
�ص 22

�ص 31

 زكي ن�شيبة ي�شيد بالإجنازات 
العلمية والأكادميية التي 
حققتها جامعة الإمارات 

هيلدا خليفة:

 ل يهمني الظهور على 
ال�شا�شة ملجرد الظهور

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

القرع الع�سلي .. كنز من املعادن والفيتامينات
املعادن  من  كنز  الع�سلي  القرع  اإن  للتغذية  الأملانية  اجلمعية  قالت 
والبوتا�سيوم  العظام،  ل�سحة  املهم  بالكال�سيوم  وغني  والفيتامينات، 
ل�سحة القلب، واملغني�سيوم للقلب، والأع�ساب، والع�سالت، واحلديد 

لبناء الدم، والزنك لتقوية املناعة.
كاروتني،  البيتا  مب���ادة  غني  الع�سلي  ال��ق��رع  اأن  اجلمعية  واأ���س��اف��ت 
على  تعمل  والتي  لالأك�سدة،  م�ساد  بتاأثري  متتاز  التي   ،A فيتامني 

تقوية جهاز املناعة وتقي من الإ�سابة بال�سرطان.
اللينولييك  وحم�ض   E بفيتامني  الع�سلي  ال��ق��رع  زي��ت  ي��زخ��ر  كما 
الكولي�سرتول  م�ستوى  خف�ض  على  ويعمل   ،Linoleic acid

املرتفع ويقي من اأمرا�ض القلب.
فهو  الر�ساقة  مفتاح  اأي�ساً  يعد  الع�سلي  القرع  اأن  اجلمعية  واأ�سافت 
غني بالألياف الغذائية، التي ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع مدة طويلة، 
والتي ت�سبط م�ستوى ال�سكر بالدم، كما اأنه قليل ال�سعرات احلرارية 
القرع  ي�ستمل  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة  ال��ع��ايل.  املائي  حمتواه  بف�سل 
الع�سلي على احلم�ض الأميني "تريبتوفان"، الذي ي�ساعد على اإفراز 

هرمون ال�سعادة "�سريوتونني"، ما يح�سن املزاج.

عالج واعد يحارب ال�سيخ�خة.. وي�ؤخر حدوثها
م��ع ت��ق��دم الإن�����س��ان يف ال��ع��م��ر، ت��رتاك��م الأن�����س��ج��ة ت��ع��رف باخلاليا 
ال�سائخة، التي مل تعد متتلك القدرة على النق�سام وبدل من ذلك 

تت�سارع عملية ال�سيخوخة فيها.
ومن خالل فح�ض م�ساألة "القر�ض املنفتق"، التي ي�سعر فيها امل�ساب 
هذه  تزيل  التي  ال�سيخوخة  اأدوي���ة  اأن  العلماء  وج��د  بالظهر،  ب���اآلم 
ي��دب يف اجل�سم مع  ال��ذي  اأن متنع التدهور  امل��دم��رة، ميكن  اخلاليا 

تقدمه يف �سن ال�سيخوخة.
اأمام  املجال  يفتح  الأم��ر  ه��ذا  ف��اإن   ،"newatlas" موقع  وبح�سب 
عالج جديد خال من املواد الأفيونية التي تدفع نحو الإدمان، وقادر 

يف الوقت ذاته على معاجلة اآلم الظهر لدى الب�سر.
التي  ال�����س��ي��خ��وخ��ة  اأدوي������ة  اأظ���ه���رت   ،2015 ع����ام  وم���ن���ذ ظ��ه��وره��ا 
ت�ستهدف اخلاليا ال�سائخة، نتائج واعدة يف اجلهود البحثية ملكافحة 

ال�سيخوخة.
وقد متكن اجليل اجلديد من هذه الأدوي��ة من زيادة عمر الفئران، 

لكن قدرتها الأكرب تكمن يف زيادة املدة التي نق�سيها ب�سحة جيدة.
اإن امل�سكالت التي ت�سيب الظهر بالتزامن مع ال�سيخوخة، وتتناق�ض 
العلماء  مع فكرة وجود �سحة جيدة لفرتة طويلة، لكن �سار بو�سع 
م�سكلة  وترتبط  التجارب.  من  مزيد  اإج��راء  عرب  املعادلة  هذه  ك�سر 
اآلم الظهر املزمنة مع تدهور الأقرا�ض يف العمود الفقري "القر�ض 
يف  حت��دث  قد  اأنها  مع  الظهر،  اأ�سفل  يف  غالبا  حت��دث  املنفتق" التي 

الرقبة اأي�سا.

ماذا تعرفني عن بل�سم �سفاه 
الأُ�س الهيدروجيني؟

جديد  مل�ستح�سر  كبرياً  رواج���اً  التجميل  م�ستح�سرات  ع��امل  ي�سهد 
 .pH-Lip Balm "الهيدروجيني الأُ���ض  �سفاه  "بل�سم  ب�  يعرف 

فما هو؟
الهيدروجيني  الأُ�����ض  �سفاه  بل�سم  اأن   Instyle جملة  واأو���س��ح��ت 
فيها،  الهيدروجيني  الأُ���ض  قيمة  مع  يتواءم  لل�سفاه  معزز  بل�سم  هو 

ليمنحها مظهرا متوهجا على نحو طبيعي.
واأ�سافت املجلة اأنه عبارة عن �سبغة تبدو يف البداية �سفافة تقريباً، 
ومع تعر�سها للرتطيب تتخذ لوناً وردياً رقيقا لتمنح ال�سفاه مظهراً 

ي�سع ن�سارة وحيوية على نحو طبيعي.
واأ�سارت اإىل اأنه اإذا كانت ال�سفاه تعاين من اجلفاف ال�سديد، فيجب 

تق�سريها اأوًل قبل و�سع البل�سم مثل اأي بل�سم �سفاه عادي.
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ولدة ت�اأمي باندا يف 
حديقة حي�انات مدريد 
و�سعت دّبة باندا عمالقة الثنني تواأمني يف حديقة احليوانات يف مدريد، 
يف ما اعتربه م�سوؤولون يف املوقع "م�ساهمة عظيمة" يف احلفاظ على اأنواع 
القّيمون على حديقة احليوانات والأكواريوم يف  معّر�سة للخطر. وك�سف 
مدريد اأن الأنثى هوا زوي با و�سعت �سغريها الأّول حوايل ال�ساعة 8،30 
النور بعيد  الثاين  اأب�سر  اأرب��ع �ساعات، يف حني  اأك��ر من  دام  بعد خما�ض 

الظهرية.
واأظهرت ت�سجيالت م�سّورة لأّول املولودين دّبا �سغريا زهري اللون ل وبر 
كثيفا عليه يزعق بعد تعّر�سه لل�سوء، يف حني تنّظفه اأّمه بهدوء وت�سعه 
الأ�سهر  خ��الل  اأّمهما  على  "بالكامل"  ال�سغريان  و�سيّتكل  معدتها.  على 
الأربعة الأوىل اإىل اأن يتمّكنا من ال�سري، بح�سب البيان ال�سادر عن حديقة 
احليوانات. واأو�سح البيان اأن خبريين من مركز ت�سنغدو لتكاثر الباندا يف 
ال�سني �سي�ساعدان اأطباء بيطريني حمليني يف العناية بال�سغريين اللذين 

مل يحّدد جن�سهما بعد.
اإىل  بالإ�سافة  اآخ��ري��ن  �سغار  اأرب��ع��ة  ت�سينغ  بينغ  و�سريكها  ب��ا  زوي  ول��ه��وا 

التواأمني، وفق البيان.
وقال القّيمون على احلديقة يف البيان اإن ولدة التواأمني "م�ساهمة عظيمة 

يف جمال احلفاظ على اأنواع معّر�سة للخطر".
وغالبا ما ت�سع اإناث الباندا توائم. ومن املعروف اأن تكاثر الباندا يف الأ�سر 
اأو يف الطبيعة، اأمر �سعب للغاية، اإذ يقول خرباء اإن قلة من هذه احليوانات 

تكون يف حالة مالئمة للتكاثر اأو حتى تعرف املطلوب منها لهذه الغاية.

طفل يخاطر بك�سر 
�سل�عه يف كل مرة يعط�س

يعاين طفل بريطاين من حالة مر�سية 
ل��ك�����س��ر �سلوعه  ن�����ادرة جت��ع��ل��ه م��ع��ر���س��اً 

وعظامه يف كل مرة يعط�ض.
لينكولن  اإ����س���اب���ة  الأط����ب����اء  و���س��خ�����ض 
العظم  تكّون  ي�سمى  ن��ادر  مبر�ض  جا�ض 
اأن ع��ظ��ام��ه ه�سة  ي��ع��ن��ي  ال��ن��اق�����ض، مم��ا 
ك�����س��ره��ا ب�سهولة  ب��ح��ي��ث مي��ك��ن  ل��ل��غ��اي��ة 
م��ن خ���الل الأن�����س��ط��ة ال��ي��وم��ي��ة. وحتى 
الآن، اأ�سيب الطفل البالغ من العمر 6 
�سنوات بك�سر يف جمجمته وذراعه وجزء 
من عموده الفقري، مبجرد ال�سقوط اأو 

الزحف على الأر�ض.
ويف يوم اجلمعة، ك�سفت والدة لينكولن 
ال���ذي  امل���ت���ح���رك  ال��ك��ر���س��ي  اأن  اأم����ان����دا 
با�ستثناء منزله  ي�ستخدمه يف كل مكان 
اأ�سبح  بريك�ض،  ري��دي��ن��غ،  �ساوثكوت،  يف 
�سغرًيا جًدا بالن�سبة له، وتكافح الأ�سرة 
جنيه   3000 م��ب��ل��غ  ج��م��ع  اأج�����ل  م���ن 
ل�سراء  دولر"   3750" اإ���س��رتل��ي��ن��ي 
كر�سي متحرك جديد متخ�س�ض خفيف 

الوزن.
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هذا ما يحدث يف اجل�سم 
عند تناول الث�م ي�ميًا

اأ�سارت جملة "فرويندين" الأملانية اإىل تنوع فوائد الثوم على اجل�سم، 
بدايًة من الب�سرة اإىل جهاز املناعة، اإىل التخل�ض من الوزن، ولكن ما 

الذي ميكن اأن يحدث للج�سم عند تناول الثوم يومياً؟
اأظهرت درا�سة حديثة اأن لتناول الثوم بانتظام تاأثري اإيجابي طويل 
املدى على حت�سني رائحة اجل�سم، حيث اأثبتت الدرا�سة متتع امل�ساركني 
برائحة اأف�سل عند تناولهم الثوم بانتظام مقارنة مع رائحتهم عندما 

كانوا ل ياأكلون الثوم.
تقلي�ض الوزن : يحتوي الثوم على فيتامني B6، الذي يعزز التمثيل 

الغذائي، ويزيد حرق الدهون.
تاأثري  للثوم  اأن  طويلة  فرتة  منذ  املعروف  من  املناعة:  جهاز  تقوية 
اإيجابي على جهاز املناعة حيث يحتوي على فيتامينات مهمة، وزيوت 
على  اأي�ساً  الثوم  ويحتوي  للج�سم،  مهمة  اأمينية  واأحما�ض  مفيدة، 
اأو�ست  ولذلك  لاللتهابات،  امل�سادة  باآثارها  املعروفة  الألي�سني  مادة 
من  الباردة  الأ�سهر  يف  خا�سة  بانتظام،  الثوم  بتناول  الأملانية  املجلة 

ال�سنة.
من  طبيعية  حماية  مثل  ال��ث��وم  يف  امل��ك��ون��ات  تعمل  الب�سرة:  حماية 
اأ�سعة ال�سم�ض، وحتمي الب�سرة من الأ�سعة فوق البنف�سجية ال�سارة، 
ما  والإي��ال���س��ت��ني،  الطبيعي  الكولجني  اإن��ت��اج  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 

يجعل الب�سرة اأكر ن�سارة ونعومة.

فوائد اخلر�سوف واأوراقه وم�سادات الأك�سدة
اأن�������واع اخل�������س���روات الغنية  اأح�����د   -ي��ع��ت��رب اخل���ر����س���وف 
بال�سكل  يومياً  تناولها  مّت  اإن  والتي  الأك�سدة  مب�سادات 
الكايف فاإنها ت�ساعد على تاأخري ظهور عالمات التقّدم يف 
ال�سن وال�سيخوخة، واحلماية من الأمرا�ض مثل اأمرا�ض 

القلب والزهامير.
-اإن حم��ت��وى اخل��ر���س��وف م��ن م�����س��ادات الأك�����س��دة يفوق 
م��ا حت��ت��وي��ه ال��ع��دي��د م��ن الأط��ع��م��ة ال�����س��ه��رية مبحتواها 
الب�سل،  البنجر،  الهليون،  مثل  الأك�����س��دة،  م�سادات  م��ن 

الربوكلي، الثوم والأفوكادو.
- طارد للميكروبات وال�سموم .

 فوائد اخلر�سوف واأوراقه و�سحة الكبد
يف  الرئي�سية  املكّونات  اأح��د  اخلر�سوف  ثمرة  ل��ّب  -يعترب 
املكّمالت الغذائية التي ت�ستخدم عادة  لتنظيف الكبد من 
ال�سموم، كما ين�سح اخلرباء مب�ستخل�ض لّب اخلر�سوف اأو 
ال�ساي امل�سنوع منه لتنظيف الكلى من ال�سموم وحت�سني 

وظائفهما.
-تعود فوائد اخلر�سوف اإىل حمتواه من مادة ال�سينارين 
حماية  على  تعمل  مرّكبات  وهي  الكلوروجينيك  وحم�ض 
ال��ك��ب��د وامل�����س��اع��دة يف ع��الج��ه م��ن ال��ع��دي��د م��ن امل�ساكل، 
وم�ساعدة الكلى على تنقية الدم من ال�سموم والف�سالت.

للبوتا�سيوم  جيداً  م�سدراً  اخلر�سوف  ثمرة  ل��ّب  -يعترب 
الإ�سابة  ف��ر���ض  م��ن  للتخفيف  اجل�����س��م  ي��ح��ت��اج��ه  ال���ذي 

بالنفخة اأو تراكم الف�سالت.

فوائد اخلر�سوف واأوراقه للجهاز اله�سمي
 -تعمل مادة ال�سينارين املوجودة يف قلوب اخلر�سوف على 
يف  رئي�سياً  دوراً  يلعب  خا�ض  ل�سائل  الكبد  اإف���راز  حتفيز 
الذائبة  والفيتامينات  الدهون  عمليات ه�سم وامت�سا�ض 

يف الدهون يف الأمعاء الدقيقة.
-تعترب قلوب اخلر�سوف م�سدراً رائعاً لالألياف الغذائية، 
حاجة  م��ن   34% على  منه  غ���رام   100 ك��ل  يحتوي  اإذ 

ال�سخ�ض اليومية من الألياف الغذائية.
اخلر�سوف مفيد جداً ل�سحة القلب

 -ي�ساهم يف خف�ض م�ستويات الكول�سرتول ال�ساّر، والذي 
يعّد من اأهم م�سّببات اأمرا�ض القلب وت�سلب ال�سرايني.

 ،K وفتيامني  الفوليك  حم�ض  من  العايل  حمتواه  -اإن 
الدوران  وجهاز  القلب  ل�سحة  رائعاً  غذائياً  مزيجاً  يعّد 

ب�سكل عام.
-يعمل حم�ض الفوليك على التخفيف من قابلية تراكم 

الدهون يف ال�سرايني.
-يقوم فيتامني K بدفع الكال�سيوم اإىل العظام مانعاً اإياه 

من الرت�ّسب على اجلدران الداخلية لالأوعية الدموية.

 فوائد اخلر�سوف واأوراقه ملر�سى ال�سكري
تناوله  ف��اإنَّ  الغذائية،  بالألياف  اخلر�سوف  غنى  بف�سل   

بانتظام ي�ساعد يف ال�سيطرة 
الدم  �سكر  م�ستويات  على 
�سمن  ع��ل��ي��ه��ا  واحل����ف����اظ 
الطبيعية  امل�������س���ت���وي���ات 

ارت���ف���اع���ات  اأي  وم���ن���ع 
فيها،  وح��ادة  مفاجئة 

الأمر الذي قد يكون 
خا�ض  ب�سكل  مفيًدا 

ملر�سى ال�سكري.

اخلر�سوف  فوائد   
واأوراقه وفقر الدم 
ي�����ع�����ّد اخل����ر�����س����وف   
م���������������س�������دراً ج�����ي�����داً 
وبالتايل  ل��ل��ح��دي��د، 

على  ي�������س���اع���د  ف�����اإن�����ه 
ال��وق��اي��ة م��ن ف��ق��ر الدم، 

ب�سكل خا�ض  لذا فهو مفيد 
لالأطفال والن�ساء يف مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

احلديد  م�ستويات  انخفا�ض  بتاأثري  ال�ستهانة  يجب  ل 
بالعديد  ي��وؤدي ذلك لالإ�سابة  ال��دم على اجل�سم، فقد  يف 
من الأمرا�ض وامل�ساكل ال�سحية مثل �سعف جهاز املناعة 

والقولون الع�سبي.

فوائد اخلر�سوف واأوراقه وخ�سارة الوزن
 -املنغنيز يعترب من املغّذيات الأخرى املتوفرة يف اخلر�سوف 
للكول�سرتول،  ال���غ���ذائ���ي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  يف  وي�����س��اع��د 

الأحما�ض الأمينية والأحما�ض الدهنية.
-ي�ساعد يف خ�سارة الوزن وحت�سني التمثيل الغذائي، لذلك 

يجب اأن يكون على لئحة الأولويات يف النظام الغذائي.

فوائد اخلر�سوف واأوراقه وال�سرطان
على  الغاليك  وحم�ض  والكري�سيتني  ال��روت��ني،  -م���ادة   
وجه اخل�سو�ض التي يحتويها اخلر�سوف قادرة على قتل 
اخلاليا ال�سرطانية داخل اجل�سم، الأمر الذي �سيوؤدي اإىل 
اأ�سكال  من  العديد  اإىل  ت��وؤدي  التي  اخلاليا  انت�سار  منع 

ال�سرطان.
نبات  ا�ستخدام  اأهمية  اإىل  الدرا�سات  من  العديد  -ت�سري 
اخلر�سوف للوقاية والعالج من �سرطان الربو�ستات لدى 

الرجال.

 فوائد اخلر�سوف واأوراقه و�سحة العظم
 يلعب فيتامني K املتوفر بكرة يف اخلر�سوف دوراً مهماً 
اح��ت��وائ��ه على  ج��ان��ب  اإىل  وت��ق��وي��ت��ه��ا،  ال��ع��ظ��ام  ت�سكيل  يف 
فيتامني C الذي ي�ساهم يف تعزيز املناعة وت�سكيل بروتني 
يعرف با�سم الكولجني ال�سروري ل�سحة اجللد والعظام 

والأن�سجة.

 فوائد اخلر�سوف واأوراقه وخف�ض الكول�سرتول
اخلر�سوف  اأوراق  يف  امل��ك��ّون��ات  بع�ض  على  العثور  -مّت   
ال�سيئ  ال��ك��ول�����س��رتول  م�ستويات  م��ن  احل���ّد  يف  ت�ساعد 

وزيادة م�ستويات الكول�سرتول اجليد.
داخل  التي ترتاكم  الدهون  نوع من  -الكول�سرتول هو 
القلب والأوعية الدموية، يزيد من  ال�سرايني يف نظام 

�سغط الدم.
دماغية،  و�سكتات  قلبية  ن��وب��ات  اإىل  ي���وؤدي  اأن  وميكن   
وللحّد منه ل بّد من تناول اخلر�سوف واأوراق��ه كعالج 

طبيعي لذلك.

فوائد اخلر�سوف واأوراقه و�سغط الدم
والبطاطا  امل���وز  مثل  بالبوتا�سيوم  الغنية  -الأط��ع��م��ة   
احللوة، وبالطبع اخلر�سوف ت�ساعد على احلفاظ على 

توازن �سحي داخل اجل�سم.
واملغني�سيوم  ال��ب��وت��ا���س��ي��وم  م��ن  ال��ك��ث��ري  ا���س��ت��ه��الك  -اإن 
ل�ستهالك  املحتملة  ال�ساّرة  الآث��ار  لتعوي�ض  �سروري 
الكثري من ال�سوديوم، وعلى وجه اخل�سو�ض ميكن اأن 

ت�ساعد على منع ارتفاع �سغط الدم.
-كل �سخ�ض يعاين من احتبا�ض املاء ل بّد اأن يدرك اأن 
للبول  م���دّراً  لكونه  منا�سباً  عالجاً  �سيكون  اخلر�سوف 

وي�ساعد يف تخلي�ض اجل�سم من ال�سوائل الزائدة.
فوائد �سحية منّوعة للخر�سوف واأوراقه

 -حت�سني مظهر الب�سرة.
-حتفيز مناعة اجل�سم.
-خ�سارة الوزن الزائد.

-الوقاية من ال�سرطانات.
-زيادة كثافة العظام.

-حت�سني وظائف الدماغ.
-ي�ساعد يف التخل�ض من اأوجاع البوا�سري.

كاتب بريطاين: م�نرو اغتيلت 
ب�سبب اأ�سرار الأطباق الطائرة

ب�����ري�����ط�����اين مثري  ك�����ات�����ب  زع��������م 
الأمريكية  امل��م��ث��ل��ة  اأن  ل��ل��ج��دل، 
اغتيلت  مونرو،  مارلني  الراحلة، 
ال�سابق،  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  لأن 
اأط���ل���ع���ه���ا على  ك���ي���ن���ي���دي،  ج������ون 
الطائرة  بالأج�سام  متعلقة  اأ�سرار 
ب�"الأطباق  يعرف  ما  اأو  املجهولة 

الطائرة".
وق���ال ال��ك��ات��ب ال��ربي��ط��اين املهتم 
نيك  الطائرة،  الأط��ب��اق  مبو�سوع 
مونرو  م����ارل����ني  اإن  ري�����دف�����رين، 
تهديد  اع��ت��ب��اره��ا مب��ث��اب��ة  ج����رى 
لالأمن القومي، نظرا اإىل ما كانت 
وت���وف���ي���ت مونرو  ع��ل��ي��ه.  م��ط��ل��ع��ة 
بولية  بيتها  داخ��ل   ،1962 �سنة 
كاليفورنيا، ثم ك�سفت التحقيقات 
من  حتفها  لقيت  اأن��ه��ا  ب��ع��د  فيما 
فر�سيات  ع��دة  لكن  ت�سمم،  ج��راء 

ظلت حتوم حول رحيل النجمة.
تكون  اأن  الروايات  بع�ض  ورجحت 
لأن��ه��ا عانت  ان��ت��ح��رت  ق��د  النجمة 
العمر  �سنوات  يف  نف�سية،  م�ساكل 
ك��ث��ريي��ن رجحوا  ل��ك��ن  الأخ�������رية، 

تعر�سها ملوؤامرة.
الذي  ال��ربي��ط��اين  ال��ك��ات��ب  واأورد 
حت��ق��ق ك��ت��ب��ه م��ب��ي��ع��ات ك���ب���رية، اأن 
م��ون��رو ك��ان��ت ع��ل��ى ع��الق��ة بجون 
كينيدي واأخيه روبرت، وهذا الأمر 

هو الذي اأدى بها للموت.
الق�سية،  ح��ول  كتابا  ن��ي��ك،  واأل���ف 
هذه  يف  بعمق  ن��ظ��رت  "اإذا  ف����اأورد 
ال��ق�����س��ة، ي��ب��دو ك��م��ا ل��و اأن��ه��ا )اأي 
ب�سكل  للقتل  تعر�ست  قد  مونرو( 
اإن��ه��ا ُدف��ع��ت دف��ع��ا اإىل  ���س��ري��ح، اأو 
حالة من الكتئاب والقلق والتعب، 
اأقدمت  درج����ة  اإىل  و���س��ل��ت  ح��ت��ى 

فيها على النتحار".

مرا�سم تاأبني للممثل 
جان بلم�ندو 

قالت الرئا�سة الفرن�سية اإن فرن�سا 
وطنية  ت����اأب����ني  م���را����س���م  ���س��ت��ق��ي��م 
للممثل الراحل جان بول بلموندو 
انفاليد  دي���ز  ن��ا���س��ي��ون��ال  ف��ن��دق  يف 
�سبتمرب  من  التا�سع  يف  باري�ض  يف 
اأيلول. وتويف بلموندو، الذي اأ�سبح 
جن��م م��ا ي��ع��رف ب��امل��وج��ة اجلديدة 
اأدائه  بعد  الفرن�سية  ال�سينما  يف 
"بريثلي�ض"  فيلم  يف  ال�ستثنائي 
من اإخراج جان لوك جودار يف عام 
1959، عن عمر يناهز 88 عاما 

هذا الأ�سبوع.
ماكرون  اإميانويل  الرئي�ض  وكتب 
يف تغريدة على تويرت اأم�ض الأول 
ف��رن�����س��ا فقدت  اإن  ي��ق��ول  الث��ن��ني 

وطنيا". "كنزا 
على  امل�سهور  املمثل  رح��ي��ل  وخ��ي��م 

اأنحاء البالد.

ف�ائد اخلر�س�ف واأوراقه 
خارقة دون �سك

اخلر�سوف اأو كما يعرف بالأر�سي �سوكي هو نوع من اخل�سروات التي تنمو يف دول منطقة 
البحر الأبي�ض املتو�سط، يتم تناول قلوب اخلر�سوف اأي اجلزء الداخلي الرطب من 

يتم  بينما  الثمرة،  من  الغ�سة  اخل�سراء  الداخلية  الأوراق  اإىل  بالإ�سافة  الثمرة 
التخل�ض من الأوراق اخلارجية.

اخلر�سوف،  فوائد  حول  الفتى  مرينا  التغذية  اخت�سا�سية  نت" ي�ساأل  "�سيدتي 
والتي جعلته يدخل وبجدارة قائمة اأكرث الأغذية فائدة يف العامل اأو ما ي�سمى 

بالأغذية اخلارقة، فاأجابت يف املو�سوع الآتي:
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

اأ����س���اد م��ع��ايل زك����ي اأن�����ور ن�����س��ي��ب��ة، امل�����س��ت�����س��ار الثقايف 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����ض ال���دول���ة، ال��رئ��ي�����ض الأعلى 
والأكادميية  العلمية  الإمارات"  ب��الإجن��ازات  جلامعة 
املحلي  امل�ستوى  على  الإم����ارات  جامعة  حققتها  التي 

والإقليمي والعاملي . 
 وقال اإن هذه الإجنازات حتققت بجهود اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية والأكادميية والإدارية والعلماء والباحثني، 
" جامعة  الإم���ارات  جامعة  جعل  على  يعملون  الذين 
امل�ستقبل " من خالل البحث والتطوير والبتكار وروح 

التحدي من اأجل تطور وتقدم دولة الإمارات " .
اللقاء  خ��الل  اأم�ض  معاليه  األقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
ال�سنوي مع اأ�سرة اجلامعة، والذي �سّم عدداً حمدوداً 
من اأع�ساء الهيئتني الأكادميية والتدري�سية، ومّت نقله 
عرب بثٍّ ُمبا�سر لبقية احل�سور من الأ�ساتذة، املوظفني 

والطلبة التزاماً باإجراءات ال�سالمة الحرتازية.
اإمكانيات  ل���روؤي���ة  ب��ال��ف��خ��ر  "اأ�سعر  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
كما  وتداعياته،  للوباء  الت�سّدي  وتفّوقها يف  اجلامعة 
اأعتّز باإمكانيات قيادة جامعتنا التي متّكنت من اإيجاد 
بالعودة  ل��ن��ا  لل�سماح  ال��الزم��ة  والإج������راءات  الآل���ي���ات 
اللقاءات  ب��ت��ب��ادل  وال���س��ت��م��ت��اع  اجل��ام��ع��ي،  احل���رم  اإىل 
واح���رتام  البع�ض  بع�سنا  ف��ه��م  ال��ب��ّن��اءة،  واحل������وارات 
لتحقيق  ُمهّماً  اأ�سا�سياً  عاماًل  ُت�سّكل  التي  اختالفاتنا 
على  واأن���ا  واح����دة.  ك��اأ���س��رة  م��ع��اً  والتعاي�ض  الت�سامن 
رفاهية  حماية  يف  ال�ستمرار  على  قدرتنا  م��ن  يقني 

اجلميع".
من جانبه اأ�سار هانز دي ويت، الأ�ستاذ الفخري، املدير 
ال�سابق والزميل احلايل ملركز التعليم العايل الدويل 
يعمل  العايل  التعليم  تدويل  اأن  اإىل  بو�سطن  كلية  يف 
اإىل  لفتاً  وال�ستدامة،  الجتماعية  للتنمية  كّمحرٍك 
العقود  م��دى  وعلى  تطّور،  العايل  التعليم  تدويل  اأن 
املا�سية، من عن�سر هام�سي يف التعليم العايل اإىل اأحد 

من  جمموعة  وي��ت  دي  وط��رح  الرئي�سية.   حمركاته 
الأ�سئلة املُتعّلقة بالتعليم العايل اأجاب عليها يف عر�سه 
التدويل  يف  الرئي�سية  الجت��اه��ات  ت�سمل   ، التقدميي 
ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��ود امل��ا���س��ي��ة، والجت����اه����ات املُ���ح���ّددة 

مل�ستقبل التدويل يف التعليم العايل.
واخ��ت��ت��م ه��ان��ز ع��ر���س��ه ق���ائ���اًل: "على ال��رغ��م م��ن اأن 
والقت�سادية  والجتماعية  اجليو�سيا�سية  التوترات 
امل��ت��زاي��دة ت��ُع��ي��ق ال��ت��ع��اون الأك���ادمي���ي ال����دويل، اإل اأن 
التي  العاملية  والقت�سادية  الجتماعية  الحتياجات 
 ،)-19 كوفيد  )جائحة  ال�سحة  مثل  عاملنا،  يواجهها 
اأهداف  اإط���ار  يف  تلخي�سها  مّت  وال��ت��ي  والفقر،  وامل��ن��اخ 
التنمية امل�ستدامة ملنظمة الأمم املتحدة، تتطلب املزيد 
وخدمة  وال��ب��ح��ث  التعليم  ت��دوي��ل  على  ال��رتك��ي��ز  م��ن 

املجتمع. "
اأن��ور ن�سيبة بجهود  اأ�ساد معايل زكي  اأخ��رى  من جهة 
باجلامعة  والأك��ادمي��ي��ة  التدري�سية  الهيئة  اأع�����س��اء 
خمتلف  يف  الول  اخليار  ليكونوا  اخلريجني  لتاأهيل 

القطاعات ب�سوق العمل داخل الدولة او يف الدول التي 
ينتمي اليها طلبة اجلامعة المر الذي اعطى مكانة 
مرموقة جلامعة الإمارات و�سمعة عالية مما جعلها يف 

�سدارة التعليم العايل ".
ووج����ه م��ع��ال��ي��ه ال��ت��ح��ي��ة وال��ت��ق��دي��ر لأع�����س��اء الهيئة 
التدري�سية والإدارية على جهودهم الكبرية يف التعامل 
اجلديدة  التكنولوجية  والإجن������ازات  ال��ت��ط��ورات  م��ع 
مل�سرية  الرقمي  والتحول  بعد،  عن  التعليم  جم��ال  يف 
التعليمية يف خمتلف  العملية  تقدم  ل�سمان  اجلامعة 
جائحة  فر�ستها  التي  تلك  مثل  واملتغريات  الظروف 

كورونا .
كما عرب عن فخره و اعتزازه بح�سول عدد من اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية على �سهادة  بجائزة الرئي�ض الأعلى 
للتميز املوؤ�س�سي وكذلك فوز العديد من منهم بجوائز 

حملية واإقليمية وعاملية خالل املو�سم املا�سي .
وفاز بجائزة الرئي�ض الأعلى للتميز املوؤ�س�سي - الدورة 

الثالثة 2019 :

مكتب النائب امل�سارك للبحث  املركز الأول:  
العلمي عن فئة التميز املوؤ�س�سي: الإدارة املتميزة .وعن 
فئة الأو�سمة: فاز كال من د. وليد خليل  اأحمد وحدة 
اأف�سل موظف مبتكر. متطلبات كلية الهند�سة  و�سام 

ك��م��ا ف���از د.حم���م���ود ف��ت��ح��ي  الأح���م���د ق�����س��م الهند�سة 
الكهربائية و�سام اأف�سل موظف مبتكر"مكرر" .وفازت 
 - والتوليد  الن�ساء  ق�سم  العور  عبداملنان   �سم�ساء  د. 
نعيمة حممد   د.  ف��ازت  .كما  املجتمعي  امل��وظ��ف  و���س��ام 
احل�سرية  وال���س��ت��دام��ة  اجل��غ��راف��ي��ا  ق�سم  احل��و���س��ن��ى 

بو�سام املوظف املتميز يف دعم جتربة الطالب.
ق���������س����م امل����ن����اه����ج  وفازت د. جنوى حممد احلو�سني 
وط����رق ال��ت��دري�����ض، و����س���ام امل���وظ���ف امل��ت��م��ي��ز يف جمال 
ال��ق��ي��ادة. وح�����س��ل اإب��راه��ي��م خم��ت��ار ال��ب��ل��و���س��ي- ق�سم 
املجال  املتميز يف  املوظف  و�سام  احلياة اجلامعية على 
الزراعة  ���س��م��ي��ح ح�����س��ني - وح����دة  الإ�����س����رايف- ورائ�����د 
املجال  يف  املتميز  املوظف  و�سام  على  ،ح�سل  وامل�ساتل 
-وحدة  ���س��ح��ادة  حممد  رائ���د  ح�سل  -ك��م��ا  الهند�سي 
خدمات النرتنت على و�سام املوظف املتميز يف املجال  
التقني .ع�سام الدين اأحمد النويرى - وحدة مراقبة 
املوظف  و�سام  على  ح�سل  املالية  النظم  و  ال�سيا�سات 
وليد  حممد  �سريين  منح  ومت   . الطويلة  اخلدمة  يف 
-وحدة الحتياجات اخلا�سة والرقمية،  و�سام املوظف 

يف اخلدمة الطويلة "مكرر"
ال���وط���ن���ي لعلوم  ع���ب���داهلل زه����ي -امل����رك����ز  ���س��ل��ط��ان  و 
املوظفون  و���س��ام  ع��ل��ى   ال��ف�����س��اء ح�سل  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��ربي��ك��ي- وحدة  م��ب��ارك  بلقي�ض  ن��ال��ت  كما   ، اجل���دد 

الأبحاث املوؤ�س�سية، و�سام ال�سباب . 
املجهول:  اجلندي  فئة  اخل��ا���ض:  التكرمي  فئة  وع��ن   
خليفة  مبارك-مركز  عبداجلبار  م��ن  ك��ال  تكرمي  مت 
وكويامون  ال��وراث��ي��ة  وال��ه��ن��د���س��ة  احل��ي��وي��ة  للتقانات 
وت�سميم  ت��خ��ط��ي��ط  -وح�����دة  كوندانى حممد 
الإنتاج  �سالمة-وحدة  اإبراهيم  وحممد  امل�ساريع  

املطبعي.  

•• اأبوظبي- الفجر

املوؤمتر  فعاليات  يف  اأبوظبي  جامعة  �ساركت 
احلو�سبة  العربية يف  للمراأة  ال�سابع  ال��دويل 
حيث  موؤخراً،  ال�سارقة  جامعة  نظمته  الذي 
م�ساركة  افرتا�سياً  اأقيم  الذي  املوؤمتر  �سهد 
ودرا�سات  بكالوريو�ض  �ستة فرق جتمع طلبة 
عليا يف برامج علوم احلا�سوب وتكنولوجيات 
وهند�سة  الكهربائية  والهند�سة  املعلومات 
احليوية.  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ه��ن��د���س��ة  احل���ا����س���وب 
و����س���ارك���ت ال���ف���رق مب�����س��روع��ات ت�����س��ت��ن��د اإىل 
واحلو�سبة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات 

املوزعة واإنرتنت الأ�سياء. 
م����ن جامعة  امل�������س���ارك���ة  ال����ف����رق  وع���ر����س���ت 
اأبوظبي، التي ي�سرف عليها الربفي�سور مراد 
احلا�سوب  علوم  ق�سم  ورئي�ض  اأ�ستاذ  الهادف، 
وتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة، والدكتورة 
علوم  يف  امل�ساعدة  الأ���س��ت��اذة  اإ�سماعيل،  هبة 
اأوراق بحثية يف  اأرب��ع  احلا�سوب يف اجلامعة، 
"ج�سور: جهاز  ذلك م�سروع  املوؤمتر، مبا يف 
واملكفوفني"  لل�سم  ارت�����داوؤه  ميكن  ات�����س��ال 
وحمدة  عبداملاجد  فاطمة  الطالبات  طورته 
"اإطار  ف�����س��ال وه�����دى خ��ف��اج��ي، وم�������س���روع 
التعليم  نظام  ح��ول  والآراء  امل�ساعر  حتليل 
عن ُبعد يف دولة الإم��ارات با�ستخدام الذكاء 
دانا  الطالبات  ط��ورت��ه  ال��ذي  ال�سطناعي" 
امل�����س��ك��ري وخ��ل��ود ال�سريدي  وه��ب��ي وه��اج��ر 
"روبوت  واأخ���رياً م�سروع  واأح��م��د احل��م��ادي. 
الذي  كورونا"  مر�سى  لدعم  الآيل  امل�ساعد 
خالد،  وع��روب��ة  �سيخ  ف��رح  الطالبات  طورته 
بدون  الأكادميي  امل�ست�سار  "روبوت  وم�سروع 
خادم"، الذي طورته الطالبات روان الأبي�ض 
وي�سع  احلليم،  عبد  و�سلمى  ح�سني  ون���دى 
كل م�سروع حلوًل لعدد من حتديات احلياة 
اليومية من خالل ا�ستخدام وتطوير مناذج 

والتقنيات  امل��ت��ق��دم��ة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
املتقدمة كاحلو�سبة بدون خادم.

يعمل  ن���ظ���ام���اً  "ج�سور"  م�������س���روع  وي��ع��ت��رب 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
مل�ساعدة ال�سم واملكفوفني يف التوا�سل ب�سكل 
املحادثات  خ���الل  م��ن  اأق��ران��ه��م  م��ع  طبيعي 
امل�ساعر  حتليل  "اإطار  م�سروع  اأم��ا  الفورية. 
دولة  ُبعد يف  التعليم عن  نظام  والآراء حول 
مل�ساعر  حلظية  روؤى  يوفر  فهو  الإمارات"، 
التعلم  بعملية  يتعلق  فيما  اجلمهور  واآراء 
الف���رتا����س���ي يف ال���دول���ة م���ن خ���الل حتليل 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  املحتوى 
واجلهات  القرار  �سناع  متكني  يف  للم�ساعدة 
وُيقدم  الأك���ادمي���ي.  ال��ق��ط��اع  يف  التنظيمية 
كورونا  مر�سى  لدعم  الآيل  امل�ساعد  روب��وت 
ن��ظ��ام روب����وت حم��ادث��ة م��ت��ط��ور ب���دون خادم 
اللغة  ف��ه��م  ع��ل��ى  ق����ادرة  ب��اإم��ك��ان��ي��ات  م�سمم 
الطبيعية مل�ساعدة املر�سى على حتديد مواقع 
امل�ست�سفيات التي ت�سم اأ�سّرة وموارد متاحة. 
الأكادميي  امل�ست�سار  "روبوت  م�سروع  واأم���ا 
بدون خادم"، فيهدف اإىل تخفيف العبء عن 
بعد  ما  مرحلة  يف  الأكادمييني  امل�ست�سارين 
كوفيد19- وذلك من خالل ال�سماح لطلبة 
الأمور  بال�ستعالم افرتا�سياً عن  اجلامعات 
الأك���ادمي���ي���ة م��ن خ���الل م�����س��اع��د افرتا�سي 

يعمل عرب مايكرو�سوفت تيمز. 
البحثية، عر�ست  امل�سروعات  اإىل  وبالإ�سافة 
الكهربائية  الهند�سة  يف  املاج�ستري  طالبة 
امل��وؤمت��ر ورقة  واحل��ا���س��وب، مها ياغي خ��الل 
"نظام الت�سور ثالثي الأبعاد  بحثية بعنوان 
يف  املق�سم  ال�ستثمار  لعائد  احلركة  لتعقب 
الذي  بحثها،  وي��ق��رتح  الطبي".  الت�سوير 
اأ�ستاذ  اأ�سرف عليه الربفي�سور حممد غزال، 
ورئي�ض ق�سم الهند�سة الكهربائية واحلا�سوب 
والهند�سة الطبية احليوية، والدكتورة هوما 

�سياء، الأ�ستاذ امل�ساعد يف هند�سة احلا�سوب، 
الت�سوهات  ن����اجت  ل��ت�����س��ور  حت��ل��ي��ل��ي��اً  ن��ظ��ام��اً 
الت�سخي�سات  داخ��ل  الأب��ع��اد  ثالثية  امل��ج��زاأة 
ذلك،  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ل��ة.  ذات  احل��ا���س��وب��ي��ة 
الهند�سة  يف  العلوم  ماج�ستري  طالبة  قدمت 
الكهربائية وهند�سة احلا�سوب، ت�سنيم ب�سمه 
ن�سر عاجل  "نحو  بعنوان  ورق��ة بحثية  ج��ي، 
امل���زود  الأ����س���ي���اء  اإن���رتن���ت  للم�سعد  و���س��ري��ع 
خ���الل جائحة  ت��الم�����ض  ب���دون  اأزرار  ب��ل��وح��ة 
البحثية،  ال���ورق���ة  وت�����س��ري  كوفيد19-". 

غزال  حممد  الربفي�سور  عليها  اأ�سرف  التي 
امل�سارك  الأ�ستاذ  الطراب�سة،  اأن�ض  والدكتور 
هوما  وال��دك��ت��ورة  الكهربائية  الهند�سة  يف 
���س��ي��اء، اإىل اآل��ي��ة ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ال��ت��ح��ك��م يف 
امل�سعد بدون تالم�ض لتقليل خماطر انتقال 

الفريو�ض اأثناء ا�ستخدام امل�سعد.
ال�سيباين، عميد كلية  الدكتور حمدي  وقال 
"كجامعة  اأب���وظ���ب���ي:  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ه��ن��د���س��ة 
اأن  ا�ستطاع طلبتنا  الإب��داع والبتكار،  ت�سجع 
عرب  ال�سندوق"  "خارج  من  حلوًل  يقدموا 

ت��وظ��ي��ف اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ق��دم��ة. ففي 
من  نخبة  توفري  اإىل  ن�سعى  الهند�سة،  كلية 
ال���رواد ال��ق��ادري��ن على و���س��ع ح��ل��ول مبتكرة 
الهند�سية الأكر تعقيداً.  التحديات  لبع�ض 
املوؤمتر  يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا  خ����الل  وا���س��ت��ط��ع��ن��ا 
لطلبتنا  ال�ستثنائي  ال��ع��م��ل  ن�ستعر�ض  اأن 
والتزامهم بالتعلم والنمو والزدهار يف عامل 

من التكنولوجيا." 
ومن جهتها، قالت رئي�سة املوؤمتر، الدكتورة 
م��ن��ار اأب���و ط��ال��ب، اأ���س��ت��اذة علم احل��ا���س��وب يف 
م�ستوى  ب��روؤي��ة  "�سعداء  ال�����س��ارق��ة:  جامعة 
العام،  ه��ذا  البحثية  الأوراق  وج���ودة  ت��ط��ور 
لإلهام  الطريق  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  متهد  حيث 
جيل جديد من القيادات الن�سائية يف جمال 

احلو�سبة." 
دعم  اإىل  ال�سابعة  دورت���ه  امل��وؤمت��ر يف  وه���دف 
واإلهام املراأة يف جمال احلو�سبة واملعلوماتية، 
العاملية  امل�سروعات  يف  للم�ساركة  وت�سجيعها 
جانب  اإىل  والبتكار،  التكنولوجيا  جمال  يف 
الأفكار  ل��ت��ب��ادل  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�سة  ت��وف��ري 
واخل����ربات وف��ت��ح ق��ن��وات ت��وا���س��ل وت��ع��اون يف 
املنطقة العربية، مبا يف ذلك منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا وخارجها. 

خالل اللقاء ال�سنوي لأ�سرة اجلامعة

 زكي ن�سيبة ي�سيد بالإجنازات العلمية والأكادميية التي حققتها جامعة الإمارات 
تكرمي عدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية الفائزين  بجائزة الرئي�ض الأعلى للتميز  

قدم طلبة الهند�سة اأربع م�ساريع مبتكرة وورقتني بحثيتني 

طلبة جامعة اأب�ظبي ي�ستعر�س�ن م�سروعات بحثية مبتكرة يف امل�ؤمتر الدويل ال�سابع للمراأة العربية يف احل��سبة

مدير قطاع الأمن اجلنائي ي�ستقبل 
املتعاملني يف مركز �سرطة بني يا�س

•• اأبوظبي-الفجر

ب�سرطة  اجلنائي  الأم��ن  قطاع  مدير  الرا�سدي  �سهيل  حممد  ال��ل��واء  زار   
 " احلكومية  امل��ي��دان  "يف  م��ب��ادرة  �سمن  يا�ض  بني  �سرطة  مركز  اأب��وظ��ب��ي 
والتقى باجلمهور وا�ستمع  اإىل مالحظاتهم والتحديات التي يواجهونها 
من  وتطلعاتهم  وتوقعاتهم   احتياجاتهم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اخل��دم��ات  م��ن 

�سرطة اأبوظبي ومقرتحاتهم حول اخلدمات املقدمة لهم .
و�سارك يف اإجناز معامالت اجلمهور  ووقف  على كفاءة وفاعلية اإجراءات 
العمل فيها وا�ستمع اإىل اآرائهم  لتعزيز اجلهود التطويرية  ، ووجه مدير 
املركز و ال�سباط بتقدمي كافة الت�سهيالت للجمهور واإ�سعادهم والتح�سني 

امل�ستدام .
 ، يا�ض  بني  �سرطة  ال��زي��ارة مبركز  الأم��ن اجلنائي يف  وراف��ق مدير قطاع 
املناطق اخلارجية   �سرطة  ال�سبو�سي مدير مديرية  �سيف  العميد مبارك  

والعقيد حمدان �سعيد املن�سوري مدير مركز �سرطة بني يا�ض .

منتدى املواطن العاملي يجمع قادة عامليني يف راأ�ض اخليمة
امل�ستقبل قيد العمل ت�س�ر لدفعة جديدة يف جمال 
النقل الب�سري نح� م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة ومرونة

•• راأ�س اخليمة- الفجر

بداأ العد التنازيل لقمة منتدى املواطن العاملي التي تعقد يف راأ�ض اخليمة 
الإماراتية يومي 12 و13 دي�سمرب 2021، وذلك يف مركز احلمرا العاملي 

للمعار�ض واملوؤمترات.
وحتت عنوان "امل�ستقبل قيد العمل"، تقام هذه القّمة بال�سراكة مع هيئة 
راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة، وجتمع اأملع العقول العاملية من اأجل تقدمي 
ريادية  مبادرات  واعتماد  الب�سري،  النقل  جمال  يف  جديدة  لدفعة  ت�سور 

لدعم ال�سياحة امل�ستدامة.
ويف تعليق له على هذا احلدث، قال راكي فيليب�ض، الرئي�ض التنفيذي لهيئة 
راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة: "من دواعي �سرورنا ا�ست�سافة قمة املواطن 
العاملي من جديد يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، واأن نكون ج��زءاً من 
اأك��ر مرونة.  راأ���ض اخليمة نحو م�ستقبل  املهم، ومن م�سرية  هذا احل��وار 
اأ�سا�ساً  امل�ستدامة  ال�سياحة  وت�سكل  م�ستدام،  عامل  باإن�ساء  ملتزمة  الإم��ارة 
�سنعزز من  الطبيعية،  املواقع  على  قائمة  اإم��ارة  بو�سفنا  ل�سرتاتيجيتها. 
جودة التنقل من خالل وجهات وخدمات جديدة، من �ساأنها تعزيز الوعي 

باحلفاظ على البيئة وال�سياحة امل�ستدامة."
واأ�ساف فيليب�ض قائاًل: "مع اقرتاب معر�ض اإك�سبو يف دبي، اأ�سبحت دولة 
الإمارات العربية املتحدة من اأكر وجهات ال�سفر �سعبية حول العامل ومن 
املنتدى  اأع�ساء  ل�ستقبال  متحم�سون  ونحن  اجلائحة،  بعد  اأماناً  اأكرها 
اإيجابي  العديدة لتحقيق تغيري  بالتزامن مع مبادراتنا  الكرام،  و�سيوفنا 

ملحوظ يف حياة الأجيال املقبلة."
وكانت راأ�ض اخليمة يف عام 2020 اأول مدينة حت�سل على اعتماد الأمان 
تتلقى ختم  اإمارة  واأول   ،)Bureau Veritas( "من "بريو فرييتا�ض
الآمن" من املجل�ض العاملي لل�سفر وال�سياحة )WTTC(، كما  "ال�سفر 
كانت الإمارة من اأ�سرع الوجهات امل�ستدامة منواً يف املنطقة، وح�سلت على 
توا�سل  كما  ال��ت��وايل،  على  لعامني  اخلليجية"  ال�سياحة  "عا�سمة  لقب 

ا�ست�سافة عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية املرموقة كل عام.
وموناكو  وت��ورن��ت��و  دب��ي  يف  �سابقاً  ال��ع��امل��ي  امل��واط��ن  منتدى  قمم  واأق��ي��م��ت 
وجزيرة �سويتي �ستيفان، و�سهدت ح�سور �سخ�سيات بارزة، مثل كويف عنان 
ودو�سكو  وكري�ستالينا جورجيفا،  بوكوفا  واإيرينا  بارو�سو  مانويل  وجوزيه 
ماركوفيت�ض وجانيت كاغامي وغات�سون براون، وروبرت دينريو ووايكليف 
واأبرز  امللكية،  الأ�سر  ال��دول واأع�ساء  اإىل جانب عدٍد من قادة  واإي��ف،  جان 

رواد الأعمال واملوؤ�س�سات اخلريية.
ومنذ اإطالقه عام 2013، حتول منتدى املواطن العاملي اإىل �سبكة عاملية 
م�سرتكة  مهّمة  حول  يجتمعون  واملحفزين،  الروؤية  واأ�سحاب  القادة  من 
وهي اإطالق كل الإمكانات الكامنة يف مبداأ املواطنة العاملية، للو�سول اإىل 

عامل معزز بحرية تنقل الب�سر ب�سكل م�ستدام.
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واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت����دار 
اأدى  اأن  بعد  املنزل  من  واخلا�سة  احلكومية 
فر�ض  اإىل  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  انت�سار 
زالت  ما  ولكن  العامل،  دول  اأغلب  يف  احلظر 
اإدارات هذه املوؤ�س�سات وال�سركات تبحث عن 
وذلك  املنزل،  من  العمل  اأداء  ملراقبة  طرق 

با�ستخدام برامج املراقبة والكامريات.

التعامل  على  القدرة  عدم  اأو  بالإرهاق  ال�سعور  هو  الإجهاد 
اأي  من  ياأتي  اأن  وميكن  العاطفي.  اأو  النف�سي  ال�سغط  مع 
اأو  بالإحباط  ت�سعر  جتعلك  داخلية  فكرة  اأو  خارجي  حدث 

الغ�سب اأو القلق.
اللوزة،  ال��دم��اغ:  وي��اأت��ي الإج��ه��اد من ج��زاأي��ن رئي�سيني من 
التي تتحكم يف العواطف، ومنطقة ما حتت املهاد، التي تفرز 

هرمونات التوتر.
وعندما تكون متوترا، فاإن اللوزة ت�سري اإىل منطقة ما حتت 

املهاد باأنك ت�سعر بوجود �سبب لل�سيق.
ثم ياأخذ الوطاء )حتت املهاد( هذه الر�سالة ويطلق في�سانا 
من  والأدري��ن��ال��ني،  الكورتيزول  مثل  التوتر  هرمونات  من 
اأجل تن�سيط ا�ستجابة ج�سدك للقتال اأو الهروب. وهذا اأي�سا 
له تاأثري على زيادة معدل �سربات القلب والتنف�ض و�سغط 
اإكلينيكية  نف�سية  اأخ�سائية  �سيف،  ه��ويل  تقول  كما  ال��دم، 

مرخ�سة يف غرينت�ض.

اأ�سباب الإجهاد
اأو  اأن��ه يف حالة خوف  الإجهاد هو طريقة اجل�سم لإخبارك 
ووفًقا  متخيل.  اأو  حقيقي  م�سدر  من  ذلك  كان  �سواء  اأمل، 
خلاميي زوكرمان، اأخ�سائية نف�سية �سريرية، ميكن اأن يكون 
الإجهاد نتيجة ملخاوف مالية اأو م�ساكل العالقة اأو الأحداث 
ال�سادمة مثل وفاة اأحد اأفراد الأ�سرة، اأو العمل اأو املدر�سة. 
اأي�سا من الأ�سياء التي  اأو الإجهاد،  اأن ياأتي التوتر،  وميكن 

جتلب لك ال�سعادة.
اأن  ح���ني  "يف  ���س��ي��ف:  وت���ق���ول 

ال�����س��غ��وط��ات ع����ادة م��ا تكون 
يفر�ض  �سيء  اأي  فاإن  �سلبية، 
ميكن  عالية  متطلبات  عليك 
اأن يكون مرهقا، حتى الأ�سياء 
اأو  الإي��ج��اب��ي��ة، مثل ال����زواج، 
اأو تلقي  الذهاب اإىل الكلية، 

ترقية".

اأنواع التوتر/الإجهاد
ال�������ن�������اف�������ع  الإج����������������ه����������������اد   •

اإيجابي  �سكل   :)Eustress(
ينبع من مهام جديرة  التوتر  من 
ويولد  �سعبة.  ولكنها  ب��اله��ت��م��ام 

�سعورا بالإجناز.
فوري  ف��ع��ل  رد  احل����اد:  الإج���ه���اد   •

وم��ك��ث��ف حل���دث م��ث��ل م��ق��اب��ل��ة ع��م��ل اأو 
احل�سول على خمالفة �سرعة.

يحدث  العر�سي:  احل��اد  الإج��ه��اد   •
ع���ن���دم���ا ي����ع����اين امل��������رء م�����ن ن���وب���ات 
م��ت��ك��ررة م��ن الإج���ه���اد احل����اد. وهذا 

اأو  املفرط  القلق  لهم  ي�سبب  ما  غالبا 
اأن يكون لديهم مزاج ق�سري.

امل�ستمر  ال���ت���وت���ر  امل����زم����ن:  الإج�����ه�����اد   •
باأنه  ت�سعر  اأن��ك  ل��درج��ة  �سائعا  ي�سبح  ال��ذي 

من  ال���ن���وع  ه���ذا  ي�����س��ب��ب  اأن  مي��ك��ن  "طبيعي". 
التوتر اأخطر العواقب على �سحتك.

ت��رك دون ع��الج، يف  اإذا  املزمن،  الإج��ه��اد  اأن يت�سبب  وميكن 
القلبي،  واملر�ض  القلق،  ت�سمل  قد  خطرية  �سحية  عواقب 

والنتحار،  وال�سرطان،  وال�سداع،  والأرق،  القلبية،  والنوبة 
وال�سلوك العنيف.

اأعرا�ض التوتر/الإجهاد
ب��ع��دة ط���رق خمتلفة ه���ذه بع�ض  ال��ت��وت��ر  ي��ظ��ه��ر  اأن  مي��ك��ن 

الأعرا�ض التي يجب البحث عنها:
والكاآبة  والقلق  احل��زن  وت�سمل  العاطفية:  الأع��را���ض   •

والع�سبية وال�سعور بالياأ�ض اأو العجز
والغ�سب.

وقلة  والن�سيان،  القلق  وتت�سمن  املعرفية:  الأع��را���ض   •
املتدين  والح��رتام  النف�ض،  عن  ال�سلبي  واحلديث  الرتكيز 

للذات.
• الأعرا�ض ال�سلوكية: وت�سمل عادات النوم ال�سيئة والأكل 
املواد،والعزلة  ا�ستخدام  القليل،وزيادة  اأو  ال��الزم  من  اأك��ر 

الجتماعية.
الدافع  وفقدان  التعرق  تت�سمن  اجل�سدية:  الأعرا�ض   •
املفا�سل  واآلم  ال�����س��ري��ع��ة،  ال��ق��ل��ب  و����س���رب���ات  اجل��ن�����س��ي، 

والع�سالت، وكرة املر�ض اأو عدوىالإعياء.

كيفية التعامل مع التوتر/الإجهاد
التوتر  لأن  ن��ظ��را 

يوؤثر  ل 

على 

�سحتك  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  ي��وؤث��ر  ب��ل  ف��ح�����س��ب،  العقلية  �سحتك 
اجل�سدية، فمن الأهمية مبكان اإدارة احلالة، خا�سة اإذا كنت 
اأع��اله. ووفقا ل�سيف،  تعاين من اأي من الأعرا�ض املذكورة 

ت�سمل طرق اإدارة التوتر ما يلي:
املعريف، عالج يركز على حتديد الأفكار  ال�سلوكي  - العالج 

ال�سلبية وتغيريها
- التاأمل

- العالج بالإبر
- البقاء ن�سطا

- اأخذ ا�سرتاحة
- ال�ستحمام

- التمدد
ويجب زيارة طبيب اأو اأخ�سائي نف�ساين للتخل�ض من التوتر 

يف احلالت التالية:
- يتعار�ض مع اأدائك اليومي، مثل النوم والعمل

- لديك تاريخ من الكتئاب اأو القلق
- لديك اأفكار لإيذاء النف�ض

- لديك �سعور بالعجز والياأ�ض
- لديك اأمل ج�سدي لي�ض له �سبب جذري و/ اأو ل يتبدد

ح�ن 4 اأن�اع خمتلفة لالإجهاد وكيفية اإدارتها علماء النف�س ي��سّ

اأن ي��ك��ون ل����الأمل امل�����س��رتك ت���اأث���ري ك��ب��ري ع��ل��ى حياتك  مي��ك��ن 
القيام  التي ميكنك  الأ�سياء  ع��ددا من  ولكن، هناك  وحركتك، 
بها للم�ساعدة يف تخفيف ذلك.وت�سبح املفا�سل يف اجل�سم اأقل 
ال�سحية  ال��ظ��روف  من  جمموعة  ب�سبب  التهابا  واأك��ر  ليونة 
والتقدم يف العمر - لكن لي�ض عليك اأن تعاين. وعلى الرغم من 
وجود عالجات طبية لأمل املفا�سل، اإل اأن هناك اأي�سا اأدلة على 

اإدارة  اأن تكون فعالة يف  الغذائية ميكن  املكمالت  ع��ددا من  اأن 
اآلم املفا�سل وت�ساعد يف احلالت طويلة املدى.

اجللوكوزامني
وهو عن�سر اأ�سا�سي يف الغ�سروف حول املفا�سل.

واأظهرت الأبحاث التي اأجراها العلماء اأن تناول مكمل كربيتات 

ويبطئ  املفا�سل  اآلم  يح�سن  اأن  ميكن  يوميا  اجللوكوزامني 
تقدم احلالة.

اأوميغا 3
ال�سحية،  ال���ف���وائ���د  م���ن  ع��ل��ى جم��م��وع��ة   3 اأوم���ي���غ���ا  حت��ت��وي 
تاأثريات م�سادة لاللتهابات ما  الدهنية   3 اأوميغا  ولأحما�ض 
اأجريت  مراجعة  املفا�سل.ووجدت  لآلم  جيدا  عالجا  يجعلها 
بانتظام يقلل   3 اأوميغا  اأن تناول  الدرا�سة،  2016 لأدلة  عام 
من انزعاج وتيب�ض املفا�سل لدى الأ�سخا�ض امل�سابني بالتهاب 
اأن  احلالت  بع�ض  يف  املراجعة  الروماتويدي.ووجدت  املفا�سل 
التوقف عن  اأنهم متكنوا من  لدرجة  ج��دا  كبريا  ك��ان  التاأثري 

تناول م�سكنات الأمل.

كركم
اآ�سيا  جنوب  اأطعمة  يف  بكرة  امل�ستخدمة  التوابل  من  ن��وع  هو 
مثل الكاري وله تاريخ طويل يف الطب.وي�ستهر الكركم باآثاره 
تقليل  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  بدورها  والتي  لاللتهابات،  امل�سادة 

اآلم املفا�سل امللتهبة.

زجنبيل
يحتوي الزجنبيل على مركب جينجريول امل�ساد لاللتهابات، 
بحثت  ف��ق��د  ذل����ك،  الآلم.وم�������ع  ت�سكني  خ�سائ�ض  ل��ه  وال����ذي 
اآلم امل��ف��ا���س��ل يف اجل���رع���ات ال��ع��ال��ي��ة من  ال��درا���س��ات يف ع���الج 
التاأثريات التي حت�سل عليها  م�ستخل�ض الزجنبيل - لذا فاإن 

من املكمالت الغذائية العادية قد ل تكون بنف�ض القوة.

اأف�سل املكمالت الغذائية 
لآلم املفا�سل!
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العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

ا�سم ال�سركة : البوند لالزياء - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 801،802،803،804،805،806ملك كمال بوري - اخلليج 
الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   B ا�ستدامة   - ال��ت��ج��اري 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1509435  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   902108  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/30 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - 
هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ض : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض   - لالزياء  البوند  لت�سفية 
 2021/8/30 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/8/30
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
عبدالفتاح حممود جلل م�شطفى مر�شي عبدالرحمن   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003128/ 
اإىل املحكوم عليه : عبدالفتاح حممود جالل م�سطفى مر�سي عبدالرحمن 

العنوان : ال�سارقة �سناعية 14 �سركة اجلزائري للخر�سانة اجلاهزة - 0564088915 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ر�سا احمد عبدالظاهر توفيق - اجلن�سية م�سري  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 5070 درهم

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

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
اك�شبو للخدمات الفنية - ذ م م وميثلها فينود �شا�شيدهاران �شا�شيكال �شا�شيكال   

جزئي    عمايل   AJCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000948/ 
اإىل املحكوم عليه : اك�سبو للخدمات الفنية - ذ م م وميثلها فينود �سا�سيدهاران �سا�سيكال �سا�سيكال 

العنوان : عجمان الرا�سيدية 1 بناية البحرية �سقة رقم 201 رقم مكاين 455456432 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بوبكر �سيكان ، اجلن�سية غامبي  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 6169.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك   عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0002278 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سويت هومز هولدجنز �سويت هومز للعقارات ذ م م وميثلها مديرها  
هاتف  باأكمله  اخلام�ض  الدور   1 ب  مبنى  الفالكون  اأبراج  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 
املكاين  الرقم  عجمان   15468 ب  �ض   067315978 فاك�ض   06749909 رقم 
2563225412 - انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/9/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
اليوم الواحد( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/9/5 م.  

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإعلن بالن�شر

يف الدعوى رقم 2021/2666 عمايل عجمان  

املعلن اليهم : املدعى عليه:�سكري اهلل زكيم خان– باك�ستاين اجلن�سية.
اأنتم مدعوون حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم 2021-2666 
ال�سيد/  احل�سابي  اخلبري  اأم��ام  وذل��ك  الراحة  تاك�سي  من  املقامة  عجمان،  عمايل 
 4:00 ال�ساعة  يف   2021/09/13 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  �سيف،  �سعبان  حممود 
م�ساء وذلك يف مقر مكتب اخلبري، وعنوانه: اإم��ارة ال�سارقة – مدينة ال�سارقة – 
كورني�ض بحرية خالد – بعد فندق كورني�ض ال�سارقة )هلتون �سابقا( - برج �سعيد 
ح�سني   )102( رق��م  مكتب   - الأول  الطابق  اخل��ل��ف��ي-   –  امل��دخ��ل   )B( الغفلي 
 ،  065582999 –  0582375452 هاتف  قانونيون.  حما�سبون  ال�سم�سي 

Mahmoud.exp20@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

اإجتماع خربة 

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإعلن بالن�شر 

ح�سور اجتماء اخلربة
يف الدعوى رقم 1748 /2021 جتاري جزئي حمكمة ابوظبي الدائرة التجارية اجلزئية

املطلوب اإعالنه / ال�سيد/ �سيد احمد على �سيد ا�سغر على �ساه - املدعى عليه
بن�اءاً عل�ى تكلي�ف ع�دال�ة حمكم�ة اب�وظبي التجاري�ة بن�دبي خبي�ر م��س�رفياً ف�ي ال�دع�وى املذكورة اأعاله املرفوعه من: 
امل�دعي / �سركة دار التمويل �سدكم وعلي�ه يرجى ح��س�وركم اأمام اخلبري �سخ�سياً اأو وكيال معتم�داً ميثلكم وت�ق�دي�م م�ا 
ل�ديكم م�ن م�س�تندات تخ��ض ال�دع�وى - بو�س�فكم اطراف م�دعى عليه�ا وذل�ك ي�وم الحد املوافق 9/9/2021 يف مت�ام 
 ZOOM برن�امج   باإ�س�تخدام  بع�د  ع�ن  وامل�س�م�وع  املرئي  الت�س�ال  تقنية  بوا�س�طة  وذل�ك  �سباحا  ال�س�اعة 9:00 

وذل�ك م�ن خ�الل ال�رابط الت�ايل  -  MEETING CLOUD
https://zoom.us/support/download
Meeting ID: 805  321  4253
Password : 617199
الجتماع  قبل   samihamed2018@outlook.com التايل  بريد اخلربة  على  تر�سل مذكراتكم  ان  على 
بيومان لطالع الطراف عليها قبل الجتماع. لتوا�س�ل / مق�ر اخلب�رة بناي�ة اخلازن�ه للت�اأمني الطابق الثال�ث مكت�ب 

لل�سيارات  �سارع النجدة – ابوظي - موبايل + وات�ض اب : 0553895024 م�س�عود  بج�وار   301
اخلبري امل�شريف 
�شامي زكى عبداحلميد      

اإجتماع خربة 

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
حمكمة ال�شارقة الحتادية

اإعلن ح�شور جل�شة بالت�شال املرئي عن بعد
)SHCMECICOMPAR2021/0002909 ( يف الق�شية رقم

 AsUHvm : بناء على طلب : منازع : كونرتول اند ابليك�سنز اوف�سور مارين ماجنمنت ذ.م م - رمز التفوي�ض
وعنوانه / امارة ابوظبي �سارع ال�سيخ حمدان قطعة C/13 بناية امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية الطابق 15 رقم 

 madhuv@caomm.me اللكرتوين  الربيد   - هاتف : 0553692105 
YsaVxi : منازع : اف�سور مارين بيبول اند اكادميى ليمتد )او ام بيه اآيه( - رمز التفوي�ض

وعنوانه / امارة ابو ظبي �سارع ال�سيخ حمدان قطعة C/13 بناية امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية الطابق 15 
madhuv@caomm.me : رقم هاتف : 0553692105 الربيد اللكرتوين

  jx2qyb : اىل : منازع �سده : انظمة يولو ذ.م.م - رمز التفوي�ض
a. سندوق بريد : 42480  الربيد الكلرتوين� HE01 وعنوانه / اإمارة ال�سارقة منطقة احلمرية احلرة قطعة الأر�ض رقم 

 a.chadwick@hadefpartners.com shaat@hadefpartners.com
 2021/9/16 بتاريخ  واملقرر   EH00031957 رقم  املرئية  اجل�سة  بح�سور  مكلف  انت   .044292964  : هاتف  رقم 
ال�ساعة 8:30 والتي �ستعقدها يف حمكمة ال�سارقة الإحتادية دائرة مركز التوفيق وامل�ساحلة الدائرة الثالثة  عن بعد بوا�سطة 

الت�سال املرئي عرب موقع وزارة العدل
الإجتماعات  اجلل�سات  بوابة   /https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
 EH00031957 : املرئية. �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد. اأو قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف  بيانات اجلل�سة

وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �شعادة املتعاملني

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
اعلن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا( 

يف الق�شية التنفيذية رقم 3309 ل�شنة 2019
املنفذ �سدهم / ورثة نا�سر عبداهلل احمد اآل ثاين وهم:  1- عبداهلل نا�سر عبداهلل احمد اآل ثاين

نا�سر عبداهلل احمد اآل ثاين   هيا   -3 ثاين   اآل  احمد  عبداهلل  نا�سر  مرمي   -2
5- �سمية نا�سر عبداهلل احمد اآل ثاين اآل ثاين   احمد  عبداهلل  نا�سر  نورة   -4
7- �سعود نا�سر عبداهلل احمد اآل ثاين نا�سر عبداهلل احمد اآل ثاين   حممد   -6

خالد نا�سر عبداهلل احمد اآل ثاين    -9 ثاين   اآل  احمد  عبداهلل  نا�سر  علي   -8
11- هميان نا�سر عبداهلل احمد اآل ثاين اآل ثاين   احمد  عبداهلل  نا�سر   -10

ل�سالح طالب التنفيذ / بنك اأبوظبي التجاري )بنك الحتاد الوطني(
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املبني اأدناه عن طريق املزاد العلني

قطعة رقم )48/اأ( الكائن مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة - لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية 3309 
ل�سنة 2019 اخطاركم بوجوب �سداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�سية التنفيذية اأعاله ب�سندوق املحكمة وذلك خالل 15 
يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا، وال فاإن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�سان طرح العقار املذكور اأعاله للبيع وفق الأ�سول 
ل�سنة   )11( رقم  الحت��ادي  للقانون   2018 وذلك عمال لن�ض املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�سنة 

املدنية. يقت�سي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله... الجراءات  قانون  ب�سان   1992
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006379 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه: في�سل امان خمي�ض الع�سر املرا�سدة
1012 بالقرب من  جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة اخلان �سارع اخلان بناية جنوم الإم��ارات الطابق الأول �سقة رقم 

0562043960  0547588150 كافترييا �سباب اخلان هاتف متحرك 0547055855 
qtrfaisal 12@icloud.com : الربيد الإلكرتوين

بناء على طلب املدعي : م�سرف ال�سارقة ال�سالمي �ض م ع
قد قد اقام عليك الدعوى وبطالبك فيها : اأول:- قبول لئحة الدعوى وقيدها واإعالن املدعى عليه بها. ثانيا:- احلكم باإلزام 
املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعي مبلغ وقدره 279.195.47 مائتني وت�سع و�سبعون األفا ومائة وخم�ض وت�سعون درهما و�سبعة 
واأربعون فل�سا. ثالثا:- اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعى ما هو ن�سبة 1% من مبلغ 279.195.47 من تاريخ 2018/3/1 
حتى ال�سداد التام. رابعا :- احلكم بالزام املدعى عليه باأداء التعوي�ض املنا�سب للمدعي اجلابر لالأ�سرار التي حلقت به عما فاته 
عليه  املدعى  الزام   -: خام�سا  درهم.  األف  ثالثون  من ك�سب وما حلقه من خ�سارة والذي يقدره املدعي مببلغ 30.000.00 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2021/09/20 اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة  اأتعاب املحاماة.  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
 )5 رقم  الدعوى  ) مكتب مدير  رقم  - مكتب  �سباحا   08:30 ال�ساعة  املدنيه يف متام  البتدائية  املحكمة  الإحت��ادي��ة  ال�سارقه 
�سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 

ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعلن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000432 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه ليو زوزوان، العنوان : 9203869
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/07/05 

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله
ل�سالح البنك العربي املتحد �ض.م.ع ، بالتايل : حكمت املحكمة : باإلزام املدعى عليه باأداء 
و�سبعني  واأربعة  ومائة  الف  وثالثني  اأربعة  و  )مليونان  دره��م   2.034.174.15 مبلغ 
6% ت�سري من تاريخ  درهما وخم�سة ع�سر فل�سا( للبنك املدعي مع الفائدة عليه بن�سبة 
ال�ستحقاق يف 2018/10/14، وحتى متام ال�سداد والزامه بالر�سوم وامل�سروفات و الفي 
درهم اأتعاب حماماة ورف�ض ما عدا ذلك. حكما ً قابال ً لال�ستئناف خالل املدة القانونية 

لن�سره. التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7339(

املنذرة /اخلليج لل�سحب ذ.م.م.
املنذر اإليهما /1- ذبيان ل�سناعة الأملونيوم والزجاج ذ.م.م - رخ�سة جتارية رقم 12558

عماد يو�سف ذبيان - لبناين اجلن�سية  -2
لذلك ، تتوجه املنذرة اإىل املنذر اإليهما لتنذرهما مبوجب هذا الإنذار على �سرورة �سداد 
وواحد  و�سبعمائة  األ��ف  واإح��دى ع�سر  دره��م مليون وثمامنائة   1،811،781.09 مبلغ  
وثمانون درهما، وت�سعة فلو�ض ، وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإنذار ، واإل �سوف 
اإىل  اإ�سافة  املذكور  املبلغ  ب��اأداء  للمطالبة  وذل��ك  القانونية  الإج���راءات  كافة  املنذرة  تتخذ 
ال�سداد  وحتى  يف18/3/2021م  ال�ستحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  الفائدة 

التام ، والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/7396(

املنذرة : �سركة دبى بال�سرت دراى مك�ض ذ م م - اجلن�سية الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املنذر اإليها / �سركة زهياجن كوميونيكي�سنز كون�سرت اك�ستز جروب ليمتد. فرع دبي - 
فرع ل�سركة اأجنبية جن�سيتها ال�سني - )جمهول حمل القامة(

فاإننا ننذركم ب�سرعة �سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم البالغ قدرها 466،870،75 
األف وثمامنائة و�سبعون درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا(  درهم )اأربعمائة �سنة و�ستون 
يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام تبداأ من تاريخ علمكم بهذا الإن��ذارويف حال اإنتهاء املهلة 
وعدم ال�سداد خاللها ، فاإن املنذرة �ست�سطر اإىل رفع عري�سة اأمر اأداء �سدكم لإلزامكم 
ب�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى ال�سداد التام ، ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7340(

املنذرة /اخلليج لل�سحب ذ.م.م.
املنذر اإليهما /1- الب�سارة لتجارة منتجات احلديد ذ م م - رخ�سة جتارية رقم 626674

اجلن�سية  باك�ستاين   - يا�سني  غالم  امتياز  حممد   -2
�سداد  الإن��ذار على �سرورة  لتنذرهما مبوجب هذا  اإليهما  املنذر  اإىل  املنذرة  تتوجه   ، لذلك 
مبلغ  1،555،273.67 درهم )مليون وخم�سمائة وخم�سة وخم�سون الف ومائتان وثالثة 
اأيام من تاريخ هذا الإن��ذار ، واإل  و�سبعون درهما و�سبعة و�ستون فل�سا( وذلك خالل خم�سة 
�سوف تتخذ املنذرة كافة الإجراءات القانونية وذلك للمطالبة باأداء املبلغ املذكور اإ�سافة اإىل 
ال�سداد  وحتى  18/3/2021م   يف  ال�ستحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  الفائدة 

التام، والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/7394(

املنذرة : �سركة دبي بال�سرت دراى مك�ض ذ م م - اجلن�سية الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املنذر اإليها الأوىل /مقاولت النظمة التنفيذية احلديثة - م�سك - �ض ذ م م اجلن�سية الإمارات.
املنذر اإليه الثاين / عبدالعزيز ابراهيم الكردي ب�سفته املوقع على ال�سيكات من ح�ساب املنذر اإليها الأوىل

املنذر اإليه الثالث/ طارق كمال الدين �سالح قا�سم ب�سفته املوقع على ال�سيكات من ح�ساب املنذر اإليه الأوىل  
- )جمهول حمل القامة(

موعد  يف  دره��م   170،864،94 قدرها  والبالغ  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة  ننذركم  فاإننا 
املنذرة  ف��اإن  ال�سداد خاللها.  املهلة وع��دم  الإن���ذار، ويف ح��ال ط��واف  ن�سرهذا  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساه خم�سة 
الفائدة  مع  اإع��اله  اإليه  امل�سار  باملبلغ  مت�سامنني  لإلزامكم  �سدكم  اأداء  اأم��ر  عري�سة  رف��ع  اإىل  �ست�سطر 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ف�ساًل عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية- املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002208 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�ساعل للتعهدات العمالية  
هاتف   - عجمان  بلدية  خلف   - الب�ستان   - عجمان   : العنوان   : الإقامة  حمل  جمهول 
 : اللكرتوين  الربيد   -  3791 ب  �ض   -  0556380552  -  0557458237 رقم 

  4370310994 مكاين  رقم   nadda1966@gmail.com
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/9/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
2 - دائرة اليوم الواحد( �سخ�سيا او  الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/30 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإعلن بالن�شر

رقم )7423/2021(
املخطر :  ح�سن اإبراهيم ح�سن اإبراهيم  - بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي

�سد / املخطر اإليه: �سريف عبداملنعم عبا�ض حممد 
جئنا مبوجب هذا الإنذار تنذر فيه املنذر اإليهم ب�سرورة �سداد مبلغ اجمايل قيمته وقدره 20،000 درهم )ع�سرون 
األف درهم( خالل 5 اأيام عمل من تاريخه، واإل �سوف ن�سطر اأ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سد املنذر اإليه، 

والتي من �سمنها ما يلي:
بحقكم. ال�سفر  من  املنع  اإ�سدار   -1

املرت�سد. املبلغ  �سداد  حلني  واإح�سار  �سبط  اأمر  اإ�سدار   -2
اليه. للمخطرة  العائدة  البنكية  الر�سدة  جميع  على  احلجز   -3

الأخرى. العقارات  اأو  الأرا�سي  اأو  ال�سيارات  �سواء  اإليهم  للمخطر  العائدة  املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4
اأموال. من  لديها  لديكم  ما  على  للحجز  معكم  تتعامل  التي  اجلهات  كافة  خماطبة   -5

احلجز على ما تقرره املحكمة من الراتب ال�سخ�سي اخلا�ض بكم لدى جهة عملكم.  -6
بالإ�سافة اإىل اإجراءات اأخرى اأكر ق�سوة بحقكم.  -7

مع العلم اأن كل تلك الإجراءات �ستكون على م�سوؤوليتكم ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي 
جهة كانت.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
مذكـرة اإعـلن

يف الدعوى رقم FUCEXCIREA2021/0000656 مدين )جزئي(
اإىل املدعى عليهم : 1-فيجى كابور رام�ض كعرب

العنوان : جمهول حمل القامة
فيلو�سيتي فينت�سرز �ض .م .ح، - العنوان : جمهول حمل القامة �سركة   -2

حيث اإنه قد �سدر حكم �سدك ل�سالح املدعي املنفذ رافى �سوبر اأمانيام كوت�سيمات�سي 
يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ 
احلكم املذكور، و دفع الر�سم املحدد لذلك، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي 
: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 369،399 درهم. لذلك اأنت مكلف 
بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اإليه اأعاله خالل15 يوما من الن�سر ويف 
حالة تخلفك)م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/7391(

املنذرة : رويال الدولية لالإن�ساءات ذ م م- اجلن�سية الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

جمال  ملالكها/  احلديدية  ال�سربات  تركيب  مل��ق��اولت  ال��ق��درة  موؤ�س�سة   : اليها  امل��ن��ذر 
حممد اأحمد ال�سم�سريي - اجلن�سية  م�سر - )جمهول حمل القامة( - فاإن املنذرة 
2،025،000 درهم  البالغ قدرها  املديونية املرت�سدة بذمتك  تنذرك ب�سرعة �سداد 
اأي��ام من تاريخ ن�سر  األف دره��م( يف موعد اق�ساه خم�سة  )مليونان وخم�سة وع�سرون 
هذا الإنذار ويف حال طواف املهلة وعدم ال�سداد خاللها فاإن املنذرة �ست�سطر اإىل رفع 
عري�سة اأمراداء �سدك لإلزامك ب�سداد املديونية املرت�سدة بذمتك امل�سار اإليها اإعاله 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ف�ساًل 

عن الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/7390(

املنذرة : الطوارق لتجارة ادوات البناء �ض.ذ.م.م بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي
املنذر اليهما : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ م م

اجلن�سية ب�سفته املوقع على ال�سيكني �سند الإنذار من ح�ساب  لبناين   - زهرة  حنا  يو�سف   -2
املنذر اإليها الأوىل - )جمهول حمل القامة(

 101،181،15 البالغ قدرها درهم  املديونية املرت�سدة بذمتكم  فاإننا ننذركما ب�سرعة �سداد 
اأق�ساه  فل�سا( يف موعد  دره��م وخم�سة ع�سر  األ��ف ومائة وواح��د وثمانون  دره��م )مائة وواح��د 
خم�سة اأيام من تاريخ علمكم بهذا الإن��ذار، ويف حال طواف اإنتهاء املهلة وعدم ال�سداد خاللها، 
فيما  الت�سامن  �سبيل  لإلزامكما على  اأداء �سدكما  اأمر  رفع عري�سة  اإىل  �ست�سطر  املنذرة  فاإن 
بينكم باملبلغ املطالب به مع الفائدة القانونية بو اقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى 

متام ال�سداد، ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7409(

املخطرة  : �سباز لتجارة معدات البناء �ض.ذ.م.م
SHABAZ CONSTRUCTION EQUIPMENTS TRADING L.L.C 

بوكالة املحامي / يو�سف حممد ح�سن البحر
STAR DIMENTION CONTRACTING L.LC -  املخطر اإليهم : 1-�ستار داميين�سن للمقاولت �ض.ذ.م.م

PAUL ANTHONY PEREIRA - انتوين برييرا - )حمرر ال�سيكات( هندي اجلن�سية باول   -2
)جمهويل حمل الإقامة(

يخط�ر املخ�ط�ر املخ�ط�ر اإل�يهم وميهله�م م�دة خم�س�ة اأي�ام اعتب�اراً م�ن ت�اريخ تبليغهم به�ذا الإخط�ار ل�وف�اء 
و�س�داد قيم�ة ال�سيكات املرجتع�ة مبل�غ وق�دره 134،174.42 دره�م )مائ�ة واأربع�ة وثالث�ون ال�ف و مائ�ة 
واأربع�ة و�س�ب�ع�ون درهم�اً و اأثن�ان واأربع�ون فل�س�اأ لغي�ر( ، وبخ�الف ذل�ك ف�ان املخ�ط�رة �ستكون م�س�طرة اإىل 
اإل�يهم ب�سداد املبلغ املذكور بالإ�سافة  اإل�زام املخط�ر  اتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة واإقام�ة ال�دع�وى يف �س�بيل 

اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  الإحتادية- املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006331 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : براديبت كي�سور روت روت باورى باندهو 
جمهول حمل الإقامة - خارج الدولة بح�سب تفا�سيل القامه

املدعى عليها الثانية ميالين فاريا�ض انونويفو - فلبينية اجلن�سية
بناء على طلب املدعي / يو�سف حممد �سليمان الطاهري املازمي - اماراتي اجلن�سية

الرخ�سة  من  والإن�سحاب  ال�سراكة  عقد  باإلغاء  املطالبة   -1  -: فيها  ويطاليكما  الدعوى  عليكما  اأق��ام  قد 
التجارية واخراج ال�سركاء )املدعى عليهم ( متهيدا لتحويل الرخ�سة با�سم املدعي. 

)مو�سح البند يف عقد التاأ�سي�ض(.
قيمة راأ�ض مال ال�سركة )300،000 دهم(  2

الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/09/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأن��ت 
 )5 الدعوى رقم  08:30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير  ال�ساعة  املدنيه يف متام  البتدائية  املحكمة 
اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك  �سخ�سيا 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – يو�سفك 

مدعى عليه  يعلن املدعى عليهما بالن�سر وبلغتي العربية والجنليزية
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0016388
املخط�ر/ �سن فلك�ض ميدل اي�ست ) �ض ، م ، ح( واملرخ�سة باملنقطة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل بالرقم 05802 وميثلها املالك / عدنان 
�سميع فاتايرجي - اجلن�سية اململكة املتحدة وميثله بالتوقيع مبوجب وكالة رقم MOJAU_2021_0014724 ال�سيد / احمد 
على خان حممد خادر على خان حممد - اجلن�سية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم 784198617974153 العن�وان / ال�سارقة - 

0558638321  / رقم  هاتف   -  36 – م�ستودع 2م600 كيو 3 
املخطر اإليه / اي اف بي ميدل اي�ست برودكت�ض )�ض ذ م م( وميثلها بالتوقيع – �ستوارت ماثيو كري�سكينا�ض – بريطاين اجلن�سية

العن�وان/ دبي- م�ستودع رقم 1 ملك حكومة دبي ، بردبي - جممع لال�ستثمار - هاتف رقم / 0507023740
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 347،886،01 درهم )ثالثمائة و�سبعة واربعون الفا وثمامنائة و�ستة وثمانون وفل�سا(

املخطر اإليه حرر ثالثة �سيكات للمخطر مببلغ 347،886،01 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه 
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك اإل له ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قبل لل�سحب وبيانه كالتايل  

ال�سيك رقم 000073 مببلغ 73،879 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/04/22 وامل�سحوب على بنك اأبوظبي التجاري
�سيك رقم 000074 مببلغ 54،801،40 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/05/01 وامل�سحوب على بنك اأبوظبي التجاري

التجاري ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب  �سيك رقم 000066 مببلغ 219،205،61 در هم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/04/05 
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اإخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7139(

املنذر : املوثوق للعقارات - ب�سفتها : املوؤجر
املنذر اليه :ايه بي ا�ض جي خلدمات نقل النقود واملجوهرات وال�سياء الثمينة - ب�سفته : امل�ستاجر

) جمهول حمل القامة (
وثمامنائ�ة  ال�ف  وخم�س�ون  اربع�ة  دره�م  ف�ان امل�ن�ذر ين��ذر املن�ذر اإلي�ه ب��س�رورة �س�داد مبل�غ 54،888 
وثم�اني�ة وثم�ان�ون دره�م ، و ذل�ك خ�الل خ�م�س�ة اي�ام م�ن ت�اريخ تبلي�غ املن�ذر اإلي�ه ذا الإن�ذار قانوني�ا 
اأداء  ام�ر  دع�وي  ت��س�جيل  اىل  املنذر  ي��س�ط�ر  و�س��وف  القانوني�ة  امل�س�وؤولية  كاف�ة  اإل�ي�ه  املن�ذر  وي�ح�م�ل 
�سهر  مل�دة  الن�ذار  ا�س�تالم ه�ذا  ب�ع�د  ال��س�داد  ال�ي�ه وعدم  املن�ذر  تعن�ت  واذا  بال��س�داد  املن�ذرالي�ه  لل�زام 
املنازع�ات  ف��ض  القانوني�ة مبرك��ز  الج�راءات  اليه لتخ�اذ  املنذر  ي�س�طر  �س��وف  اإ�س�تالمه  ت�اريخ  من 
ويحم�ل  ال�ي�ه  املن�ذر  ذم�ة  ف�ي  مرت�س�ده  م�ب�الغ  م�ن  ماي�س�ت�ج�د  و�س�داد  الأخ�الء  وط�ل�ب  اليجاري�ة 
ر�س�وم   ذل�ك م�ن  ع�ل�ي  ك�اف�ة مايرتت�ب  املن�ذرال�ي�ه  القانوني�ة م�ع حت�مي�ل  امل�س�وؤوليه  كاف�ة  اإل�ي�ه  املن�ذر 

وم�ساريف و اتعاب حماماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

مبادلة للبرتول و “اإيني” ت�قعان على مذكرة 
تفاهم للتعاون يف مبادرات حت�ل قطاع الطاقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقعت �سركة مبادلة للبرتول و�سركة “اإيني” العاملية للطاقة على مذكرة 
تدعم  مبادرات  التعاون يف  اإىل حتديد فر�ض  تهدفان من خاللها  تفاهم 
حتول قطاع الطاقة. مبا يف ذلك جمالت الهيدروجني و احتجاز والكربون 
وا�ستخدامهما وتخزينهما، وذلك بالتما�سي مع اأهداف ال�سركتني للحد من 
النبعاثات. ويغطي نطاق التعاون و بحث الفر�ض امل�سرتكة بني ال�سركتني 
واأوروبا،  اآ�سيا   �سرق  وجنوب  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

بالإ�سافة اىل مناطق اأخرى حتظى بالهتمام امل�سرتك من اجلانبني.
ومتثل هذه ال�سراكة جانباً اآخر من اجلهود ال�ستباقية التي تبذلها مبادلة 
واملجتمعية  البيئية  امل��ج��الت  يف  ال�سركة  نهج  م��ع  يتما�سى  مب��ا  للبرتول 
اإىل  اإ�سافة  الطاقة،  قطاع  الفعال يف حتول  ودوره��ا  املوؤ�س�سية،  واحلوكمة 
اتباعها ا�سرتاتيجية تركز على حمفظة اأعمال تعتمد على الغاز الطبيعي 
م�ستوى  بتقليل  جنحت  التي  و  اأ�سولها،  ق��اع��دة  ثلثي  حجمه  بلغ  ال��ذي 

انبعاثات الغازات الدفيئة بن�سبة %25 خالل ال�سنوات الثالث املا�سية. 
وقام بتوقيع التفاقية كل من من�سور حممد اآل حامد، الرئي�ض التنفيذي 
ل�سركة مبادلة للبرتول و الرئي�ض الت�سغيلي  للموارد الطبيعية يف �سركة 
اإيني، األي�ساندرو بوليتي. و�سهد على التوقيع كل من خلدون خليفة املبارك، 
ل�سركة مبادلة لال�ستثمار و كالوديو  التنفيذي  املنتدب والرئي�ض  الع�سو 

دي�سكالزي الرئي�ض التنفيذي ل�سركة اإيني.

»دبي ال�طنية للتاأمني واإعادة التاأمني« 
تن�سم اإىل مبادرة اجل�از الل�ج�ستي العاملي

•• دبي-وام:

 /DNIR/ ال��ت��اأم��ني  واإع����ادة  للتاأمني  الوطنية  دب��ي  �سركة  ان�سمت 
ك�سريك ملبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي /WLP/ و�سي�سمن ان�سمام 
اأق�ساط التاأمني  اأ�سعار تف�سيلية يف  دبي الوطنية فر�ض احل�سول على 
والعديد من املزايا الفريدة الأخرى لأع�سائها الآخرين من ال�سركات.

اأول برنامج ولء يهدف لزيادة  العاملي  اللوج�ستي  وتعد مبادرة اجلواز 
دبي  ان�سمام  ومُيثل  ال��ع��امل،  يف  الأ���س��واق  بني  التجاري  التبادل  فر�ض 
العرو�ض  بنطاق  التو�سع  نحو  خ��ط��وة  امل��ب��ادرة  اإىل  للتاأمني  الوطنية 
املقدمة لأع�سائها يف دبي يف ظل ا�ستمرار الزخم القوي الذي يكت�سبه 
قطاع التاأمني يف دولة الإمارات حيث ت�سهم ال�سركة بدور رائد يف توفري 
منذ  وال�سخ�سية  التجارية  لال�ستخدامات  املالئمة  التاأمني  اأق�ساط 
الوطنية  التاأمني  �سركات  اأوىل  من  كواحدة   1991 ع��ام  يف  تاأ�سي�سها 

التي اأدرجت يف �سوق دبي املايل.
اللوج�ستي  اجل���واز  مل��ب��ادرة  التنفيذي  الرئي�ض  ب��ا���س��ك��اران  م��اي��ك  وق���ال 
العاملي كخطة  اللوج�ستي  اجل��واز  مبادرة  برنامج  اإط��الق  “مت  العاملي: 
جتريبية يف دبي ثم ت�سارعت وتريتها بقوة وحافظت على منوها ب�سورة 
ثابتة حيث ت�سم �سبكة املبادرة الآن اأكر من 20 دولة و 15 �سريكا يف 

مركزها بدبي«.
الوطنية  دب��ي  �سركة  ان�سمام  ب��اأن  ثقة  على  “نحن  با�سكاران:  واأ���س��اف 
الهادفة  ج��ه��ودن��ا  �سُيعزز  للمبادرة  ك�سريك  ال��ت��اأم��ني  واإع����ادة  للتاأمني 
للم�سهد  لنا فهمنا  اأت��اح  العاملية حيث  التجاري  التبادل  لت�سهيل حركة 

احليوي يف دبي ال�ستفادة من توجهات القطاع، 
الفرتة احلرجة  التاأمني يف هذه  ي�سهده قطاع  الذي  النمو  مثل م�سار 
واملتغرية ول �سك اأن تاأثري جائحة كوفيد-19 على التوا�سل التجاري 
حول العامل زاد من الرتكيز على قطاع التاأمني بهدف تقليل املخاطر 

املالية«.
وقال عبداهلل النعيمي الرئي�ض التنفيذي ل�سركة دبي الوطنية للتاأمني 

واإعادة التاأمني:
�سراكة  املنطقة تدخل يف  تاأمني يف  �سركة  اأول  بكونها  �سركتنا  “تفخر   
العاملي حيث حفزتنا جهود  اللوج�ستي  ا�سرتاتيجية مع مبادرة اجلواز 
دبي وهذه املبادرة التي ت�ستحق الإ�سادة والتقدير للعمل على بناء اأ�سا�ض 
مبادرة  تعاوننا مع  ناجحة ومن خالل  �سراكات  اإقامة  قوي من خالل 
قيادتنا  روؤي���ة  حتقيق  يف  ب��دورن��ا  �سن�ساهم  ال��ع��امل��ي  اللوج�ستي  اجل���واز 

الر�سيدة الرامية اإىل تعزيز قطاع التجارة يف املنطقة«.
واأ�ساف النعيمي: “اأ�سهمت العوملة يف ت�سهيل الو�سول اإىل اأي مكان يف 
العامل ولكن ما يزال الأمر حمفوفا بالتحديات ونفخر يف دبي الوطنية 
للتاأمني بفريق عملنا املتميز من ذوي اخلربة والذي �سيعمل بالتعاون 
التغطية  ل��ت��وف��ري  و���س��رك��ائ��ه��ا  اللوج�ستي  اجل����واز  م��ب��ادرة  اأع�����س��اء  م��ع 
التاأمينية املنا�سبة التي ت�سمن لهم املرونة والأمان يف تنفيذ عملياتهم 
التجارية وتن�سجم هذه ال�سراكة مع روؤيتنا الهادفة للتحول اإىل اإحدى 
الثقة،  املنطقة وتر�سيخ عالقات تقوم على  الرائدة يف  التاأمني  �سركات 
وتعتمد على امل�ستوى العايل لكفاءة املوظفني ور�ساهم مبا يوفر مزيدا 
من القيمة لعمالئنا عرب تزويدهم بخدمات فريدة مبتكرة من اأف�سل 
ملواجهة  خ�سي�سا  ممت  �سُ والتي  فئتها  يف  التاأمني  وخ��دم��ات  منتجات 

املخاطر املالية املتغرية با�ستمرار يف مواجهة عمالئنا«.

ريك�سو�ض جماوي�ض الغردقة

ل�ل�ؤة م�سيئة على �ساحل البحر الأحمر

يف  دبي«  »كهرباء  تنفذها  التي  الكهرومائية  املحطة  يف  الإجناز  % ن�سبة   29
•• دبي-وام: 

الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  اطلع 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب 
وم��ي��اه دب���ي ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل يف م�سروع 
الطاقة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة  امل��ح��ط��ة 
الهيئة يف حتا  تنفذها  التي  املخزنة  املائية 
 29% اإىل  الإجن�����از  ن�سبة  و���س��ل��ت  ح��ي��ث 
اإىل  للمحطة  الإنتاجية  ال��ق��درة  و�ست�سل 
 1،500 تخزينية  ب�سعة  ميجاوات   250
ميجاوات �ساعة وبعمر افرتا�سي ي�سل اإىل 
من  الأوىل  املحطة  ه��ذه  ع��ام��اً.وت��ع��د   80
وت�سل  ال��ع��رب��ي  اخلليج  منطقة  يف  نوعها 
و421  م��ل��ي��ار  اإىل  امل�������س���روع  ا���س��ت��ث��م��ارات 

مليون درهم.
وراف�����ق م��ع��ايل ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر يف 
نا�سر  املهند�ض  الهيئة  جانب  م��ن  جولته 

لقطاع  للرئي�ض  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ل��وت��اه 
مدير  ال��ب��دواوي  خليفة  واملهند�ض  الإن��ت��اج 
امل�����س��روع.وت��ف��ق��د الطاير  امل�����س��روع وف��ري��ق 
الإن�سائية  الأع���م���ال  م��وق��ع  ج��ول��ت��ه  خ���الل 
�سرح  اإىل  وا�ستمع  الكهرومائية  املحطة  يف 
تف�سيلي حول تقدم �سري العمل يف امل�سروع. 
كما �سملت الزيارة تفقد الأعمال الإن�سائية 
لل�سد العلوي من امل�سروع حيث مت اكتمال 
بارتفاع  العلوي  لل�سد  الأول  اجل��دار  اإن�ساء 
37 م����رتاً م���ن اخل��ر���س��ان��ة امل�����س��غ��وط��ة /

الكهرومائية  املحطة  RCC/.و�ستعتمد 
املياه  الكهرباء على ال�ستفادة من  اإنتاج  يف 
املخزنة يف �سد حتا و�سد اآخر علوي يجري 

اإن�ساوؤه يف املنطقة اجلبلية.
تعتمد على  م��ت��ط��ورة  ت��ورب��ي��ن��ات  و���س��ت��ق��وم 
املنتجة يف جممع حممد  النظيفة  الطاقة 
ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 

بالعمل بطريقة عك�سية ل�سخ املياه من �سد 
حتا اإىل ال�سد العلوي وعند احلاجة �سيتم 
الكهرباء  لإن��ت��اج  التوربينات  ه��ذه  ت�سغيل 
وت����زوي����د ���س��ب��ك��ة ال��ه��ي��ئ��ة ب���ه���ا م����ن خالل 
املنحدرة  امل��ي��اه  ان��دف��اع  ق��وة  م��ن  ال�ستفادة 
عن  وذل��ك  حتا  �سد  اإىل  العلوي  ال�سد  م��ن 
الأر���ض ي�سل  قناة مائية حتت  �سق  طريق 
كفاءة  و�ست�سل  كيلومرت   1.2 اإىل  طولها 
اإىل  الكهرباء  وتخزين  اإن��ت��اج  عملية  دورة 
للطلب  ف���وري���ة  ا���س��ت��ج��اب��ة  م���ع   78.9%
على الطاقة خالل 90 ثانية.وقال معايل 
�سعيد حممد الطاير ياأتي م�سروع املحطة 
الكهرومائية بتقنية الطاقة املائية املخزنة 
�ساحب  وتوجيهات  لروؤية  حتقيقاً  حتا  يف 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
تنمية  لتحقيق  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اإمارة  اأن��ح��اء  جميع  يف  وم�ستدامة  �ساملة 
دبي. ولدينا ا�سرتاتيجية وا�سحة واأهداف 
حم����ددة م���ن خ���الل زي�����ادة الع��ت��م��اد على 
مزيج  �سمن  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
ع��ل��ى حتقيق  دب���ي ح��ي��ث نعمل  ال��ط��اق��ة يف 
ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 
القدرة  اإج��م��ايل  من   75% توفري  بهدف 
م���ن م�سادر  دب����ي  ل��ل��ط��اق��ة يف  الإن��ت��اج��ي��ة 

الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
الكهرومائية  امل��ح��ط��ة  م�����س��روع  اأن  واأك�����د 
جلهود  ا���س��ت��ك��م��اًل  ي�سكل  ح��ت��ا  منطقة  يف 
اإن���ت���اج الطاقة  ت��ن��وي��ع م�����س��ادر  ال��ه��ي��ئ��ة يف 
النظيفة  الطاقة  تقنيات  كل  �سملت  والتي 
الأل����واح  دب���ي كتقنية  اإم����ارة  وامل��ت��ج��ددة يف 
املركزة  ال�سم�سية  والطاقة  الكهرو�سوئية 

با�ستخدام  الأخ�����س��ر  ال��ه��ي��دروج��ني  واإن��ت��اج 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ودرا���س��ة م�����س��روع توليد 
طاقة  م��ن  ال�ستفادة  خ��الل  م��ن  الكهرباء 
امل�����س��روع �سمن  ي��ن��درج  ال��ري��اح يف حتا كما 
والهادفة  الهيئة  اعتمدتها  التي  امل��ب��ادرات 
اإىل توفري فر�ض عمل مبتكرة للمواطنني 
وتلبية  املنطقة  تطوير  اإىل  اإ�سافة  حتا  يف 
والجتماعية  ال���ت���ن���م���وي���ة  اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا 
والقت�سادية والبيئية.واأ�سار معاليه اإىل اأن 
الأعمال الإن�سائية يف املحطة الكهرومائية 
املبتكرة  الطرق  اأح��دث  ا�ستخدام  تت�سمن 
واأماناً  ت��ط��وراً  واأك��ره��ا  احلفر  تقنيات  يف 
حتا  ملنطقة  اجليولوجية  الظروف  لتالئم 
العاملية  البيئية  املعايري  اأعلى  م��راع��اة  مع 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى حم��م��ي��ة ح��ت��ا اجل��ب��ل��ي��ة .. 
اأع��م��ال حفر  م��ن  النتهاء  اأن��ه مت  مو�سحاً 
اأنفاق اخلدمة يف امل�سروع والتي يبلغ طول 

كل منها 500 م��رت، ومت اإجن��از اأك��ر من 
املائي  للنفق  احل��ف��ر  عمليات  % م��ن   95
البالغ طوله 1.2 كيلومرت كما مت النتهاء 
ال��ت��ي �سيتم  اأع��م��ال احل��ف��ر يف املنطقة  م��ن 
ي�سل  وبعمق  بها  الطاقة  م��ول��دات  تركيب 
اإىل 60 مرتا ًومت البدء يف اأعمال اخلر�سانة 
كذلك فقد مت النتهاء من �سب اخلر�سانة 
امل�سغوطة يف اجلزئية الأوىل لل�سد العلوي 
امل�سروع  ا�ستكمل  وق���د  م��رتا ً  37 ب��ارت��ف��اع 
اآمنة  عمل  �ساعة  مليون   4.6 الآن  حتى 
الإ�سارة  اإ���س��اب��ات.جت��در  اأي���ة  ت�سجيل  دون 
رائدين  م�����س��روع��ني  تنفذ  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
اجلبلية”  دب��ي  “قمة  هما  حتا  يف  اآخ��ري��ن 
�ست�ساهم  امل�ستدامة”حيث  حتا  و”�ساللت 
امل�ساريع يف تعزيز مكانة حتا كواحدة  هذه 
من اأبرز مناطق اجلذب ال�سياحي يف اإمارة 

دبي.

•• الغردقة – القاهرة : من  اأحمد عناين

جمعية  ل����وف����د  م���ذه���ل���ة  م����ف����اج����اأة  ك����ان����ت 
ملدينة  زي��ات��ه��م  يف  الإم���ارات���ي���ة  ال�سحفيني 
الغردقة ال�سياحية درة �سعيد م�سر اىل تقع 
على جنوب ال�ساحل ال�سرقي للبحر الأحمر، 
م���ن ج��م��ال ال��ط��ب��ي��ع��ة وه�����دوء وروع�����ة مياه 

البحر الأحمر.
ا�ست�ساف فتدق ومنتجع ريك�سو�ض جماوي�ض 
الوفد، حيث مت عقد دورات  ال�سياحي زيارة 
تدريبية وور���ض عمل عن الع��الم ال�سياحي 
ون���دوة ع��ن ال��ع��الق��ات الإم��ارات��ي��ة امل�سرية، 
وحتدث يف الور�ض والندوات نخبة متخ�س�سة 

من الإعالميني من الإمارات وم�سر.
اأي��ام يف   5 م��دار  على  الوفد  برنامج  ا�ستهل 
الغردقة و3 اأيام يف القاهرة، جولة يف ارجاء 
م�ساحة  على  يقع  ال���ذي  ال�سياحي  املنتجع 
م���رت م��رب��ع ويحتل  األ����ف   300 م���ن  اأك����ر 
الأحمر  البحر  على  500 مرت  �ساحل  على 
والأمان  الرفاهية  م�ستويات  باأعلى  جمهز 

واخلدمات الفندقية للزوار.  
ري��ك�����س��و���ض جماوي�ض  ع���ن  ح��ق��ائ��ق م��ذه��ل��ة 
الرفاهة  ف��ن��ادق  ���س��دارة  ال��غ��ردق��ة جتعله يف 

امل�سرية.
املدن  اأه��م  من  واح��دة  اأنها  الغردقة  ت�ستهر 
ال�سياحية يف م�سر بالرغم من كونها واحدة 
من اأحدث املحافظات امل�سرية، اإل اأنها باتت 
واأماكن  امل��ت��م��ي��زة  ب��ال��ف��ن��ادق  مليئة  م��دي��ن��ة 
توفر  اأن��ه��ا  كما  باحليوية،  املفعمة  الرتفيه 
عطلة مليئة بال�سعادة واملرح لزوارها. لذلك 
فاإن خيارات الإقامة ل ح�سر لها ولكن دائما 
لفنادق  بالن�سبة  الأف�����س��ل  ه��ن��اك  ي��ك��ون  م��ا 
اأثبت  ق�����س��رية  ف���رتة  ال���غ���ردق���ة، ويف خ���الل 
ريك�سو�ض جماوي�ض اجلديد  فندق ومنتجع 
�سل�سلة  �سمن  الأف�����س��ل  لقب  ي�ستحق  ب��اأن��ه 

الفنادق الفخمة يف الغردقة.
وعند القامة يف واحدة من ڤيالت ريك�سو�ض 
م�ستويات  ت��ن��ا���س��ب  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  ب��ف��ئ��ات��ه��ا 

عديدة من ال�سائحني، �ستدرك حرفياً املعنى 
�ست�ست�سعر  وبالتاأكيد  للرفاهية  احلقيقي 
وكاأنك يف مكان مت اعداده خ�سي�ساً ليلبي كل 
احتياجات ال�سائح الذي يبحث عن الرفاهة 
اجلن�سيات  متعدد  �سيافة  طاقم  خ��الل  من 

مت انتقاوؤهم بعناية فائقة.
ريك�سو�ض  فندق  ا�ستقبال  بهو  دخ��ول  ومنذ 
ال�سالمة  باإجراءات  الهتمام  مدى  �ستدرك 
م��ن خ���الل احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د واأي�سا 
بكامريات  ال��ن��زلء  ح���رارة  درج���ات  قيا�سات 
ف�ساًل  بعد،  ع��ن  لال�ست�سعار  ذكية  ح��راري��ة 
كمامات  م��ن  التعقيم  ادوات  ك��ل  ت��وف��ر  ع��ن 
وحملول معقم يف كل مكان تتواجد به، ولن 
ترى اي من العاملني يف ريك�سو�ض دون قناع 

الوجه )كمامة طبية(.
يحتوي  املختلفة  العاملية  امل��ط��اب��خ  ول��ه��واة   
عاملية  مطاعم  �سبعة  على  ريك�سو�ض  فندق 
وم�سرية  وبرازيلية  تركية  م��اأك��ولت  تقدم 
البحري  املطعم  عن  ف�سال  اآ�سيوية  و�سرق 
الذي  )ت��رك��واز(  الرئي�سي  واملطعم  املتميز 
ي��ق��دم ث���الث وج��ب��ات حت��ت��وي ع��ل��ى اأن�����واع ل 

ح�سر لها من الأطعمة وامل�سروبات.
ات�سال  ع��ل��ى  ري��ك�����س��و���ض  م��ن��ت��ج��ع  ي��ح��ت��وي   
تبقيك  فائقة  ب�سرعات  ب��الإن��رتن��ت  جم��اين 
ع��ل��ى ات�����س��ال م��ن��ذ ان ت��ط��اإ اأق���دام���ك ار�ض 
امل��ن��ت��ج��ع، ك��م��ا ي��ت��م��ي��ز اي�����س��ا ب��ب��اق��ة قنوات 
فريدة م�سفرة وتنا�سب جميع افراد ال�سرة 
وتتوفر الربجمة الكبلية الرتفيهية بحزمة 
اب��رز تلك  الفندق، وم��ن  ق��ن��وات خا�سة ع��ن 
ال��ق��ن��وات ه��ي ق��ن��وات متابعة الط��ف��ال اثناء 
 kids( تواجدهم يف منطقة العاب الطفال
امكانية  لالأبوين  تتيح  والتي   )garden
ابنائهم  ومتابعة  �سكنهم  مقر  داخ��ل  البقاء 
الغرفة  ملبارحة  احلاجة  دون  الرتفيه  اثناء 
ريك�سو�ض  ادارة  وف��رت  الطمئنان  وزي��ادة يف 
جلي�سات اطفال مدربات على اعلى م�ستوى، 
خالل  من  املراهقني  فئة  اي�ساً  يغفلوا  ومل 

غرفة بالي�ستي�سن مزودة باأحدث اللعاب. 

جماوي�ض  ريك�سو�ض  وفندق  منتجع  يحتوي 
على عدد 33 حمام �سباحة باأحجام خمتلفة 
احلديثة  التقنيات  لأح��دث  وفقاً  بناوؤها  مت 
م���ن ح��ي��ث الأم�����ان واأي�����س��ا اإم��ك��ان��ي��ة �سبط 
درج���ة ح����رارة امل��ي��اه، وي�����س��م ال��ف��ن��دق 410 
تبلغ  الت�ساع، حيث  �سا�سعة  وفيالت  اأجنحة 
م�ساحة اأ�سغر جناح 53 مرتاً مربعاً، وذلك 
من بني اخليارات الأخرى لالأجنحة املمتازة 
�سومي  لج��ون  واأجنحة  الفاخرة  والأجنحة 
اأب حتيط بها حديقة خالبة وحمام �سباحة 

واإطاللت �ساحرة على البحر.
وع���ن���د احل���دي���ث ع���ن م�����س��ت��وي��ات اع���ل���ى من 
ال���ف���خ���ام���ة ���س��ن��ج��د ان خ���دم���ة ال����غ����رف يف 
ال�����س��رب مب��زاي��ا غري  ت��غ��رد خ���ارج  ريك�سو�ض 
بالفندق  ال���ن���زلء  ي��ت��م��ت��ع  ح��ي��ث  م�����س��ب��وق��ة 
ب���خ���وا����ض اإع�������ادة م����لء )امل���ي���ن���ي ب�����ار( كلما 
احلمامات  تنظيف  وكذلك  �سيء  منه  نق�ض 
اخلا�سة التي حتتوي على اأحوا�ض ا�ستحمام 
للعناية  م�����س��ت��ل��زم��ات جم��ان��ي��ة  م���ع  ح��دي��ث��ة 
اأجود  م��ن  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  وال��ت��ي  ال�سخ�سية 

املاركات العاملية. 
اأما الڤيالت امللكية فهي ت�سم و�سائل الراحة 
ك��ام��ل��ة ح��ي��ث ت��ت��وف��ر خ��دم��ة ت��دب��ري الغرف 
حل��ظ��ي��اً م��ن خ���الل ع��ام��الت م���درب���ات على 
اعلى م�ستوى، ف�ساًل عن �سيف خا�سل بكل 

ڤيال و�سخ�ض لتلبية كافة الحتياجات.
ومنتج  لفندق  ال�سحي  ال��ن��ادي  داخ��ل  وم��ن 
�سيتمكن  ال���غ���ردق���ة  جم���اوي�������ض  ري��ك�����س��و���ض 
ال�سائح من خو�ض جتربة فريدة يف يف ال�سبا 
ال�ستمتاع  ميكنك  حيث  اخلدمات،  متكامل 
بالتدليك وعالجات الوجه ومن املوؤكد اأنك 
املتاحة  وال�ستجمام  الراحة  و�سائل  �ستقدر 
يف احلمام الرتكي واملغربي ويوجد بالداخل 
���س��ال��ة ل��ي��اق��ة ب��دن��ي��ة حت���وي ك��اف��ة الجهزة 

الريا�سية احلديثة مع مدربني خمت�سني.
وعودة لربنامج الزيارة الري والذى ا�ستهل 
بجولة يف ارجاء املنتجع ال�سياحي ريك�سو�ض 
العالمى  الوفد  �ساهد  الغردقة،  جماوي�ض 

ال�سياحة  ال���غ���رف  و  الج��ن��ح��ة  و  ال��ف��ي��الت 
مبا�سرة  تطل  التي  و  الفاخرة  الإق��ام��ة  ذات 
واأي�سا  مبا�سر  الأح��م��ر  البحر  �ساحل  على 
يقدمها  التي  ال��راق��ي��ة  الفندقية  اخل��دم��ات 
اخليل  رك���وب  اب��رزه��ا  وم��ن  لل�سياح  املنتجع 
ال�سحية  وال�����س��الت  الريا�سية  وال�����س��الت 

العاملية املختلفة بجميع اأنواعها.
وعقب اجلولة يف املنتجع عقدت ور�سة عمل 
“ ���س��ح��اف��ة اجل����وال ودع��م��ه��ا لالإعالم  ع��ن 
عبد  امين  فيها  حتدث  “ العربي  ال�سياحي 
اللكرتونية  ال��ب��واب��ة  حترير  رئي�ض  املجيد 
زار  وبعدها  امل�سرية،  اليو�سف  روز  ملوؤ�س�سة 
ال���وف���د م��ت��ح��ف اث����ار ال��غ��ردق��ة ال����ذي ي�سم 
خمتلف احل�سارات امل�سرية على مر الع�سور 
ت�ساهد  بانك  يوحى  من��وذج  يف  وبالرتتيب، 
زيارة  وبرنامج  واح���د،  مكان  يف  احل�����س��ارات 
ال��ب��ح��ر الأحمر  اأع���دت���ه حم��اف��ظ��ة  امل��ت��اح��ف 

للوفد الإعالمي.
وف����ى ال���ي���وم ال��ث��ال��ث ل���ل���زي���ارة ع��ق��دت ندوة 
“ م�سر والم�����ارات يف ق���ارب واحد  ب��ع��ن��وان 
“ حت���دث فيها  ل��ب��الده  ..الإع���الم���ي �سفري 
يف  ال�سحفي  الكاتب  العو�سي  عبد  الدكتور 
جريدة الحتاد الإماراتية، وبعدها زار الوفد 
“ وهو مكان م�سغر  مينى ايجيبت بارك   “
اجلنوب  اىل  ال�����س��م��ال  م��ن  م�سر  خل��ري��ط��ة 
ومن ال�سرق اىل الغرب به جم�سمات للمباين 
الثرية وال�سياحة واملهمة يف جمهورية م�سر 
ال��ع��رب��ي��ة ومي���ر جم�����س��م ل��ن��ه��ر ال��ن��ي��ل وقناة 
الأبي�ض  والبحر  الأحمر  والبحر  ال�سوي�ض 
اأرج���اء م�سر  كافة  وك��ان��ك جت��وب  املتو�سط، 

من مكان واحد.
و���س��ه��د ال���ي���وم ال���راب���ع ل���ل���زي���ارة ع��ر���ض عن 
للمواقع  وال�������س���ورة  ب��ال�����س��وت  ت���ق���اري���ر   “
العربي”  الوطن  يف  ال�سياحية  اللكرتونية 
، وكيفية دعم هذه املواقع لل�سياحة العربية 
وائ��ل ع�سو  الإع��الم��ي احمد  وحت��دث فيها 
اجلمعية امل�سرية لالإعالم املرئي و امل�سموع، 
ال�سياحي  الع���الم   “ ع��ن  بور�سة  واختتمت 

 “ العربية  ال�سياحية  للوجهات  وال��رتوي��ج 
حت��دث��ت ف��ي��ه��ا الإع���الم���ي���ة  ال���دك���ت���ورة ملياء 
العرب يف  اإذاع��ة �سبكة �سوت  حممود رئي�ض 
الإذاعة امل�سرية، وح�سرها عدد من اأع�ساء 
حمافظة  يف  ال�سياحة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض 

البحر الأحمر.
وفى ختام الور�ض والندوات مت توزيع �سهادات 
وال�سحفيني  الإع���الم���ي���ني  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ة 

امل�ساركني يف الربنامج.
وال��ت��ق��ى ال���وف���د الإع����الم����ي ال���ل���واء عاطف 
ملحافظة  امل�ساعد  ال��ع��ام  ال�سكرتري  وج���دي 
البحر الأحمر نيابة عن اللواء عمرو حنفي 
ال��ب��ح��ر الأح���م���ر، وحت����دث ال�سكر  حم��اف��ظ 
ال�سياحية  الإم��ك��ان��ي��ات  ع��ن  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام 
وخا�سة  الأحمر  البحر  يف  املوجودة  الهائلة 
مدينة الغردقة ومتنى للوفد ان يكونوا قد 
ا�ستمتعوا بزيارتهم ملدينة الغردقة واقامتهم 

يف منتجع ريك�سو�ض ال�سياحي.
و���س��ك��ر ال���وف���د الإع����الم����ي ب��رئ��ا���س��ة ح�سني 
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  امل��ن��اع��ي 
ال�سحفيني الإماراتية اإدارة فندق ريك�سو�ض 
جماوي�ض الغردقة على كرم �سيافتهم وح�سن 
ا�ستقبالهم للوفد الإعالمي وتقدميهم كافة 

الت�سهيالت لنجاح برنامج الزيارة. 
واخ��ت��ت��م ال���وف���د الإع����الم����ي ب���زي���ارة ملتحف 

الغردقة جراند اكواريوم.
ل�ستكمال  القاهرة  اىل  ع��ائ��دا  ال��وف��د  وط��ار 
احل�سني  منطقة  يف  بجولة  الزيارة،  برنامج 
و  القدمية  وخان اخلليلي واملنطقة الثرية 
ا�ستكمل يف اليوم التايل زياراتهم يف منطقة 
م�سر القدمية وبرج اجلزيرة وم�سجد عمرة 
بن العا�ض اول م�سجد بنى يف افريقيا وقلعة 
���س��الح ال��دي��ن و���س��الة اجل��م��ع��ة يف م�سجد 
و�سط  منطقة  ثم  بالقلعة  با�سا  علي  حممد 
باخرة  يف  بع�ساء  ال��زي��ارة  وتنتهى  ال��ق��اه��رة، 
�سياحية يف النيل ملدة �ساعتني وينهي الوفد 
ال���زي���ارة يف ���س��ب��اح ال��ي��وم ال��ت��ايل ع��ائ��دا اإىل 
الإم��ارات احلبيبة، ليحكي اأجمل ذكريات 7 

اأيام �سياحية واأثرية.
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املال والأعمال

»التغري املناخي والبيئة« ت�سع خارطة طريق لنظام وطني ملراقبة 
انبعاثات الغازات الدفيئة ومل�ثات اله�اء من امل�سادر

رواد قطاع الطريان يناق�س�ن الأفاق امل�ستقبلية خالل م�ؤمترات معر�س دبي للطريان

الإمارات وم�سر تعززان تعاونهما القت�سادي وال�ستثماري خالل املرحلة املقبلة

بن ط�ق ي�ستعر�س مع وزراء يف احلك�مة امل�سرية خطط 
التعاون ملرحلة ما بعد ك�فيد- 19

•• اأبوظبي-وام:

امل��ري، وزير  اأك��د معايل عبداهلل بن ط��وق 
القت�ساد، اأن العالقات بني دولة الإمارات 
العربية املتحدة وجمهورية م�سر العربية 
تعززها  را�سخة  ا�سرتاتيجية  عالقات  هي 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب���ني  امل�����س��رتك��ة  الإرادة 
مب��وا���س��ل��ة ت��ن��م��ي��ة اأوا�����س����ر ال���ت���ع���اون اإىل 
البلدين  اأن  على  م�سدداً  اأعلى،  م�ستويات 
جتمعهما روابط اأخوية وتاريخية ومنوذج 
امل��وق��ف يف خمتلف  ووح���دة  للتعاون  رائ���د 

الق�سايا التنموية.
ال���ب���ل���دي���ن يف  ����س���راك���ة  اإن  وق������ال م��ع��ال��ي��ه 
م�ستمراً  منواً  ت�سهد  القت�سادية  املجالت 
اخلربات  وت���ب���ادل  احل��ك��وم��ي  التن�سيق  يف 
القطاع  م�ستوى  على  ال�����س��راك��ات  وت��ع��زي��ز 
التجارية  القطاعات  خمتلف  يف  اخل��ا���ض 

وال�ستثمارية ذات الهتمام امل�سرتك.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة عقدها 
م��ع��ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق يف ال���ق���اه���رة - 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  م�ساركته  هام�ض  على 
للمجل�ض   108 ال������دورة  اج��ت��م��اع��ات  يف 
الدول  جلامعة  والجتماعي  القت�سادي 
ك��ل م��ن م��ع��ايل الدكتورة  ال��ع��رب��ي��ة - م��ع 
وال�سناعة،  ال��ت��ج��ارة  وزي���رة  ج��ام��ع  نيفني 
وم���ع���ايل ال���دك���ت���ورة ران���ي���ا امل�����س��اط وزي���رة 
وال���س��ت��ث��م��ار، ومعايل  ال�����دويل  ال���ت���ع���اون 
والتنمية  التخطيط  وزي��رة  ال�سعيد  هالة 
بهدف  امل�����س��ري��ة،  باحلكومة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ب��ح��ث اآف����اق ال��ت��ع��اون ب��ني دول����ة الإم�����ارات 

وم�سر خالل املرحلة املقبلة.
وق����ال م��ع��ايل ع��ب��د اهلل ب��ن ط���وق : م�سر 
���س��ري��ك ا���س��رتات��ي��ج��ي ل��دول��ة الإم�����ارات يف 
خمتلف الق�سايا وامللفات على ال�سعيدين 
بالعالقات  ونفتخر  وال��ع��امل��ي،  الإق��ل��ي��م��ي 
وال�سعبني  البلدين  ب��ني  املتينة  الأخ��وي��ة 
ال�����س��ق��ي��ق��ني، وت�����س��م��ل م��ظ��ل��ة ال��ت��ع��اون بني 
..موؤكداً  القطاعات  معظم  اليوم  البلدين 
م��ع��ال��ي��ه ح��ر���ض ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 
على موا�سلة العمل مع احلكومة امل�سرية 
البلدين  ب���ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ل���زي���ادة 
ال�ستثمارات يف  تدفق مزيد من  وت�سجيع 
القطاعات الواعدة اإىل ال�سوقني الإماراتي 

التي  التعاون  جهود  وا�ستكمال  وامل�سري، 
اجلانبني،  ب��ني  ���س��اب��ق��اً  عليها  الت��ف��اق  مت 
وحتديد م�سارات جديدة لتنمية ال�سراكات 
املرحلة  ال��ت��ج��اري��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة خ���الل 

املقبلة.
ويف اج��ت��م��اع م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق مع 
اأهمية  اجلانبان  اأك��د  نيفني جامع،  معايل 
وتنمية  لتحفيز  ج���دي���دة  م�����س��ارات  ط���رح 
وت��ن��وي��ع ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غ��ري النفطي 
اأ�سواق  وتي�سري نفاذ ال�سلع واخلدمات اإىل 
واتفقا على خطط عمل جديدة  البلدين، 
املعامالت اجلمركية لتنمية  ب�ساأن ت�سهيل 
حركة  وم�ساعفة  البينية  ال��ت��ج��ارة  حجم 
ال����س���ت���رياد وال��ت�����س��دي��ر ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
القطاعات احليوية، خالل الفرتة املقبلة، 
املعلومات  تكنولوجيا  جم��الت  يف  ل�سيما 
وال�سياحة والزراعة ومواد البناء واملنتجات 
امل��ع��دن��ي��ة، ك��م��ا ات��ف��ق��ا ع��ل��ى رف���ع م�ستوى 
كافة  يف  الق��ت�����س��ادي  وال��ت�����س��اور  التن�سيق 
املجالت ذات الهتمام امل�سرتك، من خالل 
عقد برنامج ور�ض عمل ب�سكل دوري بهدف 
القطاع  م�ستجدات  على  اجلانبني  اط��الع 

التجاري وال�سثماري لدى البلدين.
وا����س���ت���ع���ر����ض م����ع����ايل ب�����ن ط������وق خ���الل 
اجتماعه مع معايل الدكتورة رانيا امل�ساط، 
�سدرت  ال��ت��ي  القانونية  التعديالت  اأب���رز 
م���وؤخ���راً ل��ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة دول����ة الإم�����ارات 
ال�سركات  ق��ان��ون  ل���س��ي��م��ا  ال���س��ت��ث��م��اري��ة، 
الأجنبي  بالتملك  �سمح  ال���ذي  ال��ت��ج��اري��ة 
 ،100% بن�سبة  وال�����س��رك��ات  للم�ساريع 
اآخ����ر تطورات  ف��ي��م��ا اط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
ال�سركات  تنفذها  التي  التنموية  امل�ساريع 
على  الوزيران  واتفق  الإماراتية يف م�سر، 
التعاون  اأط��ر  لتو�سيع  عمل  فريق  ت�سكيل 
وخلق فر�ض جديدة مل�ساريع م�سرتكة بني 

اجلانبني.
ال�سعيد،  ه��ال��ة  م��ع��ايل  م��ع  معاليه  وب��ح��ث 
اإط��ار من�سة  ع��دداً من حم��اور التعاون يف 
�سبل  امل�����س��رتك��ة، ون��اق�����س��اً  ال���س��ت��ث��م��ارات 
تطوير منظومة العمل احلكومي مبوجب 
ب��ني اجلانبني،  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
العقاري،  املجال  يف  التعاون  اأط��ر  وتو�سيع 
النموذجية،  اخل���دم���ات  م���راك���ز  وت��ط��وي��ر 

ف�ساًل  امل�سرية،  احلكومي  التميز  وجائزة 
لت�سريع  امل��ب��ذول��ة  م��ن��اق�����س��ة اجل���ه���ود  ع���ن 
لبع�ض  الق����ت���������س����ادي  ال���ت���ع���ايف  م���رح���ل���ة 
القطاعات احليوية، واأقر الطرفان ت�سكيل 
فريق عمل لتنمية ال�سادرات بهدف تعزيز 
ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة وت��و���س��ي��ع جم���الت 
التعاون القت�سادي والفر�ض ال�ستثمارية، 
فتح م�سارات جديدة اأمام تدفق ال�سادرات 
جامع  نيفني  معايل  البلدين.واأكدت  بني 
بعالقات  ت��رت��ب��ط��ان  والإم������ارات  م�سر  اأن 
اأر�سية  اإىل  ت�ستند  ا�سرتاتيجية  ثنائية 
املتميزة  التاريخية  ال��ع��الق��ات  م��ن  �سلبة 
ب����ني ال���ق���اه���رة واأب����وظ����ب����ي، م�������س���رية اإىل 
اأهمية تن�سيق اجلهود والتعاون الكامل يف 
وب�سفة  ال��ط��ارئ��ة  الأزم����ات  ك��اف��ة  مواجهة 
امل�ستجد،  ك��ورون��ا  فريو�ض  جائحة  خا�سة 
واأ�سارت اإىل حر�ض احلكومة امل�سرية على 
تعزيز التعاون وفتح اأ�سواق وجمالت عمل 

جديدة بني البلدين.
العمل  تفعيل  اأه��م��ي��ة  اإىل  ج��ام��ع  ون��وه��ت 
امل�سرتك لزيادة معدلت التبادل التجاري 
القطاع  م�ساركة  وت�سهيل  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
اخلا�ض يف املعار�ض التجارية، وال�سناعية، 
باملنتجات  التعريف  بهدف  وال��رتوي��ج��ي��ة، 
الت�سهيالت  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  م��ع  ال��وط��ن��ي��ة، 
التجاري  التبادل  حركة  بتي�سري  املتعلقة 
بني البلدين، لفتة اإىل اأن الطرفني اتفقا 
ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل م���ن اجلانبني 
بني  التجاري  التبادل  تفعيل  �سبل  لبحث 
هيكل  يف  النظر  واإع����ادة  والإم�����ارات  م�سر 
مع  يتنا�سب  مبا  بينهما  املتبادلة  املنتجات 
والتكنولوجية  ال�سناعية  التنمية  حركة 

التي ت�سهدها م�سر والإمارات حالياً.
واأ����س���ادت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة ران��ي��ا امل�ساط 
م�سر  جمهورية  بني  التنموية  بالعالقات 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  ودول��ة  العربية 
م����وؤك����دة اأه���م���ي���ة م��وا���س��ل��ة اجل���ه���ود على 
تنفيذ  بهدف  امل�سرتك،  التعاون  م�ستوى 
البلدين،  يف  ال�سيا�سية  القيادة  توجيهات 
الإمكانات  من  ال�ستفادة  لتعظيم  الهادفة 
ال���ك���ب���رية وامل��������وارد امل��ت��ن��وع��ة امل���ت���وف���رة يف 
ال�سقيقني  ال�سعبني  ي��خ��دم  مب��ا  البلدين 
ويحقق امل�سالح امل�سرتكة وي�سهم يف تعزيز 

الإقليمي  امل�ستويني  على  الدولتني  مكانة 
والدويل.

التبادل  اأن  امل�����س��اط  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
ال���ت���ج���اري ب���ني م�����س��ر والإم����������ارات و�سل 
ال���ن���م���و وميكن  م�����ن  م���ه���م���ة  مل�������س���ت���وي���ات 
ال�سوق  ُيعد  حيث  م�ساعفته،  على  العمل 
لل�سادرات  الأوىل  ال��وج��ه��ة  الإم�����ارات�����ي 
امل�سرية، وي�ستقبل �سنوياً نحو %11 من 
وفيما   .. للعامل  م�سر  ���س��ادرات  اإج��م��ايل 
يتعلق بالتعاون ال�ستثماري، فاإن الإمارات 
ت�ساهم يف ال�سوق امل�سري مب�سروعات تزيد 
واأكر  دولر،  مليارات   7 عن  ا�ستثماراتها 
اإ�سافية  ا�ستثمارات  دولر  مليارات   7 من 
بني  املوقعة  التفاهم  م��ذك��رات  خ��الل  م��ن 
اجلانبني لتعميق التعاون امل�سرتك، لتحتل 
الإم�����ارات ب��ذل��ك امل��رت��ب��ة الأوىل ع��امل��ي��اً يف 
قائمة الدول امل�ستثمرة يف ال�سوق امل�سري.

واأك�����دت ال��دك��ت��ورة ه��ال��ة ال�����س��ع��ي��د، اأهمية 
ب��ني جمهورية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
العربية  الإم�����ارات  ودول����ة  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر 
الدولتني يف  التعاون بني  ال�سقيقة، وعمق 
احليوية  القطاعات  ل�سيما  كافة  املجالت 
ذل�����ك، حر�ض  م����وؤك����دة يف  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى تفعيل  ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر 
دور امل��ن�����س��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة امل�����س��رتك��ة بني 
ال�سيادي،  م�سر  و�سندوق  الإم���ارات  دول��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع���ل���ى درج������ات ال����س���ت���ف���ادة من 
توجيهات  اإىل  واأ����س���ارت  امل��ت��اح��ة،  ال��ف��ر���ض 
القيادة ال�سيا�سية امل�سرية بتعميق التعاون 
املجالت،  ج��م��ي��ع  الإم�������ارات يف  دول����ة  م���ع 
املجال القت�سادي ل�ستغالل  راأ�سها  وعلى 

الفر�ض الواعدة للتعاون بني البلدين.
وخالل الجتماعات، اطلع معايل بن طوق 
م�ستجدات  اأب�����رز  ع��ل��ى  امل�����س��ري  اجل���ان���ب 
التي  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة  وخ����ط����ط 
مرحلة  لت�سريع  الإم�����ارات  دول���ة  ت��ق��وده��ا 
اإىل  و�سريع  اآم��ن  انتقال  وحتقيق  التعايف 
يف  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د  م���ا  م��رح��ل��ة 
وطرَح  الق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
بني  وال�سراكة  للتعاون  مقرتحات  معاليه 
اجلانبني يف القطاعات احليوية والفر�ض 
مع  التنموية،  املجالت  ه��ذه  تولدها  التي 
اقت�ساد  واأن�سطة  قطاعات  على  الرتكيز 

والأمن  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  مثل  امل�ستقبل، 
وتقنيات  والف�ساء  والتكنولوجيا  الغذائي 

الثورة ال�سناعية الرابعة.
موؤ�سرات  اأب�����رز  م��ع��ال��ي��ه  ا���س��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
والتي  البلدين  ب��ني  القت�سادي  ال��ت��ع��اون 
عك�ست منواً وا�سحاً يف الأن�سطة التجارية 
عن  الناجمة  الآث���ار  برغم  وال�ستثمارية 
قوة ومتانة  يعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  اجلائحة، 
خمتلف  يف  امل�سرية  الإم��ارات��ي��ة  ال�سراكة 

القطاعات القت�سادية ذات الأولوية.
وبلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي 
بني البلدين خالل الن�سف الأول من عام 
مقارنة  دره��م  مليار   13.3 نحو   2021
الفرتة  خ��الل  دره���م  مليار   12.5 بنحو 
اإىل  و���س��ل  بنمو   ،2020 ع���ام  م��ن  ذات��ه��ا 
%7 .. فيما بلغ حجم ذلك التبادل خالل 
26 مليار دره��م مقابل  2020 نحو  عام 
 ،2019 22.1 م��ل��ي��ار دره���م خ���الل ع���ام 
ال��رغ��م من  %17 على  م��ن  اأك���ر  وبنمو 
التجارة  اأن�سطة  على  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات 
اإقليمياً وعاملياً. ومتثل دولة الإمارات ثاين 
امل�ستوى  على  مل�سر  جت���اري  �سريك  اأك���رب 
ال��ع��رب��ي، ف��ي��م��ا ت��ع��د م�����س��ر خ��ام�����ض اأكرب 
ل��دول��ة الإم����ارات يف  �سريك جت��اري عربي 
التجارة غري النفطية وت�ستحوذ على 7% 
النفطية مع  اإج��م��ايل جت��ارت��ه��ا غ��ري  م��ن 
الدول العربية.وعلى ال�سعيد ال�ستثماري، 
تعد دولة الإمارات اأكرب م�ستثمر يف م�سر 
ا�ستثمارات  بر�سيد  العاملي،  ال�سعيد  على 
55 مليار دره��م /15  تراكمي يزيد على 
من  اأك���ر  وتعمل  اأم��ري��ك��ي/،  دولر  مليار 
1250 �سركة اإماراتية يف م�سر يف م�ساريع 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  ت�����س��م��ل  وا����س���ت���ث���م���ارات 
والتخزين  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ج��زئ��ة،  اجل��م��ل��ة 
املايل  وال��ق��ط��اع  اللوج�ستية،  واخل���دم���ات 
املعلومات  وتكنولوجيا  التاأمني،  واأن�سطة 
والت�سالت، والعقارات والبناء، وال�سياحة، 
املقابل،  ويف   .. الغذائي  والأم���ن  وال��زراع��ة 
 4 م��ن  ب��اأك��ر  امل�سرية  ال�سركات  ت�ستثمر 
مليارات درهم /1.1 مليار دولر اأمريكي/ 
م�ساريعها  وت�سمل  الإماراتية،  الأ�سواق  يف 
كذلك القطاع العقاري واملايل والإن�ساءات 

وجتارة اجلملة والتجزئة.

•• دبي -وام:

تزامناً مع اليوم العاملي لنقاوة الهواء من اأجل �سماء 
ك��وك��ب �سحي”،  ���س��ح��ي،  “هواء  ���س��ع��ار  زرق����اء حت��ت 
لنظام  م�سروعا  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأطلقت 
وملوثات  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  معدلت  مراقبة 
م�ستوى  على  عنها  والب���الغ  منها  والتحقق  ال��ه��واء 

الدولة.
وي�ستهدف امل�سروع تعزيز اجلهود على م�ستوى الدولة 
لالحتبا�ض  امل�����س��ب��ب��ة  الن��ب��ع��اث��ات  م���ع���دلت  خل��ف�����ض 
اطار  �سمن  احت��ادي  م�ستوى  على  والعمل  احل���راري 
حتليليه  وتقارير  موؤ�سرات  على  تعتمد  عامة  ومظلة 

وا�سحة للقيا�ض والتحقق .
وياأتي اإطالق هذا امل�سروع �سمن جهود الدولة خلف�ض 
للتغري  ال��وط��ن��ي��ة  للخطة  ت��ن��ف��ي��ذا  الن��ب��ع��اث��ات  ه���ذه 
املناخي 2017-2050، بالإ�سافة اإىل توفري بيانات 
انبعاثات ملوثات الهواء مما ي�ساهم يف حت�سني جودة 

الهواء.
النظام معلومات قيمة ت�ستطيع الدولة من  و�سيوفر 
اتفاق  مبوجب  الدولية  بالتزاماتها  ال��وف��اء  خاللها 
بيانات  توفري  يف  ال�سفافية  مبداأ  على  توؤكد  باري�ض، 
اإبقاء  ه��دف  يخدم  مبا  املناخي  التغري  من  التخفيف 

ارتفاع درجات احلرارة دون 1.5 مئوية.
وطني  ن��ظ��ام  لتطوير  اأ�سا�سية  خ��ط��وة  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��د 

والذي  الدفيئة  وغ���ازات  ال��ه��واء  ج��ودة  لقيا�ض  �سامل 
التغري  الإم��ارات، وجهود وزارة  يواكب توجهات دولة 
املناخي والبيئة لتطوير قوائم جرد وطنية لنبعاثات 
ملوثات الهواء، و�سيتم العمل عربه على حتديد م�سار 
وا���س��ح ل��ط��رح ن��ظ��ام ق���وي وف��ع��ال للقيا�ض والإب����الغ 
والتحقق، واإ�سراك كافة اجلهات املعنية على امل�ستويني 

الحتادي واملحلي.
ويهدف امل�سروع اإىل اجلمع والتحليل الدوري لبيانات 
الن��ب��ع��اث��ات م��ن م�����س��ادره��ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الوطني، 
لها  واملخطط  القائمة  اجلهود  ح�سر  اإىل  بالإ�سافة 
البيانات  دقة  من  والتحقق  النبعاثات،  هذه  خلف�ض 

التي توفرها م�سادر النبعاثات.
و�سي�ساهم امل�سروع يف توزيع اأكر دقة وكفاءة لالأدوار 
من  املعنية  للجهات  املطلوبة  واجل��ه��ود  وامل�سوؤوليات 
�سيقدم  كما  واملحلية،  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
تقييًما تف�سيلًيا للجهود والإجراءات احلالية املتعلقة 
ببيانات النبعاثات وكذلك الأطر القانونية واملوؤ�س�سية 

ذات ال�سلة.
اأف�سل  ل��ت��ح��دي��د  دول��ي��ة  م��ع��ي��اري��ة  درا����س���ة  و�سي�سمل 
ق��اب��ل��ة للتطبيق يف  ت��ك��ون  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  امل��م��ار���س��ات 
لنظام  املعايري  وحتديد   ، الفجوات  وحتليل   ، الدولة 
ال��ق��ي��ا���ض والإب�������الغ وال��ت��ح��ق��ق ، وو����س���ع خ��ط��ة عمل 

وخارطة طريق للم�ستقبل.
وكيل  العبدويل  عائ�سة  املهند�سة  قالت  جهتها  وم��ن 

والتغري  اخل�����س��راء  التنمية  لقطاع  امل�ساعد  ال����وزارة 
الطريق  خ��ارط��ة  اط���الق  ور���س��ة  بالوكالة يف  امل��ن��اخ��ي 
الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع املعهد العاملي للنمو 
ي�ستهدف  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  م�����س��روع  اإن  الأخ�سر:” 
املناخ  اأج���ل  م��ن  للعمل  الإم�����ارات  دول���ة  ج��ه��ود  تعزيز 
انبعاثات  خف�ض  جت��اه  الدولية  بالتزاماتها  وال��وف��اء 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  وب��الأخ�����ض  ال��دف��ي��ئ��ة  غ����ازات 
املحددة  وامل�����س��اه��م��ات  للمناخ  ب��اري�����ض  ات��ف��اق  مب��وج��ب 
وطنياً.” واأو�سحت ان التقرير الثاين لدولة الإمارات 
عنه  الإع���الن  وال��ذي مت  امل��ح��ددة وطنياً  للم�ساهمات 
الإطارية  لالتفاقية  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  اإىل  وت�سليمه 

لالأمم املتحدة ب�ساأن املناخ عنه دي�سمرب املا�سي ي�سمل 
بني نقاطه توجه دولة الإم��ارات اإىل خف�ض انبعاثات 
غازات الدفيئة بن�سبة 23.5 يف املائة مقارنة بالعمل 
املعتاد لعام 2030، الأمر الذي �سي�ساهم يف حتقيقه 
ب�سكل فعال وجود نظام وطني �سامل للقيا�ض والإبالغ 

والتحقق من معدلت هذه النبعاثات.
و���س��ي��ك��ون ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س��ي مل�����س��روع ن��ظ��ام القيا�ض 
والإبالغ والتحقق هو �سمان اأن يظل اجلرد الوطني 
لالنبعاثات اأداة منا�سبة للقطاعني احلكومي واخلا�ض 
لر�سد التقدم املحرز يف حتقيق اأهداف التخفيف من 

انبعاثات غازات الدفيئة واحلد من تلوث الهواء.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن معر�ض دبي للطريان بن�سخته لهذا العام عن ا�ست�سافة 
تتناول  التي  اجلل�سات  من  جمموعًة  تت�سمن  موؤمترات  ت�سعة 
ال��ق��ط��اع ومب�ساركة  وت��ق��ن��ي��ات  وال��ف�����س��اء  ال���ط���ريان  جم����الت 
جمموعة من نخبة الرواد والروؤ�ساء واملديرين ملناق�سة الآفاق 
والفر�ض امل�ستقبلية للقطاع. و�ست�سلط املوؤمترات ال�سوء على 
جمموعة من املوا�سيع، مبا يف ذلك دور التقنيات اجلديدة يف 
اإعادة ر�سم مالمح قطاع ال�سفر اجلوي، والتغريات الرئي�سية يف 
املرتبطة  العاملية  التطورات  اجل��وي، ف�ساًل عن  ال�سحن  قطاع 
بال�ستدامة واأنظمة القيادة الذاتية وخدمات الف�ساء اجلديدة 
الكثري.و�سي�سارك  وغريها  ال�سناعية  الأقمار  عرب  والت�سال 
�سعادة  فيهم  مبن  املعر�ض،  م��وؤمت��رات  يف  العاملي  القطاع  ق��ادة 
الدكتور حممد الكويتي رئي�ض الأمن ال�سيرباين حلكومة دولة 
العمليات  ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�ض  مالك  الإم��ارات، وجافيد 
الرئي�ض  ن��ائ��ب  م��ال��ف��ور  و�ستاي�سي  اآ���س��ي��ا،  اإي���ر  جمموعة  ل��دى 
ل�سوؤون ال�ستدامة البيئية و�سل�سلة التوريد لدى �ساوث وي�ست 
اإيرلينز، وبريان كوب الرئي�ض التنفيذي ل�سوؤون البتكار لدى 
مطار �سين�سيناتي الدويل ب�سمال ولية كنتاكي، واأ�سي�ض فيكرام 
الرئي�ض التنفيذي ل�سوؤون التكنولوجيا والبتكار لدى �سباي�ض 
جيت، وبريان يوتكو كبري املهند�سني يف ق�سم ال�ستدامة وحلول 

ثالثة  اإىل  امل��وؤمت��رات  بوينج.وتنق�سم  ل��دى  امل�ستقبلية  النقل 
 )The Hub Stage( اأق�سام رئي�سية وه��ي، م�سرح ذا هب
 Aerospace 2050( ومنتدى �سناعة الطريان 2050 
 .)Tech Xplore( اإك�سبلور  تيك  وم�سرح   )Forum
العاملية  اإدارة احلركة اجلوية  و�سي�ست�سيف م�سرح ذا هب قادة 
اخلدمات  ه��ذه  اعتمدتها  التي  ال�سبل  على  للتعّرف  وال�سحن 
فيما  العاملية؛  ال�سحية  الأزم��ة  خالل  القطاع  لدعم  احليوية 
�سيقدم منتدى �سناعة الطريان 2050 �سل�سلًة من اجلل�سات 
املخ�س�سة ملناق�سة جمالت النمو الرئي�سية يف قطاع الطريان، 
مبا فيها خدمات النقل اجلوي املتطور وال�ستدامة والف�ساء. 
ا�سرتاتيجيات  ا�ستك�ساف  اإىل  اإك�سبلور  تيك  م�سرح  وي��ه��دف 
الأمن ال�سيرباين مع التقنيات النا�سئة التي ت�ساعد يف انتعا�ض 
قطاع الطريان مبا يف ذلك تقنيات الذكاء ال�سطناعي و�سبكات 
املوؤمترات  و�ست�سهد  الذاتية.  القيادة  واأنظمة  اخلام�ض  اجليل 
م�ساركة اجلهات الرئي�سية يف قطاعات التكنولوجيا والطريان 
وال�سحن، مبا يف ذلك بوينج واأك�سنت�سر وجي 42 واإير بي بي 
اآند ناجل و�سمارت كارجو وناف  واإنتل�سات وفيديك�ض وكوهني 
مرحلة  يف  الرئي�سية  اجلل�سات  اإح��دى  وليلوم.و�ستو�سح  با�ض 
من  ال���س��ت��ف��ادة  ت��الم�����ض:  دون  ال�سفر  ب��ع��ن��وان  اإك�سبلور،  تيك 
ال�سحية،  الأزم���ة  ت��داع��ي��ات  لتجاوز  الذكية  ال��ه��وات��ف  تقنيات 
ال�سبل التي اتبعتها �سركات الطريان الرائدة لتوظيف تقنيات 

الهواتف الذكية يف جمالت ال�سفر الآمن. وكجزٍء من منتدى 
�سناعة الطريان 2050، �ست�سلط جل�سة ال�ستثمار يف م�ستقبل 
الطريان الذاتي وامل�ستدام ال�سوء على مهمة دبي الرامية اإىل 
املنطلقة  الرحالت  رب��ع  يف  القيادة  ذاتية  النقل  اأنظمة  اعتماد 
لإر�ساء  خطتها  م��ن  ك��ج��زٍء   2030 ع��ام  بحلول  الإم����ارة  م��ن 
كري�ض  قال  املو�سوع،  على هذا  وتعليقاً  م�ستدام.  نظام طريان 
بوينج:  ل��دى  ال�ستدامة  ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�ض  رمي��ون��د 
يف  ا�ستدامًة  اأكر  م�ستقبل  بابتكار  التزامها  الإم��ارات  “اأثبتت 
القطاع، ولطاملا تعاونت بوينج مع احلكومة الإماراتية لإطالق 
الطاقة  اأبحاث  احت��اد  تاأ�سي�ض  فيها  امل��ب��ادرات، مبا  العديد من 
نفخر  كما  م�ستدام.  وقود طريان  لتطوير  امل�ستدامة  احليوية 
اإط��الق برنامج جرين ليرن  بتعاوننا مع الحت��اد للطريان يف 
 2020 دميون�سرتيتور  اإي��ك��و  وبرنامج   )Greenliner(
)ecoDemonstarator 2020(، ف�ساًل عن �سراكتنا 
�سالمة  تعزز  التي  املبتكرة  التقنيات  اعتماد  لت�سريع  الأخ��رية 
قطاع الطريان وا�ستدامته لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية«.ومن 
اخلا�سة  للم�ساريع  الرئي�ض  نائب  القي�سي  ط��الل  ق��ال  جهته، 
باأهمية   42 ج��ي  “توؤمن   :42 ج��ي  ل��دى  الف�ساء  وب��رن��ام��ج 
اإمكانات  حتمل  م�ستقبليًة  اأداًة  باعتباره  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
هائلة لتحقيق تقدم اإيجابي يف خمتلف القطاعات العاملية، مبا 

فيها قطاع الطريان والف�ساء.

- التبادل التجاري يزيد 7 % بالن�سف الأول من 2021 ويبلغ 13.3 مليار درهم

»راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة« : ن�سعى اإىل ا�ستقطاب 
زائر �سن�يا بحل�ل عام 2030 ماليني   3

•• راأ�س اخليمة - وام:

عاماً  اخلم�سني  خ��الل  اخليمة  راأ����ض  اإم���ارة  يف  ال�سياحي  القطاع  �سهدت 
اأنظار العامل كالعب رئي�سي يف  املا�سية نقلة نوعية وحتولت كبرية لفت 

قطاع ال�سياحة وال�سيافة على امل�ستويني الإقليمي والدويل .
اأيقونة �سياحية فريدة ج�سدتها روؤي��ة �ساحب  راأ���ض اخليمة  اإم��ارة  ومتثل 
راأ�ض  الأعلى حاكم  املجل�ض  القا�سمي ع�سو  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
اخليمة لهذا القطاع احليوي ما عزز من تناف�سية الإمارة كاأ�سرع الوجهات 

ال�سياحية منواً وارتقاء بها على خريطة ال�سياحة العاملية.
وت�سعى هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة منذ تاأ�س�ست عام 2011 كهيئة 
تابعة حلكومة راأ�ض اخليمة اإىل تطوير البنى ال�سياحية التحتية لالإمارة 
الرتفيه  بق�سد  للم�سافرين  مرموقة  عاملية  كوجهة  مكانتها  وتر�سيخ 
حياة  نوعية  وحت�سني  امل�ستدامة  ال�ستثمارية  الفر�ض  واإي��ج��اد  والأع��م��ال 
�سكانها. وقال راكي فيليب�ض الرئي�ض التنفيذي لهيئة راأ�ض اخليمة لتنمية 
ال�سياحة يف حوار خا�ض لوكالة اأنباء الإمارات /وام/ ان اإمارة راأ�ض اخليمة 
تعد اليوم الوجهة ال�سياحية الأ�سرع منواً يف املنطقة وحر�ساً على موا�سلة 
النمو وحتقيق هدفنا با�ستقطاب 3 ماليني زائر �سنوياً بحلول عام 2030 
من الأهمية تعزيز تطّور القطاع ال�سياحي يف الإمارة ملواكبة هذا الطلب 
الأمر الذي �سي�سهم يف زيادة اأعداد الزّوار و�سيلعب دوراً حمورياً يف تعزيز 
مكانة القطاع كمحرك م�ستدام لدفع عجلة القت�ساد ومن املتوقع ا�ستمرار 
عام  بن�سب كبرية ط��وال  فنادقها  واإ�سغال  راأ���ض اخليمة  اإىل  ال�سياح  توافد 
2021 ورغم حتديات اجلائحة ت�سدرت الإمارة طليعة املنطقة من حيث 
 2020 ??�سعر الغرفة اليومي واإي��رادات الغرف املتاحة يف عام  متو�سط 

وتوا�سل هذه املوؤ�سرات ت�سجيل اأداء جيد هذا العام.
واأكد راكي فيليب�ض اأن الهيئة متا�سياً مع روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة لت�سريع خطط 
تطوير الإمارة وحتقيق منو اقت�سادي مدفوع مب�ساهمات قطاع ال�سياحة 
م�ساريع  اط��الق  خاللها  م��ن  يتم  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية  روؤي���ة  على  تعمل 
جديدة هدفها تعزيز املزايا التناف�سية ال�ساملة وتنمية قطاع ال�سياحة يف 

راأ�ض اخليمة.
واأ����س���اف ي��اأت��ي ت��ن��وي��ع وت��ع��زي��ز جت����ارب زوار راأ�����ض اخل��ي��م��ة ع��رب تطوير 
فئات  كافة  الطلب من  لتلبية  فنادقنا  املبتكرة وحت�سني عرو�ض  املنتجات 
روؤيتنا  عليها  تن�ض  التي  الأه��داف  قائمة  راأ���ض  والأ�سواق على  امل�ستهلكني 
والرتفيه،  وال�سفر  ال�سيافة  املبا�سرة من خدمات  الإي��رادات  اإىل  واإ�سافة 
يف  وي�سهم  القت�ساد  على  م�ساعف  بتاأثري  ال�سياحة  قطاع  من��و  ينعك�ض 
تعزيز اإيرادات قطاع التجزئة اإىل جانب توفري فر�ض عمل جديدة ودعم 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ذات ال�سلة ب�سل�سلة القيمة يف جمال ال�سفر 

وال�سياحة.
حيث  ال�سياحية  عرو�سنا  باقة  تو�سيع  ح��ول  يتمحور  الرتكيز  ان  وذك��ر 
النمو مبا يف ذل��ك روؤية  مت اط��الق ع��دة م��ب��ادرات جديدة ملوا�سلة حتفيز 
واملغامرة  والرتفيه  الطبيعة  حول  تتمحور  لالإمارة  جديدة  ا�سرتاتيجية 

والإمكانيات والأ�سالة.
وا�ساف “ وكجزء من ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة هذه اأعلنا موؤخراً عن خطط 
اإم��ارات��ي/ يف  دره��م  مليون  اأمريكي /500  دولر  مليون   136 ل�ستثمار 
مع  بال�سراكة  الإم���ارة،  اأنحاء  خمتلف  يف  م�ستداماً  �سياحياً  م�سروعاً   20
اخليمة.  راأ���ض  و�سناعة  جت��ارة  وغرفة  القاب�سة  لل�سيافة  راك  جمموعة 
موؤثرا  وا���س��ت��ث��م��اري��ا  ا�سرتاتيجيا  ب��رن��اجم��ا  اأط��ل��ق��ن��ا  ذل���ك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مع  بالتعاون   ،/SelectRAK/ اخليمة«  راأ����ض  “اخرت  ع��ن��وان  يحمل 
الرائدة يف جمال ال�ست�سارات احلكومية، والذي  “اآرتون كابيتال”  �سركة 
اأبرز  اإم��ارة راأ�ض اخليمة كواحدة من  من �ساأنه امل�ساهمة يف تر�سيخ مكانة 
يف  باأ�سعار  الفاخرة  والتجارب  وال�ستثمارات  لل�سياحة  املف�سلة  الوجهات 
واأكد الرئي�ض التنفيذي لهيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة اأن  املتناول”. 
هذه امل�ساريع اجلديدة تغطي اأربع اأولويات هي الإقامة والنقل وحت�سينات 
البنية التحتية واملعامل ال�سياحية اجلديدة. ومن هذه املناطق “قمة جي�ض 
اأول  ي�سم  الذي  اإك�سبلورر”  “مع�سكر بري جريلز  ت�سم  التي  للمغامرة” 
مق�سورات اإقامة توفرها عالمة “بري جريلز” يف العامل اإ�سافة اإىل اأعلى 
وكليهما   – – “1484 من بورو”  املتحدة  العربية  الإم���ارات  مطعم يف 
ي��ق��ع��ان يف ج��ب��ل ج��ي�����ض ك��م��ا ت�����س��م م�����س��اري��ع��ن��ا ال��ق��ادم��ة الأخ�����رى منطقة 
مع م�ساحة بحرية  “مرجان”  وا�سعة على الواجهة البحرية من تطوير 
من  وا�سعة  وجمموعة  خارجية  ريا�سية  و�سالة  وم�سبح  “وترامبولني” 
اأي�ساً  وهناك  ال�ساطئ.  ع�ساق  تطلعات  لتلبية  وامل�سروبات  الطعام  منافذ 
“منار مول” املركز التجاري املتميز يف الإمارة وامل�سروع الذي �سي�سم اأول 
بركان ا�سطناعي يف املنطقة م�سمماً مع عرو�ض مبا�سرة وموؤثرات ب�سرية 

بالإ�سافة اإىل “القو�ض الطائر« .
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املال والأعمال

املدير التنفيذي لدول اخلليج لدى �سي�سكو يتحدث يف مبادرة غرفة دبي»الطريق اإىل اإك�سبو«

اإك�سب� 2020 دبي يحقق اأثرا اقت�ساديا ممتدا يف املنطقة 

انعقاد الدورة 11 من م�ؤمتر جيبكا 
للمغذيات الزراعية �سبتمرب اجلاري

•• دبي-وام:

اأعلن الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات “جيبكا” عن تنظيم 
ال��دورة 11 من “موؤمتر جيبكا للمغذيات الزراعية” يف الفرتة بني 15 
و16 �سبتمرب اجلاري حتت �سعار “خارطة طريق جديدة مل�ستقبل غذائي 

اآمن” والذي �سينعقد افرتا�سيا.
ب��ارزة من املتحدثني مثل خرباء من  ال��دورة جمموعة  و�سي�سارك يف هذه 
منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة /الفاو/ ورابطة الأ�سمدة الدولية 
التعاون  جمل�ض  دول  يف  ال��زراع��ي��ة  امل��غ��ذي��ات  منتجي  ك��ب��ار  ع��ن  وممثلني 
اخلليجي مبن فيهم �سابك ال�سعودية وقافكو القطرية وجيبك البحرينية 

وغريهم الكثري.
و���س��ي��ق��وم ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����س��وي��دي ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة قافكو، 
اخلليجي  الحت��اد  اإدارة  جمل�ض  وع�سو  الزراعية  املغذيات  جلنة  ورئي�ض 
للبرتوكيماويات والكيماويات “جيبكا” باإلقاء الكلمة الفتتاحية للحدث 

الذي ي�ستمر على مدار يومني كاملني.
و�سيلقي ممثل من منظمة الأغذية والزراعة الكلمة الرئي�سية الأوىل حول 

كيفية “تعزيز اأ�س�ض الأمن الغذائي العاملي يف اأعقاب جائحة كورونا.
وبدوره �سيقوم الدكتور عبد الرحمن جواهري رئي�ض �سركة جيبك واأمني 
والكيماويات  للبرتوكيماويات  اخلليجي  الحت���اد  اإدارة  جمل�ض  �سندوق 
 MT Agri-Consulting موؤ�س�سة  ميتي  اإي�����س��ني  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العام  دورة هذا  بها  التي متتاز  واملميزات  امل�ستجدات  اأب��رز  باحلديث حول 
الرئي�ض  نائب  ربه  العبد  �سمري  ف�سيلقي  الثاين  اليوم  يف  املوؤمتر.اأما  من 
التنفيذي للمغذيات الزراعية يف �سركة �سابك ونائب رئي�ض جلنة املغذيات 
الزراعية يف جيبكا الكلمة الفتتاحية اإيذاناً بانطالق الفعاليات لهذا اليوم 
تليها كلمة يلقيها باتريك هيفر نائب املدير العام لالحتاد الدويل لالأ�سمدة 
والذي �سيرتاأ�ض جل�سة رئي�سية بعنوان “دور التقنيات الزراعية املتقدمة يف 

تعزيز اأجندة الكتفاء الذاتي لدول جمل�ض التعاون اخلليجي«.
وياأتي انعقاد هذه الدورة من موؤمتر جيبكا للمغذيات الزراعية بعد مرور 
واحدا  اأثرها  على  اأ�سبح  والتي  كورونا  جائحة  تف�سي  على  عام  من  اأك��ر 
التغذية  ب��الإ���س��اب��ة بنق�ض  م��ه��دد  ال��ع��امل  �سكان  اأف���راد م��ن  ك��ل ت�سعة  م��ن 
واإبراز  العاملي  الغذائي  الأم��ن  حتقيق  اأهمية  على  ال�سوء  لي�سلط  املزمن 
دور املغذيات الزراعية يف دعم انتاج الغذاء اأثناء اجلائحة.يذكر اأن منطقة 
اخلليج العربي لتزال مركزاً عاملياً بالغ الأهمية لإنتاج وت�سدير املغذيات 
الزراعية حيث يقدر اأن ال�سناعة الإقليمية تدعم الإمدادات الغذائية ل� 5 
يف املائة من �سكان العامل ..وي�سري هذا الرقم اإىل اأهمية املغذيات الزراعية 
9 مليارات  بالن�سبة للمجتمعات مع توقعات بزيادة عدد �سكان العامل اإىل 
مبقدار  ال��غ��ذاء  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  �سيدفع  مم��ا   2050 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  ن�سمة 
التعاون  جمل�ض  دول  حتتل  العاملي  ال��غ��ذاء  ملوؤ�سر  تقريباً.ووفقاً  ال�سعف 
الغذاء  تكاليف  حتمل  على  القدرة  حيث  من  عاملياً   31 املرتبة  اخلليجي 
وتوفره وجودته و�سالمته اإل اأن املنطقة ل تزال تعتمد على واردات الغذاء 
بن�سبة 85 يف املائة لذلك يجب عليها تغيري ا�سرتاتيجيتها وزيادة الإنتاج 
املحلي وتنويع م�سادر ال�سترياد وتعزيز �سال�سل الإمداد واعتماد التقنيات 

املتطورة لبلوغ الكتفاء الذاتي وحتقيق اأهداف اأمنها الغذائي.

»القاب�سة« )ADQ( تعتزم اإدراج »م�انئ اأب�ظبي«
 يف �س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية

•• دبي -الفجر: 

“الطريق  مبادرة  فيديوهات  �سل�سلة  �سمن 
غرفة  اأطلقتها  التي   ”2020 اإك�سبو  اإىل 
ا�����س����ت����ع����دادات جمتمع  ل����س���ت���ع���را����ض  دب�����ي 
الغرفة  اأط��ل��ق��ت  ال����دويل،  للحدث  الأع��م��ال 
الفيديو الرابع لل�سل�سلة، والذي ا�ست�سافت 
ف��ي��ه ���س��ك��ري ع��ي��د، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدول 
ال�سرق  ���س��ي�����س��ك��و  ل�����دى  اخل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة 
2020 دبي  اإك�سبو  اأن  اأك��د  الأو���س��ط، حيث 
من �ساأنه اأن يحقق اأثرا اقت�ساديا ممتدا يف 

دولة الإمارات واملنطقة.
وقال عيد اإن �سركة “�سي�سكو” �ستعمل على 
توظيف جميع قدراتها للم�ساهمة يف جناح 
ُيقام  دويل  اإك�سبو  اأول  دبي،   2020 اإك�سبو 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب 
اآ����س���ي���ا، وذل�����ك م���ن خ����الل دوره�����ا ك�سريك 
�سريك  فئة  الر�سمي من  الرقمية  ال�سبكات 

اأول لإك�سبو 2020 دبي.
اإك�سبو  م��ع  �سراكتها  �سي�سكو  وت�ستعر�ض 
م��ن خ��الل م�ساركتها يف هذه  دب��ي   2020
دبي  غ��رف��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي  املبتكرة  امل��ب��ادرة 
�سريبط  ال��ت��ي  الفعالة  ال�سبل  ل�ستعرا�ض 
بني  خ��الل��ه��ا  م��ن  دبي”   2020 “اإك�سبو 
جم��ت��م��ع��ات الأع�����م�����ال يف دول������ة الإم��������ارات 
ا�ست�سافة  ع��رب  ال��ع��امل،  واأن���ح���اء  وامل��ن��ط��ق��ة 
ال��ق��رار وق���ادة جمتمعات  ��ّن��اع  نخبة م��ن ���سُ

الأعمال وال�سركات الكربى.
ا�ستجابة جماعية  اإىل  وبينما تربز احلاجة 
الآن  العاملية  التحديات  اأب���رز  م��ع  للتعامل 
اإك�سبو  �سي�ستفيد  اأي وقت م�سى،  اأكر من 
ال��دويل على  اإك�سبو  2020 دبي من ق��درة 
ج��م��ع ال��ن��ا���ض، وم���ن م��ك��ان��ة دول���ة الإم����ارات 
ب��و���س��ف��ه��ا م���رك���زا ع��امل��ي��ا جاذبا  ال���ف���ري���دة، 
يف  ال�����زوار  وم��الي��ني  دول����ة   191 �سيجمع 
احل����دث ال�����دويل، لإل���ه���ام ال��ت��غ��ي��ري الهادف 

و�سنع م�ستقبل اأكر اإ�سراقا لنا جميعا.
اأ�سخم  دب�����ي   2020 اإك�������س���ب���و  و����س���ي���ك���ون 
بداية  منذ  تنّظم  التي  الدولية  الفعاليات 
اجل��ائ��ح��ة احل���ال���ي���ة؛ و���س��ي��ك��ون ع��ل��ى مدى 
ملجتمع  بالن�سبة  اأم��ل  م��ن��ارة  ال�ستة  اأ�سهره 
غ���ري م�سبوقة  وف��ر���س��ة  ال��ع��امل��ي  الأع����م����ال 
لل�سركات على اختالف اأحجامها واملنظمات 
خمتلف  من  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدولية 
اأنحاء العامل، لتلتقي من اأجل دعم اقت�ساد 
عاملي اأكر تنوعا ومرونة، واإلهام بيئة اأعمال 

ناب�سة باحلياة ودفع النمو امل�ستدام.
دب���ي، وعلى   2020 اإك�����س��ب��و  اإن  ع��ي��د  وق���ال 
العديد  خلق  يف  �سي�ساهم  اأ�سهر،  �ستة  مدى 
من الآثار الإيجابية على خمتلف القطاعات 
يف كامل املنطقة ل�سنوات مقبلة، م�سرياً اإىل 
وحدها  ال��دويل  للحدث  التحتية  البنية  اأن 
ديناميكي  ج��دي��د  ب��اإن�����س��اء جم��ت��م��ع  ك��ف��ي��ل��ة 
الفوائد  م����ن  جم���م���وع���ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

 : �سكري  القيمة.واأ�ساف  ذات  القت�سادية 
دبي   2020 اإك�سبو  ب�ساأن  امل��ذه��ل  “الأمر 
هو �سخامة احلدث الدويل؛ فنحن نتحدث 
البنية  يف  ���س��خ��م��ة  ا����س���ت���ث���م���ارات  ع���ن  ه��ن��ا 
للعب  املوقع  توؤهل  التي  املتطورة  التحتية 
ال�ستار  اإ���س��دال  بعد  القت�ساد  يف  كبري  دور 
مدينة  و�ستحتفظ  احل���دث.  فعاليات  على 
د�سرتكت 2020 – التي �ستتطور يف موقع 
 – الفعاليات  2020 دبي بعد ختام  اإك�سبو 
التحتية  البنية  تلك  %80 من  باأكر من 
لإك�سبو 2020 دبي، و�ستتحول اإىل جمتمع 
وم��زار جاذب  الإن�سان  ذكي متكامل حموره 
وب�سفتها  وامل��ق��ي��م��ني.  وال�����س��رك��ات  لل�سياح 
مدينة لكل ما هو جديد، �ست�سبح د�سرتكت 
2020 مركزا عامليا لالبتكار ي�سم جمتمعا 
عجلة  ل��دف��ع  ال�سركاء  م��ن  ومتنوعا  ك��ب��ريا 
امل�ستقبل.  والتقنيات يف  املختلفة  القطاعات 
بيئة ح�سرية  ليكون  املوقع  مم هذا  وقد �سُ
لعقود  تبقى  وا�ستدامًة  وذك��اًء  مرونًة  اأك��ر 
�سي�سهم  ال��دويل.  احل��دث  بعد ختام  طويلة 
فر�ض  خلق  يف  اأي�����س��ا  دب��ي   2020 اإك�سبو 
له  �سيكون  م��ا  وه��و  الإرث،  مرحلة  يف  عمل 
يف  لي�ض  مقبلة،  ل�سنوات  مهم  اإيجابي  اأث��ر 
دب��ي ف��ق��ط، واإمن���ا اأي�����س��ا يف دول���ة الإم����ارات 

واملنطقة«.
باأننا  �سي�سكو  يف  “نفخر  �سكري:  واأ���س��اف 
 2020 اإك�سبو  نلعب دوراً حيوياً يف متكني 

دبي، ب�سفته من بني الدورات الأكر تطورا 
اأننا  ك��م��ا  ال�����دويل.  اإك�����س��ب��و  ت��اري��خ  يف  تقنيا 
الرقمية  ال�سبكات  ���س��ري��ك  بكوننا  ���س��ع��داء 
لإك�سبو  اأول  ���س��ري��ك  ف��ئ��ة  م���ن  ال��ر���س��م��ي 
2018، حيث نعمل  2020 دبي منذ عام 
منذ ذلك احلني وحتى الآن وباأق�سى طاقتنا 
للوفاء بالتزاماتنا وامل�ساهمة يف جعل اإك�سبو 
ّكناً باملعلومات  2020 دبي حدثاً فريداً مُمَ
املو�سوعة  اخلطط  وف��ق  ي�سري  وال��ب��ي��ان��ات، 

بكفاءة وفعالية«.
�سل�سلة  اإع�����داد  اأن���ه مت  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
اإك�������س���ب���و  اإىل  “الطريق  ف����ي����دي����وه����ات 
دبي وجملة  بالتعاون بني غرفة   ”2020
مبادرة  وه��ي  اي�ست”،  ميدل  “انرتبرونور 
تعترب من�سة لت�سليط ال�سوء على م�ساهمة 
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
من  الأول  ال��دويل  احل��دث  تاأثري  ومناق�سة 
الرتقاء  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ن��وع��ه يف 

بقطاعات الأعمال وحت�سني اأدائها.
– �سريك  دب�����ي  غ����رف����ة  اأك��������دت  ب�����دوره�����ا، 
 2020 لإك�سبو  الر�سمي  الأع��م��ال  تكامل 
عاملياً  رائ���د  تقني  �سريك  وج���ود  – اأن  دب��ي 
ي��ع��د اأم�����را ح��ي��وي��ا واأ���س��ا���س��ي��ا ن���ظ���راً حلجم 
احل��دث ال��دويل، خا�سة يف ظل العديد من 
التي  امل�سبوقة  وغ��ري  اجل��دي��دة  ال��ت��ح��دي��ات 

فر�ستها جائحة كوفيد-19.
ت�سمل اأن�سطة غرفة دبي يف اإك�سبو 2020 

منتديات  من  عدد  وا�ست�سافة  تنظيم  دب��ي، 
امل��ن��ت��دى العاملي  ال��ع��امل��ي��ة وم��ن��ه��ا  الأع���م���ال 
العاملي  وامل���ن���ت���دى  ل���الأع���م���ال  الأف����ري����ق����ي 
اآ���س��ي��ان وامل��ن��ت��دى العاملي  ل����دول  ل��الأع��م��ال 
لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية، بالإ�سافة 
لغرف  ع�سر  ال��ث��اين  امل��وؤمت��ر  ا�ست�سافة  اإىل 

التجارة العاملية.
مت  التي  الفيديو  مقاطع  م�ساهدة  وميكن 
فيديوهات  �سل�سلة  م���ن  ك��ج��زء  اإ����س���داره���ا 
و�سل�سلة   ”2020 اإك�سبو  اإىل  “الطريق 
ال���راب���ط  خ�����الل  م����ن  كونكت”  “بيزن�ض 
الإلكرتونية  امل���واق���ع  خ����الل  م���ن  اأو  ه��ن��ا، 
و  دبي  لغرفة  الجتماعي  التوا�سل  وقنوات 

“انرتبرونور ميدل اي�ست«.

ُتتيح احل�سول على خدمات متكاملة تتمّيز بال�سرعة واملرونة والأمان

م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي يطلق خدماته امل�سرفية الرقمية لل�سركات بُحلة جديدة
•• ال�شارقة-الفجر:

الرقمية  امل�سرفية  خدماته  اإط��الق  عن  الإ�سالمي  ال�سارقة  م�سرف  اأعلن 
على  احل�سول  ال�سركات  من  امل�سرف  لعمالء  تتيح  جديدة  بحلة  لل�سركات، 
التطبيقات  و  الإلكرتوين  املوقع  عرب  املتنوعة  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات 
واملرونة  بال�سرعة  تتمّيز  متكاملة  م�سرفية  جت��رب��ة  ت��وف��ري  م��ع  ال��ذك��ي��ة، 

والأمان. 

جتربة م�سرفية رقمية متكاملة 
امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة  رئي�ض  ال�سام�سي،  حممد  رحمة  ال�س��يد  واأك��د 
لل�سركات اأن اإطالق هذه التجربة اجلديدة ياأتي �سمن اإطار جهود امل�سرف 
لتمكني ال�سركات من احل�سول على جتربة م�سرفية رقمية متكاملة، تتيح 
لها ا�ستفادة اأف�سل و�سهولة اأكرب يف الو�سول اإىل اخلدمات، دون احلاجة اإىل 
م�ستويات  تزيد من  التي  الأمنية  كافة اخل�سا�ض  توفري  الفروع، مع  زي��ارة 

اأمان اخلدمة،
الذي  الم��ر  اخل��ط��وات،  املتعدد  والتوثيق  اإلكرتونياً  املعامالت  اجن��از  مثل   
من �ساأنه اأن يري جتربة امل�ستخدمني من ا�سحاب ال�سركات ومتكنهم من 
اإجراء املعامالت ب�سهولة وي�سر. واأ�سار ال�سام�سي اإىل اأن الظروف ال�ستثنائية 

يف  ج��دي��دة  حت��دي��ات  اأف���رزت  “كوفيد-19”  ك��ورون��ا  جائحة  فر�ستها  التي 
تطوير  يف  م�ستمرة  م��واك��ب��ة  تتطلب  ال��ت��ي  و  امل�����س��ريف  العمل  اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
لتمكينها  منها،  واملتو�سطة  ال�سغرية  خ�سو�ساً  لل�سركات،  املقدمة  اخلدمات 
من ممار�سة اخلدمات امل�سرفية الرقمية ب�سهولة و �سال�سة حر�سا على توفري 
واحل�سول  بعد،  اأعمالها عن  ال�سركات من موا�سلة  التي متكن  الت�سهيالت 
على خدمات م�سرفية مرنة.  باإطالقها للخدمات الرقمية اجلديدة لقطاع 
قطاعى  لت�سمل  اخل��دم��ات  ن��ط��اق  تو�سيع  يف  امل�سرف  جن��ح  فقد  ال�����س��رك��ات، 
لعمالء  و�ساملة  متكاملة  رقمية  جتربة  توفري  بغر�ض  ال�سركات  و  الأف���راد 

امل�سرف احلاليني و امل�ستقبليني  عرب الإنرتنت والهاتف املحمول،
مب�سرف  لل�سركات  الرقمية  امل�سرفية  للخدمات  ال��و���س��ول  ميكن  حيث   
www.sib.« ال�سارقة الإ�سالمي من خالل املوقع اللكرتوين للم�سرف

عرب  لل�سركات  امل�سرفية  للخدمات  اجل��دي��د  التطبيق  خ��الل  م��ن  او   ،»ae
الهاتف “SIB Business” املتوفر يف متاجر التطبيقات يف “ابل �ستور” 

“معر�ض التطبيقات«.   “جالك�سي �ستور”،  و”جوجل بالي”، 
على مدار ال�ساعة ومن اأي مكان 

و ذكر ال�س��يد وليد العمودي، رئي�ض اخلدمات امل�سرفية الرقمية يف م�سرف 
ال�سارقة الإ�سالمي اأن اخلدمات الرقمية امل�سرفية لل�سركات تت�سمن العديد 
اأي مكان،  ال�ساعة ومن  م��دار  اإليها على  الو�سول  التي ميكن  من اخلدمات 

ومن بينها احل�سابات اجلارية، والودائع حمددة الأجل، والتمويل التجاري، 
ودفع  واحل���والت،  باأنواعها،  امل�سرفية  الكفالت  و  امل�ستندية  والأع��ت��م��ادات 
الفواتري، وحتديث الرخ�سة التجارية، وحتويل الرواتب، واملوافقات، وطلبات 

دفاتر ال�سيكات والت�سهيالت التجارية وطلبات اأخرى.
اأعلى  توفري  الإ�سالمي حري�ض على  ال�سارقة  اأن م�سرف  العمودي  وا�ساف 
بالعتماد  الرقمية احلديثة  امل�سرفية  التقني يف خدماته  الآم��ان  م�ستويات 
تتيح  ال��ت��ي  )البيومرتية(  بالتقنية  ي�سمى  م��ا  او  احليوية  القيا�سات  على 
امكانية حتديد هوية امل�ستخدم من خالل ب�سمات الأ�سابع او التعرف على 
ا بتطوير النموذج التفاعلي للعمالء ل�سمان تقدمي  الوجه وقام امل�سرف اأي�سً

خدمة رقمية �ساملة ومتكاملة للعمالء
من  م�ستوى  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  للمحافظة  الإ���س��الم��ي  ال�����س��ارق��ة  م�����س��رف  ي�سعى 
خدمة العمالء، وعلى حتقيق قيمة م�سافة ملنتجاته من خالل وجود فريق 

متخ�س�ض، يلبي احتياجات العمالء املختلفة على مدار ال�ساعة، 
التي  والت�سهيالت،  العاملية  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الفرتة  خ��الل  وال�سركات  التجزئة  ُعمالء  قاعدة  ُمتطلَّبات  لتلبية  مت  مِّ �سُ
�سعار  حت��ت   ”19 “كوفيد  ال��دول��ة لح��ت��واء جائحة  ج��ه��ود  ل��دع��م  احلالية 

“نلتزم لننت�سر”، 
تناف�سي  اقت�ساد  اإىل  الرامية للو�سول   2021 الإم��ارات  روؤي��ة  ومتا�سياً مع 

معريف مبني على البتكار، و�سمن ا�سرتاتيجية امل�سرف يف مواكبة التحولت 
امل�سريف  العمل  الرقمية يف  التقنيات  اأحدث  وا�ستخدام  العاملية،  القت�سادية 

املعتمدة عاملياً.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإحدى   ،)ADQ( “القاب�سة«  اأع��ل��ن��ت 
اأك����رب ال�����س��رك��ات ال��ق��اب�����س��ة ع��ل��ى م�ستوى 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ي مت��ت��ل��ك حم��ف��ظ��ة وا�سعة 
من ال�سركات الكربى العاملة يف قطاعات 
اأبوظبي  اإم�����ارة  اق��ت�����س��اد  رئ��ي�����س��ي��ة ���س��م��ن 
املتنوع، اأم�ض عن عزمها اإدراج اأ�سهم �سركة 
)“موانئ  �������ض.م.ع  اأبوظبي”  “موانئ 
اأبوظبي”  “موانئ  وت���ع���ّد  اأبوظبي”(. 
�سركة جتارية دولية مقرها اإمارة اأبوظبي 
وت�سم اأ�سول متنوعة ت�سمل املوانئ واملدن 
والبحرية  احل����رة  وامل���ن���اط���ق  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

واخلدمات اللوج�ستية والرقمية.
وُيتوقع اأن ي�سمل الإدراج يف �سوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية بيع جزء من اأ�سهم ال�سركة 
الإم�����ارات  دول����ة  يف  مل�ستثمرين  احل��ال��ي��ة 

العربية املتحدة.
وق������ال م���ع���ايل ف�����الح حم���م���د الأح���ب���اب���ي، 
اأبوظبي”:  “موانئ  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
“يعّد اإعالن اليوم خطوة مهمة اأخرى يف 
م�سرية “موانئ اأبوظبي” املتوا�سلة حيث 
قطاع  يف  الرائد  دورن��ا  تر�سيخ  على  نعمل 
اللوج�ستية.  واخل��دم��ات  ال��ب��ح��ري  النقل 

حكمة  بف�سل  تتمتع  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  اإّن 
قيادتنا الر�سيدة، ببيئة اقت�سادية م�ستقرة 
على  و�سجعتنا  امل�ستمر  منونا  يف  �ساهمت 
ت��ب��ّن��ي الب���ت���ك���ار ب��ح��ي��ث مت��ك��ن��ا م���ن بناء 
�سراكات عاملية امل�ستوى مع اأبرز املوؤ�س�سات 
����س���ع���ادة حم��م��د ح�سن  ال����دول����ي����ة.«وق����ال 
ال�سويدي، الرئي�ض التنفيذي ل�”القاب�سة« 
اأبوظبي”  “موانئ  ت�����س��ّك��ل   :)ADQ(
“القاب�سة«  حم��ف��ظ��ة  ����س���رك���ات  اإح�������دى 
 2018 ع���ام  اإن�����س��ائ��ه��ا  م��ن��ذ   )ADQ(
املوانئ  اأع����م����ال  ت��وح��ي��د  يف  وق����د جن��ح��ت 

واملدن ال�سناعية واملناطق احلرة و�سركات 
اخلدمات اللوج�ستية والبحرية والرقمية، 
وح��ق��ق��ت زي�����ادة يف احل��ج��م والإي��������رادات. 
ب��ف�����س��ل ف��ري��ق القيادة  ث��ق��ة  ون��ح��ن ع��ل��ى 
�ستوا�سل  اأبوظبي”  “موانئ  ب��اأّن  القوي 
عاملياً. ومع  لت�سبح مركزاً جتارياً  التقدم 
اإدراج 14 �سركة يف عام 2021، يعّد �سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية خياراً مثالياً يتيح 
للم�ستثمرين الو�سول اإىل �سركة رائدة يف 
النقل البحري واللوج�ستي ت�سّجل  جمال 
م�ستويات  ب��ف�����س��ل  ع��ال��ي��ة  من����ّو  م���ع���دلت 

�سيولتها ومرونتها الالفتة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ك��اب��ن حم��م��د جمعة 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ال�����س��ام�����س��ي، 
البتكار  بقيادة  “نلتزم  اأب��وظ��ب��ي:  م��وان��ئ 
البحرية  ال����ق����ط����اع����ات  يف  وال����ت����ط����وي����ر 
وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��دع��م من��و اإم����ارة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ودول��ة  اأبوظبي 
ال���ع���ام املا�سي  ن��ّف��ذن��ا خ����الل  ل��ق��د  ك���ك���ّل. 
تركز  ال��ت��ي  امل���دى  طويلة  ا�سرتاتيجيتنا 
م��ن خالل  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  تعزيز  على 
واملناطق  امل���وان���ئ  م��ن  متكاملة  حم��ف��ظ��ة 

اللوج�ستية  التوريد  و�سال�سل  ال�سناعية 
عاملية امل�ستوى. 

ال�سنة  يف  اأبوظبي”  “موانئ  و���س��ج��ل��ت 
اإيرادات   2020 دي�سمرب   31 يف  املنتهية 
بزيادة  اإم��ارات��ي،  دره��م  3.4 مليار  بقيمة 
قدرها 0.7 مليار درهم )%24 تقريباً( 
ال���رغ���م من  2019، ع��ل��ى  ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
يف  من��واً  وحققت  كوفيد-19.  انعكا�سات 
مدعوماً  الرئي�سية  الإي������رادات  ت��دف��ق��ات 
اأرباح  ب��الأداء الت�سغيلي الالفت. كما منت 
الفوائد  خ�سم  ق��ب��ل  اأبوظبي”  “موانئ 
الدين  واإط��ف��اء  وال�ستهالك  وال�سرائب 
1.5 مليار دره��م يف  لتبلغ   37% بن�سبة 
عام 2020 وارتفعت هوام�ض اأرباحها قبل 
وال�ستهالك  وال�سرائب  الفوائد  خ�سم 
واإطفاء الدين من %40.7 عام 2019 
اإىل %45.2 عام 2020. بالإ�سافة اإىل 
ذلك، زادت قيمة م�ساريع “موانئ اأبوظبي” 
3.1 مليار درهم لتبلغ 24.8 مليار درهم 
وُيتوقع  اعتباراً من 31 دي�سمرب 2020. 
نهاية  قبل  املقرتح  الإدراج  يتّم  اأن  حالياً 
يف  ال�سائدة  الأو�ساع  بح�سب   2021 عام 
املوافقات  على  احل�سول  واإمكانية  ال�سوق 

التنظيمية ذات ال�سلة.

Date 8/ 9/ 2021  Issue No : 13335
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15577/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Shugi Artin, Armenian national, residing at Abu Dhabi, Abu Dhabi Area, Building No 
502 Mobile No 050-555 9937

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 55,513
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto-finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 55,513; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

32316 Abu Dhabi 10 Ford Fusion White 2016

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 8/ 9/ 2021  Issue No : 13335
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15580/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Taher Junaid Bet Ahmad Tasim Bet, Pakistani national, residing at Abu Dhabi, Abu Dhabi 
Area, Al Mas Building, Flat 303 - Mobile No 050-230 0388

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 66,843
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto-finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 66,843; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

97941 Abu Dhabi 7 Nissan Kicks White 2019

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 8/ 9/ 2021  Issue No : 13335
The claimant: AlRaha Taxi (L.L.C) legally represented by its manager Mr. / 
Abdul Ghani Abobokyomu - Chinese national by the Power of Attorney/ Obaid 
AlShamsi Lawyers & Legal Consultants
Phone No.: 065255594 

Subject: Public Notice in case No. 2666/2021 (Labour - Ajman)
The following is the format of the advertisement for publication that you 
are required to publish in both Arabic and English in two widely distributed 
newspapers and in accordance with the law, with the expertise provided with a 
copy of the advertisement Invitation to attend the Charted Accountants meeting 
in case No. 2666/2021 (Labour - Ajman)
Advertised to: Defendant: Shakir Ullah Zakim Khan - Pakistan National
You are invited to attend the Charted Accounts meeting in case No. 2666-2021 
(Labour - Ajman) by AlRaha Taxi before the accounting Expert Mr / Mahmoud 
Shaaban Saif, on Monday 13/09/2021 at 4:00 PM in the expert's office, Address: 
Sharjah - Khalid Lake Corniche - after Cornich Hotel Sharjah (formerly Hilton) 
-Saeed Al Ghafli Tower (B) - Back Entrance - First Floor - Office No. (102) 
Hussain Al Shemsi Charted Accountants. Phone No.: 0582375452 065582999, 
Email: Mahmoud.exp20@gmail.com

Expert Meeting Notice

Date 8/ 9/ 2021  Issue No : 13335
DETAILS OF SERVICE OF NOTICE BY PUBLICATION

Judgment Debtor : DIONSIOR JR AGLIBOT ROGAYAN
Place of Residence : Unknown
This is to notify you that:
Judgment Creditor: DEEMA FINANCE (LLC)

(Formerly: DUNIA FINANCE LLC)
Represented by : Yousif Hussein Mohamed El Sahlawi
That, court has convened its hearing, dated (22/08/2021), in the 
abovementioned case, and rendered its judgment in favor of (DEEMA 
FINANCE (LLC), obligated the Defendant to pay to Plaintiff (Dhs. 
75,011.18) (Seventy Five Thousand Eleven Dirham and Eighteen Fills), 
legal interest of (5%) from maturity date on (04/06/2021) until full 
payment, charges, expenses and One Thousand Dirham towards advocacy 
fees.This judgment rendered in absentia, which challengeable within 
thirty days from the day following publication of this Notice. Issued in 
the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum and recited in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 14/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  عقاري   2019/687 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)2602137 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف + تنفيذ احلكم وفق منطوقة 

طالب التنفيذ : ج�سون لمبي  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى قرقا�ض - �سقة الأول  

وميثله / مرمي عبداهلل مراد البلو�سي 
املطلوب اإعالنه : 1- اميلكار ماردولكار بارو�ض - �سفته : منفذ �سده   

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   )2021/8/24( بتاريخ  الإبتدائية  دبي  املحكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�سوع 
)2597117( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع العقار / الوحدة الكائنة يف )اإمارة دبي - برج خليفة 
1901 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا  - منطقة دوان تاون - ذي ادري�ض ريزيدن�ض فاونتني فيور - الوحدة رقم 

ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

األربعاء   8  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13335  
Wednesday    8   September   2021   -  Issue No   13335
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العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 952
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�ادة : جمموع�ة �س�يدليات اب�ن �س�ينا )ذ.م.م( - اجلن�سية : الإم�ارات، 
يرغب�ون ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�س�هم البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�ادة : جمموعة 
الرخ�س�ة  ف�ي  الإم�ارات،   : اجلن�س�ية   - الواح�د)ذ.م.م(  ال�س�خ�ض  �س�ركة   - �س�ي�ن�ا  اب�ن  �س��يدليات 
امل�سماه )�س�يدلية اب�ن �س�ي�ن�ا الكب�رى( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )521680( 
م�ن  التج�اري  الإ�س�م  تغيي�ر  اآخرى:  تعديالت  بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من 
فرع  الواحد)ذ.م.م(  ال�سخ�ض  �س�ركة  �س�ي�ن�ا  اب�ن  )�سيدلية  اإىل  الكب�رى(  �س�ين�ا  اب�ن  )�سيدلية 

ال�سارقة فرع)8( - تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )فرع ل�سركة حملية(.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 948
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�ادة: جمموع�ة �س�يدليات اب�ن �س�ينا)ذ.م.م( - اجلن�سية: الإم�ارات، يرغب�ون ف�ي 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�تهم البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�ادة : جمموع�ة �س�يدليات اب�ن �س�ي�ن�ا - 
الزاهي�ة(  �س�ينا  اب�ن  امل�سماه )�سيدلية  الرخ�س�ة  ف�ي  الإم�ارات،  - اجلن�س�ية:  الواح�د)ذ.م.م(  ال�س�خ�ض  �س�رك�ة 
تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )781160( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  
�س�ركة  �س�ي�ن�ا  اب�ن  اإىل )�سيدلية  الزاهي�ة(  �س�ينا  اب�ن  التج�اري م�ن )�سيدلية  الإ�س�م  تغيري  اخرى:  تعديالت 
ال�سخ�ض الواحد)ذ.م.م( فرع ال�سارقة فرع)6(. تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )فرع ل�سركة 
2013 يف �سان  املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   حملية(. وعمالبن�ض 
امل�سار اليه بعد  الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 950
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�ادة : جمموع�ة �س�يدليات اب�ن �س�ينا)ذ.م.م( - اجلن�سية : الإم�ا 
 : ال�س�ادة  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�س�س�هم  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغب�ون 
ف�ي  الإم�ارات،  - اجلن�س�ية:  الواح�د)ذ.م.م(  ال�س�خ�ض  �س�ركة   - �س�ي�ن�ا  اب�ن  �س�يدليات  جمموع�ة 
الرخ�س�ة امل�س�ماه )�س�يدلية اب�ن �س�ينا العلمي�ة( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م 

)752379( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى: تغيي�ر الإ�س�م التج�اري م�ن )�سيدلية اب�ن �س�ينا العلمي�ة( اإىل )�سيدلية اب�ن 

�س�ين�ا �س�رك�ة ال�س�خ�ض الواحد)ذ.م.م( فرع ال�سارقة فرع)5(
تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )فرع ل�سركة حملية(.

2013 يف  وعمالبن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 947
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�ادة: جمموع�ة �س�يدليات اب�ن �س�ينا)ذ.م.م( - اجلن�سية: الإم�ارات، يرغب�ون 
�س�يدليات  جمموع�ة  ال�س�ادة:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�س�س�هم  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي 
اب�ن  امل�سماه )�سيدلية  الرخ�س�ة  الإم�ارات، ف�ي  الواح�د)ذ.م.م( - اجلن�س�ية:  ال�س�خ�ض  �س�ركة  �س�ي�ن�ا -  اب�ن 
ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )512119( ال�سادرة من دائرة التنمية  �س�ينا اجلدي�دة( تاأ�س�س�ت 
اإىل  �س�ينا اجلدي�دة(  اب�ن  التج�اري م�ن )�سيدلية  الإ�س�م  بال�سارقة. تعديالت اخرى:- تغيري  القت�سادية 
)�سيدلية اب�ن �س�ي�ن�ا �س�ركة ال�سخ�ض الواحد)ذ.م.م( فرع ال�سارقة فرع)4(. - تغيري ال�سكل القانوين من 

)موؤ�س�سة فردية( اإىل )فرع ل�سركة حملية(.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 951
الإم�ارات،   : �س�ينا)ذ.م.م( - اجلن�سية  اب�ن  ال�س�ادة : جمموع�ة �س�يدليات  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
يرغب�ون ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�س�هم البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�ادة : جمموع�ة 
�س�يدليات اب�ن �س�ي�ن�ا - �س�ركة ال�س�خ�ض الواح�د)ذ.م.م( - اجلن�س�ية : الإم�ارات، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه 
 )778575( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  الرحماني�ة(  �س�ينا  اب�ن  )�س�يدلية 
م�ن  التج�اري  الإ�سم  تغيري   : اخ��رى  تعديالت  بال�سارقة.   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�سادرة 
)�سيدلية ابن �سينا الرحماني�ة( اإىل )�سيدلية اب�ن �س�ي�ن�ا �س�ركة ال�سخ�ض الواحد)ذ.م.م( فرع ال�سارقة 

فرع)7( - تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )فرع ل�سركة حملية(.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 946
الإم�ارات،   : اجلن�سية   - �س�ينا)ذ.م.م(  اب�ن  �س�يدليات  جمموع�ة   : ال�س�ادة  ب�ان  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى ال�س�ادة : جمموع�ة  يرغب�ون ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�س�هم البالغ�ة )100%( وذل�ك 
امل�س�م�اه  ال�س�خ�ض الواح�د)ذ.م.م( - اجلن�س�ية: الإم�ارات، ف�ي الرخ�س�ة  اب�ن �س�ي�ن�ا - �س�ركة  �س�يدليات 
ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )610809( ال�سادرة من  37( تاأ�س�س�ت  )�س�يدلية اب�ن �س�ينا 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى: تغيري الإ�سم التجاري من )�سيدلية ابن �سينا 
الواحد)ذ.م.م(  فرع ال�سارقة فرع)1( - تغيري ال�سكل  ال�سخ�ض  �سركة  �سينا  ابن  )�سيدلية  اإىل   )37
القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )فرع ل�سركة حملية(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 949
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يد : ن�ا�س�ر ف�اخر يا�س�ني ال�س�مرى - اجلن�سية: الإم�ارات، يرغ�ب ف�ي البي�ع 
والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�ادة : جمموع�ة �س�يدليات اب�ن �سينا - �س�ركة 
ال�س�خ�ض الواح�د)ذ.م.م( - اجلن�سية : الإم�ارات، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )�س�يدلية اب�ن �س�ينا 70( تاأ�س�س�ت 
بال�سارقة.   القت�سادية  التنمية  دائ�رة  م�ن  ال�س�ادرة   )746521( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة 
�سركة  �سينا  ابن  )�سيدلية  اإىل   )70 �سينا  ابن  )�سيدلية  من  التجاري  الإ�سم  تغيري  اخرى:  تعديالت 
ل�سركة  )فرع  اإىل  فردية(  )موؤ�س�سة  القانوين من  ال�سكل  -تغيري  ال�سارقة.  فرع  الواحد)ذ.م.م(  ال�سخ�ض 
حملية(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
العدل  الكاتب  اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�سبوعني من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 953
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يدة : ن�وره عب�دالرحيم ا�س�فنديار الزرع�ون�ي - اجلن�س�ية: الإم�ارات، 
ترغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: �س�اجد عل�ى 
�سريينكوت اب�و ب�ك�ر - اجلن�سية: الهن�د، ف�ي الرخ�س�ة امل�سماه )الدان�ة الزرق�اء للتج�ارة( تاأ�س�س�ت 
القت�س�ادية  التنمي�ة  دائ�رة  م�ن  ال�س�ادرة   )627060( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  باأم�ارة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 945
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يدة : م�ه�ا حمم�د عل�ى الزريه�ى - اجلن�س�ية : الإم�ارات، ترغ�ب ف�ي 
اإل�ى ال�س�يد : ثاب�ت كاروب�ام فيتي�ل  البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك 
- اجلن�سية: الهن�د، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )نظ�م احلي�اة للي�اق�ة البدني�ة( تاأ�س�س�ت باأم�ارة ال�س�ارقة 
تعديالت  بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )572746(  مبوجب رخ�سة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 941
 - دالف�ى  فيت�ال  ج�اني�ض  دالف�ى  ج�اني�ض  انيكي�ت   : ال�س�يد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
 )%100( البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الهن�د،   : اجلن�سية 
وذل�ك اإل�ى ال�س�يد : �ساميك�س�ا راف�ي تالريج�ا - اجلن�سية : الهن�د، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه 
 )725152( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  ال�س�ندباد(  )كافتريي�ا 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى:
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 943
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيدة : �س�حر حف�يظ عب�داحلفيظ - اجلن�سية: باك�ستان، ترغ�ب ف�ي 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: عب�داحلفيظ عبدال�س�ت�ار 
- اجلن�سية: باك�س�تان، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )موؤ�س�س�ة ال�س�فا املتع�ددة التجاري�ة( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة 
بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )542807( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 939
يرغ�ب   ، باك�س�تان  اجلن�سية:   - حمم�د  دي�ل  عل�ى  �س�وكت   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن )50%( كام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: حبي�ب 
ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  النباع�ه(  )منج�رة  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  كن�دا   : اجلن�س�ية   - قري�س�ى  ح��س�ني 
ال�س�ارقة مبوجب رخ�سة رقم )213277( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 944
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يدة : م�ه�ا م�حم�د عل�ى الزريه�ي - اجلن�سية: الإم�ارات، ترغ�ب ف�ي 
فيتي�ل  كاروب�ام  ثاب�ت  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك  البالغ�ة )%100(  ك�ام�ل ح�س�تها  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع 
ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  ال�رمي كم�ال الج�س�ام(  امل�س�ماه )جم�ال  الرخ�س�ة  الهن�د، ف�ي  اجلن�سية: 
تعديالت  بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )774305(  مبوجب رخ�سة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 940
ب�نغالدي�ض، يرغ�ب  - اجلن�سية:  ال�س�الم عن�اي�ت اهلل  �س�ريف  ال�س�يد:  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
عل�ى  ال�دين  ازاد  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي 
اعظ�م - اجلن�س�ية : ب�نغالدي�ض، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�م�اه )ب�اب البطح�اء لتج�ارة الجه�زة الكهربائي�ة 
دائ�رة   م�ن  ال�س�ادرة   )729175( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  امل�س�تعملة( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى:
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 مكتب الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
  اعلن بالن�شر

املرجع : 942
يرغب  اجلن�سية  بنغالدي�ض   - دولل  �سيل  �ساندرا  �سومان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة اإىل ال�سيد/ �سيف ال�سالم علي ح�سني م�اج�ي 
- بنغالدي�ض اجلن�سية 50% ح�سة وال�سيد/ �سدهان بن ج�وكي�ض - بنغالدي�ض اجلن�سية   %50 
للحالقة(  البحر  )�سالون  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الرخ�سة  يف  ح�س�ة 
لخرون  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  مت  حيث  اخري:  تعديالت   )٥٥١٣٦٦( رقم  الرخ�سة  مبوجب 
وان�سحاب وكيل خدمات ودخ�ول وكيل خدمات جديد عليها وحتويل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

فردية بوكيل خدمات ايل �سركة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

 مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اإعلن بالن�شر

رقم )7412/2021(
اإم��ارات اجلن�سية ملالكها / حممود ابراهيم القا�سم - بوكالة / حممد  املعلن : حممود ابراهيم لتجارة العدد احلددية - 

221A8B338AE5D84AC75 : اإبراهيم القا�سم توكيل
العنوان واملحل املختار

م�سفح ال�سناعية ، املالك : دائرة بلدية اأبوظبي )ق٥٢-م ٣٣(
متحرك : ٠٥٠٧٦٢٢٢١٨/ ٠٢٦٢٢٦٦٧٧

usman.arif@tajdeedservices.com : الربيد الإلكرتوين
املعلن اإليه الول : �سركة مريكو التجارية �ض.ذ.م.م - امارات اجلن�سية - ب�سفته املوقع على ال�سيكات.

املعلن اإليه الثاين : كيامرث �سفر على خ�سروي طاقانكي - اإيراين اجلن�سية - ب�سفته املوقع على ال�سيكات.
العنوان : دبي ، بردبي ، برج خليفة ، ديار للتطوير ، مكتب رقم )1308( ملك م�سعود حممد ح�سن علوي مقدم ، رقم  

مكاين )٢٦١٤٤٨٧٨٦٨( هاتف رقم : ٠٤٤٥٤٨٦٩٩/٤٤٥٤٨٨٩٨ 
املو�سوع / فاإن املعلن يخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املرت�سدة بذمتكم وهو مبلغ )٧٥٠،٠٠٠( درهم فقط )�سبعمائة 
وخم�سون الف درهم( مع الفائدة القانونية بواقع )12%( من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام خالل فرتة خم�سة اأيام 
من تاريخ اإ�ستالمكم هذا العالن واإل �سوف ي�سطر املعلن اىل اللجوء للق�ساء واإتخاذ كافة الجراءات القانونية واإلزامكم 

ب�سداد املبلغ مع ما يرتتب على ذلك من ر�سوم وم�سارف اأخرى.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  280/2019/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع الدعوى 

 طالب الإعالن : بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما : ١- بات�ض راج لوهيا رام بهال ٢- ايجل هنرتز للخدمات �ض.ذ.م.م 

- �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
ب���ت���اري���خ:٢٠٢١/٨/١٦ اخطاركم  م��و���س��وع الإع����الن :ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة 
ل�ستالم املنقولت العائدة اليكم يف العقار )�سقة �سكنية - رقم الر�ض ١٥٥ - املنطقة 
برج خليفة - ا�سم املبنى برج خليفة املنطقة ٢ ب - رقم املبنى ١ - رقم العقار ٣١١٢ - 
امل�ساحة ١٤٣.٦٣ مرت مربع - خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الع��الن وال بيعت 

ح�سب الجراءات.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن بالن�شر        
                يف  ال�شتئناف رقم: 1695/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�سوع ال�ستئناف :اول:قبول ال�ستئناف �سكال - ثانيا:ويف املو�سوع بالغاء احلكم امل�ستاأنف يف �سقة الثاين 
والق�ساء جمددا بالزام امل�ستانف �سدهما الثاين والثالث بالت�سامن مع امل�ستانف �سدها الوىل بان يوؤدوا 
 - دره��م  وع�سرون  وخم�سة  و�ستمائة  ال��ف  وت�سعون  وخم�سة  اربعمائة  دره��م   )٤٩٥.٦٢٥( ق��دره  للم�ستانف 
املرت�سد يف ذمتهم مع الزام امل�ستاأنف �سدهم بالت�سامن بالر�سوم - ثالثا:الزام امل�ستاأنف �سدهم بالر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب عن درجتي التقا�سي
طالب الإعالن / ١-علي جمعة نا�سر عبداهلل العلوي - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

املطلوب اإعالنهم :  كايكو فيت اأوت & تيكنيكال �سريفي�سي�ض ذ.م.م ٢- جو�ض مانويل دياز لرا ٣- فران�سي�سكو 
جافري كارو نافارو -  �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم -  جمهول حمل القامة 

رق���م:٢٠٢١/٨٢٤ جتاري جزئي. وحددت  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢١/٩/٢٢  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد  ، وعليه يقت�سي 

ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8385/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية  رقم ١٨٤

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/٣٥٧٨ اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )٢٠٤.٥٤٧.٣٢٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - دبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم ١٦ - الطابق 

الثالث - رقم مكاين:٢٤٦٦٥٨٦٥٠٧٢
املطلوب اإعالنه : ١- را�سد عبداهلل احمد الغرير - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ا�سهم دانة غاز 
اع��اله وذلك  امللف  عدد ال�سهم ١٨٧٤ �سهم - وف��اء للمبلغ املطالب به )٢٠٤٥٤٧٣٢٠( دره��م يف 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8385/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية  رقم ١٨٤

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/٣٥٧٨ اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )٢٠٤.٥٤٧.٣٢٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

عنوانه:المارات   - ع��ام��ة  م�ساهمة  �سركة   - ال���س��الم��ي  الم����ارات  م�سرف   : التنفيذ  ط��ال��ب 
الثالث - رقم  الطابق  رق��م ١٦ -  الطبية - مبنى  دب��ي  دب��ي - مدينة   - ب��ردب��ي   - دب��ي  ام���ارة   -
 مكاين:٢٤٦٦٥٨٦٥٠٧٢ - املطلوب اإعالنه : ١- را�سد عبداهلل احمد الغرير - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ا�سهم )اعمار 
العقارية عدد ال�سهم ١٣٢٠ - ال�سركة الإ�سالمية العربية للتامني - �سالمه - عدد ال�سهم ٤٠٢ 
- وفاء للمبلغ املطالب به )٢٠٤٥٤٧٣٢٠( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

فانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:209/2021/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم ٣١
درهم   )٣٠.٨٤٣.١٥٩.٣٠( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
التام واحلكم للبنك املدعي بكافة  ال�سداد  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من املطالبة وحتى 

طلباته يف الالئحة. 
املدعي:بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - برج ات�ض ا�ض بي �سي - �ض.ب:٦٦ - 
دبي المارات العربية املتحدة - رقم مكاين:٢٤٦٦٥٨٦٥٠٧

اإعالنهما :  ١- �سم�ض املدينة لتجارة الديزل واملحروقات ���ض.ذ.م.م ٢- �سيخو حممد طه حممد طه  -   املطلوب 
�سفتهما : مدعي عليهما 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/٨/١٥ يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإعالن 
ل�سالح/بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي ١- بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا 
وخم�سني  وت�سعة  ومائة  الف  واربعني  وثالثة  وثمامنائة  مليون  ثالثني  درهم   )٣٠.٨٤٣.١٥٩.٣٠( مبلغ  للمدعي 
درهم وثالثني فل�ض - والفائدة ٥% من ت��اري��خ:٢٠٢١/٥/١٩ حتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما بالت�سامن 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  اتعاب املحاماة  امل�ساريف ومبلغ الفي درهم مقابل  يف 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1513/2021/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم ٨٣
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٢٠٢١/١٣٩٠ مدين جزئي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�سرف  برج   - يا�ض  بني  �سارع   - دبي  عنوانه:امارة   - ب�ستان  رم�سان  مم��دوح  امل�ستاأنف:حممد 
- الطابق ١٤ مكتب ١٤٠٧ رقم م��ك��اين/٣٠٠٥٤٩٥١٩٢ هاتف متحرك رق���م:٠٥٥٧٩٠٩٧٨٥ - بريد 

الكرتوين:Shaban.Hegazy@yahoo.com وميثله:علي اإبراهيم حممد احلمادي 
امل��ط��ل��وب اإع��الن��ه��م��ا :  ١- ام��ان��ة ال��ق��ري��ة مل��ق��اولت ال��ب��ن��اء ������ض.ذ.م.م ٢- حم��م��ود فتحي حممود 

عبدالعزيز  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢١/١٣٩٠ مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢١/٩/١٤  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1952/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم ٤١٤

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باداء مبلغ وقدره )ثالثمائة الف درهما( ل�سالح 
املدعيني تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقها من ا�سرار مادية ومعنوية جراء وفاء مورثهما والفائدة القانونية بواقع ٩% 

�سنويا من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بادافات ل�سيا ب�سفته والد ومن ورثة املتويف/بها�سكار بادافات ل�سيا - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ض - مبنى توين تاورز - �سقة طابق ٢١ مكتب ٢١٠٤ - بعد فندق 
ريدي�سون بلو

املطلوب اإعالنه :  ١- �سوجيت بي�سوا�ض  -  �سفته : مدعي عليه 
ب��اداء مبلغ  ال��زام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مو�سوع الإع��الن :  قد 
جراء  ومعنوية  مادية  ا���س��رار  من  حلقها  عما  و�سامال  جابرا  تعوي�سا  املدعيني  ل�سالح  دره��م��ا(  ال��ف  )ثالثمائة  وق��دره 
اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  نهائيا  تاريخ �سريورة احلكم  �سنويا من  بواقع ٩%  القانونية  والفائدة  وفاء مورثهما 
املحاماة ، نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عرب 
برنامج الت�سال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الثالثة ع�سر على هاتف رقم:٠٠٩٧١٥٠٢٣٥٠٩٩١ 
املوافق:٢٠٢١/٩/١٣ يوم الحد وذلك من ال�ساعة ٩:٠٠ �ض ولغاية ال�ساعة ١٢:٣٠ ظ او احل�سور املرئي عن طريق الوكيل 
القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية 
الت�سوية لئحة الدعوى + حافظة م�ستندات ميكنكم الطالع عليها من خالل النظام اللكرتوين ملحاكم دبي لال�سرتاك 

يرجى التوا�سل على مركز الت�سال ٠٤٣٣٤٧٧٧٧.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن بالن�شر 
 211/2021/654 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  مامور جايبوف -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/فاجنقني �سني 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٥٣١٦٥( 
البيع وال�سراء املربمة بني املدعي  التنفيذ او خزينة املحكمة بطالن اتفاقية  درهم اىل طالب 
عليه الول والثاين للوحده العقارية الوحدة العقارية املقامة على قطعة الر�ض رقم ٢ - ١١٩٩ 
بت�سليم  الول  عليه  املدعي  وال��زام   )٩٧٥١-٣٨١ البلدية  )رق��م  دب��ي  بامارة  دب��ي  نخلة  مبنطقة 
الوحدة العقارية عني التداعي للمدعي خالية من ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري بدائرة 

الرا�سي والمالك 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2834/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١٨٥

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/١٠٤٩ اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )٣٢٢٨٢.٥٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( المارات
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع الفلك - مبنى ميديا وان - �سقة ٢٥٠٢ - بالقرب 

من حمطة اخليل حاليا
املطلوب اإعالنه : ١- �سعيد حممدي ح�سني - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٣٢٢٨٢.٥٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن بالن�شر        

 10/2021/64 دعاوي م�شتعجلة عقاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : ١- �ساين �ستار للتخزين املربد �ض.ذ.م.م وميثلها قانونا/ح�سن مياه 
�سليمان دروي�ض  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذات م�سوؤولية حمدودة 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سفة م�ستعجلة با�ستحقاق ملكية منفعة 
قطعة الر�ض رقم ٥٩٧ - ٥٥٨ الكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار ملالكتها �سركة تطوير 

جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م والغاء كافة احلجوزات عليها والر�سوم وامل�ساريف 
قاعة  يف  �سباحا   ٠٨:٣٠ ال�ساعة   ٢٠٢١/٩/١٢ امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن حكم بالن�شر        
1/2021/162 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه ١- حممد علي حممد بن قداد املهريي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سركة الفجرية الوطنية للتاأمني �ض.م.ع
وميثله : مارون وديع مطر 

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    ٢٠٢١/٣/٣ بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ املدعي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )٣٤.٦٥٠( درهم والفائدة القانونية 
ب��واق��ع ٩% م��ن ت��اري��خ ���س��ريورة ه��ذا ال��ق��رار وحتى مت��ام ال�����س��داد وال��زم��ت��ه ال��ر���س��وم وامل�ساريف 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن حكم بالن�شر        
773/2021/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليهم ١- �سان تونغ كوين لوك ٢- �سي كيو ت�سان ٣- كنج نام ت�سيونغ

 جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : ماجد عي�سى عبداهلل علي اهلي

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  ٢٠٢١/٦/٢٤  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
املدعي عليه  بالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري  اهليبقررت  ل�سالح/ ماجد عي�سى عبداهلل علي 
الأدبية  تعوي�سا لالأ�سرار  درهم  الف  درهم ع�سرون  للمدعي مبلغ )٢٠.٠٠٠(  ي��وؤدي  بان  الول 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  درهما  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته 
التايل لن�سر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن بالن�شر        
يف  الدعوى 1963/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى :  
طالب الإعالن / ١-�سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  ٢-  جمعية مالك برج �ساوث ريدج )١( -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
)٥١.٦٦٢/٧٥( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٩% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
، نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكورة بياناتها اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور 
هاتف  على  ع�سر  الثالثة  البتدائية  الدعوى  ادارة  امام   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�سال  برنامج  عرب 
رقم:٠٠٩٧١٥٠٢٣٥٠٩٩١ املوافق:٢٠٢١/٩/١٣ يوم الثنني وذلك من ال�ساعة:٩:٠٠ �ض ولغاية ال�ساعة ١٢:٣٠ 
لتقدمي  )الع�سيد(  املعتمد   اخلدمة  تقدمي  مراكز  او  القانوين  الوكيل  طريق  عن  املرئي  احل�سور  او  ظ 
جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية لئحة الدعوى + حافظة م�ستندات 
)ميكنكم الطالع عليها من خالل النظام اللكرتوين ملحاكم دبي لال�سرتاك يرجى التوا�سل على مركز 

الت�سال ٠٤٣٣٤٧٧٧٧(
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية    

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن بالن�شر        

 2969/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : ١- حممد عمران غالم فريد - جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي : �سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت �ض.م.ع(  -  

وميثله / علي حممد حمدان �سامل املهري 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  م��ن   %٩ وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )١٢.٥٩٤.٢٤(

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �سباحا   ١٠:٣٠ ال�ساعة   ٢٠٢١/٩/٧ املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن بالن�شر        
 3034/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- عبداهلل قا�سم احمد عي�سى الق�ساب  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ٩% م��ن تاريخ  )٢١١٥٤.٢١( دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �سباحا   ٩:٣٠ ال�ساعة   ٢٠٢١/٩/٧ امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

مذكرة اعلن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:2204/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٢٠٢٠/٢٥٢٥ والر�سوم وامل�ساريف 

والتعاب. 
امل�ستاأنف:�سركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ

عنوانه:المارات - امارة دبي - تالل المارات - دبي - �سارع بحريات اأبراج جمريا - مبنى مبنى 
تيفاين تاورز - �سقة طابق ٢٩ - وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن 

املطلوب اإعالنهما :  ١- زينب حممد فكري حممد عزمي ٢- مركز الروعة للتجميل وتدريب 
العاملني �ض.ذ.م.م  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٥٢٥/٢٠٢٠ جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢١/٩/١٥  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1952/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم ٤١٤

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باداء مبلغ وقدره )ثالثمائة الف درهما( 
والفائدة  مورثهما  وف��اة  ج��راء  ومعنوية  مادية  ا�سرار  من  حلقهما  عما  و�سامال  جابرا  تعوي�سا  املدعيني  ل�سالح 

القانونية بواقع ٩% �سنويا من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:املدعي:بادافات ل�سيا ب�سفته والد ومن ورثة املتويف/بها�سكار بادافات ل�سيا - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ض - مبنى توين تاورز - �سقة طابق ٢١ مكتب ٢١٠٤ - بعد 
فندق ريدي�سون بلو

املطلوب اإعالنه :  ١- ال�سعيد ال�سعيد ال�سعيد كردو�سه  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باداء 
مبلغ وقدره )ثالثمائة الف درهما( ل�سالح املدعيني تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقهما من ا�سرار مادية ومعنوية 
وامل�ساريف  والر�سوم  نهائيا  احلكم  �سريورة  تاريخ  من  �سنويا   %٩ بواقع  القانونية  والفائدة  مورثهما  وفاة  جراء 
ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠٢١/٩/١٣  ال�ساعة ٠٩.٠٠ �ض يف مكتب ادارة 
م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  الدعوى 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6615/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/٣٢٣ ا�ستئناف امر اداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )١٧٣٢٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بيور اينريجي لالن�ساءات �ض.ذ.م.م
رقم  مكتب   - ال��ع��ق��اري��ة  دب���ي  موؤ�س�سة  م��ل��ك   - اخلبي�سي  منطقة   - دي���رة   - دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

OF04M - هاتف رقم ٠٤٣٤١٢٢٢٧ - متحرك رقم:٠٥٥٩٥٩٩٣٣٢ - مكاين:٣٣٥٥٩٩٦٢٨٤
املطلوب اإعالنه : ١- انوفا خلدمات ادارة املن�ساآت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١٧٣٢٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
ن�سر هذا  تاريخ  يوما من  خ��الل )15(  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقكم يف حالة  التنفيذية 

العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5825/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٤٥٦ امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )٢٧١٣٤( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�سرب�ض �سابقا(

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفلك - مبنى ميديا وان تاور - �سقة ٢٥٠٢
املطلوب اإعالنه : ١- ان�سار حممد فرج نا�سر التميمي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )٢٧١٣٤( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  638/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،٣٥٩/٢٠١٩ رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)٥٥٩٥١٧( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - م��ن��ط��ق��ة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م ٩ - هاتف 
م�������ك�������اين:٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦/  omalc.ae@executionالكرتوين:١ ب���ري���د   -  ٠٥٠٤٦٤٣٩٤٧

IBAN:AE090500000000020106942 - هاتف رقم:٠٤٢٥٩٥٧٧٧
املطلوب اإعالنه: ١- م�سطفى احمد م�سطفى قمرب - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٥٥٩٥١٧( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن بالن�شر 

 2021 / 3778 تنفيذ جتاري 
 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

والذيب  الطرق - حمر عني  مل��ق��اولت  الم���ارات  �سركة  ���س��ده/١_  املنفذ  اإىل 
)ذ.م.م( فرع. - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/كا�سرت انرتنا�سيونال كيميكال )�ض.ذ.م.م(
قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره )٥٥٦٨٩٩.٢درهم (  اىل طالب التنفيذاأو  خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن بالن�شر        
 3281/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- ذي دينتال �سبا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ال�سركة الوطنية العلمية ذ.م.م 
وميثله : ابراهيم علي املو�سى احلمادي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 
)٥٥٠٠( درهم خم�سة الف وخم�سمائة درهم مع فائدته القانونية بواقع ١٢% حتت�سب من تاريخ 

املطالبة وحتى متام ال�سداد ت�سمني املدعي عليها كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٩/١٤ ال�ساعة ٠٨:٣٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
 اعلن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 1193/2021/322 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
جمهول   - دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  املرافق  لدارة  ادفان�سد   -١/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
ذ.م.م  دبي لال�ستثمار  �سركة تطوير جممع   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - الرئي�سي  حممد  ح�سن  جمعة  وميثله:احمد   -
بالدعوى رقم ٢٠٢١/٣٠٨ عقاري جزئي  وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 
يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠٢١/٨/٣١

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  646/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/٧٩ عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )١٣٤٥٦٤( درهم والفائدة �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم ٩ - 

هاتف:٠٥٠٤٦٤٣٩٤٧ - بريد الكرتوين EXECUTION1@MALCAE مكاين:٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦
املطلوب اإعالنه : ١- اأحمد جبار حممد املطريي  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )١٣٤٥٦٤( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  599/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم ١٨٧
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/٧٤٣ عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )٢٤٥٠٢٢( درهم والفائدة �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقارات عجمان - عقار

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب 
رقم ٩ - مكاين:٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦

املطلوب اإعالنه : ١- �سوقي كمال ال�سيد عبداللطيف عالم - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٢٤٥٠٢٢.٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4851/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣

مو�سوع الدعوى : ا�سدار المر بالزام املطلوب �سده بان يوؤدي لطالب مبلغ وقدره )١٥٩٨٨٥٠( درهم مع الزامه بالفائدة 
القانونية ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزامه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة. 
املدعي:داماك هومز �ض.ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - منطقة اخلليج التجاري - دب��ي - �سارع مر�سى دراي��ف - وي�ست ب��ريي ت��اور ١ - الطابق 
١٩ - مكتب ١٩٠١ - ١٩٠٩

وميثله:احمد علي �سالح نا�سر املازمي
املطلوب اإعالنه :  ١- ماني�ض جرج  -  �سفته: مدعي عليه

ان البني من  ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/٨/٤ - حيث  ق��ررت حمكمة دبي البتدائية  اأداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
امل�ستندات ثبوت مديونية املعرو�ض �سده لطالبة مببلغ وقدره )١.٥٩٨.٨٥( درهم مليون وخم�سمائة وثمانية وت�سعون الف 
وخم�سة وثمانون درهما - مبوجب ال�سيكات حمل الطلب - لذلك:ناأمر بالزام املعرو�ض �سده ان يوؤدي للطالبة مبلغا وقدره 
)١.٥٩٨.٨٥( درهم مليون وخم�سمائة وثمانية وت�سعون الف وخم�سة وثمانون درهما - م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة 
قدرها ٥% اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق اخر �سيك احلا�سل يف ٢٠٢١/٢/١٥ والزمت املعرو�ض �سده بامل�ساريف ورف�ست ماعدا 

ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2019/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم ٤١٤
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سرتداد مبلغ )٢٢.٩٥١.٠٠( درهم فقط اثنان وع�سرون الفا وت�سعمائة وواحد 

وخم�سون درهما - والفائدة القانونية ١٢%. 
املدعي:�سركة التاأمني العربية �ض.م.ل - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج لطيفة - الطابق ٣٦ - مكتب رقم ٣٦٠٧
املطلوب اإعالنه :  ١- بونل �سجاد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سرتداد مبلغ )٢٢.٩٥١.٠٠( درهم فقط 
اثنان وع�سرون الفا وت�سعمائة وواحد وخم�سون درهما - والفائدة القانونية ١٢% ، نود اعالمكم انه قد مت 
الت�سال  برنامج  بالعلم واحل�سور عرب  التكرم  لذا يرجى  بياناتها اعاله �سدكم  املذكور  الدعوى  ت�سجيل 
املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الثالثة ع�سر على هاتف رقم:٠٠٩٧١٥٠٢٣٥٠٩٩١ 
املوافق:٢٠٢١/٩/١٣ يوم الثنني وذلك من ال�ساعة ٩:٠٠ �ض ولغاية ال�ساعة ١٢:٣٠ ظ او احل�سور املرئي عن 
طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى 
ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية لئحة الدعوى + حافظة م�ستندات ميكنكم الطالع عليها من خالل 

النظام اللكرتوين ملحاكم دبي لال�سرتاك يرجى التوا�سل على مركز الت�سال ٠٤٣٣٤٧٧٧٧.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن بالن�شر        
 5089/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : ١- التجربة لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م ٢- بي�سو اجيت �ساركار   

-  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :كيه ايه اف انرتنا�سونال للتجارة �ض.ذ.م.م
وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢١/٨/١٠ بالزام 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية قيمة ال�سيكات الواردة تفا�سيله بحافظة 
م�ستندات املدعية مببلغ وقدره )٣٥٣.١٤٦.١٨( درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 
٥% �سنويا من تاريخ املطالبة يف:٢٠٢١/٨/٢ وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف 

وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست مازاد على ذلك من طلبات 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن حكم بالن�شر        
1483/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه ١- �سركة امبرييوم للتجارة �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سيونهان �سوينهانوف
وميثله : احمد جمعة ح�سن حممد الرئي�سي 

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  ٢٠٢١/٨/١٠  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
ومبثابة  الثالثة  عليها  للمدعي  ح�سوريا  املحكمة  بحكمت  �سوينهانوف  �سيونهان  ل�سالح/ 
بالت�سامن  توؤديا  ب��ان  والثانية  الوىل  عليهما  املدعي  بالزام  عليهم  املدعي  لباقي  احل�سوري 
للمدعي مبلغ �ستمائة وخم�سة وثالثني الف وثالثمائة وخم�سة وخم�سني يورو واربعة وثمانني 
�سنتا والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠٢١/١/٣٠ وحتى متام 
ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2219/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية التا�سعة رقم ١٤٦

مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغا مقداره )٢٤٩.١٨٤.٦٥( 
القانونية عن  والفائدة   - فل�ض  و�ستون  درهم وخم�سة  وثمانون  واربعة  ومائة  الف  واربعون  وت�سعة  درهم مائتني 
الر�سوم  املدعي عليهما كافة  التام - ثانيا:ت�سمني  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املبلغ بواقع ١٢% �سنويا من  هذا 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:املزروعي ايكا�ض �ض.ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �سارع الدفاع - مبنى بناية ملك علي حممد بوج�سيم - �سقة 
مكتب رقم ١٠٥ - وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك

املطلوب اإعالنهما :  ١- قطار امل�ستقبل للمقاولت الفنية ذ.م.م - فرع دبي ٢- قطار امل�ستقبل لتجارة وتركيب انظمة 
املراقبة ذ.م.م - فرع دبي  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/٧/٢٥ يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإعالن 
وت�سعة  درهم مائتني  للمدعية مبلغ )٢٤٩.١٨٤.٦٥(  يوؤديان  بان  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  ل�سالح/املدعي 
واربعون الف ومائة واربعة وثمانون درهم وخم�سة و�ستون فل�ض - والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ اقامة 
اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامهما  مع  التام  ال�سداد  وحتى   ٢٠٢١/٦/١ يف  الدعوى 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 
اعلن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:261/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم ٢٤٩

واثنني  دره��م )مائة  الف  للمدعي مبلغ )١٢٢.٠٨٦.٩٩(  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : الدعوى  مو�سوع 
وع�سرون الفا و�ستة وثمانون درهما و ٩٩ فل�سا( والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ:٢٠٢٠/١٢/٦ حتى 

ال�سداد بواقع ٥% �سنويا حتى ال�سداد. 
املدعي:بنك دبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع ال�سيخ زايد مبنى نف�ض بناية البنك - �سقة نف�ض بناية 
البنك - بجوار ديره �سيتي �سنرت - وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك

املطلوب اإعالنه :  ١- ح�سني نا�سر علي احمد الرجب  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/٨/١٧ يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/بنك دبي التجاري �ض.م.ع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )١٢٢.٠٨٦.٩٩( 
درهم مائة واثنان وع�سرون الف و�ستة وثمانون درهم وت�سعة وت�سعون فل�ض - والفائدة القانونية بواقع ٥% 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠٢٠/١٢/٦ وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل 
حاكم  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل 

دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13335 بتاريخ 2021/9/8 

اعلن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 2021/259 جتاري م�شارف جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه ١- ديوني�سيو جر اجليبوت روجايان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : دمي للتمويل ذ.م.م )دنيا للتمويل ذ.م.م - �سابقا(
وميثله : يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢١/٨/٢٢  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ دمي 
للتمويل ذ.م.م )دنيا للتمويل ذ.م.م - �سابقا( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٧٥.٠١١.١٨( 
تاريخ  بواقع ٥% من  القانونية  والفائدة  فل�ض  درهم وثمانية ع�سر  الف واحد ع�سر  و�سبعون  درهم خم�سة 
ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠٢١/٦/٤ وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ُتنظم اإدارة ال�سوؤون الثقافية يف دائرة الثقافة يف ال�سارقة يوم 13 �سبتمرب 
اجلاري ندوة اأدبية بعنوان »الرواية الإماراتية من �سرد املاء وال�سحراء 

اإىل �سرد الإن�سان« وذلك يف ق�سر الثقافة بال�سارقة.
يتناولون ثالثة  والأك��ادمي��ي��ني  ال��روائ��ي��ني  م��ن  ع��دد  ال��ن��دوة  ي�سارك يف 
حماور رئي�سية هي: الرواية وجماليات ال�ستجابة اإىل متغريات الواقع 
وجتليات التجريب يف الرواية املعا�سرة والرواية الإماراتية الآن.. �سرية 

الإن�سان.
و قال �سعادة عبد اهلل العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة ت�سهد ال�ساحة الأدبية 
اأدبية متخ�س�سة  ن��دوات  الدائرة  لذا تنظم  تناميا م�ستمرا  الإم��ارات  يف 
تكون قادرة على قراءة التحولت يف الرواية والق�سة الإماراتية والعربية 
.. لفتا اإىل اأن امللتقيات الأدبية منذ انطالقها واكبت حركة ال�سرد املحلي 

والعربي عرب �سل�سلة فعاليات �سهرية وف�سلية و�سنوية لت�سبح مر�سداً 
يطلُّ على الن�ساط الروائي والق�س�سي.

ال��ن��ّق��اد بو�سفها واج��ه��ة نقدية  ال���ن���دوة ع���دد م��ن  ي�����س��ارك يف  واأ����س���اف 
وباعتبارها �سبياًل اإىل توطيد العالقة بينهم والإجابة عن �سوؤال نقدي 
م�سرتك يف البناء الروائي والق�س�سي املتحّول بطبيعته يف فرتات زمنية 

ق�سرية.
و ت�سمل الندوة ثالث جل�سات نقدية الأوىل »الرواية جماليات ال�ستجابة 

اإىل متغريات الواقع« 
يراأ�سها الأديب الإماراتي اإبراهيم مبارك، وحتا�سر فيها الأكادمييتان د. 

زينب اليا�سي ود. بديعة الها�سمي.
الرواية  يف  التجريب  »جت��ل��ي��ات  ال��ث��اين  مب��ح��وره��ا  الثانية  اجلل�سة  اأم���ا 

املعا�سر« 
فترتاأ�سها د. رحاب الكيالين ويحا�سر فيها كال من القا�ض والناقد عزت 

عمر والقا�ض اإ�سالم اأبو �سكري.
الثالثة يف حمورها  ويرتاأ�ض القا�ض الإماراتي حم�سن �سليمان اجلل�سة 
الثالث الذي يحمل عنوان »الرواية الإماراتية الآن ... �سرية الإن�سان«، 

مب�ساركة فتحية النمر و�سامح كعو�ض.
بال�سارقة  الثقافة  دائرة  تاأتي �سمن فعاليات  ال�سرد  اأن ندوات  اإىل  ي�سار 
ال�ساعية اإىل اإثراء امل�سهد الثقايف املحلي ور�سد التحولت التي �سهدتها 
الرواية والق�سة الق�سرية الإمارتية انطالقا من �سياقاتها الجتماعية 
والتاريخية و�سول اإىل عالقتها بالرواية املعا�سرة وال�ستجابة ملتغريات 

الواقع.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأم��ام ع�ّساق احل��رف حول  املجال  يف خطوة تفتح 
الإماراتي،   ال���رتاث  ك��ن��وز  ل��الط��الع على  ال��ع��امل 
التابع  امل��ع��ا���س��رة،  ل��ل��ح��رف  اإرث����ي  اأط��ل��ق جمل�ض 
ملوؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة، املرحلة الأوىل من 
جتربة  تقدم  التي  النوعية  الفرتا�سية  من�سته 
ل��الط��الع ع��ل��ى الأرث احل����ريف غري  اف��رتا���س��ي��ة 
امللمو�ض لدولة الإمارات العربية املتحدة يف بيئة 

رقمية تفاعلية ي�سهل الو�سول اإليها.
وتعر�ض املن�سة، التي ميكن زيارتها بالدخول اإىل 
https://irthi. الإلكرتوين  املجل�ض  موقع 
امل�ساريع  اأح���دث  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة   ،com

احلرفّية التي تبناها املجل�ض، حيث يت�سنى للزائر 
الطالع عليها بتجربة ا�ستثنائية ت�ستخدم تقنية 
م�سهداً  اف��رتا���س��ي مي��ّث��ل  ف�ساء  درج���ة يف   360

واقعياً من �سحراء اإمارة ال�سارقة.
الزائر للمن�سة نف�سه يف ف�ساء �سحراوي  ويجد 
من  خمتارة  جمموعة  عليها  تعلق  �سجرة  واأم��ام 
اأمن�����اط التطريز  ال��ت��ي جت�����س��د  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ق��ط��ع 
والن�سيج واأ�سكال الفروخة الإماراتية التقليدية، 
ال��ق��ط��ع ومبجرد  ه����ذه  ب���ني  ال���ت���ج���ّول  اإذ مي��ك��ن 
واملعلومات  ال�����س��روح��ات  ت��ظ��ه��ر  عليها  ال�����س��غ��ط 
عني  »ف���روخ���ة  قطعة  م��ث��ل  ح��ول��ه��ا،  التف�سيلية 
موزة« التي تك�سف املن�سة اأن ا�سمها م�ستوحى من 
ا�سم  اأما موزة فهو  العني،  الذي ي�سبه  ت�سميمها 

تقليدي ت�سمى به الفتيات، ويعني اللوؤلوؤ.
تفتح  املن�سة  ك��رم، مدير موؤ�س�سة من��اء:  بن  رمي 
اأف����ق ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����س��رتك م��ع احلرفيني 

وامل�سممني يف خمتلف بلدان العامل.
ب��ن كرم،  امل��و���س��وع، قالت �سعادة رمي  وح��ول ه��ذا 
اإط������الق من�ستنا  »م����ع  م��وؤ���س�����س��ة من�����اء:  م���دي���ر 
الفرتا�سية الع�سرية، يقدم اإرثي طريقة مبتكرة 
احلرف  من  الأ�سيل  الوطني  مبروثنا  للتعريف 
اأح����دث املجموعات  ال��ي��دوي��ة م��ن خ���الل ع��ر���ض 
احلرفية التي �سنعتها حرفيات اإرثي، الأمر الذي 
التي  البيانات  من  ال�ستفادة  من  املجل�ض  ميّكن 
املهتم  اجلمهور  �سلوك  وحتليل  املن�سة،  توفرها 

باحلرف اليدوية يف خمتلف اأ�سواق العامل«. 

واأكدت بن كرم اأهمية املن�سة يف فتح اأفق التعاون 
يف  وامل�سممني  احلرفيني  م��ع  امل�سرتك  والعمل 

خمتلف بلدان العامل، 
ملا تقدمه من معلومات وافية وكاملة حول الهوية 
الفنية والتقنية امل�ستخدمة يف احلرف الإماراتية 

الأ�سيلة،
اأن ذلك يعزز من روؤي��ة املجل�ض جتاه  اإىل   لفتة 
ال�ستثمار يف احلرف لتحقيق التمكني القت�سادي 
للن�ساء، وتقدمي الرتاث املحلي ب�سورة معا�سرة 

اإىل الأجيال اجلديدة.

اأحدث املنتجات
ويقّدم املجل�ض يف اإطار املرحلة الأوىل من املن�سة 

»الفروخة«  امل�سنوعة من حرفة  اأحدث منتجاته 
اأو حريرية  املكونة من خيوط قطنية  التقليدية 
الإماراتية  امل��الب�����ض  لتزيني  ت�ستخدم  جم��دول��ة 

التقليدية للرجال 
املطرزات  م��ن  ت�سكيلة  ج��ان��ب  اإىل  »ال���ك���ن���دورة«، 
عالمة  جمموعة  منها  ا�ستوحيت  التي  اليدوية 
ل���رب���ي���ع و�سيف  ال���راق���ي���ة  ل�����الأزي�����اء  »ق���ا����س���م���ي« 

 .2022
»فروخة«  قطع  امل��ع��رو���س��ة  املجموعة  وتت�سمن 
بت�ساميم خمتلفة ت�سمل »الدري�سة« و«عني موزة« 
و«اخل��ل��ي��ة« و«امل������ربوم« و«ال��ق��ل��ع��ة«، ف��ي��م��ا ت�سمل 
جمموعة التطريز قطعاً بت�ساميم »بيت ال�سعر« 

و«هند�سيات« و«�سحراء« و«تاج« و«كوبيه«. 

ت�ستعر�ض بتقنيات 360 جمموعة من الت�ساميم امل�ستخدمة يف الأزياء املحلية

»اإرثي« يعّرف العامل على الرتاث احلريف الإماراتي يف من�سة افرتا�سية تفاعلّية 

•• ال�شارقة- الفجر:

التابعة  تطل قناة “الو�سطى من الذيد”، 
لهيئة ال�سارقة لالإذاعة والتليفزيون على 
تعد  ج��دي��دة،  براجمية  ب���دورة  متابعيها، 
بالتزامن  وذل���ك  انطالقها،  منذ  الأك���رب 
مع مرور خم�سة اأعوام على اإن�سائها، حيث 
تعر�ض بدءاً من 12 �سبتمرب اجلاري 23 
برناجماً منها 7 برامج جديدة، اإىل جانب 
التي �ست�ستمر  نخبة من براجمها املميزة 
اإىل عر�ض  اإ���س��اف��ة  يف م��وا���س��م م��ت��ج��ددة، 
الدرامية  الأع����م����ال  اأه����م  م���ن  جم��م��وع��ة 

اخلليجية والعربية.
وت���وا����س���ل ال���ق���ن���اة يف دورت����ه����ا اجل���دي���دة 
هادف  ن��وع��ي  اإع����الم  ت��ق��دمي  يف   ر�سالتها 
وج������اذب، ي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز ال���وع���ي بقيم 
املجتمع الإماراتي، عرب باقة من الربامج 
املتنوعة يف م�سامينها الثقافية والرتاثية 
واملجتمعية والدينية والريا�سية ما يعك�ض 
احل�سارية  بالنه�سة  امل�ساهمة  يف  روؤيتها 

والثقافية التي ت�سهدها اإمارة ال�سارقة.

برامج جديدة   7
وت�سمل قائمة الربامج اجلديدة، برنامج 
مبثابة  ي��ع��د  ال�����ذي  مل�سيان”  “�سوالف 

القناة  مذيعي  م��ن  ث��الث��ة  يجمع  ملتقى 
وب�سحبتهم �سيف متخ�س�ض يف مو�سوع 
الذي  “املجل�ض”  وب���رن���ام���ج  ح��ل��ق��ة،  ك���ل 
املنطقة  �سخ�سيات  م��ن  نخبة  ي�ست�سيف 
طرح  حلقة  ك��ل  يف  ي��ت��م  بحيث  ال��و���س��ط��ى 
ب��ح��ي��اة الآب�����اء والأج�����داد  م��و���س��وع يتعلق 
ذكريات  في�ستعر�ض  واأهله،  املكان  وذاك��رة 
التي  الأح������������داث  ه������ذه  م�����ع  ال�������س���ي���وف 
عاي�سوها، وبرنامج “العرابه” الذي يركز 
وبيان  البادية  لأه��ل  املحلية  اللهجة  على 
واللتقاء  الت�سابة  وع��وام��ل  خ�سو�سيتها 
الأخ���رى  ال��ب��ي��ئ��ات  وامل��ع��ن��ى م��ع  الكلمة  يف 
برنامج  ال��ق��ائ��م��ة  ت�����س��م  ال���دول���ة.ك���م���ا  يف 
“�سمت لول” الذي يقدمه جمموعة من 
يتم  حيث  املنطقة  اأب��ن��اء  م��ن  ال�سن  ك��ب��ار 
التي  وامل��ع��اين  القيم  مناق�سة  خالله  م��ن 
ت�سكل منط حياة اأهل البادية منذ القدم، 
يخت�ض  الذي  اأ�سرار”  “البيوت  وبرنامج 
بكل ما يتعلق بالأ�سرة ودورها كنواة رئي�سة 
يف بناء املجتمع، وبرنامج “اأ�سواقنا” الذي 
ن�ساأتها  وت��اري��خ  املنطقة  اأ����س���واق  ي��ت��ن��اول 
وانعكا�سات  فيها  الق��ت�����س��ادي��ة  واحل��رك��ة 
ذلك على احلركة التنموية التي ت�سهدها 
الديني  الربنامج  اإىل  بالإ�سافة  املنطقة، 
يتناول مالمح  ال��ذي  ال�سنة”  “كنوز من 

الكرمي  الر�سول  و�سنة  هدي  من  م�سيئة 
�سلى اهلل عليه و�سلم.

برامج متجددة 
برامج ممتدة من  بعر�ض  القناة  وت�ستمر 
الربنامج  مثل  �سابقة،  ب��راجم��ي��ة  دورات 
ال�سباحي “يوميات الو�سطى” الذي يهتم 
واملقيم،  امل��واط��ن  ح��ي��اة  مناحي  مبختلف 
من خالل اإبراز بيئة وتراث وطبيعة حياة 
تقدمي  مع  جنب  اإىل  جنًبا  املنطقة،  اأبناء 
وال�سباب  امل������راأة  ت��ه��م  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات 
الطبية  وال�ست�سارات  واملطبخ  والريا�سة 
والدينية والق�سايا الجتماعية، بالإ�سافة 
بقاع  يتناول  ال��ذي  “بقعة”  برنامج  اإىل 
املنطقة الو�سطى، حيث يتم اإجراء لقاءات 
م���ع ك��ب��ار ال�����س��ن م���ن ���س��ك��ان��ه��ا وي�����روي ما 

حتمله ذاكرتهم عن تلك الأماكن.
الربامج  م���ن  ال������دورة اجل���دي���دة  وت�����س��م 
ال���ذي  الإبل”  “اأهل  ب���رام���ج  ال�����س��اب��ق��ة 
ي��غ��و���ض يف ���س��ر ال��ع��الق��ة امل��ت��اأ���س��ل��ة بني 
البادية”  و”ذاكرة  البادية،  و�سكان  الإب��ل 
لذكريات  امل�ساهدين يف رحلة  ياأخذ  الذي 
�سنوات م�ست مع �سيوفه من كبار ال�سن، 
و”مو�سم احليا” الذي ي�سلط ال�سوء على 
املنطقة، و”ظل  بها  ت�ستهر  التي  النباتات 

امل�سهد  ع��ن  ���س��ورة  ي��ق��دم  ال���ذي  الغافة” 
القدم،  منذ  املنطقة  يف  والثقايف  احلياتي 
تف�سري  يتناول  الذي  قراآنية”  و”تدبرات 
اآي���ات ال��ق��راآن ال��ك��رمي وم��ع��ج��زات��ه، و”زاد 
بع�ض  ب��ت��ق��دمي  ي��خ��ت�����ض  ال�����ذي  البدو” 
اأكالت البادية، اإىل جانب برنامج “مالمح 
تخ�ض  يهتم مبو�سوعات  ال��ذي  تربوية” 
“اإ�سالميات”  وبرنامج  والطفل،  الأ�سرة 
القراآن  حفظة  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي 
القناة  ت���ق���دم  امل��ن��ط��ق��ة.ك��م��ا  اأب����ن����اء  م����ن 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ربام��ج اخل��ا���س��ة برتاث 
“قهوة  امل��ن��ط��ق��ة وه�����ي،  اأب���ن���اء  وه����واي����ات 
و”�سحارينا”،  و”الراوي”،  ال�سحى”، 
الو�سطى”،  و”اأندية  �ساعر”،  و”�سرية 
بدوي”  “يوميات  برنامج  اإىل  بالإ�سافة 
الذي ي�سحب مقدم الربنامج من خالله 
امل�����س��اه��دي��ن يف ج��ول��ة ���س��ام��ل��ة ب���ني ربوع 
من  تكتنزه  ما  وعر�ض  الو�سطى  املنطقة 

تراث يف قالب �سيق وجذاب. 

فئات  خمتلف  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
اجلمهور املحلية

وقال �سعيد را�سد بن فا�سل الكتبي مدير 
من  “حر�سنا  ال��ذي��د:  من  الو�سطى  قناة 
ال���دورة الرباجمية اجل��دي��دة على  خ��الل 

مراعاة التنوع من حيث املحتوى والأفكار 
اإىل  ط��رح��ه،  ن�ستهدف  ال���ذي  وامل�����س��م��ون 
جانب انتقاء اأرقى الأعمال الدرامية التي 
�سعبية  لقيت  اأو  ك��ب��رية  مبتابعة  حت��ظ��ى 
احتياجات  تلبية  ل�سمان  وذل���ك  وا���س��ع��ة، 
خم���ت���ل���ف ف����ئ����ات اجل����م����ه����ور، وذل�������ك مبا 
لالإذاعة  ال�سارقة  هيئة  روؤي��ة  مع  ين�سجم 

الهادف  الإع���الم  ت�سع  التي  والتلفزيون 
والبناء عنواًنا لر�سالتها الإعالمية«.

واأ����س���اف ال��ك��ت��ب��ي :” حت��م��ل ال��ق��ن��اة على 
ونقل  ن�سر  حمورها  كبرية  مهمة  عاتقها 
عادات وتراث املنطقة الو�سطى وطبيعتها 
واآثارها واحلياة الثقافية لأهلها، وركيزتها 
الهتمام مبختلف مناحي حياة يف املنطقة، 

ف�ساًل عن اإبراز بيئة وتراث وطبيعة حياة 
اأهلها، ويف الوقت ذاته تنقل اإجنازاتها مع 
التي  والن�ساطات  الفعاليات  على  الرتكيز 
حتت�سنها املنطقة على مدار العام، لتحقق 
ال��ق��ن��اة روؤي��ت��ه��ا يف اأن ت��ك��ون ج�����س��راً يربط 
الزاهر  العريق بحا�سرها  املنطقة  ما�سي 

وم�ستقبلها امل�سرق«.

تزامنًا مع مرور 5 اأعوام على اإن�سائها وبدورة تعد الأكرب منذ انطالقها

»ال��سطى من الذيد« تطل على جمه�رها بحلة جديدة عرب 23 برناجمًا

»ثقافة ال�سارقة« تر�سد حت�لت الرواية الإماراتية يف ندوة اأدبية
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جتربة )�ستار اأكادميي( التي ع�سُتها كانت جميلة جدًا

هيلدا خليفة: ل يهمني الظه�ر على ال�سا�سة ملجرد الظه�ر
اأعوام عدة عن  اأكادميي(، ومبعزل عن الأزمة التي نعي�سها حالياً، ابتعدِت منذ  ف )�ستار  • مع توقُّ

ال�سا�سة ال�سغرية، فهل هذا يعني اأن ا�سمك �سيبقى مرتبطاً بهذا الربنامج فقط؟
- مل ُيعر�ض علّي برنامج وجدُت نف�سي فيه كي اأطّل جمدداً على الهواء.

ل�سُت مبتعدة كلياً، واأقوم بن�ساطات يف منا�سبات فنية، ولكن بعيداً عن تقدمي الربامج.
ونتيجة الظروف ال�سعبة، مل َتُعد هناك عرو�ض واإنتاجات كما كان الو�سع عليه �سابقاً.

التلفزيونية؟ الربامج  من  معنّي  نوع  بتقدمي  ترتبطني  اإنك  القول  ميكن  • هل 
- اأبداً.

تقدميه؟ اأن  ميكن  برامج  نوع  • واأي 
- اأي برنامج تعجبني فكرته واأجد اأنني اأحقق نف�سي فيه.

الفنية؟ الربامج  تقدمي  هو  ملعبك  اإن  القول  ميكن  • هل 
- اأحب هذه الربامج، ولكن يهمني قبل كل �سيء اأن اأكون مرتاحة يف الربنامج 

الذي اأقّدمه، واأي�ساً اأن اأطّل يف برامج يحّب النا�ض اأن ي�ساهدوين فيها.
ل يهمني الظهور على ال�سا�سة ملجرد الظهور. 

كان  ال�سينمائي  اجلونة  مهرجان  حلفل  وتقدميك  م�سر  يف  ح�سورك   •
مميزاً وا�ستثنائياً.

بك  امل�سريني  وترحيب  فيه  ح�سورك  اأ���س��داء  عن  تتحدثني  كيف   -
اأنهم يعرفونك قبل اأن  والذي بدا لفتاً اإىل حد كبري وكان وا�سحاً 

يتعّرفوا عليك �سخ�سياً؟
اأبادلهم  واأن��ا  بي كثرياً، وهم يحبونني كثرياً  رّحبوا  امل�سريون   -

هذا احلب بحب اأكرب.
وتفاجاأُت كثرياً، لأن التجربة يف م�سر خمتلفة متاماً عنها يف 

لبنان.
امل�سري  ال�سعب  اأح��ب  كما  ك��ث��رياً  البلد  ه��ذا  اأزور  ان  اأح��ب 

واأقّدره كثرياً.
م�سر؟ من  عرو�ساً  تتلقي  • اأمل 

واأرّحب  جهة،  م��ن  اأك��ر  م��ن  كانت  العرو�ض  طبعاً!   -
العرو�ض  ولكن  نف�سي من خالله،  اأحقق  ب��اأي عر�ض 
التي تلقيُتها خالل فرتة تواجدي يف م�سر مل تكن 

ظروفها مواتية ب�سبب اأزمة )كورونا(.
بال�سا�سة  يتعّلقون  ال��ربام��ج  مقّدمي  بع�ض   •
اأن�����ك ل�����س��ِت مثلهم  واأ����س���وائ���ه���ا، ول���ك���ن ي���ب���دو 

وميكنك اأن تعي�سي بعيداً عنهما؟
�سنوات،  اأرب��ع  التلفزيون منذ  اأنا بعيدة عن   -
واأع��ي�����ض ح��ي��ات��ي ب�سكل ع����ادي وط��ب��ي��ع��ي ول 

م�سكلة عندي يف ذلك.
اأن  خ�����س��و���س��اً  ب��ال��غ��رب��ة،  ت�����س��ع��ري��ن  األ   •
ال�سغرية  ال�������س���ا����س���ة  لزم�������ت  اإط����الل����ت����ك 

ل�سنوات طويلة؟
اأ���س��ت��اق ل��ل��ظ��ه��ور على  اأن���ن���ي  - ل ���س��ك يف 
ال�سا�سة، وباإمكاين اأن اأطل على الهواء لو 

اأنني اأرغب يف ذلك.
ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ال�سا�سة  ال�����س��ه��ل ج���داً  م��ن 

ال�سغرية، ولكنني ل اأحبذ ذلك.
برنامج  خ�����الل  م����ن  اأط��������ّل  اأن  ف����اإم����ا 
يجعلني اأ�سعر باأن املُ�ساهدين �سيحبونه 
وي��ت��اب��ع��ون��ه وي��ج��دون ف��ي��ه ه��ي��ل��دا التي 
طاملا اأحبوها، واإل ل ميكن اأن اأطّل اأبداً، 

لأن امل�ساألة لي�ست جمرد الظهور على الهواء، بل تتعّلق بكيفية الظهور.
واأفكر بهذه الطريقة منذ اأيام )�ستار اأكادميي( وقْبله، وهي لي�ست م�ستجدة عندي.

الظهور على ال�سا�سة ال�سغرية لي�ض اإلزامياً بالن�سبة اإيّل، ولكن التجربة التي ع�سُتها كانت جميلة جداً.
وُتْر�سي  وُتْر�سيني  جّيدة  فكرتها  تكون  اأن  ب�سرط  اأق��ّل  تكون  اأن  ميكن  بل  مثلها،  اأق��ول  لن  جتربٌة،  توافرت  واإذا 

جمهوري، فلن اأرف�سها اأبداً.
ل�ست )حمرق�سة اأو زعالنة( لأنني ل�سُت على الهواء، لأن هناك اأ�سياء اأخرى ت�سغلني يف هذه احلياة، كما لدّي عمل 

اآخر.
ر�سيدك؟ من  بع�ساً  تفقدين  بغيابك  واأنك  الوقت  مع  ين�سون  النا�ض  اأن  تعتقدين  • األ 

- كال، لأن ا�سمي معروف بني النا�ض نتيجة برنامج )�ستار اأكادميي(.
وخالل ابتعادي عن الهواء مل اأ�سعر باأن النا�ض قد ن�سوين.

وكنُت حمظوظة لأنني قّدمت )�ستار اأكادميي( الذي دخل بيوت كل النا�ض وعقولهم وقلوبهم ور�سخ يف وجدانهم.
مل اأقّدم برناجماً اأو برناجمني وغبُت عن الهواء بل ظهرُت ل�سنوات طويلة حتّولت اإىل جزء من حياة النا�ض.

)مهرجان  يف  ح�سل  كما  �سخمة  فنية  منا�سبات  يف  اإطاللتك  خالل  من  يكون  الغياب  هذا  عن  التعوي�ض  • وهل 
اجلونة ال�سينمائي(؟

- ل اأعرف ماذا ميكن اأن ي�ستجد، ولكنني ل اأقول اإنني �ساأبتعد عن التقدمي، وهناك كالم دائم عن م�ساريع ورمبا 
اأختار بينها اإذا �سعرُت باأن اأحدها اأعجبني، واإذا مل تعجبني اأي فكرة اأعتذر عنها، وعندها اأكتفي بتقدمي املنا�سبات 

الفنية الكبرية.
التمثيل؟ اإىل  تتجهي  اأن  ميكن  • هل 

- ل توجد لدّي جتربة يف التمثيل ول اأفكر بخو�سها حالياً.
جتربة؟ دون  من  املجال  يدخل  • الكل 

- مل اأتعامل مع املو�سوع بجدية، ول اأفكر فيه حالياً.
عنها؟ واعتذرِت  ال�سابق  يف  عرو�ساً  تلقيِت  اأنك  يعني  • وهذا 

- تلقيُت عر�ساً منذ فرتة بعيدة واعتذرُت عنه.

النيل"،  "متا�سيح  اية قا�سم، من ت�سوير دوره��ا فى فيلم  انتهت عار�سة الزي��اء والفنانة 
واملنتظر طرحه خالل ال�سابيع القادمة بدور العر�ض ال�سينمائي.

فيلم "متا�سيح النيل" مت ت�سويره بني حمافظة الق�سر وا�سوان وانتقل فريق العمل 
ل�ستكمال الت�سوير بالقاهرة، حيث يجري ت�سويره على من احد مراكب النيل، 

وتدور احداثه يف اطار كوميدي.
حمدي  حم��م��ود،  ول��ي��د  ف���وؤاد،  بيومي  بطولة  النيل"  "متا�سيح  فيلم 

املريغني، خالد ال�ساوي، م�سطفى ن�سرالدين، ويزو، حممد ثروت، 
�سامح  واإخ����راج  ال�سيد،  ل��وؤي  تاأليف  م��ن  الفنانني،  م��ن  اخ��ر  وع��دد 

عبدالعزيز.
جدير بالذكر ان اية قا�سم �ساركت يف م�سل�سل " 60 دقيقة " بطولة 

يا�سمني رئي�ض، حممود ن�سر، �سو�سن بدر، �سرين ر�سا واإخرون وتاأليف 
حممد ه�سام عبية، ومن اإخراج مرمي اأحمدي.  

املطلقة  البطولة  يعد  "العلمني" ال��ذي  فيلم  يف  قا�سم  اي��ة  �ساركت  كما 
الوىل للفنانة رمي البارودي، وي�ساركها الفنان خالد �سليم، احمد كرارة، 

حممد مهران، حممود حجازي، العمل من تاأليف حممود وهبة، واإخراج 
حممد جمال احلديني، ومن املقرر عر�سه قريًبا.

امل�سل�سل  ع��ب��دال��ف��ت��اح يف  ال��ف��ن��ان��ة ح��ن��ني  ت�����س��ارك 
�سركة  تنتجه  ال��ذي  بريوت"،  يا  "�ستي  اللبناين 
ال�سباح أخوان، وهو من تاليف بالل �سحادات، 

وأخراج أيلي �سمعان. 
معا�سر،  اجتماعي  بريوت"  ي��ا  "�ستي  م�سل�سل 
 30 من  يتكون  الواقع  م�ستوحاة من  أح��داث��ه 
والثأر  النتقام  هي  ق�سايا   3 ويناق�ض  حلقة، 
وال���ف���ق���دان، ح��ي��ث ي��ت��ن��اول ال��ع��م��ل ف��ك��رة الثأر 
�سقيقني مي��ث��الن اخلري  خ���الل  م��ن  والن��ت��ق��ام 

وال�سر.
ي�����س��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ك���ّل م��ن ع��اب��د ف��ه��د، دمية 
فادي  �ساهني،  عبده  أ�سماعيل،  �سامر  بّياعة، 
أبي �سمرا، فايز قزق، رامز ألٔ�سود، أل�سا 
زغ��ي��ب، أي��ن��ا���ض زري����ق، زي��ن��ة م��ك��ي، ل��ني غ���ّرة، 

وغريهم.
وأبناء  �سقيقني  ح��ول  امل�سل�سل  أح��داث  ت��دور 
عم، ويعالج ال�سراعات التي يخو�سها الٔن�سان 
خ�سية فقدان من يحب �سواء أب أو أم أو 

�سريك يف أطار من الت�سويق والٔثارة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ااآخ����ر أع��م��ال ح��ن��ني عبد 
الفتاح كانت م�ساركتها يف م�سل�سل "لعبة املوت"، 
ب��ط��ول��ة ع��اب��د ف��ه��د، ���س��ريي��ن ع��ب��د ال��ن��ور، ماجد 
امل�سري وأخ���رون، وم��ن أخ��راج الليث حجو، 

وتاأليف رمي حنا.

اآية قا�سم تنتهي 
من ت�س�ير فيلم 
)متا�سيح النيل(

حنني عبدالفتاح ت�سارك يف 
امل�سل�سل اللبناين )�ستي يا بريوت(

ف برنامج )�ستار اأكادميي( الذي طبعْته بتقدميها غري  ابتعدْت مقدمة الربامج اللبنانية هيلدا خليفة عن ال�سا�سة ال�سغرية منذ توقُّ
التقليدي له، ولكن ر�سيدها بني النا�ض ل يزال كبريًا، وهذا ما اأكدته عند تقدميها حفل )مهرجان اجلونة ال�سينمائي( يف م�سر حيث، 

حظيت برتحيب ا�ستثنائي من اجلمهور امل�سري.
الظهور،  ملجرد  تطّل  اأن  ترف�ض  ولكنها  اليوم،  حتى  م�سيئًا  وهجها  يزال  ل  التقدمي،  عامل  يف  م�سيئة  جنمة  حتّولت  التي  خليفة، 
وهي اعتذرت عن الكثري من العرو�ض لأنها �سعرت باأنها ل حتقق نف�سها فيها، ولي�ست تلك الإطاللت التي يحب اأن يراها النا�ض من 

خاللها.
وفيما اإنها ت�ستاق للظهور جمددًا على ال�سا�سة، اأو�سحت اأنه مل ُيعر�ض عليها الربنامج الذي ت�سعر باأنها يجب اأن تطل من خالله، كما 

لفتت اإىل اأن النا�ض مل ين�سوها واأنها كانت حمظوظة لأنها قدمت ل�سنوات طويلة برناجمًا ك�)�ستار اأكادميي(.
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طبيب ينبه اإىل خطاأ فادح عند 
قيا�س �سغط الدم ال�سرياين

ل  اإن��ه  ميا�سنيكوف،  األك�سندر  الرو�سي  التلفزيوين  واملقدم  الطبيب  ق��ال 
يجوز بتاتا قيا�ض �سغط الدم ال�سرياين، بعد القيام مبجهود بدين اأو تنفيذ 
ذلك على عجل. و�سدد الطبيب على اأن و�سعية ج�سم ال�سخ�ض، مهمة اأي�سا 

لتحقيق القيا�ض ال�سحيح لل�سغط.
واأ�ساف األك�سندر ميا�سنيكوف، يف حديث تلفزيوين: "ل يجوز ال�ستعجال 
املرء  على  يجب  ال��دق��ة.  وت��وخ��ي  ال���رتوي  يجب  ب��ل  ال�سغط  قيا�ض  عند 
عليه  ويجب  ال�سغط.  قيا�ض  عملية  قبيل  دق��ائ��ق  لعدة  ب��ه��دوء  اجللو�ض 
ال�ستناد اإىل ظهره. ول يجوز عقد ال�ساقني بتاتا لأن ذلك ميكن اأن يوؤدي 

اإىل رفع ال�سغط اإىل ع�سرة ملليمرتات من الزئبق".
ولحظ الطبيب اأي�سا اأنه للح�سول على قيا�سات اأكر دقة، يجب فح�ض 

ال�سغط على كل من اليد الي�سرى واليمنى.

الكركمني ي�ساعد يف مكافحة ال�سيخ�خة!
"ال�سيخوخة  اأن  McGill يف مونرتيال  اأو�سح ق�سم الأبحاث يف جامعة 
يف  مبا  الأمرا�ض"،  من  متنوعة  مبجموعة  لالإ�سابة  القابلية  من  تزيد 
البحث  املفا�سل. ويف  العقلي وال�سرطان وال�سكري والتهاب  التدهور  ذلك 
عن "مركبات طبيعية" للوقاية من الأمرا�ض املرتبطة بال�سيخوخة، ك�سف 
كيميائية  "مادة  باأنها  تو�سف  التي  الكركمني،  فوائد  عن  البحث  فريق 
اخل�سائ�ض  من  العديد  على  حتتوي  الكركم"،  توابل  من  معزولة  نباتية 
الكركمني  حتتوي  املثال،  �سبيل  وعلى  ال�سيخوخة.  خرق  على  تعمل  التي 

على مواد م�سادة لالأك�سدة وم�سادة لاللتهابات وم�سادة للميكروبات.
ال�سحية.  للتطبيقات  كبرية  اإمكانات  لديه  "الكركمني  الباحثون:  وق��ال 

ومع ذلك، فاإن فوائد الكركمني مقيدة بتوافره احليوي املنخف�ض".
 Drug Metabolism and جم���ل���ة  يف  ال���ب���اح���ث���ون  واأو������س�����ح 
Transport اأنه جرى تطوير الكركمني النانوي بوا�سطة "الأيونات" 
و"الرت�سيب امل�ساد للمذيبات". وثبت اأن الكركمني - املتوفر كمكمل غذائي 
ال�سريرية  التجارب  واأثبتت  ال�سرطانية".  اخلاليا  منو  على  "يق�سي   -

الإيجابية الأخرى اأن الكركمني ميكن اأن يكون فعال يف عالج:
املتعدد. • الت�سلب 

الكلية. • مر�ض 
الأي�ض. • متالزمة 

وبالإ�سافة اإىل اإ�سافة املزيد من الكركمني اإىل نظامك الغذائي، من املهم 
اأي�سا اتباع نظام غذائي �سحي.

اأف�سل طريقة لزيادة طول  باأنها  وتو�سف حمية البحر الأبي�ض املتو�سط 
العمر.

واأ�سارت كلية الطب بجامعة هارفارد اإىل اأن مثل هذا النظام الغذائي ميكن 
واأو�سحت  لل�سيخوخة.  بيولوجية  عالمة  وهي   - التيلومريات  يحمي  اأن 
وارتفاع  املتوقع  العمر  متو�سط  بانخفا�ض  ترتبط  الأق�سر  "التيلومريات 

معدلت الإ�سابة باأمرا�ض مزمنة".
وتتكون حمية البحر الأبي�ض املتو�سط من الكثري من الفاكهة واخل�سروات 

وزيت الزيتون والأ�سماك واخلبز واملعكرونة.

اللغة؟  يف  امل�ستحيالت  هي  • ما 
- الغول والعنقاء واخلل الويف 

الفال؟  ببنات  املق�سود  • ما 
- الإبل 

اللغة؟  يف  العني  كلمة  تعني  • ماذا 
- عني الن�سان واجلا�سو�ض وعني املاء وذات ال�سئ ولبه. 

اجلاهلي؟  الع�سر  يف  ال�سعاليك  ال�سعراء  هم  • من 
- عروة بن الورد وال�سنفري وال�سليك بن ال�سلكة وتاأبط �سرا. 

بالوعد؟  اخلف  يف  املثل  ُي�سرب  • فيمن 
- عرقوب

ال�سي�ن.  يف  نهر  األف   50 من  اأكر  • يوجد 
ابط(.  )مفرد  اآباطهم  على  بالو�سم  دمهم  ف�سائل  يطبعون  النازي  احلزب  وقادة  اأع�ساء  • كان 

املوز.  من  يباع  مما  اأكر  منها  ويباع  العامل  يف  )فاكهة(  اأ�سهر  • الطماطم 
نحو  يبلغ  الذي  �سكانها  عدد  على  يزيد  �سنوياً  فرن�سا  يزورون  الذين  ال�سياح  • عدد 

ن�سمة.  مليون   60
ي�ستخدمون  الأوروبيون  الأطباء  كان  ع�سر  والثامن  ع�سر  وال�سابع  ع�سر  ال�ساد�ض  القرون  • طوال 

التبغ ملعاجلة �سل�سلة من امل�ساكل ال�سحية مثل ال�سداع وت�سو�ض الأ�سنان والتهاب املفا�سل وحتى رائحة الفم 
الكريهة. 

والأذنان.  الأنف  هما  احلياة  طوال  النمو  عن  يتوقفان  ل  اللذان  الإن�سان  ج�سم  يف  الوحيدان  • الع�سوان 
ه�سمية.  غدة  مليون   35 نحو  على  الإن�سان  معدة  • حتتوى 

• اأطول كلمة اإجنليزية ميكن اأن تكتب دون تكرار حرف واحد مرتني هيuncopyrightables وهي 
تتاألف من 16 حرفا. 

جرمانيا.  اإىل  برلني  مدين��ة  ا�سم  تغيري  ينوي  كان  هتلر  اأدولف  النازي  • الزعيم 

النهر الغا�ضب
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ع�سري الربتقال 

يف  ي�ساعد  يوميا  الربتقال  ع�سري  من  كاأ�ض  تناول  اأن  درا�سة  نتائج  بينت 
اأج��راه��ا علماء م��ن جامعة  التي  ال��درا���س��ة  ال��ذاك��رة. وا���س��رتك يف  حت�سني 

ريدينغ الربيطانية 24 امراأة و13 رجال، اأعمارهم بني 60–81 �سنة.
الربتقال  ع�سري  يف  امل��وج��ودة  الكيميائية  امل���واد  اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  بينت 
الأك�سدة  عمليات  من  الع�سبية  اخلاليا  وحتمي  الدموية  ال��دورة  حت�سن 

الناجتة عن الجهاد، وت�ساعد اخلاليا يف اإر�سال الإ�سارات.
وح�سب راأي اخلرباء، توؤثر مركبات  الفالفونويد، املوجودة يف الربتقال، 
الإ����س���ارات يف منطقة  ي��ب��دو تن�سط ط��رق  ال���ذاك���رة، حيث كما  اإي��ج��اب��ي��ا يف 

"احل�سني" بالدماغ.
الأ�سخا�ض الذين ا�سرتكوا يف هذه الدرا�سة كانوا ب�سحة جيدة، وطلب منهم 

الباحثون تناول ن�سف لرت من ع�سري الربتقال يوميا ملدة 8 اأ�سابيع.
الثامن،  الأ�سبوع  انتهاء  وبعد  قبل  امل�سرتكني  ذاكرة جميع  الباحثون  قيم 
بتناول  امل�سنني  العلماء  ين�سح  لذلك   ،%  8 بن�سبة  حت�سنت  اأنها  وتبني 

ع�سري الربتقال يوميا وب�سورة منتظمة.

كانت مياه النهر جتري وتلعب مرحة فرحه عندما جاء احدهم والقى بداخلها بقايا كثرية ثم ذهب فتوقفت 
املياه عن اجلريان وحزنت كثريا لت�ستكي لوالدها النهر الكبري ماآ�ساتها وكيف تتمنى ان يحافظ عليها النا�ض 
فال يرمون فيها ال�سياء القذرة فقالت موجة �سغرية وهي تبكي جرحتني بع�ض العلب يوما وانا العب وبكيت 
كثريا وقالت اخرى رمى �سخ�ض ما بع�ض احلجارة وا�سابني اآه . كم هو قا�ض فقالت اختها نعم لقد ا�سابتني 
اي�سا حجارة وب�سبب م�سنع الكيماويات ماتت �سمكاتي اآه كم انا حزينة فقالت الم وانا اي�سا اتاأمل ف�سمكاتي 
متوت وهناك من ترتكنا وتهرب اإىل مكانا اخر متى يح�ض النا�ض بنا فقال النهر الكبري ح�سنا من الن �سنختفي 
ولن نعود البعد ان يعرف النا�ض قيمتنا ،واختفت مياه النهر لي�سرخ النا�ض هلعا ماذا �سيفعلون بال مياه وكيف 
�سيعي�سون ف�سرخ رجل وقال كنت اح�ض ان النهر �سيغ�سب يوما ما ويختفي فنحن ل نعامله باحرتام انظروا 
ماذا يوجد بقاعه وماذا نلقي بداخله حتى تعرفه ملاذا تركنا النهر الكبري ،وجتمع النا�ض نادمني على معاملتهم 
للنهر ولكن احدا منهم قال لن ينفع الكالم هيا لننظف قاع النهر قبل ان تغيب ال�سم�ض وبالفعل مل مت�ض 
حلظات ال وتدلت احلبال لينزل �سباب القرية اإىل قاع النهر ينظفونه وي�ستخرجون ما فيه من بقايا وحجارة 
واخ�ساب فعلق احدهم وقال كم اخجل من ذلك .. وعندما غربت ال�سم�ض ذهب اجلميع للنوم والراحة وهم 
نادمني على مافعلوه �سابقا ،ويف ال�سباح ا�ستيقظ اجلميع على �سوت مياه دافقة تعلن انها جاءت �ساكرة لهم 

جهدهم وانها لن ترتكهم مرة اخرى .

تقول الدكتورة �سفيتالنا فو�ض، خبرية التغذية الأوكرانية، 
توؤثر  واملعادن، ومع ذلك  بالفيتامينات  لي�ست غنية  الكو�سا 
ال�سرايني  ت�سلب  خطر  م��ن  وتخف�ض  الأم��ع��اء  يف  اإيجابيا 

ومن تكّون ح�سى بكي�ض املرارة.
قيمتها  تقدر  مل  التي  اخل�سروات  من  الكو�سا،  لها،  ووفقا 
اأنها غنية بالكاروتينات واللوتني  الغذائية، على الرغم من 
واأيزومري زياك�سانثني )حتتوي 100 غرام على 35.4باملئة 
على  ق��ادرة  امل��واد  "هذه  منها(.  اليومية  اجل�سم  حاجة  من 

الرتاكم يف اأن�سجة العني وتوفري حماية فعالة للروؤية".
ال�سكوربيك  ع��ل��ى حم�ض  ال��ك��و���س��ا  ك��م��ا حت��ت��وي  وت�����س��ي��ف، 
وحم�ض الفوليك بن�سبة 17 باملئة و4 - 5 باملئة على التايل 

اإىل  بالإ�سافة  باملئة،   11 بن�سبة  البوتا�سيوم  على  وحتتوي 
الألياف الغذائية.

"الكو�سا �سرورية ب�سورة خا�سة لالأ�سخا�ض  وتقول فو�ض، 
اإي��ج��اب��ي��ا يف  قليلي احل��رك��ة. لأن الأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة ت��وؤث��ر 
وتكبح  امل��ف��ي��دة  البكترييا  م��ن  وت��زي��د  الأم��ع��اء  ميكروبيوم 
ن�ساط البكترييا ال�سارة. وبالإ�سافة اإىل هذا تربط الألياف 
الأمعاء  يف  القاعدية  والأح��م��ا���ض  الكولي�سرتول  الغذائية 
ت�سلب  تقلل من خطر  بذلك  وهي  اجل�سم.  وتخرجها من 

ال�سرايني وتكون احل�سى يف كي�ض املرارة".
اليومي  الغذائي  النظام  يحتوي  اأن  يجب  لذلك  وت�سيف، 

على 25-30 غراما من الألياف الغذائية.

ف�ائد للك��سا ل يعرفها الكثريون

املمثلة كيت هد�سون خالل ح�سورها عر�ض فيلم »املوناليزا والقمر الدموي« يف مهرجان البندقية ال�سينمائي الثامن وال�سبعني. رويرتز


