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عقار جتريبي ينقذ حياة �مر�أة من �سرطان قاتل
تقل�صاً  املتقدم،  الأم��ع��اء  ب�صرطان  م�صابة  بريطانية  ام���راأة  �صهدت 

ملحوظاً يف حجم اأورامها، مبقدار الن�صف بعد تناول دواء جتريبي.
2020 ب�صرطان  49 ع��اًم��ا، يف ع��ام  ت��ري ه��ردم��ان،  مت ت�صخي�ص 
هذا  وبعد  رئتيها،  اإىل  و�صل  حتى  ج�صمها  يف  انت�صر  ال��ذي  الأم��ع��اء 
جتربة  اإىل  امل�صانع،  اأح��د  يف  تعمل  التي  امل���راأة  ان�صمت  الت�صخي�ص 
ال�صرطان،  منو  عن  امل�صوؤولة  اجلينات  ي�صتهدف  جديد  لعقار  دولية 

العام املا�صي مبدينة مان�ص�صرت.
اأيام قليلة من تلقيها اجلرعة الأوىل �صهدت هردمان حت�صناً  وبعد 
اأظهرت  اأ�صهر،  ثالثة  ملدة  للعالج  تلقيها  واإث��ر  حالتها.  يف  ملحوظاً 

الفحو�صات اأن اأورامها تقل�صت اإىل الن�صف.
وكانت ال�صيدة هوردمان خ�صعت لثالثة اأنواع من العالج الكيميائي 
نفع، وقيل  اأي  العالجات مل جتد  التجربة، ولكن هذه  قبل دخولها 
لها باأن حالتها ميوؤو�ص منها. وبحلول اآب -اأغ�صط�ص 2021، �صاءت 
حالة ال�صيدة هوردمان، وفقدت الكثر من الوزن، و�صعفت حركتها 

حتى اأ�صبحت بحاجة لكر�صي متحرك ملغادرة املنزل.

يبتكر �أو�ين خا�سة ميكنها �سقاية �لنباتات ذ�تيًا
نباتات  وع���اء  املنتجات،  ت�صميم  يف  يعمل  ال���ذي  ف��ل��ن،  اأن���درو  �صمم 

م�صتدام ذاتي ال�صقي للم�صاعدة يف تقليل اآثار الكربون يف الهواء.
تتم �صناعة اأواين "بورت" من مادة البويل بروبيلن املعاد تدويرها 

من �صباك ال�صيد املهملة ويتم ت�صنيعها حملياً يف ا�صكتلندا.
وقال فلن، اإنه ن�صاأ على ال�صاحل الغربي ل�صكتلندا، وكان على اطالع 
ال�صواطئ هناك. وب�صفته م�صمم  البال�صتيكي على  التلوث  مب�صكلة 
تغيرات  حت��دث  اأ�صياء  لإن�صاء  امل�صوؤولية  باإح�صا�ص  �صعر  منتجات، 

اإيجابية حلماية البيئة.
ومن هنا برزت فكرته لإنتاج وعاء خا�ص ي�صقي النباتات ب�صكل ذاتي، 
املنتج يف  اإنهاء  التنفيذ، ومتكن من  الفكرة قيد  وبالفعل و�صع فلن 

زمن قيا�صي.
م�صمم  اأحدهما  �صخ�صن،  من  الدعم  ا�صتمد  اأن��ه  اإىل  فلن  واأ���ص��ار 
الوعاء.  اإن��ت��اج  �صاعده يف  وال��ذي  رام��ز،  دي��رت  اأمل���اين، يدعى  منتجات 
والآخر، ال�صر ديفيد اأتينبورو، الذي ا�صتلهم منه العديد من الأفكار 
لت�صميم منتجات م�صتدامة. ويقول فلن، اإنه يتبع منط حياة م�صتدام 
ويحاول  احليوانية،  اللحوم  ت��ن��اول  ع��ن  تخلى  حيث  امل�صتطاع،  ق��در 
دائماً ا�صتخدام الدراجة يف التنقل واحلد من ا�صتخدام ال�صيارة قدر 
امل�صتطاع، اإ�صافة اإىل جتنب رمي اأي جهاز يتعطل وحماولة اإ�صالحه، 

وفق ما اأورد موقع "ميرتو" الإلكرتوين. 

طرف ��سطناعي يعمل على �حلد�س لتتبع حركات �مل�ستخدم
ارتداوؤه  ت�صميم ميكن  عبارة عن مفهوم  الذكية  التعوي�صية  ال��ذراع 
ي��دم��ج ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ذك��ي��ة يف ب��ن��اء طرف 

ا�صطناعي.
ويكمن �صحر ت�صميم الأط��راف ال�صطناعية يف قدرتها على تقدمي 
املفقودة.  والأط���راف  املفا�صل  التهاب  يعانون من  ملن  احلياة  جت��ارب 
بوينما خطت الأطراف ال�صناعية خطوات وا�صعة فيما يتعلق بتطوير 
املنتجات منذ ظهورها، فاإن التكنولوجيا الذكية تب�صر بع�صر جديد 
يف  الوا�صعة  اإمكاناتها  لتن�صيط  ال�صطناعية  الأط��راف  ت�صميم  من 

جمال الرعاية ال�صحية.
وت�صمح امل�صت�صعرات القابلة لالرتداء والتطبيقات املحمولة املدجمة 
يف الأطراف ال�صطناعية ملن يرتدون اأطراًفا �صناعية باإجراء حركات 
الفنان  �صمم  و  كثب.  ع��ن  التعايف  عملية  حالة  ومراقبة  دق��ة  اأك��ر 
اخلا�ص  مفهومه  ليوف�صكي  ك�صاندر  الرقمي  وال��ن��ح��ات  املفاهيمي 
والذي  ال�صطناعي  الذكاء  فيه  يتحكم  ال��ذي  ال�صطناعي  للطرف 
ي�صمى Smart Prosthetic Arm و يف حن اأن بع�ص الأذرع 
متما�صك  مظهر  لإ�صفاء  الفعلي  الطرف  �صكل  تاأخذ  ال�صطناعية 
يحت�صن  ليوف�صكي  ت�صميم  ف��اإن  ب�صرته،  ول��ون  امل�صتخدم  ج�صم  مع 

التكنولوجيا املوجودة يف كل ذلك.
���ا ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ع ا���ص��ت��خ��دام الأط�����راف  وي�����ص��اع��د امل��ظ��ه��ر الآيل اأي�������صً
ال�صطناعية يف الأماكن العامة. ومت ت�صميم الواجهة الرقمية باللون 
الأبي�ص الب�صري والأ�صود الأردوازي، وهي تلتف حول جتعد مرفق 

الذراع ال�صطناعية التي تعمل كمحور ذكي للطرف ال�صطناعي.
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ن�صاء يف  ت��ن��اول  ب��ن  وج��ود عالقة  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  باحثون  اكت�صف 
منت�صف العمر امل�صادات احليوية وتدهور وظائفهن العقلية يف امل�صتقبل.

وجود  اأظ��ه��رت  �صابقة  درا���ص��ات  اأن  اإىل   ،PLOS ONE جملة  وت�صر 
حمور  العلماء  اعتربها  امل��رك��زي،  الع�صبي  واجل��ه��از  الأم��ع��اء  ب��ن  عالقة 
ال��دم��اغ- الأم��ع��اء. كما اأظ��ه��رت نتائج درا���ص��ات اأخ���رى وج���ود ع��الق��ة بن 

م�صكالت يف الأمعاء وبع�ص الأمرا�ص النف�صية.
م�صكالت  احليوية  امل�صادات  ا�صتخدام  ي�صبب  اأن  ميكن  معروف  هو  وكما 
املفيدة  البكتريا  على  تق�صي  احليوية  امل�صادات  لأن  الأمعاء.  يف  خطرة 
على  اهتمامهم  الباحثون  رك��ز  ال�صبب  ول��ه��ذا  ال��وق��ت.  نف�ص  يف  وال�����ص��ارة 
الأمد  طويلة  درا�صة  من  بيانات  اإىل  وا�صتندوا  العمر،  منت�صف  يف  الن�صاء 
حول �صحة املمر�صات. وقد حلل الباحثون بيانات عن 15129 ممر�صة 
احليوية  امل�����ص��ادات  تناولهن  ت��اري��خ  م��ع  ع���ام،   54.7 اأع��م��اره��ن  متو�صط 
�صبع  بعد  جمعها  مت  ال��ت��ي  املعرفية  وظائفهن  اخ��ت��ب��ارات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
احليوية  امل�صادات  تناولن  "حدة عقل" اللواتي  العلماء  قارن  ثم  �صنوات. 
امل�صادات احليوية  ي�صتخدمن  اللواتي مل  الوقت مع  فرتات متفاوتة من 
على الإطالق. كانت الختبارات املعرفية عبارة عن األعاب كمبيوتر تقي�ص 

�صرعة التفكر والنتباه والتعلم والذاكرة.
اإىل  ا���ص��ت��ن��ادا  ف��ئ��ات  اأرب���ع  اإىل  الن�صاء  ق�صموا  اأن  بعد  ال��ب��اح��ث��ون  واكت�صف 
تناولن  اللواتي  اأن  ا�صتخدمنها يف حياتهن،  التي  امل�صادات احليوية  كمية 
امل�صادات احليوية على الأقل مدة �صهرين، كان اأداوؤهن اأ�صواأ يف الختبارات 
اأن  املعرفية بعد م�صي �صبع �صنوات مقارنة بالأخريات. ويعتقد الباحثون 

هذا النخفا�ص يف القدرات املعرفية يعادل 3-4 �صنوات من ال�صيخوخة.

غ�سالة حممولة تعيد ��ستخد�م �ملياه 
جديد  م��ف��ه��وم  ت�����ص��م��ي��م  ه���و   Lylo
ت���ع���زي���ز كفاءة  ع���ل���ى  ت�����ص��اع��د  ل��غ�����ص��ال��ة 

ا�صتخدام املياه.
ل�صنع  جهودها   Lylo �صركة  وتكر�ص 
اأج����ه����زة ت���وف���ر ط���رًق���ا م��ب��ت��ك��رة لإع�����ادة 
ا�صتخدام املياه، واملنتج الأول هو غ�صالة 
Lylo املحمولة التي ت�صاعد على تقليل 

ا�صتهالك املياه ال�صخ�صي.
ا�صتخدام  تعيد  غ�صالة  ب�صيطة:  الفكرة 
مياه ال�صتحمام املفلرتة، وهي خم�ص�صة 
غ�صالت  اإىل  يحتاجون  الذين  للطالب 

�صغرة يف م�صاكنهم اجلامعية.
و ي�����ص��ت��م��ل ن��ظ��ام ال��غ�����ص��ال��ة ع��ل��ى خزان 
م��ي��اه ق��اب��ل ل���الإزال���ة مي��ك��ن و���ص��ع��ه على 
اأر�صية الد�ص. وعند امتالء اخلزان بعد 
القاعدة  اإىل  باإعادته  تقوم  ال�صتحمام، 
لتتم ت�صفيته ثم ا�صتخدامه يف الغ�صيل، 
املالب�ص.  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  م��ن��ا���ص��ب  ف��ه��و  ل����ذا 
الغ�صيل  دورة  م����ن  الن���ت���ه���اء  ومي���ك���ن 

باأكملها يف 15 دقيقة.
الغ�صالة املحمولة مفيدة بالفعل ولكنها 
وميكن  للمياه،  موفرة  نف�صه  الوقت  يف 
اعتبارها اأكر فائدة للبيئة. وتعد اإعادة 
اجلميع  لأن  رائعة  فكرة  املياه  ا�صتخدام 
ويغ�صلون  ت��ق��ري��ًب��ا  ي���وم  ك��ل  ي�صتحمون 

املالب�ص بانتظام.
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در��سة و�عدة لعالج
 �لقلق و�خلوف

اإن ال�صعور بالتوتر اأو القلق يف املواقف الجتماعية اأمر طبيعي. ويف حن اأن بع�ص 
تكون  اأن  ميكن  اأعرا�صا  هناك  اأن  اإل  فيها،  التحكم  وميكن  طفيفة  القلق  اأع��را���ص 

مزعجة ومزعجة لالآخرين.
تتوافر بالفعل العديد من اأدوية عالج القلق املختلفة، اإل اأن معظمها غر فعال وله 
اآثار جانبية غر مرغوب فيها، بح�صب ما ن�صره موقع Boldsky نقاًل عن دورية 
eLife العلمية. يف درا�صة حديثة، اكت�صف باحثون يف جامعة بري�صتول هدًفا جديًدا 

يف الدماغ يدعم اإثارة �صلوكيات القلق واخلوف.
يقول الباحثون اإن اكت�صافهم مل�صارات الدماغ ميكن اأن يوؤدي اإىل هدف دوائي جديد 
لعالج القلق وال�صطرابات النف�صية، التي توؤثر على اأكر من 264 مليون �صخ�ص 

يف جميع اأنحاء العامل.
در�صت كلية علم وظائف الأع�صاء وعلم الأدوية وعلم الأع�صاب يف جامعة بري�صتول 
كيف اأن املخيخ، املرتبط بالعديد من مناطق الدماغ املرتبطة ب�صبكات البقاء، يوؤثر 
على الن�صاط يف املنطقة الرمادية حول القناة PAG. تقع قناة PAG يف و�صط 
�صبكة تن�صق اآليات البقاء، مبا يف ذلك ال�صتجابات التي تثر اأعرا�ص اخلوف وجتمد 
الأطراف. ل توؤدي الأدوية املهدئة للقلق اإىل نتائج فعالة جلميع املر�صى وغالًبا ما 
يكون لها اآثار جانبية غر مرغوب فيها. لذا، فاإن درا�صة �صبكات واآليات الدماغ، التي 
اأن ت�صفر عن التو�صل اإىل عالجات اأف�صل ل�صطرابات  تكمن وراء اخلوف والقلق، 

التوتر والقلق.

الدهون من  الكثر  تاأكلن   -  1
ف��ق��دان الوزن،  ال��زائ��دة ���ص��اّرة ب�صحتك ومت��ن��ع  ال��ده��ون 
تناول  يحبون  ل  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ص  م��ن  كنِت  اإذا  خا�صة 
الزيتون  وزي���ت  النيئة  امل��ك�����ص��رات  مثل  النباتية  ال��ده��ون 
والأفوكادو وغرها. لذلك يجب جتّنب الوجبات ال�صريعة 

الغنية بالدهون امل�صّبعة.

احللوة الأطعمة  حتبن   -  2
الكعك والآي�ص كرمي والع�صائر وال�صوكولتة واحللويات 
فمن  ي��وم،  ك��ل  ت�صتهلكينها  كنت  اإذا  وغ��ره��ا.  والفطائر 
ال����دائ����ري. جتّنبي  ب��ط��ن��ك  ي��خ��ت��ف��ي  اأن ل  امل��ح��ت��م��ل ج����داً 

الكربوهيدرات ب�صكل خا�ص.

الدوام على  متوترة  اأنت   -  3
خ���الل اأوق����ات ال��ت��وت��ر، مي��ي��ل اجل�����ص��م اإىل ت��خ��زي��ن املزيد 
القلق  ي��وؤدي  اأن  ذل��ك، ميكن  اإىل  بالإ�صافة  ال��ده��ون.  من 
ال�صهية. ج��ّرب��ي ممار�صة  زي���ادة  اإىل  والإج��ه��اد والك��ت��ئ��اب 
الطبيعة؛  يف  وامل�����ص��ي  للتخل�ص  وال����ص���رتخ���اء؛  ال��ي��وغ��ا 

للتخل�ص من التوتر.
فرتة  يف  لال�صتهالك  غذائياً  عن�صراً   12 امل��زي��د:  تابعي 

التوتر والإجهاد

كاٍف ب�صكل  تتحركن  ل   -  4
اإن منط احلياة امل�صتقر وقلة الن�صاط البدين لن يوؤدي اإل 
ارتياد  اأو  امل�صي �صاعة يومياً  اإىل  ب��ادري  زي��ادة وزن��ك.  اإىل 
ناٍد ريا�صي. ول ترتددي يف القيام باحلركة يف املنزل مثل 

امل�صي اأثناء التحدث على اجلوال...

بالألياف الغنية  الأطعمة  من  يكفي  ما  تتناولن  ل   -  5
الفواكه  امل����وج����ودة يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  الأل����ي����اف  ع���ن  ُي���ع���رف 
لت�صهيل  ���ص��روري��ة  اأن��ه��ا  الكاملة  واحل��ب��وب  واخل�����ص��روات 
والق�صاء  الإم�صاك  من  التخل�ص  وبالتايل  املعوي  العبور 

على النتفاخ.

يوم كل  الغازية  امل�صروبات  ت�صربن   -  6
تتحول امل�صروبات الغازية اإىل دهون يف البطن؛ فهي غنية 
بال�صكريات. تخلي عنها فوراً اإذا كنت ترغبن يف احل�صول 

على بطن اأمل�ص.

كاٍف ب�صكل  تنامن  ل   -  7
والدهون  احل��راري��ة  ال�صعرات  م��ن  امل��زي��د  اجل�صم  ي��ح��رق 
تلف  اإىل  والأرق  النوم  ا�صطرابات  ت��وؤدي  قد  النوم.  اأثناء 
الكبد امل�صوؤول عن التخل�ص من ال�صموم. ابحثي عن اأ�صل 
ال�صتعانة  ميكنك  رمب��ا  وعاجليها.  لديك  الأرق  م�صكلة 
قبل  واليان�صون  البابوجن  مثل  الدافئة  ال�صوائل  ببع�ص 

النوم لتهدئة الأع�صاب.

اأف�شل م�شروب بعد التمرين حلرق الدهون
لإنقا�ص الوزن ب�صرعة، يتخلى البع�ص عن �صرب اأي �صيء 
بعد ممار�صة الريا�صة، لكن هذا الفعل يعترب خطراً؛ لأنَّ 

اجل�صم يحتاج اإىل اإعادة ترطيب.
اأن ج�صمِك لي��زال يف درجة ح��رارة عالية بعد  اإىل  ونظراً 
البارد غر حمبذ؛  امل��اء  �صرب  ف��اإنَّ  التمارين؛  بع�ص  اأداء 
كونه يوؤدي اإىل النتقال ال�صريع جداً بن درجات احلرارة؛ 

مما ُيفقد اجل�صم توازنه.
ب���دًل م��ن ذل���ك، ا���ص��رب��ي امل���اء ال�����ص��اخ��ن )���ص��اي الأع�صاب 
مثاًل( اأو املاء بدرجة حرارة �صفر، اإذا كنت قد توقفِت عن 

جهودك.
 Diet اأبو رجيلي، من عيادة  التغذية عبر  اخت�صا�صية 
of the Town، تطلعك يف املقال الآتي على جمموعة 

من اأف�صل امل�صروبات بعد التمرين حلرق الدهون:
- احلليب البقري

ل��ك فقط  ب��ت��ن��اول احل��ل��ي��ب؛ لأن���ه ل ي�صمح  ب�����ص��ّدة  ين�صح 
الدهون  تفقدين  يجعلك  اأي�صاً  ولكنه  الكتلة،  باكت�صاب 
قليل  البقري  نتحدث عن احلليب  هنا  ال�صرورية..  غر 

اأو خايل الد�صم، ولي�ص حليب ال�صويا.
- املاء

عن  ال��ي��وم  يف  ن�صتهلكها  ال��ت��ي  امل���اء  كمية  ت��ق��ل  األ  ي��ج��ب 
بن�صبة  احل��رق  معدل  من  تزيد  لأنها  ن�صبًة  اأك���واب؛   8
ليرتين يف حال ممار�صة  اإىل  وترتفع  اجل�صم،  %30 يف 

الريا�صة.
- ال�صاي الأخ�صر

اأثبتت بع�ص الدرا�صات العلمية اأن مادة الكات�صن الفّعالة 
يف ال�صاي الأخ�����ص��ر، َت��زي��د م��ن ح��رق ال��ده��ون ع��ن طريق 
ت�صريع عملية احلرق يف اجل�صم، واأن�صحك باإ�صافة ع�صر 
الليمون مع هذا ال�صاي الذي يعمل على زيادة امت�صا�ص 

املادة الفّعالة، واإعطاء نتيجة ممتازة.
تابعي املزيد: اأف�صل متارين حلرق دهون البطن، متنحك 

ج�صماً منحوتاً
- القهوة

 ،10% تتجاوز  بن�صبة  الأي�����ص  عملية  من  القهوة  تزيد 
ت�صّرع  التي  الكافين  م��ادة  على  احتوائها  بف�صل  وذل��ك 
م�صروب  اأف�صل  البع�ص  يعتربها  لذلك  ال��ده��ون؛  ح��رق 
البع�ص يف  ي�صربها  واأحياناً  الدهون،  التمرين حلرق  بعد 

ال�صباح الباكر قبل ممار�صة الريا�صة.
- ع�صر الربتقال واخليار

يعترب ع�صر الربتقال واخليار من امل�صروبات "الديتوك�ص" 
الغنية مب�صادات الأك�صدة والألياف، واملعادن التي ت�صاعد 
م�صاعدة  عن  ناهيِك  والأرداف؛  البطن  ده��ون  حرق  على 

هذا امل�صروب يف تخفي�ص م�صتوى ال�صكر يف الدم.
- م�صروب القرفة والزجنبيل

يحتوي هذا اخلليط ال�صحري على جميع العنا�صر املهمة 
حلرق الدهون، وخ�صو�صاً دهون البطن والأرداف، كما اأنه 
من  املهمة  الغذائية  العنا�صر  امت�صا�ص  زي��ادة  يف  ي�صاعد 
مب�صور  بغلي  فتكمن  اأما طريقة حت�صره؛  اجل�صم،  ِقبل 
اإليه،  القرفة  عيدان  اإ�صافة  َث��مَّ  وم��ن  ال��ط��ازج،  الزجنبيل 
ويرتك ب�صع دقائق لكي يربد، وبالطبع ل ينبغي اإ�صافة 
ال�صكر اإىل هذا امل�صروب.. يعتربه البع�ص اأف�صل م�صروب 
بعد التمرين حلرق الدهون، فيما ميكن �صربه قبل النوم 

اأي�صاً.

ملاذ� تن�سد �لأذن؟
ك�صفت الدكتورة ناتاليا �صرغييفا، 
اأخ�����ص��ائ��ي��ة ط���ب وج���راح���ة الأن���ف 
تن�صد  مل�����اذا  واحل���ن���ج���رة،  والأذن 
اأمرا�ص ي�صر هذا  اإي  واإىل  الأذن 

ال�صعور.
وت�����ص��ر الأخ�����ص��ائ��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة يف 
اإىل  "�صبوتنيك"،  ل��رادي��و  ح��دي��ث 
ذاتي،  �صعور  ه��و  الأذن  ان�صداد  اأن 
اأو  الأ���ص��وات،  �صماع  ي�صوء  عندما 
باأن �صوته  ال�صخ�ص  عندما ي�صعر 
عادة  ال�صعور  وه���ذا  ج���دا.  مرتفع 

يكون مرتبطا باأمرا�ص الربد.
الأذن  ان�����ص��داد  "يرتبط  وت���ق���ول، 
ب�صبب  ف��م��ث��ال  ال�����ربد،  ب���اأم���را����ص 
والبلعوم  الأن����ف  يحتقن  ال���زك���ام 
الأن������ف������ي، ح���ي���ث ي���ق���ع الأن�����ب�����وب 
ال�صمعي، ومهمته موازنة ال�صغط 
خلف  ال��واق��ع��ة  الو�صطى  الأذن  يف 
يجب  ال�صغط  وه��ذا  الأذن.  طبلة 
ي��ك��ون م��وج��ب��ا. ول��ك��ن يف حالة  اأن 
ال��زك��ام، يحتقن ه��ذا الأن��ب��وب ول 
لذلك  مهمته،  تنفيذ  م��ن  يتمكن 
اأذنيه.  ب��ان�����ص��داد  ال�صخ�ص  ي�صعر 
ل����ذل����ك ي����ج����ب يف ه�������ذه احل����ال����ة 
الأخ�صائي،  ال��ط��ب��ي��ب  ا���ص��ت�����ص��ارة 
اإىل التهاب  لأن احلالة قد تتطور 

الأذن الو�صطى".
وت�صيف، ميكن اأن ي�صعر ال�صخ�ص 
الطران  حالة  يف  اأذن��ي��ه  بان�صداد 
اأو عند الغو�ص. ولكن هذه لي�صت 
حالة مر�صية، وميكن لل�صخ�ص اأن 

يتخل�ص من هذه احلالة بنف�صه.

�إ�سبانيا تعتزم �لتعامل مع فريو�س 
كورونا كعدوى �لإنفلونز�

تعتزم اإ�صبانيا التعامل مع فرو�ص 
تقريباً  طبيعية  ك��ع��دوى  ك��ورون��ا 

مثل النفلونزا .
وميكن ملن اأ�صيبوا بعدوى فرو�ص 
اأعرا�ص  عليهم  وظ��ه��رت  ك��ورون��ا 
اأي  عليهم  ي��ظ��ه��ر  مل  اأو  ب�صيطة 
حياتهم  متابعة  مطلقاً  اأع��را���ص 
اإجراء  ل��زام��اً  يعد  ومل  الطبيعية. 
للعزل  اخل�صوع  اأو  كورونا  فح�ص 

املنزيل بعد الآن.
الأ�صخا�ص  ع��ل��ى  ف��ق��ط  و�صيتعن 
اخل�صوع  ل���ل���خ���ط���ر  امل���ع���ر����ص���ن 
بينهم  ومن  ال�صابقة،  ل��الإج��راءات 
اأعمارهم  تزيد  الذين  الأ�صخا�ص 
اأمرا�ص  ول��دي��ه��م  ع��ام��اً   60 ع��ن 
مع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ب���ا  م����زم����ن����ة، 
الرعاية  وعمال  احل��وام��ل  الن�صاء 

ال�صحية.
الوحيد  ال�����ص��يء  اأن  ه����ذا  وي��ع��ن��ي 
ال�صارمة  الإج����راءات  م��ن  املتبقي 
مل���ك���اف���ح���ة ان����ت���������ص����ار ك������ورون������ا يف 
ال�صتخدام  ه���و  امل��ن��اط��ق  م��ع��ظ��م 
الأماكن  يف  للكمامات  الإج���ب���اري 
احلافالت  وكذلك  العامة  املغلقة 

والقطارات والطائرات.

دون  حتول  �أ�سباب   7
�لتخل�س من دهون �لبطن

وال  منّحفًا،  غ��ذائ��ي��ًا  نظامًا  تتبعني  كنت  اإذا 
للبدء  ت�شعني  اأو  جيدة؛  نتائج  تالحظني 

ب��ح��م��ي��ة غ��ذائ��ي��ة ُت��ف��ق��دك ال��ده��ون 
فمن  املزعجة؛  البطن  دهون  وخ�شو�شًا 

جمموعة  ع��ل��ى  االّط����الع  ال�����ش��روري 
من  متنعك  قد  التي  االأ�شباب  من 

يف  املن�شود  هدفك  اإىل  الو�شول 
هذا املجال.

اإليك بع�ض االأ�شباب التي متنع 
اإنقا�ض الوزن، و�شرورة معاجلتها قبل البدء باأي 

نظام غذائي ي�شتهدف الدهون يف ج�شمك:
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�ش�ؤون حملية

عون احلدث قبل اإ�شدال ال�شتار على فعالياته الزوار يودِّ

�إك�سبو 2020 دبي ي�سجل ح�سور� قيا�سيا بلغ مليون زيارة خالل 3 �أيام 
•• دبي اإك�سبو – الفجر 

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني 
حممد معني الدين 

�صجل اإك�صبو 2020 دبي اأكر من مليون زيارة اأيام اجلمعة 
وال�صبت والأحد املا�صية، وهو ترجمة عملية حلب اجلمهور 
لوداع احلدث، الذي ا�صتمر ل�صتة اأ�صهر كاملة، ب�صورة بهية 
واإقبال منقطع النظر يرتجم التقدير الكبر لهذا احلدث 
الدويل على اأر�ص الإمارات. من املتوقع اأن يتدفق املزيد من 
اجلمهور اإىل املوقع يف الأيام الثالثة املتبقية ليكونوا جزًءا 
من احلدث اخلتامي واملرح يف اإك�صبو، مبا يف ذلك ما يعد باأن 
يكون حفال ختاميا ل ُين�صى، مع الألعاب النارية، والعرو�ص 

اجلوية، وفناين الأداء على م�صتوى عاملي.
حمط  املُن�صرم  الأ���ص��ب��وع  نهاية  عطلة  يف  دب��ي  اإك�صبو  ك��ان 
نف على اأنه اأكر الأ�صابيع  اهتمام القا�صي والداين، حيث �صُ
ازدحاما خالل فرتة انعقاد احلدث الدويل التي امتدت على 
اإىل  لي�صل  الزيارات  اإجمايل عدد  اأ�صهر، ما دفع  �صتة  مدار 

زيارة. مليون   22،937،830
حتى  ال���زي���ارات،  م��ن  القيا�صية  احل�صيلة  ه��ذه  ت�صجيل  اإن 
اليوم، يعطي دللت على اأن احلدث الدويل الأول من نوعه 

يو�صك  اآ�صيا،  وجنوب  واإفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 
22.9 مليون و25.4  با�صتقطاب ما بن  بالتزامه  الوفاء 
مليون زيارة، وهو ما مت حتديده يف ملف الت�صجيل امل�صادق 
الدويل  املكتب  يف  الأع�����ص��اء  ال���دول  بوا�صطة  ر�صميا  عليه 
للمعار�ص عام 2015، و هو ما يعد اإجنازا عامليا ي�صاف اإىل 
�صجل اإجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة، ول �صيما يف 

ظل تداعيات جائحة كوفيد19-.
و�صيكون اليوم الأخر من اإك�صبو 2020 دبي، املوافق يوم 
غٍد اخلمي�ص 31 مار�ص يوما تاريخيا بحق، حيث ي�صتقبل 
لال�صتعرا�صات  الإم����ارات  "فر�صان  ف��ري��ق   2020 اإك�صبو 
جمددا،  اجل��وي  وال��دف��اع  اجل��وي��ة  للقوات  اجلوية" التابع 
يف  اأوج��ه  ال�صتمتاع  بلوغ  قبل  �صاحر،  جوي  عر�ص  لتقدمي 
املو�صيقى  ُتن�صى، من خالل عرو�ص يوؤديها جنوم  اأج��واء ل 
العامليون "كري�صتينا اأغيلرا"، و"نورا جونز"، و"يويو ما"، 
الوترية  ل���الآلت  العاملية  الفرقة  اأي�صا  امل�صرح  تعتلي  كما 
البيانو  وع��ازف��ة   ،"2020 اإك�صبو  �صرتينغ  ورل��د  "فرقة 
و�صيتمّكن  كون�صتانتيني".  "اإليونورا  املوهوبة  الإيطالية 
الزوار من م�صاهدة هذه العرو�ص من خالل اأكر من 20 
�صا�صة �صخمة موزعة يف اأرجاء املوقع، ت�صمل من�صة اليوبيل، 
وجمموعة  الح��ت��ف��الت،  وحديقة  ميلينيوم،  دب��ي  وم�صرح 

متنوعة من اأجنحة الدول. وت�صهد مرا�صم احلفل اخلتامي 
اآل  ال�صيخ نهيان بن مبارك  ت�صليم معايل  ال��دويل،  للحدث 
لإك�صبو  ال��ع��ام  املفو�ص  التعاي�ص  و  الت�صامح  وزي���ر  نهيان، 
من  كل  اإىل  للمعار�ص  ال��دويل  املكتب  علم  دب��ي،   2020
�صعادة ال�صفر جاي ت�صول ت�صوي، رئي�ص اجلمعية العمومية 
كرِكنتز�ص،  دمييرتي  ومعايل  للمعار�ص،  الدويل  للمكتب 
اللذان �صيقدمانه  الدويل للمعار�ص،  العام للمكتب  الأمن 
كان�صاي- اأو���ص��اك��ا-   2025 اإك�صبو  ممثلي  اإىل  ب��دوره��م��ا 
عرو�ص  م��ع  الليل،  طيلة  الح��ت��ف��الت  و�صت�صتمر  ال��ي��اب��ان.  
وال�صاعة   ،00:00 ال�صاعة  يف  النارية  الألعاب  من  ُمذهلة 
اأن  قبل  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  بتوقيت   ،03:00

يغلق اإك�صبو 2020 دبي بوابات دخوله للمرة الأخرة. 
دبي   2020 اإك�صبو  يعد  ال���دويل،  احل��دث  يختتم  اأن  وقبل 
ُحزمة  امل�صاركة يف  الراغبن يف  ال��زوار  املزيد من  باجتذاب 
الهند  �صتقيمها  التي  الح��ت��ف��الت  اأب��رزه��ا  الفعاليات؛  م��ن 
والذي  دب���ي،   2020 اإك�صبو  يف  ال��وط��ن��ي  يومها  مبنا�صبة 
حفل  تنظيم  وت�صمل  م��ار���ص،   29 الثالثاء   اأم�ص  ُي�صادف 
"�صان".   ال�صهر  ال��ه��ن��دي  ب���اك«  »ال��ب��الي  ملغني  مو�صيقي 
الفعاليات  اأجندة  على  امل�صهد  الريا�صية  الفعاليات  وحتتل 
عرب  وذل��ك  دب��ي،   2020 اإك�صبو  ي�صت�صيفها  التي  املتنّوعة 

)اتفاقية  دول  فريق  بن  �صتقام  التي  ال�صتعرا�صية  املباراة 
اإبراهيم( يف مواجهة فريق مكون من اأ�صهر لعبي كرة القدم 
29 مار�ص يف مركز  الثالثاء   اأم�ص  اأقيمت  العاملين، وهي 

الريا�صة واللياقة البدنية والعافية يف اإك�صبو 2020 دبي. 
30 مار�ص بطولة الحتاد الدويل  ويعقبها اليوم الأربعاء  

الثالثية التي ُتقام على اأر�ص �صاحة اإك�صبو الريا�صية.

�لآلف يحت�سدون خالل م�سرية من �أجل 
�لإن�سان وكوكب �لأر�س يف �إك�سبو 2020 دبي

•• دبي – الفجر 

احت�صد اآلف الأ�صخا�ص، �صباح اأم�ص لالنطالق يف "م�صرة من اأجل الإن�صان وكوكب الأر�ص" املمتدة على طول 
ثالثة كيلومرتات عرب اأرجاء موقع اإك�صبو 2020 دبي، مت�صامنن معا بروح من اللتزام امل�صرتك اإزاء موا�صلة 

الت�صدي لأكرب التحديات والفر�ص التي تواجه الإن�صان وكوكب الأر�ص.
07:30 بتوقيت الإم��ارات، بالنجاح الذي حققه برنامج الإن�صان  احتفلت امل�صرة، التي انطلقت يف متام ال�صاعة 
وكوكب الأر���ص، يف اإك�صبو 2020 دبي، الذي اأوجد تنوعا ل مثيل له يف وجهات النظر على مدار الأ�صهر ال�صتة 
لإك�صبو 2020 دبي، يف �صبيل اإ�صراع خطى العمل التعاوين نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة واإحداث تاأثر 

ملمو�ص والذي �صُيوا�صل دفع عجلة العمل قدما بعد اإ�صدال ال�صتار على فعاليات »اإك�صبو 2020 دبي«.
وقد قدمت معايل رمي الها�صمي، وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل املدير العام لإك�صبو 2020 دبي، مالحظات 

افتتاحية للمجموعة امل�صاركة يف امل�صرة التي �صمت الكبار وال�صغار من جن�صيات عديدة.

حفل ختامي موؤثر ُي�سدل �ل�ستار على �إك�سبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر 

ن��ظ��م م��رك��ز اإك�����ص��ب��و الإع���الم���ي، اإح��اط��ة اإع��الم��ي��ة ب�صاأن 
ي��ق��ام يوم  ال���ذي  دب���ي،   2020 احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي لإك�صبو 
غٍد اخلمي�ص 31 مار�ص، بدءا من ال�صاعة ال�صابعة م�صاء 

بتوقيت دولة الإمارات.
وفيما �صيكون احلفل الر�صمي املقام يف �صاحة الو�صل من 
حمجوزا  الإم���ارات،  بتوقيت  م�صاء  الثامنة  اإىل  ال�صابعة 
طلبة  م��ن  امل��وؤل��ف��ن  ال�صخ�صيات"،  "كبار  م��ن  لل�صيوف 
فاإن  �صنوات،  7 و9  اأعمارهم بن  ت��رتاوح  الذين  املدار�ص 
من  والإث���ارة  بالطاقة  �صيعج  دب��ي   2020 اإك�صبو  موقع 
موعد  ح��ت��ى  �صباحا  ب��واب��ات��ه  فيها  ُت��ف��ت��ح  ال��ت��ي  اللحظة 

الإغالق النهائي عند الثالثة فجرا.
وبعد اأن ا�صت�صاف اإك�صبو بالفعل اأكر من 30 األف عر�ص 
يف 96 مكانا خمتلفا من موقعه ال�صا�صع، منها 3،000 
عر�ص يف �صاحة الو�صل، واأكر من 500 عر�ص لالأطفال 
حلظة  اخلتامي  احلفل  ي�صكل  اأن  املقرر  من  والعائالت، 
التي �صتنتاب كل من زار  انت�صار م�صوبة مب�صاعر احلزن 

احلدث الدويل.
لالأن�صطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  غ���و����ص���ة،  ط�����ارق  وق�����ال 
"لقد  دب���ي:   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الرتفيهية 
حاولنا الرتكيز يف اإك�صبو على العامل منذ اأن ُرفع ال�صتار 
عنه قبل �صتة اأ�صهر باأ�صلوب مبهر. ومع غروب �صم�ص اآخر 
اأيام الن�صخة الأكر تنوعا يف تاريخ اإك�صبو الدويل، �صيكون 
حفل اخلتام حديث العامل، ولن ُيقارن باأي فعالية ختامية 

حدثت من قبل."
واخلا�صة  احلكومية  امل��دار���ص  اأطفال  "�صيكون  واأ���ص��اف: 
وم�صاهمن،  اأداء،  فناين  وك��ان��وا  بفعالية،  ���ص��ارك��وا  مم��ن 
لأنهم جيل  ال�صخ�صيات،   كبار  �صيوفنا من  ومبتكرين،  
 2020 اإك�����ص��ب��و  ب����اإرث  ق��دم��ا  �صيم�صي  ال���ذي  امل�صتقبل 

دبي".
اإك�صبو  يف  تنفيذي  اإبداعي  الهول، مدير  اأبو  اآمنة  وقالت 
2020 دبي: "مع و�صول احلدث الدويل اإىل اآخر ف�صوله، 
�صن�صلط ال�صوء على كل ما اأجنزناه خالل الأ�صهر ال�صتة 
الأمثل  الوقت  املا�صية ونحتفي بكل ما حققناه. هذا هو 
اإك�صبو  ويف  لنا.  بالن�صبة  اأهمية  الأ�صياء  اأكر  للتفكر يف 

حلظات  اأهم  من  جمموعة  لنعي�ص  �صنعود  دبي،   2020
احلدث الدويل."

افتتاح  عند  ال�صم�ص  ���ص��روق  م��ع  ب��داأن��ا  "كما  واأ���ص��اف��ت: 
اإك�صبو، �صيكون احلفل اخلتامي مع مغيب ال�صم�ص. لكنه 

لن يكون نهاية املطاف، بل بداية �صيء جديد."
وقالت كايت راندال، نائب رئي�ص، الحتفالت والربامج يف 
ق�صم الفعاليات والرتفيه يف اإك�صبو 2020 دبي: "متثلت 
نقطة البداية للحفل اخلتامي يف التفكر مبا عناه اإك�صبو 
"بحر  بعنوان  فقرة  ويف  للجميع.  وقدمه  دبي   2020
وهي  باأعالمها،  للعودة  البلدان  جميع  �صندعو  الأمم"، 

حلظة جميلة ل ُتفوت."
عرو�ص  ث��الث��ة  �صتقام  امل�����ص��اء،  م��ن  خمتلفة  اأوق����ات  ويف 
خالل  اأولها  ينطلق  متعددة،  مواقع  يف  النارية  لالألعاب 
يليه  اخل��ت��ام��ي،  احل��ف��ل  م��ن  الأخ�����رة  القليلة  ال��دق��ائ��ق 
الثاين يف متام ال�صاعة 11:55 م�صاء بتوقيت الإمارات، 
فجرا   3:00 ال�صاعة  عند  والأخ���ر  الثالث  العر�ص  ثم 
ال��ك��ث��ر م��ن الفعاليات  ب��ت��وق��ي��ت الإم�������ارات، وغ���ر ذل���ك 

والعرو�ص التي لن مُتحى من الذاكرة.

فرقة �آبو �أند ذي �أبو�سلز  تبهر جمهور �إك�سبو 2020 
دبي باأ�سلوبها �ملو�سيقي �ملعا�سر

•• دبي– الفجر 

ذي  اأن��د  "اآبو  فرقة  دبي   2020 اإك�صبو  يف  ميلينيوم  دبي  م�صرح  ا�صت�صاف 
باأ�صلوبها  اأب��ه��رت،  وال��ت��ي  الأو���ص��ط،  ال�صرق  منطقة  يف  ال��رائ��دة  اأبو�صلز"، 
املو�صيقي الفريد والأغنيات الفلكلورية واملطورة، جمهور احلدث الدويل يف 

حفل غنائي مميز اأقيم م�صاء يوم  اأم�ص الأول الثنن.
واأمتعت فرقة "اآبو اأند ذي اأبو�صلز" احل�صور باأ�صلوبها املعا�صر الذي يجمع 
الفرقة  مغنو  واأدى  ال�صرقية.  والعنا�صر  والرق�ص  البلوز  مو�صيقى  بن 

اأغنياتهم، ف�صال عن جمموعة من الأغنيات العربية  جمموعة من اأجمل 
الفلكلورية املعروفة والأغنيات املطورة، مثل "ا�صمي هانا"، و"يف الزمان"، و 
"لفيت"، و"طالعة من بيت اأبوها"، فيما تفاعل اجلمهور مع الفرقة بالغناء 

والتمايل يف اأجواء �صاحرة. 
اأع�صاوؤها  ينحدر  اللغات  متعددة  روك  فرقة  هي  اأبو�صلز"  ذي  اأن��د  "اآبو 
من  ك��واح��دة  مكانتها  الفرقة  ر�صخت  ما  �صرعان  حل��م.  وبيت  القد�ص  من 
الفرق املو�صيقية املعا�صرة الرائدة يف ال�صرق الأو�صط، وبرزت على ال�صاحة 

املو�صيقية بالأغنية ال�صعبية الناجحة "باجي وينك" يف عام 2014.

ا�شت�شافها مدرج ترّيا يف اإك�شبو 2020 دبي
ندوة حو�رية حول ح�سور �للغة و�لثقافة �لعربية يف �ملك�سيك

•• دبي- الفجر

العربية  واللغة  العربي  للرتاث  الوا�صح  احل�صور  حول  حوارية  جل�صة  اأقيمت 
دبي،   2020 باإك�صبو  ال�صتدامة  جناح  يف  ت��ّرا  م��درج  ا�صت�صافها  املك�صيك،  يف 
الإ�صبانية  ال��ل��غ��ات  ع��امل��ة  ك��وم��ب��اين،  كون�صي�صون  الأ���ص��ت��اذة  م��ن  ك��ل  مب�����ص��ارك��ة 
واملك�صيكية، ومارون �صوتو، مدير عام وكاتب مقالت وروائي مك�صيكي من اأ�صل 
�صوري، واألربتو روي �صانيز، موؤلف مك�صيكي، فيما اأدارت ماري�صول �صولز، مديرة 
معر�ص غوادلخارا الدويل للكتاب يف املك�صيك هذه اجلل�صة النقا�صية. قدم خالل 
اجلزء الأول من اجلل�صة عر�صا مو�صعا حول معر�ص غوادالخارا الدويل للكتاب 
دولة،   40 اأك��ر من  �صنويا، من  زائ��ر  ي��زوره قرابة مليون  وال��ذي  املك�صيك،  يف 
بينما مت خالل اجلزء الثاين منها مناق�صة ح�صور الثقافة العربية والإ�صالمية 
يف املك�صيك، وذلك على هام�ص م�صاركة دولة الإم��ارات العربية املتحدة ك�صيف 
�صرف يف معر�ص غوادالخارا الدويل للكتاب يف املك�صيك نهاية هذا العام. واأكدت 
الكلمات  من  العديد  وجود  على  حديثها،  خالل  كومباين  كون�صي�صون  الأ�صتاذة 
اأ�صول عربية مثل  املك�صيكي يف حديثه والتي تعد من  ال�صعب  التي ي�صتخدمها 
اإن  تعني  " والتي  "اوخاهلل  لل�صالم عليكم،  وكلمة  "�صالماليك" املرادفة  كلمة 
�صاء اهلل. وق��ال م��ارون �صوتو :"هذه الثقافة املتنقلة عرب احل��دود، �صكلت نوعا 
والثقافة  الأ�صلية،  املك�صيكية  الثقافة  جمموع  ت�صبه  التي  الثالثة،  الثقافة  من 
اإيجاد  يف  �صاهم  ما  وهو  العربية،  بالثقافة  �صمنيا  واملتاأثرة  القادمة  الإ�صبانية 
نوع ثقايف جديد ل يتحدث النا�ص عنه غالبا، لكنني األقيت عليه ال�صوء خالل 
اأهم  م��ن  تعد  التي  الإ�صبانية،  كي�صوت"  رواية"دون  ق���راءة  ح��ول  حما�صراتي 
واأن  عربي،  �صخ�ص  هو  موؤلفها  اإن  ويقال  الإ�صبانية،  اللغة  يف  الأدبية  الأعمال 

الكتاب الذي بن اأيدينا الآن ما هو اإل ترجمة له".

نون و�لأ�سدقاء على م�سرح دبي ميلنيوم
•• دبي– الفجر

"نون  2020 دب����ي، ف��رق��ة  اإك�����ص��ب��و  ا���ص��ت�����ص��اف م�����ص��رح دب���ي م��ي��ل��ن��ي��وم يف 
والأ�صدقاء"، يف حفل اجتذب ح�صورا جماهريا كبرا، ل �صيما اأنه اأقيم 

يف الأيام الأخرة قبل اإ�صدال ال�صتار على احلدث الدويل البارز.
وقدمت الفرقة، املوؤلفة من ثالثي متعدد اخللفيات الثقافية، عر�صا جمع 
الفانك  مو�صيقى  خالله  امتزجت  وال��ط��ب��ول،  البي�ص  وغيتار  ال��ع��ود  ب��ن 
به  تت�صم  ما  لتعك�ص  احلديثة،  واملوؤثرات  والهندية  الأفريقية  بالإيقاعات 

دولة الإمارات من طابع عاملي وروح ع�صرية. 
هو  ما  لكل  �صيوعا  الأك��ر  الدولية  العالمة  العود،  �صوت  احلفَل  وت�صدر 
ال�صوت  فكان  الطبول،  وق��رع  اجل��از  مبو�صيقى  م�صحوبا  اأو�صطي،  �صرق 
اجلماعي لفرقة "نون والأ�صدقاء" عامليا حداثيا جديدا. وقدمت الفرقة 

باقة من اأ�صهر اأعمالها، منها مقطوعتا "الغريب" و"�صماعي".
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من  العديد  الواقع،  ويف  ن�شبيا،  �شائعة  الرقبة  اآالم  اعتبار  ميكن 
يعني  ال  هذا  فاإن  ذلك،  ورغم  خطرية،  لي�شت  الرقبة  اآالم  اأ�شباب 

عدم القلق ب�شاأنها.
 UMass ويقول الدكتور مايكل بي �شتوف، جراح العظام يف مركز
والتهاب  بالع�شالت  املتعلقة  امل�شكالت  اإن  الطبي،   Memorial

املفا�شل هي ال�شبب ال�شائع الآالم الرقبة.
اآالم  نوع  حتديد  اإىل  اأوال  حتتاج  ال�شبب،  حتديد  يف  وللم�شاعدة 

الرقبة التي تعاين منها.

اأنواع اآالم الرقبة
فجاأة،  يظهر  ال��ذي  الأمل  اأو  احل���اد،  الأمل  يحدث  م��ا  غالبا 
ب�صبب اإجهاد الع�صالت اأو اللتواء. و�صتختفي معظم حالت 
اآلم الرقبة احلادة يف غ�صون اأيام قليلة مب�صاعدة م�صادات 
اللتهاب التي ل ت�صتلزم و�صفة طبية )OTC( والراحة، 
ال��ف��ق��ري العظمي يف  ال��ع��م��ود  اأرغ����ي، ج���راح  كما ي��ق��ول علي 
 The CORE Institute Sun City م���رك���ز 

.West Spine
ومن املرجح اأن يحدث الأمل املزمن، الذي قد ينطوي على 
تنك�صية  ح��ال��ة  ب�صبب  وي��ذه��ب،  ي��اأت��ي  م�صتمر  اأمل  اأو  وج��ع 

اأ�صا�صية.
على  التنك�صية  احل��الت  من  العديد  "تبداأ  اأرغ���ي:  وي�صرح 
مرور  مع  وت��ك��رارا  �صيوعا  اأك��ر  وي�صبح  متقطع،  اأمل  �صكل 

الوقت وتطور احلالة". 

اأ�شباب اآالم الرقبة االأكرث �شيوعا:
النوم وو�شعية  خاطئ  ب�شكل  اجللو�ض   .1

متتالية،  ل�صاعات  مكتبك  على  النحناء  ي�صاهم  اأن  ميكن 
اأو رفع رقبتك للتحديق يف هاتفك، اأو النوم على و�صائد 

غر ماأهلة، يف اآلم الرقبة املرتبطة بالع�صالت.
وي��و���ص��ي اأراغ����ي مب��ح��اول��ة ع���دم ث��ن��ي ال��رق��ب��ة كثرا 

ا�صتقامة  على  واحل��ف��اظ  للخلف،  اأو  ل��الأم��ام 
وال���ظ���ه���ر عند  ال��ك��ت��ف��ن 

اأو  اجل���������ل���������و����������ص 
ال�������������وق�������������وف. 
اأي�صا  ومي��ك��ن 
�صا�صة  و���ص��ع 
اأو  ال����ه����ات����ف 
تر  لكمبيو ا
عند م�صتوى 

ال��ع��ن ل��ل��م�����ص��اع��دة يف 
جتنب رفع الرقبة.

من  ال�صتيقاظ  وا�صلت  واإذا 
ال��ن��وم واأن���ت تعاين م��ن اأمل يف 

اأو  و�صادتك  تكون  فقد  الرقبة، 
مرتبتك هي امل�صكلة، لذلك �صع 

يف اعتبارك ا�صتبدالها مبزيد من 
اخليارات الداعمة.

يف  النوم  اإن  اأي�صا،  �صتوف  ويقول 
الرقبة  اإج��ه��اد  اأو  خاطئة  و�صعية 
يت�صبب  اأن  ميكن  اأخ���رى  بطريقة 
ك���ام���ن���ة، مثل  ح������الت  ح������دوث  يف 
ا�صتمر  واإذا  امل���ف���ا����ص���ل.  ال���ت���ه���اب 
من  ال��رغ��م  على  الظهور  يف  الأمل 
ب��ذل ق�����ص��ارى ج��ه��دك، فقد يكون 

التحدث اإىل الطبيب فكرة جيدة.

االإ�شابة  .2
لي�ص من امل�صتغرب اأن الإ�صابات ميكن اأن ت�صهم اأي�صا يف اآلم 
اأن تتعر�ص لإ�صابة يف الرقبة يف جمموعة  الرقبة. وميكن 
متنوعة من ال�صيناريوهات، مبا يف ذلك، حوادث ال�صيارات، 

والريا�صات، وال�صقوط.
اأمل��ا يف  ت�صبب  اأن  التي ميكن  الإ���ص��اب��ات  ال�صائع من  وال��ن��وع 
الرقبة هو امل�صع )اإلتواء الرقبة(، والذي ينطوي على حركة 
الأمر  ي�صتغرق  وق��د  وال��رق��ب��ة.  ال��راأ���ص  يف  مفاجئة  اه��ت��زاز 
اأعرا�ص الإ�صابة،  اإن مل يكن �صهورا، حتى تتح�صن  اأ�صابيع، 

وهذا يتوقف على �صدة الإ�صابة.
وقد ي�صمل عالج امل�صع اأو اإ�صابات الرقبة اخلفيفة الأخرى: 
الإجهاد،  من  املزيد  ومنع  الرقبة  لدعم  عنق  ط��وق  ارت���داء 
الأدوية  وتناول  الإ�صابة،  ف��ور  التورم  لتقليل  الثلج  وو�صع 
امل�صادة لاللتهابات للحد من الأمل 
مرخيات  وتناول  واللتهاب، 
جانب  اإىل  ال����ع���������ص����الت 

العالج الطبيعي
ت�������ص���ب���ب  اأن  ومي�������ك�������ن 
يف  ال�صدمة  اأو  الإ���ص��اب��ة 
الظهر  واأع���ل���ى  ال��رق��ب��ة 
فقرات  ان������زلق  اأي�����ص��ا 
ال��رق��ب��ة، م��ا ق��د ي�صبب 
كاأعرا�ص  الرقبة  يف  اأمل��ا 

مبكرة.
وت����������وؤدي 

الأطراف  اإىل  وينت�صر  الرقبة  يف  يبداأ  اأمل  اإىل  احلالة  هذه 
العلوية، وخدر يف اليدين اأو الكتفن اأو الذراعن، و�صعف يف 

الذراعن اأو اليدين. وتتطلب هذه احلالة عالجا فوريا.

املفا�شل التهاب   .3
هذا  ولكن  اليدين،  على  �صائع  ب�صكل  املفا�صل  التهاب  يوؤثر 
املر�ص التنك�صي ميكن اأن يوؤثر اأي�صا على القرا�ص القطني 
وامل��ف��ا���ص��ل امل��وج��ودة يف ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري، مب��ا يف ذل��ك تلك 

املوجودة يف الرقبة.
املفا�صل  التهاب  اأ�صكال  �صكال من  الرقبية  الفقار  داء  ويعد 
التنك�صي )املعروف اأي�صا با�صم ه�صا�صة العظام( والذي يوؤثر 
املفا�صل  التهاب  النوع من  الرقبة. وهذا  ب�صكل خا�ص على 
 85% اأكر من  ال�صن، حيث ي�صيب  �صائع جدا لدى كبار 

من الأ�صخا�ص فوق �صن ال�صتن.
اأو  اأعرا�صه، �صو�صاء عند لف رقبتك مثل الطحن  وت�صمل 
الفرقعة، وال�صداع، وخدر يف اليدين اأو الذراعن اأو الأ�صابع 
يف حالة حدوث ت�صيق اأو �صغط ع�صبي، وت�صنجات ع�صلية 

يف الكتفن والرقبة.
قد يو�صي طبيبك باإجراء عملية جراحية اإذا كنت تعاين من 

ان�صغاط يف الع�صب الفقري اأو ت�صيق يف العمود الفقري.

الليفي( الع�شلي  )االأمل  فيربوميالغيا   .4
الع�صلي  الأمل  هو  املزمن  الرقبة  لأمل  حمتمل  اآخ��ر  �صبب 
اأنحاء  اأملا وا�صع النطاق يف جميع  الليفي، وهي حالة ت�صبب 
بع�ص  اإ�صابة  �صبب  بال�صبط  اخل���رباء  يعرف  ول  اجل�صم. 
اإذا كنت م�صابا بالتهاب  الأ�صخا�ص بهذا ال�صطراب، ولكن 
ُت�صاب  اأن  املرجح  فمن  الذئبة،  اأو  الروماتويدي  املفا�صل 

بالأمل الع�صلي الليفي.
ل��ل��ح��ال��ة الإع���ي���اء، والكتئاب  وت�����ص��م��ل الأع���را����ص الأخ�����رى 
وال��ق��ل��ق، و���ص��ع��وب��ة ال���ن���وم، مب��ا يف ذل���ك ال�����ص��ع��ور بعدم 
الرت���ي���اح ع��ن��د ال���ص��ت��ي��ق��اظ، وم�����ص��اك��ل يف الذاكرة 

والرتكيز، وال�صداع وال�صداع الن�صفي.

ال�شحايا التهاب   .5
تتطلب هذه احلالة اخلطرة 
التي ت�صبب التهاب النخاع 
ال�صوكي واأغ�صية الدماغ 

عناية طبية فورية.
اأعرا�صها،  ت�����ص��م��ل  وق���د 
ت��ظ��ه��ر ف��ج��اأة ت�صلب  ال��ت��ي 
ال���راأ����ص، واحلمى،  ال��رق��ب��ة، و����ص���داع 
اأي�صا من الغثيان والقيء واحل�صا�صية  وقد يعاين املري�ص 

لل�صوء والرتباك.

القلبية النوبة   .6

اأعرا�ص  اأح��د  الأ�صخا�ص،  بع�ص  لدى  الرقبة  اأمل  يكون  قد 
النوبة القلبية، الأمر الذي يتطلب عالجا طارئا.

بعدم  ال�صعور  القلبية  للنوبة  الأ�صا�صية  العالمات  وت�صمل 
اأو  الم��ت��الء  اأو  ال�صغط  م��ث��ل  ال�����ص��در  منطقة  يف  ال��راح��ة 
ال�صغط اأو الأمل، وعدم الراحة يف اجلزء العلوي من اجل�صم 
اأو الظهر،  الفك  اأو  املعدة  اأو  الذراعن  الرقبة وكذلك  مثل 

و�صيق التنف�ص، والتعرق البارد، والغثيان والدوار.

ال�شرطان  .7

ميكن اأن يكون اأمل الرقبة اأي�صا من اأعرا�ص ال�صرطان، على 
�صبيل املثال، �صرطان الغدة الدرقية، وميكن اأن ي�صبب تورما 

موؤملا اأو غر موؤمل يف مقدمة العنق.
على  والرقبة  ال��راأ���ص  ل�صرطان  امل��ح��ددة  الأع��را���ص  وتعتمد 

مكان ال�صرطان ونوعه، 
ولكنها قد ت�صمل نتوءا يف الرقبة اأو اأملا ل يزول، وتقرحات 
يف احللق اأو الفم ل تلتئم، والتهاب احللق امل�صتمر الذي ل 
والتورم  ال�صوت،  يف  والتغيرات  البلع،  يف  وم�صاكل  ي��زول، 

حول الفك اأو الذقن، وخدر يف الوجه.

غالبية حدوثها ب�شبب اإجهاد الع�شالت اأو االلتواء

تتجاهلها �أل  يجب  �لرقبة  لآلم  مقلقة  �أ�سباب   7

وذكرت الأبحاث الر�صدية، التي مت ال�صت�صهاد 
املاء  ت��ن��اول  اأن  للطب،  الوطنية  املكتبة  يف  بها 
املنّكه بالليمون يرتبط بتقليل خطر الإ�صابة 

بالنوع الثاين من مر�ص ال�صكري.
 Medical News ولح��ظ اخل��رباء يف 
Today اأن املاء بنكهة الليمون من اأف�صل 

امل�صروبات ملر�صى ال�صكري.
يعني  ما  ال�صكر،  على  الليمون  م��اء  يحتوي  ول 
ب�صكل كبر.  ال��دم  ال�صكر يف  ارتفاع  انخفا�ص خطر 
النحو،  ه��ذا  وعلى  للغاية،  مرطب  امل�صروب  اأن  كما 
منا�صبة،  غر  خفيفة  وجبات  تناول  احتمالية  تقل 
يف  ال�صكر  م�صتويات  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما 

الدم.

ن�شبة  الرتفاع  ال�شحية  املخاطر 
ال�شكر يف الدم

ع��ل��ى م�صتويات  م��ن خ���الل احل��ف��اظ 
ال�صكر يف الدم ال�صحية، فاإنك حت�صن 

ب�صكل فعال فر�صك يف طول العمر.
ال�صحية  اخل�����دم�����ات  ه���ي���ئ���ة  واأك���������دت 
ال�صكري  م��ر���ص  لأن  ه���ذا  اأن  ال��وط��ن��ي��ة 

اأن ي��وؤدي اإىل  2 غر املن�صبط )وارتفاع ن�صبة ال�صكر يف ال��دم( ميكن  النوع 
اأمرا�ص القلب وال�صكتة الدماغية.

ال�صكر يف  ن�صبة  ارتفاع  تقليل خماطر  يتم  الليمون،  ماء  �صرب  وعن طريق 
الدم، وبالتايل تقليل خطر الإ�صابة ب�صكتة دماغية مميتة.

اأك��ر من  ال��دم تتطلب  ال�صكر يف  مل�صتويات  الإدارة اجليدة  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
جمرد احت�صاء ماء الليمون.

و�صلطت مراكز ال�صيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها )CDC( ال�صوء 
على عالمات التحذير من ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم. وهي:

ال�صديد. بالتعب  • ال�صعور 
بالعط�ص. • ال�صعور 

�صبابية. • روؤية 
الأحيان. من  كثر  يف  التبول  اإىل  • احلاجة 

ال�صيطرة،  حت��ت  ال���دم  يف  ال�صكر  م�صتويات  على  احل��ف��اظ  يف  وللم�صاعدة 
الع�صر  بدل من  امل��اء  �صرب  ب�صدة  الأم��را���ص  ال�صيطرة على  يو�صي مركز 

اأو ال�صودا.
اأوقات  ال��ط��ع��ام يف  "تناول  ال��غ��ذائ��ي��ة، م��ن الأف�����ص��ل  وم��ن حيث الإج�����راءات 

منتظمة، وعدم تفويت الوجبات".
ويجب اأن تكون الأطعمة التي تتناولها اأقل يف ال�صعرات احلرارية والدهون 

امل�صبعة والدهون املتحولة وال�صكر وامللح.
التمارين  ممار�صة  اأي�صا  ال��دم  يف  ال�صكر  ن�صبة  يف  اجليد  التحكم  ويتطلب 

الريا�صية بانتظام، ملدة 150 دقيقة على الأقل كل اأ�صبوع.

�ملاء �ملنّكه بالليمون خلف�س ن�سبة
 �ل�سكر يف �لدم و�لعمر �ملديد

يوؤدي ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف الدم اإىل تهيج جدران االأوعية الدموية واإتالفها، وهو االأمر الذي ميكن 
الوقاية منه.وثبت اأن تعاطي م�شروب بنكهة احلم�ض له اآثار اإيجابية على م�شتويات ال�شكر يف الدم. 

وباالإ�شافة اإىل منع اجلفاف، ميكن اأن ي�شاعد الكلى على التخل�ض من ال�شكر الزائد يف الدم. 
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�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز فاج لوجيك خلدمة لل�صيارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2593043 

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز فاج لوجيك خلدمة لل�صيارات

VAG LOGIC AUTO SERVICE CENTER

اإىل/ مركز فاج لوجيك خلدمة لل�صيارات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ م م

VAG LOGIC AUTO SERVICE CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 

�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صيف للمقاولت وال�صيانة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2724589 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�صيف للمقاولت وال�صيانة العامة

EL-SEIF CONTRACTING & GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ال�صيف للمقاولت وال�صيانة العامةو التجارة
EL-SEIF  CONTRACTING & GENERAL CONTRACTING AND TRADING

تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين 4329901
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة عدد وادوات البناء- باجلملة  4663035

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/البت�صامه ال�صحرية لال�صباغ

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1144240 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبده القم�ص رمزى حمرو�ص %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ي�صرى جنيب م�صاك عبدال�صهيد من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / ي�صرى جنيب م�صاك عبدال�صهيد من 100 % اإىل %50

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد �صامل عبيد �صامل الظاهرى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ البت�صامه ال�صحرية لال�صباغ
AL EBTISAMA AL SEHREYA PAINTING

اإىل/ البت�صامه ال�صحرية لال�صباغ ذ.م.م
AL EBTISAMA AL SEHREYA PAINTING L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادات  ُفقدت 

لزراعة االأ�شماك )اأ�شماك( ASMAK باال�شماء التالية: 

 1721519( ال�شهادة:  رقم   - املزروعي  عي�شى  مهري  عي�شى  – عليا   1

 )ASMAK

 175977( ال�شهادة:  رقم    - املزروعي  اهلل  عبد  حممد  فاطمة   -  2

)ASMAK

 175985( ال�شهادة:  رقم    - املزروعي  عي�شى  مهري  عي�شى  دانه   -  3

)ASMAK

 175986( ال�شهادة:  رقم    - املزروعي  عي�شى  مهري  عي�شى  نوره   -  4

 )ASMAK

 175987( ال�شهادة:  رقم    - املزروعي  عي�شى  مهري  عي�شى  �شيف   -  5

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2022/832

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/04 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده جمال عبداهلل حممد اكرم و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                          الو�شف  

 1،100                                                   اأغرا�ض مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

70363 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/7861

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/04/04 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده بي�شت الندري �شريفي�ض + خالد �شامل �شعيد و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�شف                  �شعر التقييم  

                           غ�شاالت الندري واغرا�ض متنوعه                28،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

70363

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن بالن�سر 

 373/2022/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  جمال احمد علي الع�صبي  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/الأمر عبد العزيز بن �صعود بن عبدالعزيز اآل �صعود
وميثله:علياء خليفة �صامل خليفة ال�صويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)94330( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 70392

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:258/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثانية رقم 256
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )212.770.00( درهم مائتان واثنا ع�صر الفا و�صبعمائة 
و�صبعون درهما اماراتيا - حتى تاريخ 2021/2/28 وذلك وفقا لك�صف احل�صاب املرفق بال�صافة اىل الفائدة التفاقية بواقع 
وامل�صروفات  بالر�صوم  عليه  املدعي  وال��زام  التام  ال�صداد  املبلغ يف 2021/2/28 وحتى  كامل  ا�صتحقاق  تاريخ  �صنويا من   %36

واتعاب املحاماة بحكم م�صمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة . 
املدعي:دار التمويل �ص.م.ع

الر�صي  �صقة   - التمويل  دار  بناية  مبنى   - الول  زاي��د  �صارع   - ابوظبي   - اخلالدية   - ابوظبي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
وامليزانن - مقابل �صيدار 

املطلوب اإعالنه :  1- لك�صمانان اليا�ص جاني�صان  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/3/16 مبثاية احل�صوري يف مادة جتارية منهية 
للخ�صومة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )212.770( درهم مائتان واثنا ع�صر الف و�صبعمائة و�صبعون 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2021/2/28 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1394/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،  7916/2021 رقم  الدعوى  ال�صادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )441156( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : �صركة عرب اخلليج للخر�صانة اجلاهزة �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع البراج - بلو باي تاور - الطابق 

الرابع - مكتب 402
املطلوب اإعالنه : 1- راجي�ص كومار كري�صنا - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )441156( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5482/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2193/2021 امر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )101963.15( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : حممد عبداهلل حاجى يو�صف خوري و�صركاه �ص.ذ.م.م
عنوانه:امارة ال�صارقة - املريجة - �صارع البنوك - بناية البنك التجاري الدويل - الطابق العا�صر 

1004
املطلوب اإعالنه : 1- خليفة الفهد للمقاولت ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ ر�صوم  به وقدره )101963.15( درهم اىل طالب التنفيذ 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2464/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )41( وال�صادر عن بنك ام القيوين بقيمة )3000( 
درهم بتاريخ:2021/12/2  - املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )38( وال�صادر عن بنك ام القيوين بقيمة 
)5000( درهم بتاريخ:2022/1/1 - املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )39( وال�صادر عن بنك ام القيوين 

بقيمة )5000( درهم بتاريخ:2022/2/1.
طالب التنفيذ : مني عبدالعزيز عبداهلل عبدالرحيم الزرعوين

ال�صغفار  �صارع الرب�صا هايت�ص  - مبنى  ام��ارة دبي - الرب�صاء الوىل - بردبي - دبي -  عنوانه:المارات - 
1 - �صقة 19 مكتب 1903

املطلوب اإعالنه : 1- لطيفة حبيب عبد اهلل ح�صن البلو�صي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )13695(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  993/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيكات الثالثة التية:1- ال�صيك رقم 00868 ال�صادر بتاريخ 2018/9/30 
بتاريخ  ال�صادر   00865 رق��م  ال�صيك    -2 التجاري  اأبوظبي  بنك  على  واملح�صوب  دره��م   )1756979( مببلغ 
2018/10/30 مببلغ )2431375( درهم واملح�صوب على بنك اأبوظبي التجاري 3- ال�صيك رقم 00866 ال�صادر 
بتاريخ 2018/11/30 مببلغ )2743443( درهم واملح�صوب على بنك اأبوظبي التجاري ، باجمايل مبلغ وقدره 

)6931797( درهم فقط �صته مالين وت�صعمائة وواحد وثالثون الف و�صبعمائة و�صبعة وت�صعون درهم.
طالب التنفيذ : ات�صالت لدارة املرافق ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي
املطلوب اإعالنهما : 1- ايجل هانرتز خلدمات احلرا�صة �ص.ذ.م.م 2- تيج با�ص راج لوهيا - �صفتهما : منفذ �صدهما
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6937512( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 70197

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1038/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000034( بقيمة 19442.25.

طالب التنفيذ : ات�صالت لدارة املرافق ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي

املطلوب اإعالنهما : 1- فخر الزمان لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م 2- فخار يوز زمان وليات خان 
- �صفتهما : منفذ �صدهما

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )20339.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6364/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3531/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )328890.17( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ : المارات دي�صرتيكت كولينج )امييكول( �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - البوابة رقم 

3 - الطابق ال�صاد�ص - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680
املطلوب اإعالنه : 1- انتغرايتد توبولرز & اويلفيلد �صباليز �ص.م.ح - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  ب�صداد  اخطاركم   2022/3/28 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�صوع 
العقار قطعتي  بيع  التبليغ وال  تاريخ  به وق��دره )328890.17( درهم خالل 15 يوم من  املنفذ 
لكم  والعائدة  الول  لال�صتثمار  دب��ي  جممع  مبنطقة   579  -  356 رقمي  لها  العائدتان  الر���ص 

بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ص املادة 152 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:545/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�صر رقم 414

درهم   )125.595( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام   : الدعوى  مو�صوع 
وفائدة قانونية 5% من تاريخ �صرف املبلغ 2021/2/4 وحتى متام ال�صداد و�صم نزاع مدين رقم 3770-2021 الزام 

املدعي عليها بكافة الر�صوم وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ن�صام جو�صوب

عنوانه:المارات - امارة دبي - �صارع اخلليج التجاري 1 - منطقة اخلليج التجاري - فيجن تاور 1 - الطابق 17
املطلوب اإعالنهما :  1- حممد فوزي حممود امن 2- اف تي دي بارتنرز �ص.م.ح  -  �صفتهما : مدعي عليهما 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهم ب�صداد 
مبلغ وقدره )125.595( درهم وفائدة قانونية 5% من تاريخ �صرف املبلغ 2021/2/4 وحتى متام ال�صداد و�صم نزاع 
مدين رقم 3770-2021 الزام املدعي عليها بكافة الر�صوم وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء  املوافق  2022/4/5  ال�صاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70519 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

�عالن �سحيفة طعن بالن�سر    
                  يف  �لطعن رقم:358/2022/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم 232
مو�صوع الطعن : قبول النق�ص �صكال ومو�صوعا ونق�ص احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�صتئناف ل�صدار حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة النق�ص والزام املطعون �صده بالر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب . 
الطاعن:�صركة البحار ال�صبع للتجارة ذ.م.م

عنوانه:دبي - بردبي - جممع دبيل ل�صتثمار اجلزء 1  - بلوك 598 . 898 - بالقرب من ريج 
 - الرطب  ال�صمك  مطعم  مقابل   - والنقل  لل�صحن  العاملية  من  بالقرب   - املعدنية  لل�صناعات 

وبجانب دبي لالثاث - رقم مكاين:2719591105 - وميثله:امل عمر ال�صبيعي
املطلوب اإعالنه :  1- �صاجنيف �صاتبال �صارما  -  مطعون �صده 

يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �صحيفة  من  بن�صخة  نبلغكم    : الإع��الن  مو�صوع 
تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.

رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:298/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25241.78( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة �صم ملف النزاع املدين رقم 3506/2021 . 

املدعي:�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ص.م.ع
- بجانب مارك�ص  ات�صالت  - مبنى  �صارع حمدان بن حممد   - املطار   - ابوظبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

�صبن�صر - املطلوب اإعالنه :  1- حممد �صكيل حممد يو�صف   -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2022/3/21 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ �صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ قدره )25.241.78( درهم خم�صة وع�صرون الفا ومائتان وواحد واربعون درهم وثمانيه 
، حكما مبثابة  املحاماة   اتعاب  درهم مقابل  وامل�صاريف وخم�صمائة  بالر�صوم  الزمته  كما   - فل�صا  و�صبعون 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم  اليوم  احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70540

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

            يف  �ال�ستئناف رقم:619/2022/305 ��ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 781/2014 جتاري كلي والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب

امل�صتاأنف:خالد عبداهلل �صامل علي العديدي
عنوانه:امارة دبي - جمرا - اجلمرا 3 - فيال رقم 80 - بالقرب من جمعية الحتاد - مكاين 

alaadeedi222@gmail.com:1400777850 - بريد الكرتوين
 وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد 

املطلوب اإعالنه :  1- بنك الحتاد الوطني - �صركة م�صاهمة عامة  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
ال�صادر بالدعوى رق���م:2014/781 جتاري كلي.  القرار/احلكم  اأ�صتاأنف  :  قد  مو�صوع الإع��الن 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  2022/4/7  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، 

وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70533

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001475/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- مروان فتح اهلل ال�صعدي  2-حممد مروان ال�صعدي
م  م  ذ   - والكهربائية  اللكرتونيات  لتجارة  4-الوبرج  اخلان  ان  توليب  3-فندق 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك ابوظبي التجاري - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 136783583 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
بور�ق �خلري ل�سيانة �ملباين وخدمات تنظيف ذ م م 

)جزئي(   عمايل   AJCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001513/ 
اإىل املحكوم عليه : بوراق اخلر ل�صيانة املباين وخدمات تنظيف - ذ م م 

العنوان : عجمان / النخيل 1 رقم مكاين 4326911292 هاتف 0554244828  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ انيل جاجنا - اجلن�صية هندي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 6200.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

Date 30/ 3/ 2022  Issue No : 13506
Public notice Memo 

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0000518, civil (partial)

To the defendant : Bashir Mubiru Ali, Address : 9452968
We inform you that on 23/03/2022, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 15547.12 (Fifteen Thousand five 
hundred forty-seven dirhams and twelve 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 five 
hundred dirhams against Lawyer's Charge.
Judgment is subject to appeal within the legal term - 15 - days as of the day 
after its published.
Judge / Dr. Ahmad Saeed Alnaqbi
Federal Court of Sharjah
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70522

Date 30/ 3/ 2022  Issue No : 13506
Service by Publication of the Execution Debtor

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court Notice of Payment
in Case No. SHCEXCICOM2022/0001475 - Commercial (Plenary)

To : Judgment Debtor:
1. Marwan Fathalla El Saadi 2. Mohamed Marwan El Saadi
3. Tulip Inn Al Khan Hotel 4. AL OPERJ ELECTRONICS & ELECT. TR.
WHEREAS, on the date, the judgment, a copy thereof attached, was issued against you in 
favor of the Execution Creditor Abu Dhabi Commercial Bank, in the aforementioned case; 
WHEREAS, the said Judgment Creditor, applied to execute the said judgment, paid the 
stipulated fee for the same;
WHEREAS, the judgment requested to be executed, is as follows: The Total Amount, 
including fees and expenses is: AED 136783583
THEREFORE, you are obliged to execute the aforementioned judgment within (15) days 
as of the date of this service by publication. Failing to do so, the court will take the legally 
stipulated forced execution proceedings against you.
Judge
Ahmed Talaat
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70392

Date 30/ 3/ 2022  Issue No : 13506
Notification by publication of defendant

Payment notice in case No. AJCEXCICPL2022/0000379- Payment order
To: judgment debtor: luluat albustan Building Contracting LLC, license No. 46638, 
represented by Ismael Kuti Chajhan as manger- Indian
Whereas, the judgment attached with a copy of it against you was issued in favor of 
the executing plaintiff, Muhammad Bari Qism Al-Bari Mustafa, Sudanese national, Al-
Jusoor Building Materials Trading and represented by / Abdullah Pour Ahmadi as his 
representative / Muhammad Talha Qism Al-Bari- in the above-mentioned case.
And since the aforementioned convicted person has applied for the execution of the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
requested to be executed is as follows:
The grand total including all fees and charges: 97712.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement / declaration of 
this notification. In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures established by law against you.
Judge/Ali Al-Muhallabi
Ajman federal court
Civil Execution Court

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70392
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املال والأعمال
األربعاء   30  مارس    2022  م   -    العـدد   13506  
 Wednesday     30   March   2022   -  Issue No   13506

تعاون بني �سوق دبي �ملايل وبور�سة دبي للطاقة 
ل�ستك�ساف فر�س تطوير منتجات مالية متنوعة

•• دبي-وام:

وقع �صوق دبي املايل وبور�صة دبي للطاقة اتفاقية تعاون توفر اإطاراً عاماً 
ملنتجات  امل�صرتك  التطوير  عرب  ال�صتثمارية  الفر�ص  تنويع  اإىل  يهدف 
يف  واملتنوعة  ال�صخمة  امل�صتثمرين  قاعدة  احتياجات  ُتلبي  جديدة  مالية 

�صوق دبي املايل والتي تتجاوز 852 األف م�صتثمر.
ونا�صداك  امل��ايل  دبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ص  علي  حامد  التفاقية  وقع 
دبي ورائد ال�صالمي املدير العام لبور�صة دبي للطاقة بح�صور اأحمد �صرف 
رئي�ص جمل�ص اإدارة بو�صة دبي للطاقة وذلك خالل فعاليات “يوم امل�صتقات 
يف دبي” املنتدى امل�صرتك الذي ُينظمه مركز دبي املايل العاملي بال�صراكة 
مع بور�صة دبي للطاقة وجمموعة CME التي ُتعد �صوق امل�صتقات الرائد 

والأكر تنوعاً على امل�صتوى العاملي.
بتن�صيق  البور�صتن  ِقبل  من  الرا�صخ  الل��ت��زام  اجلديدة  امل��ب��ادرة  وتعك�ص 
الأ�صواق  تطوير  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  اأج��ل  م��ن  احلثيث  والعمل  اجل��ه��ود 

املالية يف دبي.
وبدايًة ُتخطط البور�صتان يف هذا ال�صدد لإن�صاء جمموعة عمل م�صرتكة 
ُتن�صق جهودهما وت�صتلهم الأهداف ال�صرتاتيجية الرئي�صية يف دبي وتركز 
ا�صتثمارية  ف��ر���ص  تطوير  ع��رب  املالية  ل��الأ���ص��واق  امل�صتمر  التطوير  على 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  يف  اخل��ام  النفط  قطاع  م��ن  ت�صتفيد  ج��دي��دة 
اخلليج العربية ومُتكن امل�صتثمرين الأفراد من ال�صتثمار ب�صورة مبا�صرة 

يف اأكرب فئات الأ�صول واأكرها ارتباطاً باملنطقة.
ُم�صتق من  ُمنتج جت��زئ��ة  امل���ايل لإط���الق  دب��ي  ���ص��وق  ل��ذل��ك يخطط  وتبعاً 
دبي  لبور�صة  الرئي�صي  الآج���ل  العقد  ُع��م��ان  نفط  خل��ام  الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود 
للطاقة والذي يوفر للم�صتثمرين فر�صة فريدة لال�صتثمار يف هذه الفئة 

املهمة من الأ�صول.
وقد �صهدت بور�صة دبي للطاقة منذ تد�صينها يف العام 2007 تداول ما 
البور�صة من خالل  18 مليار برميل من نفط خام ُعمان وتوفر  يقارب 
ال�صرق  املعيار الأك��ر �صفافية لأ�صعار النفط اخلام يف  ت��داول تلك العقود 
الأو�صط واآ�صيا اإذ ُي�صتخدم من ِقبل �صركات نفط وطنية يف كل من �صلطنة 
 5.5 على  يزيد  ما  لت�صعر  والبحرين  والكويت  وال�صعودية  ودب��ي  ُعمان 

مليون برميل يومياً من النفط اخلام مبنطقة ال�صرق الأو�صط.

�سفري مولدوفا: �إك�سبو 2020 دبي 
يتما�سى و�لروؤية �لقت�سادية لبالدنا

•• دبي-وام:

احتفلت جمهورية مولدوفا، اأم�ص، بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي، 
وذلك بح�صور �صعادة جنيب حممد العلي، املدير التنفيذي ملكتب املفو�ص 
العام لإك�صبو 2020 دبي، و�صعادة فيكتور هاروتا �صفر جمهورية مولدوفا 

لدى الدولة ، وممثلي اجلناح يف احلدث الدويل.
وفور و�صول الوفود اإىل موقع اإك�صبو 2020 دبي، بداأت مرا�صم الحتفال 

برفع علَمي الإمارات ومولدوفا وعزف الن�صيدين الوطنين للبلدين.
“ تدعونا مولدوفا، عرب م�صاركتها يف  وقال �صعادة جنيب حممد العلي : 
اإك�صبو 2020 دبي، اإىل ا�صتك�صاف كل ما توفره للعامل، على غرار تراثها 

التاريخي والثقايف، ومعاملها ال�صياحية، واإمكانياتها القت�صادية الهائلة«.
الإم��ارات مبولدوفا منوا كبرا  التي جتمع  العالقات  “ �صهدت  واأ�صاف: 
اإمكانية  ن�صتك�صف  فيما  اأك��ر،  اأوا�صرها  توثيق  اإىل  ونتطلع  الزمن،  عرب 
تعزيز التعاون يف جمالت ذات اهتمام م�صرتك لدولَتينا، على غرار التجارة 

وال�صتثمار، وتقنية املعلومات والت�صالت، وال�صياحة«.
ر�صالة من  دبي   2020 “ اإك�صبو   : هاروتا  فيكتور  �صعادة  قال  من جهته 
والبتكار  بالتعاون  معا  العي�ص  ن�صتطيع  اأن��ن��ا  م��ف��اده��ا  للعامل  الإم����ارات 
واجلمع بن خمتلف الثقافات.” واأ�صاف: “رغم اجلائحة العاملية، جنحت 
مبدعة  بطريقة  دب��ي   2020 اإك�صبو  تنظيم  يف  ب��اه��را  جن��اح��ا  الإم����ارات 
ف�صال  املحلية،  ال�صيافة  لتقاليد  احلقيقية  امل��ع��اين  جت�صد  واح��رتاف��ي��ة 
عن اأن اإك�صبو الدويل اأتاح الفر�صة لبناء م�صتقبل اأف�صل للجميع.” واأكد 
2020 دبي لتعزيز مكانتها  اإك�صبو  �صعادته على اأهمية م�صاركة بالده يف 
وحتفيز  ال�صياحة  على  القائمة  القت�صادية  روؤيتها  وحتقيق  ال��دول  بن 

الأعمال املبتكرة.

بلدية دبي: تطبيق �أعلى معايري �ل�سالمة 
على كافة �ملنتجات �لغذ�ئية �مل�ستوردة

•• دبي -وام: 

املتكاملة  املنظومة  اأن  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  ال��ه��اج��ري،  داوود  �صعادة  اأك��د 
القيادة  توجيهات  مع  تتما�صى  البلدية  قبل  من  املطبقة  الأغذية  ل�صالمة 
اأف�صل املعاير واملوا�صفات واملمار�صات العاملية، خا�صة يف  الر�صيدة مبراعاة 
جمال �صالمة الغذاء �صمن الأولويات الأ�صا�صية حلكومة دبي التي ل تدخر 
جهداً يف توفر كافة املقومات التي تكفل لكافة اأفراد املجتمع من مواطنن 
ومقيمن وكذلك الزوار ل�صالمتهم و�صعادتهم وتعمل على مدار �صاعة من 
اأف�صل املعاير واملمار�صات العاملية.   اأجل تاأكيد تلبية كافة متطلباتهم وفق 
التي  امل�صتهدفات  حتقيق  اإىل  دائ��م��ا  دب��ي  بلدية  ت�صعى   “  : �صعادته  وق���ال 
ال�صلة  ذات  واخلارجية،  الداخلية  املوؤثرات  كافة  درا�صة  بعد  بعناية  ت�صعها 
املبا�صرة وغر املبا�صرة على خمتلف اجلوانب املوؤثرة يف قطاع الغذاء ومن 
اإمارة دبي �صيا�صة غذائية  اأهمها عوامل �صالمته، يف الوقت الذي تتبع فيه 
ر�صيدة قائمة على تنويع م�صادر الغذاء امل�صتورد، حيث و�صل عدد الأ�صواق 
تلبية خمتلف  على  تاأكيداً  دول��ة،   166 اإىل  الغذاء منها  ا�صتراد  يتم  التي 
يف  جهودها  دب��ي  بلدية  وتوا�صل  الأوقات”.  كافة  يف  والحتياجات  الأذواق 
تخزين  �صروط  وفق  ال�صلع  وتوافر  الغذائية  ال�صالمة  على  الرقابة  جمال 
وعر�ص ت�صمن �صالمة الغذاء، من خالل فرق املتابعة التي تتوىل الإ�صراف 
على الأ�صواق من خالل الزيارات امليدانية الدائمة التي ت�صمل كافة منافذ 
بيع الغذاء يف الإمارة، فيما توؤكد تقارير �صالمة الأغذية اتباع وتطبيق اأرقى 
اإمارة  ا�صتقبلت  وال��ذي  امل�صتورد،  للغذاء  خا�صة  الغذائية  ال�صالمة  معاير 
و673  األفاً   286 ت�صمل   ،2021 العام  مليون طن خالل   7.9 منه  دبي 
�صحنة غذائية، ومليون و718 األفا و967 منتجاً غذائياً. واأو�صح مدير عام 
بلدية دبي اأن احلجم ال�صخم من الأغذية امل�صتوردة على مدار العام، خا�صة 
مع ال�صتعداد ل�صتقبال �صهر رم�صان املبارك، والذي يت�صمن طرح كميات 
اإ�صافية من الغذاء يف اأ�صواق الإمارة، يواكبه تخ�صي�ص املزيد من فرق العمل 

لتاأكيد تطبيق ا�صرتاطات ال�صالمة الغذائية وفق اأرقى املوا�صفات العاملية.

يف جل�شة �شمن اأعمال القمة العاملية للحكومات 2022

خرب�ء عامليون يوؤكدون �أهمية �لهيدروجني �لأخ�سر يف حتقيق �حلياد �لكربوين 

�لإمار�ت ت�سارك يف �جتماعات جمل�س �لحتاد �لدويل لالت�سالت لعام 2022 بجنيف

�سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و)فوت�سي ر��سل( يطلقان موؤ�سرً� مرجعيًا لأ�سهم �ل�سركات �لكربى

•• دبي-الفجر: 

“الهيدروجن:  بعنوان  جل�صة  ناق�صت 
الطاقة والتحول يف  اأم��ن  ب��ن  امل��واءم��ة 
الهيدروجن  اأهمية  الطاقة”،  جم��ال 
الكربوين،  احل��ي��اد  حتقيق  يف  الأخ�����ص��ر 
ال��ط��اق��ة العاملي  وذل����ك خ���الل م��ن��ت��دى 
العاملية  القمة  اأعمال  الذي يعقد �صمن 
2022 ومب�صاركة عدد من  للحكومات 
اأبرز اخلرباء العاملين يف قطاع الطاقة.

كل  مب�صاركة  اأعمالها  اجلل�صة  وعقدت 
من ماركو األفرا، الرئي�ص التنفيذي يف 
التنفيذي  املدير  جنتل  وميج  “�صنام”، 
وتيم  فيولز”،  اإن��وف��ي��ت��ف  “هايلي  يف 
ومدير  التنفيذي  املجل�ص  ع�صو  هولت، 
اإنرجي  �صيمنز  �صركة  العمالة يف  �صوؤون 
وديفيد  اإت�������ص،  ب���ي  اإم  ج���ي  م��اجن��م��ن��ت 
ليفينغ�صتون، كبر امل�صت�صارين للمبعوث 
للمناخ،  اخل��ا���ص  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ا���ص��ي 
يف  ال�صتدامة  رئي�ص  م��ارت��ي��ال،  وروج���ر 
الت�صالت  رئي�ص  وي��ن،  وغاريث   ،GE

يف “طاقة«.
الإمارات  طموحات  اأن  امل�صاركون  واأك��د 
العام  بحلول  الكربوين  احلياد  لتحقيق 
لدولة  ك���ب���رة  خ���ط���وة  ت�����ص��ك��ل   2050
اع��ت��م��دت خ���الل ت��اري��خ��ه��ا ع��ل��ى م�صادر 

الوقود الأحفوري.
وقال ماركو األفرا: “اإن اأرخ�ص طريقة 
لنقل الطاقة هي عرب الأنابيب، والأمر 
الهيدروجن.  نقل  اإىل  بالن�صبة  نف�صه 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ا����ص���ت���خ���دام  ومي���ك���ن 
الهيدروجن  لنقل  م�صبقاً  امل��ت��واج��دة 
احلالية  ال�صبكة  م��ن   99% اإن  ح��ي��ث 

قادرة على نقل الهيدروجن«. 
الطبيعي  ال���غ���از  م���ن  ال���ت���ح���ول  وح�����ول 
م��ي��ج جنتل:  ق��ال��ت  ال��ه��ي��دروج��ن،  اإىل 
من  ا�صتلهمناها  عديدة  درو���ص  “هناك 
تطوير م�صاريع غاز طبيعي كبرة جداً، 
ال��درو���ص يف جمال  وميكن تطبيق ه��ذه 
م�صانع  اإىل  بحاجة  اإننا  الهيدروجن. 
ك��ب��رة ج���داً لإن��ت��اج ال��ه��ي��دروج��ن. وكل 
التحتية  البنى  متويل  م��ن  تعلمناه  م��ا 
الكبرة هام لتوفر راأ�ص املال يف جمال 

الهيدروجن«. 
ملنطقة  دور  “ثمة  ه�����ول:  ت��ي��م  وق�����ال 

هيدروجن  توفر  يف  الأو���ص��ط  ال�صرق 
اأخ�صر حيث. يجب اأن يتم اتباع �صيا�صة 
لديها  م��ع��ي��ن��ة  دول  وه���ن���اك  ال��ت��ن��وي��ع، 
الهيدروجن  لإن���ت���اج  منا�صبة  ظ����روف 

بتكاليف قليلة.
قائاًل:  ليفينغ�صتون  دي��ف��ي��د  وحت����دث 
“يجب اأن يتم خلق اأطر تنظيمية عادلة 
بالتدفق،  املال  لراأ�ص  لل�صماح  وم�صتمرة 
ويجب العمل ب�صكل تكاملي خللق �صل�صلة 
قبل  اأك��ر من  الرتكيز  “�صيكون  قيمة، 
وقد  احلكومات  طموحات  حتقيق  على 
8.5 مليارات دولر لإن�صاء  ا�صتثمار  مت 
م���راك���ز ه���ي���دروج���ن خم�����ص�����ص��ة، وقد 
ي�صهم ذلك يف ت�صريع وترة ال�صتجابة 

وال�صتثمارات يف هذا املجال«. 

وقال غاريث وين: “اإن طموح المارات 
لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050 
ه��و خ��ط��وة ك��ب��رة ج���داً ل��دول��ة معتمدة 
كبراً  اإن جزءاً  الأحفوري.  الوقود  على 
املتجددة  الطاقة  الطاقة هو  من حتول 
واإننا نتعاون مع حديد الإم��ارات لإنتاج 
حديد اأكر �صداقة للبيئة، كما نتعاون 
اأبوظبي.. ل  اآخر مع موانئ  يف م�صروع 
ممتازة  مكانة  تتبواأ  الإم����ارات  اأن  �صك 
الطبيعية،  م���������ص����ادره����ا  خ������الل  م�����ن 
اأن  الإم��ارات من  والهيدروجن �صيمّكن 

ت�صبح مركزاً عاملياً لتحول الطاقة«. 
وق����ال روج����ر م��ارت��ي��ال ال����ذي ���ص��ارك يف 
العا�صمة  من  افرتا�صي  ب�صكل  اجلل�صة 
اإىل  نطمح  “اإننا  وا�صنطن:  الأمريكية 

الطاقة  ق��ط��اع  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن  التخل�ص 
اإىل طاقة  ال��و���ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ات  وزي����ادة 
والهيدروجن  وم���وث���وق���ة،  م�����ص��ت��دام��ة 
نعتقد  ال�������ص���اأن.  ه����ذا  يف  ك��ب��ر  دور  ل���ه 
جديدة،  ت��ق��ن��ي��ة  ه���و  ال���ه���ي���دروج���ن  اأن 
اأي تقنية جديدة تكمن يف  واملخاطر يف 
اأن نعمل  ل��ذا يجب  ال��ي��ق��ن،  ح��ال ع��دم 
ال���ت���ح���دي���ات. ميكننا  ���ص��وي��اً حل���ل ه����ذه 
الطاقة  لتوليد  الهيدروجن  ا�صتخدام 
ا�صتخدامات  ه���ن���اك  ي���ك���ون  ق���د  الآن. 
من  التخل�ص  يف  للهيدروجن  اأف�����ص��ل 
الطاقة.  ق��ط��اع  يف  ال���غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات 
اأن ن�صتمر يف بناء البنية التحتية  يجب 
للهيدروجن والتقاط الكربون وامل�صادر 

املتجددة«.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

“فوت�صي  و�صركة  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأب��رم 
يتعاونان  �صراكة  اتفاقية  العاملية  للموؤ�صرات  را�صل” 
 ،15 اأبوظبي  �صوق  فوت�صي  موؤ�صر  لتطوير  مبوجبها 
وهو موؤ�صر مرجعي لأ�صهم ال�صركات الكربى �صيدعم 
���ص��وق امل�����ص��ت��ق��ات امل��ال��ي��ة ال���ذي اأط��ل��ق��ه ���ص��وق اأبوظبي 
اجلديد  املوؤ�صر  �صيتيح  كما  م��وؤخ��راً.  املالية  ل���الأوراق 
ا�صتثمار  واأدوات  م��ت��داول��ة  ا�صتثمار  �صناديق  اإن�����ص��اء 

اأخرى تتبع املوؤ�صرات.
با�صم  اأي�����ص��اً  امل��رج��ع��ي اجل��دي��د  امل��وؤ���ص��ر  اإىل  ���ص��ُي�����ص��ار 

فاداك�ص 15 و�صيتم طرحه يف 30 مار�ص حيث �صي�صم 
ال�����ص��رك��ات اخل��م�����ص��ة ع�����ص��رة الأع���ل���ى ���ص��ي��ول��ة يف �صوق 
كبرة  بدقة  اخترت  والتي  املالية،  ل��الأوراق  اأبوظبي 
بناًء على جمموعة متنوعة من املعاير �صملت معيار 
املتاحة  الأ�صهم احلرة  املعدلة ح�صب  ال�صوقية  القيمة 

للتداول ومتو�صط قيمة التداولت اليومية.
الأول �صمن جمموعة من   15 فاداك�ص  موؤ�صر  ويعد 
امل�����ص��رتك��ة التي  امل��وؤ���ص��رات ذات ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة 
يتعاون �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية و”فوت�صي را�صل” 
الإعالن  عقب  املوؤ�صر  اإط��الق  وي��اأت��ي  تطويرها.  على 
القطاعية  اأبوظبي  �صوق  فوت�صي  موؤ�صرات  ط��رح  عن 

القطاعات  لت�صنيف  امل��رج��ع��ي  امل��ع��ي��ار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
للقطاعات.  ع��امل��ي  ت�����ص��ن��ي��ف  م��ع��ي��ار  وه���و   ،)ICB(
ُيذكر اأّن �صراكة �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�صركة 
املنطقة،  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  را�صل”  “فوت�صي 
اأطلقها  التي  اإطار ال�صرتاتيجية الطموحة  وتاأتي يف 
ال�����ص��وق ال��ع��ام امل��ا���ص��ي جل��ذب امل��زي��د م��ن امل�صتثمرين 
ال��دول��ي��ن وت��ع��زي��ز م�����ص��ت��وي��ات ال�����ص��ي��ول��ة. ف��ق��د و�ّصع 
�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية فئات الأ�صول املتداولة، 
خالل  ال��ف��ردي��ة  لالأ�صهم  امل�صتقبلية  ال��ع��ق��ود  واأط��ل��ق 
الربع الأخر من عام 2021. �صيوفر املوؤ�صر اجلديد 
قائمة  15الأ�صا�ص لإطالق منتجات جديدة  فاداك�ص 

على املوؤ�صرات يف �صوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية خالل 
الع�صو  الظاهري،  حمد  �صعيد  و�صّرح  اجل��اري.  العام 
لالأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  والرئي�ص  املنتدب 
املالية قائاًل: “ي�صكل طرح موؤ�صر فاداك�ص 15 حمطة 
مهمة يف م�صرة �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية، ويوؤكد 
متطورة  ا�صتثمارية  منتجات  بتوفر  ال�صوق  ال��ت��زام 
للمتداولن، تتما�صى مع اأف�صل املعاير العاملية. ومن 
�صاأن املوؤ�صرات اجلديدة التي تعاوّنا على تطويرها مع 
فوت�صي را�صل اأن تدعم تطلعاتنا الرامية اإىل بناء �صوق 
حيوي ومتنوع يتميز ب�صيولة عالية ويوفر فر�ص منو 

م�صتدامة للم�صتثمرين من جميع اأنحاء العامل«.

•• اأبوظبي-وام:

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  �صاركت 
مم���ث���ل���ة ب���ه���ي���ئ���ة ت���ن���ظ���ي���م الت���������ص����الت 
دورة  اجتماعات  يف  الرقمية  واحل��ك��وم��ة 
جمل�ص الحتاد الدويل لالت�صالت لعام 

2022، وذلك مبقره يف جنيف.
املهند�ص ماجد  �صعادة  الهيئة  تراأ�ص وفد 
الهيئة،  ع���ام  م��دي��ر   - امل�����ص��م��ار  ���ص��ل��ط��ان 
ف��ي��م��ا ت���راأ����ص اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����ص يف دورت���ه 
 - غليطة  ب��ن  �صيف  املهند�ص  ال��ع��ام  لهذا 

تطوير  ���ص��وؤون  لإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر 
الت�صالت  تنظيم  هيئة  يف  التكنولوجيا 
واحل��ك��وم��ة الرقمية وال���ذي ك��ان ق��د فاز 
التي  الن���ت���خ���اب���ات  امل��ج��ل�����ص يف  ب��رئ��ا���ص��ة 
املفو�صن  املندوبن  موؤمتر  خالل  جرت 
ال��ذي عقد  ال��دويل لالت�صالت  لالحتاد 

يف دبي عام 2018.
وي���ع���م���ل جم���ل�������ص ال�����ص����ت����ح����اد ال������دويل 
ل��الت�����ص��الت كهيئة ح��اك��م��ة ل��الحت��اد يف 
الفرتة الفا�صلة بن موؤمترات املندوبن 
النظر  يف  دوره  وي��ت��م��ث��ل  امل���ف���و����ص���ن.. 

الوا�صعة  الت�����ص��الت  �صيا�صة  ق�صايا  يف 
و�صيا�صات  اأن�����ص��ط��ة  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ل�����ص��م��ان 
ب�����ص��ك��ل كامل  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات الحت�����اد 
واملتغرة  الديناميكية  الت�صالت  لبيئة 

ب�صرعة.
تاأتي اأهمية هذه الدورة من كونها الدورة 
عامن  بعد  ح�صورياً،  تعقد  التي  الأوىل 
من الجتماعات ال�صت�صارية الفرتا�صية 
برئا�صة الدولة، وناق�ص امل�صاركون خاللها 
املتعلقة ب�صر العمل يف جمل�ص  الق�صايا 
واملوا�صيع  لالت�صالت  ال���دويل  الحت���اد 

املتعلقة بامليزانية واملوارد الب�صرية وفرق 
�صمن  النقا�صات  نتائج  اإدراج  ومت  العمل 
التقارير املرفوعة اإىل رئا�صة املجل�ص من 

قبل روؤ�صاء الفرق.
وت���ق���دم وف����د ال���دول���ة ب��رغ��ب��ت��ه يف اإع����ادة 
ال��رت���ص��ح ل��ع�����ص��وي��ة جم��ل�����ص الحت�����اد يف 

. دورته القادمة 2026-2023 
ويف هذا ال�صياق قال �صعادة املهند�ص ماجد 
�صلطان امل�صمار : “ ان�صمت دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل الحت�����اد ال����دويل 
يكن  مل   ،1972 ال��ع��ام  يف  ل��الت�����ص��الت 

اأ�صهر  اأك��ر من  تاأ�صي�صها  قد م�صى على 
املبكر  الن�����ص��م��ام  ذل���ك  ك���ان  وق���د  قليلة، 
الر�صيدة  القيادة  ل��روؤي��ة  واقعية  ترجمة 
ع�صواً  الإم����ارات  دول���ة  ت��ك��ون  اأن  لأهمية 
ن�صطاً يف اأهم واأبرز املن�صات العاملية، ويف 
لالت�صالت،  ال����دويل  الحت����اد  طليعتها 
و�صعيها  الإن�صانية،  ر�صالتها  ت��وؤك��د  لكي 
اأهداف  لتحقيق  ال��ع��امل  �صعوب  مل�صاعدة 
بالدنا  ت��ت��وان  ومل  امل�����ص��ت��دام��ة،  التنمية 
حلظة واحدة عن تلك الر�صالة ال�صامية 

وقرنت يف �صبيل ذلك القول بالفعل«.

•• اأبوظبي-وام: 

دع��ت دول���ة الإم�����ارات احل��ك��وم��ات وال��ق��ط��اع اخلا�ص 
يف  للم�صاركة  امل���دين  واملجتمع  امل��ال��ي��ة،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
لتغر  ومنطقية  وم��درو���ص��ة  ع��م��ل��ّي��ة  ح��ل��ول  اإي���ج���اد 

املناخ.
األقاها  التي  الرئي�صية  الكلمة  خ��الل  من  ذل��ك  ج��اء 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
اخلا�ص  املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
املناخي، يف مرا�صم الفتتاح  الإم��ارات للتغر  لدولة 
الر�صمي لأ�صبوع املناخ الإقليمي 2022، الذي يعقد 
لأول مرة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، 
وت�صت�صيفه حكومة دولة الإمارات، بح�صور وم�صاركة 
كل من معايل مرمي بنت حممد �صعيد حارب املهري 
وزيرة التغر املناخي والبيئة، ومعايل �صعيد حممد 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�صو  الطاير، 
كهرباء ومياه دبي، وباتري�صيا اإ�صبينوزا، الأمن العام 

لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�صاأن تغر املناخ.
تتبنى نهجاً  الإم���ارات  دول��ة  اأن  واأك��د معايل اجلابر 
للعمل املناخي والتحول يف الطاقة  �صاماًل ومتوازناً 
اإىل ���ص��ج��ل دول����ة الإم�������ارات احل���اف���ل يف  .. م�����ص��راً 
قيادتنا  روؤي���ة  م��ع  “متا�صياً   : وق��ال  املناخي.  العمل 
ال��ر���ص��ي��دة، وان��ط��الق��اً م��ن دوره���ا ال��رائ��د يف الإنتاج 
امل�صوؤول للطاقة، متتلك دولة الإمارات نظرة واقعية 

التحديات  م��ع  وت��ت��ع��ام��ل  امل�صتقبل،  اإىل  واإي��ج��اب��ي��ة 
العديد  معاليه  وا�صتعر�ص  ا�صتباقية«.  مبنهجية 
من الأمثلة على هذه املنهجية قائاًل : “ لقد اأوقفت 
دولة الإمارات عمليات حرق الغاز قبل ثالثن عاماً 
من تنبه البنك الدويل ل�صرورة القيام بذلك، وتعد 
دول��ة الإم��ارات واح��دة من اأق��ل ال��دول يف العامل من 
حيث انبعاثات امليثان يف ال�صناعات الهيدروكربونية 
التعهد  من  20 عاماً  وذل��ك قبل   ،0.01% بن�صبة 
كما  امليثان.  لنبعاثات  التدريجي  باخلف�ص  العاملي 
التقاط  ال��رائ��دة يف تقنية  ال���دول  الإم����ارات م��ن  اأن 
وا���ص��ت��خ��دام وت��خ��زي��ن ث���اين اأك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون على 
“اتفاقية  تعتمدها  اأن  قبل  وذل���ك  �صناعي،  ن��ط��اق 
كو�صيلة  املناخ”  تغر  ب�صاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم 
دولة  اأول  الإم���ارات  وتعد  الكربون.  لإزال���ة  رئي�صية 
من  اخلالية  الطاقة  من  املوّلدة  الكهرباء  ت�صتخدم 
الهيدروكربونية”.  املوارد  اإنتاج  الكربون يف عمليات 
واأ�صاف: “كانت الإمارات اأول دولة يف املنطقة توّقع 
واأول  عليه،  وُت�����ص��اّدق  للمناخ‘  باري�ص  ’اتفاق  على 
دولة تلتزم بخف�ص النبعاثات على نطاق اقت�صادي، 
ا�صرتاتيجية  م��ب��ادرة  ع��ن  تعلن  دول���ة  اأول  وك��ذل��ك 

لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050«.
وقال معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر: “اإن 
دولة الإمارات تقوم بدوٍر رائد يف هذه املجالت التي 
املرتبطة  للتحديات  عملية  حلول  اإيجاد  على  تركز 

ال��ت��ح��دي��ات كفر�ص  ه���ذه  اإىل  وت��ن��ظ��ر  امل��ن��اخ،  بتغر 
دولة  اأن  مو�صحاً  منها”،  ال���ص��ت��ف��ادة  يجب  للنمو 
الإمارات ت�صع متويل العمل املناخي �صمن الأولويات 
ل�صتمرار  الرئي�صية  التمكن  عوامل  اأح��د  باعتباره 
اجلهود الفعالة للحد من تداعيات تغر املناخ، داعياً 
املجتمع الدويل لتوفر متويل كاٍف وم�صتدام للعمل 
املناخي. واأ�صاف: “ مل يِف املجتمع الدويل حتى الآن 
بتعهداته التي قدمها منذ اأكر من عقٍد من الزمان 
لتوفر متويل بقيمة 100 مليار دولر �صنوياً لدعم 
بحاجة  فنحن  النامية.  ال��ب��ل��دان  يف  املناخي  العمل 
يف  وال��ب��دء  للم�صتقبل،  طموحة  اأه���داف  حتديد  اإىل 
باعتبارها خماطر  املناخ  تغر  تداعيات  التعامل مع 
مع  “متا�صياً  وق��ال:  العاملي”.  الأم��ن  على  حمتملة 
بناء  الإم��ارات منهجية  القيادة، اعتمدت دولة  روؤي��ة 
ال��ت��ي تعترب  ال���دول  امل�صاريع يف  ال�����ص��راك��ات ومت��وي��ل 
انطالقاً  وذل��ك  املناخ،  تغر  لتداعيات  ُعر�صة  اأك��ر 
املحلية  القت�صادات  مرونة  تعزيز  ب��اأن  قناعتنا  من 
وحول  العاملي”.  القت�صاد  مرونة  تعزيز  يف  ي�صهم 
املناخي  العمل  مت��وي��ل  يف  الإم�����ارات  دول���ة  م�صاهمة 
الإمارات  دول��ة  “ قدمت   : اأو���ص��ح معاليه   .. العاملي 
يف  املناخي  العمل  لدعم  دولر  مليار  على  يزيد  م��ا 
40 دول��ة. ومن خالل خربتنا وجتربتنا،  اأك��ر من 
لحظنا اأن توفر التمويل املُّي�صر يف البداية، ي�صجع 

على توفر التمويل اخلا�ص«.

بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ق���دم  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
اأح��م��د اجل��اب��ر دع��وة مفتوحة با�صم دول��ة الإم���ارات 
املالية  واملوؤ�ص�صات  اخلا�ص  والقطاع  احلكومات  اإىل 
حلول  اإيجاد  يف  للم�صاركة  امل��دين،  املجتمع  وممثلي 
ع��م��ل��ّي��ة وم���درو����ص���ة وم��ن��ط��ق��ي��ة ل��ك��ل م���ن احل���د من 
ال��ن��م��و القت�صادي،  امل��ن��اخ، وت��ع��زي��ز  ت��غ��ر  ت��داع��ي��ات 
واأنا  الآخ��ر،  دون  اأن نختار واح��داً  “ل يجوز  قائاًل: 
على يقن باأّنه باإمكاننا، بل يجب علينا اإحراز التقدم 

يف املجالن معاً«.
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  امل��ن��اخ  اأ���ص��ب��وع  وي��ه��دف 
ودمج  ال��ت��ع��اون  وت���رة  ت�صريع  اإىل  اأفريقيا  و�صمال 
العمل املناخي يف جهود ومبادرات التعايف من جائحة 

. كوفيد - 19 

خالل كلمته الرئي�شية يف اأ�شبوع املناخ االإقليمي

�لإمار�ت تتبنى م�سار� �سريعا نحو �لنمو �لقت�سادي منخف�س �لنبعاثات
�شلطان اجلابر: من ال�شروري تبّني نهجا �شامال ومتوازنا للعمل املناخي 

يركز على دعم النمو، واال�شتدامة، ويراعي احلد من تداعيات تغري املناخ
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بعد ح�شولها على موافقة مبدئية ملزاولة االأعمال مبجال االأ�شول االفرتا�شية يف دولة االإمارات

من�سة تد�ول �لعمالت �لرقمية »بايبت« تخطط لنقل مقرها �لرئي�سي �لعاملي �إىل دبي

خالل م�شاركته يف منتدى الطاقة العاملي �شمن القمة العاملية للحكومات 2022

رئي�س وزر�ء كرد�ستان: نتطلع �إىل تلبية �لطلب �لعاملي �ملتز�يد على �لطاقة قريبًا  

•• دبي-الفجر: 

العمالت  ت�������داول  م��ن�����ص��ة  ح�����ص��ل��ت 
موافقة  ع��ل��ى  “بايبت”  ال��رق��م��ي��ة 
متكاملة  جمموعة  لإج���راء  مبدئية 
م����ن الأع�����م�����ال يف جم�����ال الأ�����ص����ول 
الفرتا�صية يف دولة الإمارات، ح�صبما 

ام�ص خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع وزارة القت�صاد.   ال�صركة  اأعلنت 
لت�صبح  دب��ي  اإىل  العاملي  مقرها  لنقل  تخطط  اأنها  “بايبت”  اأعلنت  كما 
الفرتا�صية،  الأ�صول  جمال  يف  لالأنظمة  خا�صعة  عاملية  خدمات  م��زودة 
م�صتوى  على  واخل��دم��ات  املنتجات  من  متكاملة  جمموعة  لتقدمي  وذل��ك 
العامل، يف اإطار منوذج “الختبار والتكيف والتو�صع” املعتمد �صمن �صوق 
الأ�صول الفرتا�صية يف دولة الإمارات. و�صددت “بايبت” اأنها تلتزم متاماً 

بدعم جهود حكومة الإمارات التنظيمية، كما تتطلع اإىل م�صاركة معرفتها 
“بايبت”  اأ�صحاب امل�صلحة.  وت��وؤدي  وخربتها وروؤاه��ا املتعمقة مع جميع 
رئي�صياً يف تثقيف م�صتثمري التجزئة واجلمهور عموماً حول كيفية  دوراً 
ا�صتخدام الأ�صول الفرتا�صية بطريقة اآمنة وم�صوؤولة، مما ي�صاعد دولة 

الإمارات على اإدارة املخاطر يف اإطار من النمو امل�صوؤول.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي، وزي����ر دول����ة للتجارة 
اإجنازاً  دب��ي  يف  العاملي  مقرها  افتتاح  “بايبت”  ق��رار  “ُيعترب  اخلارجية: 

لالأ�صول  عاملي  كمركز  الإم���ارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  جهود  �صمن  جديداً 
الرقمية. وقد غّرت الأ�صول الفرتا�صية، مثل العمالت الرقمية والبلوك 
نوؤ�ص�ص  التغر،  �صريع  القطاع  وملواكبة هذا  لالأبد.  التمويل  ت�صن، قطاع 
منظومة �صديقة لالأعمال جلذب ال�صركات ذات النمو املرتفع والحتفاظ 
ال�صتثمارات  من  التايل  للجيل  الدولة  جاذبية  يزيد  مما  ومتكينها،  بها 
وظائف  ذل��ك  و�صيخلق  حالياً.  ب���وادره  ن�صهد  وال���ذي  املبا�صرة،  الأجنبية 
العامل  يف  جاذبية  الوجهات  اأك��ر  كاإحدى  ح�صورنا  و�صيعزز  وا�صتثمارات 

لالإقامة والعمل للعاملن يف جمال 
الأ�صول الفرتا�صية والويب 3.0«.

املوؤ�ص�ص  زو،  ب���ن  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  وم���ن 
ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ص  امل�صارك 
اإىل  ال�����ص��رك��ة  “تتطلع  “بايبت”: 
وجود مقرنا العاملي يف دولة الإمارات 
م��ع ت��وا���ص��ل اب��ت��ك��ارن��ا ح���ول العامل، 
الإماراتي  القت�صاد  �صمن  الفرتا�صية  الأ�صول  ابتكارات  يف  وم�صاهمتنا 
الن�صط. ونعتقد اأنه ميكننا امل�صاعدة على زيادة فهم اأ�صحاب امل�صلحة لهذا 
الأ�صول الفرتا�صية والعمالت  ا�صتمرار ن�صوج جمال  املعقد مع  القطاع 
الرقمية ب�صرعة. وت�صكل هذه املوافقة املبدئية فر�صة ا�صتثنائية ل�”بايبت” 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  التحول  ككل يف  واملنطقة  الإم����ارات  دول���ة  ط��م��وح  ل��دع��م 

لتكنولوجيا الأ�صول الفرتا�صية«.

•• دبي-الفجر: 

اإقليم  ح��ك��وم��ة  وزراء  رئ��ي�����ص  ا�صتعر�ص 
ك���رد����ص���ت���ان، م���ع���ايل م�������ص���رور ب������ارزاين، 
خطط الإقليم لي�صبح مزوداً عاملياً رائداً 
تعزيز  خطط  موا�صلة  م��وؤك��دا  للطاقة، 
اإىل  جاذبية الإقليم لال�صتثمار، وتطلعه 
تلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة 

قريباً.
جاء ذلك، خالل جل�صة بعنوان “الطاقة 
كرد�صتان  اإقليم  وم�صتقبل  وال�����ص��ادرات 
العاملي،  الطاقة  منتدى  خالل  العراق” 
الذي ينظم �صمن فعاليات القمة العاملية 
اأن  اإىل  فيها  اأ���ص��ار   ،2022 للحكومات 
الأعمال”  اأمام  “مفتوح  كرد�صتان  اإقليم 
الطاقة  جمال  يف  الإقليم  طموحات  واأن 

ت�صهد زخماً كبراً.
وقال ب��ارزاين: “انتقلنا من بداية ثابتة 
ال�صتثمار  ق��ان��ون  م��ّررن��ا  عندما  تقريباً 
منطقة  اإىل  عاماً،   15 قبل  بنا  اخلا�ص 
تنتج وت�صدر حوايل ن�صف مليون برميل 
مل  الرحلة  هذه  لكن  يومياً.  النفط  من 

تكن �صهلة«.
لتلبية  ه��ائ��ل��ة  ف��ر���ص  “لدينا  واأ����ص���اف: 
والعاملية.  املحلية  الأ����ص���واق  اح��ت��ي��اج��ات 
ونتطلع  الأع��م��ال  على  منفتحون  ونحن 
ب�����ص��دة اإىل ال��رتح��ي��ب ب�����ص��رك��اء ج���دد يف 

كرد�صتان  ب�����اأن  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا  ك���رد����ص���ت���ان. 
للطاقة  مهماً  م�����ص��دراً  ق��ري��ب��اً  �صت�صبح 

يلبي الطلب املتزايد يف العامل«.
ا�صرتاتيجية الطاقة يف كرد�صتان  وحول 
تغيرات  ع��ل��ى  “اأقدمنا  ب�����ارزاين:  ق���ال 
ال�صنوات  خ����الل  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  م��ه��م��ة 
ال��ث��الث امل��ا���ص��ي��ة. اإذ ن��ف��ذن��ا واح����دة من 
اأف�صل ال�صيا�صات واملمار�صات عاملياً يف هذا 

العام.  قطاعنا  من  اأج���زاء  �صمن  املجال 
لكن الطريق اأمامنا ل يزال طوياًل«.

الرئي�ص  ه��اري�����ص  ج��ون  ق��ال  م��ن جهته، 
كي�صتون  ج���ل���ف  ل�������ص���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
برتوليوم، الذي �صارك اأي�صاً يف اجلل�صة، 
يف  ك��ب��رة  اإم��ك��ان��ات  ت��وف��ر  “املنطقة  اإن 
على  م����وؤك����داً  احليوي”،  ال��ق��ط��اع  ه����ذا 
ا���ص��ت��م��رار ع��الق��ة ال�����ص��رك��ة امل��م��ت��دة مع 

�صراكة  ب��اجت��اه  وال��ت��ي حتفز  ك��رد���ص��ت��ان، 
ق��وي��ة م��ع الإق��ل��ي��م وامل��ن��ط��ق��ة«. وحتدث 
ب��ي��ل ه��ي��غ��ز ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صركة 
املتينة”  “العالقة  ع��ن  اإن��رج��ي،  جينل 
كرد�صتان،  م��ع  ال�صركة  ب��ن  تربط  التي 
اأ�صار  فيما  عقدين،  م��دار  على  واملمتدة 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  جعفر  جميد 
مع  ال�������ص���راك���ة  اإن  اإىل  ال����ه����الل،  ن���ف���ط 

ك��رد���ص��ت��ان دخ��ل��ت عامها اخل��ام�����ص ع�صر 
منذ انطالقها عام 2007، لفتاً اإىل اأن 
“التحديات موجودة يف كل البيئات، فيما 
بعيد  منظور  م��ن  الأم���ور  ال�صركة  تقيم 
املدى، وبالفعل عقودنا مع كرد�صتان هي 

عقود طويلة الأجل«.
�صاو�ص،  ع������ادل  ال���دك���ت���ور  حت�����دث  ك���م���ا 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل����دي����ر  ال��رئ��ي�����ص 
التو�صع  عن  للبرتول،   ShaMaran
رو����ص برو  و���ص��ف  بينما  ك��رد���ص��ت��ان،  يف 
جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  جونيور، 
ب���رو، ف��ر���ص ق��ط��اع النفط وال��ط��اق��ة يف 
�صديدة  منطقة  “�صمن  باأنها  كرد�صتان 
لحتياطاتها  ن���ظ���راً  ال���ع���امل  يف  ال��ت��ف��رد 
العاملية  ال��ق��م��ة  وت�صت�صيف  ال��ك��ب��رة«. 
 4000 م��ن  اأك���ر   2022 للحكومات 
احلكومين  امل�صوؤولن  كبار  من  م�صارك 
واخل����������رباء وق��������ادة ال����ق����ط����اع اخل����ا�����ص، 
�صمن  احل��ك��وم��ات  م�صتقبل  ل�صت�صراف 
110 جل�صات رئي�صية حوارية  اأكر من 

وتفاعلية.
منذ  للحكومات  العاملية  القمة  ورك���زت 
ا�صت�صراف  على   ،2013 ع��ام  اإط��الق��ه��ا 
اأف�صل  حكومات امل�صتقبل وبناء م�صتقبٍل 
منظومة  تاأ�صي�ص  يف  و�صاهمت  للب�صرية، 
على  القائمة  الدولية  لل�صراكات  جديدة 

اإلهام وا�صت�صراف حكومات امل�صتقبل.

وزير �لقت�ساد ورئي�س »بالك روك« يبحثان �لتعاون لتعزيز �أدو�ت �ل�ستثمار يف �قت�ساد �مل�ستقبل
•• دبي -وام:

املري،  بن طوق  اهلل  عبد  اجتمع معايل 
وزير القت�صاد، مع لري فينك، الرئي�ص 
�صركة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  التنفيذي 
بالك روك اأكرب �صركة لإدارة الأ�صول يف 
العامل، ملناق�صة �صبل تعزيز ال�صتثمارات 
يف  املختلفة  القت�صادية  القطاعات  يف 
اأعمال قمة  املقبلة وذلك خالل  املرحلة 
عقدت  التي  لال�صتثمار  “اإنف�صتوبيا” 
�صمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 
بن  اهلل  ع��ب��د  م��ع��ايل  اأ����ص���ار  و   .2022

اإنف�صتوبيا  ق��م��ة  دور  اإىل  امل����ري  ط���وق 
وفعالة  جديدة  م�صارات  خلق  يف  البارز 
امل�صتقبل،  اقت�صاد  اإىل  ال��ت��ح��ول  ت��دع��م 
املختلفة،  قطاعاته  تطوير  على  وتعمل 
اإ�صافة اإىل دورها يف حتفيز ال�صتثمارات 
ال���دول���ي���ة وت�������ص���ري���ع وت������رة الب���ت���ك���ار، 
�صراكاتها  �صتوا�صل  القمة  اأن  م��وؤك��داً 
وموؤ�ص�صات  ال�����رائ�����دة  ال�������ص���رك���ات  م����ع 
ل��ت��ط��وي��ر احللول  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ار 
قال  و  امل�صتقبل.  ا�صتثمارات  يف  املبتكرة 
فريدة  مظلة  ال��ق��م��ة  “وفرت  م��ع��ال��ي��ه: 
من نوعها لطرح اأف�صل الروؤى والأفكار 

واجتاهات  الق��ت�����ص��اد  ل��ت��ط��ور  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�صتثمارات العاملية يف �صوء التحولت 
والقت�صاد  والرقمنة  التكنولوجيا  نحو 
بتوجيهات  الإم������ارات  ودول����ة  اجل���دي���د، 
ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ص��ي��دة ع���ازم���ة ع��ل��ى حجز 
اقت�صاد  خريطة  يف  لها  متقدمة  مكانة 
ا�صرتاتيجيات  خ����الل  م���ن  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
القطاعات  من  جتعل  ا�صتباقية  وحلول 
جاذباً  ا���ص��ت��ث��م��اري��اً  حم����وراً  امل�صتقبلية 
القت�صادي، مبا  للنمو  وقاطرة جديدة 
ين�صجم مع مبادئ وم�صاريع اخلم�صن«. 
روك”  “بالك  م�صاركة  معاليه  ثمن  و 

باعتبارها �صريكاً ا�صتثمارياً عاملياً للقمة 
وم�صاهماً رئي�صياً يف جناحها، م�صراً اإىل 
اأن التعاون مع ال�صركة �صيتوا�صل خالل 
املقبلة لتطوير ال�صرتاتيجيات  املرحلة 
امللفات  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
تنوع  زي���ادة  مقدمتها  ويف  القت�صادية، 
القاعدة ال�صتثمارية يف الدولة وتعزيز 
التجارة اخلارجية وتطوير مكانة  زخم 
م�صتدامة  �صياحية  ك��وج��ه��ة  الإم������ارات 
من  ال��دول��ي��ن  لل�صياح  جاذبيتها  ورف���ع 
واخلدمات  ال�صتثمارات  تطوير  خ��الل 

واحللول ال�صياحية اجلديدة.

“اإنف�صتوبيا”  قمة  اأن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار مت���ث���ل اإح�������دى امل����ب����ادرات 
اخلم�صن”  “م�صاريع  �صمن  الرئي�صة 
يف  الإم����ارات  حكومة  عنها  اأعلنت  ال��ت��ي 
احلكومات  ق���ادة  وجت��م��ع   ،2021 ع���ام 
غ���ر احل��ك��وم��ي��ة، وممثلي  وامل��ن��ظ��م��ات 
القطاع اخلا�ص، وامل�صارف ال�صتثمارية، 
ال�صتثمار  و����ص���ن���ادي���ق  وال���������ص����رك����ات، 
والبحثية،  الأك����ادمي����ي����ة  وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
اأنحاء  جميع  م��ن  ال���ص��ت��ث��م��ار  وم��ك��ات��ب 
ال��ع��امل، ب��ه��دف متكن ال���ص��ت��ث��م��ارات يف 

امل�صتقبل.

غرفة �ل�سارقة ُت�سارك يف يوم �لغرف �لعربية وتوؤكد 
�لتز�مها بدعم �جلهود �لقت�سادية �لعربية كافة

•• دبي-الفجر:

الذي  العربية”  الغرف  “يوم  يف  ال�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  �صاركت 
انعقد موؤخرا يف جناح جمهورية النم�صا باإك�صبو 2020 دبي، والذي نظمته 
العربية،  الغرف  احت��اد  مع  بال�صراكة  العربية  النم�صاوية  التجارة  غرفة 
والغرفة  امل�صرتكة،  والأجنبية  العربية  والغرف  العربية،  ال��دول  وجامعة 

القت�صادية الفيدرالية النم�صاوية، والحتاد النم�صاوي – الإماراتي.
ال��ع��وي�����ص، رئي�ص  ���ص��ع��ادة عبد اهلل �صلطان  ال�����ص��ارق��ة،  وت��راأ���ص وف��د غ��رف��ة 
غرف  احت��اد  رئي�ص  نائب  ال�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  الإم���ارات،  دول��ة  يف  وال�صناعة  التجارة 
العربية النم�صاوية، حيث األقى رئي�ص غرفة ال�صارقة كلمة خالل اجلل�صة 
العربية”  الغرف  “يوم  فعاليات  �صمن  اأقيم  ال��ذي  للمنتدى  الفتتاحية 
و�صعادة  الطنيجي  م�صّبح  نا�صر  و�صعادة  دعيف�ص  عبداهلل  �صعادة  بح�صور 
ال�صيناتور  اإىل جانب  ال�صارقة،  اإدارة غرفة  اأع�صاء جمل�ص  النابودة  اأحمد 
و�صعادة  النم�صاوية،  العربية  التجارة  رئي�ص غرفة  �صينز  ريت�صارد  الدكتور 
من  وع��دد  النم�صاوية،  العربية  التجارة  غرفة  ع��ام  اأم��ن  اخل��وج��ة  م�صر 
ال�صتثماري  التعاون  اآفاق  تعزيز  �صبل  املنتدى  ا�صتعر�ص  امل�صوؤولن، حيث 
وال��ت��ج��اري ب��ن الإم�����ارات وال��ن��م�����ص��ا، مب��ا ي��خ��دم بيئة الأع���م���ال وم�صالح 

امل�صتثمرين لدى اجلانبن.
لهذه  تقديره  عن  كلمته  خالل  العوي�ص،  �صلطان  اهلل  عبد  �صعادة  واأع��رب 
املرحلة  ه��ذه  يف  اأهميتها  وم��وؤك��دا  عليها،  القائمن  جهود  مثمناً  امل��ب��ادرة، 
ودورها يف حتقيق التكامل النوعي بن غرف التجارة وال�صناعة العربية، 
واآليات  املمار�صات  اأف�صل  على  للتعرف  حقيقية  فر�صة  كونها  عن  ف�صال 
التعامل مع متغرات القت�صاد الإقليمي والعاملي، ومناق�صة واقع وم�صتقبل 
التعاون القائم بن الغرف العربية، اإىل جانب و�صع اأطر للتعاون امل�صرتك 
بن القت�صاديات العربية، وفتح قنوات لل�صراكة بن امل�صتثمرين ومتابعة 
خالل  من  الأع�صاء،  م�صالح  ورعاية  اخلا�ص  القطاع  اأعمال  ا�صتمرارية 
اإطالق املبادرات ال�صتثمارية التي ت�صتجيب لحتياجات التنمية امل�صتدامة 

املن�صودة يف الوطن العربي.

�أدنوك للتوزيع تفتتح حمطاتها �ملخ�س�سة 
لل�سيار�ت �لتي تعمل بالغاز �لطبيعي يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

افتتحت اأدنوك للتوزيع، ال�صركة الرائدة يف قطاع الوقود ومتاجر التجزئة 
لإع���ادة  ف��ق��ط  �صة  املخ�صّ حمطاتها  اأول  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  يف 
وقود  وقد خ�صعت حمطة  الدولة.  امل�صغوط يف  الطبيعي  بالغاز  التزوود 
اأبوظبي لعملية جتديد �صاملة،  التقليدية يف �صارع الفالح يف  “الزاهية” 
�صهاًل  و���ص��وًل  الطبيعي  بالغاز  العاملة  لل�صيارات  ت��وّف��ر  الآن  واأ�صبحت 
30 حمطة  اإح��دى  “الزاهية”  العا�صمة. تعترب حمطة  و�صريعاً يف قلب 
هي  حالياً،  الدولة  اأنحاء  جميع  يف  امل�صغوط  الطبيعي  الغاز  فيها  يتوّفر 
جزء من عملية انتقال ا�صرتاتيجي ملواقع التزّود بالغاز الطبيعي امل�صغوط 
اإىل اأماكن منا�صبة واف�صل جتهيزياً - ما يتيح ل�صائقي ال�صيارات العاملة 
بالغاز الطبيعي خيارات اأو�صع للتزود به. وبهذه املنا�صبة املهند�ص بدر �صعيد 
الطلب  اأرتفع  “لقد  للتوزيع:  اأدن��وك  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  اللمكي، 
�صواء  الأخ���رة،  ال�صنوات  يف  مّطرد  ب�صكل  امل�صغوط  الطبيعي  الغاز  على 
من ال�صركات الكبرة، مبا فيها �صركات �صيارات الأجرة، اأو من امل�صتهلكن 
العادين.” واأ�صاف: “تهدف املحطة اجلديدة اإىل توفر اأمكانية و�صول 
مريح و�صهل يف و�صط العا�صمة للتزّود بالغاز الطبيعي امل�صغوط، وحتتوي 
على اأربع م�صخات. ولدينا الآن �صبعة حمطات خدمة توّفر الغاز الطبيعي 

امل�صغوط يف اأبوظبي، وحمطات عديدة اأخرى يف جميع اأنحاء الدولة.«
اأّن �صركة اأدنوك للتوزيع تعمل على توفر هذا الوقود  جتدر الإ�صارة اإىل 
اأول  10 �صنوات، حيث  جرى حتويل  اأك��ر من  البديل يف حمطاتها منذ 

. �صيارة للعمل بالغاز الطبيعي يف �صبتمرب 2010 

�شمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 2022

خرب�ء: �أمن �لطاقة �أهم من خف�س �لب�سمة �لكربونية

•• دبي-الفجر: 

“مرحلة ما بعد الأزمة..  �صهدت جل�صة 
اأم�����ن الطاقة  اأج�����ل  ال���ب���ن���اء م���ن  اإع�������ادة 
والعمل املناخي” �صمن “منتدى الطاقة 
للحكومات  العاملية  القمة  يف  العاملي” 
تبني  اأه��م��ي��ة  ح����ول  ن��ق��ا���ص��ات   ،2022
الطاقة،  ت��وري��د  م�����ص��ادر  تنويع  �صيا�صة 
وجتاوز حتديات متويل م�صاريع الطاقة 
مع امل�صتثمرين، مع الرتكيز على اأهمية 
عو�صاً  لها  والإع��داد  املخاطر  ا�صت�صراف 
واأكد  لها،  ال�صتجابة  على  الرتكيز  عن 
املتحدثون فيها اأن اأمن الطاقة اأهم من 

خف�ص الب�صمة الكربونية.
ت�صارلز  م����ع����ايل  اجل���ل�������ص���ة  يف  �����ص����ارك 
اململكة  يف  ال�صابق  الطاقة  وزي��ر  هندري 
املتحدة، نيل ت�صاترجي، الرئي�ص ال�صابق 
الطاقة،  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
لوفيلز،  ه��وج��ان  يف  امل�صت�صارين  ك��ب��ر 
لقطاع  العاملي  الرئي�ص  مايور  وريجينا 
وجوزيف  ج���ي،  اأم  ب���ي  ك���ي  يف  ال��ط��اق��ة، 
ماكمونيجل الأمن العام ملنتدى الطاقة 
راندولف  واأداره�������ا   ،)  )IEF ال�����دويل 
معايل  وحت��دث  الأطل�صي.  املجل�ص  بيل، 
ال�صابق يف  الطاقة  ت�صارلز هندري وزير 
امل�صتفادة  ال��درو���ص  عن  املتحدة،  اململكة 
واأب��رزه��ا �صرورة  الأو���ص��اع احلالية،  من 
لها  والتح�صر  ال��ت��ح��دي��ات  ا���ص��ت�����ص��راف 
عو�صاً عن الرتكيز على ال�صتجابة ورد 
اأوروب��ا طاملا اعتمدنا  “يف  الفعل، وق��ال: 

ب�صكل مبا�صر على م�صدر واحد للطاقة، 
ل بد من احلر�ص على �صيا�صة التنويع يف 
اأ�صواقنا، ولذا فاإن اأمن الطاقة اأهم من 
دونه  وم��ن  الكربونية،  الب�صمة  خف�ص 
الرخي�صة”،  للطاقة  ت��وف��ر  ي��وج��د  ل 
قا�صياً  در�صاً  تعلمت  اأوروب��ا  اأن  اإىل  لفتاً 
عليها  و�صيكون  ال��راه��ن��ة،  الأو���ص��اع  م��ن 
التحول  لتحقيق  البتكار  �صيا�صة  تعزيز 
ماكمونيجل  جوزيف  وحت��دث  املطلوب. 
الأم����ن ال��ع��ام مل��ن��ت��دى ال��ط��اق��ة ال���دويل 
دول��ة ع�صو،   72 ال��ذي ي�صم   )  )IEF
بهدف  ال�صتثمارات  تفعيل  �صرورة  عن 
منع الرتفاع احلاد يف الأ�صعار واحلر�ص 
للطاقة  املنا�صب  التوريد  ا�صتمرار  على 

واإبقاء الأ�صعار م�صتقرة.
وتطرق ماكمونيجل اإىل 3 عوامل تتعلق 
باإعادة البناء والإعمار، اأولها ال�صتثمار، 
مليار   500 ا�صتثمار  اإىل  احل��اج��ة  م��ع 
ال�صنوات  يف  الطلب  لتلبية  �صنوياً  دولر 
ال��ع�����ص��ر امل��ق��ب��ل��ة. وال��ع��ام��ل ال���ث���اين فهو 
التي  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 
%50 من الطاقة  يعول عليها لتوفر 
اجل����دي����دة، وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ت���ع���اون���اً بن 
ال��ق��ط��اع��ن احل��ك��وم��ي واخل����ا�����ص. اأم���ا 
العامل الثالث فهو الرتكيز على اإي�صال 
اأدت  حيث  ب�صدة،  يحتاجها  مل��ن  الطاقة 
بن  ال��ه��وة  ل��زي��ادة  كوفيد-19  جائحة 
الدول، فمطار هيرو يف لندن ي�صتهلك 
اأك���ر م��ن دول���ة م��ث��ل �صراليون  ط��اق��ة 
ت�صاترجي،  نيل  واأك��د  املثال.  �صبيل  على 

الفيدرالية  ل��ل��ج��ن��ة  ال�����ص��اب��ق  ال��رئ��ي�����ص 
يف  امل�صت�صارين  كبر  ال��ط��اق��ة،  لتنظيم 
التحول  اإدارة  وج���وب  ل��وف��ي��ل��ز،  ه��وج��ان 
اعتمادية  احل��ف��اظ على  م��ع  ال��ط��اق��ة  يف 
ال�صبكة اخلا�صة باخلطوط الكهربائية، 
وال���ت���ي ي�����زداد الع��ت��م��اد ال�����دويل عليها 
النفاق  يف  زي����ادة  ذل���ك  ي��واك��ب  اأن  دون 
ل��ت��ط��وي��ره��ا، وق����د �صبق  ال����ص���ت���ث���م���اري 
الوليات  يف  ك��ه��رب��اء  �صبكتا  واج��ه��ت  اأن 

حدود  لأق�صى  الو�صول  م�صكلة  املتحدة 
الطق�ص وظروف  اأحوال  ب�صبب  التحمل 
اأخرى. وتطرقت  ريجينا مايور، الرئي�ص 
العاملي لقطاع الطاقة يف كي بي اأم جي، 
املناخي  التغر  مع  التعامل  اأهمية  اإىل 
ذلك،  يف  �صلبياً  ت�صهم  ال��ت��ي  وال��ب��ل��دان 
م�صرتكا”،  خ�صماً  “نواجه  اأننا  معتربة 
العامل  اقت�صادات  من   90% اأن   علماً 
الكربوين،  النبعاث  من  باحلد  ملتزمة 

وه���ي حت��ت��اج مل��ح��ف��زات ���ص��ري��ب��ي��ة، ومن 
الب�صمة  كلفة  خف�ص  على  العمل  املهم 
اأهمية  على  مايور  و�صددت  الكربونية.  
والعمل  الأط���راف  جميع  ب��ن  التوا�صل 
الطاقة،  اإ����ص���ك���ال���ي���ات  حل����ل  امل�������ص���رتك 
الطاقة،  اأم�����ن  ق�����ص��اي��ا  اإىل  وت���ط���رق���ت 
البلدان  من  العديد  و�صول  وحمدودية 
متويل  على  ال��ق��درة  اأو  الطاقة،  مل�صادر 

امل�صاريع.

• �حلاجة ل�ستثمار 500 مليار دولر �سنويًا لتلبية �لطلب يف 10 �أعو�م مقبلة
% من �لطاقة �جلديدة • تكنولوجيا �لذكاء �ل�سطناعي ُيعّول عليها لتوفري 50 

• اال�شتعداد لتحديات قطاع 
الطاقة اأهم من اال�شتجابة لها
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�سلطان بن طحنون ومطر �لطاير يفتتحان �ملركز �لإقليمي لـ »تكنوجيم« بدبي
•• دبي-وام:

افتتح معايل ال�صيخ �صلطان بن طحنون اآل 
اأبوظبي   - التنفيذي  املجل�ص  ع�صو  نهيان 
و معايل مطر الطاير نائب رئي�ص جمل�ص 
امل���ق���ر الإق��ل��ي��م��ي وقاعة  ال��ري��ا���ص��ي  دب����ي 
جيم”  “تكنو  ل�����ص��رك��ة  ال���ك���ربى  ال��ع��ر���ص 
ال��رائ��دة يف جم��ال �صناعة معدات  العاملية 
التدريب  البدنية ودراج��ات  اللياقة  مراكز 

الثابتة املتطورة.
ح�صرية  ت�صّوق  مبنطقة  الف��ت��ت��اح  ح�صر 
وفاخرة عند �صارع �صاطئ اجلمرا بالقرب 
م���ن ف���ن���دق ب����رج ال����ع����رب، رج����ل الأع���م���ال 
الإي���ط���ايل ن��ري��و األ��ي�����ص��ان��دري م��وؤ���ص�����ص و 
و�صعادة  العاملية  جيم  تكنو  �صركة  رئي�ص 
اأمن عام جمل�ص دبي و عدد  �صعيد حارب 
من رجال الأعمال وال�صخ�صيات الريا�صية 

التدريب  م��ع��دات  �صناعة  يف  واملخت�صن 
املتقدمة. و جتّول معايل ال�صيخ �صلطان بن 
طحنون اآل نهيان ومعايل مطر الطاير يف 
اأق�صام املركز الذي يتكون من ثالثة طوابق 
ومب�صاحة تبلغ 1000 مرت، وا�صتمعا اإىل 
�صرح عن خمتلف اأجهزة التدريب احلديثة 
امل��ت��ط��ورة ق��دم��ه م��وؤ���ص�����ص ال�����ص��رك��ة نريو 
الي�صاندري ومي�صيل مورو املدير التنفيذي 
ريا�صين  مب�صاركة  الإم����ارات  لتكنوجيم 
الأجهزة.  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ات  اأدوا 
ياأتي افتتاح املقر اجلديد الذي يحمل ا�صم 
لعر�ص  وامل��خ�����ص�����ص  �صنرت”  “تكنوجيم 
منتجات تكنوجيم وملتقى الأعمال ليكون 
نقلة نوعية يف عمل ال�صركة الرائدة عاملياً 
لّلياقة  الرقمية  واخلدمات  التجهيزات  يف 
البدنية،  وال��ل��ي��اق��ة  وال��ري��ا���ص��ة  ال��ب��دن��ي��ة 
واملوجودة يف دولة الإم��ارات منذ اأكر من 

20 عاماً. و �صتكون الوجهة اجلديدة اأكرب 
اإيطاليا  خ��ارج  تكنوجيم  م��ن  خ��ربة  مركز 
والعاملن  للم�صتهلكن  املثالية  الوجهة  و 
ب�صكل  ليعي�صوا  �صواء،  حّد  على  القطاع  يف 
وفقاً  امل�صّممة  تكنوجيم  جت��رب��ة  مبا�صر 
امليكانيكا  ت�����ص��ام��ي��م  يف  امل���ع���اي���ر  لأع���ل���ى 
الرقمية،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ف��ائ��ق��ة،  احل��ي��وي��ة 

والت�صميم الداخلي، والتدريب.
اأول   ، تكنوجيم  تقّدم  الفتتاح،  ومبنا�صبة 
الهوائية  الدراجات  اأبطال  دّراج��ة �صّممها 
املنزل،  يف  اأو  املغلقة،  الأماكن  يف  للتدريب 
اأو يف �صالة الألعاب الريا�صية والتي متتاز 
22 بو�صة لتجربة داخلية  ب�صا�صة مقا�ص 
الرتكيب  �صهلة  كونها  غامرة، عالوة على 
واإدخ��ال الإع��دادات يف �صّجل واحد وت�صمح 
ت��ك��ن��وج��ي��م راي����د ب��ال��و���ص��ول ب�����ص��ه��ول��ة اإىل 

لة وحمتوى التدريب. تطبيقاتك املف�صّ

•• دبي-الفجر: 

�صوق  م��ع��ر���ص  ال���ع���ار����ص���ون يف  ���ص��ي��ق��وم 
ق�صارى  ببذل   2022 العربي  ال�صفر 
ج���ه���ده���م لإب���������راز ذوق����ه����م الإب�����داع�����ي 
والتجاري يف حفل توزيع جوائز معر�ص 

�صوق ال�صفر العربي لعام 2022.
للت�صميم  ت���ق���دي���ًرا  اجل����وائ����ز  ���ص��ت��م��ن��ح 
الإب�������داع�������ي وم������ه������ارات ال���ت���ع���ام���ل مع 
التجارية  الأعمال  وجاذبية  الأ�صخا�ص 
ال�صركات  اأج���ن���ح���ة  ب���ه���ا  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي 
الذي  ال�����ص��ن��وي  امل��ع��ر���ص  ال��ع��ار���ص��ة يف 
�صيقام يف الفرتة املمتدة من 9 اإىل 12 
م��اي��و 2022 ع��ل��ى اأر���ص��ي��ة م��رك��ز دبي 

التجاري العاملي.
دانييل كورتي�ص،  املنا�صبة، علقت  وبهذه 
ال�����ص��ف��ر العربي  م��دي��رة م��ع��ر���ص ���ص��وق 
يحقق  “لن  قائلة:  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
م��ع��ر���ص ���ص��وق ال�����ص��ف��ر ال��ع��رب��ي جناًحا 
ك��ب��راً ب���دون ال��ق��در ال��ه��ائ��ل م��ن اجلهد 
واإدارة  اإن�����ص��اء  يف  امل���ب���ذول  وال���ص��ت��ث��م��ار 
اأج��ن��ح��ة ال��ع��ار���ص��ن يف امل��ع��ر���ص، ومنذ 
بدايته مل يكتف برنامج اجلوائز بتقدير 
بل  فح�صب،  العار�صن  ج��ه��ود  وت��ك��رمي 
ا على تقدمي اأجنحة مميزة  حفزهم اأي�صً

وجديدة ومبدعة بنف�ص الوقت«.

الثاين  ال���ي���وم  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  ���ص��ي��ج��ري 
مايو(   10 الثالثاء  )ي��وم  املعر�ص  من 
اليوم  ال��ف��ائ��زي��ن يف  الإع������الن ع���ن  م���ع 
 11 الثالث من املعر�ص )ي��وم الأرب��ع��اء 
اأبرز  من  نخبة  اللجنة  و�صت�صم  مايو(، 
ال�صناعة،  يف  وامل��ت��ح��دث��ن  ال�صحفين 
مثل بول كليفورد، وحمرر جمموعة اآي 
مدير  وول��ر،  وفيليب  لل�صيافة  بي  تي 

للجوائز  اخل��م�����ص  ال���ف���ئ���ات  و���ص��ت��ك��ون 
اأف�صل ت�صميم  ه��ي: ج��ائ��زة  ال��ع��ام  ه��ذا 
ملمار�صة  جناح  اأف�صل  وجائزة  للقاعدة، 
اأف�صل ميزة  الأعمال التجارية، وجائزة 
ل��ل��ج��ن��اح وج���ائ���زة اأف�����ص��ل ج��ن��اح جديد، 
ترافيل  فعالية  يف  جناح  اأف�صل  وجائزة 
تك معر�ص �صوق ال�صفر العربي، وجائزة 

اأف�صل جناح بت�صويت اجلمهور.

منطقة ال�����ص��رق الأو����ص���ط واأف��ري��ق��ي��ا يف 
)|اإ�ص  العاملية  ال�صيافة  اأب��ح��اث  �صركة 

تي اآر(.
وجود  “مع  ق��ائ��ل��ة:  كورتي�ص  واأ���ص��اف��ت 
عار�صة  ����ص���رك���ة   2000 م����ن  اأك�������ر 
10 قاعات عر�ص، �صيكون  موزعة على 
اأم�����ام جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م م�����ص��اح��ة كبرة 

لتغطيتها«.

اأف�����ص��ل ت�صميم  ت��رك��ز م��ع��اي��ر ج���ائ���زة 
يتمتع  ال��ذي  اجلناح  حتديد  على  جناح 
اأف�صل  وي���ح���ق���ق  اإب������داع������ي  ب��ت�����ص��م��ي��م 
ا�صتخدام للم�صاحة املتاحة، كما يجب اأن 
لالنتباه  وملفتة  جذابة  الأجنحة  تبدو 
من منظور الزائر ولها ح�صور مميز يف 
القاعات وت�صتقطب عدد كبر من زوار 
اأف�صل  ج��ائ��زة  على  للح�صول  املعر�ص. 
جلنة  �صتبحث  الأع��م��ال،  ملمار�صة  جناح 
للجناح  املبدع  التخطيط  عن  التحكيم 
مع  التنقل  �صهولة  مب��ي��زة  يتمتع  واأن 

عر�ص تقدميي جيد للجناح وخدماته.
اأف�����ص��ل ج��ن��اح ج��دي��د اإىل  ت�صعى ج��ائ��زة 
تكرمي امل�صاركن الذين �صيظهرون لأول 
مرة يف معر�ص �صوق ال�صفر العربي هذا 
�صيبحث احلكام عن من�صة  العام، حيث 
امل�صاحة  ت�����ص��ت��خ��دم  وم��ذه��ل��ة  اإب���داع���ي���ة 
امل���ت���اح���ة ع��ل��ى اأف�������ص���ل وج����ه م���ع وج���ود 
الدعوة  اإىل  بالإ�صافة  ا�صتثنائية،  قاعة 

وامل�صاركة من منظور الزائر.
فعالية  يف  ج���ن���اح  اأف�������ص���ل  ج���ائ���زة  اأم�����ا 
ترافيل تك معر�ص �صوق ال�صفر العربي 
ف�صيتم من خاللها ت�صليط ال�صوء على 
وتكرمي  لل�صناعة  التكنولوجيا  اأهمية 
على  الرتكيز  م��ع  بالتزامن  العار�صن 

التكنولوجيا.

» �لإمار�ت دبي �لوطني ريت« تقرع 
جر�س �لفتتاح يف نا�سد�ك دبي

•• دبي -وام:

احتفلت �صركة الإمارات دبي الوطني ريت -الإم��ارات دبي الوطني ريت اأو 
ال�صندوق- وهي �صندوق ا�صتثمار عقاري يعمل وفقاً لل�صريعة الإ�صالمية 
بالذكرى  املحدودة  الأ�صول  لإدارة  الوطني  دبي  الإم���ارات  �صركة  وتديره 
ال�صنوية اخلام�صة على اإدراجها يف بور�صة نا�صداك دبي مما ميثل عالمة 
وبوادر  الإيجابية  املوؤ�صرات  مع  ذل��ك  ياأتي  تاريخها حيث  اأخ��رى يف  ب��ارزة 
النتعا�ص الذي ي�صهده �صوق العقارات املحلي. �صارك م�صوؤولون بارزون يف 
نا�صداك دبي و�صركة الإمارات دبي الوطني ريت يف احتفالية خا�صة لقرع 

جر�ص الفتتاح يف بور�صة نا�صداك دبي بهذه املنا�صبة.
ومنذ اإدراجها يف 23 مار�ص 2017 كواحدة من اأوائل �صناديق ال�صتثمار 
العقاري يف املنطقة حققت �صركة الإم��ارات دبي الوطني ريت العديد من 
ال�صوق  ظ���روف  تخطي  على  ق��درت��ه��ا  تعزيز  يف  �صاهمت  ال��ت��ي  الإجن����ازات 
اإىل  ال�صركة  اأ�صافت  فقد  املا�صية.  اخلم�ص  ال�صنوات  يف  بنجاح  ال�صعبة 
اأ����ص���ول ج��دي��دة مب��ا يف ذل���ك واح���د م��ن اأ�صول  اأرب���ع���ة  حمفظة اأع��م��ال��ه��ا 
التطوير مما رفع املجموع اإىل 11 اأ�صاًل �صمل القطاعات املكتبية وال�صكنية 
والبديلة ويف الوقت ذاته جنحت “ريت” يف احلفاظ على توزيعات الأرباح 
للم�صاهمن وعلى الأخ�ص خالل الفرتات الأخرة من حالة عدم اليقن 

يف ال�صوق املحلية واجلائحة العاملية.

�إطالق من�سة �لتجارة �لإلكرتونية 
يف تنز�نيا  DUBUY.com

•• دار ال�سالم - تنزانيا -وام: 

اأعلنت “دي بي ورلد” املزود الرائد للحلول اللوج�صتية الذكية عاملياً ام�ص 
عن اإطالق من�صتها« DUBUY.com »املخ�ص�صة للتجارة الإلكرتونية يف 
ب�صائع البيع باجلملة داخل دولة تنزانيا. �صتوفر هذه ال�صوق الإلكرتونية 
العاملية.  الأ�صواق  لدخول  التنزانية  التجارية  ال�صركات  اأم��ام  اأك��رب  فر�صا 
و�صتعمل املن�صة على توفر �صل�صلة توريد اأكر اأماًنا وموثوقية عرب موانئ 

“دي بي ورلد” و�صبكتها العاملية للخدمات اللوج�صتية.
ومُتكِّن املن�صة الإلكرتونية اجلديدة ال�صركات التنزانية من �صراء منتجات 
البيع باجلملة التي ت�صملها العديد من القطاعات التجارية على امل�صتوى 
املحلي والدويل. ومتنح »DUBUY.com« م�صتخدميها جمموعة فريدة 
فيها  -مبا  ورلد”  بي  “دي  ل�  التحتية  والبنية  املتطورة  التكنولوجيا  من 
الأ�صا�صية  التحديات  من  العديد  ملواجهة  ال�صومال-  باأر�ص  بربرة  ميناء 
اخلدمات  ه��ذا  وي�صمل  باأفريقيا  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ت��ع��وق من��و  ال��ت��ي 

املوثوقة واملعامالت املالية الآمنة واحلركة الآمنة للب�صائع.
اإطالق  بعد   »DUBUY.com« من�صة  يف  الأخ���ر  التو�صع  ه��ذا  وي��اأت��ي 
خدماتها يف كينيا ورواندا وقد اأدت هذه اخلطوة اإىل اإن�صاء مناخ للتجارة 
DUBUY. »الإلكرتونية لأكر من 1500 تاجر باملنطقة. وياأتي تو�صع

ب���واب���ة جتارية  ب��اإق��ام��ة  امل��ن�����ص��ة  ال���ت���زام  ع��ل��ى  دل���ي���اًل  ت��ن��زان��ي��ا  »اإىل   com
وذلك  اأف��ري��ق��ي��ا  ���ص��رق  دول  اأ���ص��واق  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  متكن  اإ�صرتاتيجية 

بالتعاون مع الغرفة التجارية.
و اأو�صح حممود الب�صتكي الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف دبي التجارية اأن 
اإىل  لتتحول  الفر�صة  املحلية  ال�صركات  »DUBUY.com« متنح  من�صة 
موؤ�ص�صات دولية من خالل الو�صول اإىل الأ�صواق اجلديدة باأفريقيا وال�صرق 
التو�صع  موا�صلة  على  باحلر�ص  بالعامل..منوها  ال��دول  و�صائر  الأو���ص��ط 
للمن�صة  اإطالقنا  خالل  من  اأفريقيا  ب�صرق  جديدة  اأ�صواق  اإىل  والدخول 
�صريع  اقت�صادها  بف�صل  اأ�صا�صية  اإ�صرتاتيجية  �صوًقا  ُتَعد  والتي  تنزانيا  يف 
النمو وانخفا�ص خدمات التجارة الإلكرتونية بها..معرباً عن اأملهم يف اأن 
يكون الو�صول اإىل هذه الو�صائل الرقمية اجلديدة بوابة لتمكن ال�صركات 
التجارية من الزده��ار. و من جانبه قال بول كوبي رئي�ص ُغرف التجارة 
بتنزانيا اإن روؤية تنزانيا للتنمية لعام 2025 تطمح اإىل بناء اقت�صاد قوي 
وثقة مع  ب�صهولة  التكيف  قادر على  اقت�صاد  امل�صادر  تناف�صي متنوع  مرن 
الإقليمي  لالقت�صاد  التكنولوجية  وال��ظ��روف  املتغرة  ال�صوق  متطلبات 
ومن�صة / “دي بي ورلد”  الواعدة مع  �صراكاتنا  اأن  نعلم  ول��ذا   ، والعاملي 
الأم��ام. وع��الوًة على  اإىل  روؤيتنا  باأهداف  �صتدفع   /DUBUY.com
ذلك �صت�صاعدنا املن�صة على توطيد عالقات دولتنا وتو�صيع �صبكة عالقاتها 
النمو  وا�صتدامة  الأ���ص��واق  اإىل  التنزانين  الأع��م��ال  رواد  و�صول  وت�صهيل 
باهر  اقت�صادي وجتاري  تنزانيا م�صتقبل  ينتظر  انه  واأ�صاف  القت�صادي. 
حيث �صتتمكن من اأن تكون جزًءا من ال�صوق العاملي بف�صل خرباتها املحلية 
على  وت��اأث��ره��ا  العلمي  امل�صتوى  على  ورلد”  ب��ي  “دي  بب�صمة  مدعومة 

اأ�صواق التجارة الإلكرتونية.

االإمارات توا�شل دورها املحوري يف ا�شتقرار اأ�شواق النفط حمافظ االإمارات يف "اأوبك" : 

جنحنا بالتعاون مع �ل�سركاء يف �إد�رة ملف »�أوبك +« خالل رئا�سة �لإمار�ت للمنظمة
االإمارات م�شدر موثوق الإمدادات دائمة وم�شتقرة لتوفري احتياجات ال�شوق العاملي من النفط

•• اأبوظبي- وام:

اأك���د اأح��م��د ال��ك��ع��ب��ي حم��اف��ظ الإم������ارات ل���دى منظمة 
الدول امل�صدرة للبرتول “اأوبك” اأن الإم��ارات توا�صل 
وتلبية  النفط  اأ�صواق  ا�صتقرار  دعم  يف  املحوري  دوره��ا 
احتياجات الطاقة العاملية. وقال الكعبي يف ت�صريحات 
لوكالة اأنباء الإم��ارات “وام” اإن دولة الإم��ارات ع�صوا 
يف  حم��وري��اً  دوراً  وتلعب  “ اأوبك”  منظمة  يف  ف��اع��ال 
وو�صع  ر�صم  يف  وامل�صاركة  بالأ�صواق  ال�صتقرار  حتقيق 

ال�صيا�صات العاملية بقطاع النفط.
عام  يف  “اأوبك”  رئ��ا���ص��ة  ت��ول��ت  الإم������ارات  اأن  واأو����ص���ح 
بالتعاون  “اأوبك+”  م��ل��ف  اإدارة  يف  وجن��ح��ت   2018
واإزالة  النفط  اأ�صواق  ت��وازن  ال�صركاء مما عزز من  مع 

التخمة من املخزون العاملي.
موثوقاً  م�صدراً  الإم���ارات  ا�صتمرار  اإىل  الكعبي  واأ�صار 

وداعماً لتوفر احتياجات ال�صوق العاملي من النفط.
يف �صياق مت�صل .. توا�صل دولة الإمارات دعمها لقطاع 
النفط العاملي عرب خطط ا�صرتاتيجية وروؤى ا�صتباقية 
ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ت��غ��رات ال��ع��امل��ي��ة املختلفة 
على  امل�صتدام  النمو  وحتقيق  الطلب  حاجة  يلبي  مبا 

م�صتوى العامل. وكانت الإم��ارات �صباقة يف جمال دعم 
كبرة  ا�صتثمارات  �صخ  يف  مبكرا  ب���داأت  حيث  القطاع 
ا�صتمرار  �صمان  بهدف  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  واإجناز 

�صال�صل الإمداد النفطية.
وت�صتثمر الإم��ارات يف خمتلف جمالت �صل�صلة الطاقة 
وتعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز 
الفاعل  دوره���ا  ا�صتمرار  ي�صمن  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  وال���ذي 
اإم����دادات الطاقة  ت��اأم��ن  �صريكا م�����ص��وؤول وم��وث��وق��ا يف 

ل�صركائها ودول العامل.
2020 عن اكت�صافات  واأعلنت دولة الإم��ارات يف العام 
القابلة  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة  غ����ر  ال���ن���ف���ط  مل��������وارد  ج����دي����دة 
بحوايل  كمياتها  تقدر  برية  مناطق  يف  لال�صتخال�ص 
22 م��ل��ي��ار ب��رم��ي��ل م���ن ال��ن��ف��ط.. اإ���ص��اف��ة اإىل زي���ادة 
برميل  مليار   2 مبقدار  التقليدية  النفط  احتياطيات 
من النفط يف اإمارة اأبوظبي.. لت�صاف اإىل الحتياطيات 
الهيدروكربونية التي مت الإعالن عنها يف عام 2019 
و58  اخل��ام،  النفط  برميل من  مليارات   7 ب�  واملقدرة 
ال���غ���از التقليدي  ت��ري��ل��ي��ون ق���دم م��ك��ع��ب��ة ق��ي��ا���ص��ي��ة م���ن 
الغاز  م��وارد  من  قيا�صية  مكعبة  ق��دم  تريليون  و160 
هذه  وتر�صخ  لال�صتخال�ص.  القابلة  التقليدية  غ��ر 

ال�صتثمارات مكانة دولة الإمارات موردا عامليا موثوقا 
للطاقة منخف�صة الكربون وكذلك مكانة اأدنوك كمنتٍج 
اخلم�صن”  “مبادئ  مع  يتما�صى  مبا  للطاقة  م�صوؤول 
امل�صتدام.  التي تر�صم م�صارا وا�صحا للنمو القت�صادي 
وتقدمت دولة الإمارات من املركز ال�صابع اإىل ال�صاد�ص 
عزز  ال��ذي  وال��غ��از  النفط  احتياطيات  حيث  م��ن  عامليا 
مكانتها موردا عامليا موثوقا لإمدادات دائمة وم�صتقرة 
اإن�����ص��اء من�صاآت  الإم�������ارات يف  ال��ط��اق��ة. وجن��ح��ت  م���ن 
خم�ص�صة لتخزين النفط يف عدد من الدول الآ�صيوية 
قطاع  ل��دع��م  ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  ا�صرتاتيجيتها  اإط����ار  يف 
ب�صكل  ال�صتجابة  على  قدرتها  وتعزيز  العاملي  الطاقة 

فاعل وتناف�صي ملختلف �صيناريوهات اأ�صوق الطاقة.
واأن�صاأت الإمارات من�صاآت لتخزين احتياطي ا�صرتاتيجي 
م��ن النفط اخل���ام يف ع��دد م��ن ال���دول الأ���ص��ي��وي��ة منها 
كاجو�صيما  وم��دي��ن��ة  ال��ه��ن��د  ج��ن��وب  منجلور  “مدينة 
النفطي  الح��ت��ي��اط��ي  تخزين  وم�����ص��ت��ودع��ات  اليابانية 
يف  للنفط  ال��ك��وري��ة  الوطنية  لل�صركة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
م�صروع  اأك���رب  ب��ن��اء  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اجلنوبية”..  ك��وري��ا 
منفرد يف العامل لتخزين النفط ب�صعة تبلغ 42 مليون 
برميل من النفط اخلام يف اإمارة الفجرة بقيمة 4.4 

الذي  البرتويل  الفجرة  دره��م. ويت�صدر ميناء  مليار 
خليج  على  وي��ط��ل  العمالقة  النفط  ن��اق��الت  ي�صتقبل 
عمان واملحيط الهندي موانئ العامل يف تزويد ال�صفن 
بالوقود لي�صكل �صريان عاملي ا�صرتاتيجي ي�صمن تدفق 

اإمدادات النفط.

معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي يطلق جو�ئز 2022 لل�سركات �لعار�سة

وز�رة �ملالية ت�سارك يف �جلل�سة �لنقا�سية �لندوني�سية حول �ل�سر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س يف �إك�سبو دبي 2020
•• دبي-الفجر: 

�صاركت وزارة املالية يف اجلل�صة النقا�صية التي عقدتها 
يف  ال�صتثمار   “ بعنوان  م��وؤخ��راً  اندوني�صيا  حكومة 
وال�صامل”  امل�صتدام  النمو  لتحقيق  التحتية  البنية 
خالل فعاليات اأك�صبو دبي 2020، وذلك مب�صاركة 
القرار  و�صّناع  امل�صوؤولن  وك��ب��ار  ال���وزراء  م��ن  نخبة 
القت�صاد  جم���ال  يف  وامل�صتثمرين  الأع���م���ال  ورواد 
واملخت�صن  الئتماين  الت�صنيف  ووك��الت  الأخ�صر 
يف ال�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة م��ن خمتلف دول 

العامل.
واألقت خالل اجلل�صة معايل الدكتورة �صري مولياين 
اإندوني�صيا،  جمهورية  يف  املالية  وزي���رة  اإن���دراوات���ي، 
اإندوني�صيا  رئ��ا���ص��ة  اأول���وي���ات  اإىل  ب��ه��ا  اأ����ص���ارت  كلمة 
التي  واخل���ط���وات  والإجن������ازات  الع�صرين  ملجموعة 
ال�صتثمار  حتفيز  يف  اندوني�صيا  جمهورية  تعتمدها 
الأخ�صر  والق��ت�����ص��اد  امل�صتدامة  التحتية  البنى  يف 

م�صتدام  م�صتقبل  وخ��ل��ق  البيئي  ال��ت��وازن  لتحقيق 
واآكر اآماناً لالأجيال القادمة. 

وزارة  وكيل  اخل��وري  يون�ص حاجي  �صعادة  األقى  كما 
املالية كلمة افتتاحية خالل اجلل�صة التي ح�صرتها 
وزيرة  اإن��دراوات��ي،  مولياين  �صري  الدكتورة  معايل 
اإن��دون��ي�����ص��ي��ا، و����ص���ع���ادة لوكي  امل��ال��ي��ة يف ج��م��ه��وري��ة 
الفرمان، املدير العام للتمويل واإدارة املخاطر بوزارة 
املالية – اأندوني�صيا �صدد خاللها على اأهمية اأجندة 
العام  القطاعن  بن  لل�صراكة  الع�صرين  جمموعة 
وال�صتثمار  متقدمة،  حتتية  بنية  لبناء  واخل��ا���ص، 
اأه��داف التنمية امل�صتدامة  يف م�صاريع تدعم حتقيق 
ال�صاملة، للم�صاهمة يف خف�ص النبعاثات الكربونية 
اهتمامات  ���ص��م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  اأول����وي����ة  وال���ت���ي حت��ت��ل 

وتوجهات جمموعة الع�صرين خالل عام 2022.
ب���امل�������ص���ارك���ن يف اجل��ل�����ص��ة �صمن  ����ص���ع���ادت���ه  ورح������ب 
رائدة  من�صة  ي�صكل  ال��ذي   2020 اأك�صبو  فعاليات 
حتت�صن  192 جناحاً من دول حول العامل، وناق�ص 

مو�صوعات حمورية حول �صبل خلق الفر�ص لتحقيق 
متويل  م�صتقبل  لبناء  التعاون  واآل��ي��ات  ال�صتدامة، 
البنية التحتية والتنمية القت�صادية. وقال �صعادته: 
يف  ال�صتثمار  ت�صجيع  يف  �صي�صاهم  ال��ي��وم  “حوارنا 
البنية التحتية وا�صتقطاب ال�صتثمارات والتمويالت 
وا�صتدامة،  مرونة  اأك��ر  حتتية  بنية  قطاع  لتطوير 
وثقافية،  واقت�صادية  اجتماعية  منافع  يحقق  مما 
م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  ال��ع��امل  ح��ول  احل��ك��وم��ات  وي�صاند 

اأف�صل لالأجيال القادمة.« 
واختتم �صعادته: “�صكلت جائحة كوفيد-19 حافزاً 
حتتية  بنية  بناء  نحو  ال�صتثمار  وتوجيه  لت�صريع 
مرنة، وجذب املزيد من ا�صتثمارات القطاع اخلا�ص 
لتعزيز  اخل�������ص���راء،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  م�����ص��اري��ع  اإىل 
امل�صتقبلية  امل��خ��اط��ر  مل��واج��ه��ة  احل��ك��وم��ات  ا���ص��ت��ع��داد 
اجلل�صة  هذه  وتعد  املناخ.  تغر  ق�صايا  عن  النا�صئة 
ف��ر���ص��ة ه��ام��ة ل��ت��ب��ادل ال�����روؤى ح���ول من����اذج متويل 
ال�����ص��راك��ة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل��ا���ص املبتكرة 

والأدوات الالزمة له.« 
بالدور  ال��ف��رم��ان  ل��وك��ي  اأ���ص��اد  ه���ذه اجلل�صة  وع���ن 
ا�صرتاتيجية  ر�صم  يف   »2020 دبي  »اإك�صبو  ل�  الهام 
دولة  امل�صتدامة. وقال:”نثمن جهود  للتنمية  عاملية 
الإم��ارات العربية املتحدة يف حتفيز وت�صجيع العمل 
لبناء اقت�صاد اأخ�صر وتوجيه النمو القت�صادي نحو 
احلرارية،  النبعاثات  ن�صبة  وتقلي�ص  ال�صتدامة، 
اأكرب من الهتمام يف  اإي��الء البعد البيئي ق��دراً  عرب 

�صيا�صات التنمية القت�صادية.« 
ي�صكل   2020 دب��ي  اإك�صبو  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  جت��در 
وو�صع  احل��وار  قنوات  فتح  على  تعمل  هامة  من�صة 
اخلطط لتحفيز الإجراءات والت�صهيالت التمويلية، 
وجذب ال�صتثمارات اخل�صراء، ل�صمان بيئة نظيفة 
كوكب  على  البيئي  التنوع  على  قائم  م�صتقر  ومن��و 
الأر������ص، وخ��ا���ص��ة مل��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ك��ورون��ا وتكثيف 
احلراك للعمل من اأجل املناخ ور�صم مالمح م�صتقبل 

م�صتدام.

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:79/2021/26 عقاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية الكلية الوىل رقم 96

مو�صوع الدعوى : املطالبة بعدم نفاذ ت�صرف املدعي عليه الول بقطعة الر�ص رقم 217 والفيال امل�صادة عليها يف منطقة 
يف  الول  عليه  املدعي  ا�صم  اىل  واعادتها  والغائها  الثانية  عليها  املدعي  اىل  الهبة  طريق  عن  دب��ي  بامارة  الرابعة  الثنية 

ال�صجالت الر�صمية لدى دائرة الرا�صي والمالك بدبي والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل التعاب . 
املدعي:برنت انف�صتمنت�ص ليمتد

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع البراج جنوب - برج ت�صر�صل التنفيذي - طابق 35 - مكتب رقم 3504 املطلوب 
اإعالنهما :  1- اولغا �صاتروف�صتكيا 2- اماجنيالدى ماك�صوف  -  �صفتهما : مدعي عليهما

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/10/12 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
برنت انف�صتمنت�ص ليمتد حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بعدم نفاذ ت�صرف املدعي عليه الول يف الر�ص رقم 217 والفيال 
امل�صيدة عليها يف منطقة الثنية الرابعة بامارة دبي بالهبة ال�صادرة للمدعي عليها الثانية بتاريخ:2009/5/12 لبطالنها 
وبالغاء الت�صرف الوارد عليها �صالف الذكر واعادتها اىل ا�صم املدعي عليه الول يف ال�صجالت الر�صمية لدى دائرة الرا�صي 
والمالك بدبي والزمت املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70459 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2022/58226(

املنذرة : فوك�ص ت�ك )�ص.ذ.م.م(
املنذر اإليها : �صبيكون )�ص.ذ.م.م( - )جمهول حمل الإقامة(

املو�صوع : مطالبة مببلغ وقدره 298،302.90 درهم
مبوجب التعامالت التجارية بن ال�ص�ركة املنذرة واملنذر اإليها )باأعمال الكهربائية( وذلك مبوجب فواتر 
�صراء و اأوامر ت�صليم املزيلة بتوقيع املنذر اإليها، تر�ص�دت بذمة املنذر اإليها مبلغ )284،098.00 درهم( 
ي�صاف اإليه مبلغ )14،204.90 درهم( �صريبة القيمة امل�صافة لي�صبح اإجمايل املبلغ )298،302.90 
)�صبيكون  اإليها  املنذر  لل�صركة  �ص.ذ.م.م(   - ت�ك  املنذرة )فوك�ص  �صرك�ة  تنذر  الإنذار  بهذا  فاإنه  لذا  درهم( 
Specon-LLC( الإلتزام ب�صداد اإجمايل املبلغ املرتدة يف ذمتكم والبالغ )298،302.90  “�ص.ذ.م.م« 
درهم( مع الفائدة القانونية بواقع %12 �صنوياً من تاريخ الإ�صتحقاق احلا�صل يف 14 2021-11 يف 
موعد اأق�صاه )خم�صة اأيام( من تاريخ الن�ص�ر واإل �صت�صطر املنذرة اإىل اتخاذ الإجراءات الق�ص�ائية الالزمة 
والكفيلة بحفظ حقوقها مع حتميلكم بكافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�صي من ر�ص�وم وم�صاريف 

التقا�صي واأتعاب املحاماه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لإمار�ت و�ليونان تبحثان جهود �لتعاون وتطوير 
�سر�كات �قت�سادية يف �لقطاعات �مل�ستقبلية

•• دبي-وام:

بحث معايل عبد اهلل بن طوق املري وزير القت�صاد، مع معايل �صربيذون 
تنمية  �صبل  اليوناين،  وال�صتثمار  التنمية  وزي��ر  جورجياد�ص  اأدوني�ص 
العالقات القت�صادية الثنائية مبا ين�صجم مع الروؤى امل�صتقبلية للبلدين 
املقبلة لتعزيز و�صول  املرحلة  التعاون خالل  �صبل  ال�صديقن، وناق�صا 
اأ�صواقهما  يف  الواعدة  الفر�ص  اإىل  اخلا�ص  والقطاع  البلدين  �صركات 
�صراكات جديدة ناجحة وم�صتدامة يف  اإىل  الو�صول  ولتلبية متطلبات 
اخلا�ص  للقطاع  وا�صعة  مب�صاهمة  امل�صرتك  الهتمام  ذات  القطاعات 
القت�صاد اجلديد. وبلغت قيمة  �صيما يف قطاعات  لدى اجلانبن، ول 
التجارة اخلارجية غر النفطية بن دولة الإمارات واليونان خالل عام 
2021 نحو 2.1 مليار درهم حمققة منواً بن�صبة %67 مقارنة مع 

2020، وبن�صبة %23 عن عام 2019.
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�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001181 يف  �لدعوى رقم

ال�صارقة  اإمارة   : الإقامة  رو�صا - جمهول حمل  رو�صا ديال  الك�صندر كوردويز ديال   : املدعي عليه  اإىل 
- �صارع مليحة - بناية فاطمة - �صقة رقم 406 - هاتف 0551484709 و 0507147529 و 

 flordelarosa282@yahoo.com امييل   -  0507959468
املدعي عليه : فوريندا ديال رو�صا - رمز التفوي�ص : uEystW - وعنوانه : اإمارة ال�صارقة - �صارع 
  0507147529 و   0551484709 رقم  هاتف   -  406 رقم  �صقة   - فاطمة  بناية   - مليحة 

 0507959468 امييل    flordelarosa282@yahoo.com
بناء على طلب املدعية : امل�صت�صفى المريكي - �ص ذ م م 

املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/6 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 ، وكيل معتمد  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )3 رقم  الدعوى  رقم  )مكتب مدير  -  مكتب  املدنية  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام 

من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/29 م.

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000541 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : امل�صنع الفني للمقاطع املعدنية - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : عجمان اجلرف رقم مكاين 4788808752  

اأمام  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2022/4/13 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  
وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�ملرجتعة   �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000271/ 
اإىل املحكوم عليه : مهند نواف م�صطفى ال�صاعر  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ را�صد م�صعود را�صد ال�صامان الكتبي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك 

، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 5074.0 

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

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2017/ M0000046 إخطار دفع يف �لق�سية رقم�
اإىل املحكوم عليه : �صالون التاج امللكي للرجال  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ح�صينى فخر الدين بن مال فخر الدين ، اأكرب  على مال فخر الدين ، حممد ح�صن فخر 

الدين، ا�صغر فخر الدين ابراهيم جى  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 48125.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - و�سام عبد�حلميد حممد �لفروخ
�ملرجتعة   �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000957/ 

اإىل املحكوم عليه : و�صام عبداحلميد حممد الفروخ 
العنوان : عجمان �صارع الإحتاد بناية اأ�صياد  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ الرباق لتاأجر ال�صيارات   يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 14414.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�ملرجتعة   �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000270/ 
اإىل املحكوم عليه : حممود عبداهلل ال�صامي  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ را�صد م�صعود را�صد ال�صامان الكتبي - اجلن�صية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 5074.0 

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

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ع�سام حممد د�ود   
)كلي(   مدين   SHCEXCICIV2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001081/ 

اإىل املحكوم عليه : ع�صام حممد داود 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة تايجر للمقاولت - ذ م م   
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 2199369 درهم. ف�صخ عقد 
البيع املوؤرخ يف 2008/1/23 للعن املباعة ار�ص رقم )D6( يف منطقة احلميدية الواقعة �صمن م�صروع 

مدينة احلميدية على �صارع الإمارات / عجمان بن املحتكمة واملحتكم �صده يف هذه الدعوى. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70472 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - خليفة علي ح�سن عبد�هلل علي   
�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001281/ 

اإىل املحكوم عليه :  خليفة علي ح�صن عبداهلل علي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صرف ال�صارقة ال�صالمي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 281350 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - فهد حممد علي �ملازمي   
�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001187/ 

اإىل املحكوم عليه :  فهد حممد علي املازمي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صرف ال�صارقة ال�صالمي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 168350 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة بن حممود تريدجن �ند 
�ند�سرتيال ��ستابل�سمنت - م م   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003230/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة بن حممود تريدجن اند اند�صرتيال ا�صتابل�صمنت م م  

العنوان : املنطقة مطار ال�صارقة الدويل املنطقة احلرة اإمارة ال�صارقة 0508471433 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ جينى ايفاجنلي�صتا جون�صال�ص ، اجلن�صية : فيليبيني - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 107793.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - جمال ر��سد حممد �لعوي�ض   
�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001105/ 

اإىل املحكوم عليه : جمال را�صد حممد العوي�ص 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صرف ال�صارقة ال�صالمي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 332530 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
  �إعالن �سطب قيد

تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/ �صركة ال�صركة ال�صينية الدولية لهند�صة ال�صناعات 
ال�صن( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع   : اأبوظبي )اجلن�صية   - املحدودة  اخلفيفة 
ال�صركة يف امارة ابوظبي )العنوان : م�صفح ال�صناعية - �صعيد عبداهلل نا�صر اجلنيبي 
واخرون ، �ص ب 113119( واملقيدة حتت رقم )4999( يف �صجل ال�صركات الأجنبية 
ال�صركات  �صاأن  2015يف  ل�صنة  القانون الحت��ادي رقم )2(  لأحكام  وتنفيذاً  بالوزارة. 
التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صان اعتماد دليل 
اإجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. 
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد - ادارة الت�شجيل التجاري

 �ض.ب )901( ابوظبي

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�ساد

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ايه ات�ض العقارية - �ض ذ م م  
 : ال��ق��ان��وين  ال�صكل   - ال��رف��اع��ة   - العقارية  دب��ي  موؤ�ص�صة  ملك   - خا�ص  ملك   : ال��ع��ن��وان 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   822425  : الرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات 
التاأ�صر  باأنه قد مت  دبي  وال�صياحة يف  الإقت�صاد  دائرة  تعلن  1383238 مبوجب هذا 
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن اف ام ايه للمحا�شبة 
G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل -  والتدقيق - فرع دبي  العنوان : مكتب رقم 
كافة  معه  :    م�صطحباً  فاك�ص    0522762124  : - هاتف  بردبي    - الثالثة  القوز 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : فايل فينت�شرز - �ض ذ م م  
 : ال��ق��ان��وين  ال�صكل   - ال��رف��اع��ة   - ب��ردب��ي   - ال��ع��ق��اري��ة  دب��ي  : مكتب ملك موؤ�ص�صة  ال��ع��ن��وان 
 : ال��ت��ج��اري  بال�صجل  القيد  رق��م   838303  : الرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات 
التاأ�صر يف  باأنه قد مت  وال�صياحة يف دبي  الإقت�صاد  دائرة  1422340 مبوجب هذا تعلن 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة 
 2022/1/24 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/12/16 بتاريخ 
اف ام ايه للمحا�شبة  اإىل امل�صفي املعن  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  وعلى من لديه 
والتدقيق - فرع دبي  العنوان : مكتب رقم G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز 
0522762124  فاك�ص :    م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  الثالثة - بردبي  - هاتف : 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 70021
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي
G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة -  العنوان : مكتب رقم 
بردبي - هاتف : 0522762124  فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد 
ات�ض  ايه  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعين  قد مت  باأنه  دبي  وال�صياحة يف 
العقارية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24  وعلى من لديه 
الكائن بدبي على  املعن يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي
G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة -  العنوان : مكتب رقم 
بردبي - هاتف : 0522762124  فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد 
فايل  لت�صفية  اأع����اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب���ي  يف  وال�����ص��ي��اح��ة 
فينت�شرز - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/12/16 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24  وعلى من لديه 
الكائن بدبي على  املعن يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �شركة فرايتي لال�شتثمار ملالكها ايه ات�ض انف�شتمنت�ض ذ م م  
�صركة   : القانوين  ال�صكل   - الرفاعة   - العقارية - بردبي  ار�ص ملك موؤ�ص�صة دبي   : العنوان 
القيد  842391 رقم   : الرخ�صة  م م( رقم  الواحد )ذ  ال�صخ�ص   - ذات م�صوؤولية حم��دودة 
بال�صجل التجاري : 1430356 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه 
، وذلك مبوجب  اأعاله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صر يف  قد مت 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/12/06 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2022/1/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن اف ام ايه 
للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي  العنوان : مكتب رقم G26 ملك �صندوق دبي للدعم 
املايل - القوز الثالثة - بردبي  - هاتف : 0522762124  فاك�ص :    م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : و�شت اند ريلتي - �ض ذ م م  
ذات   : القانوين  ال�صكل   - الرفاعة   - العقارية  العنوان : ملك خا�ص - ملك موؤ�ص�صة دبي 
م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 791222 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1306738 
ال�صجل  التاأ�صر يف  ق��د مت  ب��اأن��ه  دب��ي  وال�صياحة يف  الإق��ت�����ص��اد  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/12/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق 
- فرع دبي  العنوان : مكتب رقم G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة 
- بردبي  - هاتف : 0522762124  فاك�ص :    م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : عمارة اخلور - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب ملك خا�ص - الرفاعة - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم 
الرخ�صة : 731402 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1345296 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل 
 2021/12/16 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة 
وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2022/1/24 وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
 - والتدقيق  للمحا�شبة  ايه  ام  اف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص 
فرع دبي  العنوان : مكتب رقم G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة - 
بردبي  - هاتف : 0522762124  فاك�ص :    م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جولدن جيت العقارية - �ض ذ م م  
العنوان : ار�ص ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية - الرفاعة - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
 1390987  : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   825571  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة 
ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/1/24 وعلى  بتاريخ  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب   2022/1/24
للمحا�شبة  ايه  ام  اف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل  العنوان : مكتب رقم  والتدقيق - فرع دبي  
- القوز الثالثة - بردبي  - هاتف : 0522762124  فاك�ص :    م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي
 - الثالثة  القوز   - امل��ايل  للدعم  دب��ي  �صندوق  ملك   G26 رق��م  مكتب   : العنوان 
0522762124  فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد  بردبي - هاتف : 
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية �شركة فرايتي 
لال�شتثمار ملالكها ايه ات�ض انف�شتمنت�ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
  2022/1/24 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/12/6
مكتبه  يف  امل��ع��ن  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي
G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة -  العنوان : مكتب رقم 
بردبي - هاتف : 0522762124  فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد 
اند  و�شت  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعين  قد مت  باأنه  دبي  وال�صياحة يف 
 2021/12/16 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  ريلتي - �ض ذ م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24  وعلى من لديه 
الكائن بدبي على  املعن يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي
G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة -  العنوان : مكتب رقم 
بردبي - هاتف : 0522762124  فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد 
عمارة  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�صياحة 
 2021/12/16 اخلور - �ض ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
2022/1/24 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
الكائن بدبي على  املعن يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي
G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة -  العنوان : مكتب رقم 
بردبي - هاتف : 0522762124  فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد 
وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية جولدن جيت 
العقارية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24  وعلى من لديه 
الكائن بدبي على  املعن يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021
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�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد: حممد يو�صف غالم فريد - اجلن�صية : باك�صتان، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : حممد عمران 
في�ص حممد خان - اجلن�صية : باك�صتان، يف الرخ�صة امل�صماه )ركن ال�صدف لنقل الثاث( 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )779529( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت 

القت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�صر
اجلن�صية   - حم�صي  ديت  ح�صون  طارق  حممد   : ال�صيد  ليكن معلوما للجميع باأنه كل من: 1- 
ال�صيد : ح�صام  اإىل  البالغة )50%( وذلك  البيع والتنازل عن كمل ح�صته  ال�صويد، يرغب يف   :
ال�صيدة : منى قره بطق -   .2 ال�صورية،  الدين ريا�ص اخلراط - اجلن�صية: اجلمهورية العربية 
اجلن�صية : ال�صويد، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�صيد 
امل�صماه  الرخ�صة  ال�صورية،  يف  العربية  : اجلمهورية  - اجلن�صية  ريا�ص اخلراط  الدين  : ح�صام 
)معجنات وادي بردى( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )761429( ال�صادرة من 

دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�جتماع خربة م�سرفية

�إعالن �ملدعي عليه بالن�سر حل�سور �جتماع خربة م�سرفية 
�أخري  - جزئي  جتاري  يف �لدعوي رقم 960/2022 

لدي حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية �الإبتد�ئية
اإىل املدعي عليه / هيمنت بخ�ص جيديو بخ�ص

مبا اأن هناك دعوة مقامة �صدكم مبحكمة ال�صارقة الإحتادية مرفوعة من املدعي/ �صركة اأمركان 
، اأميك�ص ال�صرق الأو�صط �صابقاً حتت الرقم اأعاله وحيث اأنني  اإك�صربي�ص ال�صرق الأو�صط حالياً 
اخلبر املنتدب لهذه الق�صية ، فاإنني اأدعوكم للح�صور �صخ�صيا اأو بوا�صطة وكيل معتمد لجتماع 
الظهر  بعد  الثانية  ال�صاعة   2022/4/7 املوافق  اخلمي�ص  يوم  عقده  املقرر  امل�صرفية  اخلربة 
وذلك مبقر املدعي والكائن بدبي - مدينة دبي لالإعالم - تيكوم - ميديا ون تاور بجوار اجلامعة 

الأمريكية - طابق 27
للتوا�صل : اأحمد م�صطفي حممود طاحون

خبر م�صر يف
موبايل : 971505277475 + 

ahmed.m.tahoun@gmail.com

�إعالن �إجتماع خربة 

70021 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�لدعوى رقم 1240/2021 ��ستئناف عقاري

حمكمة دبي �ال�ستئنافية
ح�صور اإجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 1240/2021 ا�صتئناف عقاري

امل�صتاأنف �صده: �صردور ميليكولوف
بناءاً على تكليف حمكمة دبي ال�صتئنافية املوقرة - بندبي خبراً م�صرفياً يف الدعوى املذكورة اأعاله 

املرفوعه من : بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع
عليه يرجى ح�صوركم يف جل�صة اخلربة اأو وكيال معتمداً ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�ص 
مكتب  مقر  يف  ظهراً   02:00 ال�صاعة  متام  يف  املوافق04/04/2022  الثنن  يوم  وذلك  الدعوى 
 - امل�صرف  برج  بناية   - يا�ص  بني  �صارع   - ديرة   - دبي  مبدينة  والكائن  املرزوقي  عبداملجيد   : اخلبر 

الطابق 15 - مكتب رقم 1504 
يرجي التوا�صل للح�صول علي رابط الجتماع عن بعد :

هاتف : 042555363 فاك�ص : 042555433  هاتف رقم 026222318 
amao2004@amauae.com : بريد اإلكرتوين

�خلبري �مل�سريف 
عبد�ملجيد حممد �ملرزوقي

�إعالن �إجتماع خربة 

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/65469(
املنذر : بنك ابوظبي الول �ص.م.ع )حاليا( )بنك اخلليج الول - �صابقا(

املنذر اإليه : �صراى رام اجروال
ينذر املنذراملنذر اليهم ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 357،026،39 درهم )فقط ثالثمائة و�صبعة 
من  يوما  ثالثن  خالل  لغر(  فل�صا  وثالثن  وت�صعة  درهم  وع�صرين  و�صتة  الف  وخم�صن 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 
1601 بالطابق رقم 16 مببني كلوفر باى 1 البالغ م�صاحته 956،80 قدم مربع واملواقف 
العلني  باملزاد  دبي  باإمارة  التجاري  اخلليج  مبنطقة   42 رقم  الأر�ص  قطعة  على   106-p1
ا�صتنادا لحكام القانون واملادتن )25( و)26( وما بعدها من قانون الرهن التاميني رقم 14 

ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/65449(
املنذر : بنك ابوظبي الول �ص.م.ع )حاليا( )بنك ابوظبي الوطني - �صابقا(

املنذر اإليه : با�صل ب�صر جميل عرار
)فقط  درهم    1،862،364.9 وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليهم  املنذراملنذر  ينذر 
األف وثالثمائة واربعة و�صتن درهم وت�صعة فلو�ص  مليون وثمامنائة واثنن و�صتن 
لغر( خالل ثالثن يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة 
فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية 
املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب العقار رقم 654 البالغ م�صاحتها 5،974،00 قدم 
مربع مبنطقة الروية باإمارة دبي بيع باملزاد العلني ا�صتنادا لحكام القانون واملادتن 
)25( و)26( وما بعدها من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي 

مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/65457(
 املنذر : بنك ابوظبي الول �ص.م.ع )حاليا( )بنك ابوظبي الوطني - �صابقا(

املنذر اإليه : طالل ح�صامى
ثالثة  )فقط  درهم   3،317،145.8 وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليهم  املنذراملنذر  ينذر 
مالين وثالثمائة و�صبعة ع�صر الف ومائة وخم�صة واربعن درهم وثمانية فل�صا لغر( خالل 
له  يحق  املنذر  فان  املهلة  هذه  خالل  ال�صداد  عن  امتناعكم  وحال  تاريخه  من  يوما  ثالثن 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها 
البالغ م�صاحته   1 41 مببنى مارينا كروان رقم  4103 بالطابق رقم  العقار رقم  طلب بيع 
باملزاد  باإمارة دبي  21 مبنطقة مر�صى دبي  الأر�ص رقم  قدم مربع على قطعة   3،022،51
العلني ا�صتنادا لحكام القانون واملادتن )25( و)26( وما بعدها من قانون الرهن التاميني رقم 

14 ل�صنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
"ا�ص.ا�ص. �صي" �ص.م.ح. ح�صرات  اإدارة �صركة هاي �صيلد اند كوبلد  يدعو جمل�ص 
ال�صركاء حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية الذي �صيعقد يف مركز ال�صركة 
يف متام ال�صاعة احلادية ع�صرة من قبل ظهر يوم ال�صبت املوافق الثالثن من ع�صر 

من �صهر اأبريل 2022 و ذلك من اأجل التداول يف جدول العمال التايل :
- �صماع تقرير كل من جمل�ص اإدارة ال�صركة ومدققي ح�صاباتها عن اأعمالها ل�صنة 

/2021/
- امل�صادقة على اأمور ادارية و مالية متفرقة.

ل�صنة  اأعمالها  عن  املدققة  وح�صاباتها  ال�صنوية  ال�صركة  ميزانية  على  امل�صادقة   -
./2021/

- التداول يف �صاأن توزيع الأرباح.
- تعين مدققي احل�صابات لل�صنة املالية /2022/.

- اأمور طارئة وخمتلف�ة. 
جمل�ض �الد�رة

دعـوة
حل�سور جمعية عمومية عادية

70197

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

�إعـالن حكم بالن�سر 
�سادر من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية �البتد�ئية

جتارى)جزئي(  2021/7110
املرفوعة من املدعي/ احمد حممد احمد حممد عمادده

�صد املدعى عليها / �صركة لنا للحجر والرخام ذ.م.م ب�صفته )توريد وتركيب حجر طبيعي للم�صروع(.
نعلمك باأنه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�صار اإليها القرار املبن اأدناه .

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري:
األفا  وثمانون  )واحد  درهم   81835 قدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  املحكمة:  قررت 
عن  تعوي�صا  درهم   14700 قدره  مبلغا  له  توؤدي  باأن  واإلزامها  درهما،  وثالثن  وخم�صة  وثمامنائة 
الأ�صرار التي حلقت به، واإلزامها برد ال�صيكات الأحد ع�صر امل�صحوبة على م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي اأرقام 
 ،500024 ،500025 ،500027 ،500028 ،500020 ،500019، 500018 ،500016(

  )500021  ،500022  ،500023
مع اإلزامها مب�صروفات الدعوى، ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات .

مكتب �إد�رة �لدعوى                

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000518 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ب�صر مبرو على، العنوان : 9452968
2022/03/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 

املذكورة بالرقم اأعاله  ل�صالح / اأجرة ال�صارقة ، بالتايل : ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :- باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
فل�صا   12 و  درهم  واأربعون  و�صبعة  وخم�صمائة  الفا  ع�صر  خم�صة  درهم   )15547.12(
تاريخ  به وذلك من  املق�صى  املبلغ  �صنويا على   5% بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�صافة   -
درهم  امل�صاريف وخم�صمائة  الدين مع  اأ�صل  تتجاوز  األ  على  التام  ال�صداد  الدعاء وحتى 
مقابل اأتعاب املحاماة.  حكما غر قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 15  يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�صره.
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70522 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
MOJAU_2022- 0058434 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : جمال احمد ح�صن ح�صن - م�صري اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% و ذلك اىل ال�صيد : عالء الدين ال�صيد عبد اهلل ح�صن 
وهدان - م�صري اجلن�صية ، وال�صيد / حم�صن احمد ح�صن ح�صن - م�صري اجلن�صية ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد : عالء الدين ال�صيد عبد اهلل 
ح�صن وهدان م�صري اجلن�صية، لي�صبح ال�صيد/ عالء الدين ال�صيد عبداهلل ح�صن وهدان - مالك 
ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  امل�صري(  الفالح  )خمبز  امل�صماه  الرخ�صة  يف  التجارية  الرخ�صة 
مبوجب رخ�صة رقم )758110(، تعديالت اخرى : تنازل ا�صحاب الرخ�صة لآخر،  وتغر وكيل 
خدمات، وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
MOJAU_2022- 0058362 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة : رو�صيني �صريراج، اجلن�صية الهند يرغب يف البيع والتنازل 
كوتي  عبداهلل  مامرباناذييل  �صيمر   : ال�صيد  اىل  ذلك  100% و  البالغة  ح�صته  كامل  عن 
ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  �صناء(  دار  كافتريا   ( الرخ�صة  يف  الهند  اجلن�صية  كونانايل 
اخرى  تعديالت  القت�صادية.  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  رقم )623934(  مبوجب رخ�صة 

: تغير وكيل اخلدمات ، تنازل �صاحب الرخ�صه لخر
2013 يف  ل�صنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعن  بعد  اليه  امل�صار 

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

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
MOJAU_2022- 0058421 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
البيع  يف  يرغب  الهند  اجلن�صية   ، كومار  فاريندار  راين  ني�صا   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية  جان  حممد  المن  فخر   : ال�صيد  اىل  وذلك  والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% 
باك�صتان و ان ال�صيد/ بوجا �صرما باوان كومار، اجلن�صيه الهند ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صتها البالغه %50 و ذلك اىل ال�صيد : فخر المن حممد جان اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة 
)�صالون الكرز الحمر للتجميل( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )732695( 
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية. تعديالت اخرى : تنازل ني�صا راين فاريندار كومار و بوجا 
%100 يف الرخ�صه �صالون الكرز  �صرما باوان كومار اىل فخر المن حممد جان لي�صبح مالك 
الحمر للتجميل.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على   2013
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه  ا�صبوعن من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
MOJAU_2022- 0058309 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد : حممد �صريف قادر بخ�ص ، اجلن�صية باك�صتان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه %50 و ذلك اىل ال�صيد : حممد �صبحان 
�صريف حممد �صريف اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة )�صالون الري�صه الذهبيه( والتي 
تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )733145( ال�صادرة من دائرة التنمية 
 )14( املادة  وعمالبن�ص  �صركاء.   / �صريك  ان�صحاب  اخرى:  تعديالت  القت�صادية. 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0010015 ، �أمر �د�ء  
اإىل املدعي عليه : ترازو املحدودة )�ص.ذ.م.م( �صاندرا�صيكاران جاناباتي ا�صاري هندي/ اجلن�صية،

تعلمكم باأن املدعي جنران لتجارة مواد البناء )�ص.ذ.م.م(
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

الف  و�صبعون  ثمانية   : مبلغ  بينهما  فيما  بالت�صامن  للمدعية  يوؤديا  اأن  عليهما  املدعي  باإلزام  ناأمر 
 %5 بواقع:  القانونية  بالفائدة  والزمتهما  فل�ص  وثالثون  و�صبعة  درهم  وت�صعون  وواحد  و�صتمائة 
عدا  ما  ورف�صت  بامل�صروفات  والزمتهما  ال�صداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �صنويا 

ذلك من طلبات
حرر بتاريخ 2022/3/21  حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملن
حمكمة �ل�سارقة  �الإحتادية 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000707 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طريق امل�صتقبل ل�صتقدام اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - ليوارة - خلف بلدية عجمان - هاتف رقم 0504604413 
 tareeql1@gmail.com  : اللكرتوين  الربيد   8111 0505805808 �ص ب   -

رقم مكاين : 4367111121  
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام    2022/4/11 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/3/22 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �أبوظبي �الإحتادية �الإبتد�ئية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
كلي   �إد�ري   ADFICFICIABMM2022 /0000079 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عائ�صة ماجد �صلطان بوخمي�ص ال�صام�صي  
جمهول حمل الإقامة : اأبوظبي م�صت�صفى زايد الع�صكري �صارع اخلليج العربي الرو�صة ق�صم 
املالية هاتف / 024414999 و 024448100 موبايل / 971544084108 الربيد 

  aisha2210@outlook.com : اللكرتوين
الإحتادية  اأبوظبي  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/7 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
الإبتدائية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )املحكمة الإبتدائية - مكتب مدير الدعوى(
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/3/28 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �سالح حممد ر��سد �سامل 
�ملرجتعة   �ل�سيكات   -  AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000380/ 

اإىل املحكوم عليه : �صالح حممد را�صد �صامل 
 - املخالفن  ق�صم   - عجمان  واجلن�صية  اجلوازات  دائرة  لدى  يعمل   - اجلرف   - عجمان  اإمارة   : العنوان 

بالقرب من حمكمة عجمان الإحتادية - هاتف جوال رقم 0527778583   
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ اجل�صور لتجارة مواد البناء  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 235910.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�أد�ء    �أمر   AJCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000379/ 
اإىل املحكوم عليه : لوؤلوؤة الب�صتان ملقاولت البناء ذ م م برقم رخ�صة 46638 وميثلها ا�صماعيل 

كوتي �صاجهان - ب�صفته مدير - هندي اجلن�صية  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

البناء  مواد  لتجارة  اجل�صور   ، �صوداين  اجلن�صية   ، الباري م�صطفى  ق�صم  املنفذ حممد طلحة 
وميثلها / عبداهلل بور احمدي وكيال عنه / حممد طلحة ق�صم الباري - يف الق�صية امل�صار اليها 
اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 97712.0 

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

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : روز هيل جاردنز العقارية - ذ م م  
ذات م�صوؤولية   : القانوين  ال�صكل   - الرفاعة   - العقارية  دبي  ار�ص ملك موؤ�ص�صة   : العنوان 
حمدودة ، رقم الرخ�صة : 826093 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1392363 مبوجب 
هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي  العنوان 
ب��ردب��ي  - هاتف :   - الثالثة  القوز  امل��ايل -  دب��ي للدعم  G26 ملك �صندوق  رق��م  : مكتب 
0522762124  فاك�ص :    م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي :  اف ام ايه للمحا�شبة والتدقيق - فرع دبي
G26 ملك �صندوق دبي للدعم املايل - القوز الثالثة -  العنوان : مكتب رقم 
بردبي - هاتف : 0522762124  فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد 
هيل  روز  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة 
جاردنز العقارية - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/1/24  وعلى من لديه 
الكائن بدبي على  املعن يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021

�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : بليون روم لتجارة الذهب - �ض ذ م م  
الرا�ص   - دي��رة   - الفال�صي  را�صد  فاطمة جمعه  102 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 518566 رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1426464 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/24 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/8/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�صفي املعن كودو�ض بي ار ا�ض حما�شبون قانونيون العنوان : مكتب رقم 
BM07 ملك �صفيان على �صعيد بن �صلوم الفال�صي - الهاتف : 04-2822936 
فاك�ص :   م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021 �لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي

ا�صم امل�صفي : كودو�ض بي ار ا�ض حما�شبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �صفيان على �صعيد بن �صلوم الفال�صي - 
الهاتف : 2822936-04 فاك�ص :        مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�صياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية بليون روم لتجارة 
الذهب - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/24 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/28 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة

70021
�لعدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

 �إخطار عديل بالوفاء 
برقم �ملحرر 2022/0056630 

اخطار عديل للوفاء مببلغ 20000 درهم
املخط�ر : حممد قا�صم ح�صويل - عراقي اجلن�صية ، واحمل بطاقة هوية رقم )784196379540741(

العنوان : ال�صارقة - املجاز - هاتف رقم : )971501789796(
mohammedqassem100@gmal.com : الربيد اللكرتويل

املخطر اإليه : ا�صحاق مرزا ابراهيم غلوم املازمي - اماراتي اجلن�صية
العنوان :ال�صارقة - مويلح - قرب �صيتي �صنرت الزاهية - بناية الوليد للعقارات - �صقة 510

هاتف رقم : )971504888186(
مو�صوع الإخطار : املطالبة مببلغ قدره )20،000( درهم ،

- حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر مبوجب اي�صال اإقرار �صند امانه مببلغ وقدره )20000( درهم )ع�صرون الف 
درهم( و عليه اأن يرد املبلغ عند ال�صداد كامال حن الطلب،

- حيث ان املخطر طلب من املخطر اإليه ب�صداد املبلغ تكرارا ومرارا وذلك �صخ�صيا وهاتفيا وكل الو�صائل التوا�صل ولكن 
دون جدوى ، - حيث اأن املخطر طالب املخطر اإليه و ممتنع عن �صداد املبلغ دون مربر ،

- وحيث ان املخطر يرغب يف اخطار املخطر اإليه ب�صرورة �صداد املبلغ يف موعد اق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ الخطار وال 
�صوف يقوم املخطر باتخاذ الجراءات القانونية �صده. 

-  وعليه يلتم�ص املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا.
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533



ثقافة وفن�ن

30

األربعاء   30  مارس    2022  م   -    العـدد   13506  
 Wednesday     30   March   2022   -  Issue No   13506

•• دبي – د.حممود علياء

  ا�صتقبل مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي وفداً 
يف  الإ�صالمية  والفنون  للح�صارة  العربية  اجلمعية  من 
القاهرة ، �صمَّ الوفد ُكالاًّ من الدكتور حممد علي زينهم، 
اجلعفراوي،  ال��دي��ن  �صالح  وال��دك��ت��ور  اجلمعية،  رئي�ص 
جامعات  اإىل  ينتمون  الذين  اجلمعية  اأع�صاء  من  وع��دد 

وموؤ�ص�صات ثقافية عربية خمتلفة. 
  هدفت الزيارة اإىل التعرف اإىل اخلدمات التي يقدمها 

واجلمعية  املركز  بن  التعاون  تعزيز  اآلية  وبحث  املركز، 
من خالل ترتيب اتفاقية تعاون يف املجالت امل�صرتكة.

  وقد رحب الدكتور حممد كامل جاد، مدير عام املركز، 
ال��ذي يقوم به  ال��دور  اإليهم عن  ال��زائ��ر وحت��دث  بالوفد 
امل��رك��ز يف حفظ ال���رتاث الإن�����ص��اين يف ال��ع��دي��د م��ن دول 
امل�صتقبلي مع  للتعاون  املركز  ا�صتعداد  اأبدى  كما  العامل، 
�صعبة  رئي�ص  الظاهري،  اأن��ور  الأ�صتاذ  ق��ام  ثم  اجلمعية، 
بجولة يف  الوفد  با�صطحاب  املركز،  العامة يف  العالقات 
اأق�صام املركز بداأت مبعر�ص م�صرة العطاء حيث �صاهدوا 

رئي�ص  املاجد،  جمعة  ال�صيد  مل�صرة  بال�صور  توثيقاً  فيه 
املركز، وهو يزور العديد من بلدان العامل لعقد اتفاقيات 
ن��ال��ه��ا تقديراً  ال��ت��ي  ال��ت��ك��رمي��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ت��ع��اون، 
�صاهدوا  كما  الثقافة،  ون�صر  ال���رتاث  حفظ  يف  جل��ه��وده 

بع�ص مقتنيات املركز من خمطوطات وكتب نادرة.
  ويف ختام الزيارة اأ�صاد الدكتور حممد علي زينهم، رئي�ص 
لعموم  خمتلفة  خدمات  من  يقدمه  وم��ا  باملركز  ال��وف��د، 
فئات املجتمع من باحثن وطلبة علم، وقام باإهداء املركز 

ميدالية اجلمعية.

•• ال�سارقة-الفجر:

يف  الأوىل  ا�صتعداداتها لالحتفاء مبوؤيتها  اإط��ار  يف 
نظمت  املئة”،  “خلوة  �صعار  وحت��ت   ،2025 العام 
مكتبات ال�صارقة جل�صة ع�صف ذهني بعنوان “املئوية 
�صعادة  تراأ�صها  العامة”،  ال�صارقة  ملكتبات  الثانية 
ال�صارقة  ال��ع��ام��ري، رئي�ص هيئة  رك��ا���ص  ب��ن  اأح��م��د 
مكتبات  مديرة  بو�صليبي،  اإمي��ان  بح�صور  للكتاب، 
الأكادميين  م��ن   50 وم�صاركة  العامة،  ال�صارقة 
احلكومية  ال��دوائ��ر  ومديري  واملثقفن  واملفكرين 

يف اإمارة ال�صارقة. 
“التخطيط  ب��ع��ن��وان  ن����دوة ح���واري���ة  ن��ظ��م��ت  ك��م��ا 
الثقايف”، ا�صت�صافت خاللها نخبة من الأكادميين 
ال���ث���ق���ايف وتطوير  ب���ال�������ص���اأن  امل��ع��ن��ي��ن  وامل���ف���ك���ري���ن 
م�صادر املعرفة، حتدث فيها كل من الدكتور عماد 
عبدالعزيز جاب اهلل، اأ�صتاذ علوم املعلومات امل�صاعد 
ورئي�ص تقنية املعلومات يف جامعة ال�صارقة، واملفكر 
واأدارها  البازعي،  �صعد  الدكتور  ال�صعودي،  والناقد 
غيث ح�صن احلو�صني، وتناولت اأهمية التخطيط يف 
العامة كم�صادر  التطويرية للمكتبات  و�صع الأطر 
ت�صكيل  يف  ت�صهم  التي  وال�صرتاتيجيات  للمعرفة، 

جمتمع مثقف وواٍع. 

عالقات عاملية
ويف كلمته الفتتاحية للندوة، اأكد �صعادة اأحمد بن 
اأن  للكتاب،  ال�صارقة  هيئة  رئي�ص  العامري،  ركا�ص 
اهتمام ال�صارقة باملكتبات �صّكل اأحد �صور اهتمامها 
العاملية،  املعرفة  عوا�صم  بن  وح�صورها  مبكانتها 
لفتاً اإىل اأن ال�صارقة اليوم ترتبط بعالقات تعاون 
معرفية  وم��وؤ���ص�����ص��ات  مكتبات  م��ع  م�صرتك  وع��م��ل 
واأنها  الأم��ري��ك��ّي��ة،  الكونغري�ص  مكتبة  مثل  عاملية 
ال���ي���وم ت��ه��ت��م ب��ال��ن��ه��و���ص ب����دور امل��ك��ت��ب��ات، ل��ي�����ص يف 
ال�صارقة ودولة الإم��ارات وح�صب، واإمنا يف خمتلف 

بلدان العامل. 
وقال العامري: “اإن حفل ال�صتعداد ملئوية مكتبات 
مل�صروع  التاريخية  للجذور  ا�صتعادة  ميثل  ال�صارقة 
�صاحب  روؤي��ة  عند  ووقفة  الثقايف،  ال�صارقة  اإم���ارة 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، 
ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة، التي قادت اإىل 
تاأ�صي�ص �صتة اأفرع من مكتبات ال�صارقة يف خمتلف 

مدن ومراكز الإم��ارة، واأك��دت اأن املكتبات هي املراآة 
التي تنظر فيها الأمم لنف�صها، وترى امل�صتقبل من 

خاللها«. 

ا�شت�شراف التطورات
الدكتور  اأك��د  الثقايف”،  “التخطيط  ن��دوة  وخ��الل 
الثقايف  التخطيط  عن  احلديث  اأن  البازعي  �صعد 
الذي  ��م،  امل��ن��ظَّ مب�صتواها  الثقافة  ع��ن  ح��دي��ث  ه��و 
واأن  ال�صعبية،  باأبعادها  الثقافة  م�صطلح  يتجاوز 
اأهمية التخطيط الثقايف تربز من خالل املوؤ�ص�صات 
يف  املرونة  اأهمية  اإىل  لفتاً  الثقايف،  بال�صاأن  املعنية 
عملية التخطيط، بحيث ي�صمح مبواكبة املتغرات، 
وا���ص��ت�����ص��راف ال��ت��ط��ورات امل��ت�����ص��ارع��ة ال��ت��ي مت��ر بها 
ي��ر���ص��م اخلطوط  ن��ف�����ص��ه  ال���وق���ت  امل��ج��ت��م��ع��ات، ويف 

العامة، بحيث ينتج اأهدافاً قابلة للتحقيق.
العربي  واقعنا  يف  ال�صارقة  “باتت  البازعي:  وق��ال 
اأه��ل��ت��ه��ا اإجنازاتها  ب��ال��ث��ق��اف��ة، وق���د  م��رت��ب��ط��اً  ا���ص��م��اً 
الطيبة  ال�صمعة  تزل  ومل  للثقافة،  عا�صمة  لتكون 
مناطق  كافة  بها  حتفل  التي  الثقافية  للفعاليات 
قيادة  اأن  ري��ب  ول  ي���وم،  بعد  ي��وم��اً  تتعزز  الإم����ارة 
الإمارة من رجل مثقف مثل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ه��و حالة 
ا�صتثنائية جعلت الثقافة مرتكزاً للتخطيط، ورمزاً 

من رموز اإ�صهام الثقافة يف النجاحات التنموية«.

اأمة كتاب
ب�������دوره، ق����ال ال���دك���ت���ور ع���م���اد ع��ب��د ال���ع���زي���ز جاب 
هو  بالكتاب  و�صغفهم  كتاب،  اأم��ة  العرب  “اإن  اهلل: 
ح�صارتهم  ت�صكيل  يف  اأ�صهمت  ال��ت��ي  ال�صمات  م��ن 
موؤكداً  الزمان”،  م��ن  ق��رون  م��دى  على  وتفوقهم 
اأن ما مييز النظرة الر�صمية اإىل مكتبات الغد، هو 
اأنها حتولت من املخازن اإىل الإتاحة املطلقة، لتكون 
�صروحاً حياتية واإن�صانية اأ�صيلة ورا�صخة يف تاريخ 

الأمم وال�صعوب.

تو�شيات الع�شف الذهني
وعقب الندوة، افتتحت “مكتبات ال�صارقة العامة” 
ملكتبات  الثانية  “املئوية  ال��ذه��ن��ي  الع�صف  جل�صة 
 50 م��ن  اأك���ر  جمعت  وال��ت��ي  العامة”،  ال�����ص��ارق��ة 
واملعريف  الثقايف  بال�صاأن  وخبراً  ومفكراً  اأكادميياً 

 6 حول  النقا�صات  تركزت  حيث  املكتبات،  وتطوير 
والتعليم  املكتبات  الأطفال،  واأدب  املكتبات  حم��اور: 
امل��ك��ت��ب��ات والإب������داع، املكتبات  ال��ت��ق��ل��ي��دي وال���ذات���ي، 
املكتبات  للمجتمع،  احليوية  بالقطاعات  وربطها 
امل��ك��ت��ب��ات والإع�����الم وتقنيات  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل، واأخ�����راً 

التوا�صل. 

املكتبات والتعليم
التي  املهمة  التو�صيات  من  بعدد  امل�صاركون  وخ��رج 
جهة  ال�صارقة”  “مكتبات  دور  تر�صيخ  يف  ت�صهم 
وتكري�ص  املعرفة،  جمتمع  بخدمة  معنية  ثقافية 
املعنيون  اق��رتح  حيث  النا�ص،  حياة  يف  الكتاب  دور 
مبحور “املكتبات والتعليم” تقدمي خدمات املكتبات 
يف البيئة الرقمية، وعقد �صراكات مع دوائر املعرفة 

اخلارجية املعنية بال�صوؤون التعليمية. 
واأك������د امل�������ص���ارك���ون اأه��م��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال مع 
امل�����ص��ت��ف��ي��د م���ن خ���الل و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل، وتوفر 
التدريب والتعليم امل�صتمر للكوادر الب�صرية، اإ�صافة 
يعنى  العامة  املكتبة  يف  بحثي  م��رك��ز  تاأ�صي�ص  اإىل 
بالدرا�صات املرتبطة بالتحديات والق�صايا النا�صئة 
حتويل  اأه��م��ي��ة  اإىل  لفتوا  كما  امل��ك��ت��ب��ات،  جم��ال  يف 
يطلق  وال��ت��ي  للمعرفة،  منتجة  م��راك��ز  اإىل  املكتبة 

عليها “خمتربات البتكار«. 

املكتبات واأدب الطفل
ويف حمور “املكتبات واأدب الطفل”، اقرتح امل�صاركون 
يف اجلل�صة الرتويج للمكتبة والقراءة لدى الأطفال 
الأ�صرة،  مع  بالتن�صيق  وذل��ك  الأوىل،  املراحل  منذ 
اإىل بيئة  املكتبات  واإع��داد مبادرات وم�صاريع حتول 
جاذبة لالأطفال، عن طريق تبني املكتبات ملواهبهم 
دور  وتفعيل  امل��ك��ت��ب��ات،  يف  وممار�صتها  وه��واي��ات��ه��م 

املكتبات املدر�صية لأداء دورها على اأكمل وجه.
زت التو�صيات على تبني نوادي قراءة لالأطفال،  وركَّ
مبنظر  مبتكرة  �صخ�صية  ت�صميم  اق��رتح��ت  ك��م��ا 
بها  ويرتبط  املكتبات  ع��ن  ت��ع��ربِّ  ل��الأط��ف��ال  حمبب 
بلقائها،  ال�صغار  ي�صعد  و�صخ�صية  كرمز  الأط��ف��ال 
ت�صتهدف  التي  والفعاليات  املكتبة  يف  وت�صتقبلهم 
الحتياجات  ذوي  اإي��الء  اأهمية  مع  الطفولة،  فئة 
اخل���ا����ص���ة الأه���م���ي���ة، ودجم���ه���م م���ع ن��ظ��رائ��ه��م يف 

مبادرات القراءة. 

املكتبات واالإبداع
والإبداع”  “املكتبات  حم��ور  يف  امل�����ص��ارك��ون  اق���رتح 
دمج املكتبة التقليدية مع مناذج املكتبات املتطورة، 
واإتاحة  املكتبات،  من  ومتطور  جديد  من��وذج  خللق 
بكبار  اخل��ا���ص��ة  امل��ك��ت��ب��ات  حتتويها  ال��ت��ي  املقتنيات 

امل��ف��ك��ري��ن والأك���ادمي���ي���ن والأدب������اء اأم����ام اجلمهور 
�صرورة  املجموعة  اق��رتح��ت  كما  عليها،  ل��الط��الع 
تطوير مراكز بيع الكتب، اإ�صافة اإىل اإدخال عن�صر 
�صمن نظام تقييم الأداء  املكتبات”  على  “الإقبال 

للموظفن. 

املكتبات وامل�شتقبل
حتدث  وامل�صتقبل”،  “املكتبات  حم����ور  و���ص��م��ن 
امل�صتقبل،  لدرا�صات  وحدة  تاأ�صي�ص  حول  امل�صاركون 
علمية  م��ب��ادئ  على  مبنياً  املكتبات  تطوير  ليكون 
مواءمة  مل��دى  معيارية  مقايي�ص  وو���ص��ع  را���ص��خ��ة، 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  م��ع  للمكتبات  احل����ايل  ال���واق���ع 
جميع  وحت��وي��ل  عليها،  والتفوق  ملواكبتها  العاملية 
مبوازاة  الفرتا�صي  الواقع  اإىل  املكتبات  ن�صاطات 
الواقع احلقيقي، بحيث تكون هناك معار�ص كتب 

واأندية قراءة وثقافة عامة افرتا�صية.
واأدوار  مفهوم  جت���اوز  ���ص��رورة  التو�صيات  واأك����دت 
املكتبة لتكون اأكر من مكان للقراءة، باأن حتت�صن 
حفالت توقيع الكتب، والفعاليات الثقافية، وتاأخذ 
الطابع الجتماعي اأكر من الطابع املعريف، لتحويل 
لتبادل  مكان  اإىل  الكتب  لتبادل  مكان  م��ن  املكتبة 
اأن  �صاأنها  م��ب��ادرات من  اإيجاد  وذل��ك عرب  الأ�صياء، 
ت�صهم يف التوا�صل الثقايف بن رواد مكتبات ال�صارقة 

والقراء من جميع الثقافات واجلن�صيات. 

املكتبات والقطاعات احليوية 
احليوية  بالقطاعات  وربطها  “املكتبات  حمور  ويف 
الع�صف  ج��ل�����ص��ة  يف  امل�����ص��ارك��ون  ن���وه  للمجتمع”، 
املكتبة واجلهات  ال�صراكات بن  اأهمية  اإىل  الذهني 
الأخرى، ول�صيما املراكز الثقافية ومراكز الطفولة، 
بحيث  واجلامعات،  الثقافية  والنوادي  واجلمعيات 
ب��ي��ن��ه��ا وحتالفات  ت���وا����ص���ل  ���ص��ب��ك��ات  ه���ن���اك  ت���ك���ون 
واإتاحة  م�صرتكة،  م��ب��ادرات  لتاأ�صي�ص  ا�صرتاتيجية 
رواب��ط يتم ال�صرتاك  املكتبات رقمياً عرب  خدمات 

بها للدخول اإىل حمتويات املكتبة. 

املكتبات واالإعالم
“املكتبات والإع��الم وتقنيات التوا�صل”  ويف حمور 
املكتبات  ا�صتثمار  ���ص��رورة  ع��ل��ى  امل�����ص��ارك��ون  اأج��م��ع 
العامة لالإعالم بكافة اأ�صكاله، حيث ميثل الإعالم 
واحداً من اأهم مقومات تعزيز الفعل الثقايف ورفع 
ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة ال���ق���راء، ك��م��ا اأك�����دوا اأه��م��ي��ة تبني 
بالثقافة  للعناية  متكاماًل  منهجاً  الإع��الم  و�صائل 
ر�صالة  لأداء  ال�صارقة”  “مكتبات  م��ع  والت�صارك 
الدوائر  كافة  على  تنعك�ص  التي  الثقافية  ال�صارقة 

واجلهات وامل�صاريع التطويرية لالإمارة. 

و�شعت تو�شيات لر�شم مالمح مئويتها الثانية

مكتبات �ل�سارقة جتمع 50 �أديبًا ومفكرً� يف ع�سف ذهني ��ستعد�دً� لالحتفاء مبئويتها �لأوىل

•• العني-الفجر: 

نّظمت كلية العلوم الإن�صانية الجتماعية بجامعة 
املتحدة عدة حما�صرات �صمن  العربية  الإم��ارات 
جمموعة  ح�����ص��ره��ا  ال���ق���راءة،  �صهر  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
التدري�صية  الهيئة  واأع�����ص��اء  الطلبة  م��ن  وا�صعة 
على  الت�صجيع  ب��ه��دف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ب��اجل��ام��ع��ة، 
الفرد  على  واأث��ره��ا  بالفوائد  والتعريف  ال��ق��راءة 

واملجتمع.
بن  حممد  بنت  �صما  ال��دك��ت��ورة  ال�صيخة  وق��دم��ت 
موؤ�ص�صات  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نهيان-  اآل  خالد 
الثقافية  ن��ه��ي��ان  اآل  خ���ال���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة - حم��ا���ص��رة ع��ن��وان��ه��ا )م������اذا بعد 
ال��ق��راءة؟(.  اأب��رزت فيها حجم الهتمام بالقراءة 
والذي توليه دولة الإمارات العربية املتحدة، عرب 
تخ�صي�ص عام للقراءة، ثم تخ�صي�ص �صهر �صنوي 
لي�صت  ال��ق��راءة  اأن  مو�صحة  باأهميتها،  للتوعية 
لنتقال  والو�صيلة  الطريق  هي  بل  لذاتها،  هدفاً 

املعرفة وتبادل العقول لإنتاجها الفكري.
�صمات  اأه��م  �صما  الدكتورة  ال�صيخة  وا�صتعر�صت 
الإن�صان  “اأن  وق��ال��ت:   ،“ القارئة  “ال�صخ�صية 
الأ�صئلة  ط��رح  على  ال��ق��درة  نف�صه  مينح  ال��ق��ارئ 

يف  القراءة  دور  اإىل  ال�صتنتاجات”، م�صرة  وبناء 
التغير، واأن قلياًل من الوقت وكثر من املعرفة 
ودعت  املثقف”.  الإن�����ص��ان  ح��ي��اة  يف  ف��رق��اً  ي�صنع 
 6  ( مبادرة  تطبيق  جتربة  اإىل  وال�صباب  الطلبة 
ل��ل��ق��راءة ب�صفة  ي��وم��ي��اً  ق���راءة ( تخ�ص�ص  دق��ائ��ق 
بعد  ف��ارق��اً  �صنلم�ص  اأن��ن��ا  اإىل  م��وؤك��دة   . منتظمة 
تكوين  يف  ال�صتة  الدقائق  ت�صنعه  فيما  �صهرين 

فكر القارئ. 
ال�صطحية”  “القراءة  اأ�صمته:  اأي�صاً مما  وحذرت 
اأن  دون  التباهي  لغر�ص  البع�ص  ميار�صها  التي 
فكر  يف  عميقاً  تغيراً  حت��دث  اأو  قيمة  اأي  ت��رتك 
الن�صان.  فقالت : “ قد يقراأ اأحدهم كتاباً واحداً 
بعمق وبتفكر وتاأمل وتفاعل مع املعارف التي يف 
الكتاب لينتج اأفكاراً ومعارف جديدة متثل اإ�صافة 
لنف�صه وفكره ولذاته وملجتمعه”. واأكدت ال�صيخة 
�صما اأن حتفيز الأجيال على القراءة هي م�صوؤولية 
املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  وم��در���ص��ة  بيت  م��ن  اجلميع 

املختلفة. 
من جهته اعترب اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية والعالقات 
ال��دول��ي��ة يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ال��دك��ت��ور م�صلح 
“الدبلوما�صي  بعنوان  له  يف حما�صرة  الأحبابي  
املتميز.. وثقافة القراءة”  اأّن الدبلوما�صي املتميز  

يكون دوماً قارئاً ومطلعاً وملماً ويتمتع مبخزون 
ي��وؤه��ل��ه لأن مي��ث��ل وط��ن��ه بفخر  م��ع��ريف وث���ق���ايف 

واعتزاز ويحمل ر�صالتها باحرتاف وكفاءة.
واعتبارات  موا�صفات  ثمة  “اأّن   : الأحبابي  وق��ال 
عديدة كي يكون الدبلوما�صي ناجحاً، م�صراً اإىل 
اأّن م��ن اأب���رز واأه���م ه��ذه الع��ت��ب��ارات ه��ي القراءة 
القراءة  ع��ن  النقطاع  وع��دم  وال��ه��ادف��ة  امل�صتمرة 
باأي حال من الأح��وال. كما عر�ص الأحبابي اأمام 
يف  واملمتدة  العميقة  الدبلوما�صية  خربته  طلبته 
اأنحاء العامل خالل عمله الدبلوما�صي يف �صفارات 
الدولة على ال�صعيد العربي والدويل، وبّن اأّن ل 
اأحد ينكر اأهمية وفوائد القراءة يف حياة الن�صان 

ب�صكل عام والدبلوما�صي على وجه اخل�صو�ص.
وك�صف الأحبابي اأّن �صخ�صية الدبلوما�صي الناجح 
و�صفات  وق���درات  مب��وؤه��الت  يتمتع  اأن  ت�صتدعي 
الدماثة  م��ن��ه��ا  وم��ه��ن��ي��ة  واأخ���الق���ي���ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
ابتكار  على  وال��ق��درة  التدبر  وح�صن  والتوا�صع، 
احللول، القدرة على تعلم التاريخ وا�صتيعابه، اإىل 
و  التغلب عليها،  التحديات ومهارة  تقدير  جانب 
�صيا�صة  يخدم  مب��ا  حت��دي��ات  اإىل  الفر�ص  حتويل 
املوؤثرة  ال��ك��اري��زم��ا  اإىل ج��ان��ب  دول��ت��ه اخل��ارج��ي��ة، 

واللبقة.

حما�سر�ت عن �أهمية �لقر�ءة على �لفرد �سمن
 فعاليات �سهر �لقر�ءة بجامعة �لإمار�ت

وفد من �جلمعية �لعربية للح�سارة 
و�لفنون �لإ�سالمية يزور �ملركز

ال�شارقة  حاكم  روؤية  العامري:  ••اأحمد 
توؤكد اأن املكتبات هي املراآة التي تنظر فيها 

االأمم لنف�شها وترى امل�شتقبل من خاللها
واقعنا  يف  ال�شارقة  البازعي:  ••�شعد 
العربي ا�شم مرتبط بالثقافة و�شمعُتها 

الطيبة تتعزز مبنجزاتها 
هو  الب�شري  العن�شر  اهلل:  جاب  ••عماد 
املحرك االأ�شا�شي الأي خطط تعنى بال�شاأن 

الثقايف واملعريف
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�أ�سباب جتعل "ر�جعني يا هوى" من 
�مل�سل�سالت �ملنتظرة يف رم�سان 2022

ومنذ عر�ص الربومو الدعائي للم�صل�صل وحاز على اإعجاب 
العديد من املتابعن وقالوا اإنهم يحر�صون على م�صاهدته 

خالل �صهر رم�صان القادم، وذلك لعدة اأ�صباب:

�شالمة حممد  – املخرج   1
الكبار  املخرجن  و�صط  ا�صمه  و�صع  ولكنه  �صنه  �صغر  رغم 
وخ�صو�صاً  القادمة،  ال�صنوات  خالل  قدمها  التي  باأعماله 
مع  ق�����دم   2018 ع�����ام  ال���رم�������ص���اين، يف  امل���و����ص���م  خ�����الل 
كان  وال���ذي  "رحيم"  م�صل�صل  ج��الل  يا�صر  الكبر  النجم 
بن  مكانة  ل��ه  ظ��ل  �صنوات  بعد  وحتى  عر�صه  وق��ت  تريند 
امل�صاهدين، ويف العام املا�صي قدم م�صل�صل "ملحمة مو�صى" 
م��ع ال��ن��ج��م حم��م��د رم�����ص��ان وال����ذي مت��ي��ز يف اإخ���راج���ه من 
اجلميع  اأث��ن��ى  وال��ت��ي  امللحمية  للم�صاهد  ت��ق��دمي��ه  خ���الل 
الطريقة وخ�صو�صاً  بهذه  اإخراجها  وكيفية  اإخراجها  على 
وخارج  العظيمة،  امل�صاهد  م��ن  وغ��ره��ا  الفي�صان  م�صهد 
املو�صم الرم�صاين قدم م�صل�صلي "احلرامي" و"�صتات بيت 
اإل  املعادي" واللذان رغم عر�صها خارج املو�صم الرم�صاين 
فمن  امل�صاهدين،  واإع��ج��اب  عالية  م�صاهدات  حققا  واأنهما 
لنا  يقدما  اأن  النبوي  خالد  النجم  مع  تعاونه  مع  املنتظر 

عماًل يليق باأ�صماءهما.

النبوي – خالد   2
يب�صر  فني  عمل  اأي  على  وح��ده  النبوي  خالد  النجم  ا�صم 
النجم  حري�صاً  ك��ان  م��ا  ف��دائ��م��اً  عظيم،  فني  عمل  ب��وج��ود 
من  العمل  كان  �صواء  للم�صاهد  يقدمها  التي  اختياراته  يف 
فخالل  ح��ل��ق��ات،  ل��ع��دة  ���ص��رف  ك�صيف  ح��ل  ل��و  اأو  بطولته 
املوا�صم الرم�صانية املا�صية قدم لنا العديد من امل�صل�صالت 
كنا  "ملا  اأو  الغروب"  "واحة  مثل  ال��ذاك��رة  يف  �صتظل  التي 
"البحث  �صغرين"، وحتى عندما حل �صيفاً على م�صل�صل 

اجلميع  واأث��ن��ى  م�صاهدة  الأع��ل��ى  حلقاته  عال" ك��ان��ت  ع��ن 
يف  النبوي  خالد  النجم  تواجد  لذلك  ومتثيله،  اأدائ��ه  على 
العمل يجعلنا دائماً منتظرين للجديد الذي �صيقدمه لنا 

من خالل امل�صل�صل.

عكا�شة اأنور  – اأ�شامة   3
من  عكا�صة  اأن����ور  اأ���ص��ام��ة  وال�صيناري�صت  العظيم  ال��ك��ات��ب 
مرتبطة  دائ��م��اً  و�صتظل  ع�صره،  يف  امل�صرين  الكتاب  اأه��م 
الأعمال الرم�صانية با�صم الكاتب الكبر من بداية م�صل�صل 
"زيزينيا" و"عفاريت ال�صيالة" و"ليايل احللمية" وغرها 
من امل�صل�صالت العظيمة التي كتبها الكاتب الكبر، وو�صع 
�صيظل  لعمل  وح���ده لن��ت��ظ��ارن��ا  يكفى  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ا���ص��م��ه 
اإذاع��ي��اً عر�ص �صنة  اإن��ه ك��ان عماًل  اأذه���ان اجلميع، رغ��م  يف 
2004 بطولة النجم منة �صلبي، اإل اأن اإعادة اإحياءه لعمل 
تلفزيوين يعترب تكرمياً للعمل والكاتب العظيم اأ�صامة اأنور 

عكا�صة.

امل�شل�شل – ق�شة   4
اأبو الهنا"  "بليغ  "راجعن يا هوى" يطرح حكاية  م�صل�صل 
مبواجهة  ليبداأ  الغياب،  من  �صنوات  بعد  م�صر  اإىل  العائد 
يف  جتارته  خ�صائر  نتيجة  عليه،  طائلة  دي��ون  �صداد  كيفية 
اأخيه  ورث��ة  م��ن  امل���راث  ا�صتعادة حقه يف  فيحاول  اأوروب����ا، 
لكن  وال�صغائن،  الكراهية  بينهم  ت�صتعل  ال��ذي��ن  امل��ت��ويف، 
دخوله يف حياتهم يجعله يواجه مهمة اأكر �صعوبة تتمثل 
يف كيفية مل �صمل العائلة باحلب والتاآخي جمدداً، يف الوقت 
فريدة،  م��ع  القدمية  حبه  ق�صة  الظهور  اإىل  تعود  نف�صه، 
الدكتورة ماجي، وهي  ويدخل جتربة عاطفية جديدة مع 
امل�صري  املواطن  ت�صد  ما  دائماً  ب�صيطة  اجتماعية  ق�ص�ص 
وا�صحة من  الق�صة  رم�صان، وطريقة عر�ص  يف  خ�صو�صاً 

الرتيلر اأنها ب�صيطة للم�صاهدين.

 نور اللبنانية طبيبة نف�شية 
بعد ح�صورها املميز يف رم�صان املا�صي، توا�صل النجمة نور 
يف  بامل�صاركة  التوايل  على  الثالث  للعام  تواجدها  اللبنانية 
النبوي،  اأمام النجم خالد  بطولة م�صل�صل راجعن يا هوا، 
الكاتب  ق�صة  امل�صل�صل  املقبل،  رم�صان  يف  عر�صه  وامل��ق��رر 
الراحل وعميد الدراما العربية اأ�صامة اأنور عكا�صة، ويقوم 
باملعاجلة الدرامية حممد �صليمان عبد املالك، ومن اإخراج 

حممد �صالمة.
و�صبق للكاتب اأ�صامة اأنور عكا�صة تقدمي "راجعن يا هوا" 
يف م�صل�صل اإذاعي عام 2004، ويعترب من اأ�صهر امل�صل�صالت 
الإذاعية خالل تلك الفرتة، واأُختر كاأح�صن م�صل�صل اإذاعي 

حينها.
اأب��و الهنا ال��ذي يعود اإىل  اأح��داث امل�صل�صل حول بليغ  ت��دور 
يف  جت��ارت��ه  خ�صر  بعدما  امل���راث  يف  حقه  ل���ص��ت��ع��ادة  م�صر 
اأوروب��ا، ولكنه يجد نف�صه اأمام مهمة اأخرى، وهي مل �صمل 
العائلة من جديد، وجت�صد نور دور الطبيبة النف�صية ماجي 
ب��ال��رج��ال ب�صبب جتربة  ت��ث��ق  ت��رف�����ص الرت���ب���اط ول  ال��ت��ي 
عاطفية قدمية موؤملة، ولكنها تدخل يف عالقة حب جديدة 

مع بليغ.
"راجعن يا هوا" من اإنتاج �صركة اأروما �صتوديوز، وي�صارك 
اأحمد  النبوي،  اأنو�صكا، وفاء عامر، نور  يف بطولته كل من 
واملخرج  ن��ور  ب��ن  ال��ث��اين  التعاون  وه��و  �صيحة.  وهنا  بدير 
حقق  ال��ذي   )2018( رحيم  م�صل�صل  بعد  �صالمة  حممد 

جناحاً كبراً وقت عر�صه.
اأحدث اأعمال نور كانت م�صاركتها مع يا�صر جالل يف بطولة 
م�صل�صل �صل راجل الذي عر�ص يف مو�صم رم�صان 2021، 
كما ���ص��ارك��ت يف ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج امل��ق��ال��ب خم�ص جن���وم، مع 
ك��ل م��ن غ��ادة ع���ادل، م�صطفى قمر، ك��رمي فهمي وحممد 

ال�صرنوبي.

وقبلها ُعر�ص ل� نور م�صل�صل الدراما الجتماعية الربن�ص، 
بطولة حممد رم�صان، والذي حقق جناحاً كبراً يف رم�صان 

جمال  م�صل�صل  يف  البطولة  بدور  قيامها  بجانب   ،2020
احلرمي، من اإخراج منال ال�صيفي واإنتاج �صركة �صيرجي.

ت�صارك الفنانة ماريا رحماين يف م�صل�صل 
"داميا عامر"، الذي انتهى فريق العمل 
من ت�صوير امل�صاهد الأوىل منه مبدينة 
ال��ق��اه��رة ل�صتكمال  اإىل  وع���اد  ال��غ��ردق��ة 

ت�صوير امل�صاهد الداخلية. 
ور�صة  ت��األ��ي��ف  عامر"،  "داميا  م�صل�صل 
اأحمد  املوؤلف  اإ�صراف  حتت  ال�صباب  من 
�صعبان،  م�صطفى  بطولة  ع��ب��دال��ف��ت��اح، 
لبلبة، مرنا نور الدين، �صالح عبد اهلل، 

حممد ثروت، وكرمي عفيفي وغرهم.
م�صطفى  ثنائية  ع���ودة  ال��ع��م��ل  ي�صجل 
حققا  بعدما  الهواري،  وجمدي  �صعبان، 
م�صل�صلي  خ�����الل  ال�����درام�����ا  يف  جن���اح���ا 
"الزوجة الرابعة"، عام 2012، و"مزاج 

اخلر"،عام 2013.
ل� ماريا  من جهة اأخ��رى، عر�ص موؤخراً 
رحماين م�صل�صل "منورة باأهلها"، الذي 
انطلق عر�صه يوم 4 فرباير املا�صي على 
من�صة �صاهد، وهو بطولة النجوم ليلى 
ال�صباعي،  وناهد  �صمرة،  وبا�صم  علوي، 
ال�صعدين، وعبا�ص  واأحمد  ع��ادل،  وغ��ادة 
حممد  تاأليف  من  والعمل  احل�صن،  اأب��و 

اأمن را�صي واإخراج ي�صري ن�صر اهلل.

يو�صف  ال�������ص���اب  ال���ف���ن���ان  ي��ع��ي�����ص 
الفني  الن�صاط  من  حالة  الأ�صقر، 
"الختيار"  مللحمة  ان�����ص��م  ح��ي��ث 
مل��و���ص��م��ه ال��ث��ال��ث، م���وؤك���دا اأن����ه دور 
خمتلف متاما، ومعربا عن �صعادته 
ال�صخم  العمل  ل��ه��ذا  باإن�صمامه 

واأنه ينتظره ال�صعب امل�صري.
ك���م���ا ب������داأ ت�������ص���وي���ر م�������ص���اه���ده يف 
يج�صد  ح��ي��ث  "توبة"  م�����ص��ل�����ص��ل 
وجتمعه  بكر"  "ه�صام  �صخ�صية 
امل�صاهد بالفنان عمرو �صعد وعدد 

كبر من اأبطال العمل.
وكان اآخر اأعماله م�صل�صل "ملوك 
خالل  ع��ر���ص  وال���ذي  اجلدعنة"، 
ال�������ص���ب���اق ال���رم�������ص���اين امل���ا����ص���ي، 
و����ص���ارك ف��ى ب��ط��ول��ت��ه ك��وك��ب��ة من 
رانيا  �صعد،  عمرو  اأبرزهم  النجوم 
اجلليل،  ع���ب���د  وع����م����رو  ي���و����ص���ف، 
دلل  وال��راح��ل��ة  رئي�ص،  ويا�صمن 
يو�صف  وال����راح����ل  ال���ع���زي���ز،  ع��ب��د 
�صعبان، ومن تاأليف عبر �صليمان، 

واإخراج اأحمد خالد مو�صى.

طرح خالل االأيام املا�شية الربومو الدعائي مل�شل�شل "راجعني يا هوى" على مواقع التوا�شل االجتماعي والذي من املنتظر عر�شه خالل 
اأنو�شكا، طارق  �شيحة، وفاء عامر،  اأحمد بدير، هنا  نور،  النبوي،  �شالمة وبطولة خالد  اإخراج حممد  املبارك.امل�شل�شل من  رم�شان  �شهر 
عبد العزيز، اإ�شالم جمال، م�شطفى دروي�ض، اإ�شالم ابراهيم، �شلمى اأبو �شيف، وهو من االأ�شا�ض ن�ض اإذاعي كتبه ال�شيناري�شت حممد اأنور 

عكا�شة وحوله الكاتب حممد �شليمان اإىل �شيناريو تلفزيوين.

ماريا رحماين ت�سارك 
يف م�سل�سل »د�ميا عامر«

يو�سف �لأ�سقر ي�سارك يف مو�سم در�ما 
رم�سان يف »�لختيار 3« و»توبة«
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ماذ� يحدث للج�سم بعد دقائق
 من �لإقالع عن �لتدخني؟

ك�صف الطبيب املتخ�ص�ص يف جراحة ال�صدر بامل�صت�صفى احلكومي الرو�صي 
حالة  يح�صن  التدخن  عن  الإق��الع  اأن  زينت�صينكو،  يفغيني  ببطر�صبورغ، 

الرئتن ب�صكل كبر ويحدث تغيرات باجل�صم منذ الدقائق الأوىل.
وقال زينت�صينكو: "بالفعل بعد ب�صع دقائق من تدخن ال�صيجارة الأخرة، 
ينخف�ص   النب�ص و�صغط الدم، وخالل اليوم الأول، ينخف�ص   م�صتوى اأول 

اأك�صيد الكربون يف الدم، ويعود م�صتوى الأك�صجن اإىل طبيعته".
واأو�صح اأنه بعد يومن من الإقالع عن التدخن ي�صبح طعم الأكل الذي 
م�صتقبالت  ل�صتعادة  نتيجة  ال�صهية  وتتح�صن  األ��ذ،  املدخن  يتناوله  ك��ان 
الذوق وال�صم لوظائفها الطبيعية. وبح�صب املتخ�ص�ص يف جراحة ال�صدر 
تتح�صن الدورة الدموية يف غ�صون ثالثة اأ�صهر بعد الإقالع عن التدخن، 
ويقل ال�صعال و�صيق التنف�ص، بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن خطر الإ�صابة بنوبة 

قلبية و�صكتة دماغية ينخف�ص اإىل مرتن تقريبا.

در��سة: مكمل طبيعي يقلل من 
دهون �لبطن يف 30 يوما فقط!

يف  احليوية  الأع�صاء  تهاجم  لأنها  رئي�صيا  قاتال  احل�صوية  ال��ده��ون  تعد 
اإجراء  البطن عن طريق  ده��ون  اجل�صم. وحل�صن احل��ظ، ميكنك تقلي�ص 

تعديالت غذائية ب�صيطة.
من  يقلل  اأن  ميكن  طبيعي  مكمل  ت��ن��اول  اأن  ال��درا���ص��ات  اإح���دى  ووج���دت 

الدهون ال�صارة يف "30 يوما فقط".
 ،Phytotherapy Research جملة  يف  ن�صرت  درا���ص��ة  وحققت 
 ،)Phytosome( الربغموت نبات  ملكمالت  لل�صمنة  امل�صادة  الآث��ار  يف 
 Citrus با�صم  اأي�صا  املعروف  الربغموت،  من  معياري  م�صتخل�ص  وهو 
bergamia Risso et Poiteau، وهي �صجرة �صغرة تزرع على 

طول ال�صاحل الأيوين ملنطقة كالبريا يف جنوب اإيطاليا.
اإىل جمموعتن  ع�����ص��وائ��ي  ب�����ص��ك��ل  م�����ص��ارك��ا   64 م���ا جم��م��وع��ه  واخ���ت���ر 
من  مغم   500 يتلقون  ف���ردا   33( مكملة  جمموعة  اأ���ص��ب��وع��ا:   12 مل��دة 
Phytosome الربغموت، قر�صان يوميا( وجمموعة الدواء الوهمي 
الدهون  معامالت  اأن  الباحثون  ووج��د  يوميا(.  قر�صان  �صخ�صا،   31(
الكثافة  املنخف�ص  وال��ك��ول��ي�����ص��رتول  ال�����ص��ار  وال��ك��ول��ي�����ص��رتول  احل�����ص��وي��ة 
الربغموت،   Phytosome جمموعة  ملحوظ" يف  ب�صكل  "انخف�صت 
الدهون احل�صوية، يعترب  الوهمي. ومثل  ال��دواء  ولكن لي�ص يف جمموعة 
كولي�صرتول الربوتن الدهني منخف�ص الكثافة مادة دهنية تنذر باأمرا�ص 
القلب. وعالوة على ذلك، بداأ تقليل الدهون احل�صوية يف غ�صون 30 يوما 
من تناول Phytosome الربغموت، كما لحظ الباحثون. ويف اخلتام، 
تقدم هذه الدرا�صة ال�صريرية دليال على اأن نبات الربغموت يوفر تاأثرات 
وتعديل  احل�صوية  ال��ده��ون  امل�صافة  القيمة  �صريبة  خف�ص  مثل  مفيدة، 
التغرات الأي�صية، بعد 30 يوما فقط من املكمالت، ما يوؤدي اإىل حماية 

واعدة جدا ل�صحة القلب والأوعية الدموية.

بذلك؟ �شمي  وملاذا  العوا�شم؟  بنهر  �شمي  الذي  النهر  • ما 
- نهر العوا�صم هو نهر الدانوب. و�صمي بذلك لأنه مير بعدة عوا�صم 

اأوروبية وهي "فيينا ، بوداب�صت ، بلغراد"
اأوروبا؟ يف  نهر  اأطول  هو  •  ما 

- نهر الفولغا
 • ما م�شاحة الياب�شة؟

ي�صاوي  ما  اأي  مربع  ميل  مليون   58 ح��وايل  الياب�صة  م�صاحة  -تبلغ 
11580 قدم مربع من الياب�صة لكل اإن�صان ت�صكل الياب�صة 29 باملائة 

من الكرة الأر�صية الباقي هو ماء وي�صاوي 71 باملائة 
االأر�ض؟ باطن  يف  يوجد  • ماذا 

نفقا يف جوفها نالحظ  اإذا حفرنا  ال�صخر  كبرة من  ك��رة  -الأر����ص 
اقل  الأر���ص��ي��ة  وه��ي  الق�صرة  الأوىل ه��ي  الطبقة  ع��دة  وج��ود طبقات 
من 4 اأميال حتت املحيط تليها طبقة �صميكة من ال�صخر ت�صل حتى 
ارتفعت  املركز  اقرتبنا من  كلما  الأر���ص  نحو مركز  امل�صافة  منت�صف 
ح��ار جدا  هناك �صخر  ال�صميكة  ال�صخر  احل���رارة حتت طبقة  درج��ة 
3100 من  تبداأ على ح��وايل  دائ��ب يعرف بالقلب اخلارجي واخ��راً 
حيث ن�صع اأقدامنا يعتقد اأن احلرارة يف مركز الأر�ص هي 11000 

فهرنهايت  

وحتركه. براأ�صها  ت�صتدير  اأن  دون  امل�صي  لميكنها  • البطة 
فقط. اإ�صم   50 على  يحتوي  وكان  1878م،  عام  يف  كان  العامل  يف  هاتف  دليل  دفرت  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الأزتيك. الهنود  قبل  من  اخرتع  الف�صار  اأن  تعلم  • هل 
نائماً. عمره  من  عاما   25 يق�صي  العادي  ال�صخ�ص  اأن  تعلم  • هل 

اأفريقيا. يف  اآخر  حيوان  اأي  من  اأكر  الب�صر  يقتل  النهر  فر�ص  اأن  تعلم  • هل 
كالأنبوب. الداخل  من  جوفاء  الرنة  حيوان  • �صعرة 

الإن�صان. ج�صم  يف  جهاز  اأكرب  هو  • اجللد 
املحيطات. يف  موجودة  النباتية  احلياة  من   85% اأن  تعلم  • هل 

�صهرة. ماركة  وهي  ليف�صيتز.  رالف  هو  احلقيقي  لورين  رالف  • اإ�صم 
ال�صكريات. ه�صم  لميكنها  اأنه  مع  ال�صو�ص  عرق  اأكل  حتب  الأرانب  اأن  تعلم  • هل 

فقط. حرفاً   13 من  تتكون  الأ�صلين  هاواي  �صكان  لغة  اأن  تعلم  • هل 
اللغة  يف   mt ب�  تنتهي  التي  الوحيدة  الكلمة  “حلمت” هي  تعني  التي   dreamt كلمة  اأن  تعلم  • هل 

الإجنليزية.
الركاب. عظمة  باإ�صم  وتعرف  الأذن،  يف  توجد  الإن�صان  ج�صم  يف  عظمة  • اأ�صغر 
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الفلفل احللو 
ك�����ص��ف��ت درا�����ص����ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة ان 
الأمالح  معظم  فيه  تتوفر  الفلفل 
تزود  حيث  والفيتامينات،  املعدنية 
بنحو  اجل�صم  منه  ج���رام   100 ك��ل 

فقط. حرارياً  �صعراً   24
وه���و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 6 ج���رام���ات من 

من  ملليجراماً  و22  الكال�صيوم،  من  ملليجرامات  و6  الكربوهيدرات، 
احلديد  من  و�صيء  البوتا�صيوم،  من  ملليجراماً   180 ونحو  الف�صفور، 
اجليدة  امل�صادر  من  احللو  الأخ�صر  الفلفل  ويعترب  والزنك.  وال�صوديوم 
الفلفل  م��ن  ج��رام   100 فكل  ج،  لفيتامن  مم��ت��ازاً  وم�����ص��دراً  اأ  لفيتامن 
تزود اجل�صم بنحو 160 ملليجراماً من فيتامن ج وهي تعادل اأكر من 
 60 اليومية  )احلاجة  الفيتامن  هذا  من  اليومية  اجل�صم  حاجة  �صعف 
ملليجراماً(. وين�صح بتناول الفلفل الأخ�صر احللو، با�صتمرار ملا فيه من 

األياف وفيتامينات م�صادة لالأك�صدة وجمددة للخاليا يف اجل�صم.
من  تقي  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ت��ي  اخل�����ص��راوات  �صمن  يقع  الأخ�����ص��ر  والفلفل 

الإ�صابة ب�صرطان الرئة.

اقرتب عيد ميالد ام توتة فاأخذت توته واخوها توتو يفكرون يف هدية عيد ميالد لمهما احلبيبة لكن توتة 
تذكرت �صيئا مهما وقالت .. لقد ن�صينا ياتوتو لي�ص معنا النقود الكافية.. وما معي ل يكفي �صيئا..ح�صنا يا 
اخي العزيز لنفكر يف �صيء واحد ن�صرتيه. فقال توتو اي�صا ما منلكه من نقود ل يكفي ل�صراء �صيء واحد.. 
ولكن عندي فكرة، لي�صنع كل منا هدية لمنا الغالية. واتفقا على ذلك ومل ي�صاهد احد توته وتوتو يلعبان 
اخته  وا�صتعار من  ملونا  وقلما  ورق��ا  القليل  توتو مباله  ا�صرتى   .. الثاين  اليوم  الواجبات ع�صر  انتهاء  بعد 
كل  ان��زوى  اي�صا،  للزجاج  والل��وان  توته مبا معها قطعة زجاجية كبرة  ا�صرتت  واي�صا  الف�صفورية،  الوانها 
منهما يف غرفته ل يخرج منها كثرا رمبا �صاهدت الم توتو وقد دخل غرفة اخته لثوان معدودة او �صاهدت 
توته وهي جتري لغرفة اخيها ثم تخرج م�صرعة، وهكذا احلال ملدة ثالثة ايام، بعدها طلبا م�صاعدة الب يف 
تغليف هداياهم، وحن جاء موعد العيد اجتمعت العائلة ال�صغرة حول كعكة جميلة �صنعها الب وقال: كما 
تنال ر�صاها، ف�صحك اجلميع و�صفقوا لالب، وقبل  ان  ارجو  وانا �صنعت كعكة لها  اليوم عيد ماما  تعرفون 
ان ينهالوا عليها تقطيعا، تقدمت توته وقالت من �صنع يدي هذه الهدية .. وقدمت لأمها لوحة من الزجاج 
ر�صمت عليها باقة رائعة من الزهور فرحت بها الم كثرا.. وقالت انها رائعة و�صتكون جزءا غاليا يف حياتي. 
وتقدم توتو وهو يحمل هديته ففتحتها الم لتفجاأ ببطاقة كبرة األ�صق بداخلها  �صورة للعائلة جمتمعة وقام 
بتزيينها بالوان ور�صومات م�صيئة وجميلة، وكتب عليه بخط رائع )يف ذكرى عيد ميالد امي اجلميلة لها منا 
كل احلب(، وعند ذلك مل ت�صتطع الم ان تعرب عن حبها للجميع ال بدموع لوؤلوؤية دق لها قلب اجلميع حبا 

واحرتاما ل�صت احلبايب.

اإميي فور�شيث تقف على ال�شجادة احلمراء خالل حفل توزيع جوائز االأو�شكار ، كاليفورنيا. رويرتز

تناول  بن  العالقة  ال�صينية  الطبية  العلوم  اأكادميية  علماء  در���ص 
القهوة وخطر الإ�صابة ب�صرطان الرحم. وات�صح لهم اأن القهوة قادرة 

على تخفي�ص خطر الإ�صابة ب�صرطان الرحم.
 Journal of Obstetrics and جم����ل����ة  وت���������ص����ر 
Gynaecology Research، اإىل اأن العلماء در�صوا 24 بحثا 
ت�صمل  بيانات  معها  ودر���ص��وا  القهوة،  م�صروب  لتناول  مكر�صا  علميا 

اأكر من 699 األف امراأة، بينهن 9833 اأ�صنب ب�صرطان الرحم.
ا�صتهالك  يف  الطفيفة  الخ��ت��الف��ات  بالعتبار  الباحثون  اخ��ذ  وق��د 
ال��ق��ه��وة ب��ن امل��ج��م��وع��ات وم�����ص��األ��ة ال��ت��دخ��ن وم��وؤ���ص��ر كتلة اجل�صم 

وال��ع��الج ب��ال��ه��رم��ون��ات. وا���ص��ت��ن��ادا اإىل الإح�����ص��ائ��ي��ات ال��ع��ام��ة، تبن 
عر�صة  اق��ل  ه��ن  كبرة  بكميات  القهوة  ي�صربن  ال��ل��وات��ي  الن�صاء  اأن 
لالإ�صابة ب�صرطان الرحم بن�صبة 29 باملئة، مقارنة بالن�صاء اللواتي 
ل ي�صربن القهوة اأو ي�صربن كمية قليلة منها، ولي�ص لطريقة حت�صر 
القهوة اأي تاأثر يف ذلك. وين�صح اخلرباء ب�صرورة ا�صت�صارة الأطباء 

املخت�صن لت�صخي�ص الإ�صابة بال�صرطان يف وقت مبكر.
يناير  م��ن  الأول  اأع��ل��ن��وا يف  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  علماء  اأن  وي��ذك��ر 
اجلاري، اأن تناول امل�صروبات املحالة ميكن اأن يزيد من خطر الإ�صابة 

ب�صرطان الأمعاء.

�كت�ساف قدرة �لقهوة على تخفي�س 
خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لرحم


