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عالج مبتكر ل�شمور الع�شالت ال�شوكي
اإن �شمور الع�شالت ال�شوكي هو مر�ض  قال الدكتور فيفيك مندادا 

وراثي ع�شبي ع�شلي يت�شبب يف �شعف الع�شالت.
ال�شوكي،  الللعلل�للشللالت  �للشللمللور  الإ�للشللابللة مبللر�للض  وراء  اللل�للشللبللب  وعلللن 
للن�شاء  "ميدكري  الأطفال مب�شت�شفى  اأع�شاب  ا�شت�شاري طب  اأو�شح 
والأطفال" يف دبي اأن كل طفل عند الولدة تكون لديه ن�شختان من 
اجلينات، يرث واحللدة من الأب والأخللرى من الأم. ويعاين الأفراد، 
الذين يرثون ن�شختني معيبتني من جني ي�شمى اخت�شارا "اإ�ض. اإم. 
الع�شالت  �شمور  مر�ض  مللن  الوالدين"  كللال  مللن  اإن.1-" "ن�شخة 
ال�شوكي. اأما الأطفال، الذين يرثون ن�شخة معيبة والأخرى �شحية 
من جني "اإ�ض.اإم.اإن1-" "ن�شخة من كال الوالدين"، فيندرجون حتت 

فئة الأفراد احلاملني جلينات مر�ض �شمور الع�شالت ال�شوكي.
وجند اأن هناك ما يقرب من 1 من بني 40 �شخ�شاً يحملون جينات 
اأو  املر�ض  من  يعانون  ل  ولكنهم  ال�شوكي،  الع�شالت  �شمور  مر�ض 
للن�شاء  "ميدكري  م�شت�شفى  وتقدم  له.  امل�شاحبة  الأعللرا�للض  من  اأي 
والأطفال" عالجاً مبتكراً ل�شمور الع�شالت ال�شوكي يعالج امل�شببات 
الأ�شا�شية للمر�ض وميّكن املر�شى من موا�شلة حياتهم ب�شكل اأف�شل. 
ويتمثل يف عالج جيني يتم اإعطاءه للم�شاب يف الدم، وهو عبارة عن 
عقار مركب من فريو�ض غري ن�شط ي�شمى "اأيه.اأيه.يف.9-"، والذي 
الأطفال  لللدى  املفقود  اإن.1-"  اإم.  "اإ�ض.  الوظيفي  اجلللني  يحمل 

امل�شابني بال�شمور الع�شلي ال�شوكي.

حتذير.. 3 اأخطاء فادحة متنع اإنقا�ص الوزن
بالفعل  وت�شتغرق  للغاية،  مرهقة  الزائد  الللوزن  من  التخل�ض  عملية 
�شعيفة  همة  �شاحب  املعني  ال�شخ�ض  كللان  واإن  للغاية،  طويال  وقتا 

في�شاب بخيبة اأمل �شريعة، اإن مل يطراأ عليه تطورا ملمو�شا.
اأخطاء  هناك  اإن   )shefinds( ملوقع  ال�شحة  خللراء  من   4 يقول 
عر  وزنهم  اإنقا�ض  اإىل  يللبللادرون  الذين  الأ�شخا�ض،  يرتكبها  �شائعة 
"اجليم"، فهم يركزون على  التمارين البدنية يف ال�شالت الريا�شية 
جانب ويغفلون اأخرى. وهناك 3 اأخطاء بارزة يف هذا الإطار وهي على 

النحو التايل:
الزائد  الللوزن  اأ�شحاب  لدى  ال�شائعة  الأخطاء  من  الوجبات:  جتاهل 
اأهملت  فللاإذا  الللوزن،  التخل�ض من هذا  اإهمال جانب الطعام يف عملية 
حتتوي  الللتللي  املهمة،  الأطللمللعللة  على  احل�شول  مللن  وحرمته  ج�شمك 
الفيتامينات واملعادن املطلوبة، فال ميكن اإنقا�ض الوزن ب�شكل �شحي. 
نتائج  اإىل  يلللوؤدي  الإفللطللار  وجبة  مثل  الوجبات  فللاإن تخطي  ولللذلللك، 
عك�شية يف اأثناء التخل�ض من الوزن. والنتيجة الأكرث �شلبية هي فقدان 
الوزن على املدى الق�شري، ثم يعود ال�شخ�ض اإىل تناوله ما كان يحرم 
تقييد  الإفلللراط يف  اإجنللازاتلله.  ال�شابق فيق�شي على كل  نف�شه منه يف 
ت�شتهلك  كم  ملعرفة  �شرورية  احلرارية  ال�شعرات  احلرارية:  ال�شعرات 
من العنا�شر الغذائية خالل فرتة معينة، ورغم اأن هذا الأمر ي�شاعد 
تباطوؤ  مع  ال�شت�شالم  فيه.  يبالغون  كثريين  لكن  الللوزن،  اإنقا�ض  يف 
النتائج: خ�شارة الوزن عملية طويلة الأمد، وقد يتوقف البع�ض �شريعا 

عن التمارين الريا�شية، اإن مل يلم�شوا تغيريا وا�شحا يف ج�شمهم.

كيف ُي�شنع اجلنب النباتي يف املنزل؟
ون�شا  الأرز،  ودقلليللق  اللل�للشللويللا،  مللنللتللجللات  مللن  الللنللبللاتللي  اجللللن  ي�شنع 
والزيت  واملللكللادميلليللا،  واللللللوز،  الللكللاجللو،  مثل  واملللكلل�للشللرات  البطاط�ض، 
الأجبان طعم م�شابه  ولبع�ض هذه  اأي�شاً.  الهند  وزيت جوز  النباتي، 
عمليات  �شانعوه  ويتبنى  خمتلف.  معظمها  لكن  احللليللواين،  للجن 
وتقنيات جديدة من �شاأنها اأن جتعله اأكرث دميومة ولذة مثل اجلن 
احليواين. باملقارنة مع اجلن من حليب البقر، فاإن النباتي منخف�ض 
الدهون، ويحتوي على كميات منخف�شة من الروتني، والكال�شيوم، 
مقارنة مع اجلن العادي ومن املحتمل اأنه خال من الغلوتني. ونظراً 

ملعاجلته ب�شكل كبري، يتميز مب�شتويات عالية من ال�شوديوم.
ووفًقا لنتائج درا�شة ُن�شرت يف جملة "التقدم يف اأمرا�ض القلب والأوعية 
الدموية"، فاإن النظام الغذائي الذي يحتوي على الروتينات النباتية، 
الكولي�شرتول  يخف�ض  النباتية،  وال�شتريولت  واملك�شرات،  والألياف، 
باأمرا�ض القلب والأوعية  ويح�شن �شغط الدم، ويحمي من الإ�شابة 
بالعنا�شر  النباتي  اجلللن  اأنللللواع  تللعللزز  للتقارير،  ووفللًقللا  الللدمللويللة. 

الغذائية الأ�شا�شية مثل فيتامني ب 12 وفيتامني د النباتي.
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اأكرب الأطعمة يف العامل 
التي دخلت غيني�ص

غيني�ض  �شجل  دخلت  والللتللي  العمالقة  الأطعمة  مللن  جمموعة  يلي  فيما 
لالأرقام القيا�شية، ح�شب �شحيفة تاميز اأوف اإنديا.

املزارع  بوا�شطة  املللو�للشللوعللة  يف  جللديللد  قيا�شي  رقللم  �شجل  يقطينة:  اأكلللر 
باأثقل   ،2021 اآذار  الإيطالية يف مار�ض-  تو�شكانا  كاتروبي من  �شتيفانو 
الرقم  حمطمة  كيلوغراماً،   1226 وزنها  بلغ  العامل  يف  يقطينة  واأكللر 

القيا�شي ال�شابق ليقطينة بوزن 1190.49 كيوغراماً.
املو�شوعة  2014 �شجل رقم قيا�شي يف  اآيللار  اأكللر كعكة فاكهة: يف مايو- 
بفابريزيو �شيبي من اإيطاليا باأكر كعكة فواكه مع 19 �شخ�شا يف هودين 
مرتاً   12 طولها  وبلغ  كيلوغراماً،   4353 الكعكة  تللزن  الأملانية.  هاغن 

وعر�شها 8 اأمتار.
 440 الكعكة يف حللوايل  �شاعة خلبز   250 ا  20 �شخ�شً وعمل فريق من 
و�شنعت  حيوانات.  حديقة  لإن�شاء  الأربعني  بالذكرى  لالحتفال  �شينية، 
الكعكة من الفراولة، واخلوخ، والأنانا�ض، واليو�شفي، واحلليب، والدقيق، 
والزيت،  والبي�ض،  الكرمية،  وم�شحوق  والللزبللدة،  واجللليللالتللني،  وال�شكر، 

وم�شحوق اخلبز.
اأكر كب كيك: وفًقا ملوقع "جي دبليو اآر" �شنع اأكر كب كيك يف نوفمر 
وا�شنطن  كيك" يف  كللب  تللاون  "جورج  خمبز  يف   2011 الللثللاين  -ت�شرين 
يف  و�شنع  كيلوغراماً،   1176.6 اإىل  وزنلله  وو�شل  الأمريكية،  العا�شمة 

فرن ووعاء ُجهزا له. 

فيلم جمهول يت�شدر 
اإيرادات ال�شينما 

اجلديد  واملغامرة  احلركة  فيلم  ت�شدر 
اأنتجته  الللذي  "جمهول"،  "اأنت�شارتد" 
�للشللركللة �لللشلللوين، اإيلللللللللرادات اللل�للشلليللنللمللا يف 
اأمريكا ال�شمالية يف مطلع هذا الأ�شبوع 
من  الفيلم  دولر.  مليون   44 حمققا 
اإخراج روبن فالي�شر وبطولة توم هولند 
بانديرا�ض.  واأنللطللونلليللو  واللللرج  وملللارك 
"دوغ"  اجلديد  الكوميدي  الفيلم  وجاء 
بلغت  باإيرادات  الثاين  املركز  "كلب" يف 
ريد  الفيلم  اأخلللرج  دولر.  مليون   15
كللارلللويللن وتلل�للشللانلليللنللج تلليللتللوم ولللعللب دور 
وكوريانكا  تللليلللتلللوم  مللللن  كللللل  اللللبلللطلللوللللة 
وتقدم  واإميللريافللري-لمللبللمللان.  كيلت�شر 
"�شبايدرمان:  واملغامرات  احلركة  فيلم 
عودة  ل  "�شبايدرمان:  هوم"  واي  نللو 
اإىل الديار" من املركز الرابع اإىل املركز 
دولر.  مليون   7.65 م�شجال  الللثللالللث 
والللفلليلللللم بللطللولللة تلللوم هلللولنلللد واآنلللللدرو 
اإخراج  ومللن  ماجواير  وتللوبللي  جارفيلد 
جللللون واتلللل�للللض. وتللللراجللللع فلليلللللم الإثللللللارة 
والغمو�ض "ديث اأون ذا نايل" "قتل على 
الذي  الأول  املللركللز  مللن  النيل"  �شفاف 
احتله الأ�شبوع املا�شي اإىل املركز الرابع 

باإيرادات بلغت 6.25 مليون دولر.

تغيري الذات.. خطوة 
نحو بلوغ مرحلة ال�شكينة �ص 23

و�شادة ت�شاعد على النوم 
والتخل�ص من ال�شخري

طور الباحثون و�شادة Simba Hybrid التي ت�شاعد على تخفيف الآلم 
املزمنة يف الظهر والعنق والكتفني ومتنحك نوماً مريحاً طوال الليل.

ومن خالل تقدمي دعم تقوميي للراأ�ض والرقبة لت�شجيع التنف�ض ب�شكل اأف�شل، 
ميكن اأن ت�شاعد الو�شادة يف التخفيف من ال�شخري.

الوزن،  وخفيفة  للتنف�ض  القابلة  الإ�شفنج  مكعبات  من  باملئات  مليئة  الو�شادة 
وميكن اإ�شافتها اأو اإزالتها لتنا�شب ارتفاع وثبات و�شادتك لتنا�شب راأ�شك، مما 

ي�شمح لك بالنغما�ض يف نوم عميق.
فح�شب،  نومك  و�شعية  لتنا�شب  الو�شادة  تخ�شي�ض  على  الأمللر  يقت�شر  ول 
حللارة يف  اأجللوا  يف  ينامون  الذين  الأ�شخا�ض  و�شع  ا مع  اأي�شً اإنها م�شممة  بل 
حيث  الف�شاء،  رواد  من  م�شتوحاة  احلللرارة  درجللة  تنظيم  ميزة  مع  العتبار، 

متت�ض احلرارة وخزنها وتطلقها عند احلاجة.
ومت ت�شميم الق�شم الأو�شط ال�شبكي لتوفري اأق�شى تدفق للهواء، وهو مثايل 
اإذا كنت تكافح من اأجل النوم خالل الأ�شهر الأكرث دفًئا، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل الريطانية.

الأ�سباب جمهولة
واأو�شحت اأنه مل يكن لديها قلب حمطم من ق�شة حب، 
الواقع،  يف  �شدمة  اأو  مللفللاجللاأة  ب�شبب  الأوىل  املللرة  يف  بللل 
واملرة الثانية كان ال�شبب من الغ�شب، والثالثة كانت من 

اخلوف.
كذلك، اأ�شافت اأنها ذهبت اإىل امل�شت�شفى عندما مل يخف 
الأمل خوفاً من اإ�شابتها بنوبة قلبية، وقالت اإنه بعد اإجراء 
م�شابة  اأنها  ات�شح  الأ�شعة  و�شور  الللالزمللة  الفحو�شات 

مبتالزمة القلب املك�شور اأو املحطم.
يللزال حتى  العلم ل  اأن  فيت�شتاين  الدكتور  اأو�شح  بللدوره، 
اليوم ل يعرف على وجه التحديد �شبب حدوث متالزمة 
بع�ض  لللدى  القلب  نوبات  تكرار  �شبب  اأو  املك�شور،  القلب 

النا�ض.

حالت كبرية بني الن�ساء
اجل�شم  مللقللاومللة  يف  بخلل  يتعلق  رمبلللا  "الأمر  اأن  وبلللنّي 
للقتال اأو الهروب، واإطالق مواد كيميائية مثل الأدرينالني 
اجل�شم  ي�شتخدمها  الللتللي  والللدوبللامللني  والللنللورادريللنللالللني 

لإعدادنا للفرار اأو الوقوف والقتال".
واأ�للشللاف اأن حلللوايل ٪2 مللن الأ�للشللخللا�للض الللذيللن يدخلون 
هذه  لديهم  يكون  قد  قلبية  نوبة  ب�شبب  الطوارئ  غرفة 

املتالزمة، وفقاً للتقديرات.
فللقللد وجللللدت درا�لللشلللة علللام 2020 اأن احلللللالت اآخللللذة يف 
الزيادة  اإن  فيت�شتاين  وقال  الن�شاء.  بني  خا�شة  الرتفاع، 
الوعي بني  زيللادة  اإىل  بب�شاطة  الت�شخي�ض رمبا ترجع  يف 

الأطباء حول املتالزمة.
نوبات  مللن  يللعللانللون  الللذيللن  الأ�للشللخللا�للض  اأن جميع  وك�شف 
الن�شاء  خا�شة  الن�شاء،  من  هم  املنك�شر  القلب  متالزمة 
هرمون  اإىل  الآن  يللفللتللقللرن  اللللالئلللي  الللليلللاأ�لللض  �للشللن  بللعللد 

ال�شرتوجني.
كذلك، اأكد اأن الأطباء يعلمون اليوم اأن ثلث احلالت فقط 
الأ�شباب  ثلثي  اأن  اإىل  م�شرياً  عاطفية،  ب�شدمة  مرتبطة 
ونوبات  ال�شديد  الأمل  مثل  ج�شدية،  م�شببات  عن  ناجتة 
ال�شديدة  واحلللمللى  الدماغية  وال�شكتة  والللنللوبللات  الللربللو 
واللتهاب  واجلللراحللة  اللللدم  يف  ال�شكر  ن�شبة  وانللخللفللا�للض 

الرئوي.

ما هي املتالزمة؟
ي�شار اإىل اأن متالزمة القلب املنك�شر هي حالة قلبية موؤقتة 
والعواطف  للتوُتّر  امل�شِبّبة  املللواقللف  بعد  تنتج  مللا  غالباً 
ال�شديدة. وميكن اأن حتدث احلالة نتيجة مر�ض ج�شدي 

خطري اأو جراحة خطرية.
بلللاأمل مفاجئ يف  بللاملللتللالزمللة  كللذلللك، قللد ي�شعر امللل�للشللابللون 

ال�شدر اأو اأنهم على و�شك الإ�شابة بنوبة قلبية.
ما  القلب،  مللن ع�شلة  جللزء فقط  املللتللالزمللة على  وتللوؤثللر 
ل وظيفة ال�شخ الطبيعية للقلب موؤقتاً، فيما توا�شل  يعِطّ
يحدث  قد  اأو  الطبيعي  عملها  القلب  ع�شلة  اأجللزاء  بقية 

تقُلّ�ض "انقبا�ض" اأكرث قوة، وفق موقع "مايوكلينيك".
الإ�شابة  وراء  الللدقلليللق  ال�شبب  وا�للشللح  ب�شكل  يللعللرف  ول 
الإجهاد،  هرمونات  من  طفرة  اأن  ُيعتَقد  لكن  باملتالزمة 
مثل الأدرينالني، قد ت�شر ُموؤقتاً ع�شالت القلب لبع�ض 

الأ�شخا�ض.
املحتمل  الللتللاأثللري  كيفية  كامل  ب�شكل  الللوا�للشللح  غللري  ومللن 
لتلك الهرمونات على القلب، اأو ما اإذا كان ثمة �شيء اآخر 

م�شوؤوًل عن ذلك اأم ل.

�شناب �شات يتيح للم�شتخدمني 
تغيري ا�شم امل�شتخدم

التوا�شل  تطبيق  �للشللركللة  ك�شفت 
الجللللتللللمللللاعللللي �لللشلللنلللاب �للللشللللات عن 
تللوفللري خللدمللة جديدة  اعللتللزامللهللا 
تغيري  لللهللم  تللتلليللح  للم�شتخدمني 
ا�شم امل�شتخدم  مرة واحدة �شنوياً 
ح�شاب  اإنلل�للشللاء  اإىل  احللللاجلللة  دون 

جديد.
وقللالللت اللل�للشللركللة اإنللله اعللتللبللاراً من 
احلايل  -�شباط  فللرايللر   23 يللوم 
م�شتخدم  اأي  مللقللدور  يف  �للشلليللكللون 
يف  امل�شتخدم  ا�شم  تغيري  للتطبيق 
وفقاً  �شنوياً  واحلللدة  مللرة  ح�شابه 
بقوائم  الحللتللفللاظ  ملللع  لللرغللبللتلله، 
الذكريات  وحملللتلللوى  الأ�لللشلللدقلللاء 
ح�شاب  حملللتلللويلللات  ملللن  وغلللريهلللا 
امل�شتخدم على تطبيق �شناب �شات.

كوم  دوت  نلللت  �للشللي  ملللوقلللع  وذكلللللر 
مللللو�للللشللللوعللللات  يف  املللللتللللخلللل�للللشلللل�للللض 
يقوم  للللكلللي  اأنللللللله  اللللتلللكلللنلللوللللوجللليلللا 
امل�شتخدم بتغيري ا�شم امل�شتخدم  يف 
ح�شابه ينقر على رمز "بيتموجي" 
ح�شابه  بللليلللانلللات  اإىل  للللللللدخلللول 
ال�شخ�شية. ثم ينقر امل�شتخدم على 
اإىل خانة  رمللز الإعلللدادات ويدخل 
بتغيريه.  للليللقللوم  امللل�للشللتللخللدم  ا�للشللم 
ويف حالة تغيري ا�شم امل�شتخدم لن 
العودة  امل�شتخدم  مقدور  يف  يكون 
اإىل ال�شم القدمي اأو تغيري ال�شم 
اجلديدة مرة ثانية قبل مرور عام 

كامل على الأقل.
وذكلللللللرت �لللشلللركلللة �لللشلللنلللاب �لللشلللات اأن 
اإمكانية تغيري ا�شم امل�شتخدم كانت 
واحللللدة مللن اأكلللرث اخلللدمللات التي 
التطبيق،  م�شتخدمو  بها  يطالب 
و�شتتيح هذه الإمكانية مل�شتخدمي 
الت�شغيل  نللظللامللي  عللر  التطبيق 

اآي.اأو.اإ�ض واأندرويد.

جورجينا رودريغز تبهر 
املتابعني باإطاللتها

العاملية،  الأزيلللللللاء  عللار�للشللة  نلل�للشللرت 
كري�شتانو  القدم  كرة  جنم  وحبيبة 
رونالدو،  جورجينا رودريغز  �ش�شورة 
حديثة لها عر ح�شابها اخلا�ض على 
موقع التوا�شل الجتماعي احتفلت 
يحققه  الللذي  الكبري  بالنجاح  فيها 
 ،"I'm Georgina" وثللائللقللي 
اللللللذي يللعللر�للض حللاللليللاً علللللى اإحدى 
ويحكي  الإلللللكللللرتونلللليللللة  امللللنللل�لللشلللات 
لكري�شتيانو  وحبها  حياتها  ق�شة 
مبهرة،  باإطاللة  ظهرت  جورجينا 
اللون  فلل�للشللتللان �للشلليللق ملللن  اإرتلللللللدت 
الأ�شود off shoulder، ون�شقت 
�شعرها بطريقة مميزة. كما ن�شرت 
احتالل  اأكللللللدت  قللائللمللة  جللورجلليللنللا 
قائمة  بلللهلللا،  اخلللللا�للللض  اللللوثلللائلللقلللي 
الأكرث ح�شوراً،  الع�شرة  امل�شل�شالت 
لبنان،  منهم:  بلد،   58 الللل  بحوايل 

البحرين، قطر، ال�شعوديا، تركيا..

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

جمرد  ولي�س  علمية  حقيقة  املحطم  القلب  يعترب 
العاطفية  فال�سربة  ال��درا���س��ات،  بح�سب  ع��ب��ارة 
اأحد الأحباء على �سبيل املثال  املفاجئة مثل وفاة 
على  يوؤثر  ال��ذي  الأم��ر  القلب،  �سدمة  اإىل  ت��وؤدي 

�سكله وعلى اأدائه حتى.
الطب  اأ�ستاذ  فيت�ستاين،  اإيالن  الدكتور  ك�سف  فقد 
حول  الكثري  ميدي�سن،  هوبكنز  جونز  يف  امل�ساعد 

ذلك، يف واحدة من الأوراق الأوىل التي ن�سرها 
والتي  املك�سور،  اأو  املحطم  القلب  متالزمة  عن 

ت�سمى اأي�سًا باعتالل ع�سلة القلب الناجت عن 
الإجهاد، وفق �سبكة "�سي اإن اإن".

�سيدة  قلب  انك�سر  عندما  ذل��ك،  وم��ع 
يف  مرة  لأول  بريتنغهام  م��اري  تدعى 

�سن 53، ثم مرة اأخرى يف �سن 56 
اأي  لذلك  يكن  مل  و69، 

ع���الق���ة ب��ف��ق��دان 
���س��خ�����س ق��ري��ب 

وعزيز عليها.
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�ش�ؤون حملية

جمهورية الأوروغواي ال�شرقية حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

عر�س روك اإل كال�سيكو يخلب األباب زوار  اإك�سبو 2020 دبي

عازف الكمان ال�شربي �شتيفان ميلينكوفيت�ص بال�شرتاك مع جنم مو�شيقى الروك اليوغ�شاليف نيلي كاراجليت�ص، على من�شة �شاحة الو�شل

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

حممد معني الدين

اإك�شبو  يف  الوطني  بيومها  الأوروغللللواي  احتفلت 
فخامة  الللدولللة  رئي�ض  بح�شور  دبلللي،   2020
اللللدكلللتلللور لللويلل�للض لكللللايل بللللو، واللل�للشلليللدة الأوىل 
عر�ض  تقدمي  مت  حيث  ليون،  دي  بون�ض  لورينا 
انطلق  فيما  العامل،  تانغو يف  رق�شة  لأ�شهر  فني 
وعزف  الأعللالم  لرفع  الر�شمية  باملرا�شم  احلفل 
الن�شيد الوطني لكال الدولتني يف �شاحة الو�شل.

ورحب كل من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
العام  �ض  املفوَّ والتعاي�ض،  الت�شامح  وزيللر  نهيان، 
الها�شمي،  رمي  ومللعللايل  دبلللي،   2020 لإكلل�للشللبللو 

وزيلللرة الللدولللة للل�للشللوؤون الللتللعللاون الللللدويل، املدير 
جمهورية  برئي�ض  دبلللي،   2020 لإك�شبو  الللعللام 
الأوىل  اأوروغلللواي  و�شيدة  ال�شرقية  الأوروغلللواي 

والوفد املرافق.
وقال الرئي�ض لوي�ض لكايل بو: "خالل حواراتنا 
اإىل  بحاجة  اأننا  اأكدنا  الإماراتية،  ال�شلطات  مع 
اجلانب  مللن  ال�شتثمارات  نللريللد  فنحن  �للشللركللاء، 
منو  يف  ي�شاركون  م�شتثمرين  ونريد  الإمللاراتللي، 
ال�شوق لدينا. اأما بالن�شبة للم�شافة، فاإن امل�شافة 
تلك  نف�شها  هلللي  والأوروغلللللللللواي  الإملللللللارات  بلللني 
لللذلللك ي�شعدنا دعوة  بللني الإمللللارات واأ�للشللرتاللليللا. 

امل�شتثمرين الإماراتيني اإىل الأوروغواي".
ويف خطابه تطرق رئي�ض الأوروغواي اإىل مو�شوع 
احلرية، وهو �شيء عزيز جًدا على بالده، ح�شب 

الإن�شان  ب�شحة  اللللتللزام  اإىل  بللالإ�للشللافللة  قللوللله، 
واحليوان، واحلفاظ على البيئة، والأمن الغذائي، 

والعالقات التجارية مع بقية العامل.
بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  قللال معايل  ومللن جهته 
دوليا  مرجعا  الأوروغلللواي  "اأ�شبحت  نهيان:  اآل 
الذكية،  واللللزراعلللة  النظيفة،  الللطللاقللة  حللقللول  يف 
احلكومة  وتللطللويللر  التكنولوجية،  والبللتللكللارات 
اإك�شبو  يف  م�شاركتها  خالل  من  وتعمل  الرقمية، 
بني  املتقدم  ملوقعها  الرتويج  على  دبي،   2020
دول اأمريكا الالتينية والعامل، من حيث الهتمام 
يف  ت�شعهما  والللتللي  احللليللاة،  وجلللودة  بال�شتدامة 

مقدمة اأولوياتها".
واأ�شاف: "تركز عالقاتنا الثنائية مع الأوروغواي 
علللللى جمللمللوعللة مللتللنللوعللة مللن امللللجلللالت، وت�شمل 

والطاقة  والللتللكللنلللللوجلليللا  والللعلللللوم  ال�للشللتللثللمللارات 
ا�شتغالل  علللللللى  حلللريللل�لللشلللون  ونلللحلللن  املللللتللللجللللددة، 
تواجدنا امل�شرتك يف اإك�شبو 2020 دبي، للتو�شع 

يف جهودنا التعاونية".
وت�شمن حفل اليوم الوطني لالأوروغواي عر�شا 
يف  الوطنية  الباليه  فرقة  اأع�شاء  قدمها  ثقافيا 
وفرقة  الوطنية،  الإنلل�للشللاد  وجللوقللة  الأوروغلللللواي، 
مو�شيقى احلجرة التابعة ل�شودري "فرقة خدمات 
الإطناب والتمثيل والرتفيه"، حيث عكف كارلو�ض 
وامللحن  الأغلللاين  وكاتب  ال�شهري  املغني  غللارديللل 
واملمثل، على تنظيم هذه الرحلة الفنية املمتعة، 
التعبريي  الرق�ض  ت�شاميم  بللني  تللراوحللت  التي 
واملو�شيقى والغناء. ومن ثم اعتلى خ�شبة امل�شرح 
على  رق�ض  و�شلة  �شويا  قللدمللوا  راق�شني  ع�شرة 

عرو�ض  ت�شاميم  ت�شمنت  التينور،  �شوت  اأنللغللام 
الرق�شات الكال�شيكية والفولكلورية، مبا يف ذلك 

الرق�ض املعا�شر، وبالطبع رق�شة التانغو.
ومن �شمن احتفالت اليوم الوطني لالأوروغواي 
ال�شتمتاع  مللن  اأملل�للض  اإك�شبو  زوار  متكن  اأيلل�للشللا، 
واللللذي  املللملليللز  الللثللقللايف  غاِدل"  "�شويت  بللعللر�للض 
يحتفي مبرور مئة عام على تاأليف مقطوعة "ل 
العر�ض  بعد  �شيما  ول  املو�شيقية.  كومبار�شيتا" 
اأُقلليللم يف مقر  واللللذي   ،2017 عللام  الأول لها يف 
ويف  �شان�شيز،  فلورن�شيو  م�شرح  وعلى  اليون�شكو، 
العاملي،  الللرتاث  يللوم  ومبنا�شبة  الكتاب،  معر�ض 
ال�شتمتاع  مللع  موعد  على  اللللزوار  �شيكون  حيث 
بللعللر�للض فللنللي لرق�شة الللتللانللغللو الأكللللرث �للُشللهللرة يف 
 18:00 ال�شاعة  من  الفعالية  و�شُتقام  الللعللامل، 

دبي  م�شرح  على  بتوقيت،   19:00 ال�شاعة  اإىل 
ميلينيوم يف اإك�شبو 2020 دبي.

ويقع جناح اأوروغواي يف منطقة اليوبيل، ويدعو 
الللذي جللرى حتريره  القت�شاد  الللزوار لكت�شاف 
الفر�ض  اأمللام  البلد  وانفتاح  الأخلللرية،  العقود  يف 
حتقيق  مع  اجلديدة،  والقت�شادية  ال�شتثمارية 
التوازن بني التقدم القت�شادي والتنمية امل�شوؤولة 
وامل�شتدامة يف العديد من املجالت مثل ال�شياحة. 
ملللرة يف معر�ض  لأول  اأوروغلللللللواي  ومللنللذ ظللهللور 
للعام  والللفللنللون  لل�شناعة  الللعللاملللي  لللنللدن  اإكلل�للشللبللو 
بانتظام يف معار�ض  امل�شاركة  داأبت على   ،1862
اأ�شبحت  وقلللد  واملللتللخلل�للشلل�للشللة،  الللدوللليللة  اإكلل�للشللبللو 
للمعار�ض  الللدويل  املكتب  الأوروغلللواي ع�شوا يف 

يف عام 1983.

•• دبي- الفجر

قدم عازف الكمان ال�شربي �شتيفان ميلينكوفيت�ض 
بال�شرتاك مع جنم مو�شيقى الروك اليوغ�شاليف 
الو�شل،  �شاحة  من�شة  على  كاراجليت�ض،  نيلي 
اأداء  دبلللللي،   2020 لإكلل�للشللبللو  الللنللابلل�للض  الللقلللللب 
نلللوعللله، حلللللق بوجدان  فللللريللللًدا ملللن  ا�للشللتللثللنللائللًيللا 
عر�ض  خللالل  مللن  ال�شماء،  عنان  يف  احلا�شرين 
 2020 لإك�شبو  ت�شميمه  مت  خللا�للض  مو�شيقي 

دبي حتت عنوان "روك اإل كال�شيكو". 
ذو  ومو�شيقي  منفرد  علللازف  هللو  ميلينكوفيت�ض 
املميزة،  الأحلللان  من  الكثري  ابتكر  عاملية،  �شهرة 
حلليللث ظللهللرت موهبته وهلللو بللعللد يف الللثللالللثللة من 
علللملللره، حلللني بلللللداأ اللللعلللزف علللللى اللللكلللملللان، فيما 

الكرى  احلللفللالت  حلل�للشللور  علللللى  واللللللداه  �شجعه 
وال�شرتاك يف امل�شابقات الدولية، التي ح�شد من 
الع�شرين  دون  وهللو  اجلللوائللز  من  خاللهاالكثري 
مللن عللمللره، مللثللل فللللوزه مبلل�للشللابللقللة لللويلل�للض �شبور 
بداية  يف  ميلينكوفيت�ض  رحللب   .1994 للكمان 
قدومهم،  على  و�شكرهم  باحلا�شرين  الللعللر�للض 
هذا  تنظيم  على  دبللي   2020 اإك�شبو  �شكر  كما 
بجدارة  الللللدويل  احللللدث  واإدارة  الللرائللع  احلللفللل 
وتلللفلللُرد، وذكللللر اأن الللعللر�للض الللللذي �للشلليللقللدملله هو 
مللزيللج مللن اأغلللاين اللللروك اآنلللد رول املللعللروفللة مع 
وقام  ال�شهرية.   الكال�شيكية  املقطوعات  بع�ض 
فيما  الفرقة،  مب�شاحبة  بالعزف  ميلينكوفيت�ض 
قام جنم مو�شيقى الروك نيل كاراجليت�ض املتميز 
الغنائية  املو�شيقية  التوليفة  هذه  واأدت  بالغناء، 

نللهللائلليللة من  بللطللاقللة ل  �للشللحللن احلللا�للشللريللن  اإىل 
كاراجليت�ض  املغني  اأن  خا�شة  وال�شعادة،  البهجة 
ويطلب  اللللللللدويل،  احللللللدث  زوار  يللخللاطللب  كللللان 
دعوة  اأو  معه،  احلركة  اأو  بالغناء  متابعته  منهم 
البع�ض للرق�ض معه على املن�شة.   يف النهاية قام 
وخرتهما  مواهبهما  بعر�ض  العامليان،  النجمان 
كال�شيكو"،  اإل  "روك  امللل�للشللرتك  عر�شهما  عللر 
 2020 لإك�شبو  ا  خ�شي�شً ت�شميمه  مت  واللللذي 
اجلن�شيات  املتعددي  الللزوار  طبيعة  لينا�شب  دبي 
اجلللللدران  الللعللر�للض  هلللذا  يللزيللل  حلليللث  والأذواق، 
واحلواجز التي تف�شل بني املو�شيقى الكال�شيكية 
اإىل  الللروك، وهو ما �شاهم يف حتويله  ومو�شيقى 
م�شهد مرئي وم�شرحي خالب، حفر له مكاناً بكل 

�شهولة يف قلب وذكريات احل�شور.

عا�شق �شغري لإك�شبو  2020 دبي يجمع 240 دبو�شًا تذكاريًا  
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�شاحب  الإ�للشللبللاين،  الطفل  كللويللو،  مونكلو�ض  اأنللدريلله 
من  اأ�شبوعياً  مرتني  طريقه  يقطع  �شنوات،  الثماين 
اأبوظبي اإىل اإك�شبو 2020 دبي، ليحقق �شغفه بجمع 
الأجنحة،  اأكر عدد من  التذكارية، وروؤية  الدبابي�ض 
ولقد متكن اأندريه، حتى الآن، من جمع 240 دبو�ض 
 3 تللزن  اأ�شبحت  الللتللي  �شرتته  تللزيللني  يف  ا�شتخدمها 
كيلوغرامات، وقال اإنه ل ي�شعر بثقلها، ول ميانع اأن 

ي�شيف عليها اأوزاناً اأخرى. 
وقال اأندريه اأنه ا�شتلهم هذه الهواية عند روؤيته لأحد 
الأ�شخا�ض ي�شع جمموعة كبرية من الدبابي�ض على 
قبعته، ليبداأ بعدها رحلته يف جمع الدبابي�ض بنف�شه، 
ولقد قام والداه ب�شراء بع�ض تلك الدبابي�ض له، فيما 

قام هو بجمع البع�ض الآخر من اأجنحة الدول التي 
180 جناحا من  بللزيللارة  الآن  اإىل  قللام  زارهلللا، حيث 
يتوقف  لللن  اأنلله  ويللقللول  دبللي،   2020 اإك�شبو  اأجنحة 

حتى يزورها جميعا.
اإك�شبو  بزيارة  اهتمامه  �شبب  اأندريه عن  �شوؤال  وعند 
اأ�شبوعياً، وعن اجلناح الأقرب اإىل قلبه، قال اأندريه: 
اأقوم  اأن  اأ�شتطيع  لأنني  اإك�شبو  اإىل  احل�شور  "اأحب 
بالعديد من الأن�شطة هنا، وا�شت�شكاف اأ�شياء خمتلفة 
الأجنحة  العديد من  "يوجد  واأ�للشللاف:  يف كل مرة". 
هو جناحي  الللروؤيللة  لكن جناح  الللزيللارة  ت�شتحق  التي 
املف�شل، فاأنا اأحب الثقافة، وهو يحتوي على  معلومات 
كثرية اأرغب مبعرفتها، وهناك اأي�شاً جم�شم احل�شان 

الذي يعتر اأ�شبه مبن�شة متحركة".
يلل�للشللتللخللدم اأنلللدريللله مللهللاراتلله اأحلليللانللا للللللقلليللام ببع�ض 

املللللبللللادلت، واحلللل�لللشلللول علللللى دبلللو�لللض مللعللني، وميتلئ 
اإجنازاته، وكيف  باحلما�ض والفخر عندما يتكلم عن 

ا�شتطاع احل�شول على جميع تلك الدبابي�ض؟
من جهة اأخرى مل يكتف دافيندر �شينغ، من اجلن�شية 
اإك�شبو  اأجنحة  اأحللد  يف  اأمللن  كحار�ض  بعمله  الهندية، 
حتى  اإك�شبو  اإىل  املجئ  على  حر�ض  بل  دبي،   2020
الأجنحة  مللن  تلللذكلللارات  ليجمع  عطلته  اأيللللام  خلللالل 
دبو�شا   350 بجمع  الآن  حتى  قللام  حيث  امللل�للشللاركللة، 
اأن تللكللون هللذه اخلللطللوة هي  133 جللنللاحللا، على  مللن 
لي�شتكمل  امل�شتقبلية  اإك�شبو  ملعار�ض  لزيارته  البداية 

جمموعته، كما ياأمل. 
تقدمها  اأو  الدبابي�ض  هللذه  ببيع  اإمللا  الأجنحة  تقوم 
باملجان لزوارها عند زيارتهم للجناح، كما هو احلال 
يف اجلناح الأردين الذي مل يكتف بتوزيع دبابي�شه التي 

تتميز بجمعها بني علم دولة الإمارات والأردن فقط، 
اأ�شاور مطاطية، ومييز  زواره  باإعطاء  اأي�شاً  يقوم  بل 
اإ�شافية هي  تذكارية  باإعطاءهم هدية  ال�شغار  زواره 

عبارة عن �شال يحمل علم الدولة. 
وقال ن�شال الدبا�ض، مدير جناح الأردن: " نرغب باأن 
على  حر�شنا  لللذا  ا�شتثنائية،  بتجربة  زوارنلللا  يحظى 

تقدمي هدايا تذكارية تخلد هذه الزيارة".
لدى  الثانية  املرتبة  يف  الدبابي�ض  جمع  هواية  وتاأتي 
اللللللزوار بللعللد جللمللع الأخلللتلللام علللللى جللللواز �للشللفللر اإك�شبو 
2020 دبي، واأ�شبحت تلقى رواجاً كبرياً من الكبار 
بللداأت فعال  اأنللواع الدبابي�ض  اأن بع�ض  وال�شغار، حتى 
بالنفاد من منافذ البيع، ل �شيما دبو�ض �شعار اإك�شبو 
منذ  كبرياً  رواجاً  لقى  الذي  الذهبي،  دبي   2020

بداية احلدث.

�شناع التغيري العامليون: احلد من هدر الطعام مفتاح م�شتقبل اأكرث اإ�شراقًا للب�شر والكوكب
•• دبي- الفجر

2020 دبي،  اإكلل�للشللبللو  الللعللاملللي يف  املللجللللل�للض  بللحللث 
كيفية احلد من هدر الطعام، من اأجل م�شتقبل 
اأكلللرث اإ�للشللراقللاً للب�شر وكللوكللب الأر�للللض، وذللللك يف 
يف  تنظيمها  مت  الغذاء"  "قيمة  بللعللنللوان  جل�شة 
بالتعاون مع جناح  ترّيا، وذلك  ال�شتدامة  جناح 
اأنللظللمللة الغذاء  اللللرائلللدة يف  اللللدوللللة  نلليللوزيلللللنللدا، 
بالتكنولوجيا  املللتللعلللللقللة  والبلللتلللكلللارات  امللل�للشللتللدام 

الزراعية.
الغذاء  اأ�شبوع  هام�ض  على  الفعالية  هللذه  وتاأتي 
اإك�شبو  ينظمه  اللللذي  العي�ض،  و�شبل  واللللزراعلللة 
2020 دبي، يف الفرتة املمتدة من 17 اإىل 23 
الغذائية  النظم  على  ال�شوء  لت�شليط  فللرايللر، 
للفقراء  �لللشلللملللوًل  والأكلللللللرث  اإنلللتلللاجللليلللة،  الأكللللللرث 
واملللهللملل�للشللني، وامللل�للشللتللدامللة بلليللئلليللاً، واللللقلللادرة على 
�شحياً  طللعللامللاً  تللوفللر  والللتللي  والللتللكلليللف،  التحمل 

ومغذياً للجميع.
قادة  مللن  نخبة  الأ�للشللبللوع،  هلللذا  خلللالل  ويجتمع 
الفكر واأ�شحاب الروؤى و�شناع التغيري العامليون، 
لتبادل الأفكار حول كيفية جعل �شال�شل الإمداد 
املالئمة  ولإيللجللاد احللول  كللفللاءة،  اأكللرث  الغذائي 
لتقليل الهدر، ومعاجلة امل�شاكل املتعلقة بالغذاء 
اأن احلد  اعلللتلللروا  كللاللل�للشللمللنللة وامللللجلللاعلللة. حلليللث 
وبيئياً  اجتماعياً  حتللديللاً  يعد  الللطللعللام  هللدر  مللن 
واقللتلل�للشللاديللاً ذو تللاأثللري عللاملللي، ولللذلللك لبلللد من 

العمل ب�شكل جماعي للتغلب عليه.
الدولية ومقدمة  املتحدثة  وقالت �شايل مو�شى، 
الرامج يف دولة الإمارات العربية املتحدة: "يعد 
يقدر  مللا  عللن  م�شوؤولني  وهللدرهللا  الأغللذيللة  فقد 
الكربون  اأك�شيد  ثللاين  انبعاثات  من   8% بنحو 
لفقدان  القت�شادية  التكاليف  وتللقللدر  العاملية، 
الغذاء بنحو 400 مليار دولر �شنوياً". واأ�شافت 
اأ�شخا�ض  اأن �شخ�شاً واحداً من كل ت�شعة  مو�شى 

يعاين من نق�ض التغذية، بينما ُيفقد اأو يهدر ما 
ي�شل اإىل ثلث اإجمايل الغذاء على كوكب الأر�ض. 
التنفيذي،  الرئي�ض  براين�ض،  ميني  قالت  فيما 
"برايفا" يف هولندا:  �شركة  ملكية  وال�شريك يف 
باأكملها  الغذاء  دورة  يف  ي�شارك  �شخ�ض  كل  "اإن 
-من الإنتاج اإىل ال�شتهالك- يجب اأن يعمل مع 
الللذي نح�شل من  النظام  اجلميع لإعللادة هيكلة 
خالله على طعامنا وتقليل فقد الطعام وهدره". 
اليوم  الغذاء  بها  ننتج  التي  "الطريقة  وتابعت: 
لها تاأثري على تغري املناخ، ويف الوقت نف�شه يوؤثر 
للغذاء،  اإنتاجنا  طريقة  على  اأيلل�للشللاً  املللنللاخ  تغري 
يف  التوتر  مللن  الكثري  لنا  �شي�شبب  الأملللر  وهلللذا 
اأن  "علينا  بللرايللنللز:  الللقللادمللة. واأ�للشللافللت  الللعللقللود 
ندرك اأنه اإذا كان لدينا 20 عاماً فقط من الآن 
يت�شوروا  لن  الأ�شخا�ض  مليارات  اأن  من  للتاأكد 

جوعاً، فالبد اأن نتحرك ب�شرعة كبرية".
ومن جانبها، قالت لويز نا�ض، املوؤ�ش�ض والرئي�ض 
التنفيذي ل�شركة "�شريكالريتي" يف نيوزيالندا: 
"النظام الذي نعمل فيه معطل بطبيعته، فعندما 

يكون لدينا هذا القدر من نفايات الطعام، فهذا 
اإعادة  لذا فنحن نقرتح  ما،  اأن هناك خلل  يعني 
ت�شميم عملنا مع الطبيعة ب�شكل جذري، لي�شبح 
يف  اأيلل�للشللا  التفكري  وعلينا  �للشللدهللا،  وللليلل�للض  معها 
كلليللفلليللة متللكللني الللللغللللذاء، وامللللغلللذيلللات، ملللن خالل 
�شمان تدفقها بطريقة دائرية، كما هو احلال يف 

الطبيعة، حيث ل يوجد هدر للغذاء".
الدول  اأكللرث  مللن  واحلللدة  باأنها  نيوزيلندا  ُتللعللرف 
والثقافة  الزراعة  العامل يف  على م�شتوى  تقدماً 
متطلبات  الللغللذائللي  قطاعها  يلبي  حيث  املللائلليللة، 
اأي  عللام،  كللل  عاملي  م�شتهلك  مليون   40 حللوايل 

ثمانية اأ�شعاف عدد �شكانها.
العي�ض"،  و�شبل  والللزراعللة  الللغللذاء  "اأ�شبوع  ُيعد 
الع�شرة  امللللو�لللشلللوعلللات  اأ�للشللابلليللع  �للشللمللن  الللتللا�للشللع 
اإك�شبو  الأر�لللللض يف  وكلللوكلللب  الإنللل�لللشلللان  لللرنللامللج 
لتبادل  من�شة  الرنامج  وي�شكل  دبللي،   2020
اأجل  ملللن  ملللللهللمللة  نللظللر وروؤى جلللديلللدة  وجلللهلللات 
مواجهة اأكر التحديات والفر�ض التي ي�شهدها 

ع�شرنا احلايل. 

قرباين وقا�شيموف ي�شدحان باأنغام روحانية يف اإك�شبو 2020 دبي املغني الفلبيني زاك تابودلو 
ي�شعل الأجواء على من�شة اليوبيل
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تابودلو،  زاك  الفلبيني  املغني  قدم 
من�شة  علللللى  ا�للشللتللثللنللائلليللا  حللفللال   ،
دبي،   2020 اإكلل�للشللبللو  يف  اللليللوبلليللل 
جلمهور متيز بالتنوع، وح�شر من 
النجم  مل�شاهدة  الأمللاكللن  خمتلف 
الللل�لللشلللاب، اللللللذي حلل�للشللد ملللا يفوق 
موقع  على  م�شاهدة  مليون   300
ت�شدر  األبوما  واأطلق  "يوتيوب"، 
املركز الأول يف الفلبني منذ بداية 
اأ�شابيع  �شبعة  وملللدة  العام اجلللاري، 
تابودلو  زاك  ا�للشللتللهللر  مللتللتللاللليللة. 
الفلبينية  الن�شخة  يف  مب�شاركته 
ذلك  وبعد  كيدز".  فوي�ض  "ذا  من 
بكتابة  زاك  بللللداأ  قللللليلللللة،  بلل�للشللنللوات 
الأغللللللاين واإنللللتللللاج املللو�للشلليللقللى. ويف 
"اأيالند  اإىل  ان�شم   ،2020 عللام 
وا�شل  حلليللث  فلبينز"،  ريللللكللللوردز 
ت�شكيل هويته كمو�شيقي من خالل 
مثل"نانغانغمبا"  اأغلللللاٍن  اإطللللالق 
بنجاحه  وا�شتمر  و"�شيغورادو"، 
الذي فاق التوقعات يف العام املا�شي 
زاك  ُيعد جناح  العام.  ومطلع هذا 
�شنه، عالمة  تابودلو، رغم حداثة 
الفلبني،  يف  الغناء  عللامل  يف  فارقة 
الأكر  باحل�شة  اأغللانلليلله  وحتللظللى 
من البث �شنويا، حيث فازت اإحدى 
بثا  الأكللرث  الأغنية  بلقب  اأغنياته 
يف الفلبني لعام 2021. بداأ املغني 
اإك�شبو  الع�شرين عاما حفله يف  ذو 
2020 دبي بحيوية ون�شاط، و�شط 
من  ومعظمهم  احلا�شرين،  هتاف 

اجلن�شية الفلبينية. 
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يف اأجواء ذات �شبغة روحانية وباأداء 
الإيللراين علي  اأمتع  راٍق،  كال�شيكي 
ر�للشللا قللربللاين والأذربلليللجللاين عليم 
قللا�للشلليللمللوف جلللملللهلللور مللل�لللشلللرح دبي 
2020 دبي يف  ميلينيوم يف اإك�شبو 
الثنائي،  �شهرة جتلت فيها عبقرية 
باملو�شيقى  احل�شور  اأطربا  اللذين 
للمو�شحات  الأقللللللللرب  اللل�للشللوفلليللة 

ال�شورية واملقام العراقي.
و�شالت  وقا�شيموف  قللربللاين  اأدى 
الرتحيب  لقلللللت  رائللللعللللة  غللنللائلليللة 
والللتلل�للشللفلليللق ملللن احلللل�لللشلللور، الذي 
يف  املقيمة  اجلللاللليللات  خمتلف  �شم 
الذين  الأجللانللب  وال�شياح  الإملللارات 

ت�شتهويهم املو�شيقى التقليدية.
وكلللانلللت اللل�للشللهللرة علللبلللارة علللن اإبللللداع 
ملللو�لللشللليلللقلللي وتللللنللللا�للللشللللق كللللبللللري بني 
ال�شلة  بللحللكللم  واللللفلللرقلللة،  الللثللنللائللي 
واأذربيجان  اإيلللران  بللني  جتمع  التي 
الللنللوع من  بللهللذا  البلدين  وا�للشللتللهللار 
الطبوع املو�شيقية. ومتيزت ال�شهرة 
تتالءم  الللتللي  احلزينة  بللالإيللقللاعللات 
وطبيعة الأغاين التقليدية، املتغنية 
بللالأ�للشللعللار الللقللدميللة جلللالل الدين 
عللمللر اخليام  وربلللاعللليلللات  الللللرومللللي 

وغريها.
اأ�شهر  ر�شا قرباين من  ُيعتر علي 

اأعماله  وتتميز  الإيرانيني،  املغنني 
بالتنوع واملزج بني خمتلف الأ�شكال 
قدم  حلليللث  والللثللقللافللات،  املو�شيقية 
مع  امل�شرتكة  الأعللمللال  من  العديد 
فنانني من بلدان متنوعة، كفرن�شا 
والهند ومايل. و�شرع علي ر�شا  يف 
درا�شة الأداء ال�شوتي يف �شن الثانية 
القراآن،  بللتللالوة  بلللداأ  علل�للشللرة، حلليللث 
وعندما بلغ 27 عاما، اأ�شبح مغنيا 
باإيران.  الللوطللنلليللة  الأوركلل�للشللرتا  يف 
وا�شتهر بتقدمي الأ�شكال التقليدية 
كالرديف  الإيللرانلليللة  املو�شيقى  مللن 

والت�شنيف.
الأذربللللليلللللجلللللاين عليم  امللللغلللنلللي  اأمللللللا 
و�شام  على  حا�شل  فهو  قا�شيموف، 
اللل�للشللرف الأذربلللليللللجللللاين، وهللللو من 
املتاأثرين باملن�شد الباك�شتاين ن�شرت 
قا�شيموف  ي�شتهر  خللان.  علي  فتح 

وُتعرف  التقليدية،  املقامات  بغناء 
الكال�شيكي  الغناء  يف  الراعة  عنه 
املعروف يف اأذربيجان ومنطقة اآ�شيا 
الو�شطى بل"املغام"، الذي ُيعتقد اأنه 

م�شتوحى من املو�شيقى العراقية.
وُيعد قا�شيموف من عمالقة الغناء 
العديد  حلللاز  حلليللث  اأذربللليلللجلللان،  يف 
واختري  والتكرميات،  اجلللوائللز  من 
مغنني  خم�شة  اأفلل�للشللل  مللن  واحللللدا 

على مر الع�شور.
بحرارة  اأغللانلليللهللمللا  الللثللنللائللي  اأدى 
تللللالملللل�للللض الللللقلللللللللب علللللر الللل�لللشلللوت 
الللقللوي واحللللزيلللن، اللللذي زادت من 
التقليدية  املو�شيقية  الآلت  قوته 
امل�شتخدمة يف اآ�شيا الو�شطى يف اأداء 
ي�شتمدان  اللذين  والآ�للشلليللك،  املغام 
جذورهما من ثقافة �شعوب القوقاز 

واآ�شيا الو�شطى.
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�سيظل الطعام والنظام الغذائي دائما مفتاح اإطالة متو�سط العمر، وفقا خلرباء ال�سحة. ويف 
الواقع، فاإن تناول الأطعمة التي تفيد امليكروبيوم اخلا�س بك، �سيوفر جمموعة من 

الفوائد ال�سحية.
بال�سكري  الإ�سابة  خماطر  وتقليل  الكولي�سرتول  خف�س  الفوائد:  هذه  وت�سمل 

وحت�سني الإدراك وحتى مزاجك.
وميكن اأن تكون الأعمال الداخلية جل�سم ال�سخ�س م�ساألة علمية، وعلى هذا النحو ل 
يفكر فيها كثريا. ومع ذلك، من خالل كونك اأكرث وعيا بكيفية عمل ج�سمك والأطعمة 
التي توؤثر على هذا النظام ب�سكل اإيجابي، فاإنه �سي�ساعدك على احل�سول على مناعة اأقوى 

وتقليل الأمرا�س وحياة اأطول واأكرث �سحة.

اأن  اإىل  امللللتلللزايلللدة  الأبللللحللللاث  وتلل�للشللري 
ميكروبات الأمعاء ل ت�شارك فقط 
يف جميع جوانب وظائف اجل�شم، 
ال�شيخوخة  يف  اأيللل�لللشلللا  ولللللكللللن 

ال�شحية.
وقد ي�شاهم عدم توازن امليكروبات 
غري ال�شحية يف الأمعاء يف زيادة 

الوزن، 
الدم،  يف  ال�شكر  ن�شبة  وارتلللفلللاع 
ن�شبة  وارتلللللللللفلللللللللاع 

الكولي�شرتول يف الدم وا�شطرابات اأخرى.
وتظهر النتائج اجلديدة اأن ميكروبيوم الأمعاء 
املناعة  �للشللعللف  ا�للشللتللعللادة  يف  يلل�للشللاعللد  اأن  ميللكللن 

والإدراك املرتبط بال�شيخوخة.
له  �شحي  ميكروبيوم  وجللود  اأن  املللعللروف  ومللن 

تاأثري كبري على ال�شحة العامة وطول العمر.
وتللللوؤثللللر ملللاليلللني الللبللكللتللرييللا اللللتلللي تللعلليلل�للض يف 
اأج�شادنا على جهاز املناعة لدى ال�شخ�ض وتقلل 
املرتبطة  بلللالأملللرا�لللض  الإ�لللشلللابلللة  ملللن خمللاطللر 

بال�شيخوخة.
ومللع ذلللك، فقد ربطت الخللتللاللت يف بكترييا 
ذلك  امل�شاكل، مبللا يف  مللن  الأمللعللاء مبجموعة 
النوع  ال�شكري من  ال�شمنة ومر�ض 
2 وحتى ا�شطرابات املزاج.

نظام  اتللللبللللاع  ويلللنلللبلللغلللي 
غللذائللي مللتللوازن غني 
بالألياف والأطعمة 
اللللللللتلللللللي حتللللتللللوي 
طبيعي  بللل�لللشلللكلللل 
الروبيوتيك  على 
واللللريلللبلللايلللوتلللكللل�لللض، 
املخمرة  اخللل�للشللار  مللثللل 
والبقوليات  واللللللزبلللللادي 

واملوز والكتان.
املعهد  يف  نلل�للشللرت  درا�لللشلللة  ويف 
الوطني لل�شيخوخة، مت التحقيق 
يف اأمنلللللللاط مللليلللكلللروبللليلللوم الأمللللعللللاء 
بال�شيخوخة  وارتلللبلللاطلللهلللا  اللللفلللريلللدة 

ال�شحية وزيادة طول العمر.
وحلل الباحثون يف الدرا�شة الت�شل�شل اجليني 
نتائج  بيانات  مللن  وثلللروة  املللعللوي  للميكروبيوم 
 9000 مللن  الأخللللرى لأكلللرث  والللبللقللاء  ال�شحة 

�شخ�ض ترتاوح اأعمارهم بني 18 و101.
ملجتمع  طولية  لدرا�شة  خا�شا  اهتماما  واأوللللوا 
ي�شم اأكرث من 900 من كبار ال�شن، للح�شول 
اجلهاز  ميكروبيوم  لرتكيب  اأو�شح  �شورة  على 

اله�شمي النا�شج.

الإن�شان،  عمر  "طوال  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت 
التي  الأمنلللاط  بع�ض  الأمللعللاء  ميكروبيوم  يتبع 

ميكن التنبوؤ بها،
 مللع الللتللغلليللري اللل�للشللريللع مللن الللطللفللولللة اإىل �شن 
ثم  العمر،  منت�شف  حتى  وال�شتقرار  الثالثة، 
مرحلة  اأواخلللر  يف  يللبللداأ  الللذي  املت�شارع  التغيري 

البلوغ".
واأ�شافت: "الأ�شخا�ض الذين اأ�شبحت ميكروبات 

اأمعائهم فريدة من نوعها مع تقدم العمر، 
ولديهم  اأ�للشللرع  ب�شكل  امل�شي  على  قللادريللن  كانوا 
باأقرانهم  مقارنة  عام  ب�شكل  اأف�شل  تنقل  قللدرة 
الذين اأظهروا تغريات اأقل يف امليكروبات املعوية 

مع تقدم العمر.
الذين  اأولللئللك  ا�شتخدم  ذلللك،  اإىل  وبللالإ�للشللافللة   
لديهم بيئات اأمعاء اأقل تنوعا املزيد من الأدوية، 
اأكرث  مللرتللني  للللللوفللاة  تعر�شهم  احللتللمللال  وكلللان 

تقريبا خالل فرتة الدرا�شة".
لديهم  الللذيللن  ال�شن  كبار  اأن  الباحثون  ووجللد 
منلللط فللريللد ملللن الللتللغلليللريات يف ملللللف تعريف 
اأي�شا  مييلون  اله�شمي،  اجلهاز  يف  امليكروبات 
لفرتة  ويللعلليلل�للشللون  �شحة  اأكلللرث  يللكللونللوا  اأن  اإىل 

اأطول من اأقرانهم.
للم�شاركني  الللدم  اختبارات  واأظهرت 
الأكلللللرث �للشللحللة ملل�للشللتللويللات اأقللللل من 
الدهني  الللللروتللللني  كلللولللليللل�لللشلللرتول 

منخف�ض الكثافة وم�شتويات اأعلى من 
فيتامني )د(،

التي  املفيدة  الللدم  اأيلل�للض  نللواجت  اإىل  بالإ�شافة   
تنتجها ميكروبات الأمعاء.

ووجد الباحثون اأي�شا اأن الأنظمة 
الغنية  احلللللديللللثللللة  الللللغللللذائلللليللللة 
ال�شكرية  اأو  اململحة  بالأطعمة 

باأمعاء  ت�شر  قد  الدهنية  اأو 
ال�شيخوخة، 

دمللللللج  ميللللللكللللللن  حللللللللني  يف 
الأطعمة الغنية بالألياف 
مثل الفواكه واخل�شروات 

التمارين  مع  واملك�شرات  والفا�شوليا  والللبللذور 
للم�شاعدة  الللريللا�للشلليللة 

حلللللللملللللللايلللللللة  يف 
م  بيو و ميكر

الأملللللللللعلللللللللاء 
ال�شحي. 

وتللل�لللشلللاعلللد 

البكترييا املفيدة يف اأمعائنا اأي�شا على منع منو 
البكترييا ال�شارة، وحتمينا من الكائنات احلية 
الللدقلليللقللة الللغللازيللة، وتلل�للشللاعللد يف احلللفللاظ على 

�شالمة احلاجز املعوي.
اأكرث  ال�شحية  لالأمعاء  احليوية  املنطقة  وتعد 
علللللى مللنللاعللة ج�شمك من  فللاعللللليللة يف احلللفللاظ 
تعزز طول  بدورها  والتي  اخلارجية  اللتهابات 

العمر.

الفواكه واخل�سراوات والبذور والفا�سوليا واملك�سرات

اأطعمة حتد من خماطر مر�ص ال�شكري وتعزز املناعة وطول العمر!

اأكرث  النومي من  النف�ض الن�شدادي   ويعد الأرق وانقطاع 
ا�شطرابات النوم �شيوعا، حيث يوؤثران على 10 اإىل 30% 
من ال�شكان، ولكن ميكن اأن يعاين النا�ض غالبا من احلالتني 
يف الوقت نف�شه، بح�شب الدكتور با�شتيان ليت�شات من معهد 

فلندرز للبحوث ال�شحية والطبية، ق�شم �شحة النوم .
واأو�شح الدكتور ليت�شات: "يف ال�شابق، مل يكن ُيعرف �شوى 
القليل عن تاأثري الأرق املر�شي امل�شرتك مع انقطاع النف�ض 
هو  نعرفه  ما  ولكن   )COMISA( النومي  الن�شدادي 
اأنه بالن�شبة لالأ�شخا�ض الذين يعانون من كلتا احلالتني، 

الللذيللن ل  اأولللئللك  اأ�للشللواأ مللن  تللكللون النتائج ال�شحية دائللمللا 
مللن حالة  يعانون  الللذيللن  اأولللئللك  اأو  حللالللة  اأي  مللن  يعانون 

واحدة فقط".
 European ويف الدرا�شة اجلديدة، التي ُن�شرت يف جملة
فليندرز  باحثو  در�لللض   ،Respiratory Journal
جمموعة بيانات كبرية من الوليات املتحدة ت�شم اأكرث من 
امل�شرتك مع  املر�شي  الأرق  �شخ�ض لفهم خماطر   5000

انقطاع النف�ض الن�شدادي النومي.
وتابع الباحثون امل�شاركني، الذين بلغت اأعمارهم نحو 60 

عاما يف بداية الدرا�شة، و%52 منهم من الإناث، ملدة 15 
عاما تقريبا، مع ت�شجيل وفاة 1210 اأ�شخا�ض خالل تلك 

الفرتة.
الأرق  الذين يعانون من  امل�شاركني  اأن  اإىل  النتائج  واأ�شارت 
النومي  النلل�للشللدادي  النف�ض  انقطاع  مللع  امل�شرتك  املر�شي 
الدم  �شغط  بارتفاع  لالإ�شابة  مرتني  عر�شة  اأكللرث  كللانللوا 
والأوعية  القلب  باأمرا�ض  لالإ�شابة  عر�شة  اأكللرث  و70% 
اأو  بامل�شاركني الذين ل يعانون من الأرق  الدموية مقارنة 

توقف التنف�ض اأثناء النوم.
من  يعانون  الذين  امل�شاركني  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  واأظللهللرت 
الن�شدادي  النف�ض  انللقللطللاع  مللع  امللل�للشللرتك  املللر�للشللي  الأرق 
للوفاة   47% بن�شبة  مللتللزايللدة  خمللاطللر  لللديللهللم  الللنللومللي 
)لأي �شبب( مقارنة بامل�شاركني الذين ل يعانون من الأرق 
اأو توقف التنف�ض اأثناء النوم، حتى عندما مت اأخذ العوامل 

الأخرى املعروفة بزيادة معدل الوفيات يف العتبار.
"هذه هي  الللبللحللث:  قلللاد  اللللذي  ليت�شات،  الللدكللتللور  ويللقللول 
امل�شاركني  لللدى  الوفيات  خماطر  لتقييم  الأوىل  الدرا�شة 

امل�شابني بالأرق املر�شي وتوقف التنف�ض اأثناء النوم".
للتحقيق  البحث  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  حني  ويف 
يف ما قد يت�شبب يف ارتفاع خماطر الوفيات لأولئك الذين 
امللل�للشللرتك مللع انللقللطللاع النف�ض  يللعللانللون مللن الأرق املللر�للشللي 
البحث  من  املزيد  اإن  الباحثون  يقول  النومي،  الن�شدادي 
فعال  ب�شكل  تعمل  العالجات  اأن  من  للتاأكد  اأي�شا  مطلوب 
يف درء الأ�شرار.ويو�شح الدكتور ليت�شات: "قد تكون هناك 
حللاجللة اإىل عللالجللات حملللددة لللالأ�للشللخللا�للض الللذيللن يعانون 
فعالية  اأن نفح�ض  املهم  لذا من  ا�شطرابات متزامنة،  من 
الفئة  هلللذه  يف  الللنللومللي  التنف�ض  وتللوقللف  الأرق  عللالجللات 

املحددة من ال�شكان".

درا�شة تك�شف عن ا�شطرابات �شائعة للنوم قد تكون قاتلة
ك�سفت درا�سة حديثة اأن اأولئك الذين يعانون من جمموعة من ا�سطرابات النوم ال�سائعة، 

يواجهون خطرا اأكرب للوفاة املبكرة مقارنة مبن ل يعانون من اأي من هذه ال�سطرابات.
النف�س الن�سدادي  وانقطاع  الأرق  يعانون من كل من  اأن من  فليندرز،  واأفاد باحثو جامعة 
النومي هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة مب�سكالت القلب، وي�سل احتمال الوفاة املبكرة لديهم اإىل 

ن�سبة 50% تقريبا، مقارنة باأولئك الذين لي�س لديهم اأي من هاتني احلالتني.
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العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن قرار بالتنفيذ 

مرهون عقار  بيع   5/2021/250
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شدهم / جاوراف دهاوان
جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ / بنك امل�شرق �ض م ع
وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم 
الر�ض : 846 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1  - رقم العقار : 2303  
- رقم الطابق : 23 -  امل�شاحة : 111،42 مرت مربع ( كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها 
)333123.56(   درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة 

احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز .
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�شم ال�شركة : بي كيه لالأقم�سة - �س ذ م م  

 - التجاري  اخلليج   - بللردبللي   - ليمتد   25 بللرامي  ملك   3301 رقللم  : مكتب  العنوان 
ا�شتدامة B - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 679717 
الإقت�شاد  دائللللرة  تعلن  هلللذا  مبللوجللب   1105800  : الللتللجللاري  بال�شجل  الللقلليللد  رقلللم 
ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قللد  بللاأنلله  دبللي  يف  وال�شياحة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/14 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
العنوان : مكتب  الكتبي وم�ساركوه حم�سابون قانونيون  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم 
رقم A - 3401 - 8B-3401 ملك �شعيد �شهيل - بردبي - املركز التجاري الول - 
هاتف : 3215355-04 فاك�ض : 3215356-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : الكتبي وم�ساركوه حم�سابون قانونيون
العنوان : مكتب رقم A - 3401 - 8B-3401 ملك �شعيد �شهيل - بردبي - املركز 
3215356-04 مبوجب  3215355-04 فاك�ض :  التجاري الول - هاتف : 
اأعاله  املللذكللور  امل�شفي  تعيني  مت  قللد  بللاأنلله  دبللي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هللذا 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  بي كيه لالأقم�سة - �س ذ م م  لت�شفية 
 2022/2/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/14
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

 اعالن ن�شرا
اإىل املنفذ �شده / ايدك�ض ل�شباغ ال�شيارات وميثلها خديجة عبيد �شعيد ، 

املنفذ/ عبداهلل مو�شى  اأن  ، وذلك حيث  ومقرها مدينة خور فكان - الردي 
عبداهلل ، قد قام بفتح ملف التنفيذ - ت�شليم �شريع بالرقم 2022/23 لدى 
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم 
�شخ�شيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 
حالة  ويف  خورفكان.  بلدية  مقر  يف  اأمامها  للمثول  الإعالن  تاريخ  من  يوم 
تخلفكم عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�شوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
الدائرة الثامنة / التنفيذ 

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004757 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جي�ض ل�شت�شارات ال�شالمة وال�شحة املهنية  
جمهول حمل الإقامة : العنوان / عجمان - الرا�شدية 1 تليفون / 0554782671 

مكاين رقم / 4536709294  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/3/3 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/17 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الفرا�شة البي�شاء ملقاولت التك�شية والر�شيات   
عمايل   SHCEXCILABS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000018/ 

اإىل املحكوم عليه : الفرا�شة البي�شاء ملقاولت التك�شية والر�شيات 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شعيد اهلل رحمه اهلل رحمه اهلل ، اجلن�شية بنجالدي�شي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 14607  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شهباز علي نيامت علي   
املرجتعة   ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000565/ 

اإىل املحكوم عليه : �شهباز علي نيامت علي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ الوا�شط للعقارات  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 84500  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شامر للتجارة العامة ذ م م   
املرجتعة   ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000717/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�شامر للتجارة العامة - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ انور �شاه اعتبار �شاه  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 51350  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0008594 يف  الدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه / حممد �شاكر حممد جهانكري ، العنوان : 9408099  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/16 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / اأجرة ال�شارقة - ذ م م  ، بالتايل :

ن�ض احلكم - حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري :- 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 14895.68 درهم )اأربعة ع�شر 
الف  وثمامنائة وخم�شة وت�شعون درهما و 68 فل�ض( مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام على األ تزيد الفائدة على اأ�شل املبلغ املق�شى 

به ، وبالر�شوم وامل�شاريف. 
حكما غري قابال لال�شتئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003815 يف  الدعوى رقم

العنوان   ، العليلي  اخلر�شي  �شامل  فهد  حميد   / عليه  املحكوم   : اإىل 
بتاريخ 2021/12/20 قد حكمت عليك  بانه  9374438   نحيطكم علما 
الإ�شالمي  دبي  بنك   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  املحكمة يف  هذه 
للبنك  يوؤدي  اأن  عليه  املدعي  الزام   : بالتايل  عامة(  م�شاهمة  )�شركة 
درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   364970.80 مبلغ  املدعي 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
انذار بالن�شر

رقم )2022/24987(
املنذر : تراي �شتار ميدل اي�شت اند�شرتي�ض �ض.ذ.م.م

املحرر  دبي رقم  العدل  الكاتب  اأ�شوًل لدى  القانونية م�شدقة  وال�شت�شارات  للمحاماة  ملكتب/�شلوى عمر  وكالة  مبوجب 
دبي -   : العنوان   - /�شلوى حممد حممد عمر   املحامية  قانوناً  وميثله   2021/9/8 بتاريخ   192675/1/2021

اخلليج التجاري - �شارع مرا�شى درايف - برج كلوفرباي - الطابق 3 - مكتب رقم 308 - هاتف رقم : 48769883.
املنذر اليه : �شركة ال�شا للهند�شة والإن�شاءات ذ.م.م.

العنوان : اأبو ظبي، حو�ض 63، قطعه 10، الطابق 1، مكتب رقم 105، وحدة / املالك اأحمد علي حممد عبد اهلل  حو�ض 
مكتب رقم 105 اأبوظبي. هاتف : 0506627451   -  1 الطابق   -  10 قطعة   -  63

مو�شوع الإنذار :
انذار عديل ب�شداد مبلغ 63،367،20 درهم.

لذلك ، يخطر املخطر/ املخطر اليه ب�شداد مبلغ وقدره )63،367،20( ثالثة و�شتون الفا وثالثمائة و�شبعة و�شتون 
درهم وع�شرون فل�ض، وذلك خالل مدة اأق�شاها 5 اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذارو يف حال عدم الت�شديد �شي�شطر املنذر 
لتخاذ الإجراءات القانونية والق�شائية املدنية واجلزائية وا�شت�شدار امر الداء للمطالبة مبلا ذكلر بال�شافة اىل التعوي�ض 

اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم و م�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
انذار وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )2022-24754(
املنلللللللللذرة : درميز واي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

املنذر اإليها : نوريتا لعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م
)جمهول حمل الإقامة(

الللوفللاء مببلغ  ب�شرورة  وتكلفها  اإليها  املنذر   - املللنللذرة  تنذر  الإنلللذار  هللذا  مبوجب 
اإماراتياً خالل خم�شة اأيام من تاريخ هذا الإعالن، واإل �شوف  درهما   261،884
تلجئ املنذرة اإىل الق�شاء لتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم واإلزامكم ب�شداد 
املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   )%5( بواقع  عنه  التاأخريية  والفائدة  الدين  مبلغ 

الق�شائية ولغاية ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/26341(
املنذره : زهره العني لتنظيم احلفالت )�ض.ذ.م.م(

املنذر اليه : طارق �شابر حممد عبد اهلل
املو�شوع : تكليف بت�شليم ا�شل ال�شيكات ارقام 100014 - 100015 امل�شحوبني علي 

نور بنك(
 100014 ارقللام  ال�شيكات  ا�شل  بت�شليم  نكلفكم وننذركم  املوكل  نيابة عن  فاإننا   ، وعليه 
 100015  - بنك  نور  على  امل�شحوب   2020-04-16 بتاريخ  درهم   10.000 مببلغ 
و ذلك خالل  نور بنك(  امل�شحوب على   2020-05-16 بتاريخ  15.000 درهم  مببلغ 
اإتخاذ  اإىل  �شن�شطر  فللاإنلله  اإل  و  بالن�شر،  العلللالن  تللاريللخ  مللن  ايللام  تتجاوز خم�شه  مللدة ل 
الر�شوم  القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلنا مع ت�شمينكم  الإجللراءات 

و امل�شروفات و كامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
انذار وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )2022-24742(
املنلذرة : مالتيبال�شت دبي )�ض.ذ.م.م(

املنذر اإليهم : اأوم الكرتوميكانيك �ض.ذ.م.م
قا�شم جان بهرمند - باك�شتاين اجلن�شية

اأوم الكرتوميكانيك �ض.ذ.م.م - فرع ال�شارقة
)جمهويل حمل الإقامة(

مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة - املنذر اإليهم وتكلفهم باأن يوؤدوا لها كامل مبلغ الدين 
وقدره 241،267،21 درهم )مائتان وواحد واأربعون األفاً ومائتان و�شبعة و�شتون درهما 
وواحد وع�شرون فل�شاً( خالل خم�شة اأيام من تاريخ هذا الإعالن واإل �شوف تلجئ املنذرة 
و  الدين  مبلغ  ب�شداد  واإلللزامللكللم  بحقكم  القانونية  الإجللللراءات  كافة  لتخاذ  الق�شاء  اإىل 
الفائدة التاأخريية عنه بواقع )5%( �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية ولغاية ال�شداد 

التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
MOJAU_2022- 0050899 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

التجارية  الرخ�شة  ميلك   - اجلن�شية  بنجالدي�شي   - احمد  من�شور  حممد   : ال�شيد  اأن  حيث 
باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  وال�شباغ(  والر�شيات  التك�شية  ملقاولت  الغرب  )لوؤلوؤة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )783720( حيث ان ال�شيد: حممد من�شور احمد - بنجالدي�شي 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )لوؤلوؤة الغرب ملقاولت 
 - كبري  �شرياج  على  ال�شيد/ايوب  اىل   )%100( البالغة  وال�شباغ(  والر�شيات  التك�شية 
بنجالدي�شي اجلن�شية - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 

العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(  اإداري   ADFICFICIADMMJR2021 /0000459 يف  الدعوى رقم

FZE اإىل املدعي عليه : جاري�شما فا�شونز
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة �ض ب 9156 الريد 

  INFO@GAREZMA.COM اللكرتوين
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/28 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
- مكتب مدير  الإبتدائية  )املحكمة  رقم  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى( 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

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

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي عبدالرحمن املالكي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/27457(
املنذر / احلقوق الدولية حمامون وم�شت�شارون قانونيون )�شابقا( - خالد كلندر املازمي 

للمحاماة وال�شت�شارات القانونية )حاليا( - بوكالة املحامي خالد كلندر املازمي 
املنذر اليه الأول / �شاباد اتالكال 

املنذر اليه الثاين / عبد ال�شمد مويدو 
املو�شوع 

مليون  )اثنان   2،500،000 والبالغ  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ب�شداد  قانوين  اخطار 
املنذر خالل خم�شة  ل�شالح  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�شامن  درهللم(  الف  وخم�شمائة 
والر�شوم  وال�شرر  العطل  ت�شمينكم  مع  الإنلللذار  لهذا  ت�شلمكم  تاريخ  من  عمل  ايللام 

وامل�شاريف واملرتتبة على التاأخري يف ال�شداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اكرم علي امانت علي   
اداء    اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000513/ 

اإىل املحكوم عليه : اكرم علي امانت علي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ علي حممد حجي القبي�شي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 38539.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداحلفيظ عبدالعزيز بهتي   
اداء    امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000197/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداحلفيظ عبدالعزيز بهتي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ علي حممد حجي القبي�شي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
 ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 21130 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
عبداللطيف لتجارة الأدوات ال�شحية والأ�شباغ عبداللطيف يو�شف عبداللطيف  

اداء اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005407/ 
اإمارة   : العنوان   - والأ�شباغ  ال�شحية  الأدوات  لتجارة  عبداللطيف  يو�شف  عبداللطيف   : عليه  املحكوم  اإىل 
رقم  هاتف  اهلل  عو�ض  فرج  ح�شني  عبداهلل  ملك  بناية   )1( رقم  حمل  الزهراء  �شارع  خلف  النباعة  ال�شارقة 
971505762010 - عبداللطيف يو�شف عبداللطيف - العنوان : اإمارة ال�شارقة النباعة خلف �شارع الزهراء 

حمل رقم )1( بناية ملك عبداهلل ح�شني فرج عو�ض اهلل هاتف رقم 971505762010
حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي - املنفذ �شركة م�شانع الأ�شباغ الوطنية املحدودة 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. ومبا 

املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 95384.0
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( باحل�شور امام املحكمة املذكورة ويف 

حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن بالن�شر 

الدعوي رقم 8763 ل�شنة 2021 جتاري جزئي
لدى حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

املرفوعة من املدعية : �شركة عليا حممد التجارية )�ض.ذ.م.م(
بوكالة ال�شادة / عبد الرحمن لوتاه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

�شد املدعى عليها : مطعم اريا�ض ويج )ذ.م.م(
املدعى عليها مطعم اريا�ض ويج )ذ.م.م( 

مدعوه للح�شور �شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلرة احل�شابية املقرر عقده يوم الأربعاء املوافق 03-02-
2022 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف �شباحا عن طريق التوا�شل عند بعد برنامج زووم م�شطحبني معكم كافة 

امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري، نرفق لكم بيانات غرفة زووم مع كامل الحرتام
Topic : nagy mohammed Yousef's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/9227052255?pwd-Q1KaW1Z0lrOUZQT09
Meeting ID : 922  705  2255 Password : 6c5JzZ

للتوا�شل / هاتف متحرك : 050-1449911 
nagy_4u@yahoo.co.in : الريد اللكرتوين

اخلبري احل�شابي /ناجي حممد اإبراهيم
خبري ح�شابي بوزارة العدل قيد رقم 584

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مطعم باريو في�ستا 
م�شوؤولية  ذات   : الللقللانللوين  ال�شكل   - بللردبللي   - برجمان  مركز  ملك  مطعم   : الللعللنللوان 
 1049330  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقللم   629933  : الرخ�شة  رقللم   ، حمللدودة 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دبللي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائللرة  تعلن  هللذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/1/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/9 وعلى من 
لتدقيق  ايه بي كيه �سقر  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه 
الق�شي�ض   - �شيف  عبداهلل  خليفة  علي  ملك   106 رقللم  مكتب   : العنوان  احل�سابات 
 04-2511586  : فاك�ض   04-2511585  : - هاتف  ديرة   - الثانية  ال�شناعية   -
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات
الق�شي�ض   - �شيف  عبداهلل  خليفة  علي  ملك   106 رقللم  مكتب   : العنوان 
 : فللاكلل�للض   04-2511585  : هلللاتلللف   - ديلللللرة   - الللثللانلليللة  اللل�للشللنللاعلليللة   -
باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب   04-2511586
وذلك  في�ستا  باريو  مطعم  لت�شفية  اأعللاله  املللذكللور  امل�شفي  تعيني  مت  قد 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/27 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
MOJAU_2022- 0051049 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعلالن

التجارية  الرخ�شة  اماراتي اجلن�شية - ميلك   - الطنيجي  �شعيد عبيد خمي�ض  ال�شيد/عبيد  اأن  حيث 
)الغر�ض للتجارة العامة( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم )782823( 
حيث ان ال�شيد: عبيد �شعيد عبيد خمي�ض الطنيجي - اماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))الغر�ض للتجارة العامة(( البالغة )100%( اإىل ال�شيد : عبده 
حمزه �شرور البنا - م�شري اجلن�شية - تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية ايل �شركة ال�شخ�ض 
)الغر�ض  اىل  العامة(  للتجارة  )الغر�ض  من  التجاري  ال�شم  تغيري  حمدودة.  م�شوؤولية  ذات  الواحد 
للتجارة العامة �شركة ال�شخ�ض الواحد ذات م�شوؤولية حمدودة(، وعمال بن�ض املادة )14( فقره 5 من 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم 
و انه �شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533
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العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000681 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبداهلل علي د�شرت�ض - جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة ال�شناعية 12 ال�شارع الثالث ال�شناعي 
�شره رقم 5 هاتف رقم 971561866806 /971555530200/971551169992

نعلمكم اأن املدعي طارق ح�شني عبداهلل غلوم ح�شن - اإماراتي اجلن�شية ينوب عنه بالوكالة ال�شيدة/ بدريه 
عي�شى غلوم جعفر - اإماراتية اجلن�شية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها بالتي : - الزام 
املدعي عليه بدفع مبلغ )130،783.60( درهم  - الزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب 
لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم   �شمول   - الدعاء  ولئحة  باجلل�شة  عليه  املدعي  اعالن   - املحاماة  
املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية.  لذلك انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/3/2 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/2/21 م
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 70533
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فا�شيكا داغنا�شيو وركو   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000799/ 

اإىل املحكوم عليه : فا�شيكا داغنا�شيو وركو 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شيف عبداهلل علي النومان ال�شام�شي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 11450  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0000300 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : ابو الكالم موندال - هندي اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�شي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية
قد  اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم 
انه بتاريخ 2022/1/12 

بعد الطالع على الوراق 
والزمته  درهم    )25000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

بامل�شروفات 
حرر بتاريخ 2022/2/18 - حرر بوا�شطة املوظف 

مركز �شعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0000390 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : ا�شماء كناوي مغربي / اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�شي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية
قد  اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

احلكم 
انه بتاريخ 2022/1/14 

بعد الطالع على الوراق 
والزمته  درهم  وقدره)18000(  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

بامل�شروفات 
حرر بتاريخ 2022/2/18 - حرر بوا�شطة املوظف 

مركز �شعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

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

تنازل/ بيع
اإعلالن

حيث اأن ال�شيدة : عفراء را�شد �شعيد بالعامرى الكتبي - اماراتية اجلن�شية - ميلك الرخ�شة 
التجارية )كافترييا الختيار الذكي( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة 
رقم ) 748363( حيث ان ال�شيدة: عفراء را�شد �شعيد بالعامرى الكتبي - اماراتية -اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها يف الرخ�شة التجارية ))كافترييا الختيار الذكي(( 
تغيري   - اجلن�شية  بنجالدي�شية   - على  اكر  اخرت  بروين   : ال�شيدة  اإىل  البالغة )%100( 
ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية ايل وكيل خدمات ، تنازل �شاحب الرخ�شة لخر ودخوله 
كوكيل خدمات، وعمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
على  الت�شديق  يتم  �شوف  انه  و  للعلم  الإعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل،  الكاتب  �شاأن  يف 
الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه 

اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيد/ كل حبيب حاجى اآقا كل - اجلن�شية : اأفغان�شتان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/احمد عمر على ال�شمري 
ال�شادرة من  العبايات(  )البندر خلياطة وتطريز  امل�شماه  الرخ�شة  الإمارات، يف   : - اجلن�شية 
دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )519251(، تعديالت اأخرى: تغيري ال�شكل 

القانوين للرخ�شة من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�ش�شة فردية(،
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / فرهلاد حممد ايوب، اجلن�شية : افغان�شتان يرغب يف البيع والتنازل 
الحتاد   : اجلن�شية  ايوب،  حممد  ال�شيد/عبدالغفار  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شلته  كامل  عن 
الرو�شي بالرخ�شة امل�شماه )�شم�ض م�شايف ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
ال�شم  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�شارقه،  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  رقم )749484( 
امل�شتعملة- ال�شيارات  غيار  قطع  لتجارة  )املعدن  اىل  ال�شيارات(  ل�شيانة  م�شايف  )�شم�ض  من  التجاري 
فرع 1( تغيري الن�شاط التجاري من )ال�شيانة وال�شالح العام للمركبات )كراجات( اىل )جتارة قطع 
الغيار امل�شتعملة لل�شيارات. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
الت�شديق   اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم  العدل. فقد  الكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة 
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

بنغالدي�ض   : اجلن�شية   - الدين  ممتاز  ال�شيد/ح�شن   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
: بنغالدي�ض،  ابوالكا�شم - اجلن�شية  ال�شيد/ حممد المني ح�شني جوى حممد  اإىل 
يف الرخ�شة امل�شماه )كافترييا ق�شر املدينة( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 
يف ال�شارقة بالرقم )541268(، تعديالت اأخرى: ليوجد، وعمالبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. 
فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

تنازل/ بيع
:الهند  اجلن�شية   ، اندوكا  بن  مويلكاريالت  امد   : ال�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد:  اىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�شته   والتنازل عن  البيع  يرغب يف   ،
امل�شماة  الرخ�شة  يف  الهند   : اجلن�شية   - حاجي  ا�شماعيل  باليبوزا  باليبوزا  ا�شرف 
)و�شايف �شوبر ماركت( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )514403( 
ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى : وعمالبن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن )حتت طائلة البيع( بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 
تي ئي كو�شي بدمنابهان راجيندرة بر�شاد امل�شنع الوطني للتغليف - ذ م م

)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2017/ M0001887 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
املنفذ �شدهم :1- الك�ض كو�شي تي ين كو�شي 2- بدمنابهان راجيندرة بر�شاد

ذ.م.م للتغليف  الوطني  امل�شنع   -3
ليكن معلوما ً لديكم بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما ً يف الدعوى، يق�شي بالزامكم بدفع 
، قد  الورقية  لل�شناعات  املنفذ/ �شنع الحتاد  ان  الر�شوم وامل�شاريف، وحيث  �شامال ً  مبلغ وقدره )15،585،262( درهم 
تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم M0001887/AJCEXCIREA2017 واعالن حتت طائلة بيع 

العقار بالن�شر يف التنفيذ اعاله، وبانه قد مت احلجز على العقار التايل
منطقة ال�شناعية اجلديدة حو�ض )ب( �شند ملكية رقم )ال�شناعية / ب/ 44( عقار م�شرتك يف  الر�ض  قطع   -1
حو�ض )د( �شند ملكية رقم )ال�شناعية / د38( عقار م�شرتك ،  اجلديدة  ال�شناعية  منطقة  يف  الر�ض  قطع   -2

لذا انتم مكلفني ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر الخطار ويف حال تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ 
بحقكم الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/27747(
املنذر : بنك اأبوظبي التجاري )�ض م ع( 

املنذر اإليها : درة ال�شفوح للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
املو�شوع

بتاريخ2015/5/1 وافقت املنذر اإليها على خطاب عر�ض ت�شهيالت م�شرفية املوؤرخ 2015/4/8 مبوجبه ح�شلت على قرو�ض من 
البنك املنذر. قامت املنذر األيها وبتاريخ 2015/5/17 و�شمانا ل�شداد الدين مو�شوع الت�شهيالت �شالفة الذكر باإبرام عقد رهن من 
الدرجة الأوىل مع البنك املنذر مبوجبه رهت املنذر اليها للبنك املنذر حق املنفعة على قطعة الأر�ض وكافة الن�شاءات واملرافق القائمة 
حاليا اأو تقام اأو تتواجد على الر�ض م�شتقباًل يف جممع دبي لال�شتثمار الأول على قطعة الأر�ض رقم 487 وم�شاحتها 4051،08 
مرت مربع باإمارة دبي نظري مبلغ وقدره 50،000،000 درهم )خم�شون مليون درهم( ومت ت�شجيل هذا الرهن لدى دائرة الأرا�شي 

والأمالك بدبي بتاريخ 2015/5/17
مل تقم املنذر اإليها ب�شداد الدين املرت�شد بنتها عن الت�شهيالت امل�شرفية �شالفة الذكر وتر�شد بذمتها مبلغ وقدره 29،416،290،82 
درهم )ت�شعة وع�شرون مليون واأربعمائة و�شتة ع�شر األف ومائتان وت�شعون درهم واثنان وثمانون فل�شا( حتى تاريخه ومل تقم ب�شداده 
رغم تكرار املطالبة الودية. عليه ، فلهذه الأ�شباب فاإن البنك املنذر يوجه هذا الإنذار للمنذر اإليها بطلب �شداد الدين املرت�شد بذمتها 
نتيجة الت�شهيالت امل�شرفية املوؤرخة 2015/4/8 والبالغ قدره 29،416،290،82  درهم )ت�شعة وع�شرون مليون واأربعمائة و�شتة 
ع�شر األف ومائتان وت�شعون درهم واثنان وثمانون فل�شا( حتى تاريخه وامل�شمون بعقد الرهن املوؤرخ 2015/5/17 يف مدة ل جتاوز 
ثالثني يوما من تاريخ هذا الإنذ حتت طائلة نزع ملكية العقار املرهون وبيعه باملزاد العلني وفقا لأحكام قانون الرهن التاأميني رقم 

دبي،  باإمارة  د  باإمارة   2008 ل�شنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن ح�شور اجتماع اخلربة الأول

الدعوى رقم 10021 ل�شنة 2021 جتاري جزئي 
لدى حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية - املدنية

املدعية : وايف ال�شناعية �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
)الإ�شم التجاري : الدائرة التجارية لل�شناعات الفنية - فرع من وايف ال�شناعية ذ.م.م(

املدعى عليها : ذبيان ل�شناعة الأملنيوم والزجاج ذ.م.م.
املدعى عليها : ذبيان ل�شناعة الأملنيوم والزجاج ذ.م.م - وعنوانها/ال�شارقة - ال�شجعة ال�شناعية - بالقرب 
من �شارع الإمارات - بجوار �شوبرماركت واحة ال�شجعة - هاتف رقم 0506225931 - مدعوة للح�شلور 
اأو وكيلها املعتمد لإجتماع اخلرة احل�شلابيلة املرئي عر برنامج ميكرو�شلوفت  بوا�شلطة ممثلها القانوين 
 https://teams.live.com/meet/9530470581245 : تيمز - بوا�شلطة الرابط التايل
واملقرر عقده ال�شلاعة الواحدة والن�شف بعد الظهر - يوم الثالثاء املوافق 01/03/2022 - م�شطحبني 
معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميهلا للخبري - ويرجى التوا�شلل على هاتف اخلبري النقلال رقم 

00971505721269
اخلبري احل�شابي
حممد اأبوالنوراأحمد ال�شغري

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002036/ 
�شعاد عبداهلل حممد   - واللحام )موؤ�ش�شة فردية(  للحدادة  املناهل  : م�شغل  عليه  املحكوم  اإىل 

�شعيد املرزوقي - �شركة املناهل ملقاولت الأملنيوم والزجاج  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة بو�شكو للتجارة - ذ م م - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 50464.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 70197
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0010197 يف  الدعوى رقم

 اإىل : املحكوم عليه 1 - مركز اجلمال الذهبي الطبي - ذ م م - العنوان : 9437270 
نبيله منري احمد �شراج الدين - العنوان : 9437271 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�شالح / ميدكا للتجارة - �ض ذ م م -  بالتايل :

ن�ض احلكم 
وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعية  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
)75000( درهم والزمتهما بالفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ 
لال�شتئناف  قابال  حكما  بامل�شروفات.  والزمتهما  ال�شداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد 

خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن قرار بالتنفيذ        

                  يف  الدعوى رقم:130/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن تذيل عقد الرهن بال�شيغه التنفيذيه وا�شدار امركم بتوقيع احلجز 
التنفيذي على العقار املرهون الكائن على الر�ض رقم 172 املنطقة مر�شى دبي نوع العقار �شقه �شكنيه نوع العقار �شقة - اجلهة دبي - 
منطقة مر�شى دبي - الر�ض رقم 172 - مبنى رقم 7 - ا�شم املبنى ال�شدف 7 - ال�شقة رقم 306 - الطابق 3 - م�شاحة ال�شقه1.418/50 
قدم مربع امل�شاحة امل�شرتكة 36/638 وفقا ملا هو ثابت ب�شهادة ملكية العقار وال�شادرة من دائرة الرا�شي والمالك بدبي متهيدا 
لبيعه باملزاد العلني وفقا لالجراءات املعمول بها لدى دائرة الرا�شي والمالك بدبي نظري املديونية املرت�شدة يف ذمة املنفذ �شده 
وقدرها بقيمة )1.181.192.32( مليون ومائة وواحد وثمانون الف ومائة واثنان وت�شعون درهم واثنان وثالثون فل�شا - وذلك وفقا 
لك�شف احل�شاب املرفق بالوراق مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والت�شريح لطالب التنفيذ با�شتالم مبلغ الدين 

امل�شار اليه �شلفا وفق ثمن البيع باملزاد العلني وقيمة املديونية يف حالة ما اذا كانت ح�شيل . 
املدعي:بنك دبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديره �شيتي �شنرت
املطلوب اإعالنه :  1- مع�شوما فرازباتيل  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - مر�شى دبي - رقم الر�ض 172 - رقم 
املبنى 7 - ا�شم املبنى ال�شدف 7 - رقم ال�شقة 306 - رقم الطابق 3 - امل�شاحة 1418/50 قدم مربع كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة 
وقدرها )1.470.000( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق 
املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجللراءات املدنية مع مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة ال�شبعة ايام 

من علمكم باحلجز.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1155/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/850 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1.294.025.63( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

عللنللوانلله:امللارة دبلللي - ديلللرة - �للشللارع بللنللي يللا�للض - بللجللوار غللرفللة جتلللارة و�للشللنللاعللة دبلللي - هاتف 
رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794

املطلوب اإعالنه : 1- نا�شر علي �شليمان - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة )العقار( يف منطقة برج خليفة 
الوحدة رقللم 1301 - الطابق رقللم 13 - مبنى بللرج كالرين - 2 - قطعة الر�للض رقللم 186 رقم 

البلدية 804-345 بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2022/2/9.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  153/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعة رقم 005 ، 006 ، 007 ، 008 ، 009 ، 0010 
وال�شادر عن املنفذ �شده بقيمة اجمالية وقدرها )1.000.000( درهم واحد مليون درهم .

طالب التنفيذ : علي بن عبد اهلل بن ح�شن الغامدي
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - منطقة القرهود - بجانب حمطة مرتو جي جي كو - 
الثالث - مكتب  الطابق   - لل�شيارات  الفورد  لل�شفريات ومعر�ض  الطائر  اريكدا - مقابل  بناية 

رقم 306 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ال�شعيد حممد حممد �شالم ال�شاعر  - �شفته : منفذ �شده

املرجتعة  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة  ومو�شوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد   : الإعلللالن  مو�شوع 
وقدرها  اجماليه  بقيمة  املنفذ �شده  وال�شادر عن   0010  ،  009  ،  008  ،  007  ،  006  ،  005 رقللم: 

)1.000.000( درهم واحد مليون درهم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:324/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املطلوب �شدها ب�شداد مبلغ وقدره )365.202.15( درهما ثالثمائة 
وخم�شة و�شتون األفا ومائتي واثنان درهما وخم�شة ع�شر فل�شا - وامل�شاريف والر�شوم والفائدة القانونية 12٪ من 

تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام م�شمول بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة . 
املدعي:الأطلية املمتازة لتجارة الأ�شباغ ذ.م.م

 - رقللللم:2005980225  - مكاين   8 - مبنى رقم  اأ   17 �شارع   - الثالثة  ال�شناعية  القوز  - منطقة  دبي  عنوانه:امارة 
هاتفك048852912 - فاك�ض:048852913 - متحرك:0503686287

املطلوب اإعالنه :  1- بيفر جلف جويرني اند كالدينج �ض.ذ.م.م -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/2/15 - بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )365.202.15(  درهما ثالثمائة وخم�شة و�شتون األفا ومائتي واثنان درهما 
وخم�شة ع�شر فل�شا والفائدة القانونية بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والزامها بالر�شوم 
اليوم التايل لن�شر  ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من  وامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف 

هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:323/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املطلوب �شدها ب�شداد مبلغ وقدره )363.332.22( درهما ثالثمائة 
والفائدة  والر�شوم  وامل�شاريف   - فل�شا  وع�شرون  واثنان  درهما  وثالثون  واثنان  وثالثمائة  األفا  و�شتون  وثالثة 

القانونية 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام م�شمول بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة . 
املدعي:الأطلية املمتازة لتجارة الأ�شباغ ذ.م.م

 - رقللللم:2005980225  - مكاين   8 - مبنى رقم  اأ   17 �شارع   - الثالثة  ال�شناعية  القوز  - منطقة  دبي  عنوانه:امارة 
هاتفك048852912 - فاك�ض:048852913 - متحرك:0503686287

املطلوب اإعالنه :  1- بيفر جلف جويرني اند كالدينج �ض.ذ.م.م -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/2/15 - بالزام املدعي 
واثنان  وثالثمائة  األفا  و�شتون  وثالثة  ثالثمائة  درهما   )363.332.22( وقللدره  مبلغ  للمدعية  تللوؤدي  بللان  عليها 
ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  �شنويا من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا  وع�شرون  واثنان  درهما  وثالثون 
التام والزامها بالر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4650/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )201.150( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:ال�شيافه لل�شياحة �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع ال مكتوم - مبنى رقة البطني بالزا - �شقة ال�شابع - 705 
- وميثله:را�شد �شيف �شعيد �شيف الزبادي

املطلوب اإعالنه :  1- الطري الذهبي لل�شفر وال�شياحة �ض.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/1/20 قررت املحكمة يف مادة 
جتارية انتهائية الزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )201.150( مائتان وواحد الف ومائة 
وخم�شون درهم والفائدة القانونية بواقع 5٪ �شنويا من 2021/12/5 وحتى متام ال�شداد والزمتها امل�شاريف 
، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما  املحاماة   اتعاب  وخم�شمائة درهم مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:890/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )458.836( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 - 

بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  - مكاين:3244594826
 -  IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه :  1- عبدالرحمن احمد عبدالنور  -  �شفته : مدعي عليه
اعاله  املللذكللورة  الدعوى  بللتللاريللخ:2021/9/27 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بللان  نعلنكم    : الإعللالن  مو�شوع 
ل�شالح/ موؤ�ش�شة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )358.836( درهم ثالثمائة ثمانية وخم�شون 
الف وثمامنائة �شتة وثالثون درهم - مع الفائدة التفاقية عنه بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى 
متام ال�شداد ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:883/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )230.429( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام . 
املدعي:موؤ�ش�شة عقار

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 - 
بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  - مكاين:3244594826

املطرو�شي بخيت  احمد  عبداهلل  مروان  وميثله:عبداهلل   -  IBAN:AE090500000000020106942
املطلوب اإعالنه :  1- ابوبكر قا�شم كابدو  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/8/23 يف الدعوى املذكورة اعاله بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )130.429( درهم والفائدة بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
، حكما  املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات  اتعاب  درهم مقابل  امل�شاريف وخم�شمائة  الزمته  كما  التام  ال�شداد 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن بالن�شر 
 5719/2021/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  دريك اآند �شكل انرتنا�شيونال - �شركة م�شاهمة عامة

 جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اركان اي�شان عبداحلميد

وميثله:فادي هايل احلوراين 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 3948 مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )75634.50(
يف  بحقك  التنفيذية  الجللراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  ل�شالح  ر�شوم 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر        

 12/2022/470 نزاع عقاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شده : 1- فريد جميدي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :اف ايه ام للو�شاطة العقارية �ض.ذ.م.م

وميثله:حمدان عبداهلل �شبيح �شيف الكعبي 
لنظرها  جل�شة  اأقللرب  وحتديد  النزاع  بقيد  الت�شريح   -1 ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد 
 )95.000( وقللدره  مبلغ  للمتنازعة  تللوؤدي  بللان  �شدها  املتنازع  الللزام   -2 �شدها  املتنازع  واعللالن 
درهم خم�شة وت�شعون الف درهم وفائدة التاأخريية بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ رفع الدعوى 
بالر�شوم  املدعي عليهما  الزام  املعجل بال كفالة 3-  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  وحتى 

وامل�شاريف الق�شائية واتعاب املحاماة . 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2022/3/1 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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اأداء تاريخي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية خالل 2021

% ح�شة ا�شتحواذ امل�شتثمرين املحليني و30 % لالأجانب  70

•• اأبوظبي-وام:

املالية  للللللللالأوراق  اأبلللوظلللبلللي  �للشللوق  حللقللق 
 ،  2021 اللللعلللام  خللللالل  تللاريللخلليللاً  اأداء 
قيم  يف  اأ�شعاف   5 تفوق  زيللادة  م�شجاًل 
الللللتللللداول الللتللي �للشللهللدهللا اللل�للشللوق خالل 
2021، وذلللك و�شط زخم عمليات  عام 
من  الللطلللللب  وزيللللللادة  اجللللديلللدة  الإدراج 
بح�شب  الللدوللليللني،  امل�شتثمرين  جللانللب 
حلكومة  الإعالمي  املكتب  ن�شره  تقرير 

اأبوظبي، ام�ض.
التي  �للشللراء  بلليللع +  اللللتلللداول  قلليللم  وزادت 
املالية  لللللالأوراق  اأبللوظللبللي  �للشللوق  �شهدها 
بن�شبة 407 % لت�شل اإىل 739 مليار 
 145 2021 مقابل  درهللم خللالل عللام 
مليار درهم خالل عام 2020، مدفوعة 
املحليني  امللل�للشللتللثللمللريللن  اإقلللبلللال  بللتللزايللد 

والدوليني على ال�شتثمار يف ال�شوق.
امل�شتثمرين  ا�شتحواذ  ن�شبة  وبلغت  هذا 
املحليني من قيمة التداول يف ال�شوق الل 
%70، يف حني اأن %30 الباقية كانت 
�شفقات قام بها م�شتثمرون موؤ�ش�شاتيون 

اأجانب.

- �سايف ال�ستثمار.
�شايف  و�لللشلللول   2021 عللللام  �للشللهللد  كللمللا 
ال�شتثمار الأجنبي اإىل 15 مليار درهم 

تاريخ  ت�شجيله يف  رقللم مت  اأعلللللى  وهللو   ،
ال�شوقية  القيمة  ارتللفللعللت  كما  اللل�للشللوق، 
لالأ�شهم اململوكة للم�شتثمرين الأجانب 
بقيمة   100% بن�شبة   2021 عللام  يف 
مليار   78 مللقللابللل  درهللللم  مللللليللار   156
قيمة  بلللللغللت  بلليللنللمللا   ،2020 يف  درهلللللم 
تريليون   1.5 الللدولللة  ملواطني  الأ�شهم 
درهم مقارنة بل 685 مليار درهم خالل 

عام 2021 بزيادة ن�شبتها 117%.
ارتللفللاعللاً يف عدد  اللل�للشللوق  وبللاملللثللل، �شجل 
البور�شة  يف  امللل�للشللجلللللني  امللل�للشللتللثللمللريللن 
 18938 %701 وبلغ عددهم  بن�شبة 
م�شتثمرا لعام 2021، مقارنة بل2362 
م�شتثمرا عام 2020. ويف الوقت نف�شه، 
ال�شتثمارية  املللوؤ�للشلل�للشللات  عللللدد  ارتلللفلللع 
عددها  وبلللللغ   77% بن�شبة  اجللللديلللدة 
جديدة  ا�للشللتللثللمللاريللة  مللوؤ�للشلل�للشللات   708
400 خالل  2021 مقابل  خللالل عللام 

عام 2020.
و�شاعد الطلب املتزايد الذي �شهده �شوق 
املالية يف رفع موؤ�شره  لللالأرواق  اأبوظبي 
اأحد  جللعللللله  ممللا   ،64% بن�شبة  الللعللام 
العامل  يف  اأداًء  الأ�شهم  موؤ�شرات  اأف�شل 
ذلك،  غ�شون  ويف   .2021 عللام  خللالل 
املدرجة  لالأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  زادت 
اأكرث  املالية  لللللالأوراق  اأبللوظللبللي  �للشللوق  يف 
قيا�شياً  ملل�للشللتللوى  لللتللبلللللغ  اللل�للشللعللف،  ملللن 

تخطى 1.6 تريليون درهم.
 ADX« ا�للشللرتاتلليللجلليللة اإطللللللالق  وجلللللاء 
مطلع  عنها  الإعللللالن  مت  الللتللي   ،»One
عام 2021، ليدعم جناح �شوق اأبوظبي 
ال�شرتاتيجية  وت�شم  املالية.  للللالأوراق 
احلوكمة  تعزيز  اإىل  تهدف  مبادرة   22
املتنامية  الحتياجات  وتلبية  املوؤ�ش�شية 

للُم�شِدرين وامل�شتثمرين حول العامل.
�شوق  اأطلق  ال�شرتاتيجية،  من  وكجزء 
اأبوظبي لالأوراق املالية �شوقاً للم�شتقات 
خالل الربع الأخري من العام، مما مهد 
جمموعة  مللع  اتفاقية  لإبللللرام  الللطللريللق 
 /FTSE Russell/ را�للشللل«  “فوت�شي 
جتارية  عللالمللة  ذات  مللوؤ�للشللرات  لتطوير 
 FTSE ADX مللوؤ�للشللر  مللثللل  م�شرتكة 
Blue Chip القابل للتداول لأ�شهم 
اإطالقه  �شيتم  والذي  الكرى  ال�شركات 

خالل عام 2022.
تنظيمي  اإطلللار  اأول  اللل�للشللوق  اعتمد  كما 

لأغرا�ض  املللوؤ�للشلل�للشللة  اللل�للشللركللات  لإدراج 
 ،/SPAC/ والنلللللدملللللاج  ال�لللشلللتلللحلللواذ 
والذي اأقّرته هيئة الأوراق املالية وال�شلع 
يف يناير. عللالوًة على ذلللك، وكجزء من 
اأبللللرم   ،»ADX One« ا�للشللرتاتلليللجلليللة 
اأ�للشللواق مالية  �للشللراكللات مللع  ال�شوق عللدة 
عاملية خالل عام 2021 ومنها بور�شة 
وبور�شة  ا�شطنبول  وبور�شة  البحرين 
اأ�شتانا الدولية، وذلك ل�شتك�شاف فر�ض 
وتعزيز  الأ�للشللواق  اإىل  املبا�شر  الللو�للشللول 

اأطر التعاون عر تبادل املعلومات.
الرئي�شي  مللقللره  اإىل  ال�شوق  انتقل  كما 
اجلديد يف برج لند مارك على كورني�ض 
اأبلللوظلللبلللي، وقللللام بللالللكلل�للشللف علللن عالمته 
ون�شائح  اإر�لللشلللادات  وتوفيللللللر  التجارية 
وال�شتدامة،  بامل�شتثمرين  يتعلق  فيما 
امل�شتقبلية  تطلعاته  مللع  يتما�شى  مبللا 
وميلللهلللد اللللطلللريلللق اأمللللاملللله للللللمللزيللد من 

النمو.

- اإدراجات 2021 
اأبوظبي  ل�شوق  التاريخي  الأداء  ويعتر 
اأحد   2021 املالية خالل عام  لللالأوراق 
املُ�شدرين  جلللذب  احلثيثة  جهوده  ثمار 
اإىل من�شتي ال�شوقني الرئي�شي والثاين. 
�شركات، من   9 اإدراج  ال�شوق  �شهد  حيث 
اأكر  للحفر”،  “اأدنوك  �للشللركللة  بينها 
ال�شوق؛  تلللاريلللخ  يف  اأويل  عللللام  اكلللتلللتلللاب 
العقارات  �شركة  ظبي”،  “األفا  و�شركة 
العاملية  لللللل�للشللركللة  امللللملللللللوكلللة  واللللبلللنلللاء 
�شات”،  و”الياه  /IHC/؛  الللقللابلل�للشللة 
اململوكة  الف�شائية  التلل�للشللالت  �للشللركللة 
/مبادلة/  لال�شتثمار  مللبللادلللة  ل�شركة 
ال�شوق  �شهد  كما  فرتيجلوب.  و�للشللركللة 
ا�شتثمار  و�شندوق  ديللن  اأدوات   6 اإدراج 
متداول واحد خالل 2021؛ مما يرفع 
واأدوات   ،69 اإىل  املدرجة  ال�شركات  عدد 
الدين 27، وال�شركات اخلا�شة اإىل 13، 

و�شناديق ال�شتثمار املتداولة اإىل 2.

غرفة اأبوظبي تبحث جمالت التعاون 
مع جمتمع الأعمال يف اإ�شرائيل

•• اأبوظبي-وام: 

اإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  الللثللاين  النائب  مو�شليام  علي  يو�شف  �شعادة  بحث 
غرفة اأبوظبي مع الدكتور رون مالكا، مدير عام وزارة القت�شاد وال�شناعة 
الإ�شرائيلية �شبل تنمية عالقات التعاون القت�شادي امل�شرتك بني القطاع 
بني  والتن�شيق  التوا�شل  باآليات  والرتللقللاء  واإ�شرائيل  اأبوظبي  يف  اخلا�ض 

جمتمعي الأعمال اإىل مراحل متقدمة تلبي تطلعات اجلانبني.
جاء ذلك خالل زيارة مدير عام وزارة القت�شاد وال�شناعة الإ�شرائيلية ملقر 
الغرفة يرافقه �شعادة اأمري حايك �شفري دولة اإ�شرائيل لدى الدولة والوفد 
مدير  املللهللريي،  هللالل  حممد  �شعادة  بح�شور  لهما  املللرافللق  الدبلوما�شي 
بزيارة  �شعادته  عن  اللقاء  بداية  يف  مو�شليام  عر  و  اأبوظبي.  غرفة  عللام 
الوفد الإ�شرائيلي و التي من �شاأنها الإ�شهام يف حتفيز ال�شراكات الفاعلة 
من  العديد  يف  املختلفة  التعاون  باأوجه  والدفع  واإ�شرائيل،  اأبوظبي  بني 
املجالت ذات الهتمام املتبادل، ل�شيما ال�شناعات التقنية، وريادة الأعمال 
واملمكنات  الفر�ض  من  العديد  توافر  اإىل  ولفت  املتقدمة.  والتكنولوجيا 
وتعزيزها  التجارية  ال�شراكة  الرتقاء مبجالت  �شاأنها  التي من  امل�شرتكة 
يف القطاعات ال�شرتاتيجية ذات الأهمية، م�شريا اإىل بيئة الأعمال املحفزة 
وتاأ�شي�ض  وال�شتثمار  للتجارة  عامليا  يجعلها مق�شدا  ما  اأبوظبي  اإمللارة  يف 
الأعمال الأمر الذي يفتح املجال اأمام ال�شركات وامل�شتثمرين الإ�شرائيليني 

لال�شتفادة من املقومات التي توفرها الإمارة على العديد من امل�شتويات.

 العربية للطريان تتوج بناقلة العام 
�شمن جوائز اإير تران�شبورت 2022

•• ال�سارقة -وام:

اقت�شادي يف منطقة  �شركة طللريان  واأكللر  اأول  “العربية للطريان”  ح�شدت 
توزيع  حفل  خللالل  العام”  “ناقلة  جللائللزة  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�للشللط  ال�شرق 
اأثينا  اليونانية  العا�شمة  يف  عقد  الللذي   2022 تران�شبورت”  “اير  جوائز 
مب�شاركة نخبة من قادة القطاع. جاء تتويج الفائزين باجلوائز عقب ت�شويت 
قراء “اإير ترانزبورت نيوز” وجلنة حتكيم ت�شم نخبة من اخلراء العامليني 
يف قطاع الطريان. تعد اجلائزة تكرميا للجهود امل�شتمرة التي تبذلها “العربية 
ا�شتثنائية  قيمة  تقدمي  على  وتركيزها  العمالء  جتربة  لتح�شني  للطريان” 
عادل  قللال  و  وم�شتدام.  مبتكر  اأعللمللال  منللوذج  بتاأ�شي�ض  واحتفاء  للم�شافرين 
العلي الرئي�ض التنفيذي ملجموعة العربية للطريان : “ ي�شعدنا ح�شولنا على 
جائزة ناقلة العام من جوائز اير تران�شبورت التي جت�شد تكرمياً مرموقاً يوؤكد 
و  امل�شافرين«.  بتجربة  والرتقاء  الت�شغيلية  عمليتنا  بتعزيز  امل�شتمر  التزامنا 
اأ�شاف تلتزم “ العربية للطريان “ دائماً بتوفري القيمة امل�شافة لعمالئها .. 
اأفراد  املبذولة من قبل جميع  للجهود  اأن هذه اجلائزة متثل تكرمياً  ول�شك 

فريق عمل الناقلة وتوؤكد مدى التزامهم مبوا�شلة حتقيق التميز«.

بيع احلمرا مول اإىل الدار العقارية 
يف �شفقة قيمتها 410 ماليني درهم

•• راأ�س اخليمة- وام:

راأ�ض  اإمللارة  الرائدة يف  العقاري  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  “احلمرا”  اأعلنت 
اخليمة بيع اأحد اأ�شولها الرائدة يف قطاع التجزئة “احلمرا مول” اإىل “الدار 
العقارية - الدار - “ مقابل 410 ماليني درهم. يتاألف “احلمرا مول” من 
طابقني “اأر�شي وطابق اأول” وميتد على م�شاحة قدرها 27 األف مرت مربع 
وتوؤكد هذه اخلطوة على  �شواء.  وال�شياح على حد  املقيمني  احتياجات  يلبي  و 
اأ�شول عقارية تقدم قيمة كبرية  ت�شييد  بالنجاح يف  احلافل  “احلمرا”  �شجل 
�شمن مواقع رئي�شية يف راأ�ض اخليمة، وتتمتع يف ذات الوقت بقدرة كبرية على 
ا�شتقطاب اأف�شل امل�شتثمرين واملطورين اإىل الإمارة. وقال بينوي كوريان املدير 
اإمارة  بها  تتمتع  التي  احليوية  للمقومات  “نظرا  “احلمرا”:  لللل  التنفيذي 
من  �شركات  اإقبال  فللاإن  الرحبة،  القت�شادية  اآفاقها  تعزز  والتي  اخليمة  راأ�للض 
اأمرا طبيعيا.. وباعتبارنا �شركة  خارج الإمارة على �شخ ال�شتثمارات فيها بات 
ال�شمالية و مطورا  الإمللارات  املتفوقة يف  تاأ�شي�ض جتارب احلياة  متخ�ش�شة يف 
امل�شهد احل�شري يف  اإر�شاء دعائم  رئي�شيا يف  و م�شاهما  راأ�للض اخليمة  رائللدا يف 
الإمارة نرحب دوما بال�شتثمارات ال�شرتاتيجية التي �شت�شيف قيمة ملمو�شة 

على اقت�شادها ككل«.

اأبوظبي توا�سل توفري الفر�س ال�ستثمارية املهمة يف قطاع ال�سياحة امل�ستدام 

مكتب اأبوظبي لال�شتثمار يعقد �شراكة جديدة مع ولفيز لتعزيز فر�ص منو قطاع ال�شياحة يف اإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

دخل مكتب اأبوظبي لال�شتثمار اأم�ض يف 
ال�شركة  “ولفيز”،  مع  جديدة  �شراكة 
بالدراجات  املتخ�ش�شة  الرائدة  املحلية 
اإطار  يف  وذلللك  وم�شتلزماتها،  الهوائية 
برنامج البتكار التابع للمكتب، البالغة 
مليون   545( درهلللم  مللللليللار   2 قيمته 
الدعم  لتوفري  يللهللدف  واللللذي  دولر(، 
وتنمية  لتطوير  تتطلع  التي  لل�شركات 

اأعمالها يف اإمارة اأبوظبي. 
وتعتر “ولفيز” من ال�شركات الرائدة 
يف الدولة يف توفري الدراجات الهوائية 
اللل�للشللركللة الأوىل  وملل�للشللتلللللزمللاتللهللا، وهلللي 
العاملة يف قطاع ال�شياحة التي ت�شتفيد 
مللللن بلللرنلللاملللج البلللتلللكلللار اللللتلللابلللع ملكتب 
متا�شياً  وذلللللك  لللال�للشللتللثللمللار،  اأبللوظللبللي 
الفر�ض  لتطوير  الإملللللارة  اأهللللداف  مللع 
ال�شتثمارية وحتقيق التنمية ال�شياحية 
امل�شتدامة. ويعمل برنامج البتكار على 
دعم ال�شركات التي تتمتع مبقومات منو 
عالية وم�شاعدتها على تطوير اأعمالها 
التجارية  اللللفلللر�لللض  ملللن  وال�لللشلللتلللفلللادة 
اأبوظبي  اإمللارة  بها  تزخر  التي  الكبرية 
واخلدمات  املللرافللق  اأفلل�للشللل  ت�شم  الللتللي 
الري  للنقل  عاملية  و�شبكة  املتقدمة، 
مبوا�شفات  حتللتلليللة  وبللنلليللة  واجللللللللوي، 
عللامللليللة متللكللنللهللا ملللن دعللللم ملل�للشللرية منو 

وتطور قطاع ال�شياحة. 
لال�شتثمار  اأبللوظللبللي  مللكللتللب  و�للشلليللقللدم 
ل�شل�شلة  ملللالللليلللاً  وغلللللري  ملللالللليلللاً  دعللللمللللاً 
بللاملللزيللد من  لللرفللد جللهللودهللا  “ولفيز” 
وممار�شة  انت�شار  لتعزيز  الإمللكللانلليللات 
والفعاليات  الهوائية  الدراجات  ريا�شة 

املللخللتلللللفللة املللرتللبللطللة بللهللا، ودعللللم روؤيللللة 
عاملي  ملللركلللز  اإىل  للللللتللحللول  اأبلللوظلللبلللي 
يوفر  كما  الهوائية،  الللدراجللات  لركوب 
ومبتكرة  جديدة  تنقل  اأ�شاليب  لل�شياح 
ال�شياحية  واملللواقللع  املللعللامل  ل�شتك�شاف 

املختلفة يف اإمارة اأبوظبي. 
التجارية  الللعللالمللات  مللن  وبللاعللتللبللارهللا 
الللللللرائللللللدة املللتللخلل�للشلل�للشللة بللللالللللدراجللللات 
تطوير  �شي�شاهم  الللدولللة،  يف  الهوائية 
مكانة  تلللعلللزيلللز  يف  “ولفيز”  اأعللللمللللال 
الهوائية  اللللدراجلللات  كمدينة  اأبللوظللبللي 
الأبلللللللرز يف مللنللطللقللة الللل�لللشلللرق الأو�لللشلللط 
اآ�شيا، وهو اللقب املرموق الذي مينحه 
الهوائية  للللللدراجللات  الللللدويل  الحتللللاد 
ريا�شة  لدعم  املبذولة  للجهود  تكرميا 
بنيتها  الللهللوائلليللة وحتلل�للشللني  اللللدراجلللات 
الأحدث  الإ�شافة  هذه  متثل  التحتية. 
الدراجات  لركوب  التحتية  البنية  على 
جلللزءاً مللن اجلللهللود الأو�للشللع املللبللذولللة يف 
اإطار من�شة “بايك اأبوظبي” لت�شجيع 
مملللار�لللشلللة ريلللا�لللشلللة ركللللللوب الللللدراجللللات 
الهوائية كاأ�شلوب حياة �شحي، وتر�شيخ 
عنا�شر النمو الأ�شا�شية لهذه الريا�شة 
واملتمثلة يف التنقل، وال�شحة والرتفيه، 

والريا�شة.
وبهذه املنا�شبة، قال معايل حممد علي 
ال�شرفاء رئي�ض دائرة التنمية القت�شادية 
جهودها  اأبوظبي  “توا�شل  اأبوظبي:   -
يف  ال�شياحي  القطاع  لتطوير  الللدوؤوبللة 
الدخل  م�شادر  لتنويع  جهودها  اإطلللار 
القيمة  ذات  الن�شاطات القت�شادية  من 
التابع  البتكار  برنامج  يقدم  امل�شافة. 
قوية  دفعة  لال�شتثمار  اأبوظبي  ملكتب 
تتطلع  اللللتلللي  اللللطلللملللوحلللة  لللللللل�لللشلللركلللات 

الكبرية  اللللفلللر�لللض  مللللن  للللال�لللشلللتلللفلللادة 
يف  املتنامي  ال�شياحة  قللطللاع  يف  املتاحة 
الإمللارة وذلللك من خالل دعم جهودها 
اأبوظبي  مكانة  تر�شيخ  مللن  ومتكينها 
�شنوا�شل  علللاملللليلللة.  �للشلليللاحلليللة  كللوجللهللة 
القطاع  �للشللركللات  ملللع خمللتلللللف  الللعللمللل 
وا�شتقطاب  الللوظللائللف  خللللللق  اخلللا�للض 
الكفاءات الب�شرية، وتطوير بنية حتتية 
عاملية، والأهم من ذلك كله و�شع روؤية 
طللمللوحللة ووا�للشللحللة للللللملل�للشللتللقللبللل«. من 
جللانللبلله، قلللال حمللمللد الللظللاهللري، املدير 
املوؤ�ش�شات  لللقللطللاع  بللالإنللابللة  التنفيذي 
التجارية يف مكتب اأبوظبي لال�شتثمار: 
لال�شتثمار  اأبللوظللبللي  مللكللتللب  “ي�شعى 
التابع  البلللتلللكلللار  بلللرنلللاملللج  خللللالل  ملللن 
لللله لللتللوفللري الللفللر�للض ال�للشللتللثللمللاريللة يف 
اأبوظبي. ومبا  اإمللارة  قطاع ال�شياحة يف 
تللوفللره مللن عللرو�للض وخللدمللات متقدمة 
الهوائية  بللالللدراجللات  يتعلق  مللا  كللل  يف 
لفرق  اللللكلللبلللرية  اخلللللللرات  جلللانلللب  اإىل 
ولفيز  �شركة  �شت�شاهم  لللديللهللا،  العمل 
الرائدة يف تعزيز اهتمام جمتمع ركوب 
والعامل  املنطقة  يف  الهوائية  الدراجات 
هذه  �شت�شاهم  كما  اأبللوظللبللي.  اإمللللارة  يف 
�شحية  نقل  و�شيلة  توفري  يف  ال�شراكة 
و�شديقة للبيئة متكن ال�شياح املحليني 
املعامل  ا�للشللتللكلل�للشللاف  مللللن  والللللدوللللليللللني 
الغنية  الطبيعية  وامللللواقلللع  ال�شياحية 
م�شرورون  نللحللن  اأبلللوظلللبلللي.  اإمللللللارة  يف 
فوائد  حتمل  التي  ال�شراكة  بهذه  جللداً 
وملللزايلللا مللتللعللددة كللتللوفللري و�للشلليلللللة نقل 
ال�شتك�شاف  مللن  ال�شياح  متكن  مميزة 
وحتللث على اتللبللاع منلللوذج حلليللاة �شحي، 
وتتفق مع روؤية اإمارة اأبوظبي ال�شاملة 

كاأ�شلوب  اللللدراجلللات  وركللللوب  لل�شياحة 
حلليللاة �للشللحللي«.  وبللال�للشللتللفللادة مللن دعم 
�شتقوم  لللال�للشللتللثللمللار،  اأبلللوظلللبلللي  مللكللتللب 
�شركة ولفيز بافتتاح اأربع �شالت عر�ض 
احلديريات،  ت�شمل  اأبللوظللبللي  اأنللحللاء  يف 
واللللرمي مللول يف جللزيللرة اللللرمي، وحلبة 
للدراجات  اأبوظبي  ونادي  مارينا،  يا�ض 
الهوائية يف مدينة العني والتي �شتوفر 
اأو  ل�شتئجار  متنوعة  خيارات  جميعها 
امتالك الدراجات الهوائية على مقربة 
الدراجات  لقيادة  الرئي�شية  املراكز  من 
و�شيتمتع  اأبللوظللبللي.  اإملللارة  يف  الهوائية 
باأكر  احللللديلللريلللات  يف  اللل�للشللركللة  فللللرع 
منطقة  يف  الهوائية  للدراجات  معر�ض 

ال�شرق الأو�شط. 
ولللفللجللاجن هوهمان،  قلللال  مللن جللانللبلله، 
ل�شل�شلة  التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�ش�ض 
الللليلللوم اجنللللازاً  اإعلللللالن  “ميثل  ولللفلليللز: 
هاماً يف م�شرية اأعمال �شل�شلة ولفيز ، اإذ 
�شتمكننا هذه ال�شراكة املميزة مع مكتب 
اأبوظبي لال�شتثمار، من ال�شتفادة من 
الللكللبللرية لتعزيز  خللراتللهللم احلللكللوملليللة 
لن�شر  الرامية  ال�شرتاتيجية  جهودنا 
وتللعللزيللز ثللقللافللة ركللللوب الللللدراجللللات كما 
ال�شياحي  الللقللطللاع  تنمية  يف  �شت�شاهم 
اأبوظبي، مع الرتكيز على  يف العا�شمة 
هذه  يف  املحلي  املجتمع  م�شاركة  اأهمية 
اأنللهللا متللثللل جزءاً  نعتقد  الللتللي  اجلللهللود 
هاماً من املبادرات التي تهدف لتطوير 
ل  الإملللللارة.  يف  م�شتدام  �شياحي  قللطللاع 
�شك يف اأن افتتاح �شالة ولفيز اجلديدة 
يف  �شي�شاهم  احلللديللريللات  يف  واملتقدمة 
با�شتخدام  ال�شياحة  اجللللولت  تطوير 

الدراجات الهوائية. 

اأبوظبي  ال�شراكة بني مكتب  و�شت�شاهم 
لللال�للشللتللثللمللار و�للشللركللة ولللفلليللز يف زيللللادة 
قبل  من  الهوائية  الللدراجللات  ا�شتخدام 
املعامل  وا�للشللتللكلل�للشللاف  للللللتللنللقللل  اللل�للشلليللاح 
اأبوظبي  اإملللارة  يف  ال�شهرية  ال�شياحية 
�شبيل  فعلى  وم�شتدام.  �شحي  باأ�شلوب 
العني  اللل�للشللركللة يف  فلللرع  �شيوفر  املللثللال، 
و�شيلة جديدة ل�شتك�شاف معامل املدينة 
ومناطق اأخرى جديدة مل تكن معروفة 
كما  واملللقلليللمللني.  اللل�للشلليللاح  للللدى  م�شبقاً 
دراجات  بتطوير  ولفيز  �شركة  �شتقوم 
اأبوظبي”  يف  “م�شنوعة  كللهللربللائلليللة 
املحلية،  والت�شاري�ض  الطرقات  تنا�شب 
�شبكة  ا�شتك�شاف  مللن  اجلللملليللع  ومتللكللن 
م�شارات الدراجات الهوائية يف الإمارة. 
و�للشلليلل�للشللاهللم تللو�للشللعللة اأعلللملللال ولللفلليللز يف 
اأبوظبي يف تعزيز ثقافة ممار�شة  اإمارة 
ريا�شة الدراجات الهوائية، اإذ �شتوا�شل 
اأعداد  زيلللادة  يف  هللام  دور  لعب  ال�شركة 
واللياقة  ال�شحة  اأن�شطة  يف  امل�شاركني 
ب�شكل  ال�شركة  تنظمها  الللتللي  البدنية 
و�شتقوم  الإنلللرتنلللت.  عللر  اأو  تللقللللليللدي 
اللل�للشللركللة بللتللاأ�للشلليلل�للض فللريللق دعلللم خا�ض 
وخدمة  الإلكرتونية  التجارة  خلدمات 
عن  ف�شاًل  اأبوظبي،  اإملللارة  يف  العمالء 
توظيف نخبة من كوادر العمل من ذوي 
املتنامي  املجتمع  لدعم  العالية  الكفاءة 
و�شتقوم  الهوائية.  الللدراجللات  لراكبي 
املدار�ض  مللع  بالتوا�شل  اأي�شاً  ال�شركة 
لتعليم ركوب الدراجات الهوائية ون�شر 
ثقافة ممار�شة هذه الريا�شة واعتمادها 
اإىل جانب تعزيز  كاأ�شلوب حياة �شحي، 
عاملية  �شياحية  كوجهة  اأبوظبي  مكانة 

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

غرفة جتارة دبي ت�شتعر�ص اأف�شل املمار�شات يف خدمة املتعاملني وت�شهيل ممار�شة الأعمال
الذي كان له الأثر الكبري يف توفري كل اخلدمات للمتعاملني 

ب�شرعة قيا�شية.
ولفت مدير اإدارة الع�شوية والتوثيق التجاري يف غرفة دبي اإىل 
الأعمال  اأف�شل اخلدمات ملجتمع  الغرفة على تقدمي  حر�ض 
املحلي مبا ينعك�ض اإيجاباً على تطوير عالقاتهم التجارية مع 
دبي، ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة لال�شتثمار من خمتلف 

اأنحاء العامل.
واعتر الذيب اإن تبادل اخلرات واملعارف واأف�شل املمار�شات 
امل�شرتك بني خمتلف  العمل  ركائز  اأ�شا�شية من  ركيزة  يعتر 
اجلهات على م�شتوى الدولة، موؤكداً اإن التعاون والتن�شيق مع 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان م�شتمر وقائم من اأجل حتقيق 

الأهداف وامل�شالح امل�شرتكة.

املرزوقي،  عمر  عبداهلل  الزائر  الوفد  تراأ�ض  حني  يف  الإدارة، 
مدير تنفيذي قطاع معامالت الع�شوية واخلدمات القانونية 
واإ�شعاد  املهريي، مدير مركز الت�شال  يرافقه حممد خليفة 

املتعاملني وعدد من موظفي الغرفة.
تطبيق  اإن  اإىل  الزائر  الوفد  مع  حديثه  خالل  الذيب  واأ�شار 
اأف�شل املمار�شات العاملية يف خدمة املتعاملني يتطلب منظومة 
مما  للمتعاملني،  اخلللدمللات  معايري  اأرقللى  توفر  رقمية  عمل 
اإمتام معامالتهم ب�شهولة وي�شر، ويوفر  ي�شهل على العمالء 
لفتاً  اأعمالهم،  ممار�شة  لهم  وي�شرع  واجلهد،  الوقت  عليهم 
اإىل ان غرفة جتارة دبي ا�شتثمرت بتطوير بنية حتتية رقمية 
واأجنزت  اإلكرتونياً،  الأ�شا�شية  خدماتها  كل  ووفللرت  حديثة، 
الأمر  املا�شي،  العام  700،000 معاملة رقمية يف  اأكرث من 

•• دبي-الفجر: 

ا�شتعر�شت غرفة جتارة دبي اأف�شل املمار�شات العاملية املعتمدة 
�للشللعللادتللهللم وت�شهيل  وتللعللزيللز  املللتللعللاملللللني،  يف جمللللال خللدمللة 
معامالتهم، وذلك خالل زيارة قام بها موؤخراً وفد من غرفة 
جتارة و�شناعة عجمان اإىل مقر غرفة جتارة دبي الرئي�شي يف 
املعتمدة من قبل غرفة جتارة  املمار�شات  ديرة لالإطالع على 
املركز  على  الغرفة  على ح�شول  مللوؤخللراً  اأثللمللرت  والللتللي  دبللي 

الأول يف موؤ�شر �شعادة متعاملي حكومة دبي 2021.
مدير  الذيب،  اأحمد  عبداهلل  الزائر  الوفد  ا�شتقبال  يف  وكللان 
اإدارة الع�شوية والتوثيق التجاري يف غرفة دبي يرافقه �شعيد 
احلارثي، مدير اأول معايري تقدمي اخلدمة وعدد من موظفي 
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»اإمباور« ت�شلط ال�شوء على اأهمية 
اأعمال موؤمتر الطاقة العاملي يف بو�شطن 

•• دبي-الفجر: 

اأكللر مزود  »اإمللبللاور«،  املللركللزي  التريد  الإملللارات لأنظمة  اأكللدت موؤ�ش�شة 
خلللدمللات تللريللد املللنللاطللق يف الللعللامل، على اأهللملليللة اأعللمللال مللوؤمتللر الطاقة 
IDEA Campus Energy 2022 العاملي الذي انعقد الأ�شبوع الفائت 
يف ولية بو�شطن، بالوليات املتحدة الأمريكية، مب�شاركة اأكرث من 1000 
 Leading “ قيادة امل�شار«  اأنحاء العامل، حتت �شعار  م�شارك من خمتلف 
والتي   IDEA املناطق  الدولية لتريد  بتنظيم اجلمعية   »”The Way

ت�شم يف ع�شويتها ممثلني عن اأكرث من 30 دولة حول العامل.
ومعهد  هلللارفلللارد  جللامللعللة  ا�شت�شافته  اللللذي  احللللدث  اأن  املللوؤ�للشلل�للشللة  وقللالللت 

للتكنولوجيا،  مللا�للشللاتلل�للشللو�للشللتلل�للض 
العديد  نقا�شات عميقة  ا�شتعر�ض يف 
من الأفللكللار واخلللرات لبناء مرافق 
اجلامعي  احلللرم  يف  للطاقة  جللديللدة 
للعديد  ملللركلللز  بللو�للشللطللن  تللعللتللر  اإذ 
املللنللاطللق املبتكرة  اأنللظللمللة طللاقللة  مللن 
ومركزاً للعديد من اأع�شاء اجلمعية 
  IDEA الللدوللليللة لللتللريللد املللنللاطللق 
يعملون يف جمللالت خمتلفة  الللذيللن 
كللللالللللرعللللايللللة الللل�لللشلللحللليلللة واللللبلللحلللوث 
كما  املختلفة.  وال�شناعات  واملطارات 
املوا�شيع  من  العديد  املللوؤمتللر  تناول 
اجلغرايف  النطاق  تو�شيع  �شبل  حول 

ل�للشللتللخللدامللات اأنللظللمللة طللاقللة تريد 
التقنيات  توظيف  اأو  امل�شتدامة  للطاقة  التحتية  البنى  يف  �شواء  املناطق 
احلللديللثللة يف الإنللتللاج والللتللوزيللع، بللالإ�للشللافللة اىل بللنللود حللول حتللديللث نظام 
املتجددة  الطاقة  م�شادر  دمللج  وكيفية  وتطويره  املناطق  تريد  خدمات 
مع طاقة تريد املناطق وتعزيز ا�شرتاتيجيات احلفاظ على املوارد املائية 
وغريها من املوا�شيع التي متثل اأولوية ل�شناعة التريد والعاملني فيها. 
كما �شهد املوؤمتر اأوراق عمل تت�شدى لأبرز التغريات والتطورات يف �شناعة 

تريد املناطق، والنظرة امل�شتقبلية ل�شناعة الطاقة املتجددة والنظيفة.
الفخري  والع�شو  »اإمللبللاور«  لل  التنفيذي  الرئي�ض  �شعفار  بن  اأحمد  وقللال 
ملجل�ض اإدارة اجلمعية الدولية لتريد املناطق ورئي�ض جمعية م�شغلي تريد 
املناطق يف دبي اأن املوؤمتر فر�شة مهمة لتبادل اخلرات بني اأقطاب �شناعة 
التريد والطاقة من جميع اأنحاء العامل ف�شاًل عما يوفره هذا احلدث من 
اإمكانية الو�شول املبا�شر اإىل حمرتيف الطاقة يف املنطقة، ل�شيما واأن اأجندة 
املوؤمتر غنية باجلل�شات النقا�شية املعمقة واملتحورة حول بو�شلة توجهات 
الطاقة وتقنياتها حا�شراً وم�شتقباًل ف�شاًل عن ر�شم معامل م�شتقبل يت�شم 
مبرونة وفعالية اأكر واأقل كربوًنا لأنظمة الطاقة يف اجلامعات، ومراكز 
الرعاية ال�شحية، ومراكز البحوث وغريها، وا�شرتاتيجيات للحفاظ على 
املائية وحت�شينها وعالقتها بالطاقة، و�شمان احل�شول على طاقة  املوارد 
جديدة وموثوقة وم�شتدامة للجميع، بالإ�شافة اىل تقدمي درا�شات حول 
طاقة املناطق واأف�شل املمار�شات يف جمال تخطيط واإدارة البنية التحتية 

احل�شرية.

ال�شركات الإماراتية توقع 4 مذكرات 
تفاهم مع نظريتها املاليزية يف اإك�شبو دبي

•• دبي-وام:

اأربع  2020 دبي  اإك�شبو  وقعت ال�شركات املاليزية �شمن جناح ماليزيا يف 
مذكرات تفاهم بقيمة خم�شة ماليني درهم مع �شركات من دولة الإمارات 
يف حماولة لتحفيز الزراعة امل�شتدامة بني البلدين وذلك يف اإطار اجلهود 
العربية  والإمللللارات  ماليزيا  بللني  القت�شادية  العالقات  لتعزيز  املبذولة 
املتحدة. جاء ذلك على هام�ض معر�ض اإك�شبو 2020 دبي يف اإطار اأ�شبوع 
الزراعة امل�شتدامة املاليزي الذي �شهد اأي�شا توقيع ال�شركات املاليزية ثالث 
مذكرات تفاهم مع �شركات من م�شر واأملانيا وجزر املالديف لي�شل العدد 
الإجمايل ملذكرات التفاهم اإىل ثماين مذكرات تفاهم بقيمة 173 مليون 

درهم .
و ي�شتمر “اأ�شبوع الزراعة امل�شتدامة املاليزي” يف الفرتة من 21 اإىل 26 
فراير اجلاري ومن املتوقع اأن ي�شتقبل اأكرث من 2000 زائر ومندوب، 
مع م�شاركة اأكرث من 20 �شركة وموؤ�ش�شة ماليزية ، بهدف جذب التعاون 
اجلائحة  بعد  مللا  ق�شايا  ملعاجلة  جللديللدة  وحلللللول  فللر�للض  وخلللللق  الللعللاملللي، 

والفقر، وتغري املناخ من خالل الزراعة امل�شتدامة.
الدولة  لللدى  �شفري مملكة ماليزيا  �شفيان  بن  �شعادة حممد طللارد  اأكللد  و 
تعالج  م�شتدامة  حلول  عن  تبحث  التي  الللدول  طليعة  يف  تاأتي  بللالده  اأن 
اأ�شبوع  ويعد  والأمللللن..  وال�شالمة  الللغللذاء  اإنللتللاج  يف  ال�شائدة  الختناقات 
من  مهمة  مللبللادرة  دبللي   2020 اإك�شبو  يف  ماليزيا  يف  امل�شتدامة  الللزراعللة 

�شاأنها اأن حتفز وتعزز فر�ض ال�شتثمار والتعاون يف الزراعة امل�شتدامة.
الللتللزام دولللة الإمللللارات بالتفكري البللتللكللاري والتنمية  اأن  “ نللرى  و قللال : 
امل�شتدامة يف جمالت الرتكيز الرئي�شية �شيعزز توجه ماليزيا نحو تبني 
التكنولوجيا وحتديثها يف الزراعة امل�شتدامة ». و اأ�شاف :” تعتر الإمارات 
تزال  ول  الأو�شط  ال�شرق  ملاليزيا يف  �شريك جتاري  اأكر  املتحدة  العربية 
الدولية  التجارية  ملكانتها  ملاليزيا  املف�شل  الللزراعللي  الللتللجللاري  ال�شريك 

وكونها املركز املايل ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا« .

اأحمد النقبي يح�شد جائزة اأف�شل رئي�ص تنفيذي يف جمال
 التحول امل�شريف بالإمارات من جملة اإنرتنا�شيونال فاينان�ص 

•• اأبوظبي -وام:

نال اأحمد حممد النقبي، الرئي�ض التنفيذي مل�شرف 
التنويع  اأجللنللدة  بتمكني  املللعللنللي  للتنمية،  الإملللللارات 
الإملللارات،  دولللة  يف  ال�شناعي  والتحول  القت�شادي 
التحول  جملللال  يف  تنفيذي  رئلليلل�للض  “اأف�شل  جللائللزة 
تقدمها  والللتللي   2021 لللعللام  بالإمارات”  امللل�للشللريف 
و حتتفي اجلوائز  جملة “اإنرتنا�شيونال فاينان�ض”. 
بالتميز  فاينان�ض”  “اإنرتنا�شيونال  ملجلة  ال�شنوية 
اأثر  لهم  كان  الذين  الأفللراد  وتكرم  واملوؤ�ش�شي  املهني 
منتجات  تطوير  عر  موؤ�ش�شاتهم  اأداء  على  اإيجابي 
وخلللدملللات مللبللتللكللرة واإر�للللشللللاء املللعللايللري لللزمللالئللهللم يف 
القطاع. و بهذه املنا�شبة قال معايل الدكتور �شلطان 
والتكنولوجيا  اللل�للشللنللاعللة  وزيللللر  اجللللابلللر  اأحلللملللد  بلللن 
الإملللللارات  اإدارة ملل�للشللرف  رئلليلل�للض جمللللل�للض  املللتللقللدمللة 
“من خالل روؤية وتوجيهات ودعم القيادة  للتنمية: 
الر�شيدة، تركز دولة الإمارات على ال�شتثمار يف بناء 
املواطنة،  الب�شرية  الكوادر  وكفاءات  قللدرات  وتطوير 
وتوفري فر�ض لهم لكت�شاب العلم واملعرفة والتناف�ض 
واإثللللبللللات جلللدارتلللهلللم، وامللل�للشللاهللمللة يف تللقللدم وازدهلللللار 
الوطن يف القطاعات كافة، مبا يف ذلك تعزيز النمو 
“ي�شعدين  اأ�للشللاف:  و  والجتماعي”.  القللتلل�للشللادي 
اإدارة م�شرف الإمللارات للتنمية  بالنيابة عن جمل�ض 
وفريق العمل، اأن اأهنئ اأحمد النقبي على فوزه بهذه 
اجلائزة املرموقة وعلى دوره احليوي يف تعزيز تقدم 
منو  تعزيز  اإىل  تللهللدف  الللتللي  امللل�للشللرف  ا�شرتاتيجية 

الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي يف الدولة ودعم 
و تعليقاً على اجلائزة،  جهود التنويع القت�شادي”. 
بجائزة  الفوز  “ي�شرفني  النقبي:  حممد  اأحمد  قال 
اإنرتنا�شيونال  جملللللة  مللن  تللنللفلليللذي  رئلليلل�للض  اأفلل�للشللل 
فاينان�ض املرموقة، والتي ت�شكل تكرمياً لفريق العمل 
توجيهات  وفلللق  ي�شري  والللللذي  امللل�للشللرف،  يف  بللاأكللمللللله 
اإياها.. اإن خارطة  جمل�ض الإدارة والثقة التي يوليه 
التي  اجلللديللدة  ال�شرتاتيجية  وامللللبلللادرات  الللطللريللق 
بعيدة  روؤيللتللنللا  اإطلللار  يف  كلها  جللاءت  امل�شرف  اأطلقها 
الأملللللد لللتللقللدمي مللنللتللجللات عللامللليللة امللل�للشللتللوى وجتربة 
هذا  يف  اأود  كما  عملياتنا..  جميع  يف  ممتازة  عمالء 
الإطار الإ�شادة بالدعم الذي حظينا به من عمالئنا 
اإيجابي داعم يف فوزنا  اأثر  و�شركائنا، والذي كان له 

بهذه اجلائزة«.
بروؤية  للتنمية  الإملللارات  “ يلتزم م�شرف  واأ�للشللاف: 
على  الللعللمللل  مبللوا�للشلللللة  و  للم�شتقبل  ا�للشللرتاتلليللجلليللة 
الأعمال  ورواد  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  دعللم 
واللل�للشللركللات الللنللا�للشللئللة واللل�للشللركللات الللكللبللرية، وتعزيز 
املتنامية  للقطاعات  مركزاً  ب�شفتها  الإمللارات  مكانة 
اأحمد  اأ�للشللرف  وقللد  امل�شتقبل”.  ل�شناعات  وحا�شنة 
ل�شرتاتيجية  الللتلل�للشللغلليلللللي  الإطللللللالق  علللللى  الللنللقللبللي 
ا�شتثمارية  حمفظة  تت�شمن  التي  اجلديدة  امل�شرف 
 13500 اأكرث من  لتمويل  30 مليار درهم  بقيمة 
�لللشلللركلللة كلللبلللرية ومللتللو�للشللطللة و�لللشلللغلللرية ونلللا�لللشلللئلللة يف 
وقدم  القادم.  العقد  خالل  الأولللويللة  ذات  القطاعات 
مللللليللون درهم   700 مللن  اأكلللرث  الآن  امللل�للشللرف حللتللى 

واملتو�شطة  اللل�للشللغللرية  لل�شركات  متللويللل  �شكل  علللللى 
والللكللبللرية يف الإمللللللارات مللنللذ �للشللهللر يللنللايللر 2021. 
اإطالق مبادرتني مل�شرف  النقبي كذلك عملية  وقاد 
الإمارات للتنمية بقيمة اإجمالية بلغت 10 مليارات 
درهم يف اإطار حملة “م�شاريع اخلم�شني” خ�ش�شت 
املبادرة الأوىل 5 مليارات درهم لدعم ريادة الأعمال 
الثانية  املبادرة  خ�ش�شت  بينما  الدولة،  يف  والبتكار 
ال�شناعية  التنمية  وتللرية  لت�شريع  درهللم  مليارات   5

دور  للنقبي  وكلللان  املتقدمة.  التكنولوجيا  واعللتللمللاد 
لل�شركات  امل�شرفية  اإطالق تطبيق اخلدمات  هام يف 
 2021 �شبتمر  يف  للتنمية  الإملللارات  م�شرف  من 
لللدعللم اللل�للشللركللات اللل�للشللغللرية واملللتللو�للشللطللة الللتللي تعمل 
داخل الإمللارات. ويوفر التطبيق جتربة ل مثيل لها 
يتيح  كما  الرقمية،  امل�شرفية  احل�شابات  مل�شتخدمي 
خالل  دويل  م�شريف  ح�شاب  رقللم  اإ�للشللدار  التطبيق 
دقائق ويكتمل تفعيل احل�شاب يف غ�شون 48 �شاعة.

ي�ستعر�سان الفر�س التجارية املتاحة للتعاون فيما بينهما

غرفة راأ�ص اخليمة تلتقي وزير التجارة وال�شناعة بجمهورية �شريالنكا

اأعلنت عن موعد تنظيم الن�سخة ال�ساد�سة من املعر�س يف 2022

موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان ُتكّرم �شركاء النجاح ملعر�ص الديكور والت�شميم ومواد البناء ديكوبيلد 2021

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأكد �شعادة حممد م�شبح النعيمي رئي�ض 
راأ�للض اخليمة،  اإدارة غرفة جتللارة  جمل�ض 
اقللتلل�للشللاديللة من  فللعللاللليللات  اأهللملليللة تنظيم 
اإقلللاملللة مللعللار�للض دائلللملللة جتارية  خللللالل 
جمهورية  بها  متتاذ  ملنتجات   ، و�شناعية 
امل�شرتك  التن�شيق  �شياق  يف   ، �شريالنكا 
بلللني غللرفللة راأ�لللللض اخللليللمللة وملللركلللز راأ�لللض 
بن  �شعود  وموؤ�ش�شة  للمعار�ض  اخليمة 
�شقر لتنمية م�شاريع ال�شباب ،  وجمل�ض 
وذلك   ، ال�شريالنكي  اللل�للشللادرات  تنمية 
وكذا  الللدول  ملنتجات  والرتويج  للت�شويق 
راأ�ض  بلللاإملللارة  وت�شنيعه  اإنللتللاجلله  يللتللم  مللا 
وتنمية  وتطوير  تقوية  بهدف   ، اخليمة 
العالقات القت�شادية مع الدول ال�شديقة 
القت�شادية  الللروؤيللة  اإطلللار  يف  وال�شقيقة 

الطموحة لإمارة راأ�ض اخليمة .
رئي�ض  �شعادة  ا�شتقبال  خللالل  ذلللك  جللاء 

بجمهورية  اللللتلللجلللارة  للللوزيلللر   ، الللغللرفللة 
الدكتور   ، اللللدميلللقلللراطللليلللة  �للشللريللالنللكللا 
، يف  اأملل�للض الول   ، بلللانلللدول جلللونلللاواردنلللا 
اللللتلللجلللارة ، وجللللللرى خالل  ملللقلللر غلللرفلللة 
اللقاء، الذي عقد بح�شور داميكا مالراج 
�شريالنكا  جللمللهللوريللة  �شفري  �شيلفا  دى 
الدولة  لللدى  ال�شرتاكية  الدميقراطية 
العام  القن�شل  ملللاداجللليلللدارا  ودوللللللوال   ،
واملناطق  دبلللي  يف  �شريالنكا  جلللمللهللوريللة 
الرئي�ض   ، ميل  دي  و�شوري�ض   ، ال�شمالية 
الللتللنللفلليللذي ملللجللللل�للض تللنللملليللة الللل�لللشلللادرات 
ال�شريالنكي ، ومن غرفة التجارة يو�شف 
ملوؤ�ش�شة  العليا  اللجنة  رئي�ض   ، اإ�شماعيل 

ال�شباب  م�شاريع  لتنمية  �شقر  بن  �شعود 
والللدكللتللورة عائ�شة   ، الللفللالحللي  عللارفللة   ،
 ، الغرفة  ادارة  جمل�ض  اأع�شاء  القطامي 
حممد ال�شبب مدير عام الغرفة بالوكالة 
، حيث بحث اجلانبان عالقات ال�شداقة 
والتعاون امل�شرتك بني اإمارة راأ�ض اخليمة 
وجمهورية �شريالنكا ، و�شبل تطويرها يف 
�شتى القطاعات ، والعديد من املو�شوعات 

والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك .
اأمله  الللغللرفللة عللن  �للشللعللادة رئي�ض  واأعللللرب 
للبدء  خللطللوة  اللللللقللاء  هلللذا  يللكللون  اأن  يف 
اإمارة  الأمللام من قبل  اإىل  باأخذ خطوات 
مزيداً  نحو   ، و�شريالنكا  اخليمة   راأ�لللض 

موؤكداً   ، القطاعات  �شتى  يف  التعاون  من 
نظرائها يف  للتعاون مع  الغرفة  ا�شتعداد 
 ، امل�شرتكة  الأهلللداف  لتحقيق  �شريالنكا 
راأ�للض اخليمة  اإملللارة  لللدى  ان  اىل  م�شرياً 
املتاحة   ، الثمينة  الللفللر�للض  مللن  الللعللديللد 
والتي   ، اجلللانللبللني  بللني  امللل�للشللرتك  للعمل 
تللتللجللاوز الللقللطللاعللات امللللطلللروحلللة يف هذا 
اللقاء ، ومتتد اإىل قطاعات اأخرى كثرية 
ميكن ا�شتثمارها ، لفتاً اإىل اأهمية الدور 
، ومللا يرتتب  اللقاءات  تلعبه هللذه  الللذي 
العالقات  تللطللور  يف  فعاليات  مللن  عليها 
بللني را�للللض اخللليللمللة و�للشللريللالنللكللا ، كذلك 
تللنللاول اللللللقللاء ا�للشللتللعللرا�للض �للشللعللادة رئي�ض 

فى  واحلللرة  ال�شناعية  للمناطق  الغرفة 
امللارة راأ�للض اخليمة ، و�شبل دعم التعاون 
الرامج  وتعزيز  وال�شناعى  القت�شادى 

ال�شتثمارية امل�شرتكة فى هذا الطار. 
بللللللللدوره، علللللّر اللللدكلللتلللور بللللانللللدول وزيللللر 
للغرفة  �شكره  عن  ال�شريالنكي  التجارة 
اللقاء  هللذا  لإقامة   ، التعاون  ح�شن  على 
البلدين  كللللال  مللللن  لللللللل�لللشلللركلللات  املللللوجلللله 
اإىل اطالعهم  والذي يهدف  ال�شديقني، 
على املميزات والإمكانات ، التي يتمتع بها 
اجلانبان، بالإ�شافة اإىل حتفيز ال�شركات 
معاً،  للعمل  والمللاراتلليللة   ال�شريالنكية 
 ، املثمرة  ال�شتثمارية  اللل�للشللراكللات  وعللقللد 
داعلليللاً غللرفللة الللتللجللارة لللزيللارة �شريالنكا 
علللللللى راأ�للللللللض وفلللللد مللللن رجللللللال العلللملللال 
ال�شتثمارية  الللفللر�للض  علللللى  للللالطلللالع 
بالده  ان  اىل  لفللتللاً   ، ال�شياحة  قللطللاع  يف 
اأ�للشللبللحللت اللللوجلللهلللة اللل�للشلليللاحلليللة الكلللرث 

جاذبية يف جنوب �شرق اأ�شيا.

•• دبي-الفجر:

كرمت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان، 
مبعر�ض  وامل�شاركني  والداعمني  الرعاة 
البناء  وملللللواد  والللتلل�للشللملليللم  “الديكور 
ديكوبيلد 2021” يف دورته اخلام�شة، 
الأبلللللرز علللللى ملل�للشللتللوى الدولة،  احلللللدث 
وذلك تقديراً جلهودهم واإ�شهاماتهم يف 
تعزيز جناح املعر�ض الذي �شهد م�شاركة 
انلللطلللالقللله، والتي  هلللي الأ�لللشلللخلللم مللنللذ 
�شمت اأكرث من 80 جهة من القطاعني 
احلكومي واخلا�ض اإىل جانب ا�شتقطابه 

لآلف من املواطنني واملهتمني والزوار.
التكرمي  حفل  خللالل  املوؤ�ش�شة  واأعلللللنللت 
الر�شمي الذي نظمته يف “فندق ميلينيوم 
املطار” بدبي، موؤخراً، بح�شور املهند�ض 
املدير  م�شاعد  بورحيمة  اأحللمللد  حممد 
ملوؤ�ش�شة  الهند�شي  للقطاع  التنفيذي 

اإىل جانب  لللالإ�للشللكللان،  بللن را�للشللد  حممد 
وامل�شوؤولني  ال�شخ�شيات  كبار  من  عللدد 
ملللن الللقللطللاعللني احلللكللومللي واخللللا�لللض، 
وممثلني عن اجلهات الراعية والداعمة 
املعر�ض  يف  املللل�لللشلللاركلللني  واللللعلللار�لللشلللني 
وحلل�للشللد ملللن الإعلللالمللليلللني، علللن موعد 
“ديكوبيلد  ال�شاد�شة من  الللدورة  تنظيم 
2022” خالل الفرتة املمتدة من 20 

اأكتوبر اإىل 23 اأكتوبر 2022.
وتقدم املهند�ض حممد بورحيمة بال�شكر 
ال�شيخ  اللل�للشللمللو  �للشللاحللب  اإىل  والللتللقللديللر 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  واإىل  اهلل”،  “رعاه 
بلللن حمللمللد بلللن را�لللشلللد اآل مللكللتللوم، ويل 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، على 
للموؤ�ش�شة  اللللالحملللدود  �شموهما  دعلللم 
وتوجيهاتهما التي ت�شرت�شد بها املوؤ�ش�شة 

وخدماتها  اأدائلللهلللا  مبلل�للشللتللوى  لللالرتللقللاء 
كاأولوية،  الإ�للشللكللان  مبللحللور  واهتمامها 
وامل�شكن  الكرمية  احلياة  توفري  بهدف 
يلللللبللي احللتلليللاجللات الأ�شر  الللللذي  املللالئللم 
حياتهم،  بلللجلللودة  والرتللللقللللاء  امللللواطلللنلللة، 
وتللعللزيللز ا�للشللتللقللرارهللم الجللتللمللاعللي، وهو 
اأهلللللم ملللا تلل�للشللمللنللتلله اأهللللللداف خللطللة دبي 
كما اأعرب بورحيمة  احل�شرية 2040. 
علللن �للشللكللر املللوؤ�للشلل�للشللة للل�للشللركللاء اللللللدورة 
رعاة  مللن  “ديكوبيلد”  مللن  اخلللاملل�للشللة 
وو�شائل  الللعللار�للشللني  وكلللافلللة  وداعلللملللني 
الفاعلة  م�شاهمتهم  مللثللمللنللاً  الإعللللللالم، 
متثلت  والللتللي  “ديكوبيلد”،  اإجنللللاح  يف 
بللتللمللكللن احلللللدث ملللن ا�للشللتللقللطللاب املزيد 
عن   45،45% بللزيللادة  العار�شني  مللن 
الللللللدورة اللل�للشللابللقللة، ومبلل�للشللاعللفللة اأعللللداد 
وكللللذلللللك حتقيق  وامللللهلللتلللملللني،  اللللللللللزوار 
اأمله  عن  معرباً  واأهللدافلله،  م�شتهدفاته 
�شركاء  جللملليللع  تللللعللللاون  يلللتلللوا�لللشلللل  بللللللاأن 
املقبلة.  امللللعلللر�لللض  دورات  يف  اللللنلللجلللاح 
للقطاع  التنفيذي  املدير  م�شاعد  وكللّرم 
الللهللنللد�للشللي خلللالل احلللفللل الللللذي تخلله 
كاًل  املللعللر�للض،  عللن  ق�شري  فيلم  عللر�للض 
وهم  للمعر�ض  الر�شميني  الللرعللاة  مللن 
وبلدية  لالإ�شكان،  زايللد  ال�شيخ  برنامج 
بدبي،  وال�شياحة  الإقت�شاد  ودائرة  دبي، 
وبلللللديللة اللل�للشللارقللة، ودائلللللرة الإ�للشللكللان يف 
الدولة  املهند�شني يف  ال�شارقة، وجمعية 
الإعالميني  الللللرعللللاة  اإىل  بلللالإ�لللشلللافلللة 
لالإعالم  دبللي  موؤ�ش�شة  وهللم  للمعر�ض 
اإىل جانب  للللالإعلللالم  اأبللوظللبللي  و�للشللركللة 

ال�شركاء الإ�شرتاتيجيني للمعر�ض وهم 
الأيوبي  و  الللداخلللللي  للت�شميم  الللكلليللدرا 
الداخلي  للت�شميم  بالنكو  و  للتقنيات 
دبي  احلللدث مركز  وداعللم  و م�شت�شيف 
اجلهات  مللن  والعديد  العاملي  التجاري 
رواد  اإىل  اإ�لللشلللافلللًة  الأخلللللللرى،  اللللداعلللملللة 
الللتللوا�للشللل الجللتللمللاعللي وجميع  مللواقللع 

ال�شركات التي �شاركت باملعر�ض.
امللل�للشللاركللة يف  اللل�للشللركللات  اأكلللد ممثلي  كما 
الن�شخة اخلام�شة من املعر�ض حر�شهم 
علللللى حللجللز مللنلل�للشللاتللهللم للللللملل�للشللاركللة يف 
نظراً  احلللللدث،  مللن  اللل�للشللاد�للشللة  الن�شخة 
 2021 ديكوبيلد  حققه  الللذي  للنجاح 
وجناحه  �شلللللللهده،  الذي  الإقبال  وحجم 
كونه  �شللللركاتهم  مكانلللللة  تعزيلللللز  يف 
للتعارف  هامة  وحمطة  مميزة  من�شة 
وعللقللد اللل�للشللفللقللات وبللنللاء قللاعللدة عمالء 

جدد.

ُيذكر اأن معر�ض “ديكوبيلد “2021” 
را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  نظمته  الللذي 
لالإ�شكان بدورته اخلام�شة خالل الفرتة 
من 24 اإىل 27 نوفمر 2021، �شهد 
والأعمال  العقود  مللن  كبري  عللدد  اإبلللرام 
التجارية، واإ�شتطاع اأن ي�شتحوذ على ر�شا 
العار�شني والللزوار من خالل احت�شانه 
على م�شاحة 4 اآلف مرت مربع، لكرى 
مواد  جملللال  يف  املتخ�ش�شة  اللل�للشللركللات 
البناء واملقاولت والديكور والإ�شت�شارات 
الهند�شية والت�شميم الداخلي واملعماري 
العقاري،  التمويل  وموؤ�ش�شات  والبنوك 
ونخبة من اأهم �شركات الأثاث وامل�شاعد 
والإ�شاءة وخدمات البيوت الذكية، التي 
املنتجات  اأحللللدث  تللقللدمي  حللر�للشللت علللللى 
القطاعات  هللللذه  يف  واملللحللللليللة  الللعللامللليللة 
من  وا�شعة  م�شاركة  جانب  اإىل  املهمة، 

اجلهات احلكومية املعنية بالإ�شكان.

ات�شالت تكرم الفائزين بجائزتها لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة
•• دبي -وام:

كرمت “ات�شالت” الفائزين بالن�شخة الثانية من 
واملتو�شطة  ال�شغرية  لل�شركات  ات�شالت  “جائزة 
تللكللرمي الإجنللللازات  وذللللك خللالل حفل   ”2021
املتميزة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف الدولة.

الوكيل  احللللملللادي  في�شل  �للشللعللادة  احلللفللل  حلل�للشللر 
امل�شاعد لقطاع ريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة يف وزارة القت�شاد وعدد من م�شوؤويل 
اأعمال  200 �شريك وممثل  اأكرث من  ات�شالت و 
واأ�شاد  واملتو�شطة.  ال�شغرية  ال�شركات  قطاع  من 
�للشللعللادة فلليلل�للشللل احللللملللادي بللالللنللجللاح الللللذي حققه 

قللطللاع اللل�للشللركللات اللل�للشللغللرية واملللتللو�للشللطللة والدعم 
لإن�شاء  الإملللارات  حكومة  تقدمه  الللذي  املتوا�شل 
تعزيز  يف  ت�شاهم  م�شتدامة  اقت�شادية  منظومة 
جناح بيئة الأعمال يف الدولة. جاء توزيع اجلوائز 
 ARJ« �شركة  مللن  كللال  �شملت  فللئللات  ع�شر  �شمن 
الإماراتية  ال�شركة  جللائللزة  فئة  عللن   »Holding
 scentria Examinations« و�شركة  املتميزة 
عن   »& Tests Preparation Centre
 Aster« و�شركة  لل�شيدات  املتميزة  ال�شركة  فئة 
الرقمي  التحول  فئة  عللن   »Hospitals UAE
الذكاء  فئة  عللن   »Prognica Labs« و�للشللركللة 

ال�شطناعي .
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املنفذ وقدره )79884(  املبلغ  ، ب�شداد  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 6813/2021  مو�شوع 
درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : اإجلي انرتنا�شيونال ذ.م.م - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع الحتاد - مبنى بناية الر�شتماين - �شقة 503 - 

 info@frangulf.ae:نف�ض بناية ني�شان هاتف:0553989122 - 0504242011 - بريد الكرتوين
 رقم مكاين:3208594689

املطلوب اإعالنه : 1- مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة  - م�شك - �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)79884( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة، وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70533 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  368/2015/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1314 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
وقدره )8489486.44( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : البنك التجاري الدويل
عنوانه:المارات - امارة دبي - الرقة - �شارع الرقه - مبنى بنك - مركز الغرير

وميثله:عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي
املطلوب اإعالنهما : 1- برات اهلل رم�شان ابراهيمي 2- �شركة قطع الغيار العامليه ذ.م.م - وميثلها/برات 

اهلل رم�شان ابراهيمي - �شفته : منفذ �شدهما
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة يف احلجز التحفظي رقم 155-2012 
وفاء ملبلغ املطالبة وقدره )8489486.44( درهم وتقرر حتويل احلجز التحفظي اىل حجز تنفيذي يف 

ملف رقم 2015/368 جتاري وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 70540
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1023/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/865 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ وقدره 
)678727( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف + تنفيذ احلكم وفق منطوقه .

طالب التنفيذ : علي يو�شف حممد ح�شني الفردان
�شارع ال�شايل - مبنى كري�شتال - �شقة  التجاري - دبي -  امللارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:المارات - 

105-104
املطلوب اإعالنه : 1- زانادو للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)678727.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل ف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة 
A19a مو�شوع الدعوى، وعليه فان املحكمة   -  05- يف 2015/5/21 اخلا�شة ب�شراء الوحدة رقم:-509 
تاريخ  يوما من  املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الجللراءات  �شتبا�شر 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70540

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

 6871/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  مدان للتدريب �ض.ذ.م.م - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/من�شور ابن �شالح ابن حممد ال�شريف 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�شوم  مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )46393831(

خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/6922 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  نيل ويليام هاي�ض - جمهول حمل القامة

)حاليا(  الملللارات  )م(  �لللض.م.ب  الو�للشللط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شر�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )�شابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�شوم  مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )64645.46(
حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجللراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/6287 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  امين حممد �شعد حممد - جمهول حمل القامة

)حاليا(  الملللارات  )م(  �لللض.م.ب  الو�للشللط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شر�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )�شابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�شتبا�شر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )58575(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

 207/2020/3330 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  ليلى ماتو�شيان في�شاجان - جمهول حمل القامة

)حاليا(  الملللارات  )م(  �لللض.م.ب  الو�للشللط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شر�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )�شابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�شتبا�شر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )48368(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

 207/2022/879 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  انيتا ات�ض اثاي�شرت - جمهول حمل القامة

)حاليا(  الملللارات  )م(  �لللض.م.ب  الو�للشللط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شر�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )�شابقا( 

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)24275.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

 207/2020/2929 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  بيجني �شامويل بابى �شامويل - جمهول حمل القامة

)حاليا(  الملللارات  )م(  �لللض.م.ب  الو�للشللط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شر�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )�شابقا( 

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)132990.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 70021
اعالن بالن�شر 

 207/2020/3329 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  عبدالكرمي حممود عبدالكرمي ال�شيخ - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )م( المارات 
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)74042.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر        

 389/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- الورقاء لل�شياحة �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مرتي حليم قربان 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة با�شدار احلكم بحل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها 
ال�شخ�ض  �شركة  قانونيون  ومراجعون  حما�شبون  احلو�شني  ال�شادة/احمد  تعيني  مع  الوىل 
على حم�شر  بناء  الوىل  عليها  املدعي  لل�شركة  ق�شائي  كم�شفي  دبللي  يف   - �لللض.ذ.م.م  الللواحللد 
والتاأ�شري   2021/10/18 املللوؤرخ  عليها  املدعي  لل�شركة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

بانحالل وت�شفية ال�شركة يف ال�شجل التجاري. 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2022/2/28 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

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

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- راخيمز هان �شيوروف  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�ش�شة عقار
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املذكورة  الدعوى  يف    2022/1/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة عقار بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )606.024( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
مقابل  درهللم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  طلبات  من  ذلللك  ماعدا  ورف�شت 
اتعاب املحاماة .  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1257/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

مو�شوع الدعوى : املطالبة مببلغ املدعي عليه مببلغ وقدره )408.617( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12٪ من املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
علللنلللوانللله:املللارة دبلللي - �للشللارع املللطللار منطقة بللور�للشللعلليللد بللنللايللة نللقللطللة العلللملللال امللليللزانللني مللكللتللب رقلللم 9 - 

هاتف:0506767616 - بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  - مكاين:3244594826
IBAN:AE090500000000020106942 - عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي

املطلوب اإعالنه :  1- مزاهر حممد �شاتي حممد  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/1/26 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة عقار بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )308.617( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهللم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمتها 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:264/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
للدعوى  و�شمها  مللدين  نللزاع  رقلللللم:2021-3510  املللدين  للنزاع  التابعة  الللدعللوى  بقيد  الت�شريح   : الللدعللوى  مو�شوع 
وحتديد اقرب موعد جل�شة لنظرها والللزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�شوع املطالبة مببلغ 
املدعي عليه  والللزام  الفا و�شتمائة درهم وثمانية و�شتون فل�شا -  اجمايل وقدره )29.600.68( درهم ت�شعه وع�شرون 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املطار - �شارع حمدان بن حممد - مبنى ات�شالت - بجانب مارك�ض �شبن�شر
املطلوب اإعالنه :  1- ماجريالدين جوريرو ديلو�ض �شانتو�ض  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الت�شريح بقيد الدعوى التابعة للنزاع املدين رقم:2021-3510 
نزاع مدين و�شمها للدعوى وحتديد اقرب موعد جل�شة لنظرها والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري 
مو�شوع املطالبة مببلغ اجمايل وقدره )29.600.68( درهم ت�شعه وع�شرون الفا و�شتمائة درهم وثمانية و�شتون فل�شا - 
والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم اجلمعة  املوافق  2022/2/25  
ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

 اعالن بالن�شر
3450/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
حمل  جمللهللول   - لللالتلل�للشللالت  جللي  اإل  اأر  �شركة   -1/ �للشللده  امل�شتاأنف  اىل 
جمعه  اكللر  جللالل  وميثله:مريه  ك�شاب  علي   / امل�شتاأنف  ان  مبللا  القللامللة 
ا�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/2979 جتاري  البلو�شي - قد 
جزئي ،  وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2022/3/21 ال�شاعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  �شباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  78/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 568/2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )866.473( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
عنوانه:دبي - منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0504643947 

- بريد اللكرتوين:execution1@omalc.ae  - مكاين:3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه : 1- اليف ناميك  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )866473( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    

                  يف  الطعن رقم:1365/2021/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547

مو�شوع الطعن : قبول النق�ض �شكال ومو�شوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�شتئناف ل�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب. 
الطاعن:عبداهلل بان�شو - واخرون

 - بري�شم  بردبي   - التجاري  - منطقة اخلليج  زايد  ال�شيخ  �شارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
الطابق 29 - مكتب 2906 - بوكالة الدكتور ريا�ض الكبان و�شيف املطوع وا�شامة ال�شاملي

 وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
املطلوب اإعالنه :  1- جلوبال اوبن بيزن�ض ليمتد . عجمان اوف �شور  -  مطعون �شده 

عليكم  ويتوجب  اعللاله  املللذكللور  الطعن  عليكم  اقللام  الطاعن  بللان  نعلنكم    : الإعلللالن  مو�شوع 
احل�شور اىل حمكمة التمييز  وذلك للرد �شحيفة الطعن املتقدمة �شدكم.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/6018 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ وقدره 

)36.797.320( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شريطاويت �شوياليجول

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية الو�شل - �شقة الطابق الثالث 
303 - بجوار مزايا �شنرت

املطلوب اإعالنه : 1- كارل �شيبا�شتيان جرينوود - �شفته : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  بتاريخ:2022/2/2 اخطاركم  الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية  مو�شوع 
وقدره )36797320( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار ار�ض يف الثنيه الرابعه رقم 
التنظيمية  املللادة 152 من الالئحة  العلنية وفقا ملقت�شيات ن�ض  باملزايدة  الر�للض 3628 والعائدة لكم 

لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�شنة 2018 وتعديالته.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء   

                      يف التنفيذ رقم  8693/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/394 جتاري م�شارف جزئي، ب�شداد املبلغ 
املنفذ وقدره )879980.54( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم:043874225- 

موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794
املطلوب اإعالنهما : 1- هيفاء جران 2- هاين طنب - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/2/17 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به 
ار�للض رقم 247 - منطقة برج  بيع  التبليغ وال  تاريخ  وقللدره )879980.54( درهللم خالل 15 يوم من 
خليفة - برج النجوم - �شقة رقم 2507 - والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ض املادة 295 

من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  66/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1075/2021 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )394.770( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد  - بناية نقطة العمال امليزانني  - مكتب 

 EXECUTION1@OMALC.AE:رقم 9 - هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- نوال بن �شيدهم  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )394770( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 74/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 290/2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )829.950( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد  - بناية نقطة العمال امليزانني  - مكتب 

 EXECUTION1@OMALC.AE:رقم 9 - هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- هيثم علي عبد  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )829950( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 589/2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )584.568( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد  - بناية نقطة العمال امليزانني  - مكتب 
 EXECUTION1@OMALC.AE:رقم 9 - هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- امري حممود نكورو�ض  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )584568( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 74/2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )47901( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد  - بناية نقطة العمال امليزانني  - مكتب 
 EXECUTION1@OMALC.AE:رقم 9 - هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- بارامي�شواري �شاكثيفيل موروجان  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )48901.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/73 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )178341( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد  - بناية نقطة العمال امليزانني  - مكتب 
 EXECUTION1@OMALC.AE:رقم 9 - هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 
املطلوب اإعالنه : 1- عمر قا�شم ادوو  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )178341( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530
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العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

 39/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  كيلي للمقاولت �ض.ذ.م.م - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة اك�شن للخدمات العاملية �ض.ذ.م.م
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني املازمي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)213845( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر 

 9314/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  في�شال فا�شانت ناياك - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/طارق كرمي عبدالكرمي خواجا 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)217588( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70392 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:115/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثالثة رقم 87

جزئي  جتلللاري  رقللللللم:2021/2378  الللدعللوى  يف  اللل�للشللادر  احلللكللم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:كيني كا-وا
عنوانه:المارات - امارة دبي - املرقبات - ديرة - دبي - �شارع ابوبكر ال�شديق - مبنى بناية القرن 

21 - �شقة مكتب 203 - بوكالة املحامي/احمد مهدي العتيبي 
املطلوب اإعالنه :  1- �شاينيز بزن�ض هاب دي دبليو �شي �ض.ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقللم:2378/2021. وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء  املوافق  2022/3/16  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
00000 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن بالن�شر        
 3135/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- جولدريدج بوليون للتجارة �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شني هينج �شياجن ب�شفته مدير �شركة ماغنيت بري�شيو�ض ميتال تريدينغ م.د.م.�ض 
دولر   )9.152.537.75( وقللدره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد 
تاريخ  من   ٪5 والفائدة  املحاماة  واتللعللاب  وم�شاريف  والر�شوم  المللاراتللي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي 

ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
ادارة  امللام  ح�شوركم  يقت�شي  �شباحا   09:00 ال�شاعة   2022/2/28 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وحللددت 
موقع  خالل  من  اليها  الو�شول  ميكن  التي  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  ع�شر(  )الثانية  البتدائية  الدعوى 
حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جدول جل�شات الق�شايا لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3970/2021/460 نزاع مدين
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات التا�شعة رقم: 758

وامل�شاريف  والر�شوم  درهللم   )72.000( وقللدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة . 
بن  را�شد حممد  العام/جمعة  املدير  املتحركة وميثلها  وال�شالمل  امل�شاعد  املتنازع:م�شاعد لرتكيب 

ر�شود املزروعي
 - القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  وم�شاركوه  املال  ح�شن  ابراهيم  مكتب  املختار  عنوانه:العنوان 
امارة دبي - �شارع بور�شعيد - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - بناية �شيتي اأفينو - مكتب رقم 707 - رقم 

هاتف:042950010
املطلوب اإعالنه :  1- جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت �ض.ذ.م.م  -  �شفته: متنازع �شده

للمتنازعة مبلغ  تلللوؤدي  بللان  املللتللنللازع �شدها  بللالللزام  قللررنللا مبثابة احللل�للشللوري    : الإعللللالن  مللو�للشللوع 
يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهللم  الف  و�شبعني  اثنني 

2021/12/28 وحتى متام ال�شداد وبالزامها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  839/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/5136 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )111820( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : �شامديب موهان فارجي�ض

عنوانه:امارة ال�شارقة كورني�ض البحرية الفردان �شنرت 104 
املطلوب اإعالنه : 1- ممتاز �شرف الدين توروتيل كوجنو حممد حممد �شرف الدين  - �شفته 

: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )111820( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                           يف  ال�شتئناف رقم:122/2022/320 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث 

املنظورة يف:دائرة الحوال ال�شخ�شية الثانية ا�شتئناف رقم 100
نف�ض  احللوال   1856/2021 رقللم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

م�شلمني . 
امل�شتاأنف:فاطمه الزهراء دانى

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�شناعية الثالثة - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى 
قرقا�ض - �شقة الطابق الول - وميثله:مرمي عبداهلل مراد البلو�شي 

املطلوب اإعالنه:  1- عزيز املرابط  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:1856 ل�شنة2021 احوال نف�ض 
م�شلمني. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2022/3/3  ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة 
التقا�شي عن بعد يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود، وعليه يقت�شى ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1446/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�شوع الدعوى : اعادة بح�شب حكم ال�شتئناف رقم 991/2021 عقاري . 

املدعي:موؤ�ش�شة عقار
علللنلللوانللله:املللارة دبلللي - �للشللارع املللطللار منطقة بللور�للشللعلليللد بللنللايللة نللقللطللة العلللملللال امللليللزانللني مللكللتللب رقلللم 9 - 

هاتف:0506767616 - بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  - مكاين:3244594826
  IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه :  1- روهان ارفان حممد ارفان  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/1/31 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة عقار بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )97.464( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهللم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530

العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن قرار بالتنفيذ        

                  يف  الدعوى رقم:34/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

28 من  الطابق  2803 من  رقللم  ومكتب   2801 رقللم  املكتب  عبارة عن  عقارين مرهونني  بيع  اذن  : طلب  الدعوى  مو�شوع 
البلدية  رقلللم 165 ورقلللم  الر�للللض  علللللى قطعة  الللواقللع   )BD BLVD PLaza( 2 بللالزاتللى بللوللليللفللارد   2 رقلللم  املللبللنللى 
وقدره  مبلغ  مقابل   11/1077 ورقلللم   11/1145 بللرقللم  الوىل  الللدرجللة  مللن  رهللن  عللقللدي  مبللوجللب  واملللرهللونللني   894-345

)12.143.123.04( درهم اثنا ع�شر مليون ومائة وثالثة واربعون الف ومائة وثالثة وثالثون درهم واربعة فل�ض . 
املدعي:بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:العنوان:امارة دبي - ديرة الرقة - �شارع الرقة - بالقرب من حمطة مرتو الرقة - بنك بناية ابوظبي التجاري  - 
وميثله:ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار

املطلوب اإعالنه :  1- بهنام غالمر�شا بهمني  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن نوع العقار مكتب رقم 2801 + مكتب رقم 
2803 - رقم الطابق 28 - رقم املبنى رقم 2 - ا�شم املبنى بوليفارد بالزاتى BD BLVD PLaza( 2( الواقع على قطعة 
الر�ض رقم 165 - املنطقة برج خليفة كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف 
التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة 

احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة ال�شبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن بالن�شر 
 1095/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  نور ال�شروق لدارة املعار�ض )�شابقا( ا�ض كيه واي لتنظيم املعار�ض 
وادارتها )حاليا( 2- عزة حممود حممد عطية - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/باباروتي كافيه - موؤ�ش�شة فردية 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)120.224.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 
اعالن بالن�شر        

 448/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- نبيل رجيم مانيار رحيم موهما دفيز 2- ن�شيم افروز حممد جها نغري حممد  - 
جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : بي�شون لالغذية وميثله / مرمي احمد �شامل م�شلم املحرمي 
املدعي عليه الول  والللزام  املدعي عليهم  ال�شراكة بني  بف�شخ  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقللام عليك  قد 
ب�شداد مبلغ وقدره )221533( درهم للمدعي والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 

التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ادارة  امللام  ح�شوركم  يقت�شي  �شباحا   09:00 ال�شاعة   2022/2/28 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وحللددت 
موقع  خالل  من  اليها  الو�شول  ميكن  التي  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  ع�شر(  )الثانية  البتدائية  الدعوى 
حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جدول جل�شات الق�شايا لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13475 بتاريخ 2022/2/22 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:10590/2021/13 عمايل جزئي

املنظورة يف:الدائرة العمالية اجلزئية اخلام�شة ع�شر رقم: 180
مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )303920( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم 

 . MB994729732AE( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
املدعي:يو�شف �شفوح ورده

عنوانه:المارات - امارة عجمان - الرا�شدية - عجمان - مبنى بناية زايد 1 - �شقة 405
املطلوب اإعالنه :  1- ريفيف خلدمات جدولة القرو�ض واملطالبات �ض.ذ.م.م  -  �شفته: مدعي عليه

 )303920( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد    : الإعللالن  مو�شوع 
 MB994729732AE( ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  وتذكرة عوده مببلغ )2000(  درهم 
- وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/2/23  ال�شاعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008594- Civil (Partial)

To the defendant: Muhammad Shakir Muhammad Jahangir  Address: 9408099
We inform you that on 16/12/2021, this court ruled against you in the above-mentioned 
case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 14895.68 dirhams (Fourteen Thousand 
Eight hundred ninety five and sixty-eight fils), and the legal interest at 5% from the 
date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest does 
not exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judg / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Real Estate -partial 18/2021/1251

Notification by Publication
publication of judgment

Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- Rakhimzhan Suyurov

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Courts of First Instance 

Notification of Payment by Publication
In the execution No :1171/2022/207
Heard in the : Second Execution Department No. 184 
Subject of the execution : the execution of the judgment issued in Case No. 6813/2021, 
by paying the executed amount of (79884 dirhams) including fees and charges
Claimant: ELJI INTERNATIONAL LLC - Dubai Branch
Address : Emirates - Dubai Emirate - Port Saeed - Deira, Dubai - Al Ittihad Street - 
Al Rostamani Building - Apartment 503 - Nissan building itself - Ph.: 0553989122- 
0504242011, Email info@frangulf.ae - Makani Number  3208594689
Addressee : 1- Modern Executive Systems Contracting - Mesc- (L.L.C)

In its capacity as the Enforcee
Subject of the notice: the above-mentioned judgment enforcement suit has filed against 
you and obligated you to pay the executed amount of 79884 to the claimant or the court 
treasury, in addition to the amount of fees to the court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event of non-
compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing 
this notice.
Prepared by: Samira Ahmed Mosbeh

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 2/ 2022  Issue No : 13475
Dubai Court of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530



ثقافة وفن�ن

30

الثالثاء   22  فبراير    2022  م   -    العـدد   13475  
 Tuesday    22  February   2022   -  Issue No   13475

•• ال�سارقة-الفجر:

الفن  ودعم  بتعزيز  املعنية  )فن(  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
اإطالق  والنا�شئة، عن  الأطللفللال  لللدى  الإعللالمللي 
بهدف  التعليمية  الإبللداعلليللة  “�شا�شة”  فعالية 
تعريف ع�شاق فن الأنيمي على ثقافته وجمالياته، 
وذلك خالل الفرتة من 11-13 مار�ض املقبل يف 

اجلادة، بال�شارقة. 
اإطار روؤية )فن( الرامية  وتاأتي هذه اخلطوة يف 

الأطفال  لللدى  الإبللداعلليللة  الللطللاقللات  حتفيز  اإىل 
وال�شباب يف جمال الفنون الإعالمية والب�شرية، 
حيث جتمع فعالية “ �شا�شة “ حمبي فن الأنيمي 
اللليللابللاين يف اللل�للشللارقللة والإمللللللللارات، لللتللقللدم لهم 
هذا  اأ�لللشلللرار  عللن  ملهمة  وفللنلليللة  تعليمية  جتللربللة 
مواهبهم  عن  التعبري  فر�شة  لهم  وتتيح  الفن، 
ور�ض  من  �شل�شلة  عر  جديدة  مهارات  واكت�شاب 
العمل، والعرو�ض التنكرية وامل�شابقات واجلل�شات 
الن�شاطات  ملللن  وغلللريهلللا  والأفلللللللالم،  احلللللواريللللة 

اأ�شهر ق�ش�ض الكوميك�ض واألوانها  امل�شتوحاة من 
القوية. 

وتقدم فعالية “ �شا�شة “ للمبدعني ال�شغار �شمن 
فر�شة تعّلم اأ�شاليب جديدة يف  “ركن الأنيمي”، 
الفكرة  الأنيمي بدءاً من و�شع  ابتكار �شخ�شيات 
ور�للشللمللهللا واإنللتللاجللهللا ، وال�لللشلللتلللفلللادة ملللن خرات 
ال�شتوديوهات الفنية الثالثة امل�شاركة، اإىل جانب 
ال�للشللتللمللتللاع بللاألللعللاب الللواقللع الفللرتا�للشللي بتقنية 
مع  الواقع الفرتا�شي”،  “ركن  360 درجللة يف 

توفري النظارات اخلا�شة والكمامات للراغبني يف 
خو�ض هذه التجربة املتميزة. 

وتتيح الفعالية ملبدعي فن الأنيمي فر�شة عر�ض 
املخ�ش�شة  املنطقة  يف  منتجاتهم  وبيع  اأعمالهم 
للت�شوق، كما ميكن للزوار ال�شرتخاء وال�شتمتاع 
اأماكن اجللو�ض املزينة باأ�شجار زهر  باأوقاتهم يف 
�شكل  على  امل�شممة  املللظللالت  اأو  الللورديللة  الللكللرز 
اأوراق الأوريغامي “فن طّي الأوراق على الطريقة 

اليابانية«.

القا�شمي،  اهلل  عبد  بنت  جواهر  ال�شيخة  وقالت 
دورة  تللنللظلليللم  “ياأتي  )فلللللن(:  مللوؤ�للشلل�للشللة  ملللديلللرة 
اإطللار حر�ض  يف  “�شا�شة”  العام من فعالية  هللذا 
موؤ�ش�شة فن على حتويل عملية التعّلم اإىل جتربة 
مللن خالل  والللفللائللدة،  املتعة  بللني  متكاملة جتمع 
لتعزيز  وال�شباب  لالأطفال  ملهمة  من�شة  توفري 
مهاراتهم الإبداعية والفنية وتطويرها، وخا�شًة 
اأن فّن الأنيمي يعتر اليوم ظاهرة ثقافية عاملية 
املللنللطللقللة م�شاحة  اللل�للشللبللاب يف  للللللمللبللدعللني  تللقللدم 

وا�شتك�شاف  جديدة  ثقافة  على  للتعرف  وا�شعة 
جمالياتها، الأمر الذي يفتح الباب اأمامهم لبدء 
املجال  هللذا  يف  واعلللدة  ومهنّية  تعليمّية  م�شرية 

الإبداعي«. 

•• اأبوظبي-الفجر

املبا�شرة  اليوم الثالثاء، الأم�شية  تنطلق م�شاء 
املليون  �للشللاعللر  بلللرنلللاملللج  الللثللانلليللة علل�للشللرة ملللن 
وتنظمه جلنة  تنتجه  والذي  العا�شر،  مبو�شمه 
الثقافية والرتاثية  املهرجانات والرامج  اإدارة 

النبطي  ال�شعر  ق�شائد  تر�شو  اإذ  اأبللوظللبللي،  يف 
متام  يف  باأبوظبي  الللراحللة  �شاطئ  �شفاف  على 
الإملللللارات،  بتوقيت  ملل�للشللاًء  والللنلل�للشللف  التا�شعة 
بينونة  قناتي  عر  مبا�شرًة  الللهللواء  على  وتبث 

والإمارات وتطبيق الرنامج.
“ب�شاير  ال�شعراء  مللن  كللل  احللقة  يف  وي�شارك 

املقبل التميمي من ال�شعودية، �شقر عبدالعزيز 
ُعللمللان، عللبللدالللعللزيللز بن  امللللزروعلللي مللن �شلطنة 
اأبودية  اللل�للشللعللوديللة، عللبللدالللهللادي  �للشللدحللان مللن 
علللللللي بريك  الللل�لللشلللعلللوديلللة،  ملللللن  اللللقلللحلللطلللاين 
العازمي  الإمللللارات، علي حامد  مللن  الللرا�للشللدي 
بق�شائدهم  �شيغردون  والللذيللن  الكويت”،  من 

املكونة من  التحكيم  اأع�شاء جلنة  اأمللام  املميزة 
ال�شعر،  اأكللادميلليللة  مللديللر  العميمي  “�شلطان 
الدكتور غ�شان احل�شن، ال�شاعر حمد ال�شعيد”، 
وجمهور ال�شعر يف م�شرح �شاطئ الراحة وعر 

ال�شا�شات.
ال�شاعر  تللاأهللل  عللن  ال�شابقة  احللقة  واأ�للشللفللرت 

 47 بل  الكويت  من  الرزحان  “مبارك  الكويتي 
التحكيم، وتبقى  بقرار جلنة   ”50 درجللة من 
تلل�للشللويللت اجلمهور  انللتللظللار  �للشللعللراء يف  خللملل�للض 
التطبيق اخلا�ض  اأ�شبوع عن طريق  مللدار  على 
الإلكرتوين،  موقعه  اأو  املليون  �شاعر  برنامج 
اإىل  للتاأهل  منهم   ل�شاعرين  الفر�شة  ومللنللح 

عنهما مطلع  الإعللالن  �شيتم  اإذ  املقبلة  املرحلة 
مانع  “هادي  هللم  واللل�للشللعللراء  الللقللادمللة،  احللقة 
العنزي  الدهم�شي  علي  ال�شعودية،  من  اليامي 
ملللن اللل�للشللعللوديللة، ركلللللاد ملللطلللرب اللل�للشللمللري من 
ال�شعودية،  من  احلازمي  حوا�ض  عايد  العراق، 

عبداهلل بن خ�شمان من الكويت«.

الأم�شية املبا�شرة الثانية ع�شرة من »�شاعر املليون« تنطلق م�شاء اليوم الثالثاء

اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
“دبي للثقافة”  مكتوم رئي�شة هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
ع�شو جمل�ض دبي واحتفاء بالنجاحات التي حققها مهرجان 
املا�شية  الت�شعة  ن�شخه  مللدار  على  والت�شميم  للفنون  �شكة 
عن  للثقافة  دبي  اأعلنت   .. العام  هذا  الأول  عقده  وباإمتامه 
برنامج الن�شخة العا�شرة من املهرجان حتت �شعار “ نحتفي 

بالفن.. نحتفي بالزدهار« .
وينطلق حتت مظلة املهرجان اجلديدة “من�شة �شكة للفنون 
من  وامل�شتوحاة  امل�شتحدثة  الب�شرية  وبحلته  والت�شميم” 
�شجرة ال�شدر يف حي الفهيدي التاريخي حيث �شريحب احلي 
املهرجان  فللرتة  خللالل  وجنباته  اأروقللتلله  يف  للتجول  بلللزواره 
غني  برنامج  لال�شتمتاع   2022 مار�ض   24 اإىل   15 من 

بالفعاليات والأن�شطة املبدعة.
الذي  الفني”  دبلللي  “مو�شم  مظلة  حتللت  املللهللرجللان  ويللقللام 
وهو   2022 ومار�ض  �شهري فراير  اأعماله خالل  تتوا�شل 
احتفالية فنية �شنوية �شاملة اأطلقتها دبي للثقافة لالحتفاء 
بامل�شهد الإبداعي والثقايف املتنامي يف الإمارة وجتمع خمتلف 

الفعاليات والأن�شطة الإبداعية يف الأماكن العامة وامل�شاريع 
الفنية اخلارجية واملبادرات التفاعلية، وور�ض العمل واملعار�ض 

وجل�شات النقا�ض وفنون الأداء.
يتمثل الجتاه اجلديد للمهرجان �شكة للفنون والت�شميم يف 
خلق منظومة متكاملة من العقول املبدعة النا�شئة التي تبداأ 
املهرجان  �شم  مت  ولللذا  املهرجان  خللالل  الإبللداعللي  م�شوارها 
حتت مظلة من�شة �شكة للفنون والت�شميم لأخذهم على رحلة 
على مدار العام لدعمهم يف حياتهم املهنية وم�شاعدتهم على 
فنانني حمرتفني وحتتفي  ي�شبحوا  اأن  يف  اأهدافهم  حتقيق 
هذه الدورة من �شكة مبا حتقق بالن�شخ الت�شعة املا�شية من 
ت�شكل  بحيث  امل�شاركة  الفنية  الأعمال  اختيار  ومت  املهرجان 
�شردا ممتعا حلكاية املعر�ض ي�شتمتع به اجلمهور اإذ جاء من 
هذا املنطلق اختيار �شعار “نحتفي بالفن نحتفي بالزدهار«.

“ ن�شعى  للثقافة:  دبي  عام  بللدري مدير  هالة  �شعادة  وقالت 
من خالل هذا املهرجان اإىل حتقيق الكثري من الأهداف ويف 
مقدمتها رعاية الفنانني يف دولة الإمللارات واملنطقة واإتاحة 
جمهور  اأمللام  الفنية  اإبداعاتهم  لعر�ض  لهم  املثالية  الفر�ض 

اإ�شراف خراء يف خمتلف  حملي وعاملي وا�شع يف دبي وحتت 
للفنانني  الفر�ض  اإيللجللاد  يف  ملهمتنا  حتقيقا  وذلللك  املللجللالت 
توفري  خللالل  مللن  وت�شجيعها  املللواهللب  واحت�شان  املبتدئني 
اأعمالهم مبا  وازدهللار  املثالية لهم ل�شقل مهاراتهم  املن�شات 
يدعم القت�شاد الإبداعي يف الإمللارة وير�شخ مكانتها مركزا 
للمواهب وعا�شمة  للثقافة وحا�شنة لالإبداع وملتقى  عامليا 

عاملية لالقت�شاد الإبداعي«.
هذا  للمهرجان  الب�شرية  الللهللويللة  مفهوم  اأن  اإىل  واأ�لللشلللارت 
�شكة وهو جمتمعها من  الأهللم يف  العن�شر  العام ينطلق من 
الذكرى  “ يف   : وقللالللت   .. والللللزوار  والللفللنللانللني  امل�شتاأجرين 
الذين  الأ�شخا�ض  جميع  نحيي  املهرجان  لنطالق  العا�شرة 
املهرجانات  اأكللرث  لواحد من  واأ�ش�شوا  احلللي  اأروقللة  يف  �شاروا 
الإمللللارات عموما ونحتفل هذا  دبللي خا�شة ودوللللة  تللفللردا يف 
على  حتقق  الللذي  والنمو  وبالقوة  الرا�شخة  بللاجلللذور  العام 
الذين  �شكة  مبدعي  بجيل  ونحتفل  املا�شية  ال�شنوات  مللدار 
ولتفعيل  �شكة”  بل”�شدرة  نحتفي  املللكللان..  هللذا  من  انطلقوا 
فنية  تراكيب  باإن�شاء  فنانات  ثللالث  تكليف  مت  املفهوم  هللذا 
با�شتخدام الأ�شجار املوجودة يف احلي: “تركيبات �شدرة �شكة 
والفنانة  �شلهوب  �شريين  الأردنلليللة  الفنانة  وهللن  الفنية” 

الرو�شية اإيفجينيا �شيلفينا والفنانة املك�شيكية باول لوبيز«.
واأ�شافت بدري: “ اأعددنا للجمهور هذا العام باقات اإبداعية 
والأفالم  واملو�شيقية  وامل�شرحية  الب�شرية  الفنون  قوامها 
النا�شئة  الفنية  املواهب  الأ�شيلة مب�شاركة  والنكهات  والغناء 
العربية..  اخلليج  لللدول  التعاون  جمل�ض  ودول  الإملللارات  يف 
زيارة  اإىل  املجتمع  �شرائح  الفنون من خمتلف  وندعو ع�شاق 
الرائع  والت�شميم  الفن  بعامل  املهرجان لال�شتمتاع  فعاليات 

.«
2022 من  اأيامها الع�شرة �شت�شهد ن�شخة العام  وعلى مدار 
ت�شكل  فنية  اأعمال  عر�ض  والت�شميم  للفنون  �شكة  مهرجان 
انعكا�شا حقيقيا ملو�شوع املهرجان لفنانني اإماراتيني نا�شئني 
وفنانني مقيمني يف دولة الإمارات حيث خ�ش�شت ثالثة من 
منازل حي الفهيدي التاريخي لهذا الغر�ض كما ت�شم اأجندة 
باإ�شراف   »Space NFT« عنوان  حتت  معر�شا  املهرجان 

القيم الفني الإيطايل جو�شيبي مو�شكاتللو.
ل�شكة  �شيكون  الللعللام  هللذا  نوعها  مللن  الأوىل  تعد  بلللادرة  ويف 
لتعريف  �شيخ�ش�ض  والللللذي  املللهللرجللان  يف  اخلللا�للض  منزلها 
اإىل  املهرجان”  “�شكة  �شم  وراء  الفكرة  اإىل  املهرجان  زوار 
التي  املتنوعة  الللرامللج  باقة من  خللالل  من  املن�شة”  “�شكة 
اأذواقهم  جميع  تلبي  ومميزة  ممتعة  جتربة  للللللزوار  �شتوفر 
التاريخي  الفهيدي  حي  اأروقللة  وحتول  الفنية  واهتماماتهم 

اإىل متحف فني مفتوح.
والإعالم  الت�شميم  “بيت  العام  هللذا  �شكة  معامل  اأبللرز  ومللن 
اجلديد” الذي �شي�شم تركيبا تفاعليا بديعا للفنان جاك بي 
دو يتميز باأنه يعك�ض �شورة اأي �شخ�ض اأو ج�شم اأمامه ف�شال 
عن عمل فني بعنوان “�شوالف من مودو” من ت�شميم الفنان 
تعيد  تفاعلية  م�شاحة  يعر�ض  والللذي  القرق  الإماراتي عمر 
منازل  من  تقليديا  اإماراتيا  منزل  م�شكال  املفاهيم  �شياغة 

حي الفهيدي التاريخي.

كما يرز يف هذه الن�شخة من املهرجان “البيت اخلليجي” من 
اأول متحف رقمي خم�ش�ض  الفن اخلليجي  ت�شميم متحف 
الإماراتية  الفنانة  برعاية  العربي  للفن من منطقة اخلليج 
ال�شويدي  �شمية  املرموقة  العديد من اجلوائز  احلائزة على 
جمل�ض  دول  مللن  فنانني  خم�شة  اأعللمللال  البيت  هللذا  يعر�ض 
الإيجابية  الإن�شانية  بالقيم  يحتفلون  اخلليجي  الللتللعللاون 

امل�شرتكة قبل امل�شي �شوب مرحلة جديدة بعد اجلائحة.
باقة  اأيلل�للشللا  والت�شميم  للفنون  �شكة  مللهللرجللان  وي�شت�شيف 
الإبداعية  والللرتاكلليللب  الت�شميمية  املللعللار�للض  مللن  مللنللوعللة 
من  “العودة اإىل بيت اجلذور”  اأبرزها معر�ض  الأخرى من 
يف  ينطلقون  حيث  الإملللارات  يف  جمللوهللرات  �شانعي  ت�شميم 
رحلة ذاتية عر الزمن والفن وت�شميم املجوهرات ف�شال عن 
جداريات بديعة لفنانني موهوبني من الإمارات ودول جمل�ض 
التعاون اخلليجي مثل: �شقاف الها�شمي وغاري و يونغ بريي 
الع�شماوي والفنان البحريني هوفيل اإىل جانب تراكيب فنية 
مميزة يف حميط حي الفهيدي التاريخي من اإبداع كوكبة من 
والفنانة  اللبناين كرمي مترجي  الفنان  بينهم  الفنانني من 

الإماراتية �شارة اأهلي.
والر�شوم  لل�شينما  �شاحة  العام  هللذا  املهرجان  �شمن  وتتاألق 
تقدمها  مملللتلللعلللة  علللرو�لللشلللا  بلللرنلللاجملللهلللا  يللل�لللشلللم  امللللتلللحلللركلللة 
 Locomotion Community Cinema
التعاون اخلليجي  الإملللارات ودول جمل�ض  دولللة  لأفللالم من 
وثالثة اأيام خم�ش�شة للمواهب املحلية من طالب اجلامعات 
و�شانعي الأفالم امل�شتقلني اإ�شافة اإىل يومني من اأفالم عربية 
ق�شرية – الن�شخة اخلام�شة من “بريوت متحركة” وور�ض 

عمل واأن�شطة �شيقة من تقدمي غرفة الر�شوم املتحركة.
كما ي�شت�شيف املهرجان على مدار اأيامه الع�شرة برنامج ور�ض 
اجلديدة  والو�شائط  والت�شميم  الب�شرية  الفنون  يف  عمل 
احلية  املو�شيقى  مللن  اأيلللام   10 عللن  ف�شال  دبللي  اآرت  برعاية 
�شيعي�ض  التي  الأ�شيلة  املحلية  والنكهات  املتنوعة  والأن�شطة 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  من  يوميا  الآ�شرة  اأجواءها  املهرجان  زوار 
الأ�للشللبللوع ومن  اأيلللام  خللالل  ليال  احلللاديللة ع�شرة  م�شاء حتى 
ال�شاعة الثانية ظهرا حتى منت�شف الليل يف يوم ال�شبت ومن 

ال�شاعة الثانية ظهرا حتى احلادية ع�شرة ليال يوم الأحد.

»دبي للثقافة« تعلن برنامج الن�شخة
 الـ 10 من »مهرجان �شكة للفنون والت�شميم«

تنظمه من 11-13 مار�س املقبل

موؤ�ش�شة )فن( تعّرف الأطفال وال�شباب على عامل 
الآنيمي الإبداعي خالل فعالية »�شا�شة« 2022
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اأجيد اختيار اأدواري واأعطي بقدر ا�ستطاعتي

رول بق�شماتي: َمن يقف اأمام 
الكامريا، يجب اأن ميلك الكاريزما

ي�شارك الفنان حممد على رزق، فى بطولة فيلم 
"معاىل ماما" الذى يعر�ض حاليا فى ال�شينمات، 
عالء  الليثى،  حممود  �شيف،  �شيماء  ب�شرى،  مع 
دعاء  �شرف،  اإ�شماعيل  مللغللاورى،  �شامى  مر�شى، 
رجلللب، حلل�للشللام داغللللر، �للشللريللف بللاهللر، نلللور اإيهاب، 

و�شوىل، والطفل يا�شني. 
و قال "رزق" اإنه حتم�ض للم�شاركة فى هذا العمل 
لأنه يعيده مرة اأخرى للكوميديا بعد اأدوار ال�شر 
و"ن�شيبى  اأنا"  "اإل  فللى  ملللوؤخلللًرا  قللدمللهللا  الللتللى 
وق�شمتك4"، م�شرياً اإىل اأنه يج�شد خالل اأحداث 
يعمل  اللللذى  ال�شائق  "ح�شن"  �شخ�شية  الفيلم 
ب�شرى  تقدمها  التى  ال�شخ�شية  "معاىل"  عند 
فى الفيلم، ويحاول م�شاعدتها فى امل�شاكل التى 
تواجهها مع اأولدهللا ويحدث بينهما الكثري من 

املواقف الكوميدية. 
�شي�شارك فى  اأنلله  اأو�للشللح  الللقللادمللة،  اأعماله  وعللن 
من  الثالث  بللاجلللزء  الللقللادم  الرم�شانى  ال�شباق 
بطولته  فى  ي�شارك  الللذى  "الختيار"،  م�شل�شل 
اأحلللملللد عللللز، اأحلللملللد اللل�للشللقللا، �للشللرى فلللللواز، دنيا 
تاأليف هانى  واآخرين، من  بدر،  امل�شرى، جنالء 

�شرحان، واإخراج بيرت ميمى. 
رزق حكاية  موؤخًرا ملحمد على  اأنلله عر�ض  يذكر 
�شمن  عر�شت  يتفرج" التى  ي�شرتى  ما  "واللى 
و�شارك  وق�شمتك4"،  "ن�شيبى  م�شل�شل  حلقات 
رزق،  على  حممد  فهمى،  اإيهاب  ب�شمة،  مع  فيها 
الب�شبي�شى،  يا�شمني  عللادل،  ندا  الغنى،  عبد  هبة 
لبنى عزت، تاأليف عمرو حممود يا�شني، واإخراج 

ع�شام ن�شار

الذي ت�ستعّد  اللبنانية رول بق�سماتي من ت�سوير م�سل�سل )رق�سة مطر(،  املمثلة  انتهت 
من�سة )�ساهد( لعر�سه قريبًا.بق�سماتي حتدثت عن دورها يف امل�سل�سل وعالقتها باأبطاله 

وموا�سيع فنية اأخرى يف هذا احلوار:

اأعربت الفنانة هند �شري عن �شعادتها مل�شاركتها يف م�شل�شل )البحث 
اللللذي حظي به  الللنللجللاح  اأنللهللا مل تكن تتوقع  اإىل  عللن علللال(، لفللتللة 

امل�شل�شل، على الرغم من عر�شه على من�شة عر الإنرتنت.
خريي  الإعللالمللي  مع  هاتفية  مداخلة  خللالل  �شري،  وقالت 
رم�شان، مقدم برنامج )حديث القاهرة(، املذاع عر ف�شائية 
قلة عدد  رغم  امل�شل�شل  اإن  اأم�ض،  م�شاء  والنا�ض(،  )القاهرة 
دول  اإىل  و�شلت  وا�للشللعللة  اأفللعللال  ردود  لقللي  فللاإنلله  حلقاته 
اخلليج، ولي�ض فقد داخل م�شر، م�شيفة: )عارفة ان الل6 
تعبنا  احنا  ب�ض  للم�شاهدين  وبعتذر  كفاية  م�ض  حلقات 

اأوي ع�شان نطلعهم(.
واأفللللادت بلللاأن املللخللرج هلللادي الللبللاجللوري هللو اللللذي ر�شح 
بامل�شل�شل،  مللروان  دكتور  �شخ�شية  لأداء  طللارق  اأحمد 
الدور  اأدت  العبد  يا�شمينا  الطفلة  اأن  اإىل  م�شرية 
�شغر  مللن  الللرغللم  على  مبهرة  بطريقة  امل�شل�شل  يف 
�شنها، وكان ح�شورها طاغيا اأمام الكامريا ولها 

م�شتقبل كبري.
عال(  عللن  )الللبللحللث  م�شل�شل  اأن  يللذكللر 
وي�شهد  فلللللرايلللللر،   3 علللر�لللشللله  بللللللداأ 
املحبوبة  اللل�للشللخلل�للشلليللة  علللللودة 
التي  علللبلللدالللل�لللشلللبلللور  علللللال 
هند  النجمة  دورهلللا  تلعب 
�لللللشلللللري، حلللليللللث تللللواجلللله 
خمتلفة  حتللللديللللات  عللللال 
اجلديدة  املرحلة  خللالل 
وتكت�شف  حلليللاتللهللا،  مللن 
حللقللائللق وملللفلللاجلللاآت مل 

تكن تعلم بوجودها.

هند �شربي: مل اأكن اأتوقع 
جناح )البحث عن عال(

حممد علي رزق: "معايل ماما" 
اأعادين للكوميديا

مطر(؟ )رق�شة  ت�شوير  من  • انتهيِت 
�شياح  باإمييه  يجمعني  وهللو  )�شاهد(،  من�شة  على  قريباً  �شُيعر�ض  العمل  هللذا  �شحيح.   -

ومك�شيم خليل. وا�شتغرق ت�شويره نحو 3 اأ�شهر مع اأنه من 10 حلقات.
بداأنا الت�شوير يف �شهر اأكتوبر وانتهينا منه قبل نحو �شهر.

مو�شيقية،  فرقة  رئي�ض  دور  مك�شيم  ويللوؤدي  العمل،  هللذا  يف  حمامية  دور  األعب 
وكانت تربط بيننا عالقة �شابقة، ومن بعدي يتعرف على اإمييه �شياح ويقيم 
عالقة حب معها، ولكنها ُتقتل وتتوجه اأ�شابع التهام اإىل مك�شيم ويدخل 

ال�شجن.
وعندها يطلب مني اأن اأدافع عنه لأنني اأعرفه عن قرب واأدرك جيداً اأن 

من امل�شتحيل اأن يرتكب جرمية قتل.
خليل؟ مك�شيم  مع  التجربة  تقّيمني  • كيف 

- عندما تتواجد الكيمياء بني املمثلني تكون النتيجه جيدة. هناك عدد 
كبري من املمثلني املعروفني الذين ميثلون ب�شكل جيد، ولكن بالن�شبة 
اإىل الكيمياء، فيجب اأن ي�شعر املمثلون بالرتياح عندما يجتمعون يف عمل 
اأحببُت  والأحا�شي�ض.  النفعالت  وتبادل  التفاعل  من  يتمكنوا  كي  واحد 

العمل مع مك�شيم خليل كثرياً.
ال�شياح؟ • واإمييه 

- )بتجنن(، وهي كما تخّيلتها. اإمييه اإن�شانة هادئة وحمرتمة، وقلت 
لها اإنني ر�شمُت لها �شورة يف راأ�شي واأنها تتطابق معها يف احلقيقة، 

بل حتى اأف�شل منها.
التمثيل؟ على  املذيعات  هجمة  تف�ّشرين  • كيف 

- اأين؟
املجال  نوال بري  دخلت  واأخرياً  • اإمييه �شياح كانت مذيعة، 

واأنت ومينى �شري و�شواكن؟
اأي�شاً مللع ملللروان حلللداد، وبلللدور كبري يف  - ملللى لوند متثل 

م�شل�شل )الزوجة الأوىل(.
اأمتنى اأن ُتفتح الأبواب يف وجه اجلميع، وَمن جتد مكاناً 
اأتى من  اأن ي�شاهدوا �شخ�شاً  النا�ض يحبون  لها، مَل ل؟ 
جمال خمتلف اإىل جمال جديد واأن يتحدى واأن يثبت 

نف�شه، وهذه ُتعتر اإ�شافة له.
َمن يقف اأمام الكامريا، يجب اأن ميلك الكاريزما. ويف 
الأ�شا�ض، ل ميكن للمذيع اأن ي�شبح مذيعاً اإذا كان ل 
ميلك الكاريزما، واأنا اأحتدث هنا عن اأ�شماء نعرتف 

بها �شواء كمذيعني اأو كمذيعات.
ي�شتمّر  اأن  التمثيل ل مانع من  َمن يدخل جمللاَل 
يف حال اأثبت نف�شه، ول �شك اأن �شركات الإنتاج كي 
تكرر التجربة معه فهي ل بد اأنها جتد اأنه ميلك 

القدرة كي يخو�ض التجربة.
)عرو�ض  يف  التمثيل  يف  بللري  نللوال  وجللدِت  كيف   •

بريوت(؟
- مل اأ�شاهد امل�شل�شل، ومل اأعرف اأنها دخلت املجال اإل 
اأخرياً. حالياً بداأت اأتابع اأعمال املن�شات ومل اأكن اأفعل 
)عرو�ض  م�شل�شل  جللزء من  اأي  اأتابع  �شابقاً. مل  ذلللك 

رة. بريوت(، واأعرتف باأنني مق�شّ
عفويتك  على  ُيْجِمع  الكل  اأن  جتربتك  يف  • الالفت 

وتلقائيتك، ول �شك اأن هذه الناحية حُت�شب لك؟
- يجب اأن يكون املمثل حقيقياً يف اإح�شا�شه واأن يتعامل 
املمثل  ميّيز  املُ�شاهد  لأن  عالية،  مب�شوؤولية  املهنة  مللع 

الذي يوؤدي بجدية ويعطي ال�شخ�شية معناها واأبعادها.
اأدوارهللللم  يللللوؤدون  َملللن ل  الللذيللن يلفتونني هللم  املللمللثلللللون 
اأ�شرع  ب�شكل  القلب  يدخلون  وهللوؤلء  ع،  وت�شنُّ مببالغة 

وهم اأكرث قدرة على الإقناع، ولذلك كلما در�ض املمثل ال�شخ�شية وحفظها و�شاعده املمثل الذي يقف 
اأمامه، كلما و�شلت ال�شخ�شية ب�شكل اأف�شل.

لوقوف  وثانياً  واملُريح،  العفوي  اأدائك  ب�شبب  اأوًل  مميزة،  جتربة  تخو�شني  اإنك  القول  ميكن  • هل 
تيم  بينهم  العربي ومن  العامل  اأبللرز جنوم  اأعمالك  �شاركِت يف  الللذي يحالفك ويدعمك لأنللك  احلظ 

ح�شن وق�شي خويل ومك�شيم خليل ومعت�شم النهار؟
- امل�شاألة ل عالقة لها باحلظ. بعدما تعاونُت مع ق�شي يف عملي الأول، مل يكن هناك اأي مرر لدى 
ال�شركة املُْنِتجة كي اأت�شارك مع معت�شم النهار وتيم ح�شن ومك�شيم خليل يف اأعمال لحقة لو مل اأكن 

على قدر امل�شوؤولية.
رمبا يلعب احلظ دوره يف اأول جتربة، ولكنه ل ميكن اأن ي�شتمر لو اأنني مل اأثبت نف�شي.

ذلك؟ كل  ت�شتحقني  اأنك  يعني  • وهذا 
- طبعاً، ولي�ض عيباً اأن اأقول اإنني اأ�شتحق ذلك. اأ�شتغل على جتربتي، واأجيد اختيار اأدواري واأعطي بقدر 

ا�شتطاعتي يف جمال عملي. َمن ل يجيد تقدير نف�شه جيداً فلن يقّدره الآخرون.
ومثلما اأنا بارعة يف التمثيل، فهناك غريي بارعون اأي�شاً، واأنا ل اأّدعي اأنني الرقم واحد ول يوجد اأحد 

من بعدي.
اأح�شل على فر�ض جميلة لأنني اأ�شتغل ب�شكل جيد. رمبا الفر�شة التي اأُعطيت يل اأول مرة كان للحظ 

دور فيها، ول �شك اأنهم وجدوا اأنني اأملك الطاقة فاأخ�شعوين للتجربة وح�شلوا على نتيجة جيدة.
املقبلة؟ للفرتة  م�شاريعك  • ما 

- ل �شيء حتى الآن واأنا يف فرتة نقاهة.
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قطرات العني بدل من 
نظارات القراءة

الروؤية.  يف  م�شكالت  مللن  بالعمر  التقدم  مللع  تقريبا  �شخ�ض  كللل  يللعللاين 
ويعتقد اأن ال�شبب لي�ض يف �شيخوخة اجل�شم فقط، بل ويف ا�شتخدام الأجهزة 

الإلكرتونية لفرتة طويلة يف اأماكن مغلقة واأمرا�ض عديدة.
وت�شري �شحيفة The New York Times، اإىل اأن الروؤية هي اأول 
املت�شررين من كل هذا، لأن عد�شات العني مع التقدم بالعمر تت�شلب، ما 

ت�شطر ع�شالت العني اإىل بذل جهد اأكر للرتكيز على الأ�شياء القريبة.
ويطلق على هذه احلالة ق�شر الب�شر ال�شيخوخي. ما ي�شطر ال�شخ�ض اإىل 
ا�شتخدام نظارات خا�شة للقراءة. ولكن قبل فرتة ق�شرية اقرتح الأطباء 
حل هذه امل�شكلة با�شتخدام قطرات خا�شة بدل من النظارات، ت�شاعد على 

تغيري م�شاحة حدقة العني.
 750 القطرات مب�شاركة  ال�شريرية لهذه  نتائج الختبارات  اأظهرت  وقد 
هذه  بف�شل  اأ�شبحوا  املتطوعني  اأن  عللامللا،   55-40 اأعللمللارهللم  متطوعا 
الللقللطللرات يلللرون ثللالثللة خللطللوط و اأكلللرث مللن خللطللوط املللخللطللط اخلا�ض 
ا�شتخدام هذه  اأعرا�ض جانبية ناجتة عن  اأي  النظر. ومل ت�شجل  بفح�ض 
القطرات، �شوى اأن 15 باملئة من املتطوعني ا�شتكوا من �شداع خفيف )لأنه 
ب�شبب حت�شن حدة الب�شر، يتعني على الدماغ معاجلة املزيد من املعلومات 
اأخرى مثل احمرار العني،  اآثار جانبية  باملئة منهم عن   5 واأبلغ  املرئية(. 

وعدم و�شوح الروؤية واأمل يف العني وتهيجها وزيادة يف اإفراز الدموع.
وت�شتخدم هذه القطرات مرة واحدة يف اليوم، حيث يقل�ض العن�شر الفعال 
التاأثري  ي�شتمر هذا  للمبتكرين  ووفقا  العني.  بيلوكاربني، م�شاحة حدقة 
معظم فرتة النهار تقريبا. وتقل�ض م�شاحة احلدقة يح�شن الروؤية وت�شبح 

ال�شورة اأكرث و�شوحا.
اأ�شبحوا  املتطوعني،  اأن  اأي�شا،  ال�شريرية  الختبارات  نتائج  من  وات�شح 
يرون اأف�شل حتى يف حالة الإ�شاءة ال�شيئة. وذلك لأن العني تتكيف لروؤية 
ال�شاطع  ال�شم�ض  �شوء  يف  املحيط  الو�شط  نللرى  فنحن  املحيط.  الو�شط 
اإىل غرفة مظلمة متاما  الللدخللول  واأكللرث من هللذا عند  الغ�شق.  ويف وقللت 
يف البداية ل نرى اأي �شيء ولكن بعد فرتة يتكيف الدماغ تدريجيا ونبداأ 

بالروؤية على الأقل اخلطوط املحيطية لالأ�شياء.
ومع ذلك، ل ين�شح اخلراء با�شتخدام هذه القطرات عند قيادة ال�شيارة 

ليال اأو القيام باأعمال خطرة يف ظروف الإ�شاءة ال�شعيفة.
وجتدر الإ�شارة، اإىل اأن هذه القطرات ل حت�شن الروؤية البعيدة، ويحتمل 

اأنها لن تفيد من جتاوزوا 65 عاما.
بفارق  ولكن  الأخللرى،  العني  القطرات مع قطرات  ا�شتخدام هذه  وميكن 

زمني ل يقل عن خم�ض دقائق.
وقد وافقت الهيئة الطبية الأمريكية FDA على اعتماد هذه القطرات، 

على اأن تباع بو�شفة طبية يف ال�شيدليات.

الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�سم  هو  • ما 
- الأ�شفر الرنان.

النار؟ به  حتيط  حينما  العقرب  يت�سرف  • كيف 
- يل�شع نف�شه فيموت.

بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 
- احلوت الأزرق.

؟  تتماوت  ان  الفعى  ت�ستطيع  • هل 
- نعم هناك بع�ض الأفاعي ي�شتطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية النف 
وت�شمى احياناً ذات احلفيف او الفعى النفاحة او الثعبان النفاح فاأذا 
وك�شت هذه الأفعى لفرتة طويلة فاإنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف 
اأمل وا�شح ثم تهداأ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدلة الل�شان كما 
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك ول تعود اإىل 

طبيعتها حتى يرتكها الدخيل ويذهب بعيداً.

الفولذ. من  مرات   5 اأقوى  العنكبوت  حرير  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض. ب�شبب  تنتحر  ولكنها  متوت  ل  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 

ال�شور  التقاط  عن  م�شوؤولة  ح�شية  خلية  مليون   90 نحو  على  حتتوي  العني  �شبكية  اأن  تعلم  هل   •
ومتييز الألوان.

الأوىل. ال�شبح  �شاعات  يف  طبيعية  ب�شورة  د  فيتامني  على  ت�شتمل  ال�شم�ض  اأ�شعة  اأن  تعلم  • هل 
اخليل. ركب  من  اأول  ال�شالم  عليه  اإ�شماعيل  اأن  تعلم  • هل 

يف  وهو  اأمه  �شوت  ي�شمع  الطفل  اإن  حيث  اأمه،  �شوت  هو  حياته  يف  الطفل  ي�شمع  ما  اأول  اأن  تعلم  • هل 
بطنها.

مرة.  50 بل  وزنها  يفوق  وزنا  حتمل  اأن  ت�شتطيع  النملة  اأن  تعلم  • هل 
جميع  يف  املوجودة  البحريات  عدد  عن  يزيد  وحدها  كندا  يف  املوجودة  البحريات  جمموع  اأن  تعلم  • هل 

دول العامل جمتمعة.
جميع  يف  املوجودة  البحريات  عدد  عن  يزيد  وحدها  كندا  يف  املوجودة  البحريات  جمموع  اأن  تعلم  • هل 

دول العامل جمتمعة.
الإن�شان  �شحة  يف  ت�شهم  التي  الأمور  من  مبكرة  ب�شورة  وال�شتيقاظ  مبكرة  ب�شورة  النوم  اأن  تعلم  • هل 

ب�شكل كبري جدا.

العجوز والثعبان 

الثالثاء   22  فبراير    2022  م   -    العـدد   13475  
 Tuesday    22  February   2022   -  Issue No   13475

 

فوائد املوز
الغنية  الفاكهة  مللن  امللللوز  يعد 
لكونه  الللغللذائلليللة؛  بللالللعللنللا�للشللر 
املعادن،  يحتوي على كثري من 
واملغن�شيوم  واحلللديللد  كالزنك 
والفيتامينات  والللبللوتللا�للشلليللوم، 
و)جلللل(،   ،)12 و)ب  )اأ(،  مللثللل 
على  يللللحللللتللللوي  كللللمللللا  و)د(، 
لذلك  والكال�شيوم؛  الللروتللني 

فهو غني بالفوائد ال�شحية. وي�شتعر�ض موقع )اإيت رايت( جمموعة من 
ملا  الدم؛  الأنيميا وفقر  امل�شاهمة يف عالج  ال�شحرية للموز؛ منها  الفوائد 
يحتويه من احلديد. كما ي�شاهم يف عالج �شغط الدم املرتفع؛ حيث يعمل 
البوتا�شيوم  مللن  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  لكونه  ال�شغط؛  خف�ض  على 
وكللملليللات قليلة مللن امللللللح؛ لللذلللك فللهللو عللامللل وقللايللة مللن اأملللرا�لللض القلب 
يحتويه من  ملا  الكتئاب؛  على مقاومة  املوز  وي�شاعد  الدماغية.  وال�شكتة 
مادة "الرتبتوفان" التي يتم حتويلها اإىل مادة "ال�شريوتونني" مبا ي�شاهم 

يف حت�شني املزاج. ويعمل على تقوية العظام مبا يحتويه من الكال�شيوم.
كما اأنه ينظم ن�شبة ال�شكر يف الدم ويحمي من ال�شكري من النوع الثاين، 
وي�شاعد على خف�ض الوزن على عك�ض ال�شائع من كونه يزيد الوزن ويقلل 
ويعالج  للحمو�شة  طبيعي  م�شاد  اأنلله  كما  احلللوامللل  عند  ال�شباح  غيثان 
كذلك  ويعد  الع�شالت.  ت�شنج  ملقاومة  مفيد  مللوز  اأن  كما  املللعللدة.  قرحة 
على  الطفل  وي�شاعد  الذكاء  م�شتوى  يرفع  لكونه  لالأطفال؛  ا  جدًّ مفيًدا 

النتباه واليقظة خالل املذاكرة.

كان الثعبان نائما بني �شخرتني عندما اهتزت احداهما ف�شقطت على الأخرى وانح�شر الثعبان فيما بينهما ل 
ي�شتطيع اخلروج ومل ير�ض احد باأن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�شرتيح على ال�شخره فناداه 
الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه فاأف�شح له مكانا واخرجه.. وقف الثعبان الكبري ال�شخم 
امام العجوز و�شاأله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان نعم.. ولكن 
انا لن اوؤذيك بل �شاأقدم لك عر�شا: لك ان تتمنى امنية فاأحققها لك. فقال العجوز: ا�شكرك مل انقذك لتقدم 

يل مكافاأة بل انقذتك لوجه اهلل. 
ت�شاء  ملن  امنحها  او  رقبتك  فالب�شها يف  رقبتي  التي على  ثانية وخذ هذه احللقة  ا�شكرك مرة  الثعبان  فقال 

فتحميه وحتقق له ما يريد و�شيعي�ض حياة هانئة.. ف�شكره العجوز واخذ احللقة وان�شرف.
 وملا ذهب لبيته حكى لبنه �شلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �شبعت من الدنيا اما انت فاأمامك الكثري 
لتفعله فيها ف�شكره ابنه البار واخذ احللقة وو�شعها يف رقبته وخرج حلراثة ار�شه فاأح�ض باأن يده تعمل كاأنها 
يد 100 رجل ويف وقت ق�شري كان قد انتهى من عمله، اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�شاعدة احد وكاأنه 

مارد ي�شتطيع ان يحمل جبال .. فاأخفى مافيه من قوة حتى ل يطمع فيها احد .
القرية ف�شادا  فاأخذ يعيث يف  الأ�للشللرار  الرجال  القرية رجللل جبار عنيد ميلك جي�شا من  اإىل  نللزل  جللاء وقللت 
وياأخذ ما فيها ملكا له ومل ي�شتطع احد ان يت�شدى له لقوته وجروته وهنا جل�ض �شلطان ليال يحدث نف�شه 
ب�شوت عال هل ي�شتطيع هذا الطوق ان ي�شاعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد مالأ ن�شف الغرفه وقال وهل 
حت�شبني �شاأترك هذه الوليمة تفوتني، ذلك الرجل اجلبار يل ولأعواين جي�شه حالل علينا و�شحك �شحكة 
مدوية اختفى بعدها وخرج �شلطان ملواجهة الرجل اجلبار يف الوقت الذي هاجم الثعبان واعوانه رجاله فاأخذوا 
العابا �شغرية يف يد اطفال م�شاغبني فق�شوا عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�ض  وكاأنهم  يعت�شروهم 
عينيه اي�شا يف رحلة ابدية بعدما ق�شى عليه �شلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته ممتلكاتهم و�شط 

تهليلهم به زعيما و�شلطانا عليهم فجل�ض يحكم بينهم بعدل اهلل و�شريعة ا�شالمه .

ا خالل احتفالت ال�سنة القمرية اجلديدة يف احلي ال�سيني يف نيويورك.  رويرتز راق�سون يوؤدون عر�سً

العقاقري  اأن  ميا�شنيكوف،  األك�شندر  الدكتور  اأعلن 
احتقان  ت�شبب  النت�شاب  �شغف  بللعللالج  اخلا�شة 
تلفزيوين،  حديث  يف  ميا�شنيكوف  وي�شري  الأنللف. 
اإىل اأن اأ�شباب احتقان الأنف املزمن، لي�شت فريو�شية 
منها  يعاين  التي  احل�شا�شية،  تكون  قد  بل  فقط، 
كما قد  الللعللامل.  اأ�شخا�ض يف  واحللد من كل ع�شرة 
نتيجة  الأنللف خالل فرتة احلمل،  احتقان  يحدث 

تغري م�شتوى الهرمونات.
وي�شيف، ولكن غالبا ما تظهر هذه امل�شكلة نتيجة 
الهرمونية  مثل  خمتلفة  وعقاقري  اأدويلللة  تعاطي 

وم�شكنات الأمل وم�شادات الكتئاب.
وتناول  �شراء  بالإمكان  الآن  اأ�شبح  "لقد  ويقول، 

اأدوية لعالج �شعف النت�شاب لدى الرجال. وهذه 
لحتقان  كال�شيكي  �شبب  هي  الزرقاء"  "احلبوب 

الأنف".
وي�شري ميا�شنيكوف، اإىل اأن قطرات الأنف املختلفة، 
ميكنها عالج الزكام، ولكن يوؤدي ا�شتخدامها لفرتة 
الغ�شاء املخاطي  اإىل حدوث م�شاعفات يف  طويلة، 
لالأنف، ما يتطلب تدخال جراحيا. عموما ميكن 
احلمو�شة،  بزيادة  الأنفي  البلعوم  حالة  تتاأثر  اأن 
الدرقية.  الغدة  وظيفة  انخفا�ض  نتيجة  وكذلك 
البع�ض  يلل�للشللاب  اأن  ذللللك، ميللكللن  اإىل  وبللالإ�للشللافللة 
باحتقان الأنف، حتى عند تناولهم جرعة �شغرية 

من الكحول.

طبيب يك�شف �شببا غري متوقع للزكام املزمن


