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 4T7لوح تقطيع ذكي مع وظائف وميزات جتعل حت�ضري الوجبات
�أ�سهل بكثري و�أكرث ان�سيابية مع خيارات �أكرث �صحية.
لوح التقطيع الذكي يق�سم الوجبة �إىل مكوناتها املختلفة ،م�ضي ًفا
الت�صميم اجليد والتكنولوجيا عند ال�ضرورة .وي��أت��ي اللوح مع 4
�أجزاء مميزة ،لوح تقطيع رئي�سي من اخليزران ،ولوح ثانوي م�ضاد
للبكترييا من �أيونات الف�ضة للخ�ضار ملنع التلوث املتبادل ،و�صينية
�إزالة اجلليد املو�صلة للحرارة التي ت�ساعد على �إذابة الأطعمة املجمدة
ب�سرعة ،والقاعدة التي لها مقيا�س وزن مدمج خا�ص بها.
اجلزء الوحيد من جتربة  4T7التي توجد خارج اللوحة الفعلية هو
تطبيق الهاتف الذكي اخلا�ص بها ،والذي يح�سب ال�سعرات احلرارية
عندما تزن مكوناتك .ومبجرد االنتهاء من عملك التح�ضريي ،ميكن
�أن تعمل ال�شا�شة الرقمية � ً
أي�ضا كم�ؤقت مطبخ ،بينما ت�صبح اللوحة
نف�سها حامل �سكاكني مغناطي�سي .ومت ت�صميم جميع مكونات لوح
التقطيع لتكون وظيفية ب�شكل رائع كعنا�صر م�ستقلة ،ولكن عندما
جتتمع م ًعا ،تكون التجربة �أكرب من جمموع �أجزائها .ولوح التقطيع
متوفر �إم��ا م��ن اخل �ي��زران �أو اجل ��وز ،م��ع ت�شطيبات مقاومة للماء
والعفن على �سطحها ،ومغناطي�س قوي يف الزاوية اليمنى العلوية
ميكنه حمل ال�سكني عندما ال تقوم بالتقطيع والفرم.

يك�شف عن حيلة عبقرية للتوقف عن التفكري املفرط خالل ثوان
حتى يف �أف�ضل الأوقات ،ميكن لأدمغتنا �أن تخرج عن نطاق ال�سيطرة
عندما يتعلق الأمر بالتفكري� ،أو الإفراط يف التفكري� .سواء كان ذلك
�أث�ن��اء اال�ستلقاء يف ال�سرير �أو الدرد�شة مع الأ��ص��دق��اء �أو اجللو�س
يف اجتماع ،ف ��إن عقولنا ميكن �أن تغرق يف التفكري املطول دون �أن
ن�ستطيع ال�سيطرة على ذل��ك .ومن هذا املنطلق� ،شارك رجل حيلة
على تيك توك ،ميكنها �إيقاف �أفكارك م�ؤق ًتا و�إ�سكات عقلك يف غ�ضون
ث��وانٍ فقط .وق��د �أ�صيب متابعوه بال�صدمة بعدما ج��رب��وا احليلة
وتبني ب�أنها فعالة و�سريعة .طلب �صاحب ح�ساب "ذا مينتال ليفل"
على تيك توك ،يف مقطع فيديو ،من املتابعني �أن ي�س�ألوا �أنف�سهم الآن
ال�س�ؤال التايل " :ماذا �ستكون فكرتي التالية؟" وبعد ذلك يطلب من
املتابعني طرح �س�ؤال �آخر " :ما هو ر�أيك القادم؟"
وم��ن ث��م يطلب ال��رج��ل م��ن املتابعني " �أخ��ذ نف�س عميق ،و�إرخ ��اء
ع�ضالتهم ،ومن ثم طرح ال�س�ؤال التايل :من هذا املكان املريح حقاً ما
هو ر�أيك التايل؟" ون�صح الرجل املتابعني باال�ستمرار بالقيام بذلك
حتى يالحظوا تباط�ؤ عقولهم وتوقفها عن التفكري متاماً.
وقد �أعجب املتابعون بهذه الطريقة ،وقال الكثري منهم �إنها �ساعدتهم
على التوقف عن الأفكار الكثرية التي كانت تتزاحم يف ر�ؤو�سهم.

التنظيف بالفر�شاة بعد الفطور ي�ضر بالأ�سنان
ن�صح طبيب �شهري على مواقع التوا�صل االجتماعي بتجنب تنظيف
الأ� �س �ن��ان ب�ع��د وج�ب��ة ال �ف �ط��ور ،وب ��د ًال م��ن ذل��ك ي�ج��ب تنظيفها بعد
اال�ستيقاظ مبا�شرة .ويف مقطع فيديو على تيك توك� ،أو�ضح الدكتور
�أليك�س جورج "من املنطقي تنظيف �أ�سنانك بالفر�شاة بعد تناول وجبة
الفطور ،لكن هذا خط�أ .ال�سبب هو �أنه عندما ت�أكل الطعام ،ي�صبح فمك
حام�ض ًيا ،وبعد ذلك عندما تغ�سل �أ�سنانك ،كل ما تفعله هو تنظيف
مينا الأ�سنان بهذه احلمو�ضة" .وبد ًال من ذلك ،ين�صح الدكتور �أليك�س
متابعيه ب�شدة بتنظيف �أ�سنانهم قبل الفطور ،مما ي�سمح للمكونات
الن�شطة املوجودة داخل معجون الأ�سنان بامل�ساعدة يف حماية الأ�سنان
من احلمو�ضة ال�ضارة .وتابع "لذا ،بقدر ما قد ال يعجبك ذلك ،اغ�سل
�أ�سنانك مبجرد ا�ستيقاظك يف ال�صباح و�آخ��ر �شيء قبل الذهاب �إىل
الفرا�ش" .ويحتوي معجون الأ�سنان وغ�سول الفم بالفلورايد على
م��ا ي�ع��رف باملفعول امل ��زدوج مم��ا يعني �أن�ه�م��ا ي���س��اع��دان يف التخل�ص
م��ن ال�ب�لاك م��ع منع ت�سو�س الأ��س�ن��ان ،بح�سب �صحيفة �إك�سربي�س
الربيطانية .وي�ضيف طبيب الأ�سنان الدكتور �شان الم بي دي �إ�س من
هوالند بارك دينتال �أن تنظيف الأ�سنان �أول �شيء يف ال�صباح �أمر بالغ
الأهمية ،فخالل النوم تتجمع الروا�سب البكتريية على الأ�سنان ويف
جيوب اللثة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أولئك الذين مييلون �إىل النوم
وفمهم مفتوح قد يجففون �أ�سنانهم ،تاركني �أفواههم تفتقر �إىل اللعاب
احليوي ،مما ي�شجع منو البكترييا الذي ي�ساهم ب�شكل كبري لي�س فقط
يف ت�سو�س الأ�سنان ولكن يف �أمرا�ض اللثة.

الأطباق الطائرة على
مائدة الكونغر�س الأمريكي
ناق�شت جلنة املخابرات يف جمل�س النواب
الأمريكي �أول جل�سة ا�ستماع علنية ب�ش�أن
ال �ظ��واه��ر اجل��وي��ة غ�ير امل �ع��روف��ة ،والتي
يطلق عليها "الأج�سام الطائرة املجهولة"،
يف � �س��اب �ق��ة مل حت� ��دث م �ن��ذ  50عاما.
وا�ستمعت اللجنة يف اجلل�سة �إىل وكيل
وزارة الدفاع للمخابرات والأم��ن ،رونالد
مولرتي ،ونائب مدير املخابرات البحرية
��س�ك��وت ب� ��راي ،ال� ��ذي ع��ر���ض فيديوهات
تو�ضح �أج�ساما تنطلق ب�سرعة كبرية يف
اجل��و ،واح��دة منها يظهر �أن��ه مت التقاطه
العام املا�ضي من طائرة .وحتولت الأج�سام
الف�ضائية املجهولة ،املعروفة با�سم الأطباق
الطائرة ،من جمرد مزحة تتعلق باخليال
ال �ع �ل �م��ي �إىل ه��اج ����س ل�ل��أم ��ن القومي
الأمريكي ،حيث ذكرت �صحيفة "وا�شنطن
بو�ست" الأم�يرك �ي��ة �أن ال�ب�ن�ت��اغ��ون �شكل
قبل عامني فرقة عمل خا�صة بالظواهر
اجلوية املجهولة مهمتها اكت�شاف وحتليل
وت�صنيف الأج�سام الطائرة الغام�ضة التي
ميكن �أن ت�شكل تهديدا للأمن القومي،
و�أ��ص��در مكتب مدير املخابرات الوطنية،
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،ت �ق��ري��را ي�ت���ض�م��ن 144
م�شاهدة لأج�سام طائرة.
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لوح تقطيع ذكي لتح�ضري وجبات �صحية

 6طرق هامة
لتح�سني ذاكرتك!

 10عادات ب�سيطة �ستغري
حياتك للأبد ..تعرف عليها
�إن العادات اليومية ت�شكل جزءا مهما مما يفعله الإن�سان يف حياته �أو ميتنع عنه� ،سواء
كان مدر ًكا �أو يقوم بالت�صرف ب�شكل تلقائي.
اً
وو�صول �إىل الروتني املعتاد قبل
ي�شمل الأم��ر القهوة التي ي�شربها البع�ض كل �صباح
الذهاب �إىل الفرا�ش ليلاً  .وعندما يتطلع ال�شخ�ص �إىل �إجراء تغيري يف حياته من خالل
�إدخال تغيري على الروتني اليومي ،ف�إن تطوير عادات جديدة � -أو التخل�ص من العادات
القدمية  -ميكن �أن يكون �أداة قوية لإحداث هذا التحول .ولكن يجد الكثريون �أن
القول �أ�سهل من الفعل عندما يتعلق الأمر بدمج عادات جديدة يف حياتهم.
وبح�سب ما ن�شره موقع  ،The Simplicity Habitين�صح اخلرباء بعدد
من العادات الب�سيطة للغاية ،والتي ميكن �أن ت�ساعد
على حتقيق نتائج كبرية� ،سواء كان ال�شخ�ص ي�أمل
يف التحول �إىل تناول طعام �صحي� ،أو ممار�سة
التمرينات الريا�ضية ب�شكل منتظم �أو التقليل
من م�شاهدة الربامج التلفزيونية �أو
التوا�صل على من�صات الإنرتنت
�أو ق�ضاء امل��زي��د م��ن ال��وق��ت يف
الطبيعة .ويكمن ال�سر يف فائدة
وجدوى العادات ال�صغرية والب�سيطة
لأنها خطوات �صغرية ،ولكنها تكون ذات
مغزى تدفع ال�شخ�ص ب�شكل تدريجي نحو
بلوغ هدفه النهائي ،كما يلي:
على �سبيل املثال ،عندما ي�صل �إىل املنزل ويخلع �سرتته
 .1كوب ماء مبجرد اال�ستيقاظ
�إن تناول كمية كافية من املاء مهم ل�صحة الإن�سان ،لكن يحاول �أن يلتزم بو�ضعها يف اخلزانة بد ًال من رميها على
اعتاد الكثريون البدء مبا�شرة بتناول فنجان من القهوة ظهر الأري �ك��ة �أو تعليقها على كر�سي�� .س�ي��ؤدي االلتزام
يف ال�صباح .ميكن التخل�ص م��ن ه��ذه ال�ع��ادة وا�ستبدلها بعادات التنظيم والرتتيب �إىل اال�سرتخاء ب�شكل �أف�ضل يف
بكوب واحد من املاء .ميكن �أن ت�ساعد العادة اجلديدة على م�ساحة �أكرث ات�ساعًا.
اال�ستمتاع بالكثري من الفوائد على مدار اليوم.
 .5قراءة �صفحتني يف اليوم
ال ي�ستغرق الأم��ر �سوى ب�ضع دق��ائ��ق ،و�سي�ساعد حتديد
 .2ممار�سة الت�أمل لدقيقة واحدة
�إن الت�أمل هو "ممار�سة تركيز تام على ال�صوت �أو الت�صور ه��دف �صغري ل�ق��راءة �صفحة �أو �صفحتني يف ال�ي��وم �إىل
�أو التنف�س �أو احل��رك��ة �أو االنتباه نف�سه م��ن �أج��ل زيادة �إح��راز تقدم نحو الهدف املتمثل يف �إنهاء ق��راءة كتاب ما
الوعي باللحظة احلالية وتقليل التوتر وتعزيز اال�سرتخاء ب�أكمله دون ال�شعور بالإرهاق �أو الت�شتت �أو امللل.
وتعزيز النمو ال�شخ�صي والروحي" .وم��ن امل�ع��روف �أن
الت�أمل يجلب الكثري من الفوائد لل�صحة النف�سية وي�سهم  .6فاكهة �أو خ�ضروات يف كل وجبة
�إذا ك��ان ال�شخ�ص ي�سعى �إىل حت�سني ع��ادات��ه الغذائية،
يف زيادة الوعي الذاتي �إىل �إدارة الإجهاد ب�شكل �أف�ضل.
ف�لا ي�ج��ب �أن ي�ت�خ��ذ ن�ه� ً�ج��ا درام��ات�ي�ك� ًي��ا وي �ح��اول تغيري
عاداته الغذائية متامًا م��رة واح��دة .ميكن حماولة دمج
 .3تدوين اليوميات
�إن تدوين اليوميات هي عادة جتلب بع�ض الفوائد اجلادة ع��ادة �صغرية واح��دة يف كل وجبة ،مثل �إ�ضافة فاكهة �أو
لل�صحة النف�سية ،حيث �إن �إخ��راج الأفكار من العقل �إىل خ���ض��روات واح ��دة على الأق ��ل �إىل ال��وج�ب��ة ،مثل �إ�ضافة
الورق ميكن �أن يكون عالج ًيا ب�شكل ال ي�صدق ،وميكن �أن حفنة من التوت �إىل وجبة الإف�ط��ار �أو �سلطة مع وجبة
ي�ساعد يف التغلب على التحديات واكت�ساب منظور قيم .ال�غ��داء �أو طبق جانبي نباتي م��ع الأط�ع�م��ة ال�ت��ي يحبها
مي�ك��ن ال �ب��دء مب�ج��رد تخ�صي�ص  5دق��ائ��ق ف�ق��ط يوم ًيا ال�شخ�ص بالفعل.
لتدوين كل ما يتبادر �إىل الذهن دون التقيد بالكتابة يف
 .7ر�سالة ن�صية �إىل �صديق
مو�ضوع حمدد.
�إذا ك��ان ال�شخ�ص يفكر يف �صديق �أو يفتقده ،ميكنه �أن
يبادر ببعث ر�سالة ن�صية �سريعة ،حتى يعرف �أن��ه يفكر
 .4التخل�ص من الفو�ضى
يرا للتخل�ص م��ن الفو�ضى ف�ي��ه� .سي�ستغرق الأم ��ر دق�ي�ق��ة واح ��دة ف�ق��ط ومي�ك��ن �أن
ي�ب��ذل البع�ض جم �ه��ودًا ك �ب� ً
يف حميطهم .ميكن �أن ي�ب��د�أ ال�شخ�ص يف التخل�ص من ي�ساعد حقًا يف �إ�ضفاء البهجة على يومه ،بخا�صة �أنه يف
الأ�شياء بعد ا�ستخدامها .ويحتاج �أن يبد�أ بعن�صر واحد ،خ�ضم احلياة واالن�شغال ،غال ًبا ما يتم �إهمال العالقات

مراك�ش عا�صمة ال�سياحة
املغربية ت�ستعيد ن�شاطها

االجتماعية.
 .8اخلروج للطبيعة
يف احل�ي��اة احل��دي�ث��ة ،يتواجد الأ��ش�خ��ا���ص ب��ال��داخ��ل �أكرث
م��ن �أي وق��ت م�ضى� .إذا خ�ص�ص ال�شخ�ص ب�ضع دقائق
كل يوم لأخذ ا�سرتاحة من التكنولوجيا واحل�صول على
بع�ض الهواء النقي ،ميكنه �أن يبد�أ بعادة �صغرية ب�سيطة
مثل فتح نافذة واال�ستماع �إىل الطبيعة لب�ضع دقائق� ،أو
اخلروج �إىل نزهة ق�صرية حول املنزل.
 .9ال�شعور باالمتنان بالنعم
�إن تخ�صي�ص ب�ضع دقائق كل �صباح �أو م�ساء للتفكري يف
الأ��ش�ي��اء ال�ت��ي ي�شعر ال�شخ�ص باالمتنان ل�ه��ا ،ميكن �أن
ت�صبح عادة مهمة للبحث عن اخلري يف حياته وملء عقله
بالأفكار الإيجابية.
 .10القيام بعمل طيب
يف حني �أن العديد من العادات التي يو�صي بها اخلرباء
بدجمها يف روتني احلياة اليومية متيل �إىل الرتكيز على
حت�سني ال��ذات� ،إال �أن بدء حماولة القيام ب�أ�شياء لطيفة
لأ�شخا�ص �آخرين ت�ساعد على تغيري حياة ال�شخ�ص ب�شكل
�إيجابي.
ال يجب �أن ت�ك��ون الأع �م��ال الطيبة م�ستهلكة للوقت �أو
باهظة ،حيث �إن جمرد مدح �شخ�ص �آخر �أو توجيه ال�شكر
ل��ه على �صنيع م��ا �أو فتح ال�ب��اب ل�شخ�ص م��ا �أو ال�سماح
ل�شخ�ص ما بامل�ضي قدمًا يف الطابور ميكن �أن تكون لفتة
طيبة حُت�سن يوم �شخ�ص �آخر بالإ�ضافة �إىل يوم من يقوم
بها.

حتذير جديد للحوامل
من تناول امل�سكنات

وج��دت درا��س��ة جديدة �أن احل��وام��ل الالتي ي�ستخدمن امل�سكنات التي ال
ت�ستلزم و�صفة طبية �أكرث تع ّر�ضاً مبعدل مرة ون�صف لإجناب طفل يعاين
من م�شاكل �صحية.
ودعا فريق البحث �إىل �إعادة تقييم التو�صيات اخلا�صة با�ستخدام احلوامل
للم�سكنات.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود خماطر ترتبط بتناول امل�سكنات �أثناء احلمل،
مثل :الوالدة املبكرة ،ووفاة الطفل حديث الوالدة ،والعيوب اجل�سدية.
و�أظهرت النتائج التي ن�شرها موقع "ميديكال �إك�سرب�س" �أن ما بني 30%
و 80%من احلوامل حول العامل يتناولن م�سكنات الأمل التي ال تتطلب
و�صفة طبية لتخفيف �آالم احلمل ،خا�صة الآالم التي ترتبط بالإنفلونزا
و�أمرا�ض الروماتيزم.
وقام فريق البحث من جامعة �أبردين الربيطانية بتحليل بيانات 151
�أل��ف حامل على م��دار  30عاماً ،ونظرت الدرا�سة يف املالحظات الطبية
املرتبطة با�ستخدامهن م�سكنات بارا�سيتامول و�أ�سربين وديكلوفيناك
ونابروك�سني و�أيبوبروفني .وتبني �أن  29%من ه�ؤالء احلوامل تناولن
�أحد هذه امل�سكنات �أثناء الـ � 12أ�سبوع الأوىل من احلمل.

ع��اد م��رو���ض الأف��اع��ي �سعيد �إىل
مراق�صتها مبزماره التقليدي يف
ع��رو���ض ف��ول�ك�ل��وري��ة جت��ذب زوار
� �س��اح��ة ج��ام��ع ال �ف �ن��ا ال�سياحية
ال�شهرية يف و�سط مراك�ش ،ب�سعادة
غ��ام��رة ب�ع��د �أزم� ��ة خ��ان�ق��ة ب�سبب
اجل��ائ�ح��ة غيبت ال���س�ي��اح لعامني
عن املغرب.
ويقول با�س ًما لوكالة فران�س بر�س
"ك�أنني �أتنف�س من جديد ،يا لها
من �سعادة العودة �إىل ال�ساحة بعد
�أ�شهر قا�سية" ،ثم يراق�ص �أفعى
ع�ل��ى �أن �غ��ام م��و��س�ي�ق��ى "الغيطة"
ال�شعبية يف بلدان املغرب العربي.
وت �ع��د امل��دي�ن��ة احل �م��راء ،عا�صمة
ال�سياحة امل�غ��رب�ي��ة ،م��ؤ��ش��را لبدء
ت �ع��ايف ال �ق �ط��اع� ،إذ ع ��ادت اجللبة
واالزدحام �إىل �أزقة �أحيائها العتيقة
وخمتلف معاملها التاريخية ،ف�ضال
ع��ن امل�لاه��ي الليلية ال�ت��ي جتذب
الزوار من خمتلف الآفاق.
خالل الف�صل الأول من هذا العام،
ارتفعت مداخيل القطاع ال�سياحي
ب �ق��راب��ة  80ب��امل �ئ��ة ،م �ق��ارن��ة مع
ال�ف�ترة نف�سها م��ن ال�ع��ام املا�ضي.
وهو ما َيعِد "ب�آفاق �أكرث �إيجابية
ل �ل �ع��ام  ،"2022وف� ��ق توقعات
حديثة لوزارة االقت�صاد واملالية.
ويف ح�ي�ن ا��س�ت�ق�ب�ل��ت امل�م�ل�ك��ة 13
م�ل�ي��ون ��س��ائ��ح ال �ع��ام  ،2019مل
ي �ت �ع��د جم� �م ��وع ال �� �س �ي��اح الذين
ت��واف��دوا �إليها ال�ع��ام املا�ضي 3,7
ماليني �شخ�ص .علما �أن القطاع
حيوي لالقت�صاد املغربي� ،إذ م ّثل
 7باملئة من الناجت الداخلي اخلام
يف .2019
بعد ب�ضعة �أ�سابيع على ا�ستئناف
ال� � ��رح �ل ��ات اجل � ��وي � ��ة ال ��دول � �ي ��ة
مطلع ��ش�ب��اط-ف�براي��ر ،ا�ستعادت
�أر�صفة مقاهي مراك�ش حيويتها
يف �أج � ��واء رب�ي�ع�ي��ة م���ش�م���س��ة ،كما
متاجر املالب�س التقليدية واحللي
وت��ذك��ارات ال�صناعات التقليدية
التي يقتنيها ال�سياح عادة.

روبي تعيد �إحياء رق�صتها ال�شهرية
ت � � ��داول رواد م ��واق ��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ،جم �م��وع��ة مقاطع
ف �ي��دي��و ل�ل�ف�ن��ان��ة امل �� �ص��ري��ةروب� �ي
 ،ظ �ه��رت ف�ي�ه��ا وه ��ي حت�ي��ي حفل
زفاف ،وتعيد �إحياء رق�صتها التي
�إ� �ش �ت �ه��رت ب �ه��ا يف ك�ل�ي��ب �أغنيتها
"�إنت عارف ليه" .وكانت روبي قد
�شاركت اجلمهور جمموعة �صور،
ومقطع فيديو وثقت من خاللها
�إطاللتها يف حفل الزفاف هذا.
و�إرت � � ��دت روب � ��ي ف �� �س �ت��ان �اً باللون
الأب�ي����ض ،عليه نق�شات ورود من
ع� ��دة �أل� � � ��وان ،م �ت��و� �س��ط ال �ط ��ول،
وم ��ن دار الأزي � � ��اء & Dolce
.Gabbana

�سابقة خطرية يف �سيارات
ت�سال ..ميكن �سرقتها ب�سهولة

ك�شف �أح��د الباحثني يف جم��ال الأم��ن الإل�ك�تروين عن "�سابقة خطرية"
يف �سيارات ت�سال الكهربائية مكنت الل�صو�ص من ا�ستغالل التكنولوجيا
احلديثة لفتحها و�إدارة املحرك.
ونقلت وكالة "بلومربغ" للأنباء عن امل�ست�شار الأمني ملجموعة "�إن �سي
�سي غروب" للأمن ومقرها مان�ش�سرت� ،سلطان قا�سم خان ،قوله �إنه من
املمكن اخ�تراق ط��رازي "ت�سال �آ�س" و"ت�سال واي" ،وميكن لأي ل�ص �أن
يفتح ال�سيارة ويقوم ب�إدارة املحرك واالنطالق بها.
و�أو�ضح امل�ست�شار الأمني �أنه ميكن من خالل �إعادة توجيه االت�صاالت بني
الهاتف املحمول ملالك ال�سيارة ت�سال �أو مفتاح الأم��ان (رمي��وت التحكم)
وال�سيارة نف�سها� ،أن يقوم �أي دخيل ب�خ��داع نظام ال��دخ��ول �إىل ال�سيارة
ليعتقد النظام �أن مالك ال�سيارة موجود بالفعل بجانبها.
و�أ�ضاف خان �أن هذه القر�صنة لي�ست خا�صة ب�سيارات ت�سال فح�سب ،م�شريا
�إىل �أن العملية تتم نتيجة التالعب بنظام الدخول بدون مفتاح يف ت�سال،
والذي يعتمد على ما يعرف بربوتوكول البلوتوث منخف�ض الطاقة.
وق��ال م�س�ؤول يف ت�سال �إن جمموعة "�إن �سي �سي غروب" للأمن قدمت
تفا�صيل النتائج التي تو�صلت �إليها يف مذكرة الأحد املا�ضي.
و��ص��رح خ��ان ب��أن��ه ك�شف ع��ن احتمالية �شن هجوم على �شركة ت�سال و�أن
م�س�ؤويل ال�شركة مل يعتربوا الأمر خطرا كبريا ،م�شريا �إىل �أنه ولإ�صالح
الثغرة �ستحتاج �شركة �صناعة ال�سيارات �إىل تغيري �أجهزتها وتغيري نظام
الدخول بدون مفتاح.
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متحف امل�ستقبل و باينان�س �إن �إف تي يطلقان جمموعة �أجمل �أعمال فنية يف عامل امليتافري�س بتقنية NFT

جمموعة الأعمال الفنية تتمحور حول مبنى متحف امل�ستقبل «�أجمل مبنى على وجه الأر�ض»
عمر العلماء :ت�شكل �شراكة متحف امل�ستقبل مع �أكرب م�ؤ�س�سة للعمالت الرقمية وتطبيقات البلوكت�شني يف
العامل خطوة مهمة يف دعم خطط دبي لإن�شاء منظومة عاملية جديدة لتبادل الأ�صول الرقمية
•• دبي -الفجر

18

دخ��ل متحف امل�ستقبل يف ��ش��راك��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مع
من�صة "باينان�س �إن �إف تي" املتخ�ص�صة يف تداول
ال��رم��وز غ�ير القابلة لال�ستبدال ( ،)NFTبهدف
�إطالق جمموعة من املنتجات الرقمية املعتمدة على
تقنية البلوكت�شني بحيث ت�شمل املرحلة الأوىل من
ال�ت�ع��اون �إن �ت��اج و�إط�ل�اق "جمموعة الأع �م��ال الفنية
الأج �م��ل يف ع��امل امليتافري�س" بتقنية ال��رم��وز غري
القابلة لال�ستبدال.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اف�ت�ت��اح��ه م�ن��ذ ف�ت�رة وج �ي��زة �أثرى
م�ت�ح��ف امل���س�ت�ق�ب��ل امل���ش�ه��د الإب ��داع ��ي يف دب ��ي ودول ��ة
الإم��ارات ب�شكل ملحوظ عرب ما يقدمه من حمتوى
متميز ي�ست�شرف م�ستقبل الب�شرية يف العديد من
ال�ق�ط��اع��ات احل �ي��وي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل تنظيم ب��اق��ة من
النقا�شات املتطورة لتعزيز اال�ستعدادات للم�ستقبل.
ويعزز متحف امل�ستقبل عرب ه��ذا التعاون مع من�صة
"باينان�س �إن �إف تي" الرائدة عاملياً يف توفري البنية الإم� ��ارات" :متثل �شراكة متحف امل�ستقبل م��ع �أكرب من امل�شاريع ال��رائ��دة التي بال�شراكة مع �أمل��ع العقول حول "�أجمل مبنى على وجه الأر�ض" لرت�سي معايري
التحتية لتطبيقات البلوكت�شني والعمالت الرقمية ،م�ؤ�س�سة للعمالت الرقمية وتطبيقات البلوكت�شني يف ال�ع��امل لإح ��داث حت��والت نوعية ك�برى وت�سهم يف ج��دي��دة لأع�م��ال ال��رم��وز غ�ير القابلة لال�ستبدال يف
خمتلف �أنحاء العامل.
مكانته يف قطاع تطوير الأ�صول الفنية املعتمدة على يف العامل م�ساهمة نوعية مهمة يف دع��م خطط دبي �صياغة م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً للب�شرية".
تقنية الرموز غري القابلة لال�ستبدال ،بالإ�ضافة �إىل لإن �� �ش��اء م�ن�ظ��وم��ة ع��امل �ي��ة ج��دي��دة ل �ت �ب��ادل الأ�صول ي�ع�م��ل م�ت�ح��ف امل�ستقبل خ�ل�ال ال��وق��ت احل ��ايل على ومن جانبها ،قالت هيلني هاي ،مديرة �شركة باينان�س
جم��االت ال�ع�م�لات امل�شفرة والبلوكت�شني وم�ستقبل الرقمية� ،سيكون لها دور بارز يف تعزيز منو االقت�صاد تطوير جمموعة م��ن الأ��ص��ول الرقمية ،كما ي�سعى �إن ف تي" :نفخر ب�شراكتنا مع متحف امل�ستقبل الذي
�إىل حتقيق الريادة يف جمال تطوير تقنيات العمالت يج�سد ف�ك��رة ف��ري��دة ومبتكرة على م�ستوى العامل،
الواقع املختلط وحلول النقل وامليتافري�س والتقنيات الرقمي لدبي على املدى الطويل".
امل�ستقبلية الأخ��رى .وبهذه املنا�سبة� ،أكد معايل عمر وعن �أهمية هذه اخلطوة ،قال الث كارل�سون ،املدير امل�شفرة ،ومن املقرر �أن يعلن املتحف عن �أول جمموعة ونتطلع �إىل التعاون معه يف تطوير املنتجات الرقمية
ون�شجع على
بن �سلطان العلماء ،وزي��ر دول��ة للذكاء اال�صطناعي التنفيذي ملتحف امل�ستقبل" :ي�شكل هذا امل�شروع املميز من الرموز غري القابلة لال�ستبدال خالل الأ�سابيع الرائدة لنعزز معاً منو ال�سوق الرقمية
ّ
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد يف دولة نقطة االنطالق مل�سرية حافلة �سنقوم خاللها بالعديد املقبلة بحيث تتمحور مو�ضوعات تلك املجموعة الفنية �إطالق م�شاريع البلوكت�شني يف املنطقة".

�شرطة �أبوظبي و البلديات والنقل تعززان
وعي م�ستخدمي الدراجات الكهربائية

•• �أبوظبي-الفجر:

نفذت مديرية امل��رور وال��دوري��ات ب�شرطة �أبوظبي وبالتعاون م��ع دائرة
البلديات والنقل م�ب��ادرة توعية ب�ع��دة ل�غ��ات ح��ول ا��ش�تراط��ات ا�ستخدام
الدراجات الكهربائية بهدف تعزيز ال�سالمة املرورية .
و�أك��د العميد حممد �ضاحي احلمريي مدير مديرية امل��رور والدوريات
بقطاع العمليات املركزية �أهمية تعزيز الوعي امل��روري لدى م�ستخدمي
ال��دراج��ات الكهربائية  ،ب�أهمية التقيد وات�ب��اع التعليمات والإر�شادات
ال�لازم��ة لل�سالمة امل��روري��ة على الطرقات مبا ي�ضمن حتقيق ال�سالمة
والأمان .
وحث م�ستخدمي الدراجات الكهربائية " ال�سكوتر" على ا�ستخدامها يف
امل�سارات املخ�ص�صة ملمار�ستها مع �إلزامية لب�س اخل��وذة وم�صدات الركبة
واملالب�س العاك�سة للإ�ضاءة (الفو�سفورية) ،خ�صو�صاً �أثناء قيادتها لي ً
ال
و تزويد ال��دراج��ة ب�إ�ضاءة بي�ضاء عاك�سة �أمامية و�إ��ض��اءة حمراء خلفية
مرتبطة بالفرامل واالل �ت��زام بتعليمات ال�سالمة وا��ش�تراط��ات الوقاية
واللوائح التنظيمية و�إيقافها يف الأماكن املخ�ص�صة لها (�إن وجدت) وعدم
تركها ب�صورة تعيق حركة املركبات �أو امل�شاة ،وع��دم تثبيتها على �أعمدة
ال�شواخ�ص املرورية و�أعمدة الإنارة.
ولفت �إىل �أهمية �إعطاء �أول��وي��ة امل��رور عند التقاطعات للم�شاة وخف�ض
�سرعة الدراجات الكهربائية لدى ر�ؤيتهم ،وترك م�سافة �أمان كافية بني
امل�ستخدم والدراجات الكهربائية الأخرى التي �أمامه وبينه وبني املركبات
�أو امل�شاة.
وذك��ر �أن��ه يحظر على م�ستخدم ال��دراج��ة الكهربائية �أث�ن��اء ا�ستخدامها
الإم�ساك ب��أي مركبة �أو مقطورة متحركة �أو الدخول يف منطقة حترك
امل��رك�ب��ات ع�ن��د ��س�يره��ا ،و ُي�ح�ظ��ر �أي���ض�اً ا��س�ت�خ��دام�ه��ا عك�س اجت ��اه امل�سار
املخ�ص�ص لها.
و�شملت امل �ب��ادرة ت��وزي��ع ه��داي��ا ع�ب��ارة ع��ن �أدوات ال�سالمة مل�ستخدمي
ال��دراج��ات الكهربائية " اال�سكوتر" وذل��ك حتفيزا لهم على االلتزام
بالقوانني والأنظمة والتي تعزز �سالمتهم ووقايتهم من املخاطر.

حماية ال�شخ�صيات من العن�صر الن�سائي ي�ستعر�ض جتهيزاته

اللواء ابن الحج يتفقد من�صة �شرطة دبي يف معر�ض املطارات
•• دبي-الفجر:

تفقد �سعادة اللواء علي عتيق بن الحج ،مدير الإدارة
العامة لأمن املطارات ب�شرطة دبي ،حمتويات من�صة
القيادة العامة ل�شرطة دبي يف فعاليات الدورة ال�سنوية
احلادية والع�شرين ملعر�ض ملطارات  2022الذي يقام
مركز دب��ي التجاري العاملي ،بح�ضور العميد حمودة
بال�سويدا العامري ،نائب مدير الإدارة العامة لأمن
املطارات ،وعدد من �ضباط �أمن املطارات.
وا�ستمع اللواء اب��ن الح��ج �إىل �شرح ح��ول التجهيزات
اخلا�صة بفريق حماية كبار ال�شخ�صيات من العن�صر
الن�سائي ،حيث قدمت الرقيب فاطمة علي حممد من

�شعبة الدراجات النارية يف ق�سم حماية ال�شخ�صيات يف
الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ش�آت والطوارئ� ،شرحاً
حول موا�صفات الدراجات النارية املُ�ستخدمة من قبل
العن�صر الن�سائي يف مواكب حماية ال�شخ�صيات.
وب�ي�ن��ت ال��رق�ي��ب ف��اط�م��ة ع�ل��ي �أن ال ��دراج ��ات النارية
تعترب ريا�ضية و�سهلة التحكم يف حركتها �أثناء تنفيذ
العمليات واملهام امليدانية ،وت�صل �سرعتها �إىل 280
ك�ي�ل��وم�تر�� /س��اع��ة ،وي�ب�ل��غ وزن �ه��ا  250كيلوجراماً،
م�ؤكدة �أن قوة حمرك الدراجة تبلغ "،"CC 1300
الفت ًة يف الوقت ذاته �إىل �أن الدراجة حتتوي على جهاز
مُكرب لل�صوت ،يُ�ستخدم يف توجيه احلركة املرورية،
ومنبه �إ�شارة "لواح" �أمامي وخلفي لتنبيه ال�سيارات

يف ال�شارع.
كما وق��دم��ت الرقيب فاطمة علي �شرحاً ح��ول الزي
ال��ذي ي�ستخدمه العن�صر الن�سائي العامل يف حماية
ال���ش�خ���ص�ي��ات ع �ل��ى م�ت�ن ال ��دراج ��ة ال �ن��اري��ة ،وال ��ذي
يحتوي على كافة �إج��راءات ال�سالمة العامة من واق
ملناطق الظهر وال�ك��وع والركبة� ،إىل جانب ا�سطوانة
غاز حتتوي على غاز نيرتوجني ي�ساهم يف نفخ وفتح
الأك�ي��ا���س ال�ه��وائ�ي��ة يف ح��ال �سقوط �سائقة الدراجة
عنها.
كما و�شرحت الرقيب فاطمة علي مكونات خوذة فريق
حماية ال�شخ�صيات من العن�صر الن�سائي ،وامل�صنوعة
م��ن م ��واد �صلبة حل�م��اي��ة منطقة ال ��ر�أ� ��س ،وحتتوي

على جهاز بلوتوث و�ضوء ال��وق��وف والتوقف لتنبيه
ال�سائقني.
وا�ستمع �سعادة اللواء ابن الحج �إىل �شرح حول حمتويات
من�صة �شرطة دبي من اخلدمات التي توفرها يف جمال
تعزيز �أم��ن ال �ط�يران ،ومنها خ��دم��ات "مركز تقييم
وحتليل خماطر �أمن الطريان" ،وبرنامج ""XRT
اخل��ا���ص ب�ت��دري��ب م�ستخدمي �أج �ه��زة ك�شف الأ�شعة
ال�سينية يف املطارات ،وخدمة �أمن امل�ساكن والتطبيق
الذكي ل�شرطة دبي وغريها.
ويف اخل �ت��ام� ،أ� �ش��اد � �س �ع��ادة ال �ل��واء اب ��ن الح ��ج بجهود
ال�ع��ام�ل�ين يف من�صة ��ش��رط��ة دب��ي يف ��ش��رح اخلدمات
ال�شرطية املُختلفة لزوار معر�ض املطارات.

الروح الإيجابية تنظم رحلة بحرية ترفيهية لطلبة رو�ضة جمريا
•• دبي-الفجر:

نظمت ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة دب��ي ممثلة مببادرة
ال��روح الإيجابية ومركز �شرطة املوانئ ،زي��ارة لطلبة
رو�ضة اجلمريا ،بالتزامن مع الأ�سبوع املهني لطالب
وطالبات املدار�س ،للتعرف على املهن املختلفة وعلى
دور رج��ال ال�شرطة يف تعزيز الأم��ن والأم��ان وجودة
احلياة.
ك��ان يف ا�ستقبال الطلبة ،املقدم علي النقبي ،رئي�س
ق�سم الإنقاذ البحري يف مركز �شرطة املوانئ ،وال�سيدة
فاطمة بوحجري ،من�سقة املبادرة ،وعدد من ال�ضباط
والأفراد من �شرطة دبي ،ملرافقة الأطفال وتعريفهم
ب ��دور رج ��ال ال���ش��رط��ة يف عمليات الإن �ق��اذ البحري،
وت�أمني املنافذ البحرية وال�شواطئ.
و�أك��دت ال�سيدة فاطمة ب��و حجري� ،أن م�ب��ادرة الروح
الإيجابية ،وبتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل
خليفة امل ��ري ،ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل���ش��رط��ة دب ��ي ،و�سعادة حتر�ص على تنظيم مبادرات وبرامج خمتلفة لكافة م��ن �أج �ل �ه��ا يف �إط � ��ار ت�ث�ق�ي�ف��ي وت��رف �ي �ه��ي وتوعوي ،املبادرة على مدار العام ،موجة �شكرها لكافة ال�شركاء
العقيد علي خلفان املن�صوري ،مدير الإدارة العامة الفئات العمرية يف املجتمع ،خا�صة ال�شباب والأطفال ،يجذب تلك الفئات ،ويدفعها للم�شاركة يف الربامج الداخليني واخل��ارج�ي�ين لدعمهم ج�ه��ود امل �ب��ادرة يف
لإ�سعاد املجتمع بالنيابة ،رئي�س جلنة املبادرة بالنيابة ،لتتمكن املبادرة من غر�س القيم واملبادئ التي �أن�شئت والأن �� �ش �ط��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي تطرحها حتقيق �أهدافها.
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مع تقدمنا يف ال�سن ترتاجع ذاكرتنا ،وتلعب اجلينات دورا  -ولكن �أي�ضا اختياراتنا يف
�أ�سلوب حياتنا.
وت�شري الأبحاث �إىل �أن ممار�سة الريا�ضة بانتظام واتباع نظام غذائي �صحي واحلفاظ
على ن�سبة ال�سكر يف الدم والكولي�سرتول و�ضغط الدم حتت ال�سيطرة وعدم التدخني
ميكن �أن يحمي الذاكرة .ويف الواقع� ،شرب املزيد من املاء قد يعزز ذاكرتك ق�صرية
املدى .وبالإ�ضافة �إىل خيارات منط احلياة ال�صحية ،ف�إن عي�ش حياة ن�شطة عقليا
وحتدي العقل بالتمارين الإدراكية �أمر �ضروري �أي�ضا للحفاظ على عقلك حادا ومنع
فقدان الذاكرة.
من املهم ممار�سة الريا�ضة واتباع نظام غذائي �صحي
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 6طرق هامة لتح�سني ذاكرتك!
وقالت الدكتورة دي�ب��ورا يل ،من �صيدلية دكتور فوك�س على جمموعة متنوعة من تقنيات الت�أمل قد تكون قادرة على تعوي�ض
الإنرتنت لـ "اليف �ساين�س"" :ميتلك دماغك العديد من التدهور املعريف املرتبط بالعمر.
ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي تتحكم يف حياتك اليومية وحتكمها.
وتعترب ال��ذاك��رة وظيفة دماغية عليا �أو تنفيذية .3 .ا�شرب الكثري من املاء
وللح�صول على ذاكرة جيدة ،يجب �أن يكون دماغك اجل�ف��اف ��ض��ار ب��ال��ذاك��رة ق�صرية امل��دى وامل ��زاج واالن�ت�ب��اه والأداء
ب���ص�ح��ة ج �ي ��دة .ت ��ؤث ��ر ال �ع��دي��د من العقلي .كما �أنه عن�صر غذائي �أ�سا�سي  -وي�شكل ما يقرب من ثلثي
ج ��وان ��ب ال �� �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة على اجل�سم� .إنه �ضروري جلميع جوانب وظائف اجل�سم ،مبا يف ذلك
تنظيم درجة احلرارة وتوزيع الأك�سجني .ووفقا للمعاهد الوطنية
وظائف املخ والذاكرة".
وعلى الرغم من عدم وجود طريقة لل�صحة ،ف�إن املاء الكايف مطلوب حتى يعمل الدماغ ب�شكل �صحيح.
م��ؤك��دة ملنع ف�ق��دان ال��ذاك��رة� ،إال �أن ووجد حتليل تلوي لـ  33درا�سةُ ،ن�شر يف الطب والعلوم يف الريا�ضة
ه �ن��اك ط��رق��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى �صحة والتمارين الريا�ضية� ،أن اجلفاف يتوافق مع انخفا�ض بن�سبة 2٪
يف كتلة اجل�سم ،والذي ارتبط بتدهور كبري يف الأداء املعريف.
الدماغ.
وفيما يلي �ست ط��رق ل�شحذ ذاكرتك
 .4التحرك
وحت�سينها:
�أو�ضحت يل �أن �أولئك الذين ي�شاركون يف التمارين املنتظمة يكون
 .1الرتكيز على نظام غذائي �صحي لديهم وظائف دماغية �أف�ضل من �أولئك الذين ال ميار�سونها.
النظام الغذائي هو �أحد اجلوانب املهمة جدا كما �أن التمرين يعزز تطوير الروابط الع�صبية اجلديدة  -املرونة
ل�صحة الدماغ ووظيفته .وهناك �أدلة متزايدة الع�صبية .ويزيد من م�ستويات عوامل النمو الع�صبية امل�شتقة
على �أن نظام مايند الغذائي  -وهو خليط بني م��ن ال��دم��اغ ( - )BDNFوه��ي م��ادة مهمة ب�شكل خا�ص لنمو
حمية البحر الأب�ي����ض املتو�سط ون�ظ��ام دا�ش وت�ن�ظ�ي��م و� �ص�لات ال��دم��اغ اجل��دي��دة ل��دى ك�ب��ار ال���س��ن .ووجدت
ال�غ��ذائ��ي  -ميكن �أن ي�ساعد يف ال��وق��اي��ة من �إح��دى ال��درا��س��ات ،التي ُن�شرت يف Proceedings of the
مر�ض الزهامير .و�أو�ضحت يل �أن "�أولئك � ،National Academy of Sciencesأن ركوب
الذين اتبعوا حمية مايند الغذائية �أظهروا �إحدى �أف�ضل دراجات التمرين ملدة  10دقائق زاد من الن�شاط يف
�أداء �أف���ض��ل يف امل �ه��ارات امل�ع��رف�ي��ة ولديهم ا ُ
حل�صني يف الدماغ  -والذي ي�شارك يف تذكر الأح��داث واحلقائق
خم��اط��ر �أق ��ل ل�ل�إ��ص��اب��ة ب ��أم��را���ض القلب وخلق ذكريات جديدة.
والأوعية الدموية".
ووج� ��دت �إح� ��دى ال��درا� �س��ات امل�ن���ش��ورة يف  .5اح�صل على نوم جيد كل ليلة
 ،Alzheimer’s & Dementiaيعتقد اخلرباء �أن احل�صول على �سبع �إىل ثماين �ساعات من النوم
�أن حمية مايند الغذائية قللت من خطر كل ليلة �أم��ر حيوي ل�صحة الدماغ اجليدة .وي�شري بحث جديد،
الإ�صابة مبر�ض الزهامير بن�سبة ُ .53٪ن�شر يف جملة � ،Current Biologyإىل �أن نوم حركة العني
ال�سريعة ( )REMاملتقطع ميكن �أن يتداخل مع منطقة الدماغ
امل�س�ؤولة عن معاجلة الذكريات بني ع�شية و�ضحاها.
 .2ممار�سة الت�أمل
ق��ال��ت يل" :الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يتمتعون ولتح�سني كمية ونوعية النوم:
ب�صحة عقلية �أف���ض��ل يتمتعون بذاكرة • اخلد �إىل الفرا�ش وا�ستيقظ يف نف�س الوقت كل يوم.
وم�ه��ارات تفكري معريف �أف�ضل من �أولئك • جتنب ا�ستخدام هاتفك املحمول �أو الكمبيوتر يف ال�سرير �أو
ال ��ذي ��ن ي �ع ��ان ��ون م ��ن � �ض �ع��ف يف ال�صحة قبل النوم ب�ساعة على الأقل.
• مترن �أثناء النهار.
العقلية".
ومي �ك��ن �أن ي���س��اع��د ال �ت ��أم��ل �أي���ض��ا يف عمل • جتنب امل�شروبات املحتوية على الكافيني والكحول والوجبات
ال ��دم ��اغ لأن� ��ه ي���س��اع��د يف ت�خ�ف�ي��ف التوتر الثقيلة قبل النوم.
و�إب �ط ��اء ع�م�ل�ي��ات ��ش�ي�خ��وخ��ة ال��دم��اغ ودعم • ح��اول ق ��راءة ك�ت��اب �أو اال��س�ت�م��اع �إىل مو�سيقى مهدئة قبل
وظائف املعاجلة .ويدعم البحث هذا �أي�ضا .الذهاب �إىل الفرا�ش.
ووج ��دت �إح ��دى امل��راج �ع��ات ،ال�ت��ي ُن���ش��رت يف
جم �ل��ة  .6 Annals of New Yorkحت�سني ميكروبيوم �أمعائك
� ،Academy of Sciencesأن �إذا كنت ترغب يف حت�سني ذاكرتك ،تقرتح يل حت�سني ميكروبيوم

�أمعائك .وقالت" :نحن نعلم الآن �أن هناك تفاعالت معقدة بني
تريليونات البكترييا يف الأم�ع��اء واخل�لاي��ا الع�صبية يف الدماغ.
تغيري امليكروبيوم ميكن �أن يح�سن ال�ق��درة على من��و الدماغ
والتعلم".وتت�ضمن ط��رق احل�ف��اظ على بكترييا الأمعاء
�صحية ومتوازنة ما يلي:
• ت �ن��اول م��ا يكفي م��ن الأطعمة
ال���ص��دي�ق��ة ل�ل�أم �ع��اء الغنية
ب� ��الأل � �ي� ��اف ،مب� ��ا يف ذل ��ك
ال �ف��اك �ه��ة واخل� ��� �ض ��روات
م � �ث ��ل ال� �ب� ��� �ص ��ل وال � �ث � ��وم
واحلبوب الكاملة.
• تناول �أطعمة بروبيوتيك خممرة،
مثل الكمبوت�شا ،وخملل امللفوف.
• ق �ل��ل م��ن ال �ك��رب��وه �ي��درات امل���ص�ن�ع��ة واملكررة
والأطعمة عالية ال�سكر.
 هل تعمل متارين الذاكرة؟متارين الدماغ مهمة يف منع فقدان الذاكرة واحلفاظ على
عقلك ح ��ادا .وق��ال��ت يل" :من امل��ؤك��د �أن ال��دم��اغ ،مثل �أي
�شيء �آخر يف اجل�سم ،يعمل على �أ�سا�س ا�ستخدمه �أو افقده.
و�أي�ضا ،الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون مهاراتهم يف التفكري
بانتظام ،يتعاملون ب�شكل �أف�ضل مع احلياة اليومية".
وه�ن��اك جمموعة متنوعة م��ن ال�ت�م��اري��ن ال�ت��ي ميكن �أن
حتفز وظيفة الدماغ وت�ساعد يف احلفاظ عليها .و�أي �شيء
يتحدى ال�ع�ق��ل ،مثل ح��ل امل�شكالت وال��ذاك��رة والتذكر،
جيد.
 متى يجب �أن تطلب امل�ساعدة؟�إذا كنت قلقا ب�ش�أن فقدان الذاكرة ،فحدد موعدا للتحدث
م��ع ط�ب�ي�ب��ك .وه �ن��اك جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن احل ��االت،
ب�خ�لاف م��ر���ض ال��زه��امي��ر ،وال �ت��ي ق��د ت�سبب م�شاكل يف
الذاكرة ،مبا يف ذلك الأدوية ونق�ص فيتامني .B12
ووفقا ملايو كلينك ،يعد فقدان الذاكرة من �أوىل عالمات
اخل��رف �أو التي ميكن التعرف عليها �أك�ثر .وقالت يل �إن
العالمات املبكرة الأخرى ت�شمل:
• م�شاكل الذاكرة.
• االلتبا�س.
• التوهان.
• تعذر العثور على الكلمات ال�صحيحة.
• �صعوبة الإدراك املكاين.
• فقدان االهتمام وعدم الرغبة يف القيام ب�أ�شياء
ت�ستمتع بها عادة.
• ت�غ�يرات يف ال�شخ�صية ،تقلبات م��زاج�ي��ة �أو
عدوانية.

 5عالمات ج�سدية منبهة لفقر الدم

فقر الدم ،هو ا�ضطراب الدم الأكرث �شيوعا ،حالة يفتقر فيها اجل�سم �إىل ما يكفي من خاليا الدم احلمراء ال�سليمة يف ال�شرايني
للم�ساعدة يف توزيع الأك�سجني.
ويعد التعب �أحد �أكرث �أعرا�ض فقر الدم �شيوعا ،ما يجعل من ال�صعب على النا�س �إدراك �أن ما يعانون منه يف الواقع هو فقر الدم،
وفقا للدكتور �آرون غودمان ،اخت�صا�صي �أمرا�ض الدم والأ�ستاذ يف جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو هيلث.
ومن ال�سهل ت�شخي�ص فقر الدم من خالل فح�ص
ال ��دم .ومي�ك��ن �أن تختلف ال �ع�لام��ات اجل�سدية
لفقر ال��دم بناء على ال�سبب وال�شدة .وقد تكون
ال�ت�غ�يرات التي ت�ط��ر�أ على ب�شرتك �أو �أظافرك
�سببا لإجراء االختبار.

وم ��ع ذل ��ك ،ف � ��إن ف�ق��ر ال ��دم ل�ي����س ه��و التف�سري
ال��وح �ي��د ل���ش�ح��وب اجل �ل��د ب���ش�ك��ل غ�ي�ر طبيعي.
وال�ستبعاد املذنبني املحتملني الآخ��ري��ن ،ابحث
عن الأعرا�ض الأخرى وقم بفح�ص الدم.
وقال غودمان" :لي�س من ال�سهل عادة اكت�شافه
�إال �إذا كنت طبيبا" .و�أ�ضاف �أن فقر الدم الناجم
ع��ن نق�ص احل��دي��د ق��د ي�ك��ون مرتبطا بالدورة
ال�شهرية ك�أثر جانبي لفقدان الدم �شهريا.

اجللد ال�شاحب ب�شكل غري طبيعي هو عار�ض
�شائع لفقر الدم
من املمكن �أن يظهر نق�ص خاليا ال��دم احلمراء
ع�ل��ى اجل �ل��د ،خ��ا��ص��ة م��ع ف�ق��ر ال ��دم ال�ن��اج��م عن قد ت�شتهي الثلج �أو الأو�ساخ �إذا كنت م�صابا
بفقر الدم
نق�ص احلديد ،وهو النوع الأكرث �شيوعا.
وقد يكون ال�شحوب �أكرث و�ضوحا �أي�ضا يف مناطق �أحد �أكرث امل�ؤ�شرات غرابة لفقر الدم هو تغريات
ال�شهية ،مب��ا يف ذل��ك الرغبة املفاجئة يف تناول
معينة من اجل�سم مثل امللتحمة ،بطانة العني.

الثلج �أو حتى الأو�ساخ.
ووفقا لغودمان ،لي�س من الوا�ضح �سبب حدوث
ذل ��ك .وق ��ال" :يبدو الأم ��ر جنونيا لكنه �شيء
حقيقي".
الأظ��اف��ر اله�شة �أو ال�ت��ي ت��أخ��ذ �شكل امللعقة قد
ت�شري �إىل نق�ص احلديد ،والذي يكون �شديدا يف
بع�ض الأحيان
ميكن �أن ت�ساعدك يداك وقدماك يف الك�شف عن
عالمة التحذير من فقر الدم .وميكن �أن ي�ؤدي
نق�ص احلديد �إىل ن�سيج ه�ش �أو تق ّعر يف منت�صف
الأظافر ،ما يخلق مظهرا على �شكل ملعقة يُعرف
با�سم تق ّعر الأظافر ( .)koilonychiasومع
ذلك ،ف�إن هذه الظاهرة نادرة ن�سبيا.

قد حتدث تقرحات حول الفم ب�سبب نق�ص م��ن نق�ص امل �غ��ذي��ات ،ق��د ي�ط��ور امل���ص��اب��ون بفقر وق ��ال غ��ودم��ان" :ميكنك احل���ص��ول ع�ل��ى ل�سان
ال ��دم ن�سيجا وم �ظ �ه��را م�ع�ي�ن��ا ل�ل���س��ان مرتبطا �سميك والمع ب�أ�شكال معينة" .وقد يكون التورم
الفيتامينات
م�صحوبا باحمرار �أو وجع �أي�ضا.
�إذا الحظت ت�شققات �أو تقرحات حول الفم ،فقد باال�ضطراب.
يكون ذلك مرتبطا بواحد من عدة �أنواع من فقر
ال��دم الناجم عن نق�ص الفيتامينات ،الناجت عن
انخفا�ض م�ستويات فيتامني  .B12ميكن �أن
ي�سبب فقر الدم الناجم عن نق�ص احلديد �أي�ضا
تقرحات الفم.
وقال غودمان" :يعتمد الأمر على نوع فقر الدم.
ه ��ؤالء ع��ادة ما يكونون يف مراحل متقدمة من
فقر الدم".
الل�سان امل �ت��ورم �أو الأح �م��ر �أو الأم�ل����س ق��د يدل
�أحيانا على فقر الدمفي املراحل الأك�ثر تقدما
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
الفندى خلدمات حقول النفط
رخ�صة رقم CN 1023210:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الركايز للنقل
واملقاوالت العامة رخ�صة رقم CN 1012153 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة يو�سف احمد ح�سن احمد املنهايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غ�صون مرعي حممد دوي�س الكثريي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
اجنريدين�س هوم كوكينج
رخ�صة رقم CN 3008385:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اوتو هنغر
لت�صليح ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1782235 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد �سلطان �سعيد يروان النيادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد عبيد را�شد الظاهري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيه
 77برجر
رخ�صة رقم CN 2686151:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البيلول
بيكري للحلويات
رخ�صة رقم CN 3681907:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم الدجاج
املف�ضل رخ�صة رقم CN 1121861 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هالل حممد �سامل عمري ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد نا�صر حممد �سعيد الكعبي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
الموزيل للتجميل
رخ�صة رقم CN 2481021:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ح�سن
عبداهلل املرزوقي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1009755:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت
الكرم خلدمات ال�ضيافة
رخ�صة رقم CN 3746444:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ما�س �سكاي العمال اال�صباغ ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ليوا  -جفن  - 000 -مبنى حكومة �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2218550 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/5/17:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2250012383:تاريخ
التعديل2022/5/18:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
االعمال
رخ�صة رقم CN 3018205:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت
القنديل للثقافه والفنون
رخ�صة رقم CN 2835583:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بوفار
لتنظيم احلفالت واملنا�سبات
رخ�صة رقم CN 4208954:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سيناريو كافيه
رخ�صة رقم  CN 2902503 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد �سعيد مبارك حممد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نايف مبارك حممد عبداهلل البلو�شي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيلكو
للكمبيوتر
رخ�صة رقم CN 4208550:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وادي الريان لالعمال ال�صحية
رخ�صة رقم CN 1179116:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة حامت حممد ا�سماعيل حممود
تعديل وكيل خدمات  /حذف ح�سام الدين ح�سن عبيد �سعيد الزعابى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 40000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /وادي الريان لالعمال ال�صحية
WADI AL RAYAN SANITARY WORKS

�إىل /وادي الريان لالعمال ال�صحية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
WADI ALRAYAN SANITARY - .WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الع�صر الذهبي العمال

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يونيكورب للإ�ست�شارات املعمارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 4384566:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جميله احمد حممد الرميثى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبري احمد �صالح الريا�شى %24.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامر �سلمان عزام %24.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جميله احمد حممد الرميثى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامر �سلمان عزام
تعديل �إ�سم جتاري من /يونيكورب للإ�ست�شارات املعمارية ذ.م.م

تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال التطيني للمباين (البال�سرت) 4330009

UNICORP ARCHITECTS CONSULTANTS L.L.C

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بروجيك�س
كن�سرتاك�شن للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 2863505 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبيد عبداهلل حممد العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سيف حن�ضول املحريبي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

البال�سرت وال�سرياميك رخ�صة رقم CN 1136034:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة الع�صر الذهبي العمال البال�سرت وال�سرياميك
AL ASER AL THAHABI PLASTERING & CERAMIC

�إىل  /روعة للمحا�سبة
RAWAH ACCOUNTING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة حتليل نظم املحا�سبة والتدقيق 6920004
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تبليط الأر�ضيات واجلدران 4330019
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إىل /يونيكورب للإ�ست�شارات املعمارية ذ.م.م
UNICORP ARCHITECTS CONSULTANTS L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة �أي دي كيو
للإ�ستثمارات الطبية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3737259:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة �أي دي كيو للإ�ستثمارات الطبية ذ.م.م

�إعــــــــــالن

ADQ HEALTHCARE INVESTMENTS L.L.C

�إىل /كيو اليف �ساين�سز ذ.م.م

�إعــــــــــالن

STANFORD MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

PATTAYA MEDICAL CENTRE

ALSALAH CAR SHOWROOM L.L.C

�إىل /مركز بتايا الطبى ذ.م.م

�إىل /معر�ض ال�صالح لل�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

GHANIM MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز غامن الطبي � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 1023800:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*2اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز غامن الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة مداد
رخ�صة رقم CN 1058668:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�صطفى كيربافان بن افوال كيربافان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على عي�سى مو�سى حمد املهرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بقالة مداد

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز بتايا الطبي
رخ�صة رقم CN 1970340:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سيف �سعيد فار�س �سعيد املزروعى %2
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مها عبداهلل اخلطيب %3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عماد وانى %95
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد حممد احمد عبداهلل العبيدىل
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز بتايا الطبي

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
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�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معر�ض ال�صالح لل�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2977763:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عباده �صالح حممد ح�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عباده �صالح حممد ح�سني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبداهلل عي�سى اجلابرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /معر�ض ال�صالح لل�سيارات ذ.م.م

�إىل /مركز �ستانفورد الطبى � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

Q LIFE SCIENCES L.L.C
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فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.

PATTAYA MEDICAL CENTRE L.L.C

ALSALAH CAR SHOWROOM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فالير انترييل�س وديكور ورك�س
رخ�صة رقم CN 1837477:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد جمعه مطر احلو�سنى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فالير انترييل�س وديكور ورك�س

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

MIDAD GROCERY

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة عامة 4690018

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليدر جت للطباعة واخلدمات االدارية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1250565:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مق�شود تا�شاراكال بوتيابورايل من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مق�شود تا�شاراكال بوتيابورايل من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زهره عي�سى حممد عبداهلل
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ليدر جت للطباعة واخلدمات االدارية ذ.م.م

FLAIR INTERIORS AND DECOR WORKS

�إىل /بقالة مداد �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ن�شاط  /حذف �صناعات �إلكرتونية وكهربائية 90029

LEADER GATE TYPING AND ADMINISTRATION SERVICES L.L.C

�إىل /فالير انترييل�س وديكور ورك�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية

�إىل /ليدر جت للطباعة واخلدمات االدارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FLAIR INTERIORS AND DECOR WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

MIDAD GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مدى فوق البنف�سجية
رخ�صة رقم CN 3810478:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ها�شم �صالح احمد �سامل با�صليب %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد عبدالكرمي ال�شلبى
تعديل وكيل خدمات  /حذف هناء حم�سن ح�سني �سامل الرا�شدى

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

LEADER GATE TYPING AND ADMINISTRATION SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امانت على لتجارة اخليام
والطرابيل رخ�صة رقم CN 1059339:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عفراء حمد �سامل بن نا�شر الكتبى
تعديل وكيل خدمات  /حذف على �سيف جرب ال�سويدى
تعديل �إ�سم جتاري من /امانت على لتجارة اخليام والطرابيل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمل �سوبرماركت
رخ�صة رقم CN 1102273:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف على حلي�س مطر النيادى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /االمل �سوبرماركت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أ�سوار الظفرة ل�صيانة املباين
رخ�صة رقم CN 1156484:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /أ�سوار الظفرة ل�صيانة املباين

�إعــــــــــالن

AMANAT ALI TENTS & TARPAULIN TRADING

�إىل /امانت علي خلياطه اخليام والطرابيل
AMANAT ALI TENTS AND PAVILIONS TAILORING

تعديل ن�شاط  /حذف بيع اخليام و املظالت  -بالتجزئة 4751002
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

AL AMAL SUPERMARKET

�إىل /االمل �سوبرماركت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

ASWAR ALDHAFRA BUILDING MAINTENANCE

�إىل� /أ�سوار الظفرة للمقاوالت و�صيانة املباين
ASWAR ALDHAFRA GENERAL CONTRACTING AND BUILDING MAINTENANCE

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

AL AMAL SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت الطيور لتجارة احليوانات
رخ�صة رقم CN 1014405:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بيت الطيور لتجارة احليوانات
BIRDS HOUSE PETS TRADING

�إىل /بيت الطيور للأدويه البيطرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

BIRDS HOUSE VETERNAY MEDICINE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع اك�س�سوارات ولوازم احليوانات والطيور  -بالتجزئة 4773312
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيدلية بيطريية 4772002
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة احليونات االليفة  -باجلملة 4620904
تعديل ن�شاط  /حذف بيع طيور الزينة  -بالتجزئة 4773304
تعديل ن�شاط  /حذف ا�سترياد 4610008
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :النامو�س لغ�سيل
وتلميع ال�سيارات
رخ�صة رقم  CN 2575232 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�صر جمعه احمد غيث احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمه يو�سف ح�سن
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اي�سوال للهدايا
رخ�صة رقم CN 3822829:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مرمي احمد �سعيد جمعه النابوده %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /موزه عبداهلل �سويدان خليفه املحريبى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /موزه عبداهلل �سويدان خليفه املحريبى من � % 100إىل %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اي�سوال للهدايا

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايجلز ا�ستايل
رخ�صة رقم CN 3958298:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد را�شد خلف عبداهلل العتيبه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر يو�سف نا�صر غامن احلو�سنى
تعديل �إ�سم جتاري من /ايجلز ا�ستايل

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شام كولد للتكيف
والتربيد وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم  CN 3880765 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سامل عبيد مرزوق علي ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلود عبدالرحيم ح�سني
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال 9602101
تعديل ن�شاط  /حذف ال�صالونات ومراكز التجميل 20020
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سب�أ الين ملواد البناء
رخ�صة رقم CN 4304484:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ريا�س تا�شاركونات عبدالنا�صر تا�شاركونات %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �سعيد عبيد املهرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�سب�أ الين ملواد البناء

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمارات لت�صميم املناظر
الطبيعية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 1018793:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /االمارات لت�صميم املناظر الطبيعية � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

ALSABA LINE BUILDING MATERIALS

�إىل /الك�شري بل�س ملواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

LUXURY PLUS BUILDING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان  /من �أبوظبي امل�صفح م  508730 16ال�سيد حمد را�شد حمد و اخرين �إىل �أبوظبي
م�صفح م�صفح  520192 520192 10ال�سيد ابراهيم عبداهلل كليب عبداهلل الهاملى و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها  -بالتجزئة 4752006
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الأدوات ال�صحية ومتديداتها  -بالتجزئة 4752004
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ISOLA GIVEAWAYS

�إىل� /إي�سوال للزهور والهدايا ذ.م.م

ISOLA FLOWERS AND GIFTS L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

EAGEL STYLE

�إىل� /صالون ايجلز ا�ستايل للرجال
EAGEL STYLE GENTS SALOON

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيو
جلف ري�سور�س ملعدات النفط والغاز الطبيعي
رخ�صة رقم CN 2771735:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :البندر ال�صالح
كهرباء ال�سيارات
رخ�صة رقم  CN 1676537 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صالح �سيد عبداهلل حبيب عبدالرحمن ال�سقاف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد ربيع علي �سامل الري�سى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

EMIRATES LANDSCAPE DESIGN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /االمارات لت�صميم املناظر الطبيعية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
- EMIRATES LANDSCAPE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.
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االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70522

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70533

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCAPCICVS2022 /0000086مدين

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ها�شم ب�سام ها�شم رجب
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001783ال�شيكات املرجتعة

�إىل  :املحكوم عليه  /جورميندر �سينغ جوجا �سيمغ
العنوان 9456951 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/3/15قد حكمت عليك هذه
املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /اجرة ال�شارقة  -بالتايل  :ن�ص احلكم
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  :ها�شم ب�سام ها�شم رجب
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد عبدالعزيز ال�شامي  ،اجلن�سية �سوري
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 10850
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

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

ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  A-3401-8B-3401ملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي  -املركز
التجاري الأول  -هاتف  04-3215355 :فاك�س  04-3215356 :مبوجب هذا

تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية
برميري كواليتي للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/5/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/10
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70021

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

ا�سم ال�شركة  :برميري كواليتي للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  M07ملك احمد حممد �شريف  -ديرة  -نايف  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  943246 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1554594مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2022/5/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/10
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني الكتبي وم�شاركوه
حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رق��م  A-3401-8B-3401ملك �سعيد
�سهيل �سعيد  -بردبي  -املركز التجاري الأول  -هاتف  04-3215355 :فاك�س :
 04-3215356م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70630

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001470جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002497مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :كراج هال ميثله مالكه �إبراهيم �سامل �سعيد ن�صيب
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/31أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )8
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/17م.

�إىل املدعي عليه  :نايل عبداهلل عبداللطيف عبداهلل
جمهول حمل الإقامة :
بناء على طلب املدعي (ة) � /شركة �أجرة الإمارات (ذ م م)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/26أمام 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 وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/17م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065217
تنازل /بيع
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة .من الطرف الأول  :ح�سن �أحمد عمران احلو�سني  ،اجلن�سية الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :عبداهلل خلفان �سعيد خلفان الكعبي  -اجلن�سية  :الإمارات
باال�سم التجاري (�سوبر ماركت ا�ضواء ال�شرق) ن�شاط الرخ�صة (جممع �إ�ستهالكي
(�سوبرماركت) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية
رقم  140332ال�صادرة بتاريخ 1981/5/20
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن �إجتماع خربة
العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70545

�إعالن ح�ضور �أمام اخلبري املحا�سبي/
الدكتور حممد �إ�سماعيل عبد اهلل الزرعوين
يف الدعوى رقم  2021/4454جتاري جزئي
بناء على احلكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى �أع�لاه من قبل حمكمة دبي الإبتدائية  -حماكم دبي،
والقا�ضي بندب خبري ح�سابي يف الدعوى �أع�لاه للقيام باملهمه املو�ضحة باحلكم ال�صادر ،فقد �أقامت
املدعية � /شركة الإمارات العامة للنقل واخلدمات (موا�صالت الإمارات) ،الدعوى املذكورة �أعاله ويتعني
على كل من املدعى عليهم� /أحمد عبد اهلل �أحمد الغرير ،واملدعى عليه /خالد عبد اهلل �أحمد الغرير،
واملدعى عليه� /سید حممد �صالح الدين ،واملدعى عليه /عارف بخاري رحمان  ،احل�ضور خالل �أ�سبوع
من تاريخ الإعالن لدى مكتب اخلبري احل�سابي املعني يف الدعوى املذكورة �أعاله  -على العنوان التايل
مكتب ت�شارترد دبي الكائن ب�إمارة دبي � -شارع �أبوبكر ال�صديق  -بناية بنك دبي التجاري الدور الأول
مكتب رق��م ( )101هاتف  04/2727112 - 04/2727123 :فاك�س ، 04/2727101 :
وتقدمي كافة الوثائق التي ت�ؤيد موقفهم يف الدعوى �أعاله ،ويف حالة عدم احل�ضور و�إنتهاء املهلة �ستقوم
اخلربة ب�إعداد تقريرها بناء على امل�ستندات التي توافرت لها.

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

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065433
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع ب��أن ال�سيد الوي�سيو�س ج��ون بيلتا�س هندي اجلن�سية ب�صفته (املتنازل) يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك ايل االطراف  :املتنازل �إليه � /صالح �سيف �صالح عبيد �آل على
�إماراتي اجلن�سية قيمة احل�صة  %2املتنازل �إليه  /فينود كونيل بها�سكاران هندي اجلن�سية قيمة احل�صة %49
املتنازل �إليه  /جينو ابوكوتان ابوكوتان �سانكاران هندي اجلن�سية قيمة احل�صة  %49مبوجب رخ�صة جتارية رقم
( )560174ال�صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة با�سم (جون بيلتا�س للمقاوالت ال�صحية) و حيث
�أن االطراف يرغبون بتغيري اال�سم والن�شاط وهو كما يلي :
اال�سم التجاري ال�سابق  :جون بيلنا�س للمقاوالت ال�صحية
اال�سم التجاري اجلديد  :الطريق ال�ساخن للخدمات البحرية ذ.م.م
الن�شاط التجاري ال�سابق  :مقاوالت فئة �ساد�سة � ،صحي
الن�شاط التجاري اجلديد  :خدمات بحرية
وتعديل الرخ�صة لت�صبح �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن فمن لديه
اي اعرتا�ض على ذلك اتخاذ االجراءات القانونية.

70349

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065704
تنازل /بيع

اعالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد معي�صم على الهاديف الكتبي  -اماراتي اجلن�سية متلك الرخ�صة جتارية
(ال�سرعة لتجارة الدراجات النارية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )210880حيث ان ال�سيد  :فاطمة �صالح مبارك باالر�شاد  -اماراتي اجلن�سية ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها يف الرخ�صة التجارية ((ال�سرعة لتجارة الدراجات النارية)) البالغة
(� )%100إىل ال�سيد  :حعبداجلبار اخرتی  -افغان�ستاين اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة ال�سابق
ل�صاحبها احلايل  ،تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات .و عمال بن�ص املادة
( ) 14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل  ،فقد اقت�ضى
ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا
الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
70349

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :مرمي دروي�ش حممد الري�سي  ،اجلن�سية الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :فهد نلييوالثيل عماد نلييوتومال  ،اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (بقالة اخلبه) ن�شاط الرخ�صة (بقالة) واملرخ�ص من دائرة التنمية
الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  140326ال�صادرة بتاريخ
 1979/1/24يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة .من الطرف الأول � :أحمد حممد نا�صر حممد  ،اجلن�سية الإمارات
�إىل الطرف الثاين � :سيف احمد علي ا�سحاكوه الظهوري  ،اجلن�سية الإمارات
باال�سم التجاري (بقالة قطنا) ن�شاط الرخ�صة (بقالة) واملرخ�ص من دائرة التنمية
الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم 141628
ال�صادرة بتاريخ 1994/5/9
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002331مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد �سفيان �سعيد اقبال  -جمهول حمل الإقامة :
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنبية
بناء على طلب املدعية  :اجرة ال�شارقة قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله تطالبكم ب :
 الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )31261.65واحد وثالثون الفا ومائتان وواحدو�ستون درهم و 65فل�س  ،والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
تاريخ ال�سداد التام - .الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�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  2022/5/11م.

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065354
تنازل /بيع

الكاتب العدل

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�سنابل ال�ستقدام االيدي العاملة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0001509مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :ال�سنابل ال�ستقدام االيدي العاملة
العنوان � :إمارة عجمان � -شارع را�شد بن حميد  -مقابل الفطيم لل�سيارات هوندا  -الرقم املكاين /
 - 4682709352هاتف رقم 067442807 - 0558653519 /
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عي�سى عبدالرحمن عبداهلل الزرعوين  ،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 19,670
درهم  ،لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة
يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :ا�شرف برييكا حممد  -اجلن�سية الهند  -ويحمل بطاقة هوية
رقم ( )784198537627089برغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة %100
وذلك اىل ال�سيد /ح�سن بن حممد نهدي حممد بن عبدالرحيم نهدي  -اجلن�سية الهند ويحمل
بطاقة هوية رقم ( )784198298064910يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا حكيم) والتي
ت�أ�س�ست ب��أم��ارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رق��م ( ، )763176تعديالت �أخ��رى  :تغيري وكيل
خدمات  ,تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل الت�صديق على هذا الإعالن.

�إىل املدعى عليه  :برابو باندوراجنان  -هندي
يف الدعوى رقم  2022-1254جتاري جزئي لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية،
واملرفوعة /من /دار التمويل ذ.م.م( .املدعية) ،بوكالة مكتب� /إن�سجام الأهدل للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية (املمثل القانوين للمدعية) .يرجى العلم ب�أنه �سيتم عقد اجتماع اخلربة
امل�صرفية بتاريخ الثالثاء  2022/5/24يف متام ال�ساعة � 11:00صباحاً ،وذلك بوا�سطة نظام
االت�صال املرئي  Zoomلذا يتوجب عليكم �أو على وكيلكم ح�ضور االجتماع .كما يرجى �إر�سال
�صور الوكاالت القانونية ،بالإ�ضافة �إىل �أي م�ستندات �أخرى حتتوي على بيانات �أو معلومات
منتجة تتعلق بالدعوى وترغبون بتقدميها.
اخلبري امل�صريف /حممد بن علوان
 - admin@amwaal.netهاتف +971 50 6427887 :
الرابط اخلا�ص باالجتماع :
https://zoom.us/i/99506348552?pwd=N3VLNi95SFVxYmlhOWQxVm1BWHFFZz09

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001470جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :علي عبدالإله حممد ال�شريف
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/31أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )8
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/17م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065124
�إعــالن تنــــازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة .من الطرف الأول � :سامل علي احمد البيعى الظنحاين  ،اجلن�سية
الإمارات �إىل الطرف الثاين � :شفري تاناتوبارامبيل علي  ،اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (االبت�سامه املثالية لطب الأ�سنان) ن�شاط الرخ�صة (عيادة جراحة
اال�سنان) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية
رقم  736087ال�صادرة بتاريخ  2016/12/15يف دائرة التنمية الإقت�صادية
بخورفكان .وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
�إعالن بالن�شر
رقم ()2022/104697

70197

املنذرة  :املنذره  /موتيفيت ميديا جروب م�ؤ�س�سة فردية ملالكها  /عبيد حميد مطر الطاير
بوكالة املحامي  /نا�صر مال اهلل
�ضد  /املنذر �إليهما  -1 :قنديل للطباعة والن�شر والتوزيع  -2 ،قنديل �ش.د .م .م
ف�إن املنذره تنذر املنذر �إليهما ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتهما مبلغ وقدرة 162,500
درهم (مائة و �إثنان و�ستون الف وخم�سمائة درهم) مع الفائده القانونيه بواقع  %9والثابته
بالفواتري املزيله بتوقيع وخامت املنذر اليها مبا يفيد الإ�ستالم �سالفة الذكر بهذا الإنذار وذلك
يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالمه هذا الإنذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذره �آ�سفه لإتخاذ كافة
الإجراءات القانونية الالزمة قبلها وذلك لإلزامها ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتها بالإ�ضافة اىل
الر�سوم وامل�صاريف والأتعاب والفائدة الت�أخريية بواقع � %9سنوياً من تاريخ �إ�ستحقاق �آخر
�إ�ستحقاق �أخر فاتوره وحتى ال�سداد التام.
هذا مع حفظ كافة حقوق املنذره الأخرى ،،،,
الكاتب العدل

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

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
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70535

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065118
�إعــالن تنــــازل

�إعالن �إجتماع خربة
70533

�إىل املحكوم عليه � :شركة ان جى �إيه للتجارة العامة وميثلها  /نا�صر �سعيد حممد بن
�أحمد الطنيجي �إماراتي اجلن�سية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صنع جولدن اك�سربي�س ل�صناعة املناديل الورقية وميثلها �أمل علي عبداهلل
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 12138.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :نور الدين احمد نور الدين حممد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ طارق احمد عبداملح�سن  ،اجلن�سية م�صري
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 265748.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065127
�إعــالن تنــــازل

الكاتب العدل

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

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0002274أمر �أداء

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2022 /0001740جتاري (جزئي)

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70408
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العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/106860

70197

املنذرة � :سلطان �أحمد حممد لوتاه
املنذر �إليه  :بدر ا�سماعيل ابراهیم ا�سماعیل
املنذرة تتوجه ب�إنذارها هذا �إىل املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد امل�ستحقات االيجاريه عن املكتب رقم ( ) 102
الكائنة يف ام��ارة دبي  -منطقه املرر  -رقم البلدية ( - )117-2021مكتب رقم ( )102ملك �سلطان
�أحمد حممد ل��وت��اه ،واملرت�صده يف ذمته حتى تاريخة مبلغ وق��دره ( 8720دره��م) من العقد ال�سابق
بالإ�ضافة �إىل مبلغ وق��دره ( 2666دره��م) وامل�ستحقه بتاريخ  21/3/2022لتغطى بدل الإيجار عن
الفرته من  21/3/2022وحتى  ، 20/5/2022بالإ�ضافه اىل مبلغ وق��دره ( 230دره��م) ر�سوم
�إ��ص��دار �إي�ج��اري وذل��ك خ�لال ثالثون يوما من تاريخ الأن��ذار و�إال يف حالة ع��دم جتاوبكم مع ذل��ك الأمر
ف�سوف تتخذ املنذرة كافة الأجراءات القانونية املنا�سبة حلفظ كافه حقوقها واملطالبة بف�سخ العقد وب�إخالء
العني امل�ؤجرة وت�سليمها خالية من ال�شواغل والإلزام بدفع القيمة الإيجارية واملبالغ امل�ستحقة عليها و�سداد
فواتري الكهرباء وامل�ي��اه و�ضريبة القيمة امل�ضافة حتى تاريخ الأخل��اء التام والفعلي مع حتميلكم كافه
الر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية ،مع عدم الإخالل بكافة حقوق املنذرة الأخرى.

الكاتب العدل

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

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0058613
�إخطار عديل بالوفاء
اخطار عديل للوفاء مببلغ  22500اثنان وع�شرين الف وخم�سمائة
املخطر  :على ح�سني ال�شرع  -العنوان  :ال�شارقة  -الهاتف 0506281057:
املخطر اليه  :ملك ممتاز ح�سني ندمي
العنوان  :ال�شارقة مويلح �صالون جمال مويلح حمل رقم  2بناية  - 514الهاتف 971554480810 :
ال�شرح  :املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر ب�إجمايل مبلغ  22500اثنان وع�شرين الف وخم�سمائة مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل
املخول بالتوقيع عن املخطر اليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود
ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
ال�شيك االول  :رقم  000024مببلغ  4500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  10/6/2021وامل�سحوب على بنك م�صرف عجمان
ال�شيك الثاين  :رقم  000017مببلغ  4500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  1/4/2021وامل�سحوب على بنك م�صرف عجمان
ال�شيك الثالث  :رقم  000026مببلغ  4500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  1/7/2021وامل�سحوب على بنك م�صرف عجمان
ال�شيك الرابع  :رقم  000025مببلغ  4500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  10/2/2022و امل�سحوب على بنك م�صرف عجمان
ال�شيك اخلام�س  :رقم  000027مببلغ  4500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  13/8/2021وامل�سحوب على بنك م�صرف عجمان
وحيث ان املخطر اليه قد يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى.
لذلك ،ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل العام التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به  ،وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0058611

70533

�إخطار عديل بالوفاء

اخطار عديل للوفاء مببلغ  75000خم�سة و�سبعني الف درهم
املخطر  :على ح�سني ال�شرع  -العنوان  :ال�شارقة البوطينة الهاتف 971506281057:
املخطر اليه  :حممد نا�صر الدين حممد انور الدين  ،بنغالدي�ش اجلن�سية ب�صفته مالك للرخ�صة امل�سماه /اجلر�س النيلي ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ
 العنوان  :ال�شارقة  -النباعة خلف �شارع الزهراء �شقة رقم  G3ملك على حمد حممد اجلنيبي  -رقم الهاتف 971552875939 :ال�شرح
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  75000خم�سة و�سبعني الف درهم درهم 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 اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
ال�شيك االول رقم  342668مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق 1/2/2021وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،
ال�شيك الثاين رقم  342667مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020 / 11/1وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،
ال�شيك الثالث رقم  342674مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021-01-23وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،
ال�شيك الرابع رقم  342670مببلغ  35000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021-08-15وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،
ال�شيك اخلام�س رقم  342669مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/5/1وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،
ال�شيك ال�ساد�س رقم  342671مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020-04 -23وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،
ال�شيك ال�سابع رقم  342672مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020-07-23وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني،
ال�شيك الثامن رقم  342666مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020-08-01وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني .
ال�شيك التا�سع رقم  342673مببلغ  5000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020-10-23وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ال�شيكات املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية,
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به .وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل
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�سموه �أوىل اهتمام ًا كبري ًا لقطاع النفط والغاز مبا يعزز النمو ويحقق التنمية امل�ستدامة

23

بر�ؤية حممد بن زايد ..الإمارات منتج م�س�ؤول والعب م�ؤثر يف قطاع النفط والغاز عامليا
•�أدنوك � ..شركة وطنية رائدة ت�ست�شرف امل�ستقبل وحتفز النمو والتنوع االقت�صادي
• الإمارات يف املركز ال�ساد�س عاملي ًا على قائمة الدول التي متلك �أعلى احتياطيات نفطية
• خطط مل�ضاعفة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي �إىل  12مليون طن �سنوي ًا

•• �أبوظبي-وام:

�أوىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،اهتماماً كبرياً وخا�صاً لقطاع النفط والغاز حيث وجه �سموه ودعا
دائماً �إىل تطوير هذا القطاع احليوي مبا يلبي طموحات دولة الإمارات
يف النمو والتطور وحتقيق التنمية امل�ستدامة خالل العقود املقبلة وذلك
بزيادة قدراته الإنتاجية وا�ستثمار م��وارد الطاقة لتحقيق قيمة م�ضافة
م�ستدامة للإمارات و�شعبها.
و�أ�سهمت ر�ؤى وتوجيهات ومتابعة �سموه ال�سديدة يف حتديث وتطوير
قطاع النفط والغاز وتر�سيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة ك ُمنتِج م�س�ؤول
والعب م�ؤثر على امل�ستوى العاملي يف هذا القطاع احليوي .
وطاملا ركز �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل" على
�أهمية املبادرات واخلطوات التي تتخذها �شركة برتول �أبوظبي الوطنية
"�أدنوك" ل�ضمان مواكبة �أعمالها للتحول يف قطاع الطاقة وموا�صلة
الإجن��ازات خللق املزيد من فر�ص النمو والتطور وزي��ادة القيمة امل�ضافة
وااله�ت�م��ام باالبتكار والتكنولوجيا احلديثة ودوره��ا املهم يف ا�ست�شراف
امل�ستقبل وحتفيز النمو والتنوع االقت�صادي يف الدولة.
وق ��د دع ��م � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" نهجاً
ي��دع��و �إىل ال�ترك�ي��ز على

اال�ستغالل الأمثل ملوارد الدولة الهيدروكربونية من خالل الإنتاج امل�س�ؤول
للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو وامل�ساهمة يف حتقيق �أمن الطاقة
العاملي ويف الوقت نف�سه العمل على تقليل االنبعاثات الكربونية.
ومتا�شياً م��ع ه��ذا النهج �شهد اجتماع جمل�س �إدارة �أدن ��وك يف دي�سمرب
� 2021إعالن زيادة كبرية يف االحتياطيات لدولة الإم��ارات ت�شمل �أربع
مليارات برميل نفط و 16تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز الطبيعي،
وبهذه ال��زي��ادة ت�صل االحتياطيات الوطنية لدولة الإم ��ارات من املوارد
الهيدروكربونية �إىل  111مليار برميل نفط مكافئ و 289تريليون قدم
مكعبة قيا�سية من الغاز الطبيعي ،مما عزز مكانة الدولة يف املركز ال�ساد�س
عاملياً يف قائمة الدول التي متلك �أعلى احتياطيات نفطية واملركز ال�سابع يف
قائمة الدول التي متلك �أكرب احتياطيات للغاز الطبيعي و�أ�سهم يف تر�سيخ
مكانتها مورداً عاملياً موثوقاً للطاقة.
كما اعتمد املجل�س يف ذلك الوقت خطة عمل �أدن��وك لزيادة ا�ستثماراتها
الر�أ�سمالية �إىل  466مليار درهم  127مليار دوالر لل�سنوات اخلم�س
امل�ق�ب�ل��ة  2026-2022وال �ت��ي �ستمكن ال���ش��رك��ة م��ن امل���ض��ي ق��دم �اً يف
تنفيذ خططها لزيادة �سعتها الإنتاجية من النفط اخلام
وتطوير وتو�سعة حمفظة �أعمالها يف جمال التكرير
والت�صنيع والت�سويق والبرتوكيماويات �إ�ضافة �إىل
حتقيق �أهدافها الطموحة يف جمال �إنتاج الوقود
منخف�ض الكربون والطاقة النظيفة.
وتنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،حفظه اهلل ،و�ضعت �أدنوك
خططا يف جمال التكرير والت�صنيع والت�سويق
ت�ه��دف لتقييم م�ضاعفة طاقتها

الإنتاجية من الغاز الطبيعي امل�سال من � 6إىل  12مليون طن �سنوياً،
وتعتمد التو�سعة املحتملة يف ال�سعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي امل�سال
على منو وتطور قدرات �أدن��وك يف �إنتاج الغاز الطبيعي ،حيث من املتوقع
�أن ت�ضيف خطط التطور اجلديدة يف جمال الغاز  3مليارات قدم مكعبة
قيا�سية يومياً عالوة على الزيادة الكبرية املتوقعة يف انتاج الغاز امل�صاحب
نتيجة جلهود �أدنوك امل�ستمرة لزيادة �سعتها الإنتاجية من النفط اخلام.
وبف�ضل ر�ؤية وتوجيهات ودعم �سموه ،حققت �أدنوك �أدا ًء ت�شغيلياً ومالياً
قوياً و�إجن��ازات ا�ستثنائية ،حيث و�ضعت �أ�سا�ساً متيناً ي�ضمن ا�ستمرارها
بلعب دور حم ��وري يف ت�ع��زي��ز وزي� ��ادة القيمة ل��دول��ة الإم � ��ارات و�ضمان
ا�ستدامتها على امل��دى الطويل م��ن خ�لال اال�ستفادة م��ن الفر�ص التي
تتيحها مرحلة التحول يف قطاع الطاقة ،حيث توا�صل �أدن��وك اال�ستفادة
من الفر�ص التي يتيحها هذا التحول يف امل�ستقبل مع الرتكيز على تعزيز
مكانتها �ضمن منتجي النفط والغاز الأقل تكلفة يف الإنتاج والأقل كثافة يف
انبعاثات الكربون يف العامل .وتعمل �أدنوك يف الوقت ذاته على خلق املزيد
من فر�ص الأعمال للقطاع اخلا�ص يف دولة الإمارات لال�ستفادة من فر�ص
النمو والتطور التي توفرها خطط وم�شاريع ال�شركة لتو�سعة �أعمالها يف
خمتلف جم��االت �سل�سلة القيمة ،وخلق فر�ص عمل ملواطني الدولة من
�أ�صحاب املهارات والكفاءات متا�شياً مع توجيهات رئي�س الدولة "حفظه
اهلل".
ويعد التقدم ال��ذي حققته وحتققه �أدن��وك مثا ًال على توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان "حفظه اهلل" ال�سديدة ،حيث
متكنت ال�شركة من امل�ساهمة يف زيادة االحتياطيات الوطنية نتيجة لعمليات
التقييم امل�ستمرة التي تقوم بها والتي يدعمها ا�ستخدام �أف�ضل التقنيات
وامل�م��ار��س��ات يف جم��ال �إدارة املكامن على
ام � �ت ��داد حم �ف �ظ��ة �أع �م��ال �ه��ا يف

املناطق الربية والبحرية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �ساهم تنفيذ �أدنوك خلطط
التطوير الطموحة لتحقيق هدفها برفع �سعتها الإنتاجية �إىل  5ماليني
برميل يوميا بحلول عام  2030وزيادة االحتياطيات ب�شكل كبري.
ومن خالل اتباعها نهج �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" ال��رام��ي �إىل متكني وتطوير ق�ط��اع النفط
والغاز يف الدولة متكنت �أدنوك ،من حتقيق العديد من الإجنازات النوعية
الأخ��رى مثل االكت�شافات اجلديدة مل��وارد النفط غري التقليدية القابلة
لال�ستخال�ص يف مناطق برية تقدر كمياتها بحوايل  22مليار برميل
�إ�ضافة �إىل زيادة احتياطيات النفط التقليدية مبقدار  2مليار برميل.
كما �أعلنت �أدنوك يف  2019عن زيادات يف االحتياطيات الهيدروكربونية
مبقدار  7مليارات برميل من النفط اخل��ام ،و 58تريليون قدم مكعبة
قيا�سية من الغاز التقليدي و 160تريليون قدم مكعبة قيا�سية من موارد
الغاز غري التقليدية القابلة لال�ستخال�ص.
وبدعم من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان حفظه اهلل
حققت �أع�م��ال �أدن ��وك يف جم��ال التكرير والت�صنيع والت�سويق جناحات
كثرية م��ن �ضمنها بيع �شحنات جتريبية م��ن الأم��ون�ي��ا ال��زرق��اء ،وجهود
ال�شركة لتطوير من�ش�أة عاملية امل�ستوى لإنتاج الأمونيا "الزرقاء" �ضمن
"تعزيز" ،املنظومة ال�صناعية املتكاملة يف جممع الروي�س ،وذلك �ضمن
جهودها امل�ستمرة لرت�سيخ ري��ادة �أبوظبي يف جمال اقت�صاد الهيدروجني
النظيف واال�ستفادة م��ن الطلب العاملي املتنامي على االمونيا الزرقاء
منخف�ضة الكربون .ودعم �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل كذلك
ا�سرتاتيجية �أدن��وك يف جمال قطاع الطاقة اجلديدة والتي تهدف للحد
من الب�صمة الكربونية لعملياتها واال�ستفادة من فر�ص النمو والتطور يف
جمال الطاقة املتجددة والهيدروجني و�أن��واع الوقود الأخ��رى منخف�ضة
الكربون.

اخلميس  19مايو  2022م  -العـدد 13547
19 May 2022 - Issue No 13547

املال والأعمال

Thursday

بر�ؤية حممد بن زايد..الإمارات �شراكات
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•• �أبوظبي-وام:

اكت�سبت دول��ة الإم ��ارات ،بف�ضل ال��ر�ؤي��ة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،ثقة عاملية كربى ،وحظيت باحرتام وتقدير دوليني،
وذلك نتيجة جلهود الدولة وم�ساهماتها املتعددة مع االقت�صادات العربية ال�شقيقة والعاملية
ال�صديقة ،مبا ي�ستهدف تنمية املجتمعات وتنويع م�صادر الدخل ودعم املنظومة االقت�صادية
لهذه الدول.
و�أعلنت الدولة بال�شراكة مع الدول الأخرى ال�شقيقة وال�صديقة ،عن جمموعة من اال�ستثمارات
املتبادلة وامل�شرتكة ،و�أ�س�ست �صناديق لدعم هذه اال�ستثمارات ،بهدف �إطالق امل�شاريع االقت�صادية
النوعية ذات الأثر اال�سرتاتيجي ،مبا ي�سهم يف تعزيز عالقات الدولة العاملية وتنمية ال�شراكات
االقت�صادية القائمة على حتقيق امل�صالح امل�شرتكة للبلدان وال�شعوب.
وتعددت اجلهود الإماراتية الداعمة لال�ستثمارات امل�شرتكة ،ومنها �أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان خالل ختام زيارته جلمهورية م�صر العربية يف  ،2016تقدمي مبلغ 4
مليارات دوالر دعماً مل�صر 2 ،مليار منها توجه لال�ستثمار يف عدد من املجاالت التنموية يف م�صر و2
مليار وديعة يف البنك املركزي امل�صري لدعم االحتياطي النقدي امل�صري.
ويف �إط��ار جهود الدولة االقت�صادية ،خ�ص�صت الدولة مبلغ ملياري دوالر لإقامة م�شاريع ا�ستثمارية
و تنموية و قرو�ض مي�سرة للجمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،مبا ي�سهم يف دعم العالقات الإماراتية
املوريتانية امل�شرتكة خا�صة يف ال�ش�أن االقت�صادي .و�شملت اجلهود ترحيب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،خالل العام اجلاري ،بتوقيع اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة بني دولة الإمارات
وجمهورية الهند ال�صديقة التي تعد واحدة من �أهم الأ�سواق العاملية ذات �آفاق النمو امل�ستقبلية الواعدة،
حيث �شهد توقيع االتفاقية والتي تت�ضمن رفع التجارة البنية غري النفطية �إىل �أكرث من  100مليار دوالر
�أمريكي خالل خم�س �سنوات .وت�ضمنت امل�شاريع االقت�صادية� ،إعالن دولة الإمارات عن ت�أ�سي�س �صندوق
بقيمة  10مليارات دوالر لدعم اال�ستثمارات يف تركيا ،لتعزيز دعم االقت�صاد الرتكي وتوثيق التعاون
بني البلدين ،حيث يركز ال�صندوق على اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية ،وعلى ر�أ�سها القطاعات اللوج�ستية
ومنها الطاقة وال�صحة والغذاء .وخالل زيارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،العام
املا�ضي� ،إىل اململكة املتحدة ،مت توقيع اتفاقية �شراكة بني �شركة مبادلة لال�ستثمار و وزارة التجارة
الدولية يف اململكة املتحدة لال�ستثمار ال�سيادي بني دولة الإمارات واململكة املتحدة بقيمة 10
مليارات جنيه ا�سرتليني ،حيث �شملت االتفاقية اال�ستثمار يف �شراكة اال�ستثمار ال�سيادي
ب�ين البلدين و ال�ت��ي ي�شرف عليها مكتب اال�ستثمار يف اململكة املتحدة
و�شركة مبادلة لال�ستثمار ،فيما تركز هذه ال�شراكة خالل ال�سنوات
املقبلة على �ضخ ا�ستثمارات كبرية يف ثالثة قطاعات جديدة وهي
التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة املتجددة .وخ�لال زيارة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان لل�صني عام
� ،2015أطلقت دولة الإمارات وجمهورية ال�صني ال�شعبية،
�صندوق اال�ستثمار اال�سرتاتيجي امل�شرتك بقيمة 10
م�ل�ي��ارات دوالر �أم�يرك��ي ،لتعزيز ال�ت�ع��اون االقت�صادي
وال���س�ي��ا��س��ي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين ،ح �ي��ث يعمل
ال�صندوق على بناء حمفظة متوازنة ت�ضم ا�ستثمارات
جتارية متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو.
وخ�ل��ال ف�ت�رة � �س��اب �ق��ة� ،أع �ل �ن��ت دول� ��ة الإم� � ��ارات
ا� �س �ت �ث �م��اره��ا م�ب�ل��غ  10م �ل �ي��ارات دوالر ،من
خ �ل�ال �أج �ه��زت �ه��ا و�أدوات� � �ه � ��ا اال�ستثمارية
احلكومية واخلا�صة ،مع هيئة اال�ستثمار
الإن��دون �ي �� �س �ي��ة ال �ت��ي ت �ع��د ال�صندوق
ال�سيادي الإندوني�سي.
ورك��زت اال�ستثمارات على قطاعات
�إ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة يف جمهورية
�إن��دون �ي �� �س �ي��ا ،ت �� �ش �م��ل البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة وال �ط ��رق واملوانئ
وال � �� � �س � �ي ��اح ��ة وال� � ��زراع� � ��ة
وغ�يره��ا م��ن القطاعات
احل� � �ي � ��وي � ��ة ال� � ��واع� � ��دة
ال� �ت ��ي حت� �ظ ��ى ب� ��آف ��اق
و�إم �ك��ان �ي��ات كبرية
للنمو وامل�ساهمة يف
تعزيز النمو والتقدم
االقت�صادي واالجتماعي
يف �إندوني�سيا.
و خ �ل ��ال خ �ل ��ال مايو
اجل � ��اري،و ق�ع��ت الدولة
م��ذك��رة ت �ف��اه��م لإع�ل�ان
ت � ��أ� � �س � �ي � �� � ��س � � �ص � �ن� ��دوق
ا�� �س� �ت� �ث� �م ��اري م�شرتك
ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف ع��دد من
ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات احل� �ي ��وي ��ة
يف ال � �ي� ��ون� ��ان ب �ق �ي �م��ة 4
م� � �ل� � �ي � ��ارات ي � � � � ��ورو ،مبا
ي�ستهدف دع��م الفر�ص
اال�ستثمارية يف اليونان.
وت� � �ت� � �ع � ��دد ال � �� � �ص � �ن� ��ادي� ��ق
اال� �س �ت �ث �م ��اري ��ة امل�شرتكة
وامل�شاريع االقت�صادية التي
ت��رب��ط ال ��دول ��ة ب� ��دول العامل،
ح �ي��ث وب� ��ر�ؤي� ��ة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان،
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ،ح�ف�ظ��ه اهلل ،مت�ضي
دول ��ة الإم � ��ارات خ�ل�ال ال �ف�ترة القريبة
امل�ق�ب�ل��ة ،لتعزيز ��ش��راك��ات�ه��ا ال�ت�ج��اري��ة مع
دول��ة ال�ع��امل ،من خ�لال توقيع  7اتفاقيات
�شراكة اقت�صادية �شاملة ،ت�ضاف �إىل ال�شراكة
االقت�صادية مع الهند ،مبا ي�سهم يف حتقيق
الأه � � ��داف االق �ت �� �ص��ادي��ة ل ��دول ��ة الإم � � ��ارات،
ولتعزيز مكانة الدولة كبوابة رئي�سية لتدفق
التجارة واخلدمات اللوج�ستية ،ومبا يحقق
الرخاء واالزدهار لدول العامل.
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قمة ال�شراكة االقت�صادية الإماراتية الهندية ..خارطة طريق مل�ستقبل واعد بالتقدم و االزدهار

وزير االقت�صاد ونظريه الهندي يطلقان «ج�سر ال�شركات النا�شئة بني الإمارات والهند»
•• مومباي -وام:

ا��س�ت���ض��اف��ت م��دي�ن��ة م��وم �ب��اي الهندية
قمة ال�شراكة االقت�صادية بني الإمارات
وال �ه �ن��د وذل � ��ك ع �ق��ب دخ � ��ول اتفاقية
ال �� �ش��راك��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ال���ش��ام�ل��ة بني
ال �ب �ل��دي��ن ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ يف الأول من
مايو اجلاري ومب�شاركة �أكرث من 200
��ش�خ���ص�ي��ة م ��ن ال �ق �ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص وامل�ستثمرين وممثلي ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال يف
البلدين.
ت � ��أت ��ي ال �ق �م��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة تتويجا
التفاقية ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة
ال�ت��ي ت�شكل ب��داي��ة حقبة ج��دي��دة ملزيد
من التقدم واالزده ��ار ل�شعبي البلدين
و خ��ارط��ة طريق ل�شراكة موجهة نحو
امل�ستقبل ب�ين بلدينا مب��ا يج�سد عمق
ع�لاق��ات ال���ص��داق��ة وال �� �ش��راك��ة املمتدة
لأك�ث�ر م��ن ن���ص��ف ق ��رن ب�ي�ن الإم � ��ارات
والهند.
ح�ضر القمة م�ع��ايل ع�ب��داهلل ب��ن طوق
امل��ري وزي��ر االقت�صاد ال��ذي تر�أ�س وفد
ال��دول��ة ال �ت �ج��اري �إىل ال�ه�ن��د و معايل
ال ��دك �ت ��ور �أح� �م ��د ب ��ن ع �ب��د اهلل حميد
ب��ال �ه��ول ال�ف�لا��س��ي وزي ��ر دول ��ة لريادة
الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �أح�م��د عبد الرحمن
البنا �سفري الدولة لدى جمهورية الهند
و�سعادة عبد اهلل حممد املزروعي رئي�س
جم�ل����س �إدارة غ��رف��ة جت� ��ارة و�صناعة
�أب��وظ�ب��ي و��س�ع��ادة جمعة الكيت الوكيل
امل�ساعد ل���ش��ؤون ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة يف
وزارة االقت�صاد و�سعادة في�صل احلمادي
الوكيل امل�ساعد لريادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة بالإنابة وعدد من
رجال الأعمال الإماراتيني.
و � �ش��ارك م��ن اجل��ان��ب ال �ه �ن��دي معايل
بيو�ش غويال وزي��ر التجارة وال�صناعة
ب �ج �م �ه��وري��ة ال �ه �ن��د و� �س �ع ��ادة �سنجاي
�سودهري �سفري جمهورية الهند لدى
الإم ��ارات وراج ��ان ن��اف��اين رئي�س احتاد
ال�صناعة الهندي وعدد كبري من رجال
الأعمال وامل�ستثمرين الهنود يف خمتلف
القطاعات االقت�صادية .و �شهدت القمة
ع�ق��د  3ج�ل���س��ات رئ�ي���س�ي��ة ح�ي��ث جاءت
اجل�ل���س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة ب�ع�ن��وان “ الهند
 الإم ��ارات � :CEPAإط�ل�اق العنانللع�صر الذهبي».
وخ�ل�ال اجل�ل���س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة للقمة..
�أطلق معايل عبداهلل بن ط��وق ومعايل
بيو�ش غويال “ج�سر ال�شركات النا�شئة
ب�ي�ن الإم � � ��ارات والهند” ال� ��ذي يوفر
من�صة م���ش�ترك��ة ل�ل���ش��رك��ات ال�صغرية
وامل� �ت ��و�� �س� �ط ��ة ت� ��� �ض ��م ج� �م� �ي ��ع امل� ��زاي� ��ا
واملعلومات لل�شركات يف البلدين منها
تبادل املعرفة وتنفيذ الربامج امل�شرتكة
•• �أبوظبي-وام:

 عبداهلل بن طوق  :االتفاقية تعزز �صادراتنا  % 1.5وتوفرنحو � 140ألف فر�صة عمل جديدة
 وزير التجارة وال�صناعة الهندي :االتفاقية تطلق العنانللع�صر الذهبي يف عالقاتنا االقت�صادية
وب �ن��اء ال� �ق ��درات وذل� ��ك ب �ه��دف توفري
ف��ر���ص ا��س�ت�ث�م��اري��ة ل�ل���ش��رك��ات النا�شئة
يف ك�لا ال�ب�ل��دي��ن متكنها م��ن موا�صلة
النموhttps://www.moec.« .
 »gov.ae/cepa_indiaو عقد
وف��د ال��دول��ة ب��رئ��ا��س��ة وزي ��ر االقت�صاد
اجتماعات مع امل�ستثمرين ورواد الأعمال
وممثلي ال�شركات النا�شئة يف جمهورية
ال�ه�ن��د يف ك��ل م��ن ن�ي��ودل�ه��ي ومومباي
وجرى ا�ستعرا�ض الفر�ص اال�ستثمارية
يف البلدين �إ��ض��اف��ة �إىل لقاء م�س�ؤويل
ع ��دد م��ن اال� �س �ت �ث �م��ارات الإم��ارات �ي��ة يف
الهند مبختلف القطاعات واملجاالت.
وق ��ال م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط ��وق املري
�إن��ه بتوجيهات القيادة الر�شيدة ودعم
ورع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،وم �ع��ايل ن��اري �ن��درا م� ��ودي رئي�س
وزراء جمهورية الهند �أطلقت الإمارات
والهند بداية لعهد جديد حقبة ذهبية
 يف ال �ع�لاق��ات ب�ين ب�ل��دي�ن��ا ..ويف هذاالإط��ار تر�أ�ست خ�لال �شهر مايو ،وفداً
اقت�صاديا وجت��اري��ا �إىل الهند لتحقيق
�أف �� �ض��ل ا� �س �ت �ف��ادة مم�ك�ن��ة م��ن الفر�ص
والإمكانيات املطروحة ،ودفع العالقات
االقت�صادية امل�شرتكة نحو م�ستويات
جديدة وغري م�سبوقة.
و�أ� �ض��اف معاليه  ”:نحتفل ه��ذا العام
مب��رور  50عامًا على �إق��ام��ة العالقات
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ب�ي�ن الإم � � ��ارات والهند
و ل�ط��امل��ا �شكلت ال �ت �ج��ارة �أ��س��ا��س��ا قويا
ل �ل �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن �إذ
ت�ع��د ال�ه�ن��د ث��اين �أك�ب�ر ��ش��ري��ك جتاري
ل�ل�إم��ارات التي تعد ثالث �أك�بر �شريك
جت ��اري للهند ويف ع��ام � 2021سجل
ال �ت �ب ��ادل ال �ت �ج ��اري غ�ي�ر ال �ن �ف �ط��ي ما
قيمته  45مليار دوالر فيما تعد الهند
ال�شريك التجاري الأول لدولة الإمارات
من حيث ال�صادرات غري النفطية ،حيث
مت�ث��ل  14%م��ن �إج �م��ايل ال�صادرات
على م�ستوى العامل.
و �أ�شار معاليه �إىل �أن دولة الإمارات ثاين
ك�بر وج�ه��ة ت�صدير للهند وث��ال��ث �أهم
م�صدر ل ��واردات ال�ه�ن��د ..كما ت�ستحوذ
الإمارات على  40%من �إجمايل جتارة
الهند مع العامل العربي ب�أكمله �إ�ضافة

�إىل ذل��ك احتلت الهند املرتبة التا�سعة
بني �أكرب م�ستقبل لال�ستثمار الأجنبي
امل�ب��ا��ش��ر م��ن الإم � ��ارات بقيمة تدفقات
بلغت 51مليار دوالر يف عام .2019
و ق��ال معاليه �إن ال�شراكة االقت�صادية
وال�ت�ج��اري��ة ال�ت��ي جتمع البلدين تقوم
ع �ل��ى ق �ي��م ال �ت �ع��اون واح �ت��رام امل�صالح
امل �� �ش�ترك��ة وحت �ق �ي��ق امل �ن �ف �ع��ة املتبادلة
والتعامل ب��روح التعاون وال�صداقة ..و
من خالل اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية
ال �� �ش��ام �ل��ة و� �ض �ع��ت ح �ك��وم �ت��ا البلدين
الأ��س��ا���س �أم ��ام ال���ش��رك��ات وامل�ستثمرين
ل�ت�ح�ق�ي��ق اال� �س �ت �ف��ادة امل �ث �ل��ى م ��ن هذه
ال�شراكة الثنائية املتميزة.
و �أ�شار معاليه �إىل �أن االتفاقية تعك�س
رغ�ب��ة دول��ة الإم� ��ارات يف تو�سيع نطاق
ال �ت �ع��اون اال��س�ترات�ي�ج��ي م��ع �شركائها
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين والأ� � �س� ��واق الواعدة
لت�سيري تدفق ال�سلع واخلدمات و�إعادة
ب �ن��اء ��س�لا��س��ل ال �ت��وري��د وت�ع��زي��ز مكانة
الدولة مركزا جتاريا عامليا وخلق املزيد
م��ن فر�ص ج��دي��دة لال�ستثمار ومناذج
جديدة للأعمال.
و ت��وق��ع �أن حت�ق��ق االت�ف��اق�ي��ة �إىل منو
�إج�م��ايل ال�ن��اجت املحلي بن�سبة 1.7%
يف العقد القادم و زيادة �صادراتنا بن�سبة
 1.5%وت��وف�ير �أك�ث�ر م��ن � 140ألف
فر�صة عمل جديدة.
و ا� �س �ت �ع��ر���ض م �ع��ال �ي��ه �أه� ��م امل�ؤ�شرات
االقت�صادية التي حققتها دولة الإمارات
خالل  2021وقال  “ :يف الوقت الذي
توقعت فيه املنظمات الدولية �أن ينمو
اقت�صاد دولة الإمارات بن�سبة  2.1%يف
عام  ، 2021فقد �سجلت الدولة منوا
ق ��دره  3.8%يف ح�ين تبلغ تقديرات
�صندوق النقد الدويل حاليا� ،أن يحقق
اقت�صادنا الوطني منوا يف حدود 4.2%
يف ع��ام  - 2022ارتفاعًا من توقعاته
ال�سابقة عند  ..“ 3.5%وذلك نتيجة
لعدة عوامل من بينها قدرة الدولة على
�إدارة ت��داع�ي��ات �أزم ��ة اجلائحة العاملية
ب �ك �ف��اءة ع��ال �ي��ة ،وت�خ�ف�ي��ف الأث � ��ر على
خمتلف القطاعات االقت�صادية� ،إ�ضافة
�إىل االنتعا�ش احلايل يف �أ�سعار النفط.
وقال معاليه �إنه يف الوقت الذي ت�سعى
فيه اقت�صادات العامل �إىل التعايف ،جنحت

دولة الإم��ارات يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات
�أج�ن�ب�ي��ة م�ب��ا��ش��رة ُت �ق��در مب��ا ي�صل �إىل
 21مليار دوالر خ�لال ال�ع��ام 2021
وبن�سبة زيادة قدرها  3.9%وت�صدرت
الدولة املرتبة الأوىل يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا واملرتبة الـ15
ع��امل�ي��ا يف م ��ؤ� �ش��ر AT Kearney
للثقة باال�ستثمار الأجنبي املبا�شر لعام
.2021
و ا� �س �ت �ع��ر���ض م�ع��ال�ي��ه ع� ��ددا م ��ن �أب ��رز
املبادرات التي تبنتها الدولة ،من خالل
ت�ط��وي��ر و�إدخ � ��ال ت �ع��دي�لات ع�ل��ى �أكرث
من  40قانونا لتح�سني بيئة الأعمال
والقدرة التناف�سية للدولة ،ورمبا يكون
م��ن �أب��رزه��ا تعديالت ق��ان��ون ال�شركات
التجارية واتاحة التملك للم�ستثمرين
الأج ��ان ��ب ب�ن���س�ب��ة  100%يف جميع
القطاعات االقت�صادية الرئي�سية.
و �أك��د �أن اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية
ال �� �ش��ام �ل��ة ت �ق��دم م ��زي ��دا م ��ن االنفتاح
واحلرية مقابل تقوي�ض كافة املعوقات
�أمام حركة الب�ضائع عرب احل��دود ،وهو
م��ا يعني امل��زي��د م��ن النمو والأعمال..
ل�ك��ن الأم ��ر ال يتعلق ف�ق��ط بالواردات
وال � �� � �ص� ��ادرات ،و�إمن � ��ا ي��رت �ب��ط بتوفري
مم �ك �ن��ات ال �ن �م��و وت ��وف�ي�ر ح �ي ��اة �أك�ث�ر
ازدهارا ل�شعبي البلدين.
و ق� ��ال م �ع��ال �ي��ه �إن ج �م �ي��ع امل � �ب� ��ادرات
املطروحة دعوة مفتوحة للم�ستثمرين
وال�شركات الهندية ليكونوا ج��زءًا من
خطط النمو اجلديدة يف دولة الإمارات..
و �أ� �ض��اف �أن االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي غري
النفطي ميثل ال�ي��وم �أك�ث�ر م��ن 70%
من ناجتنا املحلي الإجمايل ..و منتلك
�شبكة بنية حتتية وخ��دم��ات لوج�ستية
متتد �إىل �أك�ثر من  400مدينة حول
العامل.
و�أكد �أن التجارة اخلارجية �ستلعب دو ًرا
�أ��س��ا��س� ًي��ا يف اجل �ه��ود امل�ب��ذول��ة مل�ضاعفة
ح�ج��م اق�ت���ص��ادن��ا ب�ح�ل��ول ع ��ام 2030
من  381مليار دوالر �إىل  762مليار
دوالر.
وت� �ط ��رق ��ت اجل �ل �� �س��ة �إىل ال� �ع�ل�اق ��ات
التاريخية ب�ين الإم� ��ارات وال�ه�ن��د التي
ت�صل �إىل  50عاما وتطلعات البلدين
امل�شرتكة للنمو و��ش��راك��ات يف التجارة

واال��س�ت�ث�م��ار ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ديناميكية
التجارة واال�ستثمار واالبتكار يف خمتلف
ال� �ق� �ط ��اع ��ات مب� ��ا يف ذل � ��ك االقت�صاد
وال �ط��اق��ة وال �ع �م��ل امل �ن��اخ��ي والتقنيات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة وامل� �ه ��ارات وال�ت�ع�ل�ي��م والأم ��ن
ال�غ��ذائ��ي وال��رع��اي��ة ال�صحية والدفاع
والأم� ��ن .وناق�شت اجلل�سة التحديات
ال�ع��امل�ي��ة امل���ش�ترك��ة وحت�ق�ي��ق الأه� ��داف
امل���ش�ترك��ة وب �ن��اء ع�لاق��ة ق��وي��ة ومرنة
تكون جاهزة للم�ستقبل.
ون��وه وزي��ر التجارة وال�صناعة الهندي
�إىل �أن اتفاقية ال���ش��راك��ة االقت�صادية
ال�شاملة بني البلدين من �ش�أنها �إطالق
ال �ع �ن��ان ل�ل�ع���ص��ر ال��ذه �ب��ي لعالقاتنا
االقت�صادية.
و�أ�� � �ض � ��اف�“ :أن ط �م ��وح ��ات البلدين
مت�شابهة فلدينا ر�ؤي م�شرتكة ورغبة
م �ت �ب��ادل��ة ل�ل�ارت� �ق ��اء ب� �ه ��ذه ال�شراكة
ن �ح ��و�آف ��اق �أك�ث��ر تقدما” ..وق� ��ال �إن
ح �ك��وم��ة ب� �ل��اده ت � ��ويل �أه� �م� �ي ��ة كبرية
التفاقية ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة
مع دولة الإمارات والتي �ستعود مبكا�سب
�ضخمة ع�ل��ى اق�ت���ص��اد ال�ب�ل��دي��ن .و�أكد
�أهمية امل�ب��ادرة التي مت اطالقها خالل
�أعمال القمة “ج�سر ال�شركات النا�شئة
ب�ين الهند والإم � ��ارات ،ن�ظ��را لالهمية
املتزايدة التي يكت�سبها قطاع ال�شراكت
النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة كركيزة
رئي�سية ل�ضمان التنمية االقت�صادية.
كما �شهدت القمة جل�سة حول “تطوير
�أج�ن��دة التكنولوجيا لتعزيز ال�شراكات
وت �ع��زي��ز ري� � ��ادة الأع � �م� ��ال وال�شركات
النا�شئة” �أكد امل�شاركون خاللها �أهمية
م��وق��ع دول ��ة الإم� � ��ارات اال�سرتاتيجي
م ��رك ��زا ع��امل �ي��ا ال� �س �ت �ق �ط��اب الكفاءات
واملهارات وال�شركات العاملية كونها توفر
ف��ر� ً��ص��ا جت��اري��ة ه��ائ�ل��ة ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص يف
جميع �أنحاء العامل مما يجعلها مرك ًزا
لل�شركات الهندية النا�شئة.
و ت �ط��رق امل �� �ش��ارك��ون �إىل ري � ��ادة دول��ة
الإم � � ��ارات و دوره � ��ا ال �ف��اع��ل يف اتاحة
الفر�ص �أمام ال�شركات الهندية النا�شئة
العاملة يف جم��ال التكنولوجيا املالية
والتي �ساهم تواجدها يف دولة الإمارات
يف ن �ف��اذه��ا �إىل ال �ع��دي��د م��ن الأ�� �س ��واق
الإقليمية والدولية الواعدة.
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جمارك دبي تنجز � 285ألف مطالبة
ا�سرتداد الت�أمني بقيمة ملياري درهم

•• دبي -وام:

ك�شفت جمارك دبي �أن مطالبات ا�سرتداد الت�أمني ارتفعت بن�سبة � 20%إىل 285
�ألف مطالبة خالل الربع الأول من العام اجلاري  ،مقارنة مع  238مطالبة يف
الربع الأول من عام  ، 2021و�سجل �إجمايل قيمة املطالبات منواً قوياً بواقع
� 45%إىل ملياري درهم مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام .2021
ويقدم نظام “�إعادة الت�أمينات الذكي” جتربة �سهلة ومميزة حيث ميكن النظام
املتطور ال��ذي ابتكرته ج�م��ارك دب��ي العمالء م��ن تقدمي املطالبات على مدار
ال�ساعة طوال �أي��ام الأ�سبوع ،وهو ما يوفر وقت وجهد العميل ويخف�ض الكلفة
على ال���ش��رك��ات� ،إ��ض��اف��ة �إىل دع��م قدرة
ج�م��ارك دب��ي على احت�ساب الت�أمينات
امل�سرتدة ب�شكل �أب�سط و�أك�ثر دق��ة ،كما
يقل�ص النظام على نحو غ�ير م�سبوق
املدة الالزمة لإعادة الت�أمينات باالعتماد
على التقنيات امل�ت�ط��ورة و التح�سينات
امل�ستمرة.
وب �ل��غ ع ��دد امل �ط��ال �ب��ات ع�ب�ر امل�ق��ا��ص��ة /
ال �ت �ح��وي��ل الآيل امل �ب��ا� �ش��ر /ب�ي�ن دول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية
� 18ألف مطالبة ا�سرتداد بقيمة ر�سوم
جمركية حم��ول��ة بقيمة  130مليون
درهم يف الربع الأول من العام اجلاري،
ومي �ث��ل ن �ظ��ام ال�ت�ح��وي��ل الآيل املبا�شر
للر�سوم اجلمركية �أح��د �أه��م الأدوات
التقنية التي ت�ساهم يف تعزيز التعاون
اجلمركي اخلليجي من خالل اخت�صار
زمن حتويالت الر�سوم اجلمركية.
و�أو�� � �ض � ��ح ي ��و� �س ��ف ال �ه��ا� �ش �م��ي امل ��دي ��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع �إدارة املتعاملني
بالتكليف �أن قيمة الت�أمينات اجلمركية
�سجلت ارتفاعاً قوياً خالل الربع الأول
من العام اجل��اري وذل��ك دليل على قوة
ح��رك��ة ال�ت�ج��ارة يف دب��ي وق�ي��ادة الإم ��ارة
لتعايف القطاع التجاري على امل�ستوى
الدويل  ،م�ؤكداً �أن جمارك دبي حتر�ص على ت�سهيل كافة الإجراءات اجلمركية
للمتعاملني عرب تطوير �أنظمة تعتمد على التكنولوجيا التقدمة .
و�أ� �ض��اف �أن نظام �إع ��ادة الت�أمينات ال��ذك��ي ،يُعد الأول م��ن نوعه على م�ستوى
العامل ،ابتكاراً متطوراً تقنياً ي�ستطيع التعامل مع �أك�ثر من مليوين طلب يف
العام ،ويدعم حتقيق الكثري من الفوائد للعمالء حيث ي�ستطيع العميل تقدمي
معاملة مطالبات اال�سرتداد �إلكرتونياً من �أي وقت ومكان مبا يدعم �سعادتهم
حيث ارتفعت ن�سبة �سعادة املتعاملني يف جمارك دبي �إىل  % 91.8وفق نتائج
درا�سات �سعادة متعاملي حكومة دبي  ،2021م�شرياً �إىل �أن جمارك دبي تعد �أول
دائرة جمركية على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي توفر خدمة ا�ستعادة
الت�أمينات على الر�سوم اجلمركية �إلكرتونياً .ومن جانبه ذكر حممد الها�شمي
مدير �إدارة الت�أمينات اجلمركية واملقا�صة يف جمارك دبي ان عملية �إغالق طلبات
رد الت�أمينات والتي ت�ستغرق بحد �أق�صى يومي عمل ت�سهم يف توفري ال�سيولة
لل�شركات لال�ستفادة منها يف تعزيز الأع�م��ال ،حيث �أدت التح�سينات امل�ستمرة
ملن�صة �إع ��ادة الت�أمينات �إىل رد الت�أمينات وال�ضمانات للعمالء ب�سرعة ودقة
و�شفافية ،حيث يتميز النظام بالعديد من القدرات يف العمل اجلمركي ،منها
تقدمي املطالبات على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع ،ووحدة مركزية ملعاجلة
املطالبات ،كما يتيح التحقق من �صحة املطالبات �آلياً �أثناء تقدميها .

«الطاقة والبنية التحتية» ت�ستعر�ض جهودها الداعمة لقطاع النقل

��س�ل�ط��ت وزارة ال �ط��اق��ة والبنية
التحتية� ،ضمن من�صتها امل�شاركة
يف م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط لل�سكك
احل ��دي ��دي ��ة ،ال� � ��ذي ي �ع �ق��د حتت
رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون الرئا�سة،
وب��ال �ت �ع��اون ب�ي�ن � �ش��رك��ة االحت ��اد
للقطارات ووزارة الطاقة والبنية
التحتية ودائرة الثقافة وال�سياحة
يف �أبوظبي ،ال�ضوء على اجلهود
ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا دول ��ة الإم� � ��ارات يف
ا�ستدامة قطاع النقل ،وجهودها
اجلبارة يف تطوير البنى التحتية
امل��رت�ب�ط��ة ب�ه��ذا ال�ق�ط��اع احليوي
باعتباره حمركاً رئي�سياً للتنمية
امل�ستدامة ،وداع�م��ة لالقت�صادات

ال��وط �ن �ي��ة وال� �ب� �ن ��اء والتطوير
واالزدهار ،والرتابط االجتماعي،
و�سهول حركة التجارة وال�سياحة.
وقال �سعادة املهند�س ح�سن حممد
ج �م �ع��ة امل �ن �� �ص��وري وك �ي ��ل وزارة
الطاقة والبنية التحتية ل�ش�ؤون
البنية التحتية والنقل �إن الوزارة
ا�ستعر�ضت خ�ل�ال م�شاركتها يف
م��ؤمت��ر ال�شرق الأو� �س��ط لل�سكك
احل ��دي ��دي ��ة ،امل �� �ش��اري��ع الريادية
و�أح��دث املمار�سات والتكنولوجيا
امل�ستدامة ،التي متثل نهجاً �شام ً
ال
ال�ستدامة بقطاعي النقل والطرق
وال�ب�ن��ى التحتية املرتبطة بهما،
والتي بدورها متثل ركيزة رئي�سية
� �ض �م��ن “م�شاريع اخلم�سني”،

و�أح� � � � ��د م� ��� �س� �ت� �ه ��دف ��ات حكومة
الإمارات للخم�سني عاماً القادمة،
وجهود ال��وزارة اجلبارة يف العمل
ع �ل��ى �إط �ل��اق امل �� �ش��اري��ع الكربى

واال�سرتاتيجيات الطموحة ،التي
�أث �م��رت ت�صنيف دول ��ة الإم� ��ارات
��ض�م��ن الأف �� �ض��ل ع��امل �ي �اً يف جودة
قطاعي النقل وال�ط��رق .و�أ�ضاف

� �س �ع��ادت��ه ان ال� � ��وزارة رك� ��زت على
جهودها التي �ساهمت يف تطوير
وحت�سني �شبكة الطرق االحتادية،
حيث �أجن��زت ال ��وزارة  29طريق

احت ��ادي ب ��أط��وال ح ��ارات مرورية
ب�ل�غ��ت  4300ك �ي �ل��وم�تراً خالل
ال�ـ  20عاما املا�ضية ،تربط بني
م �ن��اط��ق ال ��دول ��ة وم��دن �ه��ا ب�شكل

ان�سيابي ومرن  ،ما يعك�س حر�ص
ال � � ��وزارة ع �ل��ى ت �ط��وي��ر وحت�سني
��ش�ب�ك��ة ال� �ط ��رق ب� �ج ��ودة ع��ال �ي��ة و
التي �ساهمت يف تلبية احتياجات
ال �ت��و� �س��ع واالن� �ت� ��� �ش ��ار ال�سكاين
وال �ع �م��راين ،وا��س�ت�ي�ع��اب الزيادة
امل �ت �ن��ام �ي��ة يف احل ��رك ��ة امل ��روري ��ة،
ف�ض ً
ال ع��ن حت�سني ح��رك��ة النقل
و امل � ��رور  .ول �ف��ت �إىل �أن وزارة
الطاقة والبنية التحتية� ،أبرزت
جهودها يف توفري البنية التحتية
بكل معطياتها ،مبا فيها �شبكات
ال � �ط� ��رق والأح � � �ي� � ��اء ال�سكنية،
وامل �ط��ارات وامل��وان��ئ ،امل�ست�شفيات،
املدار�س ،م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
وغ�ي�ره ��ا ،وت�ه�ي�ئ��ة ك ��ل الظروف

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /حممد افطب
على عبدالرزاق  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()bw0953600
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0505668977

فقد املدعو  /معراج الن�ساء
ب�ي�غ��م ��س�ي��د ف���ض��ل ال ��دي ��ن ،
الهند اجلن�سية  -جواز �سفره
رق � � ��م ()S6485052
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0506177110

ف�ق��د امل��دع��و  /ام ��ان ��ات على
اح � �م � ��د دي � � ��ن  ،ب ��اك �� �س �ت ��ان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق��م ()GV1793263
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0509041117

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /رح� �م ��ت
ا� �س �ي �ف��ه م �ك��ون�ين  ،اثيوبيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()EP3775909
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0527027613

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /جورجيت
ك� ��اور ��س��و��ش��ا ��س�ي�ن��غ  ،الهند
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()8754763N
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0568229862

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /نفي�سى مانينو ،
اوغندا اجلن�سية جواز �سفره
رقم ()A000221867
ي ��رج ��ى مم� ��ن ي� �ع�ث�ر عليه
ت�سليمه ب��ال���س�ف��ارة اوغندا
او اق� � � ��رب م� ��رك� ��ز �شرطة
باالمارات.

ت فقدان�شهادة�أ�سهم
ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
ADIB10114652
ب ��ا�� �س ��م  /ي ��و�� �س ��ف ع� �ب ��داهلل
ع �ب��دال��رح �م��ن � �� ،ص ��ادرة من
م���ص��رف اب��وظ�ب��ي الإ�سالمي
وعددها � 3471سهما  ،وعلى
م��ن يجدها االت���ص��ال بالرقم
0504447008

املالئمة لتحقق الرفاهية وجودة
احل �ي��اة ،وم�ساهمتها ال�ف��اع�ل��ة يف
تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية
ل �ت �ح��ول ال� ��دول� ��ة اىل منظومة
ال�ن�ق��ل ال��ذك��ي امل�ت�ع��دد الو�سائط
ل�ت���ص�ب��ح رائ � ��دة ب��امل �ج��ال بحلول
 .2030وك �� �ش��ف �أن امل�شاريع
ال�ت��ي تعمل عليها وزارة الطاقة
والبنية التحتية ،ت�ستهدف تلبية
احتياجات خمتلف مناطق دولة
الإمارات ،ومواكب ًة للنمو املت�سارع
الذي ت�شهده الدولة لتعزيز جودة
احلياة و�إيجاد بنية حتتية عالية
الكفاءة توائم تطور الدولة وتعزز
من تناف�سيتها باملحافل الدولية،
وت � ��دع � ��م ال � �ت� ��وج� ��ه امل�ستقبلي
للخم�سني ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة� ،إ�ضافة
�إىل حتقيق تطلعات الريادة عاملياً
و�صو ًال لتحقيق مئوية الإمارات
.2071
و�أكد �سعادته �أن امل�شاريع التنموية
والتطويرية ال�ت��ي ت�شرف عليها
ال� ��وزارة ت�سري ب�خ�ط��وات را�سخة
نحو تعزيز مكانة دول��ة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،ك�م��رك��ز عاملي
للتنمية امل���س�ت��دام��ة ،وه ��ي متثل
قفزة نوعية نحو تعزيز م�ستقبل
م�شرق لأب�ن��اء الإم ��ارات عرب دعم
ال�ن�ه���ض��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة والتجارية
وال���س�ي��اح�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة التي
قطعت فيها الدولة �شوطاً كبرياً.
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ا�ستقطبت  4ماليني زائر يف الربع الأول من 2022

دبي ت�ؤكد مكانتها ك�أكرث مدن العامل انفتاح ًا بفعاليات عاملية و�أن�شطة متنوعة ت�ستقطب الزوار مـن ال�شرق والغرب
•• دبي -وام:

ت��وا� �ص��ل دب� ��ي ت ��أك �ي��د مكانتها
ك��واح��دة م��ن �أك�ث�ر م��دن العامل
ان�ف�ت��اح�اً وت��رح�ي�ب�اً ب��ال��زوار من
خمتلف �أن�ح��اء العامل يف الوقت
ال� ��ذي ت���س�ع��ى ف �ي��ه م ��دن عاملية
كربى للتغلب على تبعات الأزمة
التي �أملت بالعام منذ مطلع العام
� ،2020إذ كان لدبي ال�سبق يف
فتح �أجوائها �أمام حركة الطريان
ال�ع��امل�ي��ة يف ال���س��اب��ع م��ن يوليو
م��ن ال�ع��ام ذات��ه ،بف�ضل حتركها
ب��ال��غ ال �� �س��رع��ة وا�سرتاتيجية
ال�ع�م��ل م�ت�ك��ام�ل��ة الأرك � ��ان التي
مكنت ال�ع��ودة �إىل ذات معدالت
الأداء القوية يف العام ،2019
لكافة قطاعاتها احليوية ومن
�أهمها ق�ط��اع ال�سياحة وال�سفر
ال��ذي ي�شهد اليوم حتقيق �أرقام
ق�ي��ا��س�ي��ة ج��دي��دة ب�ف���ض��ل جملة
من الأن�شطة والفعاليات العاملية
ال �ت��ي �أ� �س �ه �م��ت يف ج ��ذب �أع� ��داد
متنامية م��ن ال� ��زوار م��ن �شرق
ال �ع��امل وغ ��رب ��ه .وخ�ل��ال العام
 ،2021جنحت دب��ي بالتعاون
مع ال�شركاء يف القطاعني العام
واخل ��ا� ��ص يف ا��س�ت�ق�ط��اب 120
فعالية �أعمال عاملية� ،سواء للعام
ذات ��ه� ،أو ل�ل�أع��وام ال�ت��ال�ي��ة ،وقد
ح�ضر م��ا مت تنظيمه م��ن تلك
الفعاليات خ�لال ال�ع��ام 2021
ن�ح��و � 70أل ��ف م��ن امل�س�ؤولني
احل �ك��وم �ي�ي�ن ،و� �ص � ّن��اع ال �ق ��رار،
واخل� � �ب � ��راء ،م� ��ا ي � ��ؤك� ��د مكانة
دب��ي ،باعتبارها وج�ه��ة مف�ضلة
ال�ست�ضافة ال�ف�ع��ال�ي��ات العاملية
ل��ر� �س��م م���س�ت�ق�ب��ل ال �ع��دي��د من
القطاعات احليوية وتعزيز دور
االب �ت �ك��ار يف دف ��ع ع�ج�ل��ة النمو
االقت�صادي .وقد حافظ “مطار
دبي الدويل” على املركز الأول يف
�صدارة املطارات الدولية الأكرث
ازدحاماً يف العامل لل�سنة الثامنة
ع �ل��ى ال � �ت� ��وايل ،ح �ي��ث ا�ستقبل
 29.1مليون م�سافر خالل عام
 2021لتتجاوز حركة الركاب
ال�سنوية التوقعات الأولية لعدد
امل�سافرين ب��زي��ادة ن�سبية تقدر
ب�ن���ص��ف م�ل�ي��ون م���س��اف��ر نتيجة
ل��زي��ادة ح��رك��ة ال �ط�ي�ران خالل
ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن ال �ع��ام .فيما
ت�شري التوقعات الأول�ي��ة �إىل �أن
حركة الركاب ال�سنوية يف مطار
دبي الدويل من املنتظر �أن ت�صل
�إىل  55.1مليون م�سافر بنهاية
عام .2022
وي � ��أت� ��ي ه � ��ذا الإجن � � � ��از كثمرة
ل � �ل � �خ � �ط ��وات ال � �ن ��وع � �ي ��ة ال �ت ��ي
اتخذتها دب��ي وق�ط��اع الطريان
فيها والتي �سرعت من معدالت
التعايف والتي مهدت ال�ست�ضافة
ال�ن���س�خ��ة الأك �ب��ر والأ�ضخم
م��ن م�ع��ر���ض دب ��ي للطريان
ل�ي���ش�ك��ل ب��ذل��ك �أول حدث
ع ��امل ��ي وم� �ع ��ر� ��ض ج ��وي
رئي�سي يتم �إقامته منذ
بداية اجلائحة العاملية،
�إ�ضافة �إىل عودة الطاقة
الت�شغيلية يف مطار دبي
الدويل بن�سبة  100يف

 «مطار دبي الدويل» الأول ًعامليا يف �أعداد امل�سافرين لل�سنة الثامنة على التوايل ب�إجمايل  29.1مليون م�سافر
وتوقع �أكرث من  55مليون م�سافر بنهاية 2022
 «�إك�سبو» يت�صدر امل�شهد ب�أكرث من  24مليون زيارة خالل ً 182يوما �ضمن �أكرب دورة يف تاريخ املعر�ض العاملي العريق
«القمة العاملية للحكومات» التجمع الأكرب من نوعه يف العامل ب�أكرث من  4000من ر�ؤ�ساء الدولواحلكومات ور�ؤ�ساء املنظمات الدولية واخلرباء
 «القرية العاملية» ت�ستقطب قرابة  8ماليني زائر يف �أكرب دورة للوجهة العائلية الأوىل على م�ستوى ال�شرق الأو�سط «�سوق ال�سفر العربي» ا�ستقطب � 23ألف زائر بنمو  % 100ت�أكيد ًا ملكانته ك�أحد حمركات الدفعالرئي�سية حلركة ال�سياحة وال�سفر حول العامل
عا�صمة ً
ً
عاملية لفنون الطهي
� -أكرث من � 12ألف مطعم ومقهى ت�شكل م�شهد امل�أكوالت وامل�شروبات العاملي يف دبي وت�ؤهلها

املائة مع �إع��ادة فتح الكونكور�س D
وال�ك��ون�ك��ور���س  Aيف مبنى الركاب
رق ��م  1ف���ض�لا ع��ن ت��رح�ي��ب املطار
بان�ضمام �شركات طريان جديدة من
�ش�أنها ربط دبي بوجهات عديدة حول
ال �ع��امل - .ال� ��دورة الأك�ب�ر يف تاريخ
�إك�سبو العاملي .
و ت���ص�دّر معر�ض “�إك�سبو 2020
دبي” امل �� �ش �ه��د ال �� �س �ي��اح��ي يف دبي
م��ع ان �ط�ل�اق �أع �م��ال��ه يف الأول من
�أك�ت��وب��ر  2021وح�ت��ى  31مار�س
�� ،2022ض�م��ن دورة ه ��ي الأك �ب�ر
يف ت��اري��خ امل �ع��ر���ض ال �ع��امل��ي العريق
الذي يعود تاريخ ت�أ�سي�سه �إىل العام
 1851وه��ي الأوىل التي يتاح لكل
دول��ة م�شاركة �أن يكون لها جناحها
اخلا�ص ،مب�شاركة  192دولة ،حيث
ا�ستقطب احل��دث على م��دار 182
يوماً  24مليوناً و� 102ألف و967
زيارة .وحتت �شعار “توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل” كان احلدث العاملي
مع �أول انعقاد له يف منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا وجنوب
�آ�سيا� ،أول حدث بهذا احلجم ال�ضخم
ي�ت��م تنظيمه ع�ل��ى م���س�ت��وى العامل
م �ن��ذ ب ��داي ��ة اجل��ائ �ح��ة ،ف�ي�م��ا م ّثل
فر�صة منوذجية لتمكني دول العامل
امل�شاركة من اكت�شاف فر�ص جديدة
ل�لان�ط�لاق ن�ح��و امل�ستقبل و�إب ��رام
� �ش��راك��ات و��ص�ف�ق��ات مت�ك��ن العامل
من ا�ستعادة �أن�شطته االقت�صادية
لعافيتها ،ف�ضال عن الأثر الكبري
ل�ل�ح��دث ك ��أه��م حم�ف��ل للتبادل
ال�ث�ق��ايف وامل �ع��ريف على م�ستوى

العامل ،حيث تبارت ال��دول العار�ضة
يف ال�ت�روي ��ج مل ��ا مت �ل �ك��ه م ��ن فر�ص
ا�ستثمارية وقدرات اقت�صادية ف�ضال
ع �م��ا ت�ت�م�ت��ع ب��ه م��ن م � ��وروث ثقايف
وخمزون معريف بالغ التنوع - .القمة
العاملية للحكومات .
و�شكلت ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة للحكومات
مع انعقادها برعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،نهاية
��ش�ه��ر م��ار���س � ،2022أك�ب�ر جتمع
ح�ك��وم��ي ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل منذ
بداية اجلائحة مطلع العام ،2020
حيث ا�ستقطبت القمة �أكرث من 30
منظمة دولية و� 4آالف �شخ�صية من
ر�ؤ� �س��اء ال ��دول واحل�ك��وم��ات ور�ؤ�ساء
املنظمات الدولية والإقليمية ونخبة
اخلرباء وم�ست�شريف امل�ستقبل ،ورواد
الأع� �م ��ال وق � ��ادة ال �ق �ط��اع اخلا�ص،
ال� �س �ت �� �ش��راف م���س�ت�ق�ب��ل احلكومات
وت�صميم امل���س��ارات واب�ت�ك��ار احللول
التي تخدم الإن�سانية.
 القرية العاملية .«القرية العاملية” التي تعد �إحدى
�أك�بر املنتزهات الثقافية يف العامل،
وتتفرد مبكانتها كالوجهة العائلية
الأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه
يف املنطقة ،متثل �أحد �أهم الأن�شطة
ال�سنوية ال�ت��ي ت��ؤك��د مكانة
دب� � � � � ��ي ك� �ق� �ب� �ل ��ة

��س�ي��اح�ي��ة رئ�ي���س�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،مبا
ت �� �ض �م��ه م� ��ن ت� �ن ��وع ك �ب�ي�ر كمحفل
يجمع بني التفاعل الثقايف واملتعة
لكافة �أف��راد العائلة ،وق��د اختتمت
القرية يف ال�سابع من مايو اجلاري
م��و� �س �م �ه��ا ال �� �س��اد���س والع�شرين
وال��ذي ك��ان انطلق يف � 26أكتوبر
امل��ا��ض��ي ،حمققة رق �م �اً قيا�سياً يف
�أع� � ��داد ال� � ��زوار ب �ل��غ  7.8مليون
� �ض �ي �ف �اً� � .ش �ه��دت ال �ق��ري��ة العاملية
ت �ط��وراً م�ل�ح��وظ�اً لت�صبح وجه ًة
رئ�ي���س�ي��ة ل �ل �ع��رو���ض الرتفيهية
م �ت �ع��ددة ال�ث�ق��اف��ات ال �ت��ي ترتقي
ب�ت�ج��ارب ال���ض�ي��وف م��ن املنطقة
وال�ع��امل �إىل م�ستويات جديدة.
وج ��اء ذل��ك ت��زام �ن �اً م��ع احلركة
ال�سياحية الن�شطة التي �شهدتها
دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
ك ��واح ��دة م ��ن �أك �ث��ر الوجهات
العاملية �إقبا ًال مع توافد ماليني
ال�ضيوف �إليها ل��زي��ارة �إك�سبو
 2020دب ��ي � -أداء �سياحي
قوي.
اُخ� �ت� �ت� �م ��ت م � � ��ؤخ� � ��راً يف دب ��ي
الن�سخة التا�سعة والع�شرين
م��ن م �ع��ر���ض “�سوق ال�سفر
العربي” وال � �ت� ��ي
ا�� �س� �ت� �ق� �ط� �ب ��ت على
مدار �أربعة �أيام من
االن�ع�ق��اد يف مركز
دب � � ��ي ال� �ت� �ج ��اري
ال �ع��امل��ي� ،أك�ث�ر

م��ن  23.000زائ ��ر ،ح�ي��ث اجتمع
ق ��ادة ال�صناعة يف املنطقة والعامل
ل��ر� �س��م م�ل�ام ��ح م���س�ت�ق�ب��ل ال�سفر
وال �� �س �ي��اح��ة ال ��دول� �ي ��ة ،وق� ��د �شهد
امل �ع��ر���ض م �� �ش��ارك��ة  1500جهة
ع��ار� �ض��ة م��ن  150دول ��ة مبعدل
من� ��و ي ��زي ��د ع� ��ن  100%على
�أ�� �س ��ا� ��س � �س �ن��وي ،م ��ا ي ��دل ��ل على
امل�ك��ان��ة امل��رم��وق��ة ال�ت��ي تتمتع بها
دب��ي كمركز ثقل نوعي يف جمال
ال�سياحة العاملية ،ونقطة انطالق
ق��وي��ة للقطاع م��ن خ�ل�ال التقاء
ال �ق��ائ �م�ين ع �ل �ي��ه ل��ر� �ص��د املزيد
م��ن فر�ص النمو خ�لال املرحلة
امل �ق �ب �ل��ة .وع �ل ��ى � �ص �ع �ي��د الأداء
ال�سياحي للإمارة ،ا�ستقبلت دبي
 3.97مليون زائ��ر من خمتلف
�أن �ح��اء ال �ع��امل خ�ل�ال ال �ف�ترة ما
ب �ي�ن ي �ن��اي��ر وم� ��ار�� ��س ،2022
حم �ق �ق � ًة زي � ��ادة جت � ��اوزت 214
باملئة باملقارنة مع الفرتة ذاتها
م��ن ع��ام  2021وال��ذي �سجلت
فيه  1.27مليون زائر ،ما ي�ؤكد
مكانة الإم ��ارة كوجهة مف�ضلة
للزوار الدوليني ،وذلك بعد �أن
جنحت يف زيادة ثقة امل�سافرين
ب�ه��ا ك��وج�ه��ة �آم �ن��ة م��ن خالل
تطبيقها الإجراءات الوقائية
ل �� �ض �م��ان � �ص �ح��ة و�سالمة
�ضيوفها.
وق��د ح� ّل��ت دب��ي يف املركز
الأول ع� �ل ��ى قائمة
�أف�ضل وجهات العامل

للم�سافرين لعام  ،2022وفقاً ملوقع
“تريب �أدفايزر” ،وقد و�صلت ن�سبة
متو�سط الإ� �ش �غ��ال ال�ف�ن��دق��ي خالل
ال��رب��ع الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري �إىل
 82ب��امل �ئ��ة ،م �ت �ج��اوز ًة ن�ظ�يرت�ه��ا يف
وجهات كربى على خارطة ال�سياحة
العاملية ،وخالل �شهر مار�س 2022
ا�ستقبلت دب��ي  1.78م�ل�ي��ون زائر
دويل ،ب ��زي ��ادة  11ب��امل �ئ��ة مقارنة
م��ع  1.61م�ل�ي��ون زائ ��ر يف مار�س
 .2019وح�ق�ق��ت ف �ن��ادق دب��ي منواً
م �ل �ح��وظ �اً خ�ل�ال ال��رب��ع الأول من
 2022م��ع و� �ص��ول م �ع��دل ال�سعر
اليومي للغرفة �إىل  649/درهماً،/
وم��دة �إق��ام��ة ال �ن��زالء  4.3/ليلة،/
وع ��دد ال�ل�ي��ايل امل �ح �ج��وزة “مبيت”
 10.22/م�ل�ي��ون ل�ي�ل��ة ،/باملقارنة
بالأرقام امل�سجلة يف ذات الفرتة من
عام  2019وهي  498درهما ملعدل
ال�سعر اليومي للغرفة ،و 3.5ليلة
لطول م��دة �إق��ام��ة ال�ن��زالء ،و8.63
م �ل �ي ��ون ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل� �ع ��دد الليايل
امل �ح �ج��وزة .و�أ� �س �ه �م��ت ع��وام��ل مثل
ا�ستمرار اال�ستثمار املحلي والدويل
يف ال �ق �ط��اع ،يف زي � ��ادة ع ��دد الغرف
الفندقية ،م��ع ت�سجيل زي��ادة بواقع
 8ب��امل �ئ��ة يف ع � ��دد املن�ش�آت
ال�ف�ن��دق�ي��ة ،و 10ب��امل�ئ��ة يف
�أع � � ��داد ال� �غ ��رف باملقارنة
م��ع ال�ف�ترة ذات�ه��ا م��ن عام
 .2021وبات ب�إمكان
�ضيو ف

دب��ي االخ�ت�ي��ار م��ن ب�ين م��ا جمموعه
 769من�ش�أة فندقية ،و140,192
غ��رف��ة فندقية ،باملقارنة م��ع 716
من�ش�أة فندقية ،و 117,434غرفة
خ�ل�ال ال��رب��ع الأول ل �ع��ام 2019
قبل ب��دء جائحة “كوفيد- .”19-
عا�صمة فنون الطهي.
وت�شغل دب��ي م�ك��ان��ة متقدمة عاملياً
ك ��إح��دى اجل�ه��ات املتميزة يف جمال
“�سياحة الطعام” حيث فازت باملركز
الأول ع��ن ف �ئ��ة “حمبي املدن” و
ال��راب��ع ع��ن ف�ئ��ة “حمبي الطعام”
�ضمن جوائز اختيار امل�سافرين من
“تريب �أدفايزر” ل �ع��ام ،2022
يف �إجن ��از يعك�س م��دى ج��اذب�ي��ة دبي
يف ه ��ذا امل� �ج ��ال� ،إذ ا� �س �ت �ط��اع��ت �أن
ت�ع��زز م��ن مكانتها كعا�صمة عاملية
لفنون الطهي ال�سيما م��ع الإعالن
ع ��ن ان �� �ض �م��ام �ه��ا �إىل ع��ائ �ل��ة دليل
“مي�شالن” ،والإع�ل�ان ع��ن و�صول
عالمة “غولت �آند ميالو” الرائدة
واملخت�صة يف جتارب الطعام الفاخرة
�إىل املدينة .كما متكن  16مطعماً
م ��ن م �ط��اع��م دب ��ي يف ح �ج��ز مواقع
لها على قائمة �أف�ضل  50مطعماً
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
بينما حتت�ضن دب��ي �أك�ث�ر م��ن 12
�ألف مطعم ومقهى ،تر�سم معاً م�شهد
امل��أك��والت وامل�شروبات العاملي الرائع
يف امل��دي �ن��ة وامل�ستوحى
م � ��ن ث � �ق ��اف ��ات ما
ي � � ��زي � � ��د ع� �ل ��ى
 200جن�سية
خمتلفة.
و�أق � � �ي � � �م� � ��ت

يف دب � � ��ي خ � �ل ��ال ال � � �ف �ت��رة من
� 2إىل  15م � ��اي � ��و ال� � � � ��دورة
ال �ت��ا� �س �ع��ة م ��ن “مهرجان دبي
للم�أكوالت” بتنظيم “م�ؤ�س�سة
دب��ي للمهرجانات والتجزئة”،
�إحدى م�ؤ�س�سات دائرة االقت�صاد
وال �� �س �ي��اح��ة ب ��دب ��ي ،لالحتفاء
باملكانة العاملية لدبي باعتبارها
عا�صمة فنون الطهي يف املنطقة،
م��ع ا�ستعرا�ض �أ��ش�ه��ى امل�أكوالت
والأطباق من �شتى بلدان العامل،
حيث جمع املهرجان ال��ذواق��ة يف
رحلة ا�ستثنائية الختبار التنوع
الكبري يف فنون الطهي يف املدينة
التي تتوافر فيها �أ�شهى ما تقدمه
املطابخ العاملية ال�شهرية ،ف�ضال
عما ي�شتهر به املطبخ الإماراتي
من م�أكوالت �أ�صيلة ومتميزة- .
فعاليات ريا�ضية عاملية.
ويف �إط� ��ار امل�ك��ان��ة امل�ت�م�ي��زة التي
حتظى بها دبي يف عامل الريا�ضة،
وقدرتها على ا�ست�ضافة وتنظيم
�أك�بر ال�ب�ط��والت العاملية و�أقوى
املناف�سات ال��دول�ي��ة ،ا�ست�ضافت
دب � ��ي ،ال �ع��دي��د م ��ن الفعاليات
الريا�ضية الكربى ،ومن �أبرزها
ن �ه��ائ �ي��ات ب �ط��ول��ة ك ��أ� ��س العامل
للكريكت لعام  2021يف ن�سختها
ال�سابعة مب�شاركة  16منتخباً
من خمتلف قارات العامل.
وحتت�شد �أج�ن��دة دب��ي الريا�ضية
ع�ل��ى م� ��دار ال �ع��ام ب��ال�ع��دي��د من
البطوالت العاملية التي يرتقبها
ع���ش��اق ال��ري��ا� �ض��ة ح ��ول العامل،
وال� �ت ��ي ت���س�ه��م يف زي � ��ادة �أع � ��داد
ال � ��زوار ال��دول �ي�ين“ :ك�أ�س دبي
العاملي” ،وال��ذي يعد م��ن �أغلى
� �س �ب��اق��ات اخل �ي ��ل ح� ��ول العامل
وت�صل ج��ائ��زة �شوطه الرئي�سي
�إىل  12م �ل �ي��ون دوالر ،فيما
ي�ستقطب احلدث �أق��وى اخليول
و�أه� ��م امل ُ�َّل اَّ�اَك و�أم �ه��ر الفر�سان
وامل ��درب �ي�ن م ��ن خم�ت�ل��ف �أنحاء
ال � �ع ��امل .وم� ��ن ب�ي�ن البطوالت
ال �ك�برى ال �ت��ي ت�ست�ضيفها دبي
“بطولة دب��ي دي��زرت كال�سيك”
وال� �ت ��ي ت���س�ت�ق�ط��ب �أك �ب��ر جنوم
ريا�ضة الغولف من حول العامل
 ،و”بطولة � �س��وق دب� ��ي احل ��رة
للتن�س” ال� �ت ��ي ف � ��از الرو�سي
�أن��دري��ه روبليف امل�صنف الثاين
ع�ل��ى ال�ب�ط��ول��ة وال �� �س��اب��ع عاملياً
ب �ك ��أ���س دورت� �ه ��ا ال �ث�لاث�ين التي
عقدت يف �شهر فرباير املا�ضي.
وت��وا� �ص��ل دب��ي ت�ع��زي��ز جاذبيتها
ك�أف�ضل مدينة للعي�ش والعمل
وال ��زي ��ارة يف ال �ع��امل ب�ت�ن��وي��ع ما
ت� �ق ��دم ��ه م� ��ن خ� � �ي � ��ارات تالقي
كافة املتطلبات ،ومبا هي�أته من
�أج ��واء �آم�ن��ة حتفظ على الزوار
�سالمتهم وت�ضمن لهم �سعادتهم
يف خمتلف الأوق ��ات ،ف�ض ًال عن
ال�ط�ي��ف ال��وا��س��ع م��ن الفعاليات
التي ت�ستقطب امل�شاركني والزوار
من خمتلف �أنحاء العامل ا�ستناداً
�إىل العديد من العوامل امل�شجعة
ع�ل��ى ذل��ك وم��ن �أه�م�ه��ا موقعها
اجل � �غ� ��رايف امل �ت��و� �س��ط وال �ت �ن��وع
ال �ك �ب�ي�ر يف ن �� �س �ي �ج �ه��ا الثقايف
واملجتمعي ،وق��درات�ه��ا املتميزة
يف جم��االت ال�سفر وال�سياحة
والتي تعد من الأرقى والأكرث
كفاءة وجودة على م�ستوى
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تعتزم طرح ح�صة �أقلية متثل ن�سبة  % 10من �أ�سهم «بروج» لالكتتاب

«�أدنوك» تبد�أ �إجراءات �إدراج ح�صة من �أ�سهم
«بروج» لالكتتاب العــام يف �سـوق �أبوظبي املالـي
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك” و�شريكها اال�سرتاتيجي “بوريالي�س”� ،أم�س الأربعاء عن
عزمهما طرح ح�صة  10%من �أ�سهم �شركة “بروج بي ال �سي” ”/بروج” �أو “ال�شركة” ،/امل�شروع امل�شرتك
للبرتوكيماويات ،لالكتتاب العام الأويل يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية .ومن املتوقع �أن يبد�أ االكتتاب على
�أ�سهم الطرح بتاريخ  23مايو  ،2022ويخ�ضع ذلك للح�صول على موافقات اجلهات التنظيمية املخت�صة.
ومت ت��أ��س�ي����س “بروج” يف ع ��ام 1998
ك �م �� �ش��روع م �� �ش�ترك ب�ي�ن � �ش��رك��ة برتول
�أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة “�أدنوك” و�شركة
“بوريالي�س” ل �ت �ج �م��ع ن �ق ��اط القوة
واخلربة املزايا لكل من ال�شركتني .وتعد
“بروج” ال �ي��وم �إح� ��دى �أه ��م ال�شركات
ال��رائ��دة ع��امل�ي�اً يف جم��ال ت��وف�ير احللول
املبتكرة واملتنوعة م��ن البوليمرات ذات
ال�ق�ي�م��ة ال�ع��ال�ي��ة ل�ق�ط��اع��ات ع� �دّة ت�شمل
ال ��زراع ��ة وال �ب �ن��اء والإن� ��� �ش ��اء والطاقة
وال�ت�غ�ل�ي��ف وال�ت�ع�ب�ئ��ة امل �ت �ط��ورة والنقل
وال�صحة.
وت�شمل حمفظة منتجات “بروج” مادتي
“البويل �إيثيلني” و”البويل بروبيلني”،
اللتني تعتربان �أك�ثر �أن��واع البوليمرات
ا�ستخداماً يف التطبيقات ال�صناعية مثل
التغليف والتعبئة امل�ستدامة والأنابيب
و ِق �ط��ع تركيبها وال �ك��اب�لات وال�سيارات
والأجهزة الطبية.
وي �ت � ّم ت���ص�ن�ي��ف احل �ل ��ول ال �ت��ي توفرها
“بروج” من البوليمرات �ضمن ق�سمني
رئ �ي �� �س �ي�ي�ن ه� �م ��ا ح� �ل ��ول البوليمرات
امل �خ �� �ص �� �ص��ة ل �ل �م �� �س �ت �ه �ل �ك�ي�ن ،وح� �ل ��ول
البوليمريات املخ�ص�صة ملن�ش�آت البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة .وت �� �ش �م��ل ح �ل��ول امل�ستهلكني
م�ن�ت�ج��ات ال�ت�ع�ب�ئ��ة وال�ت�غ�ل�ي��ف امل�ستدام
واحل� ��اوي� ��ات ال�ط�ب�ي��ة و�أغ �ط �ي��ة البيوت
ال��زراع �ي��ة ال�ب�لا��س�ت�ي�ك�ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ت�شمل
حلول البنية التحتية �أنابيب املياه والغاز
وكابالت نقل الطاقة .وتوفر “�أدنوك”
م��ن خ�لال ط��رح ح�صة �أقلية م��ن �أ�سهم
“بروج” لالكتتاب العام فر�صة ا�ستثنائية
للم�ستثمرين للم�شاركة يف ق�صة منو
��ش��رك��ة رائ ��دة م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن تلعب دوراً
حمورياً يف حتقيق النمو امل�ستدام لإمارة

�أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى وج ��ه اخل���ص��و���ص ودول ��ة
الإمارات ب�شكلٍ عام.
وق��ال معايل الدكتور �سلطان ب��ن �أحمد
اجل��اب��ر ،وزي ��ر ال�صناعة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ،ال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب والرئي�س
التنفيذي ل�شركة برتوا �أبوظبي الوطنية
“�أدنوك” وجمموعة �شركاتها  -بهذه
امل �ن��ا� �س �ب��ة “ : -متا�شياً م ��ع توجيهات
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،ت�ستمر ’�أدنوك‘ يف
ج�ه��وده��ا ل��دع��م من � ّو وت�ن��وي��ع االقت�صاد
وتطوير �أ��س��واق امل��ال يف دول��ة الإم ��ارات.
ح �ي��ث ن �ع �ل��ن ال� �ي ��وم ع ��ن ع� ��زم ’�أدنوك‘
و�شريكنا اال�سرتاتيجي ’بوريالي�س‘ طرح
ح�صة �أقلية م��ن �أ�سهم �شركة “بروج”،
م�شروعنا امل�شرتك للبرتوكيماويات ،يف
�سوق �أبوظبي للأوراق املالية .وت�أتي هذه
اخل �ط��وة ب�ع��د الإدراج ال�ن��اج��ح ل�شركتي
’�أدنوك للحفر‘ و’فريتيجلوب‘ ،لتن�ضم
ب��ذل��ك ’بروج‘ �إىل �أ� �س��واق امل��ال املحلية
ك�شركة رائ��دة تتخذ من الإم ��ارات مقراً
ل�ه��ا وت�ن��اف����س ب�ق��وة يف الأ� �س��واق العاملية
من خالل توفري حلول مبتكرة يف جمال
البوليمرات للقطاع ال�صناعي والبنية
التحتية وامل�ستهلكني .و�سيكون االكتتاب
على �أ�سهم ’بروج‘ متاحاً �أمام املواطنني
واملقيمني يف دولة الإمارات ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية العاملية واملحلية».
و�أ�� �ض ��اف  “ :م��ن خ�ل�ال ط ��رح ’بروج‘
وا�ستثمارنا الذي مت الإعالن عنه م�ؤخراً
باال�ستحواذ على ن�سبة  25%من �أ�سهم
��ش��رك��ة ’بوريالي�س‘ ،ت�ستعد ’�أدنوك‘
لال�ستفادة من االرت�ف��اع يف الطلب على
ق �ط��اع ال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات خ�ل�ال العقود
القادمة وال��ذي يقوده القطاع ال�صناعي
واال�ستهالكي .ويعترب هذا الطرح الرابع

لإح� ��دى ال �� �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة لأدن � ��وك يف
ال���س��وق ،وذل��ك يف خ�ط��وة ج��دي��دة �ضمن
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ن��ا خل�ل��ق ال�ق�ي�م��ة وحتقيق
ال�ن�م��و ال ��ذك ��ي ،ح�ي��ث ت��وا� �ص��ل ’�أدنوك‘
جهودها لتحقيق �أق�صى قيمة ممكنة من
�أ�صولها املتكاملة يف جماالت اال�ستك�شاف
والتطوير والإن�ت��اج والتكرير والت�سويق
وال�ت���ص�ن�ي��ع ،ل�ل�م���س��اه�م��ة يف دف ��ع عجلة
النمو االقت�صادي واالجتماعي امل�ستدام
مب��ا ي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى دول ��ة الإم � ��ارات
و�أبوظبي».
وت�شمل املحاور الأ�سا�سية يف خطة النمو
اال�سرتاتيجية ل�شركة “بروج” حتقيق
ال �ن �م��و امل���س�ت�م��ر يف حم�ف�ظ��ة منتجاتها
عرب االبتكار وتوفري احللول امل�ستدامة
وتطوير املنتجات والو�صول �إىل الأ�سواق
اال�سرتاتيجية والتو�سع اجل�غ��رايف .كما
��س�تر ّك��ز ال���ش��رك��ة ع�ل��ى ت��وف�ير جمموعة
منتجاتها املتنوعة وحلولها ال�صناعية
املبتكرة ل�ل�أ��س��واق النهائية ال�ت��ي تقدم
�أ��س�ع��اراً متميزة ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن تقنية
بوريالي�س  Borstarالتي م ّكنت �شركة
“بروج” من ت�صميم حلول خا�صة تلبي
متطلبات عمالئها وت�ساهم ب�شكلٍ كبري
يف ت�سهيل احلياة اليومية.
و�ست�ستفيد ب��روج ك��ذل��ك م��ن ا�ستثمار
“�أدنوك” الناجح يف �أ�سهم “بوريالي�س”
ال ��ذي مت الإع �ل�ان ع�ن��ه م ��ؤخ��راً ،والذي
�سي�سهم يف تعزيز ال�شراكة طويلة الأمد
بينهما وت�سريع تنفيذ �أه ��داف برنامج
“�أدنوك” ل�ل�ن�م��و وال �ت��و� �س��ع يف جمال
ال�ت�ك��ري��ر وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات والعمليات
ال�صناعية .وتخطط “�أدنوك” لال�ستفادة
م��ن ف��ر���ص ال�ن�م��و يف ق�ط��اع الكيماويات
وال� �ب�ت�روك� �ي� �م ��اوي ��ات ،ب ��االع �ت �م ��اد على

مرافق التكرير والبرتوكيماويات عاملية
امل�ستوى التابعة لها يف مدينة الروي�س
ال�صناعية ب�أبوظبي ،حيث بد�أت ال�شركة
بالفعل تنفيذ عدد من م�شاريع التو�سعة
الرئي�سية وال�ت��ي ت�شمل م�شروع “بروج
 ،”4وم�ن�ط�ق��ة ال�ك�ي�م��اوي��ات ال�صناعية
وتدير
�ضمن منظومة “تعزيز”.
“بروج” من خالل ال�شركات التابعة لها
�أحد �أكرب جممعات البوليفني املتكاملة يف
منطقة الروي�س .ومتتلك ال�شركة كذلك
مراكز لوج�ستية يف مواقع خمتلفة من
امل �ن �ط �ق��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م�ستودعات
ت�خ��زي��ن وحم �ط��ات ت���ص��دي��ر منت�شرة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
و�أوروب��ا و�آ�سيا� ،إ�ضاف ًة �إىل وحدة ت�صنيع
مركبات البوليمرات يف �شنغهاي ،والتي
يتم بها تركيب امل��واد ال�صمغية املنتجة
يف م�صنع الروي�س ،وت�ستخدم يف العديد
من ال�صناعات من �ضمنها قطاع �صناعة
ال���س�ي��ارات يف �آ��س�ي��ا وغ�ي�ره م��ن املجاالت
ال�صناعية الأخرى مثل الأجهزة الطبية
وم�ستلزمات العناية ال�صحية والتعقيم.
وع �ل��ى م ��دار الأع � ��وام ال���س�ت��ة املا�ضية،
نفذت “�أدنوك” ب��رن��اجم�اً ف�ع��ا ًال لإدارة
حمفظة �أعمالها ور�ؤو� ��س �أم��وال�ه��ا ،كما
ط��ورت من��وذج �اً ل���ش��راك��ات ا�سرتاتيجية
مبتكرة و�أكرث انفتاحاً ومرونة يف جميع
جوانب �سل�سلة القيمة لأعمالها يف جمال
اال�ستك�شاف والتطوير والإنتاج ،والتكرير
والت�صنيع والت�سويق والبرتوكيماويات.
وت �خ �ط��ط “�أدنوك” ل�ت�ن�ف�ي��ذ برنامج
لال�ستثمارات الر�أ�سمالية بقيمة 122
مليار دوالر �/أي ما يعادل  447.7مليار
دره ��م /يف ك��ل ��ش��رك��ات امل�ج�م��وع��ة خالل
ال�ف�ترة ب�ين  2025 - 2021لتمكني

ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ل�ل�ن�م��و وخ �ل��ق وتعزيز
القيمة.
وت �خ �ط��ط “�أدنوك” ل�ت��و��س�ع��ة قاعدة
امل�ستثمرين عرب ط��رح ح�ص�ص �أقلية يف
�شركات خمتارة من جمموعة �شركاتها
العاملة ،حيث ب��د�أ ذل��ك باالكتتاب العام
الأويل ل�شركة “�أدنوك للتوزيع” يف عام
 ،2017و�أع �ق��ب �إدراج �أ��س�ه��م “�أدنوك
للحفر” يف �أكتوبر  2021وال��ذي يعد
الطرح الأك�بر يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية حتى تاريخه ،وطرح ح�صة لالكتتاب
العام يف “فريتيجلوب” .و�ساهمت هذه
الإدراج ��ات يف دع��م من� ّو القطاع اخلا�ص
وتطوير �أ�سواق املال املحلية� ،إ�ضافة �إىل
�إت��اح��ة الفر�صة للم�ستثمرين املحليني
والعامليني لال�ستثمار يف �أ��ص��ول �أدنوك
ع��امل �ي��ة امل �� �س �ت��وى وامل �� �ش��ارك��ة يف م�سرية
منوها وتطورها.
ويعمل لدى “بروج” �أكرث من 3,100
م ��وظ ��ف وت ��وف ��ر “بروج” منتجاتها
لعمالئها يف �أك�ثر من  50دول��ة يف �آ�سيا
وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
و�سيتم ن�شر تفا�صيل الطرح فيما يخ�ص
املكتتبني الأف��راد يف ن�شرة اكتتاب باللغة
العربية “ ن�شرة االكتتاب للطرح العام
يف الإم��ارات العربية املتحدة” و”�إعالن
االكتتاب العام” ،كما �سيتم ن�شر “مذكرة
ال �ط��رح الدولية” ب��ال�ل�غ��ة الإجنليزية
فيما يخ�ص املكتتبني م��ن امل�ستثمرين
امل�ؤهلني .ومن املتوقع �أن يتم اليوم ن�شر
“ن�شرة االك�ت�ت��اب للطرح ال�ع��ام يف دولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة” ،و”�إعالن
االكتتاب العام” فيما من املتوقع �أن يتم
ن�شر “مذكرة ال�ط��رح الدولية” خالل
الوقت املقرر لها.

«�أبوظبي املايل» ي�سهل �إجراءات فتح ح�سابات للم�ستثمرين امل�سجلني يف الأ�سواق الأخرى

•• �أبوظبي-وام:

ات �خ��ذ � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ل �ل ��أوراق امل��ال�ي��ة ال�ع��دي��د من
االج � ��راءات ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ت�سهيل ال��و��ص��ول �إىل
ال�سوق م��ن قبل امل�ستثمرين امل�سجلني يف الأ�سواق
املالية الإماراتية الأخرى.
تنطبق مبادرة ال�سوق على امل�ستثمرين الذين لديهم
�أرقام م�ستثمرين �صادرة عن الأ�سواق املالية املرخ�صة
من قبل هيئة الأوراق املالية و ال�سلع.
و تعزز هذه اخلطوة التي اتخذها ال�سوق املزيد من
امل�شاركة يف �أ��س��واق ر�أ���س امل��ال يف ال��دول��ة ،حيث �أنها
تتيح للم�ستثمرين ال��ذي��ن يحملون رق��م م�ستثمر
وطني � /NIN/صادر عن �أي من الأ��س��واق املالية
الأخ��رى يف الدولة ت��داول الأوراق املالية املدرجة يف
�سوق �أبوظبي للأوراق املالية من خالل ت�سجيل طلب
بذلك .تتطلب عملية الت�سجيل املب�سطة امل�صادقة

•• دبي-الفجر:

دع��ا خ�ب�راء �صناعة ال �ط�يران امل���ش��ارك�ين يف
�أع�م��ال ال ��دورة احل��ادي��ة والع�شرين ملعر�ض
املطارات يف دبي �إىل تعزيز البيانات الكبرية
ال �ت��ي ي�ت��م ج�م�ع�ه��ا م��ن م�ن���ص��ات التوا�صل
االجتماعي ،وا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
وال��روب��وت �ي��ات خل��دم��ة ��ص�ن��اع��ة ال�سيا�سات
ال��رام �ي��ة �إىل امل ��زي ��د م ��ن حت���س�ين تدابري
ال �� �س�لام��ة وجت ��رب ��ة امل �� �س��اف��ري��ن يف قطاع
ال � �ط �ي�ران .وق � ��ال اخل �ب��راء امل �� �ش��ارك��ون يف
“م�ؤمتر االب�ت�ك��ار والتطوير يف املطارات”
الذي يتم �ضمن �أعمال منتدى قادة املطارات
العاملية الذي يقام على هام�ش �أعمال معر�ض
امل�ط��ارات� ،إن امل�ط��ارات كانت على ال��دوام يف
واج �ه��ة االب �ت �ك��ار ،ح�ي��ث ت�ق��وم ب�شكل �أ�سرع
من باقي القطاعات باختبار التكنولوجيات
اجل ��دي ��دة يف ��س�ع��ي م�ن�ه��ا ل�ت�ع��زي��ز الكفاءة
الت�شغيلية وجتربة امل�سافرين .و�أبرز املهند�س
حممد ب��ن خالد املديفر ،مدير ع��ام مكتب
اال�سرتاتيجية يف �شركة مطارات القاب�ضة
ال�سعودية ،يف معر�ض كلمته الرئي�سية الدور
الذي قامت به �شركة مطارات خالل جائحة
ك��وف�ي��د وق ��ال“ :لقد ن�ظ��رن��ا �إىل اجلائحة

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

ومزودي خدمات املناولة الأر�ضية وخدمات
املالحة اجلوية مواكبة تو�سعات ال�سعة لدى
�شركات الطريان يف ظل االزده��ار املتوقع يف
جم��ال ال�ط�يران على م��دى العقود القليلة
املقبلة .وبالنظر حلقيقة �أن التو�سع ي�أتي
بتكلفة ب��اه�ظ��ة � �س��واء م��ن ال�ن��اح�ي��ة املالية
�أو جلهة ت��أث�يره على امل�ن��اخ ،ف ��إن الطريان

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363
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•• دبي-الفجر:

�سجلت م�ؤ�س�سة الإم��ارات لأنظمة التربيد املركزي «�إم�ب��اور»� ،أك�بر مزود
خلدمات تربيد املناطق يف العامل ،منواً قوياً يف ن�سبة الت�سجيل الإلكرتوين
للأفراد وال�شركات خالل �أول � 4شهور من العام اجلاري � ،2022إذ بلغت
ن�سبة الزيادة  21%مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي .ويعك�س النمو
الوا�ضح يف املعامالت االلكرتونية م�ضي امل�ؤ�س�سة يف ت�سجيل معدالت منو
�أكرب حتى نهاية العام ليفوق ما �سجلته ما بني العامني  2020و 2021
والذي بلغ .44.5%
وق��ال �أح�م��د ب��ن �شعفار الرئي�س التنفيذي ل�ـ «�إم� �ب ��اور» :يكمن الهدف
الأ�سا�س وراء �أمتتة عملياتنا مبا فيها
املت�صلة ب��احل���ص��ول ع�ل��ى اخلدمات
م ��ن ج��ان��ب امل �ت �ع��ام �ل�ين ،يف �سعينا
احل �ث �ي��ث اىل ت�ب���س�ي��ط االج � � ��راءات
املتعلقة باحل�صول على اخلدمة مبا
ي�ضمن �سهولة النفاذ اىل اخلدمات
وب � �ج� ��ودة ع��ال �ي��ة ت �ت �� �ض �م��ن حتقيق
� �س �ع��ادة امل�ت�ع��ام�ل�ين وت��وف�ي�ر اجلهد
وال ��وق ��ت ع�ل�ي�ه��م حت�ق�ي�ق�اً مل�ضامني
اال�سرتاتيجيات الوطنية ،ومواكبة
التقدم التقني ال��ذي ت�شهده �إمارة
دبي .م�ؤكداً على امل�ساهمة الفاعلة يف
تنفيذ «ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت
الالورقية» عرب ممار�سات واجراءات
ع��دة م��ن بينها زي ��ادة ق �ن��وات الدفع
الإل�ك�ترون�ي��ة .و��ش��دد ب��ن �شعفار على حر�ص امل�ؤ�س�سة يف تقدمي خدمات
تتميز بال�سهولة واجلودة ،وتتما�شى مع اال�سرتاتيجيات الوطنية ،والتقدم
التقني امل�ستمر ،الذي ت�شهده �إمارة دبي؛ حر�صاً على ت�سهيل �إجناز خمتلف
املعامالت وحتقيق ر�ضا و�سعادة املتعاملني.

•• �أبوظبي-وام:

اخلرباء يف منتدى قادة املطارات العاملية يدعون لتعزيز البيانات خلدمة �صياغة ال�سيا�سات
ب��و��ص�ف�ه��ا ف��ر� �ص��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى حركة
�سل�سلة ل�شحن الأدوي ��ة وامل ��واد الغذائية».
و�أ� �ض��اف“ :نعمل على ت�شجيع الت�شاركية
بني القطاعني العام واخلا�ص لتعزيز قدرة
مطاراتنا على ا�ستيعاب امل�سافرين وال�شحن،
وي �ت �م �ث��ل ه��دف �ن��ا يف زي � � ��ادة � �س �ع��ة مناولة
ال���ش�ح��ن م��ن  800,000ط��ن �إىل 4.5

«�إمباور» حتقق ً % 21
منوا يف
الت�سجيل الإلكرتوين خالل ً 120
يوما

«اخلارجية والتعاون الدويل»  :ت�سهيل
�إجراءات الت�صديقات لقطاع التجارة والأعمال

على رق��م امل�ستثمر احل��ايل من قبل �أي من �شركات
الو�ساطة املعتمدة من ال�سوق� .أما يف حالة ال�شركات
�أو امل�ؤ�س�سات ،ف�إنه يجب على امل�ستثمر تقدمي عقد
الت�أ�سي�س �إىل جانب قائمة باملفو�ضني بالتوقيع.
جدير بالذكر �أن �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية قد
اتخذ عدة خطوات خالل العام املا�ضي لتعزيز الو�صول
�إىل فر�ص اال�ستثمار املتاحة يف ال�سوق ،مبا يف ذلك
خف�ض عموالت التداول ومتديد �ساعات التداول .و
قد �شهد ال�سوق ،الذي و�سع قائمة �أدواته اال�ستثمارية
لت�شمل �صناديق اال�ستثمار املتداولة وامل�شتقات �أي�ضاً،
زيادة قوية يف ال�سيولة ،حيث ت�ضاعفت قيم التداول
يف الربع الأول من عام  2022على �أ�سا�س �سنوي.
كما ارتفعت القيمة ال�سوقية ب�شكل كبري لتقرتب من
حاجز  2تريليون درهم �إماراتي ،و ي�أتي ذلك الأداء
القوي مدفوعاً ب�سل�سلة من عمليات الإدراج يف ال�سوق
الرئي�سي و �أي�ضاً �سوق منو.

مليون طن ،ونتوقع ا�ستقبال  330مليون
م�سافر ع�بر امل�ط��ارات ال�سعودية ،حيث كنا
قد �أ�س�سنا م�ؤخراً منطقة حرة يف الريا�ض
ال�ستقطاب ال�شركات الكبرية لال�ستثمار».
وناق�شت جلنة ح��وار التطورات ذات ال�صلة
بالتنقل ال�ك�ه��رب��ائ��ي امل�ت�ك��ام��ل وامل ��ؤمت��ت يف
بيئة امل�ط��ارات ،حيث �سيتعني على املطارات

27

يتطلع ب�شكل متزايد نحو التنقل الكهربائي
امل �ت �ك��ام��ل وامل � ��ؤمت� ��ت ل �ل �ح��د م ��ا �أم� �ك ��ن من
التكاليف وتعزيز الكفاءة.
وقد �أ�صبح امل�سافرون حول العامل متطلبني
ب�شكل متزايد فيما يتعلق مب�ستويات اخلدمة
وجتاربهم يف امل�ط��ارات ،حيث ت�سمح و�سائل
التوا�صل االجتماعي للم�سافرين بالتعليق
و�إبداء الإعجاب �أو عدم الإعجاب بتجاربهم
وم�شاركتها م��ع امل�لاي�ين على ال�ف��ور .وقال
ت��وم ا��س�ك��وال ،ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س وامل��دي��ر العام
ل�شركة بانا�سونك افيونيك�س كوربوري�شن
خماطباً جل�سة نقا�ش حملت عنوان “اعتماد
ال�ب�ي��ان��ات وال��ذك��اء اال�صطناعي وات�صاالت
اجل� �ي ��ل اخل ��ام �� ��س وال ��روب ��وت� �ي ��ات لإع � ��ادة
التفكري بتجربة امل�سافرين”“ :لقد لعبت
تكنولوجيات اليوم يف جمال الطريان دوراً
رئي�سياً يف ت�ع��زي��ز جت��رب��ة امل���س��اف��ري��ن بدءاً
م��ن ال�ت�خ�ط�ي��ط وم� � ��روراً ب���ص�ع��وده��م على
م�ت�ن ال �ط��ائ��رة وان �ت �ه��ا ًء ب��اخ �ت �ي��ار خدمات
على منت الطائرة مثل الرتفيه والطعام.
وت�سدي البيانات التي يتم جمعها بوا�سطة
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات خم�ت�ل�ف��ة ال �ع��ون للموظفني
الأر�� �ض� �ي�ي�ن ل�ت�ح���س�ين اخل ��دم ��ات وات �خ ��اذ
التدابري ال�ضرورية ب�شكل م�سبق».
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ب��ادرت وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل ب�إن�شاء منظومة �شاملة لتبني
وتطبيق �أح��د �أه��م ال�ق��رارات ال��وزاري��ة فيما يخ�ص الت�صديقات ف�أطلقت
نظاما متكامال مع اجلهات املعنية املختلفة يف ال��دول��ة لتح�سني جتربة
املتعامل وتعزيز وت�سهيل الأع�م��ال �ضمن حزمة م��ن التغيريات� ،شملت
التحول الرقمي ان�سجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات.
وي�ساهم النظام اجل��دي��د يف حت�سني م�ؤ�شر �سهولة الأع�م��ال العاملي من
خالل الأمتتة الك ّلية للخدمات ،فيما تعمل الوزارة على ر�سم معامل جديدة
خلدمة الت�صديقات املقدمة للمتعاملني م��ن رواد الأع �م��ال وال�شركات
لتي�سري مهامهم ورف��ع ج��ودة اخلدمة مبا يتوافق مع متطلبات �أعمالهم
وذلك بال�شراكة مع وزارة املالية ووزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
وامل�صرف املركزي والهيئة االحتادية للجمارك والدوائر اجلمركية املحلية
يف املرحلة الأوىل .وحتر�ص وزارة اخلارجية والتعاون الدويل على التكامل
والتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية يف الدولة لالرتقاء ب�أداء وم�ستوى
اخل��دم��ات امل �ق��دم��ة ،ح�ي��ث تعمل ع�ل��ى حت�سني جت��رب��ة امل�ت�ع��ام��ل ل�ضمان
ان�سيابية وا�ستمرارية عمل �آلية امل�صادقة الإلكرتونية وذل��ك من خالل
�إ�شراك املتعاملني يف جتربة اخلدمة.

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريزيدن�سى الدارة العقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2694567:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ريزيدن�سى الدارة العقارات ذ.م.م
RESIDENCY PROPERTY MANAGMENT L.L.C L.L.C

�إىل  /ريزيدن�سى للمقاوالت العامة ذ.م.م
RESIDENCY GENERAL CONTRACTING L.L.C L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات ال�صحية4329906 .
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/3321

تنفيذ رقم 2021/17339

تنفيذ رقم 2022/353

تنفيذ رقم 2022/1188

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االم���ارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دب��ي ب�أنه
�سينعقد مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف
متام ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها
للمنفذ �ضده خدمات جا�سم ح�سن جا�سم لالدوات ال�صحية والكهربائية ���ش.ذ.م.م و او�صاف
املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
17,350
مواد بناء
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده فريد ح�سن ح�سن باوا بيتكار بيتكار و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
6,120
اثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده جاويابي تريدينغ � -ش م ح + .تينج لوجن للتجارة �ش م ح و او�صاف املحجوزات على
النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
3,000
جمموعه من اال�ضاءات وامل�صابيح
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده نات�شيور هوم �ش م ح و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
4,700
�ألعاب اطفال
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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اعالن بالن�شر
 207/2022/1507تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ماجتاز زادرفيك  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو��س��ط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب مقفلة (�سابقا)
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )64930.67درهم 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
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 362/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70545

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 257
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )962.201.80درهم ت�سعمائة واثنني و�ستون
الفا ومائتني وواح��د دره��م وثمانون فل�سا وما ي�ستجد من مبالغ اخ��رى (�أج��رة متغرية ون�سبة تربع  )%1تربع تنفق يف
وجه الرب واخلري مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد �ضم ملف االمر على عري�ضة
رق��م 227/2022:امر على عري�ضة جتاري دبي وتثبيت قرار منع املدعي عليه من ال�سفر ال�صادر بتاريخ 2022/3/1:الزام
املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:م�صرف عجمان � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:مكتب ال�سهالوي وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -الكائن ب��ام��ارة دب��ي � -شارع حممد بن را�شد
بوليفارد  -برج بوليفارد بالزا  - 2مكتب  - 1903هاتف رقم - 042277717:فاك�س رقم042277767:
وميثله:يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوي
املطلوب �إعالنه  -1 :ماجد مو�سى حامد �أبو خاطر � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/4/13:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
م�صرف عجمان � -شركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )962.201.80درهم ت�سعمائة
واثنني و�ستون الفا ومائتني وواح��د دره��م وثمانون فل�سا وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
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70197

اعالن بالن�شر
 4684/2022/253تنفيذ �شيكات

اعالن بالن�شر
 29/2022/240تنفيذ احكام املركز املايل

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/رايز ادمريال لنقل البرتول ومنتجانه بوا�سطة ناقالت البرتول
�ش.ذ.م.م  -2ابراهيم حممد عبا�س حممد  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/وود �ستوك للتجارة �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )109465دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/انوجيت �ساجيت  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )157154.89درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامل الر�سوم وامل�صاريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

اعالن بالن�شر
 16/2022/227تنفيذ حمرر كاتب عدل

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2022/193نزاع جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )63.547.60درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :حممد عبداهلل حاجي يو�سف خوري و�شركاه �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع �صالح الدين  -مقابل حمطة مرتو ابوهيل  -بناية حممد عبداهلل
حاجي يو�سف خوري  -هاتف رقم - 042666300:متحرك - 0526905065:فاك�س رقم042661642:
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :فولت فلو لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )63547.60درهم 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

70540

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات احلادية ع�شر رقم 760
مو�ضوع املنازعة  :الزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره ( )23.699.50درهم ثالثه وع�شرون الف و�ستمائه وت�سعه وت�سعون
درهما وخم�سون فل�سا  -باال�ضافة اىل التعوي�ض بواقع مبلغ ( )6.300.50درهم عن اال�ضرار املاديه واالدبيه وما حلقه من خ�ساره وما فاته
من ك�سب باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي التام والزام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف مقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع:ادوبا النظمه ال�سالمة واطفاء احلريق
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -البطني  -العني � -شارع �شارع الدرب  -مبنى حي غافات ال�شويحي � -شقة فيال رقم 119
املطلوب �إعالنه  -1 :اقيورا للخدمات الفنيه ذ.م.م � -صفته :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررنا مبثابة احل�ضوري الزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره ثالثه وع�شرون الف و�ستمائه وت�سعه
وت�سعون درهما وخم�سون فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/12/28وحتى متام ال�سداد
وبالزامها باداء مبلغ الفي درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار املاديه واالدبيه التي ا�صابت املتنازعة وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة.
قررنا مبثابة احل�ضوري الزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره ثالثه وع�شرون الف و�ستمائه وت�سعه وت�سعون درهما وخم�سون
فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/12/28وحتى متام ال�سداد وبالزامها باداء مبلغ الفي
درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار املاديه واالدبيه التي ا�صابت املتنازعة وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة

رئي�س الق�سم

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

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2078/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم النزاع رقم  3253/2021نزاع جتاري  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )132534.82درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :دعيج للمحروقات
ع�ن��وان��ه:ام��ارة ال�شارقة  -منطقة اخل��ان �� -ش��ارع التعاون  -مبنى اجل��وه��ر  -بلوك � - Aشقة - 302
االن�صاري لل�صرافة
املطلوب �إعالنه  -1 :تعمري اك�سربت للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )132534.82درهم 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

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

تنازل

ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة � :صفيه مو�سى مهدي علي حافظي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة،
ترغب يف التنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )100%وذلك �إىل ال�سيدة  :رزان حممد يو�سف ال�شريباتي
 اجلن�سية  :اجلمهورية العربية ال�سورية ،يف الرخ�صة امل�سماه (ورد وجود للتجارة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقةمبوجب رخ�صة رقم ( )789671ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :
 .1تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد(ذ،م،م)) .2 ،تغيري الإ�سم
التجاري من (ورد وجود للتجارة) �إىل (ورد وجود للتجارة (ذ،م،م) � -شركة ال�شخ�ص الواحد) .3 ،تعديل الن�شاط
التجاري من (متجر متعدد الأق�سام) �إىل (بيع االحذية الن�سائية  -بالتجزئة ،بيع حقائب اليد واملنتجات
اجللدية  -بالتجزئة ،بيع احللي واالك�س�سوارات الغري ثمينة  -بالتجزئة ،بيع احذية االطفال  -بالتجزئة ،بيع
االحذية الرجالية  -بالتجزئة ،بيع العطور  -بالتجزئة ،بيع احلقائب ال�سفر وتوابعها  -بالتجزئة ،بيع النعال
وال�صنادل  -بالتجزئة ،بيع االحذية الريا�ضية  -بالتجزئة) ،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.

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 306/2020/361:ا�ستئناف امر اداء

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف االم��ر ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2019/3238ام��ر اداء والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف:ديباك كي�شور راجووان�شى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي  -مبنى اميجيت � -شقه �شقه  - 111بنك برودا
 وميثله:خديجه �سهيل ح�سن خلفان ا�سعدياملطلوب �إعالنهما � -1 :ستارا انرتنا�شيونال للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -2سعيد عاي�ض م�سلم املنهايل
 �صفتهما :م�ست�أنف �ضدهمامو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف
امر االداء املقيد من قبلكم .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/26ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا .
رئي�س الق�سم

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 3676/2021/460:نزاع مدين

70408

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
مو�ضوع املنازعة  :اوال الزام املدعي عليهم مت�ضامنني بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره ( )37.800درهم �سبعة وثالثون الفا
وثمامنائة درهم قيمة املال الذي �سرقوه باال�ضافة اىل الزامهم بالفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى
متام ال�سداد  -ثانيا:الزام املدعي عليهم مت�ضامنني بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ ( )20.000درهم ع�شرون الف درهم تعوي�ضا
عما ا�صابها من ا�ضرار مادية وادبية جراء قيامهم بارتكاب جرميتهم بحيث يكون التعوي�ض جابرا لل�ضرر مع الزامهم
بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع:جمموعة النعيمي �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة ر�أ���س اخليمة  -الق�صيدات  -را���س اخليمه  -بعد دوار الفانو�س  -بجوار كلية طب اال�سنان -
وميثله:ابراهيم حممد ح�سن احلو�سني
املطلوب �إعالنهما  -1 :ناهيد اهلل �سعيد حممد خان  -2حبيب اهلل حممد عثمان � -صفتهما :متنازع �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قرار منهي للخ�صومة قررنا مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضدهم بان ي�ؤدوا بالت�ضامن للمتنازعة
مبلغ �سبعة وث�لاث�ين ال��ف وثمامنائة دره��م وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف
 2021/11/25وحتى متام ال�سداد وبان ي�ؤديا لها بالت�ضامن مبلغ ع�شرة االف درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار املادية واالدبية
التي حلقت بها والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ �صريورة هذا القرار نهائيا وحتى متام ال�سداد وبالزامهم بامل�صروفات
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�س الق�سم

70392

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م  626/2021جت��اري م�صارف
جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف�:شركة نيلكو لل�شحن والنقليات ذ.م.م  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اخلبي�صي  -ديره  -دبي � -شارع ابوبكر ال�صديق  -مبنى مبنى
الب�سام �سنرت � -شقة  1مكتب  - 106وميثله�:سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي
املطلوب �إعالنه  -1 :وليد وحيد حممد علي �شعبان � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق ��م 2021/626:جت��اري م�صارف
جزئي .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني امل��واف��ق  2022/5/23ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 835/2022/465:نزاع جتاري

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )68.717.42درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %5من  2021/5/31وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املتنازع:العناية الكامله للتنظيف
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى ليدو كافية � -شقة  - 203ذات
بناية ليدو كافيه
املطلوب �إعالنه  -1 :بلوتو�س انرتنا�شيونال لال�ستثمار �ش.ذ.م.م � -صفته :متنازع �ضده
م��و��ض��وع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
( )68.717.42درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من  2021/5/31وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة
� 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70021

اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء
يف التنفيذ رقم  4458/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  581/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )2543393درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�صرف الهالل
عنوانه:امارة دبي  -الق�صي�ص � -شارع النهده  -بجوار مركز الطوار �سنرت ومنطقة دبي التعليمية -
ت - 044266024:متحرك - 0502429874:رقم مكاين3713695345:
املطلوب �إعالنه  -1 :حمدان ابراهيم عبيد ح�سن � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/3/25:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )2543393درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع ح�صتكم بقطعة االر�ض  3756مبنطقة
ال�سطوة والعائدة لكم بطريق املزايدة العلنية وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  152من الالئحة التنظيمية
لقانون االجراءات املدنية رقم  75ل�سنة  2018وتعديالته.
رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
70555

الكاتب العدل

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0001432مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :عارف حممد �سعيد النوبي الكتبي
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/25أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )8
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/17م.

مدير اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

وزارة العدل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رق��م  391/2021عمايل جزئي واملعدل
باال�ستئناف رقم  1108/2021ا�ستئناف عمايل  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )105000درهم ل�صالح
العامل .
طالب التنفيذ � :صربي ولباين
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه � -شارع زعبيل  -بناية مونتانا  -مكتب 0502792433 - 506
املطلوب �إعالنه  -1 :اي ات�ش ان للعقارات والبناء وال�سياحة والتجارة ���ش.ذ.م.م (حاليا) اي ان ات�ش
للو�ساطة العقارية (�سابقا) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )113981.50درهم 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

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1932/2022/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )15وال�صادر عن بنك االم��ارات دبي
الوطني بقيمة ( )35000درهم وحينما توجه طالب التنفيذ ل�صرف ال�شيك افاد البنك امل�سحوب
عليه بعد ال�صرف (ب�سبب احل�ساب مغلق) .
طالب التنفيذ � :سالم مو�سى عبد اهلل
عنوانه:االمارات  -ام��ارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش البحرية  -مبنى بناية
البطحاء � -شقة 1006
املطلوب �إعالنه  -1 :ايلى حنا بو�شرو�ش � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :مبوجب احلكم ال�صادر من يف الدعوى املذكورة اعاله فانت مكلف باالتي
او خزينة املحكمة وذل��ك خ�لال ( )0يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا االع�لان ف��ان املحكمة �ستتخذ
االجراءات القانونية بحقكم.

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 489/2022/305:ا�ستئناف جتاري

الكاتب العدل

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء
يف التنفيذ رقم  40/2022/253تنفيذ �شيكات

حماكم دبي

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :كوايل هان  -اجلن�سية  :كوريا اجلنوبية ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :بالل احمد �صفدر ح�سني -
اجلن�سية :باك�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (معر�ض ال�شجون لل�سيارات امل�ستعملة) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )511559ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت �أخرى  -1 :تغيري ال�شكل القانوين من (وكيل خدمات) �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد
(ذ.م.م)) -2 ،تغيري الإ�سم التجاري من (معر�ض ال�شجون لل�سيارات امل�ستعملة) �إىل (ال�شجون
لتجارة ال�سيارات امل�ستعمله (ذ.م.م) � -شركة ال�شخ�ص الواحد) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من 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.

70197

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70533

حمكمة دبي االبتدائية

تنازل /بيع

حماكم دبياالبتدائية

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/جنمة حراء للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م  -2 ،عبدالر�ؤوف نور
حممد ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية جنمة حراء للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف الهالل
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1233941.13درهم 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

�إعـالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /حممد ار�شاد احمد بن احمد ن�ضري  -اجلن�سية باك�ستان
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم باباحلديقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (،)772751
�إىل ال�سيد  /عليا طاهر طاهر ح�سنی فاروقی  -اجلن�سية باك�ستان  ،تعديالت �أخرى :تغري ال�شكل
القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد  ،تغري اال�سم التجاري من مطعم باب
احلديقة اىل مطعم باب احلديقة ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )344.164.10درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:البنك التجاري الدويل �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي الكرامه  -بردبي  -دبي � -شارع ام هرير  -مبنى زمرده � -شقة اخلام�س مكتب بي - 53
خمترب دبي املركزي  -وميثله:دانه �صباح حممد
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد �سليمان ابراهيم � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/2/15:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
البنك التجاري ال��دويل ���ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي مبلغ ( )329.563.93دره��م ثالثمائة وت�سعه
وع�شرون الفا وخم�سمائة واربعة و�ستون درهما مقربا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2021/9/30وحتى ال�سداد التام ومبلغ خم�سة االف دره��م مقابل اتعاب املحاماة وبالر�سوم وامل�صاريف
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

تنازل /بيع

الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 569/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

70197

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

اعالن بالن�شر
 207/2022/1191تنفيذ جتاري

حماكم دبياالبتدائية

حمكمةاال�ستئناف
70392

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70021

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 3398/2021/465:نزاع جتاري

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70197

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3211/2022/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ح�سني عطرواال حامت علي عطرواال  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سيد نيما �سيد جمتبى ابطحي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1505625درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة لر�سوم 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

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية اخلام�سة رقم 265
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  102/2022جت��اري ج��زئ��ي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف:موزة عبداهلل حميد القامة ال�سويدي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود � -شارع ال�شيخ را�شد  -بناية القرهود �ستار  -مكتب 216
وميثله:اميان ح�سن علي حممد �آل علي
املطلوب �إعالنهما  -1 :طاهر حممود اهلل بخ�ش  -2واقا�ص ن��واز ف��احت حممد � -صفتهما  :م�ست�أنف
�ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق ��م 2022/102:جت��اري جزئي .وح��ددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/26ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 910/2022/305:ا�ستئناف جتاري

70197

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ
70197

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70197

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIREA2021 / 0008197مدين (جزئي)

اىل املدعي عليه � :صالح با�ش عبد الهادي  -تركي  /اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي احمد حممد حم�سن يو�سف احمد ال�شريف م�صريف  /اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم  -قررت املحكمة � :إلزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا قدره 21200
درهم (واحد وع�شرين الفا ومائتي درهم)  ،والزامه بفائدة � %5سنويا اعتبارا من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد على �أ�صل املبلغ املقت�ضي به ،
مع �إلزامه مب�صروفات الدعوى ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حرر بتاريخ  - 2022/5/9حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  320/2022/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1062عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1364405.64درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�صرف االم��ارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة  -عنوانه  :امارة دبي  -بردبي -
مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  - 16الطابق الثالث  -هاتف رقم 043834587
املطلوب �إعالنهما  -1 :افق التجارة للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م  -2داود خ�سرويار � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1364405.64دره��م 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

29
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70540

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  375/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1883/2021مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )50503.76درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع ال�شيخ حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س
و�سبن�سر  -وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
املطلوب �إعالنه  -1 :مورجنال لال�ست�شارات االدارية � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )50503.76درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  399/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  , 1781/2021ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )43.746.46درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املطار � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س
�سبن�سر  -وميثله  :عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
املطلوب �إعالنه � -1 :سعود عبيد حممد عبيد اجلري�شي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )43746.46درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
�إعالن حكم بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم 1605/2021/361:ا�ستئناف امر اداء

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
�إعالن حكم بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم  1605/2021/361ا�ستئناف امر اداء

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف االم��ر ال�صادر يف ام��ر االداء رق��م  6242ل�سنة  2021ام��ر اداء
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف�:شركة امل�شاريع الطبية العربية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي  -مبنى ا�سبيكت تاور � -شقة
 - 1903وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه  -1 :مركز �ساما �سانتي الطبي �ش.ذ.م.م � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف امر االداء املقيد من قبلكم .حكما مبثابة احل�ضوري قابال للطعن خالل �ستني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف االم��ر ال�صادر يف ام��ر االداء رق��م  6242ل�سنة  2021ام��ر اداء
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف�:شركة امل�شاريع الطبية العربية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي  -مبنى ا�سبيكت تاور � -شقة
 - 1903وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب �إعالنه  -1 :ق�صي كرباج � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف امر االداء املقيد من قبلكم .حكما مبثابة احل�ضوري قابال للطعن خالل �ستني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

حماكم دبي
العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1072/2021/18:عقاري جزئي

70530

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1812/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/6650امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )175467.32درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :االحت��اد العقارية (�شركة م�ساهمة عامة) عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -الو�صل -
بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى الو�صل � -شقة االول 126
املطلوب �إعالنه  -1 :مكارا كافيه (م�ؤ�س�سة فردية) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )175467.32دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة
املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

70533

To the defendant: Prabhu Pandurangan - Indian national
In lawsuit No. 1254-2022 partial commercial at the Sharjah Federal Court
of First Instance and filed by Finance House LLC (the plaintiff) under
power of attorney of the Office of Insigam Al Ahdal Advocates and Legal
)Consultants (the plaintiff's legal representative
Please note that the Banking Expertise Meeting will be held on Tuesday
24/05/2022 at 11:00 am, using the Zoom video calling system, so it is up
to you or your legal representative to attend the meeting.
Also, please send a copy of the legal agencies in addition to any other
documents that contain data or productive information related to the case
that you wish to submit.
Banking expert / Muhammad bin Alwan
admin@amwal.net
+971 50 6427887
Meeting link
https://zoom.us/i/99506348552?pwd=N3VLNi95SFVxYmlhOWQxVm1BWHFFz09

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 19/ 5/ 2022 Issue No : 13547
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ISSUE NO. 13525 DATES 21.04.2022
NOTARY PUBLIC NOTICE
No. 0060475/2022
Notary Public Notice for payment.
Notice Provider : MOHAMED KASEM HASOONE, Iraqi national, UAE ID
784196379540741 Address : Sharjah, Al Majaz, Tel No. 0501789796
Notified: EJIKE ZION OKOLO, Nigerian national, UAE ID 784197993263033
Address : Sharjah, Al Qassimia, Tel No. 0521375740
Subject of the notice : Payment of AED 10,500.
Notification application
)Notified has issued cheque with amount AED 10,500.- (ten thousand and five hundred
to notice provider as personal guarantee for loan, and notice provider claimed payment
of outstanding amount, whereas on cheque maturity date notice provider approached
withdrawn bank to cash the cheque but it bounced and returned unpaid for void
signature. Cheque details as follows: No. 100001 with amount AED 10,500.- dated
11.01.2021 withdrawn on Dubai Islamic Bank.
Therefore, You are legally notified for payment of above-mentioned amount within
period of five days from date of this notice otherwise legal proceeding shall be
initiated against you. I request Notary Public to attest this notice for information. This
is Notary Public Notice
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 19/ 5/ 2022 Issue No : 13547

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2158/2021النوع /مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )51.632.37درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي �-شارع ال�شيخ حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س
و�سبن�سر
املطلوب �إعالنه � -1 :شاران �سينغ �سوم نات � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )51632.37درهم 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

70530

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1231/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3586امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )721871درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :الربق ل�صناعات اال�سمنت
عنوانه:امارة ابوظبي � -شارع امل��رور  -مع�سكر ال نهيان  -بنايه م�شوي املن�صوري  -طابق � - 13شقة
1301
املطلوب �إعالنهما  -1 :هارمان جيت �سينغ كمال �سينغ � -2شركة ادمز للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )721871درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 628/2022/11:مدين جزئي

70540

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :الت�صريح بقيد الدعوى التابعة للنزاع املدين رقم  3503/2021و�ضمه للدعوى والزام املدعي عليه
بان ي�ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مببلغ اجمايل وقدره ( )25.036.25درهم خم�سة وع�شرون الفا و�سته
وثالثون درهم وخم�سه وع�شرون فل�سا والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املطار � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س و�سبن�سر
وميثله:عبداهلل علي حممد بن حامت البلو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :ندمي احمد عبدالرحمن � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/5/9:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )25.036.25درهم خم�سة وع�شرون الف و�سته وثالثون درهم وخم�سه وع�شرون فل�سا  -كما الزمته بالر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  714/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  54/2021مدين كلي وامل�ؤيد باال�ستئنافني رقمي  1245/2021ا�ستئناف
مدين و  1217/2021ا�ستئناف مدين واملميز برقم  514/2021طعن مدين  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )1000000مليون
درهم تعوي�ضا ماديا وادبيا والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد على
ان يخ�صم منهم مبلغ التعوي�ض امل�ؤقت املق�ضي به باحلكم اجلزائي كما الزمتهما امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة .
طالب التنفيذ � :سلطان عبدالرحمن حممد غلوم البلو�شي
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -ا�سبكت تاور  -بجوار باي افينيو مول  -الدور  - 32مكتب رقم  - 3202هاتف
رق��م - 0569011505 - 0508810185:هاتف رقم ��� - 042594391ص.ب - 103951:مكاين رق��م - 2528187378:وميثله:امل
خمي�س دروي�ش حممد البلو�شي
املطلوب �إعالنهما  -1 :ابراهيم ح�سني ابراهيم علي ا�سماعيل  -2مروان ح�سني ابراهيم علي ا�سماعيل � -صفته  :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )1052800درهم
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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 783/2022/305:ا�ستئناف جتاري

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1750/2019جتاري كلي والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب .
امل�ست�أنف�:صالح �صفا حكيم خليلى ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية �سمري عبا�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد � -شقة مكتب 102
املطلوب �إعالنهم � -1 :صفا مريزا �صالح حكيم خليلى ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية �سمري عبا�س للتجارة
العامة �ش.ذ.م.م � -2سمري عبا�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -3سات ل�صناعة املواد العازلة �ش.ذ.م.م ب�صفتها
كفيل �ضامن ملديونية �سمري عبا�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفتهم :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/1750:جتاري كلي .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/5/30ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 905/2022/16:جتاري جزئي

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1408/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4181/2021امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1357021.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ايدج فيوجر تريدينجز م.م.ح/ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مكتب 102
وميثله:مرمي عبداهلل مراد البلو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :اخلان للعقارات � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1357021.50دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70533

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )1.466.531.960درهم والفائدة القانونية بواقع
� %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  -2الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة -3
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي�:شركة ا�صباغ بريجر االمارات املحدودة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع الرايف  -مبنى برج البحر � -شقة الطابق الثاين  - 201غرفة التجارة وال�صناعه -
وميثله:را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي
املطلوب �إعالنه  -1 :بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
م��و��ض��وع الإع�ل��ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا ال�ق���ض��اء ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت � ��ؤدي للمدعية مبلغ
( )1.466.531.960درهم والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  -2الزام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة � -3شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2022/5/23ال�ساعة � 09.00ص �ضدكم ويقت�ضي ح�ضوركم امام ادارة الدعوى االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة
التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -خدماتنا االلكرتونية العامة -
جداول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 19/ 5/ 2022 Issue No : 13547

70540

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

United Arab Emirates
Ministry of Justice
)Notary Public & Attestastion Dept.(Sharjah

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 19/ 5/ 2022 Issue No : 13547

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  726/2022/208تنفيذ مدين

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )293.556درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم  - 9هاتف0506767616:
 بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826IBAN:AE090500000000020106942
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :دامري جازيزينوف � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2021/11/16:يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح/
م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ( )93.556درهم والفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائيه وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
 ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

Date 19/ 5/ 2022 Issue No : 13547

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
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حمكمة دبي االبتدائية
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رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

19 May 2022 - Issue No 13547

Thursday

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70540

اخلميس  19مايو  2022م  -العـدد 13547

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 976/2021/18:عقاري جزئي

70530

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )502.636درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم  - 9هاتف0506767616:
 بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826IBAN:AE090500000000020106942
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :هودان نور عبداهلل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2021/10/12:يف الدعوى املذكورة اع�لاه ل�صالح/
م�ؤ�س�سة عقار بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره ( )402.636درهم والفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائيه وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
 ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Date 19/ 5/ 2022 Issue No : 13547

70522

Dubai Court of First Instance
Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1072- partial real estate
Considered at :5th Partial Real Estate Department No. 200
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of (AED 293,556),
fees, expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai | Airport Street | Port Saeed area | Business Point Building
| Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0506767616 | Email: info3@omalc.ae | Makkani :
3244594826 IBAN : AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1- Damir Gazizianov, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in
its session held on 16 11-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging
the Defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 93,556) and legal interest of 5%
annually from the date of the claim until full payment and obliged the Defendant to pay
the fees, expenses and Five Hundred dirhams as attorneys' fee and rejected other requests.
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next
day of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin
Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/ Maitha Youssef Ismail.
Date of approval/ 18-05-2022 11:28:50

Dubai Court of First Instance
Judgment Notification by Publication
In the Case No.: 18/2021/976 - partial real estate
Considered at : 5th Partial Real Estate Department No. 200
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of (AED 502,636),
fees, expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai | Airport Street | Port Saeed area
@| Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0506767616 | Email: info3
omalc.ae | Makkani: 3244594826 | IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1- Hodan Nur Abdulle, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in
its session held on 12 10-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging
the Defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 402,636) and legal interest of 5%
annually from the date of the claim until full payment and obliged the Defendant to pay
the fees, expenses and Five Hundred dirhams as attorneys' fee and rejected other requests.
Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the next
day of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin
Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/ Maitha Youssef Ismail.
Date of approval / 18-05-2022 11:36:25

Public Notice Memorandum
Issued from Sharjah Federal Court, Civil Appeal Court
In the case No. (SHCAPCICIVS2022/0000086), Civil
To : The Defendant Gurminder Singh Joga Singh,
Address : 9456951
We would like to inform you that on 15/03/2022, this court
decided its ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi
as follows:
The ruling text :
Judgment subject to appeal within the legal period - days from
the day following its publication.
Judge
Abdul Rahman Sultan Muhammad bin Taliah
Sharjah Federal Court
Civil Appeal Court

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2022/0002331 civil (partial
To the defendant : Muhammad Sufyan Saeed Iqbal
Unknown Place of residence:
Notification of Publication in English Language.
As per the request of the Claimant: Sharjah Taxi
Has the files the above-mentioned lawsuit requesting you with the following
- Obligating the defendant to pay an amount of (31261.65 dirhams) Thirty-one
thousand two hundred sixty-one dirhams and sixty-five fils, and to pay the legal
interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 24/05/2022 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager
)Office No. 2) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above,
as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70363

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19
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العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

70363

العدد  13547بتاريخ 2022/5/19

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17505

تنفيذ رقم 2022/104

تنفيذ رقم 2022/1448

تنفيذ رقم 2021/18095

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ت��راي �ستار االمارتية للتجارة العامة (����ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو
التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
102,100
معدات مطبخيه واغرا�ض مكتبيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االم���ارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دب��ي ب�أنه
�سينعقد مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف
متام ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها
للمنفذ �ضده مطعم �شيك بوي انا�سال ���ش.ذ.م.م  +منوج كومار راجو برا�ساد  +رايان بوري�س
باجاريالجا و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
9,900
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده خمي�س على خمي�س احمد الرميثي و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
الو�صف �سعر التقييم
اك�س�سوارات هواتف 24,455
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

70363

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/05/23لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ايه ام او ار لتح�ضري الفطائر واملعجنات وجتهيزها و او�صاف املحجوزات على النحو
التايل :
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الكتب املدجمة  ..تقنيات ابتكارية للتعلم الذكي يف «ال�شارقة القرائي للطفل» الـ13
•• ال�شارقة-الفجر:

لكل دورة من دورات “مهرجان ال�شارقة القرائي
للطفل” جديدها ،و�ضمن ن�سخته الثالثة ع�شرة،
والتي ت�ستمر حتى  22مايو اجل��اري ،يف مركز
�إك�سبو ال�شارقة ،يك�شف النا�شرون امل�شاركون عن
�إ�صدارات �إبداعية مبتكرة بت�صاميمها وحمتواها،
حيث توظف �أ�ساليب التعليم الذكي التي حتفز
حوا�س الطفل املتلقي عرب و�سائط عديدة ،جتمع
بني املرئي وامل�سموع واملح�سو�س.
من �ضمن ه��ذه الكتب ق�ص�ص على �شكل �ألعاب
ملفتة ب�أ�شكالها و�أل��وان�ه��ا وت�صاميمها املبتكرة،
وت � ��أخ ��ذ ق ��وال ��ب ع ��دي ��دة ،ع �ل��ى � �ش �ك��ل �سيارات
بعجالتها الأربع �أو حيوانات وفق نف�س هيئاتها،
كما تقدم بع�ض دور الن�شر �صفحات تفاعلية ذكية
يف هذه الكتب ،حيث ُتقر�أ من خالل �أقالم خا�صة،
�أو �أدوات تفاعلية ت�شري على �أماكن احل��روف� ،أو
ت�ضيء ال�صورة املنا�سبة يف ال��وق��ت املنا�سب من

القراءة ال�صوتية للطفل حتى تبقي �أثراً �أكرب يف
نف�سه.
كما تقدم كرا�سات �أخ��رى تقنيات الأ��ص��وات عرب
لوالب مدجمة يف الكتاب لإبراز الأ�صوات �أو �سماع
الق�صة� ،أو للإي�ضاح وحتديد الإجابة ال�صحيحة
من اخلاطئة� ،إ�ضاف ًة �إىل كتب تفاعلية �أخرى يف
خمتلف �صنوف املعرفة من اللغة �إىل العلوم �إىل
الفنون �إىل احل�ساب والريا�ضيات� ،إىل غري ذلك
من االهتمامات املعرفية.
التقينا �أح ��د �أ��ص�ح��اب ه��ذه ال ��دور ال�ت��ي توظف
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف �إ� �ص��دارات �ه��ا امل��وج�ه��ة للطفل،
و�س�ألناه عن تنامي �سوق هذا القطاع من جماالت
الن�شر ،حيث �أجابنا حممد قبيعة �صاحب دار «بيج
بوك�س» التي تعمل من دولة الإم��ارات ،وحتديداً
من املنطقة احلرة ملدينة ال�شارقة للن�شر� ،إذ يراه
جما ًال واعداً ويتطور ب�سرعة يف عاملنا العربي ،يف
ً
الذكي،
الوقت ال��ذي تتنامى فيه و�سائل التعلم
خ���ص��و��ص�ا �أن �ه��ا ت�ع�م��ل وف ��ق ق��واع��د ت��رت�ك��ز على
وم��ا تتيحه امل�شاريع االب�ت�ك��اري��ة يف ه��ذا املجال ،الإبداع جلذب الأطفال �إىل عامل القراءة.

وحول حمتويات هذه الكتب� ،أ�شار حممد قبيعة م�ستويات الإمالء والكتابة ،كما تر�سخ م�ضامني كال�صدق والتوا�ضع ،وتقدم العلوم واملعارف ب�شكل
�إىل �أن�ه��ا ت��رك��ز على منهجيات التعلم وتطوير الق�ص�ص واحلكايات التفاعلية القيم الإن�سانية �سهل ومنا�سب لأعمار الأطفال.

م�س�ؤولو دور ن�شر يث ّمنون مكرمة حاكم ال�شارقة للدورة الـ 13من «ال�شارقة القرائي للطفل»
•• ال�شارقة-الفجر:

ث ّمن م�س�ؤولوا دور الن�شر امل�شاركون يف “مهرجان
ال�شارقة القرائي للطفل” بدورته الـ 13املكرمة
التي ّ
تف�ضل بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
��س�ل�ط��ان ب��ن حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ،ع���ض��و املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،وال �ت��ي تتمثل يف 2.5
م�ل�ي��ون دره ��م �إم ��ارات ��ي ،م���ش�يري��ن �إىل �أنّ هذه
املنحة لي�ست باجلديدة على نهج �سموه الداعم
با�ستمرار لقطاع الن�شر والنا�شرين يف الوطن
العربي والعامل ،انطالقاً من حر�صه الدائم على
تعزيز ح�ضور القطاع على خارطة الثقافة ملا له
من دور يف �إي�صال املعرفة ب�أنواعها �إىل خمتلف
الفئات.
وق��ال ال��دك�ت��ور حممد غياث مكتبي ،مدير عام
دار املكتبي للن�شر وال �ت��وزي��ع“ :يُعترب �صاحب وال ُك ّتاب و�إي�صاله �إىل �أطفالنا ليكون متاحاً يف
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ال ��دك �ت ��ور � �س �ل �ط��ان ب ��ن حممد كل وق��ت� ،إىل جانب دع��م دور الن�شر وحتفيزها
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،على اال�ستمرار يف طباعة و�إ�صدار الكتاب املبدع
راع��ي وداع��م الثقافة لي�س على �صعيد الإمارات وال�ثري باملعرفة ،ونحن ب��دورن��ا كم�س�ؤويل دور
نتوجه ب�أ�سمى �آيات ال�شكر ل�سموه ،م�ؤكدين
والوطن العربي فح�سب ،بل على م�ستوى العامل ن�شر ّ
�أجمع ،ومن ثمرات دعمه ورعايته الدائمة لقطاع التزامنا التام يف �أن نبقى الأوفياء للن�شر والثقافة
تف�ضل ب�شكل عام».
الن�شر حتديداً هذه املكرمة واملنحة التي ّ
بها �سم ّوه على دور الن�شر امل�شاركة يف دورة هذا
العام من املهرجان ،والتي ت�أتي ا�ستكما ًال لنهج دعم �سخي
ثابت لدى �سم ّوه كل ع��ام ،انطالقاً من التقدير م��ن ج��ان�ب��ه �أ ّك� ��د م��وف��ق ح��اف��ظ ،م��دي��ر ع ��ام دار
وااله �ت �م��ام ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي��ول�ي��ه يف دع��م الكِتاب مكتبتي – الإم ��ارات� ،أنّ مكرمة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،تع ّد
املرتكز الأ�سا�سي الذي ي�سند م�شاركة دور الن�شر
يف “مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل” ،م�شرياً
�إىل �أنّ دار مكتبتي ت�شارك يف احلدث منذ دوراته
الأوىل ان�ط�لاق�اً م��ن الأه�م�ي��ة التي يحظى بها،
والدعم ال�سخي الذي يتلقاه من القيادة الر�شيدة
يف الإم��ارة ،الأمر الذي يعزز �صناعة جيل جديد
قارئ ومثقّف ،و�أ�ضاف�“ :إن �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة هو العنوان الأبرز يف دعم قطاع الثقافة
والن�شر يف العامل العربي ،لذا ال يعترب �أمراً غريباً
على �سموه �أن يتك ّرم علينا وعلى دور الن�شر بهذا

الدعم ال�سخي».
وقال زهري �شعبان ،مدير عام دار اليقني للن�شر
وال�ت��وزي��ع“ :نث ّمن املنحة التي �أطلقها �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة ،فهي ت�ش ّكل مكرمة يف غاية
الأهم ّية والت�أثري ،لتح ّفز دور الن�شر من خمتلف
�أنحاء العامل على اال�ستمرار واملوا�صلة يف تقدمي
ك� ّل ما هو جديد ،و�إ��ص��دار امل�ؤلفات التي ُترثي
املعرفة والثقافة لدى خمتلف الفئات امل�ستهدفة.
و�أ��ض��اف“ :هذه املكرمة لي�ست الأوىل ،ف�أياديه
ال�ب�ي���ض��اء مم� ��دودة ب�شكل ال حم ��دود لالرتقاء
بقطاع الن�شر ودع��م ا�ستمراره وتعزيز ح�ضوره

عناوين م�شوقة ت�أخذ ال�صغار �إىل �أجمل احلكايات

على اخلارطة الثقاف ّية».
الداعم الأول
و�أو�ضح بدوره ممدوح �سامل ،م�س�ؤول دار احلكمة
للن�شر والتوزيع� ،أنّ املكرمة التي �أوىل بها �سموه
امل���ش��ارك�ين يف ه��ذه ال ��دورة م��ن امل�ه��رج��ان لي�ست
جديدة ،فهو الداعم الأول لقطاع الن�شر والثقافة
يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،و ُت���س�ه��م م �ب��ادرات��ه دائ �م �اً يف
وتوجه
حت�ف�ي��ز خم�ت�ل��ف دور ال�ن���ش��ر امل �� �ش��ارك��ةّ ،
�إىل ��س�م��وه ب��ال���ش�ك��ر اجل��زي��ل ع�ل��ى ه ��ذا الدعم
الالحمدود واملتوا�صل منذ �سنوات طويلة.

و�أ� �ش ��ار حم �م��ود ال �ق ��داح ،م �� �س ��ؤول ج �ن��اح مكتبة
ج��ري��ر ل �ل �ت��وزي��ع“ :نحن حم �ظ��وظ��ون بوجود
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ال��ذي ال ي��أل��و ج�ه��داً يف ت�ق��دمي كافة
�أ�شكال ال��دع��م ل��دور الن�شر امل�شاركة يف خمتلف
الفعاليات الثقافية ال�ت��ي ت�ست�ضيفها الإم ��ارة،
واملكرمة التي �أعلن عنها �سموه يف املهرجان هذا
العام ما هي �إال دليل على هذا الدعم واالهتمام
بقطاع الثقافة ،وال ي�سعنا �إال �أنّ نعرب عن خال�ص
�شُ كرنا وامتناننا ل�سموه ،معاهدينه من جانبنا �أن
نكون الأوفياء ملبادراته الداعمة».

ق�ص�ص ما قبل النوم للأطفال من «جمموعة كلمات» يف «ال�شارقة القرائي للطفل» الـ13
•• ال�شارقة-الفجر:

ي�ستقبل ج�ن��اح جمموعة ك�ل�م��ات ،املتخ�ص�صة
بن�شر كتب الأطفال ،زوار “مهرجان ال�شارقة
ال�ق��رائ��ي للطفل” يف ال ��دورة  13مبجموعة
�إ�صدارات وق�ص�ص م�شوقة للأطفال من جميع
الأع �م��ار ،توفرها “كلمات” لتنا�سب مكتبات
الأطفال املنزلية.وميكن لأولياء الأمور انتقاء
عناوين خمتارة من �إ��ص��دارات كلمات ل�ضمها
�إىل مكتبة امل �ن��زل ،وق ��راءة الق�ص�ص امل�صورة
لأطفالهم قبل النوم ،لت�سهم يف تنمية اخليال
لديهم وت�أخذهم يف عواملها املليئة بالت�شويق
وامل� �غ ��ام ��رات وامل ��واق ��ف ال �ت��ي ت��ر� �س��خ يف ذهن
الطفل حب القراءة واكت�ساب املعرفة.ونعر�ض
هنا  5ق�ص�ص من �إ�صدار “جمموعة كلمات”
تر�شحها ال��دار ليقر�أها الأط �ف��ال قبل النوم،
واملخ�ص�صة للم�ستوى من الف�صل الأول وحتى

الثاين� ،إىل جانب ق�صة للم�ستوى املتو�سط ..يفهمها ثم يهد�أ عندما يجد من يلعب معه،
فهو يغ�ضب حني تخرج �أم��ه وال ت�أخذه معها،
ثم يهد�أ عندما يخربه والده �أنه �سيلعب معه،
البحر الأزرق الكبري
ق�صة م���ص��ورة م��ن ت��أل�ي��ف �شمع خ��ان ور�سوم ويف الق�صة م��واق��ف �أخ��رى تعلم الطفل كيف
مونيكا �سو�سكا ،وترجمة فاطمة �شرف الدين ،ي�صرب وال ي�ستعجل وكيف يتوقف عن الغ�ضب
تروي م�شاهدها بعني الطفل وما ميكن �أن يراه يف حياته اليومية.
فيما ل��و متكن م��ن الغو�ص يف �أع�م��اق البحر،
مثل الأ�صداف والكائنات البحرية والدالفني ميزتي
وال�سالحف والأ�سماك امللونة ،وقناديل البحر ق�صة من ت�أليف �أم��ل نا�صر ور��س��وم زينب بن
وال�شعب امل��رج��ان�ي��ة ،وم��ن خ�لال ه��ذه الق�صة ح��وال��ة ،حت��ث ال�ط�ف��ل ع�ل��ى اك�ت���ش��اف مميزاته
امل �� �ص��ورة ي�ع�ي����ش ال �ط �ف��ل �أج� � ��واء ال �ب �ح��ر وما اخل��ا� �ص��ة ،م��ن خ�ل�ال ت ��أم��ل امل �ي��زات يف بع�ض
الكائنات من حوله ،وعرب كلمات ب�سيطة حتكي
يحتويه من �أحياء مائية مده�شة.
الق�صة مم�ي��زات بع�ض احل�ي��وان��ات والطيور،
لتنتهي بتحفيز ال�ط�ف��ل ع�ل��ى ال�ت���س��ا�ؤل حول
يغ�ضب ....يهد�أ
ق�صة �أخ��رى م�صورة من ت�أليف فاطمة �شرف مم �ي��زات��ه اخل��ا� �ص��ة ال �ت��ي جت�ع�ل��ه خم�ت�ل�ف��ا عن
الدين ور�سوم مونيكا �سو�سكا ،حتكي عن الطفل غريه.
��س��امل ال��ذي يغ�ضب لبع�ض الأ��س�ب��اب ال�ت��ي ال عامل �صغري

ق�صة من ت�أليف هيا �صالح ،ور�سوم �أليخاندرا
ف��رن��ان��دي��ز ،ت��دور ح��ول ت��رق��ب �إح��دى الفتيات
مل��ول��د �شقيقها ،والق�صة خم�ص�صة للأطفال
م��ن امل�ستوى املتو�سط ،حيث مت�ضي احلكاية
من خالل ت�سا�ؤالت الطفلة عن العامل ال�صغري
ل�شقيقها عندما كان جنينا قبل �أن يولد.
لي�س وح�شا
ت��روي ه��ذه احلكاية امل�صورة التي كتبتها �أمل
نا�صر ور�سمتها جوزيفينا ب��ري��وم�ير ،جتربة
طفلة م��ع ك�ن��زت�ه��ا اجل��دي��دة ال�ت��ي ح��اول��ت �أن
ترتديها مبفردها دون م�ساعدة من �أي �أحد يف
املنزل ،ولكي يعرف الأطفال بقية الق�صة ميكن
احل���ص��ول عليها م��ن ج �ن��اح جم�م��وع��ة كلمات
يف مهرجان ال�شارقة ال�ق��رائ��ي للطفل ،الذي
ي�ستمر حتى  22مايو اجلاري يف مركز �إك�سبو
ال�شارقة.
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"�إنحراف" رحلة للبحث عن احلق وما وراء اجلرمية

م�صطفى �شهيب :نحن
نعي�ش يف رعب �إن�ساين
متكن من و�ضع خطى ثابتة بعامل الدراما ،بعمل جريء يحمل ا�سم "�إنحراف"،
جذب �إليه الأنظار و�أثار العديد من الت�سا�ؤالت منذ احللقة الأوىل،
بنوعية جرمية نف�سية لأول م��رة بالدراما امل�صرية،
جعلت امل�شاهدين يحب�سون �أنفا�سهم ب�شغف ملتابعة �أحداثه ،ويف هذا احلوار ،يك�شف امل�ؤلف م�صطف
�شهيب ،عن تفا�صيل التح�ضري للم�سل�سل و�شخ�صياته املتعددة بخيوطه الدرامية املت�شابكة ،وكوالي�س
كتاباته من ق�ضايا حقيقية ب�أر�شيف املحاكم ،وعن �أ�صعب الق�ص�ص التي �أرهقته ،والهجوم الذي
تعر�ض له امل�سل�سل من عدة �أطراف ،وتفا�صيل �أخرى كثرية:
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• حدثنا عن م�سل�سل "�إنحراف" و�سر توجهك للدراما
النف�سية بها؟
 ه��ذا العمل مل يكن الأول بالن�سبة يل ،ولكنه الأولت�سويق ًيا ويتم تطبيقه على �أر�ض الواقع ،و�أردت تقدمي
م�سل�سل ي�ت�ن��اول اجل��رمي��ة امل�صرية وخ��ا��ص��ة الدراما
النف�سية منها ،وخا�صة �أن�ن��ى مل �أق��اب��ل املتهمني لأن
هناك ق�ضايا قدمية للغاية وا�ستبدلت العديد من
التفا�صيل بها ،مثل �شخ�صية "املذيع �أ�سر املفتي"
ك ��ان ي�ع�م��ل ب��وظ�ي�ف��ة �أخ � ��رى ،و�أح ��دث ��ت جتديدًا
لتواكب الع�صر احل��ايل ،وعلى �سبيل املثال ق�صة
الفنانة لو�سي و�شخ�صية "فوزية" حدثت منذ
عام ،ومت احلكم بها منذ عدة �أ�شهر.
• وم ��اذا ع��ن حت�ضريك وكتابتك للم�سل�سل
وخا�صة �أنه م�أخوذ عن �أحداث حقيقية؟
 بالفعل ،فقد ذهبت لأر�شيف املحاكم ،وقر�أتعددا كبريا من الق�ضايا الختيار البع�ض املالئم
منها ليتم عر�ضه يف عمل درامي ،و�أن تكون حوادث
م�صرية حقيقية ،م��ع �إ��ض��اف��ة بع�ض التفا�صيل
الدرامية.
• وملاذا مل ت�ستعن بور�شة كتابة؟
 رف�ضت ور�ش الكتابة ،على الرغم من عر�ض �شركةاالنتاج لهذا الأمر ،لأن الأحداث ال تكون بروح �شخ�ص
واح��د وك�ن��ت �أع�م��ل مل��دة � 18ساعة يف ال�ي��وم المياين
ال�شديد ب�أهمية ما �أفعله ،وال �أحب هذا التكنيك يف هذا
الكتابة �أو اال�ستعانة بفورمات لأنني �أردت تقدمي م�سل�سل
جرمية بنكهة وروح م�صرية مكتملة.
• ماذا كنت تعنى من كلمة "�إنحراف"؟
 هي ال تعني املعني اللفظى لها؛ و�إمنا املق�صود منها �إنحرافالنف�س الب�شرية ،عندما تنحرف عن طبيعتها يختل التوازن
يف احل�ي��اة وال�ت��ي انطبقت على العديد م��ن النماذج يف �أحداث
امل�سل�سل ،وه��و لي�س ب�سطحية مثلما ظ��ن البع�ض �أن �ه��ا تعني
"�إنحراف �أخالقي" ،كما �أن بطلة امل�سل�سل انحرفت عن م�سارها.
خ�صي�صا من �أجل روجينا؟
• هل كتبت امل�سل�سل
ً
 ال ،فقد قمت بكتابته يف ع��ام  ،2016وك�ن��ت �أرى �أن م��ن يج�سدالق�صة بطلة ولي�س بطال ،لأنها �ستكون �أقوى ،ووقع اختياري على الفنانة
روجينا ،وعر�ضت عليها احللقات دون ورق كم�شاهد ،واجنذبت على الفور.
• البع�ض ي��رون �أن امل�سل�سل ي�ق��دم ج��رع��ة مكثفة م��ن "اجلرائم" ويف �شهر
رم�ضان؟
 هذا لي�س جديد ،فقد مت تقدميه من قبل وكان يف �شهر رم�ضان � ًأي�ضا ،فامل�سل�سالت
الدموية هي التي حتمل جرائم و�أ�سلحة ودم��اء ،ولكن يف "�إنحراف" �أناق�ش فكرة
اجلرمية و�آلياتها وحيل مرتكبيها للهروب منها من خالل ثغرات قانونية ،فجميع
اجلرائم التي �أقدمها مل يتحقق فيهم العدالة ومتكنوا من الهروب من العدالة.
• وما �سر املو�سيقى الكال�سيكية التي اتبعتها روجينا يف كل جرائم القتل؟
 -دعينى �أخربك ،كل قاتل �أو �سفاح يكون لديه طقو�س خا�صة �أثناء القتل ،وقر�أت ذلك

بالعديد من الكتب عن ال�سفاحني ،فالبع�ض يرغب يف التعليم بعالمة يف ج�سدهم وغريها
من الأ�شياء التي ت�صبح عادة بكل جرمية يرتكبها ،فهذا النموذج يقدم مري�ضة نف�سية ،و�أردت
تقدمي هذه املو�سيقى كا�ستمتاع منها �أثناء القتل.
• وما تعليقك على تقدمي نائب برملاين لطلب �إحاطة من �أجل وقف عر�ض امل�سل�سل؟
 ال ميكن احلكم على عمل فني اال بعد اكتمال م�شاهدته ،ويوجد م�سل�سل جرمية الأعلىم�شاهدة يف العامل ومل يحدث ذلك معه ،باال�ضافة نحن نعي�ش يف حروب بعدة دول يف العامل،
وتعجبت من �إثارة م�شهد قتل ب�سيط للرعب يف نف�س امل�شاهدين لهذه الدرجة ،فنحن نعي�ش
يف رعب �إن�سانى.
• وم��اذا عن الأط�ب��اء النف�سيني الذين ي��رون �أن �شخ�صية روجينا ت�شوهه �صورة الطب
النف�سي؟
 هذه نظرة �ضيقة للعمل الفني ،ف�إذا ناق�شت يف العمل الفني حالة طبيب نف�سي �سوي فكيف�ستكون ال��درام��ا و�أي��ن يتم بناء الأح��داث والفكرة الفنية ،كما �أن امل�سل�سل تناول منوذجني
للطبيب النف�سي ،وهي روجينا و�صديقتها ،فلماذا مل يتم ت�سليط ال�ضوء على النموذج اجليد
منها.
• وكيف ر�أيت �شخ�صية حور التي جت�سدها روجينا؟
 هى �شخ�صية مليئة بالتناق�ضات وخمتلة نف�سية ،وهذا ما يجعلك يف حرية للتعاطف معهالأنها ت�ستعيد احلق لأ�صحابه �أو كرهها لأنها ت�سري يف طريق خاطيء ،فامل�سل�سل رحلة للبحث
عن احلق وما وراء اجلرمية.
• ما هي التحديات التي واجهتك يف "�إنحراف"؟
هناك حتديات كثرية ،وعلى ر�أ�سهم �أن هذا امل�سل�سل نوعية جديدة على الدراما امل�صرية لأنهاتنتمي لنوعية اجلرمية ولكنها م�صرية خال�صة ،وتتناول جرائم حقيقية من ال�صعيد والبيئة
امل�صرية و�شخ�صيات حقيقية من حلم ودم ولي�ست ق�ص�ص �أمريكية ،باال�ضافة ل�شخ�صية
"حور" والتي يكمن داخلها اخلري وال�شر.
• وماذا عن �أ�صعب �شخ�صية واجهتها �أثناء الكتابة؟
 �شخ�صية "فوزية" التي ج�سدتها الفنانة لو�سي ،لأن احلادثة احلقيقية لها كانت م�ؤملةللغاية ،وبالتايل ف�إن جت�سيدها على الورق كان �صعبا وخا�صة �شخ�صية تناق�ضية.

عمرو عبد اجلليل… �صاحب "الإفيهات"
املحفورة بالذاكرة حتى لو ظهر مب�شهد واحد
�أطل عمرو عبد اجلليل هذا العام بثالث وجوه يف رم�ضان فظهر مب�سل�سل مكتوب عليا ب�شخ�صية "بدوي" ال�شرير
الكوميدي الذي ي�شتغل موهبة "جالل" والكتابة ال�سحرية التي تتواجد على يديه من �أجل التميز بعمله فيطلب
منه �أن يختار له نوع الأ�سهم التي ي�شرتيها ويختار (جلجل) له "العاملية" بعد كتابة هذه الكلمة على يده ،وي�ستغل
بدوي جالل طوال امل�سل�سل.
و�أبدع عمرو عبد اجلليل يف تقدمي �شخ�صية ال�شرير الكوميدي يتحول اجلمهور حلب �شره وحماولة تقليده يف بع�ض امل�شاهد �ستيفان رو�ستي ،والذي يت�شابه معه عمرو عبد اجلليل يف نف�س
الأ�سلوب واالختيار.
وه��ذه ال�شخ�صية من �أ�صعب ال�شخ�صيات املج�سدة للجمهور� ،أي�ضا.
فعلى الرغم من �شره يظل اجلمهور يحبه ويتفاعل مع �شره بل وقد جنح من قبله يف تقدمي �شخ�صية ال�شرير الكوميدي الفنان و�شارك عمرو عبد اجلليل �أي�ضا مب�سل�سل داميا عامر حيث قدم
�شخ�صية �أبو الوفا �صاحب مدر�سة الر�ؤية الذي ال ي�شغله �سوا
املال فهو حري�ص متام احلر�ص على وجود �أم��وال ووجود �أرباح
وفرية من املدر�سة حتى لو على ح�ساب �أي �شئ.
ومل ترتك الكوميديا عمرو عبد اجلليل يف هذه ال�شخ�صية �أي�ضا
فهو قادر على حتويل �أبعاد �أي �شخ�صية �إىل الكوميديا ب�أ�سلوبه
وخفة ظله وقبوله لدى اجلمهور.
ومن بني امل�شاهد التي و�ضحت �شخ�صيته كان م�شهد معاتبته
ملديرة املدر�سة زه��رة يف ��ض��رورة �سرعة دف��ع م�صاريف املدر�سة
جلميع الطلبة املت�أخرين يف ال�سداد.
وك��ان��ت امل�ف��اج��أة ه��و ظهور عمرو عبد اجلليل بنهاية م�سل�سل
امل �� �ش��وار ،ف�شهدت احل�ل�ق��ة ال���س��اد��س��ة وال�ع���ش��رون م��ن م�سل�سل
"امل�شوار" ظ�ه��وره ك�ضيف �شرف خ�لال الأح ��داث ،حيث قام
ب ��دور �شخ�ص ي��دع��ى "�صديق" ومي�ت�ل��ك مقهى ع�ل��ى الطريق
ال�صحراوى ،ويذهب له �سعيد الذي يقوم بدوره حممود الليثى
ليطلب منه مكانا يقيم فيه ماهر وورد ويبلغه مبو�ضوع الآثار
لو با�ستطاعته ت�صريفها واحل�صول على ن�سبته منها.
ورغم �صغر حجم دوره مب�سل�سل امل�شوار �إال �أنه كان م�ؤثر جدا
وال ميكن حذفه نظرا لأهميته فعمرو عبد اجلليل هو �صاحب
الب�صمة املميزة و�صاحب "الإفيهات" املحفورة بالذاكرة حتى لو
ظهر مب�شهد واحد.

اخلميس  19مايو  2022م  -العـدد 13547
19 May 2022 - Issue No 13547

Thursday

�أخ�صائي يحدد الفحو�صات الالزمة عند ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم
حدد الدكتور �أندريه غرات�شوف،
�أخ� ��� �ص ��ائ ��ي �أم� � ��را�� � ��ض القلب
والأوع � � �ي� � ��ة ال� ��دم� ��وي� ��ة ،ع�ضو
�أك� ��ادمي � �ي� ��ة ال� �ع� �ل ��وم الطبية،
الفحو�صات التي يجب �إجرا�ؤها
عند ارتفاع م�ستوى �ضغط
الدم.
وي� ��ؤك ��د الأخ �� �ص��ائ��ي يف
م �ق��اب �ل��ة م ��ع �صحيفة
"�إزفي�ستيا" ،على �أنه
"قبل ك��ل � �ش��يء ،عند
فح�ص �أي مري�ض يعاين
م � ��ن �أم� � ��را�� � ��ض القلب

والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ،ي�ج��ب �إج� ��راء فح�ص دم عام
وفح�ص عام للبول وكذلك حتليل دم بيوكيميائي
و�أي�ضا حتليل يحدد �سرعة جتلط الدم وغريها".
ووف �ق��ا ل��ه ،ع�ن��دم��ا يتعلق الأم ��ر بفح�ص املر�ضى
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ارت �ف��اع م�ستوى �ضغط الدم،
م��ن ال �� �ض��روري �إج � ��راء درا� �س ��ة م�ع�م�ق��ة لتحديد
امل�ؤ�شرات البيولوجية والكيميائية للدم .ولتقييم
ع��وام��ل خ�ط��ر ال�ق�ل��ب والأوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة ،ال بد
م��ن �إج ��راء درا� �س��ات على الكرياتينني واجللوكوز
(الهيموجلوبني الغليكوزيالتي) والكولي�سرتول
وج��زي�ئ��ات��ه وال��ده��ون الثالثية وحم�ض البوليك
والهومو�سي�ستني وك��ذل��ك م�ستويات ال�ك�ه��ارل يف
البالزما (البوتا�سيوم وال�صوديوم واملغني�سيوم).

العناية بالأ�سنان تقلل من احتمالية دخول مر�ضى
ال�سكري �أو مر�ض ال�شريان التاجي �إىل امل�ست�شفى

جوزة الطيب
�أفادت درا�سة حديثة ب�أن(جوزة
الطيب) ت�ساعد على حت�سني
� �ص �ح��ة ال� �ك� �ب ��د ،وق� � ��د حتمي
الإن���س��ان م��ن التعر�ض لتليف
الكبد ،ح�سب ما ذكرته �صحيفة
(ديلي ميل) الربيطانية.
و�أج��رى الدرا�سة باحثون من
ج��ام �ع��ة ن��اجن �ي �ن��غ ال�صينية
بالتعاون مع الربنامج الوطني
للبحث والتطوير الرئي�سي يف ال�صني؛ وذلك بعدما الحظوا �أن توابل جوزة
الطيب ظلت ت�ستخدم ل�سنوات يف الطب التقليدي ال�صيني لعالج جمموعة
من الأمرا�ض املعوية.
وا�ستخدم الباحثون فئران لتجربة واختبار الت�أثريات الوقائية جلوزة
الطيب على الكبد .و�أظ�ه��رت النتائج �أن ه��ذا النوع من التوابل يحارب
ارتفاع الدهون يف ال��دم ،وف��رط �سكر ال��دم ،بالإ�ضافة �إىل مكافحة �ضرر
�أن�سجة القلب وتليف الكبد.
ووجد الباحثون �أن جوزة الطيب حتتوي على مركب خا�ص له ت�أثري وقائي
قوي �ضد تليف الكبد.
وج��وزة الطيب هي نواة ثمرة �شجرة جوزة الطيب ،التي تنمو يف املناطق
اال�ستوائية فقط .وعادة ما ت�ستخدم جوزة الطيب على �شكل م�سحوق.

• متى كان اول حا�سوب الكرتوين؟

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام  1946وهو
من احلوا�سيب القدمية التى تعمل بال�صمامات املفرغه وي�ستهلك
قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�شغل حيزاً كبرياً

• هل علم ح�ساب املثلثات علم حديث ؟

ال  ..اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي و�أول من ا�ستخدمه
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء االهرامات ال�شهرية وقد
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�ضعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً
م�ستق ً
ال بذاته ومن اوائل امل�ؤ�س�سني لعلم ح�ساب املثلثات ابوعبداهلل
البتاين ون�صر الدين الطو�سي

• من �صاحب اول �صفر يف احل�ساب ؟

�صاحب اول �صفر يف احل�ساب ه��و ال�ع��امل امل�سلم حممد ب��ن مو�سى
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�صفر يف احل�ساب وكان اكت�شافه هذا
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيرياً جذرياً
ملفهوم الرقم .

ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ي�ج��ب �إج � ��راء اخ �ت �ب��ار الدم
البيوكيميائي للبيلريوبني وجزئه ،وكذلك اختبارات
 ASTو  ،ALTلتقييم احلالة الوظيفية للكبد.
وي�ضيف ،وعند ارت�ف��اع م�ستوى �ضغط ال��دم يجب
�أي�ضا تقييم املعايري القيا�سية لنظام تخرث الدم.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل حتليل ال �ب��ول ال �ع��ام ،ي�ج��ب �إج ��راء
حتليل لتقييم م�ستوى البيلة الألبومينية الدقيقة
يف اجل��زء الأو��س��ط من ب��ول ال�صباح .ويجب �أي�ضا
تقييم م�ستوى هرمونات الغدة الدرقية وم�ؤ�شرات
نظام الرينني�-أجنيوتن�سني�-ألدو�ستريون ،واجلهاز
ال�سمبثاوي ال�ك�ظ��ري (الأدري �ن��ال�ي�ن والدوبامني
والنور�إبينفرين وم�ستقلباتها يف ال��دم وال�ب��ول) ،
وكذلك يتم تقييم م�ستوى الكورتيزول".

فتاة تلتقط �صورة لرتكيب للفنان الأ�سرتايل رون مويك والذي ي�ضم �أكرث من  100جمجمة م�صبوبة يدو ًيا
تزن جمتمعة ما يقرب من  5000كغ يف معر�ض فيكتوريا الوطني  NGVيف ملبورن .ا ف ب

يعرف الأط�ب��اء و�أط�ب��اء الأ�سنان �أن �صحة الفم عن�صر حا�سم يف ال�صحة
العامة ،ولكن هناك العديد من الأ�شياء املجهولة فيما يتعلق ب�آثار العناية
املنتظمة بالأ�سنان و�صحة الفم والأ�سنان واللثة.
ن�شرت درا��س��ة ج��دي��دة بقيادة  Mayo Clinicيف جمموعة التعليم
امل�ستمر يف طب الأ�سنان ،وفح�ص الباحثون العالقة بني رعاية الأ�سنان
الوقائية� ،أي الفحو�صات املنتظمة والتنظيف وعالج اللثة غري اجلراحي
وتكاليف رعاية مر�ضى ال�سكري �أو ال�شريان التاجي.
ي�ق��ول الباحث يف اخل��دم��ات ال�صحية يف  ،Mayo Clinicوالباحث
الرئي�سي يف الدرا�سة الدكتور بيجان بورا "ارتبطت رعاية الأ�سنان الوقائية
ً
ارتباطا وثيقا بتوفري كبري للمر�ضى الذين يعانون من �أي من احلالتني،
وحتى �أكرب بالن�سبة للمر�ضى الذين يعانون من كال احلالتني" .و�أ�ضاف
ب��ورا" :قمنا بقيا�س ه��ذا على �أن��ه مدفوعات �إجمالية من خطة الرعاية
ال�صحية ،والتي ت�ضمنت رعاية الأ�سنان الوقائية املتكاملة".
ويقول الدكتور بوراه" :من املثري لالهتمام� ،أن �أكرب توفري يف التكلفة جاء
من انخفا�ض ا�ستخدام خدمات املر�ضى الداخليني ،لذا يف الأ�سا�س ،ارتبط
الفم الأك�ثر �صحة مع دخول �أقل �إىل امل�ست�شفى ،وهذا يوفر امل��ال ،ولكن
الأهم من ذلك �أن املر�ضى يظلون ب�صحة �أف�ضل".
فح�ص الدكتور بورا وفريقه �سجالت  11734مري�ضا بالغا م�سجلني يف
خطة �صحية جتارية يف �أركن�سا�س والتي وفرت تغطية متكاملة للرعاية
الوقائية للأ�سنان ،ومت ت�سجيل مر�ضى الدرا�سة ب�شكل م�ستمر يف اخلطة
ال�صحية ملدة عام واحد على الأق��ل خالل ال�سنوات � 2014إىل ،2018
وكانوا يعانون من مر�ض ال�سكري �أو مر�ض ال�شريان التاجي �أو كليهما.
ورك ��ز ال�ب��اح�ث��ون ع�ل��ى جم�م��وع��ات امل��ر��ض��ى م��ع �أرب ��ع وخ�م����س ��س�ن��وات من
الت�سجيل امل�ستمر ،وقارنوا تكاليف الرعاية ال�صحية لأولئك الذين قاموا
ب��زي��ارة وقائية واح��دة على الأق��ل كل ع��ام من الت�سجيل باملر�ضى الذين
مل ي�ستخدموا رعاية الأ�سنان ،ومت ح�ساب التكاليف من خ�لال جمموع
امل�ط��ال�ب��ات املتعلقة ب��رع��اي��ة امل��ر��ض��ى ال��داخ�ل�ي�ين واخل��ارج �ي�ين والأدوي� ��ة
املو�صوفة.
وكان متو�سط التوفري ال�سنوي يف التكلفة للمر�ضى الذين يتلقون رعاية
�أ�سنان �سنوية على الأقل مقارنة مبن مل يتلقوا �أي رعاية كما يلي:
يت�ضمن املن�شور تفا�صيل تكاليف العيادات اخلارجية والأدوي��ة واملر�ضى
الداخليني ،وهو يت�ضمن بيانات من جمموعات االلتحاق امل�ستمرة من �سنة
�إىل ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل حتليل التكلفة للمر�ضى ذوي اال�ستخدام
املتغري ملكون رعاية الأ�سنان  ،مع ح�ضور �سنة واح��دة على الأق��ل وفقدان
�سنة واحدة �أثناء التحاقهم ،ويلخ�ص امل�ؤلفون بع�ض الأبحاث ذات ال�صلة
التي �أجريت يف ال�سنوات الأخرية ،والتي تتو�سع فيها هذه الدرا�سة.
ي�ق��ول ب ��ورا" :تظهر بياناتنا �أن الأ��ش�خ��ا���ص امل�صابني ب��داء ال�سكري �أو
مر�ض ال�شريان التاجي قد قللوا من نفقات الرعاية ال�صحية ،مبا يف ذلك
احتمالية �أقل لدخول امل�ست�شفى ،عند تلقيهم رعاية الأ�سنان الوقائية ب�شكل
منتظم ،ومع ذلك ،لي�س من ال�صعب ا�ستنتاج �أن املمار�سات اجليدة ل�صحة
الفم �ستكون مفيدة للأ�شخا�ص الذين يعانون من حاالت مزمنة �أخرى".

• هل تعلم �أن الأظافر �إذا �أزيلت جراحياً �أو فقدت لأي �سبب ف�إنها ت�أخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت
مرة �أخرى.
• هل تعلم �أن احتبا�س البول يف اجل�سم ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة البولينا و حدوث حالة ت�سمم ت�سمى ( الت�سمم
البوليني ).
• هل تعلم �أن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني � 8 : 7ساعات يومياً �أي �أننا نق�ضي
�أكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام  ..نام منها حوايل ع�شرين عام.
• هل تعلم �أن عدد �شعر الر�أ�س يبلغ نحو � 120ألف �شعرة يف الر�أ�س ال�سليم  ..و كلما كان ال�شعر رقيقاً
كان �أكرث  ..و ال�شعر الأ�شقر �أكرث من ال�شعر الأ�سود و ال�شعر الأحمر عموماً �أقل كثافة �إذ يبلغ � 90ألف
�شعرة  ..و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�سة �أعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني � 60 : 50شعرة.
• هل تعلم �أن املخ يحتاج �إىل �سد�س كمية الدم التي ي�ضخها القلب و خم�س الأوك�سجني الذي يدخل
اجل�سم  ..رغم �أن املخ ال يزن �أكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله.

�سباق اخليول
جاء موعد امل�سابقة الكبرية ..جاء موعد �سباق اخليول واخذ كل من كل منفي املدينة ي�ستعدون فهذه امل�سابقة
مميزة فان للجميع حق اال�شرتاك فيها كما جوائزها �ضخمة و�سي�شتهر من يفوز ورمبا خرج لل�سباقات العاملية..
نظر هرني ايل ح�صانه وهويقول لو كان لدي ح�صان ا�شرتك به يف تلك امل�سابقة ما تاخرت ولكن هذا احل�صان
اليعرف �سوي االكل وجر العربات العربات واللعب ..فردت عليه اخته بكلمة ب�سيطة وقالت لكنه عندما يلعب
فهو يجري ب�سرعة ..هرني مل��اذا ال نحاول ان منرنه امامنا �شهران ميكن ان نفعل فيهما �شيئا لنحاول انه
يحبنا ..هيا طفالن كل منهما فيه ن�شاط وحيوية وامل ..اخذ ح�صانهما املحبوب ايل و�سط املزرعة واخذ يف
تقليد مدربني اخليول ورمبا اح�سا بانهما �سيفلحان ..كانا احيانا يق�سوان عليه لكنه مل يكن يتذمر خرجا به
خارج املزرعة ليجري حولها ..كل مرة يتح�سن فيها مينحانه مكافاة قطعة كبرية من ال�سكاكر ،اح�س احل�صان
بذلك وحتي يحثانه علي ال�سرعة جاءا بح�صان اخر يخ�ص ماري لت�سابق به هرني فتحركت الغرية يف قلب
احل�صان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري ومع االيام ا�صبحا احل�صانان ماهران بحق خا�صة بعد ان قام والد هرني
بتجربتهما وانده�ش لتلك النتيجة الرائعة .اليوم �ضمن اال�سماء املدونة للمت�سابقني يوجد هرني وح�صانه
املرقط وماري وح�صانها اال�سود وكان االب واالم يتا�ضاحكان حني قال االب اعتقد ان هرني من املمكن ان يفوز
مبركز متقدم فح�صانه يح�س بالغرية ال�شديدة من ح�صان ماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ضاعف يف
حلبة لت�سابق به هرني فتحركت الغرية يف قلب احل�صان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري ،ومع االيام �أ�صبح احل�صانان
ماهران بحق خا�صة بعد ان قام والد هرني بتجربتهما وانده�ش لتلك النتيجة الرائعة.
اليوم �ضمن اال�سماء املدونة للمت�سابقني يوجد هرني وح�صانه املرقط وماري وح�صانها اال�سود وكان مبركز
متقدم فح�صانه املرقط وماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ضاعف يف حلبة ال�سباق حني يراه بجوار كانت
فكرة جيدة بحق ..مع طلقات البداية باملركز الثاين يف جولتها واالن هناك ع�شر خيول �ستت�سابق يف املرحلة
االخرية واجلميع متفائل فانها خيول مدربة قدمية يف هذه ال�سباقات ولي�س من املعقول ان تفوز عليها خيول
جتري الول م��رة ..انطلق اجلميع علي امل واحد فقط املركز االول او الثاين او الثالث .انطلق كل �شئ مع
طلقات البداية ام��ال كثرية وامنيات وم�ستقبل جمهول ..وم��ر الوقت �سريعا حني �صفق اجلميع يف ذهول
لفوز ه�نري وال��ذي يع�شق تلك فقد ف��از باملركز الثالث واالن ال�صحف جميعها تتحدث عن عائلة اخليول،
عائلة جمعت ثالث جوائز غريت جمري حياتها انهم االن ميتلكون خيول عديدة وا�سطبالت كثرية ويدخلون
�سباقات ال ح�صر لها فقد حددوا منذ البداية ما ياملون فيه حتي و�صلوا المان.

