/2020 on 08/04/2020, in her capacity as attorney of Dubai Islamic Bank under the power of
attorney certified by the Notary Public in Dubai No. 4646/1/2019, Dubai - Deira, Port Said, Business
Point Building, First Floor, Office 101, mobile: 0561456922.
Caveatee : Maureen Kubosingh - Uganda - Dubai - Jumeirah - Villa No. 48 - Phone No.:
0554263854.
Subject/ Legal Notice of the need to pay an amount of AED 55858
Where the Defendant contracted with the Plaintiff with a view to financing the Defendant the following
vehicle's amount for the benefit of the Defendant and where the Defendant failed to pay the vehicle's
instalments for the Plaintiff until the Defendant became owed of AED 55858. As the Defendant
repeatedly demanded prompt payment of the amount owed by the Defendant, however, the Defendant
did not take any action, and since the Plaintiff had the right to sell the pledged vehicle to him and take
legal action on the following vehicle.

Therefore, the Defendant shall be notified of the payment of the above amount within a maximum
of one week from the date you received this notice, otherwise we will regrettably have to complete
the legal procedures against you to collect our rights in accordance with the correct law, along with
expenses and attorney's fees.
Plaintiff/ Tariq Fathi Mahmood

Therefore, the Defendant shall be notified of the payment of the above amount within a maximum
of one week from the date you received this notice, otherwise we will regrettably have to complete
the legal procedures against you to collect our rights in accordance with the correct law, along with
expenses and attorney's fees.
Plaintiff/ Tariq Fathi Mahmood
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
Legal Notice - Ratification No. 2022/7335
Caveator/Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Tariq Fathi Mahmood in his capacity as a representative of lawyer Rima Al-Jarshi,
Emirati nationality, under the power of attorney certified by the Notary Public in Ras Al Khaimah
No. 7696/2020 on 08/04/2020, in her capacity as attorney of Dubai Islamic Bank under the power of
attorney certified by the Notary Public in Dubai No. 4646/1/2019, Dubai - Deira, Port Said, Business
Point Building, First Floor, Office 101, mobile: 0561456922.
Caveatee : Dera Ghazi Khan Transport - Sharjah Al Qasimia - Al Qabasiya Street-Building No.
01 - Phone No.: 0559783030.
Subject/ Legal Notice of the need to pay an amount of AED 22207
Where the Defendant contracted with the Plaintiff with a view to financing the Defendant the following
vehicle's amount for the benefit of the Defendant and where the Defendant failed to pay the vehicle's
instalments for the Plaintiff until the Defendant became owed of AED 22207. As the Defendant
repeatedly demanded prompt payment of the amount owed by the Defendant, however, the Defendant
did not take any action, and since the Plaintiff had the right to sell the pledged vehicle to him and take
legal action on the following vehicle.

Date 10/ 5/ 2022 Issue No : 13538

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
Legal Notice - Ratification No. 2022/7333
Caveator/Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Tariq Fathi Mahmood in his capacity as a representative of lawyer Rima Al-Jarshi,
Emirati nationality, under the power of attorney certified by the Notary Public in Ras Al Khaimah
No. 7696/2020 on 08/04/2020, in her capacity as attorney of Dubai Islamic Bank under the power of
attorney certified by the Notary Public in Dubai No. 4646/1/2019, Dubai - Deira, Port Said, Business
Point Building, First Floor, Office 101, mobile: 0561456922.
Caveatee : Abdul Samie Mohammed - Indian Nationality - Sharjah - Al Maliha Road - Building
No. 1868- Apartment No. 201 - Phone No.: 0559756973.
Subject/ Legal Notice of the need to pay an amount of AED 61936
Where the Defendant contracted with the Plaintiff with a view to financing the Defendant the following
vehicle's amount for the benefit of the Defendant and where the Defendant failed to pay the vehicle's
instalments for the Plaintiff until the Defendant became owed of AED 61936. As the Defendant
repeatedly demanded prompt payment of the amount owed by the Defendant, however, the Defendant
did not take any action, and since the Plaintiff had the right to sell the pledged vehicle to him and take
legal action on the following vehicle.

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
Legal Notice - Ratification No. 2022/7353
Caveator/Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Tariq Fathi Mahmood in his capacity as a representative of lawyer Rima Al-Jarshi,
Emirati nationality, under the power of attorney certified by the Notary Public in Ras Al Khaimah
No. 7696/2020 on 08/04/2020, in her capacity as attorney of Dubai Islamic Bank under the power of
attorney certified by the Notary Public in Dubai No. 4646/1/2019, Dubai - Deira, Port Said, Business
Point Building, First Floor, Office 101, mobile: 0561456922.
Caveatee : Ajish Mohan - Indian - Address: Abu Dhabi Emirate -Khalidiya Street - near the
Sheraton Hotel - Apartment No. 303 - Phone No. 0503243809
Subject/ Legal Notice of the need to pay an amount of AED 33657
Where the Defendant contracted with the Plaintiff with a view to financing the Defendant the following
vehicle's amount for the benefit of the Defendant and where the Defendant failed to pay the vehicle's
instalments for the Plaintiff until the Defendant became owed of AED 33657. As the Defendant
repeatedly demanded prompt payment of the amount owed by the Defendant, however, the Defendant
did not take any action, and since the Plaintiff had the right to sell the pledged vehicle to him and take
legal action on the following vehicle.
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Model
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License Authority
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Vehicle Type

Colour

Model

32654

Dubai

M

Jeep Cherokee

Silver

2011

14531

Abu Dhabi

8

Kia Rio

Yellow

2013
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
Legal Notice - Ratification No. 2022/7364
Caveator/Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Tariq Fathi Mahmood in his capacity as a representative of lawyer Rima Al-Jarshi,
Emirati nationality, under the power of attorney certified by the Notary Public in Ras Al Khaimah
No. 7696/2020 on 08/04/2020, in her capacity as attorney of Dubai Islamic Bank under the power of
attorney certified by the Notary Public in Dubai No. 4646/1/2019, Dubai - Deira, Port Said, Business
Point Building, First Floor, Office 101, mobile: 0561456922.
Caveatee : Sandeep Vijayan Vijayan Assariprampil Paramisharan Hindi Nationality - Sharjah
Al Qasimia Area - - Al-Tamim Building - Apartment 111 - 0568101451.
Subject/ Legal Notice of the need to pay an amount of AED 18959
Where the Defendant contracted with the Plaintiff with a view to financing the Defendant the following
vehicle's amount for the benefit of the Defendant and where the Defendant failed to pay the vehicle's
instalments for the Plaintiff until the Defendant became owed of AED 18959. As the Defendant
repeatedly demanded prompt payment of the amount owed by the Defendant, however, the Defendant
did not take any action, and since the Plaintiff had the right to sell the pledged vehicle to him and take
legal action on the following vehicle.

Date 10/ 5/ 2022 Issue No : 13538

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
Legal Notice - Ratification No. 2022/7353
Caveator/Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Tariq Fathi Mahmood in his capacity as a representative of lawyer Rima Al-Jarshi,
Emirati nationality, under the power of attorney certified by the Notary Public in Ras Al Khaimah
No. 7696/2020 on 08/04/2020, in her capacity as attorney of Dubai Islamic Bank under the power of
attorney certified by the Notary Public in Dubai No. 4646/1/2019, Dubai - Deira, Port Said, Business
Point Building, First Floor, Office 101, mobile: 0561456922.
Caveatee : Khalid Mohammed - Indian Nationality - Abu Dhabi - Al Jaber Travel Building - Al
Kantra Street - Apartment No. 203 - Phone No.: 0564038332.
Subject/ Legal Notice of the need to pay an amount of AED 30289
Where the Defendant contracted with the Plaintiff with a view to financing the Defendant the following
vehicle's amount for the benefit of the Defendant and where the Defendant failed to pay the vehicle's
instalments for the Plaintiff until the Defendant became owed of AED 30289. As the Defendant
repeatedly demanded prompt payment of the amount owed by the Defendant, however, the Defendant
did not take any action, and since the Plaintiff had the right to sell the pledged vehicle to him and take
legal action on the following vehicle.
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Category

Vehicle Type

Colour

Model
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Vehicle Type
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Model

Vehicle No

License Authority
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Vehicle Type
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Model
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Vehicle Type

Colour

Model

79153

Dubai

Public Transport

Toyota Hilux

White

2015

12109

Sharjah

1

Mitsubishi ASX

White

2019

24296

Sharjah

3

Renault Fluence

Silver

2014

58270

Abu Dhabi

15

Honda Civic

Silver

2010

Therefore, the Defendant shall be notified of the payment of the above amount within a maximum
of one week from the date you received this notice, otherwise we will regrettably have to complete
the legal procedures against you to collect our rights in accordance with the correct law, along with
expenses and attorney's fees.
Plaintiff/ Tariq Fathi Mahmood

Therefore, the Defendant shall be notified of the payment of the above amount within a maximum
of one week from the date you received this notice, otherwise we will regrettably have to complete
the legal procedures against you to collect our rights in accordance with the correct law, along with
expenses and attorney's fees.
Plaintiff/ Tariq Fathi Mahmood

Therefore, the Defendant shall be notified of the payment of the above amount within a maximum
of one week from the date you received this notice, otherwise we will regrettably have to complete
the legal procedures against you to collect our rights in accordance with the correct law, along with
expenses and attorney's fees.
Plaintiff/ Tariq Fathi Mahmood

Therefore, the Defendant shall be notified of the payment of the above amount within a maximum
of one week from the date you received this notice, otherwise we will regrettably have to complete
the legal procedures against you to collect our rights in accordance with the correct law, along with
expenses and attorney's fees.
Plaintiff/ Tariq Fathi Mahmood

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
Legal Notice - Ratification No. 2022/7360
Caveator/Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Tariq Fathi Mahmood in his capacity as a representative of lawyer Rima Al-Jarshi,
Emirati nationality, under the power of attorney certified by the Notary Public in Ras Al Khaimah
No. 7696/2020 on 08/04/2020, in her capacity as attorney of Dubai Islamic Bank under the power of
attorney certified by the Notary Public in Dubai No. 4646/1/2019, Dubai - Deira, Port Said, Business
Point Building, First Floor, Office 101, mobile: 0561456922.
Caveatee : Mohammed Tariq Adel Khan Pakistani Nationality - Sharjah Al Qasimia - Al Tamim
Building - Apartment No. 111 - Phone No.: 0507975726.
Subject/ Legal Notice of the need to pay an amount of AED 20496.90
Where the Defendant contracted with the Plaintiff with a view to financing the Defendant the following
vehicle's amount for the benefit of the Defendant and where the Defendant failed to pay the vehicle's
instalments for the Plaintiff until the Defendant became owed of AED 20496.90. As the Defendant
repeatedly demanded prompt payment of the amount owed by the Defendant, however, the Defendant
did not take any action, and since the Plaintiff had the right to sell the pledged vehicle to him and take
legal action on the following vehicle.
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
Legal Notice - Ratification No. 7359/2022
Caveator/Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Tariq Fathi Mahmood in his capacity as a representative of lawyer Rima Al-Jarshi,
Emirati nationality, under the power of attorney certified by the Notary Public in Ras Al Khaimah
No. 7696/2020 on 08/04/2020, in her capacity as attorney of Dubai Islamic Bank under the power of
attorney certified by the Notary Public in Dubai No. 4646/1/2019, Dubai - Deira, Port Said, Business
Point Building, First Floor, Office 101, mobile: 0561456922.
Caveatee / Moidoti Manema Moedo - Indian Nationality Abu Dhabi - Al Wathba Street - Villa
No. 126 - Phone No.: 0552628990.
Subject/ Legal Notice of the need to pay an amount of AED 22365
Where the Defendant contracted with the Plaintiff with a view to financing the Defendant the following
vehicle's amount for the benefit of the Defendant and where the Defendant failed to pay the vehicle's
instalments for the Plaintiff until the Defendant became owed of AED 22365. As the Defendant
repeatedly demanded prompt payment of the amount owed by the Defendant, however, the Defendant
did not take any action, and since the Plaintiff had the right to sell the pledged vehicle to him and take
legal action on the following vehicle.

Vehicle No

License Authority

Category

Vehicle Type

Colour

Model

Vehicle No
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Vehicle Type

Colour

Model

59840

Sharjah

3

Suzuki Ertiga

Beige

2017

27646

Abu Dhabi
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Mitsubishi Mirage

Red

2014

Therefore, the Defendant shall be notified of the payment of the above amount within a maximum
of one week from the date you received this notice, otherwise we will regrettably have to complete
the legal procedures against you to collect our rights in accordance with the correct law, along with
expenses and attorney's fees.
Plaintiff/ Tariq Fathi Mahmood

Therefore, the Defendant shall be notified of the payment of the above amount within a maximum
of one week from the date you received this notice, otherwise we will regrettably have to complete
the legal procedures against you to collect our rights in accordance with the correct law, along with
expenses and attorney's fees.
Plaintiff/ Tariq Fathi Mahmood

Date 10/ 5/ 2022 Issue No : 13538
Notification in The Executive Case by Publication
Payment Notification in case no. AJCEXCIREA2022/0001404
To The convict: Sultan Korso Bukuru
Whereas the judgement of which a copy was attached, issued against you
in favor of the claimant Mesra Aman Bariso, Ethiopian national, in the
above-mentioned case. Whereas the mentioned prevailing party has filed
a request to execute the mentioned judgement and pay the specified fee
thereof. And since the judgement to be implemented is as follows: The
Gross Total including fees and charges: 13550.0 So, you are requested to
implement what is mentioned in the above-mentioned writ of execution
within 15 days from the date of your notification/ Notification by this
Publication. In case of your failure, the dignified court shall take all
legally prescribed measures of compulsory execution.
Judge, Abdullah Al-Morshidi
Ajman Federal Court
Court of Civil Execution
Hand Written Signature
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Notification by publication
Announcing the distribution of financial claims amounts
Execution No. 1719/2020 Ajman
Let it be known to you that the Ajman Federal Court of First
Instance on 27/04/2022 decided to announce the list of the
distribution of financial claims amounts in the executive cases
filed against: 1) Alfa Ena Shipping LTD + 2) Alfa Dyo Shipping
LTD + 3) Fairdeal Group Management SA.
Accordingly, in the event of any objections or observations,
please review the court within the specified legal period from
the date of publishing the advertisement, after which the court
will take the necessary legal measures
Civil Execution Registry
Ajman Court of Justice
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ثقافة وفنون

Tuesday

•• دبي -د.حممود علياء

�صدر حديث ًا عن م�ؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية
و�ضمن �سل�سلة “�أعالم من الإمارات” كتاب جديد بعنوان
(حبيب ال�صايغ ..وعي احلداثة وهاج�س التجريب)
للكاتب والناقد عزت عمر تناول يف الف�صل الأ ّول جانب ًا
من �سرية حياة ال�شاعر الإماراتي الراحل حبيب ال�صايغ
(� )2019 1955شملت ن�ش�أته يف �أبوظبي ومراحل تعليمه

30

ونبوغه املبكر.

«حبيب ال�صايغ ..وعي احلداثة وهاج�س التجريب»

جديد �سل�سلة �أعالم من الإمارات عن م�ؤ�س�سة العوي�س الثقافية
و�أ��ض��اف ل�سريته يف ذات الف�صل تو�صيفاً عاماً
�وج �ه��ات��ه ال�ف�ن�ي��ة ع�ل��ى ��ش�ك��ل �شهادات
ل���ش�ع��ره وت� ّ
يف ��ش�ع��ره م��ن خ�ل�ال م�ق��اب�لات��ه ال���ص�ح��اف�ي��ة �أو
زاويته اليومية يف �صحيفة «اخلليج» الإماراتية
�إ�ضافة �إىل �شهادات لعدد م��ن ال�شعراء والنقّاد
والإعالميني.
الف�صل الثاين �أ�سماه امل�ؤلف «الق�صيدة الكتاب»،
تتبع فيها م��راح��ل ت�ط� ّور ال�ن��� ّ�ص ال�شعري وفق
�صدور دواوي�ن��ه على التوايل منذ العام 1980
ديوانه الأ ّول «هنا بار بني عب�س ..الدعوة عامة»،
ن�ص �إ�شكايل ميزج بني
وهو كما يبدو من العنوان ّ

الن�ص �أواخر
زمنني :زمن القبيلة وزم��ن كتابة ّ
ال�سبعينيات� ،إذ بدا �شاعراً يهت ّم بالق�ضايا العامة
للأمة العربية ،م�ستلهماً حكاياته من الرتاث
الإم ��ارات ��ي وال�ت��راث ال�ع��رب��ي ع �م��وم �اً ،فيح�ضر
ال��ر ّب��ان �أ��س��د البحر �أح�م��د ب��ن ماجد �إىل جانب
عنرتة تذكرياً مبجريات ال�صراع على اخلليج.
وتناول عزت عمر بالتحليل �أي�ضاً ديوانه «ميارى»
وه��و ب ��دوره ق�صيدة واح ��دة ،خ�ص�ص لها كتاباً
كام ً
ال ح ّيا فيه املر�أة العربية والأنوثة من خالل
امل��ر�أة الرمز الك ّلي «م�ي��ارى» .و�إىل جانبه تناول
ديوانه الإ�شكايل �شك ً
ال وم�ضوناً «�أ�س ّمي الردى

ولدي» ،وهو �أ�شبه بخطاب حت ّد للموت والرغبة
يف احلياة.
الف�صل ال�ث��ال��ث ،ت�ن��اول فيه امل ��ؤل��ف جمموعاته
الأخ��رى مثل« :ك�سر يف ال��وزن»« ،وردة الكهولة»،
«ر�سم بياين لأ�سراب الزرافات» ،وتو ّقفت مط ّو ًال
عند ق�صائده النرثية والتفعيلة ومدى ارتباطها
بزمنها ،ووع��ي احل��داث��ة املبكر بالن�سبة لل�شاعر
وال���ش�ع��راء الإم��ارات �ي�ين ع�م��وم�اً ،وم��ا ام �ت��ازت به
�أ�شعار حبيب ويف مقدار ا�ستجابتها لتعزيز هذا
ال��وع��ي ،واخ �ت �ت��م ال �ك �ت��اب ب�ت�ب�ي��ان ع�لاق��ة �شعره
بالرتاث املادي واملعنوي لدولة الإمارات وال�شعر

العربي ،الذي رافق هذه املرحلة امله ّمة من ثقافة
املجتمع الإم ��ارات ��ي يف انعطافته ال �ك�برى نحو
جمتمع احلداثة وما بعدها ،ولعل مثل هذا املزج
املعتمد على الرتاث والأ�سطورة �ساهم يف تعزيز
خ�صو�صية ال�شاعر وب�صمته الإب��داع�ي��ة ،ف�ض ً
ال
عن عالقته بذاته والعامل العربي وغري العربي.
يقول عزت عمر عن كتابه اجلديد:
اعتمدت على جمموعة من املراجع التي تناولت
�أعمال حبيب ال�صايغ ال�شعرية ،وهي على ك ّل حال
قليلة بالن�سبة لتجربة �شاعر رائ��د عمرها 40
عاماً ،ولع ّل ال�سبب يكمن يف �صعوبة حتليل هذه

الأعمال تبعاً لتوجهات ال�صايغ احلداثية وما بعد
احل��داث�ي��ة ،ممثلة بال�سريالية واخل�ي��ال املجنح،
وب��ذل��ك �آم ��ل �أن �ن��ي �أوف�ي�ت�ه��ا ح� ّق�ه��ا م��ن الإ�ضاءة
والدر�س والتحليل.
كتاب (حبيب ال�صايغ ..وع��ي احل��داث��ة وهاج�س
ال �ت �ج��ري��ب) ج ��اء ب �ـ �� 200ص�ف�ح��ة م��ن القطع
املتو�سط وحمل الرقم � 32ضمن �سل�سلة �أعالم
من الإم��ارات التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة �سلطان بن
علي العوي�س الثقافية عام .2012
ي��ذك��ر �أن �سل�سلة «�أع �ل��ام م��ن الإم� � ��ارات» التي
ت�صدرها م�ؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س ،جاءت

لت�ؤكد دور امل�ؤ�س�سة يف دعم الفعل الثقايف ،ود�أبها
وحر�صها على تخليد ذكرى �أولئك الذين ع ّبدوا
ط��ري��ق ال�ف�ك��ر وال�ث�ق��اف��ة وامل �ع��رف��ة يف الإم � ��ارات،
�أولئك الذين �أعطوا ثمرة حياتهم ،كل يف زمنه،
فكانوا م�شاعل ت�ضيء درب امل�ستقبل ،وتفتح الأفق
�أمام الإبداع بكل �أ�شكاله من درر الأدب والثقافة،
لتعيدهم �إىل ال��ذاك��رة احلية ولتفيد ب�أفكارهم
ال �ن�ّي�رّ ة وال �ط �م��وح��ة ،ع �ق��ول الأج �ي ��ال اجلديدة
علها ت�ستفيد من �أفكارهم النرية الطموحة التي
تخطت العواقب واحلواجز وكل الظروف ال�صعبة
التي عا�شوا بها ليرتكوا �أثراً يُعتز به.

«النا�شر الأ�سبوعي»
تر ّكز على ريادة ال�شارقة ثقافي ًا
•• ال�شارقة-الفجر:

ا��س�ت�ع��ر���ض ال �ع��دد اجل��دي��د م��ن جم�ل��ة “النا�شر
الأ�سبوعي” م�ؤ�شرات الريادة الثقافية لل�شارقة،
و�أهمية “مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل” يف
بناء �أجيال امل�ستقبل ،م��ؤك��داً �أن املهرجان الذي
تقام دورت��ه الـ  13يف الفرتة من  11حتى 22
مايو اجلاري ،تتوا�صل فعالياته  12يوماً ،للمرة
الأوىل يف تاريخه.
وتناولت املجلة التي ت�صدر عن “هيئة ال�شارقة
للكتاب”� ،أه �م �ي��ة �إط �ل��اق “م�ؤمتر مو ّزعي
الكتب” ،ل�ل�م��رة الأوىل ع�ل��ى م���س�ت��وى العامل،
وال��ذي تقام دورت��ه الأوىل يومي  15و 16مايو
اجلاري ،يف املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر،
�ضمن فعاليات املهرجان.
ويف افتتاحية العدد “�أول الكالم” ،كتب رئي�س
هيئة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب ،رئ�ي����س حت��ري��ر املجلة،
�سعادة �أح�م��د ب��ن رك��ا���ض ال�ع��ام��ري ،ع��ن الريادة
الثقافية لإم��ارة ال�شارقة ،وجاء يف كلمته“ :بعد
خم�سة ع�ق��ود م��ن ال�ع�م��ل امل�ت��وا��ص��ل يف م�شروع
ال�شارقة الثقايف التنويري ،الذي يقوده �صاحب

ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ال ��دك �ت ��ور � �س �ل �ط��ان ب ��ن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
نقطف ثمار ر�ؤي��ة �سموه ،ودعمه امل�ستمر لبناء
الإن���س��ان �أو ًال ،ع�بر منظومة ثقافية تقوم على
ال�ك�ت��اب بو�صفه امل���ص��در الأول للمعرفة ،وعرب
مبادرات جديدة �ضمن امل�شروع الثقايف ال��ذي ال
يتوقف عن النمو».
وع ��ن م� ��ؤمت ��ر م ��وزع ��ي ال �ك �ت��ب� ،أك � ��د العامري
�أن��ه ُي�ع� ّد “م�ؤ�شراً ج��دي��داً على ري ��ادة ال�شارقة
ثقافياً ،عرب مثل هذه املبادرات غري امل�سبوقة”،
م�ضيفاً �أن امل��ؤمت��ر ي��أت��ي “�ضمن ر�ؤي��ة احلاكم
احلكيم لتو�سيع مظ ّلة امل�شروع الثقايف من جهة،
ولقيادة الفعل الثقايف من جهة ثانية ،ف�ض ً
ال عن
تعزيز امل �ب��ادرات اجل��دي��دة ال�ت��ي ت�سهم بتطوير
العمل الثقايف ،ودعم �ص ّناع املعرفة من م�ؤلفني
ونا�شرين وم�صممني ومطبعيني وقرطا�سيني
ومكتبيني ومو ّزعي كتب ،وكل ذلك ي�أتي لتي�سري
الو�صول �إىل م�صادر املعرفة ،لكونها حقاً �أ�سا�سياً
للجميع” ،مو�ضحاً �أهمية امل�ؤمتر يف ا�ستعرا�ض
ال �ت �ج��ارب ال �ن��اج �ح��ة ،ويف ت �ع��زي��ز ح��ري��ة حركة
ال�ك�ت��اب ،وتقليل ال�ف�ج��وة املعرفية ب�ين خمتلف

املناطق يف العامل ،عرب ت�سهيل و�صول الكتاب �إىل
القراء يف كل مكان.
وت�ضمن العدد اجلديد من “النا�شر الأ�سبوعي”
م��و��ض��وع��ات تتعلق ب���ص�ن��اع��ة ال�ن���ش��ر والت�أليف
وال�ق��راءة ،من بينها ح��وار مع ال�شاعر والروائي
الفل�سطيني �إبراهيم ن�صر اهلل ،وحوار مع ال�شاعر
وامل�ترج��م التون�سي �آدم فتحي ،وا�ستطالع عن
الكتاب ال�صوتي ودرج��ة ح�ضوره عربياً ،ودرا�سة
عن الأدب الأوك��راين والبحث عن ال��ذات يف ظل
ت�شابك امل��رج�ع�ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ك�م��ا ��س� ّل��ط العدد
ال���ض��وء ،م��ن خ�لال كتابني ��ص��درا م ��ؤخ��راً ،على
ان�شغاالت ال�شاعر الإ�سباين لوركا يف الر�سم.
ويف زاويته “رقيم” ،كتب مدير التحرير ،علي
العامري ،عن دور “مهرجان ال�شارقة القرائي
للطفل” يف �صياغة �أف ��ق امل�ستقبل م��ن خالل
تعزيز �شغف الأطفال بالقراءة ،وجاء يف زاويته:
“امل�ستقبل يبد�أ الآن ،ومن ال زاد له من املعرفة،
لي�س له غد م�شرق” ،م�ضيفاً“ :امل�ستقبل الآن
يتف ّتح مع �صفحات الكتب يف مهرجان ال�شارقة
القرائي للطفل ،هذا املهرجان ال��ذي بلغ دورته
ال �ـ  ،13ه��ذا ال �ع��امُ ،ي �ع � َّو ُل عليه ك�ث�يراً يف جعل

القراءة �سلوكاً يومياً ،ويف ت�أكيد �أهمية الكتاب،
ويف ت�أ�سي�س �أجيال امل�ستقبل؛ الآن يبد�أ امل�ستقبل،
يتهجى ال�ضو َء يف حروف كتاب».
بني يدي طفلٍ ّ

مركز الفنون بجامعة نيويورك �أبوظبي ي�ست�ضيف عر�ض
«ذا �ستوريفيل مو�سكيتو» لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
•• رواية الر�سوم املتحركة امل�ص ّورة �سيتم عر�ضها وت�صويرها وت�سجيلها ب�شكل مبا�شر من قبل فريق من
امل�ؤدين واملو�سيقيني واخلرباء الفنيني با�ستخدام من�صات ودمى م�صغرة
•• عودة عرو�ض الفنان كيد كواال �إىل مركز الفنون ت�أتي بعد النجاح الكبري الذي حققه عر�ضه الأول
“نوفونيا ما�ست فول” يف مايو 2017
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن مركز الفنون بجامعة نيويورك
�أب ��وظ� �ب ��ي ع� ��ن ا� �س �ت �� �ض��اف��ة ع ��ر� ��ض ذا
�ستوريفيل مو�سيكتو للفنان كيد كواال،
من�سق الأغاين واملنتج املو�سيقي ال�شهري
وم�ؤلف ال��رواي��ات امل�صورة احلائز على
ج��وائ��ز ،لأول م ��رة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط يومي  12و 13مايو ال�ساعة

 7م�سا ًء.
وي��روي عر�ض ذا �ستوريفيل مو�سيكتو،
الذي يتم تقدميه بتكليف م�شرتك من
مركز الفنون ،ق�صة ذك��ر بعو�ض �شاب
ي�غ��ادر بلدته ال�صغرية يف ال��ري��ف بحثاً
ع��ن ال���ش�ه��رة وال�ث��روة يف �إح� ��دى املدن
ال �ك �ب�يرة ،ح�ي��ث ي�سعى لتحقيق حلمه
بالعزف مع واحدة من �أ�شهر فرق اجلاز

يف قاعة �سيد فيال للحفالت املو�سيقية.
وي �ت��م ع��ر���ض �أح� � ��داث رواي � ��ة الر�سوم
املتحركة امل�صورة وت�صويرها وت�سجيلها
ب�شكل مبا�شر ب�أ�سلوب �سينمائي مميز
ب��ا��س�ت�خ��دام دي �ك ��ورات م�سرحية ودمى
م�صغّرة و�أن��واع متعددة من الكامريات
وال�شا�شات ،مب�شاركة فريق من امل�ؤدين
واملو�سيقيني وخرباء امل�ؤثرات ال�صوتية
والتقنيني .وتروي الدمى ق�صة العر�ض
ع �ل��ى �أن� �غ ��ام امل��و��س�ي�ق��ى الأ� �ص �ل �ي��ة التي
ت�ع��زف�ه��ا ف��رق��ة م��و��س�ي�ق�ي��ة م ��ؤل �ف��ة من
ثالثة فنانني مب�شاركة كيد ك��واال على
�أج �ه��زة ت�شغيل الأ� �س �ط��وان��ات و�أجهزة
الكيبورد والآالت الإلكرتونية.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ه��ذا امل��و� �ض��وع ،ق��ال بيل
ب��راغ�ين ،امل��دي��ر الفني التنفيذي ملركز
الفنون“ :ميتاز العر�ض ال��ذي يقدمه
كيد ك��واال بطابعه امل��رح وال�شيق ،حيث
يقدم للم�شاهدين فيلم ر�سوم متحركة
يف الوقت الفعلي على �شكل عر�ض �أداء
مفعم بامل�شاعر واحلرفية الفنية لينا�سب
جميع �أفراد العائلة .وكما هو احلال يف
عر�ض نوفونيا ما�ست فول ،الذي قدمه

الفنان كواال �سابقاً يف مركز الفنون ،من
ال�صعب و�صف متعة م�شاهدة عر�ض ذا
�ستوريفيل مو�سيكتو بالكلمات ،حيث
ي� �ق� �دّم ك �ي��د ك � ��واال ع �م�ل ً�ا ف �ن �ي �اً يجمع
البهجة واحليوية م��ع �أرق��ى م�ستويات
الإب ��داع واالب�ت�ك��ار يف جامعة نيويورك
�أبوظبي .وت�سعدنا ا�ست�ضافة هذا العمل
يف عر�ضه الأول وال��ذي نقدمه بتكليف
م�شرتك بعد انتظار طويل ا�ستمر ملدة
عامني ب�سبب �أزمة كوفيد.»19-
وي�سلط عر�ض ذا �ستوريفيل مو�سيكتو
ال�ضوء حول موا�ضيع ال�صدق واالرجتال
واحلد�س والأ�سلوب الفريد لكل �شخ�ص
وقيمة التعاون .وي�أتي هذا العمل امتداداً
للنجاح الكبري الذي حققه كيد كواال يف
عر�ض نوفونيا ما�ست ف��ول ال��ذي قدم
عر�ضه الأول املبا�شر يف مركز الفنون
ع��ام  .2017ويعك�س العر�ض اجلديد
ال��ذي ط��ال انتظاره م�ه��ارات كيد كواال
املذهلة يف الت�أليف الن�صي واملو�سيقي،
�إىل جانب مهاراته الإخراجية املتم ّيزة.
وك��ان م��ن امل�ق��رر عر�ض العمل يف �شهر
م��ار���س  2020يف دول ��ة الإم � ��ارات� ،إال

�أن الأزم��ة ال�صحية العاملية حالت دون
ذلك.
وم��ن جهته ،ق��ال كيد ك��واال“ :ي�سرين
�أن يب�صر عر�ض ذا �ستوريفيل مو�سيكتو
النور بعد انتظا ٍر طويل.
فقد كنت وفريقي متحم�سني للغاية
ل�ل�ك���ش��ف ع��ن ه ��ذا ال �ع��ر���ض يف جامعة
ن� �ي ��وي ��ورك �أب ��وظ� �ب ��ي يف � �ش �ه��ر مار�س
 ،2020ولكن مل ن�ستطع حتقيق ذلك
حتى الآن .و�أود �أن �أتوجه بجزيل ال�شكر
�إىل مركز الفنون على �صربهم ودعمهم
لنا حتى لن�صل ملا نحن عليه الآن .نتطلع
الآن �إىل بدء جولتنا العاملية للإنتاج يف
امل�سرح الأحمر املميز يف جامعة نيويورك
�أبوظبي.
لقد ق�ضينا وقتًا رائ ًعا يف مركز الفنون
للعر�ض الأول يف منطقة اخلليج لفيلم
ن��وف��ون�ي��ا م��ا��س��ت ف ��ول يف ع ��ام 2017
وننتظر ع��ودت�ن��ا ب �ف��ارغ ال���ص�بر .و�أع� � ُد
اجلمهور يف دولة الإمارات ب�أن عر�ض ذا
�ستوريفيل مو�سكيتو ي�ستحق منهم كل
هذا االنتظار .ومت�شوقون ال�ستقبالهم
وعائالتهم جميعاً».
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دائما ما �أحب تقدمي
علي ربيعً :
�أعمال ب�أفكار خمتلفة
ي�شارك الفنان علي ربيع ،يف مو�سم �أفالم عيد الفطر بتجربة �سينمائية جديدة ،من خالل فيلم
"زومبي" ،والذي ينتمي لنوعية الكوميديا واالك�شن والرعب ،يف مناف�سة قوية على كعكة االيرادات
ب�شباك التذاكر ،ويف هذا احلوار ،يك�شف "ربيع" تفا�صيل م�شاركته بالفيلم ،وعن دعمه ملطربي املهرجانات
و�إمكانية اجتاهه لهذا اللون الغنائي يف الفرتة املقبلة ،بالإ�ضافة ل�سر حتم�سه لدخول عامل الزومبي
وعن جديده بالفرتة املقبلة ،وتفا�صيل �أخرى :
• ب��داي��ة  ..ح��دث �ن��ا ع��ن خ��و� �ض��ك مل��و� �س��م �أف �ل��ام ع �ي��د ال �ف �ط��ر بفيلم
"زومبي"؟
 هو جتربة خمتلفة ،ويحتوى على توليفة من الكوميديا والرعبوالت�شويق ،وينا�سب جميع �أف��راد العائلة ،و�أمتنى �أن ينال اعجاب
اجلمهور.
• وما الذي جذبك لفكرة الفيلم؟
 دائ� ًم��ا م��ا �أح��ب ت�ق��دمي �أع�م��ال �أف�ك��ار خمتلفة ،و ٌت�ع��د هذهامل��رة الأوىل التي يتم تقدمي فيلم عن "الزومبي" ب�شكل
كوميدي ،ولهذا ال�سبب حتم�ست له.
• وماذا عن �شخ�صيتك بالأحداث؟
 �أق��دم �شخ�صية مغنى مهرجانات يدعى "حمادةبطة" ،وه��و �شخ�ص جبان ،ويتعاون مع فرقته
املو�سيقية لتحقيق حلمه بالغناء ،ولكن الأقدار
جتعله يف مواجهة مع عامل الزومبي.
• ه � ��ل ٌي � �ع� ��د "زومبي" دع� � � ًم � ��ا ملطربي
املهرجانات؟
� -أنا �شخ�ص يحب جميع الألوان املو�سيقية

و�أ�ستمتع بهم ،و�أحب احلياة ،و�أمتنى �أن الدنيا جميعا تعي�ش يف �سالم وكل من لديه حلم يحققه ،و�أن نقبل االختالف.
• وهل واجهتك حتديات يف عامل "زومبي"؟
 بالطبع ،فهو عمل خمتلف ،وينتمى لنوعية الأك�شن والكوميديا ويتم تقدميه ب�صورة خمتلفة عما اعتاد عليه اجلمهورلهذه النوعية من عامل الزومبى.
• وكيف ترى املناف�سة على كعكة االيرادات مع عودة جنم الكوميديا �أحمد حلمي؟
 �أحمد حلمى جنم كبري ،ونحن جمهوره منذ طفولتنا ،فنحن ال نناف�سه على االطالق؛ بل نقدم جتربة جديدة وب�شكلكوميدي من �أجل �إ�سعاد اجلمهور فقط ،و�أمتنى �أن نتمكن من �صنع التاريخ الكبري واملٌ�شرف الذي قدمه الفنان �أحمد
حلمي مع الوقت لكي ن�صل يف يوم من الأيام لتاريخه.
• وماذا عن الأغنية الدعائية للفيلم التي قدمها مطرب املهرجانات عنبة؟
 الأغنية خطرية وجميلة للغاية.• هل من املمكن �أن نرى على ربيع مطرب مهرجانات يف الفرتة املقبلة؟
 �ضاح ًكا ،من املمكن �أن �أفعل �أي �شيء.• وماذا عن جديدك يف الفرتة املقبلة؟
 ا�ستعد لتقدمي جتربة درامية على احدى املن�صات االلكرتونية ويت�ضمن  10حلقات بعنوان "ن�صي التاين" ،ولكنهالزال يف مرحلة الكتابة والتح�ضريات الأولية.
• ومن هو ن�صفك الثاين؟
� -ضاح ًكا ،مل يتم االختيار النهائي حتى الآن ،ولكنها �ستكون مفاج�أة قوية.

�صاحبة ح�ضور مميز حتى يف الأدوار ال�صغرية

وفاء عامر ..تنوع واختالف بثالثة وجوه
القدرة على التنوع والتحول من �شخ�صية لأخرى من �سمات املمثل الناجح ،خا�صة و�إن كان هذا التعدد
مبو�سم واحد ،وا�ستطاعت وفاء عامر �أن متتلك هذه القدرة بطريقة مبدعة
حيث �شاركت هذا العام يف ال�سباق الرم�ضاين بثالث وجوه خمتلفة ،وذلك بداية من ظهورها ك�ضيفة
�شرف مب�سل�سل جزيرة غمام و جت�سد دور هاللة  ،وعلى الرغم من قلة م�شاهدها وحجم دورها �إال �أنها
ا�ستطاعت �أن ت�ضيف ال�سحر وتخطف �أعني امل�شاهدين ب�أدائها املتمكن الواعي لكل تفا�صيل ال�شخ�صية
وانفعاالتها املختلفة.
كما �أنها قدمت �أي�ضا �شخ�صية ي�سرية مب�سل�سل راجعني يا هوى وهى وما �إىل ذلك فقط ،فهو خمتلف وفريد من نوعه من هذه الناحية،
�شخ�صية حادة الطباع ومتتلك من الق�سوة �أ�شياء جتعلها تقوم ب�أفعال حيث يك�شف امل�سل�سل عن �أحداث حقيقية علمية ذكرت بالفعل يف الكتب
غري حمببة لكل من حولها ومن بني امل�شاهد التي �أظهرت �شخ�صية و�أكد الكثري على وجودها،
ي�سرية ه��و �ضربها ل��زوج��ة ابنها "بال�شب�شب" مبنتهى الق�سوة
وهذا ما يجعل امل�سل�سل فريدا من نوعه فهو يناق�ش
والعنف ،وجنح هذا امل�شهد وجميع م�شاهد وفاء عامر �أي�ضا يف
فكرة وجود ال�سحر وال�شعوذة ولكن يتم تناولها
�إظهار اجلانب ال�سئ ب�شخ�صية ي�سرية.
داخل �أح��داث العمل ب�شكل واقعي وحقيقي
و�أخ�ي�را تقدميها مل�سل�سل بيت ال�شدة ال��ذي �آث��ار اجلدل
ولي�س خياليا،
ب�شكل كبري بعد حديثه عن عامل اجلان واحلياة الأخرى
مما ي�ضيف للم�سل�سل الكثري من الرعب
واحل�ك��ي ع��ن �أ�شخا�ص م��ن �أل��ف �سنة ك�شخ�صية اجلد،
والت�شويق والإثارة.
وقدمت وف��اء عامر �شخ�صية فلك وه��ى �سيدة قوية
وتظل وفاء عامر �صاحبة ح�ضور مميز،
ل��دي�ه��ا ول��د وب �ن��ت ،و حت ��اول اال��س�ت�ي�لاء ع�ل��ي احلارة
حتى و�إن ك��ان حجم ال��دور �صغري �إال
التي تعي�ش فيها لتزيد من قوتها ،حيث تقرر العودة
�أنه ي�صبح كبريا ومهم وم�ؤثر جدا عند
�إىل منزل جدها ،من �أجل االنتقام مِ ن َمن
جت�سيدها له،
مي��ا ،وت��واج��ه لعنة
ف� �ل��ا ت� �ه� �ت ��م وف� � � � ��اء ع ��ام ��ر
ح��رق��وا امل �ن��زل ق��د ً
تطارد ابنها �سيف وهي �سيطرة
بالأ�شياء التي تعطل املبدع
روح اجل ��د ع�ل��ى ج�سده
بقدر اهتمامها مبحتوى
وت��دخ��ل يف �صراعات
العمل نف�سه وقدرتها
�صادمة.
ع� � �ل � ��ى اخ � �ت � �ي� ��ار
ومل يبني م�سل�سل
�أدوراه� � � � � � � � � � � ��ا
بيت ال�شدة على
ب � �ع � �ن� ��اي� ��ة
�أ� �س ����س اجلان
�شد يد ة
وال� � � ��دج� � � ��ل
فجميع

�أدواره � ��ا ل�ه��ا ب�صمة جت�ع��ل اجل�م�ه��ور ي�ت��ذك��ر �أغلب
ال���ش�خ���ص�ي��ات ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ع �ل��ى م� ��دار م�شوار
حياتها.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن اخ� �ت�ل�اف ال�شخ�صيات
الثالثة التي قدمتها هذا العام �إال �أنها �أتقنت
ك��ل �شخ�صية بتفا�صيلها امل�ع�ق��دة بطريقة
مميزة �إىل حدا كبري.
وت �ظ��ل وف � ��اء ع��ام��ر واح � ��دة م ��ن الفنانات
ال�ق�ل�ي�لات ال �ق��ادرات ع�ل��ى الإت �ق��ان ال�شديد
وال �ت �ن��وع وال� �ق ��درة ع �ل��ى �أداء وت�ق�م����ص �أى
�شخ�صية.
وجــــــــذب االنتبــــــاه وخطف �أع�ين امل�شاهدين
حتى و�إن ظهرت يف م�شهد واحد من العمل.
كان للدرامـــــــا هذا العام حظــــــــا وفريا بوجـــــــود
فـــــــنانة مثل وفــــاء ع��ام��ر امل�ضيفة لأي عمل
ت�شارك ب��ه ول��و مب�شهد حيث اع�ت��اد اجلمهور
امل���ص��ري على ر�ؤي ��ة وجهها الب�شو�ش واملرن
وامل�ل�ام ��ح امل�ت�م�ك�ن��ة ال� �ب ��ارزة ال� �ق ��ادرة على
التغري ب�سرعة ��ش��دي��دة واع �ت��اد اجلمهور
�إي�ضا على وج��وده��ا ك��ل رم�ضان ف�أ�صبح
ال طعم مل�سل�سالت رم�ضان ب��دون وجود
وفاء عامر.
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درا�سة :الأطفال الذين يتعر�ضون للتنمر �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالربو

�أ�� �ش ��ارت درا� �س��ة ن���ش��رت يفThe Annals
� ،of Epidemiologyإىل العالقة بني
التعر�ض للتنمر يف مرحلة الطفولة والإ�صابة
بالربو مدى احلياة.
وا�ستخدمت الدرا�سة بيانات متثيلية على
ال�صعيد الوطني يف الواليات املتحدة،
للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني
� 6إىل  17عاما من امل�سح الوطني
ل���ص�ح��ة الأط � �ف ��ال ل �ع��ام ،2018
و� �ش��رع ال�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى الدرا�سة
ب��اخ�ت�ب��ار ت�ف��اع�لات ال�ت�ن�م��ر مع
اجلن�س وم��ؤ��ش��رات اجتماعية

واقت�صادية خمتارة.
وج ��د ال �ب��اح �ث��ون يف ال�ت�ح�ل�ي�لات امل �ع��دل��ة� ،أن
الأط� �ف ��ال ال��ذي��ن ي�ت�ع��ر��ض��ون للتنمر لديهم
احتمالية �أكرب للإ�صابة بالربو ،وزاد احتمال
الإ�صابة بالربو يف مرحلة الطفولة مع تكرار
ال �ت �ن �م��ر ،ومل ي�خ�ت�ل��ف االرت� �ب ��اط م ��ع جن�س
الطفل �أو امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية
املختارة.
ق� � ��ال� � ��ت ال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة امل� � ��� � �ش � ��رف � ��ة � � � �ش� � ��ارون
جوزيف":كتجربة ت��وت��ر ،ق��د ي � ��ؤدي التنمر
�إىل رد فعل فيزيولوجي قد ي��ؤدي �إىل ظهور
الربو"و�أ�ضافت جوزيف":على �سبيل املثال،

قيا�س ت�أثريات الطبيعة على
ال�صحة اجل�سدية والعقلية

ع�صري الكرز

�أك��دت درا�سة علمية �أجراها فريق من الباحثني الأمريكيني فى جامعة
كارولينا � ،أن كوبا واح��دا م��ن ع�صري (ال�ك��رز) ف��ى ال�صباح و امل�ساء ملدة
�أ�سبوعني ي�ساعد ال�شخ�ص على جتنب الأرق بل و يك�سبه �ساعة و 20دقيقة
من النوم الهادئ.
و��ش��رح��ت ال��درا� �س��ة ال���س��ر ف��ى ث �م��رة (ال �ك��رز) �إذا �أن �ه��ا م���ص��در لهرمون
امليالتونني الذى ينظم عملية النوم ،كما �أن الفالفونويد (هو امل�س�ؤول
عن اللون املتنوع فى الزهور والفاكهه ) امل�ضاد للأك�سدة مينع من تدهور
الرتيبتوفان ه��و حم�ض امينى متبلر ي�سبق ه��رم��ون ال�سريوتني الذى
ي�ساعد على النوم .

• من ال�شعب الذي ابتكر لعبة الدومينو؟
 -ال�شعب ال�صيني.

• م��ا ه��و احل��ي��وان ال��ذي يعد الأث��ق��ل ب�ين جميع
حيوانات كوكب الأر�ض؟

 -احلوت الأزرق.

• ما هو املكان الذي يعي�ش فيه النحل؟
 -خلية.

• من هو العامل الذي اخرتع الديناميت؟
� -ألفريد نوبل.

• �ساعة بيج بني ال�شهرية موجودة يف �أي مدينة؟
-توجد يف مدينة لندن.

• ما املقيا�س الذي ُي�ستخدم يف قيا�س �سرعة ال�سفن؟
 -العقدة.

�أظهرت الدرا�سات �أن التعر�ض للإجهاد ميكن
�أن يت�سبب يف زي��ادة االلتهاب وان�سداد جمرى
ال� �ه ��واء مم��ا ي� � ��ؤدي �إىل ن��وب��ات م��ن ال�سعال
وال�صفري ،وهما من الأع��را���ض الت�شخي�صية
الأ�سا�سية للربو".
و�أو�ضحت الأ�ستاذة امل�شرفة لويزا �إن بوريل �أن
هذه الدرا�سة توفر معلومات مهمة حول �إدارة
الربو ملقدمي الرعاية يف عيادات طب الأطفال
للرعاية الأول�ي��ة وخ��دم��ات ال�صحة املدر�سية
وكذلك مديري املدار�س واملعلمني عند التعامل
مع الأطفال امل�صابني بالربو الذين يتعر�ضون
للتنمر ،وهو عامل خطر غري تقليدي

ن�ساء يرتدين ف�ساتني الهانبوك التقليدية ي�سرن يف بيونغ يانغ حيث حتتفل البالد بالذكرى الت�سعني لت�أ�سي�س اجلي�ش .ا ف ب

حددت درا�سة ن�شرت يف  BMC Psychologyمقيا�سني مت �إن�شا�ؤهما
لقيا�س العوامل املتعلقة بق�ضاء الوقت يف الطبيعة ،وهي خطوة �أوىل يف
ا�ستك�شاف كيفية ت�أثري ذلك على ال�صحة والرفاهية.
و�أظهرت جمموعة من الأدلة �أن ق�ضاء الوقت يف الطبيعة يرتبط بال�صحة
اجل�سدية والعقلية ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن معظم البالغني الأمريكيني ال
يق�ضون �إال وقتا ق�صريا جدا يف امل�ساحات اخل�ضراء �أو الطبيعية.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن هناك عاملني قويني للتنب�ؤ بال�سلوكيات ال�صحية
هما الفعالية ال��ذات�ي��ة وال�ن��واي��ا ،وم��ع ذل��ك ،مل يتم بعد تطوير معايري
لقيا�س ه��ذه العوامل وه��ي �ضرورية لإن�شاء تدخالت فعالة قائمة على
الأدلة لزيادة ق�ضاء الوقت يف الطبيعة.
ا�ستخدم الباحثون �إجراء من ت�سع مراحل لبناء و�صقل واختبار املقايي�س،
وح��ددت املرحلة الأوىل الكفاءة الذاتية والنوايا كعوامل �سيتم قيا�سها
بوا�سطة املقايي�س.
وع ّرفت الكفاءة الذاتية على �أنها "ثقة ال�شخ�ص يف قدرته �أو قدرتها على
اتخاذ الإج��راءات واال�ستمرار يف هذا الإج��راء على الرغم من العقبات �أو
التحديات املتعلقة بق�ضاء الوقت يف الطبيعة".
وع ّرفت النوايا على �أنها "التخطيط لالنخراط يف �سلوكيات معينة متعلقة
بالطبيعة خالل الأ�شهر الثالثة املقبلة".
ُ�سئل امل�ستجيبون عن م��دى ثقتهم يف �أنهم "ي�ستطيعون ق�ضاء �ساعتني
على الأق��ل يف الأ�سبوع يف م�ساحات خ�ضراء �أو طبيعية" يف ظل ظروف
ت�شمل الطق�س �أو الإجهاد �أو �إمكانية الو�صول �أو اجلدولة �أو التكاليف،
كما ُ�سئلوا عما �إذا كانوا يعتزمون امل�شاركة يف الأن�شطة املتعلقة بالطبيعة
مثل اخلروج يف الهواء الطلق �أو امل�شي مل�سافات طويلة �أو زيارة املتنزهات يف
الأ�شهر الثالثة املقبلة .و�أظهرت نتائج امل�سح الذي �أج��ري على عينة من
� 2000شخ�ص بالغ� ،أن ق�ضاء املزيد من الوقت يف الطبيعة يرتبط بكل
من الفعالية الذاتية والنوايا ،مما ي�شري �إىل التدخالت امل�ستقبلية لتح�سني
ق�ضاء الوقت يف الطبيعة.
و�أ� �ش��ارت النتائج �إىل �أن��ه يجب التمتع بثقة متزايدة لق�ضاء ال��وق��ت يف
الطبيعة ك�ه��دف ،وك�لا العاملني يرتبطان �سلبا بالعمر ،مم��ا ي�شري �إىل
تناق�ص الثقة الذي ميكن �أن يكون مرتبطا مبخاوف التنقل �أو ال�سالمة
التي تزداد مع تقدم البالغني يف ال�سن.
وكان لدى املجيبني على الأ�سئلة الذكور كفاءة ذاتية �أعلى من امل�ستجيبني
الإناث ،وهي نتيجة تتفق مع الأبحاث الأخرى التي تظهر �أن الن�ساء �أقل
عر�ضة للم�شاركة يف الأن�شطة الرتفيهية يف الطبيعة على الرغم من �إظهار
تف�ضيلهن للقيام بذلك.
يقول الأ�ستاذ يف ق�سم ال�صحة البيئية واملهنية يف كلية ال�صحة العامة
بجامعة تك�سا�س �إيه �آند �إم ،الدكتور جاي مادوك":تطوير املقايي�س هو
جمرد اخلطوة الأوىل كما ي�أمل الباحثون �أن تكون �سل�سلة من الدرا�سات
بهدف نهائي هو �إيجاد طرق لتح�سني ال�صحة والرفاهية من خالل زيادة
ق�ضاء الوقت يف الطبيعة
و�أ�ضاف مادوك" :نحن نعمل على تطوير جمموعة كاملة من الإجراءات،
ومبجرد االنتهاء من ذلك� ،سوف نتطلع �إىل تطوير تدخالت ت�ستند �إىل
النظرية لزيادة الوقت الذي يق�ضيه يف الطبيعة

• �أن �أول من عرف القمح ،هم امل�صريون القدماء ،عام  5400قبل امليالد
• عندما يفقد الأخطبوط �إحدى �أذرعه الطويلة ،تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد.....
• الكلب ي�ستطيع �أن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد  40قدماً.
• الزرافة �إذا انزلقت ووقعت على الأر�ض مع انفراج �سيقانها ,فهي لن ت�ستطيع القيام مرة �أخرى وميكن
�أن تظل هكذا �إىل �أن متوت.
• الفئران ال حتب رائحة النعناع.
• ان كل الكائنات حترك فكها ال�سفلي عند الأكل ،عدا التم�ساح ،الذي يحرك فكه العلوي
• �أن قلب الذبابة يخفق  1000مرة يف الدقيقة الواحدة
• �أن �أ�ضخم �أنواع العناكب تعي�ش يف الربازيل ،وي�صل وزنها �إىل  85جراماً
• �أن �أثقل حيوان يف العامل هو احلوت الأزرق
• �أغلب الأ�سماك التي يف �أعماق عميقة جداً  . .عمياء
• الفر�س ي�ستطيع �أن يظل �شهراً كام ً
ال واقفاً على �أقدامه
• �أن �أكرث احليوانات حدة يف ال�سمع هي الذئاب واحلمري

بهلوان ال�سريك
خرج البهلوان من خيمته يتجول يف الأر�ض الوا�سعه التى ن�صبت عليها خيمة ال�سريك ،اخذ ينظر هنا وهنا
وك�أنه تائه ال يعرف ماذا يريد ،لفت نظره ب�ضع اطفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيوانات ال�سريك
ويبحثون اي�ضاً عن البهلون ،كم يحبون البهلوان وكم يحبون الدب والفيل ،ح�سناً ليخرج لهم هو اي�ضاً يحبهم
 ..ا�سرع اليهم ففاجئهم وزادت فرحتهم وعلت �ضحكاتهم  ..دقائق وكان املكان يعج بالأطفال  ..ق�ضوا حوايل
ال�ساعه يلعبون وميرحون مع البهلوان ثم ان�صرفوا ليقوم بت�أدية تدريباته وتناول افطاره.
جل�س يحت�سي قهوته لكنه �شرد ،تذكر اطفاله الثالثه او كما يقول مالئكته الثالثة كم هو معذب ،انف�صل عن
امهم وا�ستطاعت ان ت�أخذهم وتعولهم لأنه ال ي�صلح لهم  ..هى ترى ذلك ،ترى انه بهلوان وال ي�صلح لرعاية
اطفاله لكنها ال ترى انه ان�سان يتعذب من اجلهم  ..كم يحبهم وعندم اقرتب منه �صديقه تاكي اخذ يحكي
له كم هم يف جمالهم مثل املالئكة وكم يحبهم ،يتمنى لو ر�آهم او يرونه ،ال يطمع يف اكرث من ان يراهم ولكن
امهم قوية وتعرف كيف ت�سيطر عليهم وحترمهم من والدهم لأنه بهلوان ،عندما انهى كالمه جل�س يبكى ومل
يراه غري تاكي انه االن يرى الأن�سان ولي�س البهلوان.
بقي على عيد ميالد البهلوان خم�سة ايام �سيتم عامة اخلام�س والأربعني  ..قرر ال�سريك ان يحتفل به وقرر
تاكي ان يقدم ل�صديقه وحبيبه البهلوان هدية عمره ،كانت الأيام متر ب�سرعه عندما حان موعد عيد امليالد،
اليوم يحتفل ال�سريك بعيد ميالد البهلوان احتفال رائ��ع ،واحتفل تاكي معهم ثم ان�صرف مبكراً ومل يرى
�صديقه البهلوان يجمع هداياه الكثرية ويبت�سم للنا�س وللأطفال ومل يرى احد دموعه ومن ر�آها ظنها دموع
الفرح ،ويف �آخر الليل و�صلت �سيارة تاكي ،ومل يهتم احد  ..هذا �شئ عادي لكنهم عندما الحظوا نزوله من
ال�سيارة ومعه ثالثة اطفال ي�شبهون املالئكة التفوا حوله ليت�ساءلوا من ه�ؤالء  ..و�صرخ تاكي على �صديقه
البهلوان اخ��رج ايها البهلوان تعاىل لت�أخذ هديتك واال �س�أجعلك تندم العمر كله ،خ��رج البهلوان يف كامل
زينته تقديراً ل�صديق عمره  ..ومل يكد مي�شى خطوتني حتى ر�أى امامه مالئكته الثالثة ف�أنهار على ركبتيه
لي�ضمهم يف ح�ضنه ويبكى بكاء الفرح وال�سعادة  ..انه حقاً يف قمة �سعادته فال يوجد يف هذه الدنيا اجمل او
احلى او اغلى من اطفاله  ..يوماً لن ين�ساه وهدية لن ين�ساها وجمي ً
ال لن ين�ساه ل�صديقه تاكي ،ق�ضى الأطفال
ً
الليل يف ح�ضن والدهم البهلوان ثم اخذهم �صباحاً يف �صحبة تاكي ليعود بهم �إىل امهم  ..يوما ال ين�سى وكلما
اجتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده اخلام�س والأربعني انه حقاً يوم مولده.

