
�ص 22

�ص 31

حدائق احلكايات تبهر زوار 
جناح اأذربيجان يف اأك�سبو 2020 

�ضريين ر�ضا:

 واجهت �سعوبات خالل 
ت�سوير )قمر 14( 

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

ماذا يحدث عند التخلي متاما عن تناول اخلبز ؟
التخلي  اأن  ال�صماء،  الغدد  اأخ�صائية  باريدو،  األينا  الدكتورة  اأعلنت 
عن تناول اخلبز يوؤدي اإىل بطء منو البكترييا املر�صية مقابل تكاثر 

البكترييا املفيدة.
وت�صري الأخ�صائية يف حديث لوكالة نوفو�صتي الرو�صية للأنباء، اإىل 
تغريات خمتلفة يف  ح��دوث  اإىل  ي��وؤدي  تناول اخلبز  المتناع عن  اأن 

اجل�صم.
�صلبا يف عملية  ت��وؤث��ر  ���ص��ري��ع��ة،  ك��رب��وه��ي��درات  ه��و  "اخلبز،  وت��ق��ول: 
ا�صتقلب الكربوهيدرات، وي�صبب مقاومة الأن�صولني. وعند التخلي 
الإن�صان،  والغلوكوز يف ج�صم  الأن�صولني  ينخف�ض  اخلبز،  تناول  عن 
ينخف�ض  كما  وال��ده��ون.  الكربوهيدرات  ا�صتقلب  عملية  وتتح�صن 
م�صتوى الدهون الثلثية والكولي�صرتول ال�صار. وكذلك يبطاأ منو 
تكاثر  مقابل  الأم��ع��اء،  يف  للأمرا�ض  امل�صببة  والفطريات  البكترييا 

البكترييا املفيدة".
النخالة  مع  الكاملة  احلبوب  خبز  هو  اخلبز  اأن��واع  اأف�صل  وت�صيف، 
اأن��واع اخلبز حيادية من بني جميع  "اأكرث  لأن��ه  الغذائية.  والألياف 

اأنواع اخلبز التي ترفع م�صتوى الأن�صولني والغلوكوز".

احذر من ال�شخري املتقطع.. عالمة على توقف التنف�س
هارفارد  ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب يف  بكلية  الأ����ص���ت���اذة  روب��ي��ن��ز  ري��ب��ي��ك��ا  ق��ال��ت 
على  علمة  يكون  قد  لكنه  طبيعي  اأم��ر  "ال�صخري"  اإن  الأمريكية، 

م�صكلة �صحية خطرية.
ال�صخري  اأن  اإن" الأمريكية،  اإن  "�صي  ل�صبكة  ت�صريحات  واأ�صافت يف 
يكون موؤ�صرا خطريا عندما يحدث نتيجة "انقطاع النف�ض الن�صدادي 
النوم،  اأثناء  يحدث  خطري  ا�صطراب  عبارة  اأن��ه  مو�صحة  النومي"، 

ويت�صبب يف توقف الأ�صخا�ض عن التنف�ض لنحو ع�صر ثوان.
ي�صبح  عندما  يبداأ  ال�صخري  من  بالقلق  ال�صعور  اأن  روبينز  وذك��رت 

�صوته �صاخبا اأو متقطعا.
يف ال�صياق، قالت اجلمعية الأملانية لطب الباطنة اإن ال�صخري ل يعد 

مزعجا فقط، بل قد يكون خطريا اأي�صا.
ال�ِصمنة  يف  تتمثل  ع��دة  اأ���ص��ب��اب  ل��ه  ال�صخري  اأن  اجلمعية  واأو���ص��ح��ت 
والربو والإفراط يف �صرب الكحول و�صيق امل�صالك التنف�صية ووجود 

بوليبات يف الأنف واحللق.
حجم  ك��ر  مثل  ِخلقية  اأ�صباب  اإىل  يرجع  ق��د  ال�صخري  اأن  واأ���ص��اف��ت 

الل�صان و�صغر حجم الفك ال�صفلي وطول لهاة احللق.

نبات القيامة.. �شر جمال و�شباب الب�شرة
امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى خ��ل���ص��ة نبات  ال��ك��رمي��ات  "Elle" اإن  ق��ال��ت جم��ل��ة 
�صر  مبثابة  تعد   )Selaginella lepidophylla( القيامة 

جمال و�صباب الب�صرة.
واأ�صارت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال اإىل اأنها تعمل على ترطيب 

الب�صرة من ناحية وحماربة ال�صيخوخة من ناحية اأخرى.
"تريهالوز"، التي ت�صاعد  اأن نبات القيامة يحتوي على مادة  واأكدت 
التي متنح  "ديهيدرينات"،  الب�صرة على الحتفاظ بالرطوبة، ومادة 

الب�صرة املرونة، ومن ثم تتمتع الب�صرة بالن�صارة والليونة.
كما يحتوي نبات القيامة على مادة "جليكو�صيد"، التي ت�صاعد على 
حماربة التجاعيد من خلل جتديد خليا الب�صرة، ومن ثم تتمتع 

الب�صرة مبظهر م�صرق ي�صع �صبابا وحيوية.
العلمي  وا����ص���م���ه���ا  ال���ط���ح���ل���ب،  ن���ب���ات  ع���ائ���ل���ة  اإىل  ت��ن��ت��م��ي  ال���ن���ب���ت���ة 
Selaginella lepidophylla، من �صحراء ت�صيهواهوان، يف 

الوليات املتحدة واملك�صيك.
على  ق��درت��ه��ا  ب�صبب  القيامة"  "نبتة  ب��ا���ص��م  اجل��اف��ة  النبتة  ت�صمى 
ا�صتخدام اآلية التجعيد واجلفاف كو�صيلة للبقاء على قيد احلياة يف 

الظروف القاحلة.
 النبتة املجففة يف حقيقة الأمر ل "تعود اإىل احلياة"، واإمنا تخرج من 

احلالة اخلاملة الناجمة عن اجلفاف ال�صديد.
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دواء واحد يحدث ثورة.. 
وينهي مر�شني يف ج�شم الإن�شان

من املتوقع اأن يحدث علج خم�ص�ض ملر�ض ال�صكري ثورة يف علج مر�ض 
الكلى، مما يعني جتنيب ع�صرات الآلف من جحيم عمليات غ�صيل الكلى 

وزراعة الأع�صاء، واإنقاذ املئات �صنويا.
اخلدمات  هيئة  يف  امل���دراء  اأن  ميل" الريطانية،  "ديلي  �صحيفة  وذك��رت 
الدواء  تناول  حق  منحوا  اأ�ض"  اأت�ض  "اأن  بريطانيا  يف  الوطنية  ال�صحية 

لنحو 91 األف مري�ض يف البلد.
اأنها تناول جرعة يومية من دواء  وجاءت هذه املوافقة بعد درا�صة وجدت 
زراعتها  اأو  الكلى  غ�صيل  اإىل  احلاجة  خطر  من  قللت  "داباغليفلوزين"، 

وحتى املوت بن�صبة 39 باملئة.
ويعد هذا الدواء اأول تطور كبري يف علج مر�ض الكلى منذ نحو 20 عاما. 
وتقول "ديلي ميل" اإن 30 األفا يف بريطانيا تتطلب حالتهم عمليات غ�صل 

كلى، التي تعمل على ا�صتبعاد الف�صلت وال�صوائل الزائدة يف اجل�صم،
ويلجاأ الأطباء لها عندما تعجز الكلى عن اأداء دورها يف تر�صيح الف�صلت 
اأن  الكلى،  الذي ت�صببه عمليات غ�صيل  ال�صديد،  الأمل  ب�صكل جيد. ويككن 
الذي يعاين من هذه امل�صكلة يخ�صع ل�3 جل�صات غ�صيل �صاقة يف امل�صت�صفى 
العام جلمعية متخ�ص�صة  والأم��ني  الريطاين  الطبيب  ويقول  اأ�صبوعيا. 
ال��دواء ميثل  "هذا  الكلى يف بريطانيا، غراهام ليبكني:  يف رعاية مر�صى 
ت�صببه  ال��ذي  ال�صديد،  الأمل  ويككن  للمر�صى".  ومثرية  جديدة  فر�صة 
عمليات غ�صيل الكلى، اأن الذي يعاين من هذه امل�صكلة يخ�صع ل�3 جل�صات 

غ�صيل �صاقة يف امل�صت�صفى اأ�صبوعيا.

كو�شيبان يفوز بجائزة 
مهرجان الفيلم ب�شال 

فاز الفيلم الكندي "كو�صيبان" باجلائزة 
املراأة  لفيلم  الدويل  للمهرجان  الكرى 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة ع�����ص��رة  يف دورت����ه 
مبدينة �صل املغربية ابتداء من الثامن 
والفيلم   . ال��ث��اين  ت�صرين  نوفمر  م��ن 
من اإنتاج "ماك�ض فيلمز ميديا" واإخراج 

مرييام فرييولت.
الثقايف  التعاون  رئي�ض  اجل��ائ��زة  وت�صلم 

ب�صفارة كندا باملغرب جون كو�صيت.
من  �صديقتني  ق�صة  ال��ف��ي��ل��م  وي��ت��ن��اول 
"اإينو"، تعاهدتا على البقاء معا  طائفة 
مهما حدث وحتدتا �صعوبات جمتمعية.
الفيلم  ف��از  الوثائقية،  الأف��لم  فئة  ويف 
"كما اأريد" للفل�صطينية �صماهر القا�صي 
باجلائزة، وهو اإنتاج م�صرتك بني م�صر 

والرنويج وفرن�صا وفل�صطني واأملانيا.
وت�صلم اجلائزة نيابة عن �صماهر، مدير 
مهرجان اأ�صوان ل�صينما املراأة، ح�صن اأبو 
قوة  يظهر  اأن  الفيلم  وي��ح��اول  ال��ع��ل. 

املراأة "يف �صراع ثوري �صد ال�صعاب".
كما فاز فيلم "املعلقات" للمغربية مرمي 
ي��ع��ال��ج م�����ص��ك��لت حقوقية  ال����ذي  ع���دو 
معقدة  وب����ريوق����راط����ي����ة  وجم��ت��م��ع��ي��ة 

بجائزة تنويه خا�صة.

اجلوز يقلل من خطر الإ�شابة باأمرا�س 
القلب ويخف�س م�شتويات الكولي�شرتول �ص 29

ملاذا ت�شتيقظ �شباحًا واأنت ت�شعر بال�شداع؟
بال�صداع  ي�صعرون  وه��م  ال��ك��ث��ريون  ي�صتيقظ 
ملاذا  ولكن  للغاية.  �صائع  اأم��ر  وه��و  ال�صباح،  يف 
ي��ح��دث ه��ذا وم��ا ال���ذي ي�صببه وه��ل ه��ن��اك ما 

يدعو للقلق؟
قال  الريطانية،  ويف حديثه ل�صحيفة مريور 
من  "ال�صتيقاظ  م��اك��دوغ��ال  �صكوت  ال��دك��ت��ور 
ال�����ص��داع مي��ك��ن اأن مي��ن��ح ي��وم��ك ب��داي��ة �صيئة 
للغاية، وميكن اأن يكون لذلك تاأثري �صلبي على 

بقية يومك".
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن اأح���د الأ���ص��ب��اب الأكرث 
���ص��ي��وًع��ا ل��ل�����ص��داع ال�����ص��ب��اح��ي ي��رج��ع اإىل 
الإفراط يف تناول الكحول، اإل اأن هناك 
جم��م��وع��ة م��ن الأ���ص��ب��اب الأخ����رى 
واأنت  ت�صتيقظ  جتعلك  ال��ت��ي 

ال��راأ���ض. وحل�صن احل��ظ، هناك  ب��اأمل يف  ت�صعر 
لل�صداع  احللول  من  متنوعة  جمموعة  ا  اأي�صً

ال�صباحي.
وف��ًق��ا ل�صكوت م��اك��دوغ��ال، ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
الأ�صباب التي جتعلك ت�صتيقظ م�صاًبا بال�صداع 
وامل�صكلت  ال��ك��ح��ول  ذل���ك  ال�����ص��ب��اح، مب��ا يف  يف 

ال�صحية املتعلقة بالنوم والأدوية.
ا اإىل ال�صتيقاظ للذهاب اإىل  وي�صري �صكوت اأي�صً
املرحا�ض يف الليل ك�صبب لل�صتيقاظ مع �صعور 
بال�صداع، وهذا ميكن اأن ي�صبب فقدان ال�صوائل 
�صكل خفيف من اجلفاف.  اإىل  ي��وؤدي  وبالتايل 
وبالإ�صافة اإىل الأ�صياء املرتبطة مبا�صرة بنمط 
اأخرى  ع��وام��ل  تلعب  اأن  ��ا  اأي�����صً ميكن  حياتك، 

مثل الظروف ال�صحية املرتبطة بالنوم.

الليمون والع�سل
من  �صغرية  وملعقة  ليمون  حبة  ن�صف  ع�صري  خلط  يتم 
امل�صادر  من  يعد  فالليمون  للطفل،  املزيج  واإعطاء  الع�صل 
"C" الذي ي�صاعد على تقوية  الطبيعية الغنية بفيتامني 
الع�صل  اأم��ا  الفريو�صات،  وي��ح��ارب  للطفل،  املناعي  اجلهاز 
فيزيد من ن�صبة مناعة اجل�صم لحتوائه على مواد م�صادة 

لللتهابات.
اجلزر والربتقال

قومي ب�صلق اجلزر وبعد اأن ين�صج اخلطيه مع كمية منا�صبة 
من ع�صري الرتقال، ثم قدميه اإىل طفلك امل�صاب بالكحة، 
التي  الطبيعية  الأغ��ذي��ة  من  واجل��زر  الرتقال  يعد  حيث 
حتتوي على جمموعة من الفيتامينات املهمة، ما يجعلهما 
اإ�صافة اإىل تقوية اجلهاز  علجاً فاعًل للكحة وتخفيفها، 

املناعي ورفع كفاءة مقاومة خمتلف الأمرا�ض.
اليان�سون

اليان�صون يف كمية منا�صبة من  عن طريق و�صع كي�ض من 
الع�صل،  اإليه ملعقة من  ت�صاف  اأن يرد،  وبعد  املغلي،  املاء 
ثم تقدم اإىل الطفل امل�صاب، و�صرب اليان�صون الدافئ يعمل 

على تهدئة الكحة القوية.
احلبة ال�سوداء

اإليها،  الع�صل  ملعقة من  اإ�صافة  ثم  وذل��ك بطحنها جيداً، 
املطحونة  الركة  حبة  من  خليط  عمل  يتم  اأن  ميكن  كما 

واحلليب الذي يتناوله الطفل.
النعناع

بغلي كمية منا�صبة من املاء، ثم اإ�صافة اأوراق النعناع الطازج 
اإليه، وبعد اأن يرد قليًل، ت�صاف اإليه اإ�صافة ملعقة �صغرية 

من الع�صل، ويقدم اإىل الطفل.
زيت الزيتون

يتم خلط قليل من ال�صكر مع زيت الزيتون، ويقدم املزيج 

اإىل الطفل الذي يعاين من الكحة.

... وطرق ت�سكني "اأمل الأذن" عند الأطفال يف املنزل
بالأذن  التهاب  وج��ود  ع��لم��ات  اكت�صاف  ال�صهل  م��ن  لي�ض 
لدى الأطفال خا�صة واأن اأوجاع الأذن �صائعة لدى الر�صع 
والأطفال ال�صغار والتي ميكن اأن تكون جتربة موؤملة للأم 
اأ�صبابها.  معرفة  ن�صتطيع  ل  عندما  خا�صة  ج��داً  ومقلقة 
ولكن مع قليل من املعرفة �صوف نفهم ملاذا قد يعاين طفلك 
وت�صكني  مل�صاعدته  به  القيام  وما ميكنك  الأذن  اأوج��اع  من 

الأمل.
الدكتورة  الأ���ص��رة  طب  نت" باخت�صا�صية  "�صيدتي  التقت 
"اآلء مطر" لتقدم لنا ن�صائحها لعلج مثل تلك احلالت 

ومتى يجب زيارة الطبيب.
يف  باأمل  طفلها  اإ�صابة  حال  يف  الأم  تلحظها  اأعرا�ض   •

الأذن
ال�صهية. فقدان  من  الطفل  يعاين  قد   .1

الليل. يف  وخا�صة  النوم  يف  �صعوبة   .2
احلرارة. درجة  ارتفاع   .3

ملحوظ. ب�صكل  الأذن  من  اإفرازات  خروج   .4
بالرا�ض. �صداع  يف  الطفل  ي�صعر  قد  اأي�صا   .5

اأذنيه. ي�صد  قد  الطفل   .6
ال�صمع. يف  م�صاكل   .7

الأذن يف  بالتهاب  طفلك  اإ�صابة  • اأ�صباب 
العدوى  ه���و  الأذن  ل��وج��ع  ���ص��ي��وع��اً  الأك�����رث  ال�����ص��ب��ب   .1

البكتريية اأو الفريو�صية.
ال�صتحمام. وقت  خا�صة  الأذن  داخل  املاء  دخول   .2

3. ان�صداد الأذن بال�صمع اأو دخول اأي ج�صم غريب داخلها 
وعدم املحافظة على نظافتها.

جرح  اأو  خد�ض  ي�صبب  قد  القطنية  الأع��واد  ا�صتخدام   .4

يف الأذن احل�صا�صة.
املنزل يف  لطفلك  الأذن  "وجع  "لت�صكني  • طرق 

دافئ  ماء  كمادات  بو�صع  قومي  الدافئ:  املاء  كمادات   .1
على الأذن وما حولها من اأجل تخفيف الأمل.

مع  اخلل  من  ملعقتني  اخلطي  املخفف:  التفاح  خل   .2
داخل  القطن  م��ن  قطعة  و���ص��ع  وي��ت��م  امل���اء،  م��ن  ملعقتني 
واتركيها  وامل��اء  التفاح  خل  خليط  يف  تغم�ض  اأن  بعد  الأذن 

لب�صع دقائق.
3. قطرات زيت الزيتون: قومي بو�صع ب�صع قطرات من 

زيت الزيتون الدافئ اأو الفاتر يف اأذن الطفل امل�صابة.
طفلك  �صعي  ظهره:  على  م�صتلقياً  طفلك  جتعلي  ل   .4
لريتاح يف و�صع م�صتقيم بدًل من و�صعية ال�صتلقاء حيث 
اإذ  الأذن،  على  والأمل  ال�صغط  تخفيف  على  ذل��ك  �صيعمل 
اأي  اأن نومه يف و�صع اجللو�ض ي�صاعد كثرياً على ت�صريف 

�صوائل داخل الأذن ويخفف اأي�صا من وجعها.
اأي  �صاعة   72 اإىل   48 بعد  طفلك  يتح�صن  مل  اإذا   •
�صوًء،  ي����زداد  اأو  ح��م��ى  اأو  اأع���را����ض  يظهر  ي���زال  ل  ك���ان  اإذا 
اأو  اأ�صهر   6 للر�صع  احليوية  امل�����ص��ادات  ا�صتخدام  يف�صل 
اأقل والأطفال الذين يعانون من اأعرا�ض حادة مثل ارتفاع 

يف درجة احلرارة والتعرق وزيادة يف �صربات القلب.
الطبيب على  طفلك  عر�ض  ت�صتدعي  • حالت 

بدوخة. طفلك  �صعر  اإن   .1
من  ���ص��دي��د  اأو  زائ����دة  اإف�����رازات  خ���روج  ح��ظ��ِت  ل  اإن   .2

الأذن.
بداخلها  �صيء  وجود  هو  الأذن  وجع  �صبب  كان  ما  اإذا   .3

اأو ج�صم غريب.
ملحوظ. ب�صكل  الأذنني  خلف  واحمرار  تورم   .4

تلك  ا���ص��ت��خ��دام��ك  م���ع  الأع����را�����ض  ت��ت��ح�����ص��ن  مل  اإذا   .5
الو�صفات ملدة 48 �صاعة.

العامل يدق ناقو�س خطر 
مقاومة امل�شادات احليوية

امل�����ص��ادات احليوية،  م��ق��اوم��ة  ت��ن��ذر 
باأزمة  ع���ام���ة،  ب�����ص��ف��ة  وامل��ي��ك��روب��ي��ة 
وخطرا  فتكا  تقل  ل  عاملية  �صحية 
ع��ن ف��ريو���ض ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د، اإذ 
اأب�صط  م���ن  جت��ع��ل  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
واللتهابات  واجل�����روح  ال����ص���اب���ات 
التي ي�صهل علجها، اأمرا�صا فتاكة. 
اجلراثيم  م���ن  امل��ي��ك��روب��ات  وت���ق���وم 
وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات عامة،  وال��ف��ريو���ص��ات 
متوا�صل  ب�صكل  وال��ت��ط��ور  بالتغري 
ك���ي ت�����ص��م��ن ب���ق���اءه���ا، وت��ت��ك��ي��ف مع 
لها،  امل�صادة  واللقاحات  العلجات 
لدرجة متكنها من تطوير مقاومة 
ل��ل��م�����ص��ادات، ال��ت��ي ت��غ��دو ب��ل تاأثري 
علجي، كما هو احلال مع امل�صادات 
احليوية �صد البكترييا. ويجعل هذا 
من ال�صعب معاجلة الأنواع ال�صائعة 
م��ن ال���ع���دوى، وي��زي��د م��ن خماطر 
ان��ت�����ص��ار الأم�����را������ض والع����ت����للت 
منظمة  بح�صب  وال��وف��اة،  الوخيمة 
ال�������ص���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة. وي���ط���ل���ق على 
ق���درة امل��ي��ك��روب��ات ع��ل��ى ال��ن��ج��اة من 
ت�صمية  �صدها،  امل�صتخدمة  الأدوي��ة 
امليكروبات"،  م�����ص��ادات  "مقاومة 
املر�ض عدوى  كان م�صبب  ويف حال 
امل�صادات  ت���ع���د  وال����ت����ي  ب���ك���ت���ريي���ة، 
ا�صتخداما  الأه��م  الأدوي���ة  احليوية 
ف��ن��ح��ن نتحدث  ل��ع��لج��ه��ا، ع��ن��ده��ا 
احليوية.  امل�������ص���ادات  م��ق��اوم��ة  ع���ن 
وي�صتهدف الأ�صبوع العاملي للتوعية 
وم�صادات  احليوية  امل�صادات  ب�صاأن 
بالوعي  الرت��ق��اء  عامة،  امليكروبات 
م�صادات  م���ق���اوم���ة  ظ���اه���رة  ح����ول 
العاملي،  ال�صعيد  ع��ل��ى  امل��ي��ك��روب��ات 
وت�صجيع عامة اجلمهور والعاملني 
على  ال�صيا�صات  ورا�صمي  ال�صحيني 
اع��ت��م��اد اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات، لتجنب 
العدوى  ح�����الت  ظ���ه���ور  ا���ص��ت��م��رار 
وفق  وانت�صارها،  ل��لأدوي��ة  املقاومة 

منظمة ال�صحة العاملية.

هذا ما جتنيه دميي روز 
من عر�س الأزياء

خلل م�صريتها مع وكالت الأزياء 
عار�صة  متكنت  امل��رم��وق��ة  وامل��و���ص��ة 
الأزياء  دميي روز  من حتقيق العديد 
م���ن الأرب������اح ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د امل���ادي 
ووجودها  نف�صها  اإثبات  اإىل  اإ�صافة 
اإىل  و �صعدت  الفني،  ال�صعيد  على 
الن�صج  �صن  بلوغها  بعد  ال�����ص��دارة 
جمعت  وق����د   ، ع���ام���اً   18 ���ص��ن  يف 
من  اعتباراً  رائعاً  م�صرفياً  ر�صيداً 
ثروتها  �صايف  ويقدر   .2019 ع��ام 
دولر.  م���لي���ني   4 ب����  الإج���م���ال���ي���ة 
عامل  ل���دخ���ول  روز  الآن  وت�����ص��ت��ع��د 
اأب��واب��ه، بعد ما  اأو���ص��ع  التمثيل م��ن 
ال�صحفية  امل�����ص��ادر  ب��ع�����ض  ك�صفت 
ب��ت��ل��ق��ي��ه��ا ع������دد م����ن ال���ع���رو����ص���ات 
اأفلم هوليوود، وهذا  للم�صاركة يف 

ما اأكد اأن ثروتها �صتت�صاعف.

النوم وقت  الأطفال  عند  الكحة  لعالج  طرق   6

يف  خا�سًة  "الكحة"،  بال�سعال  الأط��ف��ال  من  عديٌد  ي�ساب 
�ساعات الليل وقبل النوم، وُتعد هذه امل�سكلة من اأكرث امل�سكالت 
ال�سحية التي يتعر�سون لها. وقد ُي�سدر الطفل عند اإ�سابته 

بالكحة �سوتًا عاليًا، ما يعني اأنه ي�سكو من مر�ض مزمن.
العبد  منى  الدكتورة  اإىل  "�سيدتي"  يف  حتدثنا  ذلك  حول 

الباطنية لالأطفال، فك�سفت  الأمرا�ض  ا�ست�سارية  الهادي، 
لنا اأن هناك عديدًا من العالجات ال�سحية التي ت�ساعد 

وميكن  النوم،  اأثناء  الأطفال  كحة  من  التخل�ض  على 
يف  بال�سعال  امل�سابني  لأطفالهن  اإع��داده��ا  لالأمهات 

املنزل ليتناولوه قبل نومهم.
دت العبد الهادي �ست طرق عالجية طبيعية  وحدَّ

ت�ساعد على تخفيف اأعرا�ض الكحة املزعجة 
والتخل�ض منها تدريجيًا، وهي:
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�ش�ؤون حملية
بح�سور �سخ�سيات فكرية بارزة من الأمم املتحدة واملنظمات الدولية:

املهرجان الوطني للت�شامح يحتفي بال�شباب واملراأة يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي اإك�سبو – الفجر

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

تنظم وزارة الت�سامح والتعاي�ض "منتدى ال�سباب العاملي 
امل�ستقبل"  يف  التفكري  اإىل  ال�سباب  "من  �سعار  حتت   "
كما  نوفمرب،   16 يوم  للم�ستقبل،  �سبابية  روؤية  ليحمل 
تطلق موؤمتر "الت�سامح وال�سمولية من اأجل حقوق املراأة 
املهرجان  فعاليات  �سمن  نوفمرب،   17 يوم   " ومتكينها 

اإك�سبو  يف  تنطلق  التي  والتعاي�ض  للت�سامح  الوطني 
اأبرز  من  ع��دد  بح�سور  اأ�سبوع  م��دى  على   2020 دب��ي 
واملنظمات  املتحدة  الأمم  م��ن  العاملية  ال�سخ�سيات 

الدولية وعدد من قادة الراأي واملفكرين.
   وقالت �سعادة عفراء ال�سابري املدير العامل  بوزارة 
الت�سامح والتعاي�ض اإن تركيز الوزارة على ملفي ال�سباب 
واملراأة ياأتي بتوجيهات مبا�سرة من معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان ع�سو جمل�ض الوزراء وزير الت�سامح 

يف  الفاعلية  الفئات  اأه��م  من  باعتبارهما  والتعاي�ض 
عامليا  بل  فقط  املحلي  امل�ستوى  على  لي�ض   – املجتمع 
الوزارة،  اهتمام  بوؤرة  يف  دائما  يجعلهما  ما  وهو  اأي�سا- 
موؤكدة اأن تنظيم موؤمترين عامليني لل�سباب واملراأة، �سمن 
املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ض يدل على اجلدية 
الكاملة يف هذا التوجه، و�سوف ي�سارك باملوؤمترين عدد 
كبري من القيادات الدولية التي حققت اإ�سهامات كبرية 

يف كال املجالني، اإ�سافة اإىل عدد من الوزراء واخلرباء.

اىل  ال�صباب  "من  العاملي  ال�صباب  منتدى  وح��ول 
وزارة  اأن  ال�صابري  امل�صتقبل" اأك��دت  يف  التفكري 
الت�صامح والتعاي�ض ت�صارك بالتعاون مع املوؤ�ص�صة 
الحتادية لل�صباب يف تنظيم املنتدى الذي ي�صلط 
ال�����ص��وء ع��ل��ى الأه��م��ي��ة اإت��اح��ة ال��ف��ر���ص��ة لل�صباب 
املنتدى،  هي  دولية  من�صة  خلل  من  للم�صاركة 
كما ن�صعى اإىل ال�صتفادة من القدرات الإبداعية 
واملرنة ل�صباب العامل، من خلل ا�صتدعاء املواهب 
يف هذا القطاع الأكرث حيوية، حيث ميكن للعامل 
ب��ن��اء ب��رام��ج م�����ص��ت��دام��ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت من 
التكيف  على  ال��ق��ادرة  ال�صبابية  الإمكانات  خ��لل 
واجتاهات  تنتهي  ل  التي  ال�صريعة  التغريات  مع 

الن�صاط العاملي
من  وال�صمولية  "الت�صامح  مبوؤمتر  يتعلق  وفيما 
ال�صابري  اأ�صافت   ،" امل��راأة ومتكينها  اأجل حقوق 
امل�����راأة يف جميع  امل���وؤمت���ر ي��رك��ز ع��ل��ى ق�����ص��اي��ا  اأن 
اأنحاء العامل، ول �صيما دعم ال�صمولية والتمكني 
ال��دول��ي��ة، حيث  املن�صة  ه��ذه  وم��ن خ��لل  للمراأة 
�صت�صتعر�ض امل�صاركات باملوؤمتر، الأ�صاليب الأكرث 
التعليم واملعرفة لكي ت�صاعد  جناحا لتفعيل دور 
على فهم اأف�صل لأهمية القيم الإن�صانية ملواجهة 
التحديات التي تواجهها املراأة اليوم، كما �صي�صدد 
املوؤمتر على دور املراأة الهام واملوؤثر خلل الأ�صهر 
املا�صية يف ال�صتجابة للوباء العاملي كوفيد 19-، 
الدور  على  ال�صوء  ت�صليط  اىل  امل��وؤمت��ر  ويهدف 
الهام التي تقوم به الن�صاء يف خمتلف دول العامل، 

واأهمية دعمها ومتكينها يف خمتلف املجالت.
متكني املراأة .. بني تعزيز قيم الت�صامح وال�صمولية 

وحتديات الأعراف الجتماعية 
وقالت �صعادة عفراء ال�صابري اإن اجلل�صة الأوىل  
الجتماعية  الأع���راف  دور  �صتتناول  امل��وؤمت��ر  من 
غر�ض  وكيفية  اجلن�صني،  بني  الفجوة  ح��دوث  يف 
معايل  بكلمة  وتنطلق  والتعاي�ض،  الت�صامح  قيم 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح 
الريطانية  ال��ب��ارون��ة  ت��ت��ح��دث  ث��م  وال��ت��ع��اي�����ض، 
مورير  وب��ي��رت  بنيامني،  يوني�ض  ك��اري��ن  فلويل 
رئي�ض اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، �صوي�صرا، 
موؤ�ص�صة  ورئي�صة  موؤ�ص�صة  ديوب  بينيتا  تلقي  كما 
الت�صامن الن�صائي الفريقي بال�صنغال، كلمة عن 
جتربتها مع متكني املراأة يف اإفريقيا، اأما اجلل�صة 
والتعاي�ض  ال��ت�����ص��ام��ح  اأه��م��ي��ة  ف��ت��ت��ن��اول  ال��ث��ان��ي��ة 

حتديات  حتمل  ال��ت��ي  ال�صياقات  يف  وال�صمولية 
وامل�صاواة  والتعاي�ض  الت�صامح  واأهمية  حقيقية، 
اإعادة  وكيفية  بالرعاية،  الأويل  الفئات  دع��م  يف 
اإن�صاء جمتمع م�صتقر؟ وتتحدث يف هذه اجلل�صة 
اليونان،  ذا رود(،  اأون  اآية بورويلة موؤ�ص�صة )كود 
فوتوغرافية  م�����ص��ورة  وه��ي  اأك���ر  رادا  وال��ف��ن��ان��ة 

م�صتقل، اأفغان�صتان. 
العاملي  ال�صباب  منتدى  مببادرة  يتعلق  فيما  اأم��ا 
ملعايل  بكلمة  �صتنطلق  اأن��ه��ا  ال�����ص��اب��ري  ف���اأك���دت 
اآل نهيان تتناول الإطار  ال�صيخ نهيان بن مبارك 
ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ت��دى وت���ط���رح روؤي�����ة الإم�������ارات حول 
بر�صالة  اإل��ي��ه��م  ال��و���ص��ول  واأه��م��ي��ة  ال�����ص��ب��اب  دول 
بنت  �صما  معايل  تتحدث  ثم  والتعاي�ض  الت�صامح 
ل�صوؤون  الإم�����ارات  دول���ة  وزي���رة  امل��زروع��ي  �صهيل 
التعاي�ض  قيم  من  ال�صتفادة  كيفية  عن  ال�صباب، 
اأج��ي��ال �صبابية م��رن��ة وحم��ف��زة، وذلك  اأج���ل  م��ن 
م��ن وح���ي جت��رب��ت��ه��ا يف ه���ذا امل���ج���ال، وال��ت��ي تعد 
جتربة اإماراتية متميزة للغاية،  كما تتحدث اإىل 
مبعوثة  ويكراماناياكي  جاياثما  ال�صيدة  املنتدى 
ال�صباب عن  ل�صوؤون  املتحدة  العام للأمم  الأمني 
ال�صباب  واإب��داع��ات  ق��درات  من  ال�صتفادة  كيفية 

من اأجل م�صتقبل اأكرث اإ�صراًقا، ثم تطرح 
الدكتورة دينا ع�صاف من�ّصق الأمم املتحدة املقيم 
ل��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة، ن��ائ��ب امل��ف��و���ض العام 
روؤيتها  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  امل��ت��ح��دة يف  ل���لأمم 
حول م�صاركة ال�صباب الفعالة من خلل الإبداع 

والفنون يف تعزيز القيم الإن�صانية.

جتارب �صبابية ملهمة على مائدة منتدى ال�صباب
امل��ن��ت��دى م��ف��ت��وح لكافة  اأن   واأ���ص��اف��ت ال�����ص��اب��ري 
ال���ذي���ن يح�صرون  ����ص���واء  ال�����ص��ب��اب��ي��ة  الأ�����ص����وات 
خلل  م��ن  اأو  دب��ي،   2020 اإك�صبو  يف  اجلل�صات 
الت�صامح  ل���وزارة  الر�صمي  امل��وق��ع  ع��ر  متابعتها 
وال��ت��ع��اي�����ض، ث��م ت��ت��ح��دث ال�����ص��ي��دة ن���ور حممودي 
عن  ال��ع��امل��ي  الك�صفي  امل��ك��ت��ب  يف  ال�����ص��ب��اب  ممثلة 
الك�صافة،  خ��لل  من  والن�صباط  الت�صامح  درب 
العديد  اأي�صا  تت�صمن  املنتدى  اأجندة  اأن  موؤكدة 
والعامل  الإم������ارات  ل�صباب  ال��ن��ج��اح  ق�ص�ض  م��ن 
ملهمة  جت���ارب  وجميعها  امل���ج���الت،  خمتلف  يف 
ي�صت�صيف املنتدى اأبطالها لتكون مبثابة النموذج 
الت�صامح  وزارة  �صعي  اإط��ار  يف  للآخرين،  وامللهم 
�صباب  ل��دى  الإيجابية  القيم  لتفعيل  والتعاي�ض 

بارام  ال�صيد  بكلمة  ال��ت��ج��ارب  وت��ب��داأ  امل�صتقبل، 
اآب�ض  ه��ات�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  ال��رئ��ي�����ض  جاجي 
كلمة ل�صيوف املنتدى تتناول ق�صته حتت عنوان 
ثم  التغيري"،  �صناع  - كن من  "امل�صتحيل ممكن 
�صركة  العلماء من موؤ�ص�صة  ال�صيدة عمرية  تلقي 
حتت  جتربتها  عن  الإداري،  للتنظيم  اإف  اإل  اإي��ه 
ثم  الإماراتيني"،  لزملئي  مر�صدة  يد  عنوان" 
ال�صيدة اأميليا برودكا الرئي�صة واملوؤ�ص�صة امل�صاركة 
"برامج  يف  جتربتها  �صكات�ض" عن  "اك�صبو�صر  ل� 

متكني ال�صباب من خلل التزلج على اللوح". 

بروؤية  امل�صتقبل"  و�صنع  العقول  "توا�صل  �صعار 
الت�صامح" "فر�صان 

ال�صباب  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اأن  ال�����ص��اب��ري  واأ���ص��اف��ت 

ل  والتعاي�ض  للت�صامح  الوطني  املهرجان  خ��لل 
يتوقف على املنتدى العاملي للت�صامح واإمنا تقدم 
اأي�صا ن�صخة ا�صتثنائية  وزارة الت�صامح والتعاي�ض 
من فر�صان الت�صامح حتت �صعار "توا�صل العقول 
لطلب  كامل  يوما  وك��ذل��ك  امل�صتقبل"،  و�صنع 
فئة  تركز على  وكلها  باجلامعات  الت�صامح  اأندية 
ال�����ص��ب��اب، لي�ض م��ن الإم������ارات ف��ق��ط واإمن����ا على 
م�صتوى العامل وزارة الت�صامح والتعاي�ض، موؤكدة 
تعزيز  اإىل  يهدف  الت�صامح  فر�صان  برنامج  اأن  
مفهوم الت�صامح والرتكيز على خطط العمل على 
الإم���ارات  اإب���راز  م��ع  وال��ع��امل��ي  الوطني  امل�صتويني 
ي�صم  مت�صامح  كمجتمع  عامليا  منوذًجا  بو�صفها 
عمل  ور�ض  الرنامج  ينظم  ولذا  جن�صية،   200
حتويل  م�صار  يف  احل�����ص��ور  ت�صحب  متخ�ص�صة 

يت�صمن تعريفهم باملفاتيح ال�صتة التي ت�صكل قيم 
الت�صامح يف الع�صر احلديث. 

وثمنت ال�صابري جهود ال�صركاء ال�صرتاتيجيني 
باأن�صطة  يتعلق  فيما  والتعاي�ض  الت�صامح  ل��وزارة 
ومنها  للت�صامح،  الوطني  امل��ه��رج��ان  يف  ال�صباب 
اخلارجية  ووزارة  لل�صباب،  الحت��ادي��ة  املوؤ�ص�صة 
واإك�صبو2020  واليون�صكو،  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون 

دبي.
من  بالعديد  الت�صامح  ف��ر���ص��ان  ب��رن��ام��ج  وي��زخ��ر 
تيموثي  ال�صيد  يتحدث  حيث  الرائعة  التجارب 
�صميث من كلية �صرطة اأبو ظبي عن جتربته مع 
فر�صان الت�صامح واأثرها عليه، وكذا ال�صيدة دون 
�صناء  وال�صيدة  كند،  م�صت�صفى  م��ن  كيوزم�صكي 

حممد الداومي الحتاد للطريان. 

�صهدناه  ده�صنا مبا  "لقد  اجلامعة 
التطبيقات  يف  ك��ب��ري  ت���ط���ور  م���ن 
اجلامعة  ت�صتخدمها  التي  التقنية 
التعليمية،  مبنظومتها  ل��لرت��ق��اء 
الرائدة،  الوطنية  اجل��ام��ع��ة  وه��ي 
وال����ت����ي وق������ع ع���ل���ى ع���ات���ق���ه���ا منذ 
بالتعليم  ال���ن���ه���و����ض  ت��اأ���ص�����ص��ي��ه��ا 
الأكادميي واإعداد الكوادر الوطنية، 
تعليمية  ب���ن���ي���ة  مت���ت���ل���ك  وب�����ات�����ت 

 2020 اإك�������ص���ب���و  يف  الإم��������������ارات 
العلمية  م��ك��ان��ت��ه��ا  ي��ج�����ص��د  دب������ي، 
والأكادميية بني خمتلف موؤ�ص�صات 
التعليم العايل يف الدولة واملنطقة، 
مواجهة  على  جدارتها  اأثبتت  وقد 
التحديات وارتياد عامل املعرفة، من 
وم�صاقتها  براجمها  تطوير  خلل 
�صوق  حاجة  تلبي  التي  الأكادميية 
العمل من كافة التخ�ص�صات، وهي 

يف  لتكون  اأهلتها  دقيقة،  ومعايري 
وهي  احلكومة،  ل��دى  الثقة  موقع 
املوؤ�ص�صة الوطنية الرائدة يف جمال 
قدمت  العلمي،  وال��ب��ح��ث  التعليم 
للوطن خلل اأربعة عقود اآلفاً من 
اخلريجني واخلريجات، الذين تقع 
الوطنية،  امل�صوؤولية  عاتقهم  على 
وه��ا ه��ي ال��ي��وم ت�صبح ن��اف��ذة تطل 
ع��ل��ى ال��ع��امل ع��ر اإك�����ص��ب��و 2020 

اأكادميية متطورة وعالية  وخرات 
، ل���ص��ي��م��ا ون��ح��ن يف دولة  اجل����ودة 
اللم�صتحيل، فقد اأثبتت اجلامعة 
ت���رج���م���ة اخلطط  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا 
ال�صرتاتيجية  الوطنية  والرامج 
املوؤ�ص�صات  م�������ص���اف  يف  ،وب�����ات�����ت 

التعليمية العاملية الرائدة."
واأ���ص��اف را���ص��د ال��ه��اج��ري- موظف 
جامعة  م�������ص���ارك���ة  اأن  ح���ك���وم���ي، 

متتلكه من خرات اأكادميية عالية 
امل�����ص��ت��وى، وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن برامج 
خمرجات  اأح��دث  ت�صاهي  ومناهج 

التعليم املعا�صر. 
ي���ا ما�ض-  واأ�����ص����اف ع��ل��ي م���ب���ارك 
اأن اختيار جامعة  موظف حكومي، 
ملوؤ�ص�صات  ممثلة  لتكون  الإم�����ارات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ال����دول����ة، جاء 
ومعطيات  م����وؤ�����ص����رات  ع���ل���ى  ب���ن���اء 

التطور  م��واك��ب��ة  يف  ق��دم��اً  ما�صية 
التكنولوجي املعا�صر، الذي انعك�ض 
على براجمها وم�صتوى خريجيها.

ال��ع��ف��اري- موظف  �صهيل  اأك��د  كما 
���ص��اه��ده يف جناح  م���ا  اأن  ح��ك��وم��ي، 
اأن جامعة  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  اجل��ام��ع��ة  
اأن  ج����دارة  ع��ن  ت�صتحق  الإم������ارات 
تتوىل م�صوؤولية الريادة الأكادميية 
بني موؤ�ص�صات التعليم يف الدولة، ملا 

•• دبي - الفجر

 ���ص��ه��د ج���ن���اح ج���ام���ع���ة الإم���������ارات 
اإك�صبو  معر�ض  يف  املتحدة  العربية 
من  ك��ب��ريا  اإق���ب���اًل  دب����ي،   2020
اجلن�صيات،  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال������زوار 
حيث ا�صتوقفت التطبيقات التقنية 
التي يقدمها اجلناح اهتمام الزوار، 
مما يعزز من مكانة ودور اجلامعة 
والبحث  ال���ع���ل���م���ي���ة  ال������ري������ادة  يف 
رائدة  وطنية  كموؤ�ص�صة  الأكادميي 
واملجتمع  ال��دول��ة  رف��د  يف  �صاهمت 
الكوادر  م��ن  واخل���رات  بالكفاءات 
الوطنية التي تتبواأ منا�صب القيادة 
موؤ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  يف  وال�����ري�����ادة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال���دول���ة 
تطوير  يف  �صاهمت  كما   ، واخلا�ض 
من  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  وارت���ق���اء 
خمرجات  اأح���دث  مواكبتها  خ��لل 

التعليم املعا�صر.
واأ�صار مبارك بن حمريم- موظف 
ح��ك��وم��ي، خ���لل ج��ول��ت��ه يف جناح 

دب�����ي ل��ن��ق��ل �����ص����ورة م�����ص��رف��ة عن 
التعليم يف الإمارات ولتوؤكد املكانة 
العلمية الرائدة التي ت�صطلع بها.

ك��م��ا ق����ال ع��ب��د ال��ع��زي��ز حم��م��د – 
جداً  �صعيد  اأن���ه  ح��ك��وم��ي،  م��وظ��ف 
جامعة  ج����ن����اح  يف  �����ص����اه����دة  مب�����ا 
الإم����ارات ومب��ا ق��دم��ه الطلبة من 
والتطبيقات  للتقنيات  واٍف  ���ص��رح 
ت��ط��رح��ه��ا اجل��ام��ع��ة كنموذج  ال��ت��ي 
،وما  الدولة  يف  الأكادميي  للتطور 
و���ص��ل��ت اإل��ي��ه اجل��ام��ع��ة م��ن مكانة 
�صقل  على  .والعمل  ريادية  علمية 
املهارات واخلرات الكادميية ،وفق 
العاملية  الأك��ادمي��ي��ة  املعايري  اأع��ل��ى 
"اإن املرء  .واأ���ص��ارت حمده جم��دي، 
يقف عاجزاً عن التعبري ملا �صاهده 
2020 دب��ي  وما قدمه  اإك�صبو  يف 
من �صورة م�صرفة لدولة الإمارات 
ح�صارًة وثقافة، كما عرت جامعة 
جناحها  خ������لل  م�����ن  الإم�������������ارات 
يف اإك�������ص���ب���و اأن����ه����ا ج���ام���ع���ة ال������رواد 

بجدارة."

اإقبال كبري  للزوار على جناح جامعة الإمارات يف اإك�شبو 2020

مبارك بن حمريم عبدالعزيز حممد علي مباركرا�سد الهاجري �سهيل العفاري حمدة جمدي

حدائق احلكايات تبهر زوار جناح اأذربيجان يف اأك�شبو 2020 
•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

ال�صتدامة  اأذربيجان يف منطقة  يقع جناح 
ت�صل  دبي، على م�صاحة   2020 اأك�صبو  يف 
1300 مرت مربع من الب�صاتني  اإىل نحو 
جناح  ج���اء  وال���ت���ج���ول،  للم�صي  وم�������ص���ارات 
يف  وبا�صطاً  الطبيعة  على  مركزاً  اأذربيجان 
ت�صميمه اللون الأخ�صر م�صجعاً الزوار على 

وامل�صاركة  وال�صتثمار  بالطبيعة  ال�صتمتاع 
الكون  ل�صلمة  البيئي  التوازن  ا�صتعادة  يف 
م��ن ال��ت��ل��وث، ك��م��ا ت��ق��ع دول���ة اأذرب��ي��ج��ان يف 
واأ�صيا  ال�صرقية  اأوروب��ا  مفرتق الطرق بني 
ال�صرق  من  قزوين  بحر  فيحدها  الغربية، 
ورو�صيا من ال�صمال وجورجيا من ال�صمال 
ال��غ��رب��ي واأرم��ي��ن��ي��ا اإىل ال��غ��رب واإي������ران يف 
�صوي�صرا  م��ن  بالقرب  تقع  بينما  اجل��ن��وب، 

وجورجيا  وهولندا  الأ�صود  واجلبل  واملانيا 
اأك�صبو  يف  ال�صتدامة  منطقة  خريطة  على 

.  2020
الإ�صلمية  ال�����دول  اأوىل  م���ن  اأذرب���ي���ج���ان 
وعلمانية  دميقراطية  تكون  اأن  �صعت  التى 
م��وح��دة م��ع ت���راث ث��ق��ايف وت��اري��خ��ي قدمي، 
معظم  بها  تباهي  وتقاليد  ع���ادات  ولديها 
حظر  ملنظمة  اأن�صمنت  كما  املنطقة،  دول 
برنامج  يف  وامل�صاركة  الكيميائية  الأ�صلحة 
ال�����ص��لم ملنظمة حلف  اأج���ل  ال�����ص��راك��ة م��ن 
�صمال الأطل�صي، ورمبا هذا التوجه ما جعل 
اأذربيجان ت�صمم جناحها يف اأك�صبو 2020 
�صعاراً  وات��خ��اذه  امل�صتقبل  ب��ذور  من��ط  على 
ر�صالة  تعتر  وه��ى  اأك�����ص��ب��و،  يف  لها  ر�صميا 
امل�صتقبل  ���ص��ان��ع  الإن�����ص��ان  يف  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار 
امل�صتدامة  التنمية  بتحقيق  الكون  وملهم 

وحت�صني البيئة واحلفاظ عليها.
معماري  بت�صميم  اأذرب��ي��ج��ان  جناح  يتمتع 
وي�صغل  وال��ورق��ة،  ال�صجرة  م��ن  م�صتوحى 
مربعاً  م������رتاً   2086 ق����دره����ا  م�����ص��اح��ة 
حدائق  م���رب���ع  م���رت   1300 ب���الإ����ص���اف���ة 

و�صيلحظ  ال������زوار،  ي��خ��و���ص��ه��ا  وم�����ص��ارات 
ر�صائل  اأن اجلناح يحتوي على عدة  ال��زوار 
�صمنية منها اإعادة تدوير املواد امل�صتخدمة 
بهدف تقلي�ض العتماد على املواد والطاقة 
الأ�صاءة  ا�صتخدام  وذل��ك من خلل  وامل��اء، 
اخلارجي،  والتظليل  الطبيعية  والتهوية 
ا�صتخدام  ����ص���م���ان  ه����و  ال����ث����اين  وامل�����ح�����ور 
الكميات  تقليل  خ���لل  م��ن  وال��ن��ظ��م  امل����واد 
املهدورة من الطاقة واملاء وتوفري احلرارة 
وال��ت��ري��د، ام���ا امل��ح��ور ال��ث��ال��ث ه��و توريد 
كافة املتطلبات من م�صادر م�صتدامة تقوم 
عن  الناجتة  الكربونية  النبعاثات  بتقليل 
ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية ومياه الأمطار. 
اأذرب��ي��ج��ان يف  نائبة مفو�ض ج��ن��اح  وذك���رت 
�صابق مع و�صائل  2020 يف حديث  اأك�صبو 
اإعلم ، اأن م�صاركة اأذربيجان يف هذا احلدث 
بعاداتها  التعريف  لدولتها  �صيتيح  الكبري 
لل�صياحة  وال��رتوي��ج  جانب  من  وتقاليدها 
وال�صتثمار من جانب اأخر، كما تدعو دول 
العامل من خلل جناحهم يف اأك�صبو للتكاتف 
الإنبعاثات  تقلي�ض  اأج���ل  م��ن  والت�صامن 

ال��ك��رب��ون��ي��ة وت��ل��وث ال��ك��ون واحل���ف���اظ على 
البيئة بتحويلها ل�صديقة البيئة من خلل 
الطاقة النظيفة والبيئة اخل�صراء، م�صرية 
اإىل اأن اأذربيجان حتر�ض دائما على امل�صاركة 
اأك�صبو  اأخرها يف  الدولية وكان  املعار�ض  يف 
، وامل�صاركة يف دبي يعد ا�صتثمار يف  ميلنو 
العقول  توا�صل  لرتباط  وعنوان  امل�صتقبل 

و�صنع م�صتقبل اأف�صل.
جناح  املفو�ض  نائب  جارت�صالوفا  واأ���ص��ارت 
2020 خ���لل لقاء  اأك�����ص��ب��و  اأذرب��ي��ج��ان يف 
احلدث  هذا  يف  تعر�ض  اأذربيجان  اأن  �صابق 
العظيم اأهم معاملها ال�صياحية و�صبل الزيارة 
ومرونة و�صهولة القوانني العمة للزائرين، 
واأن اجلناح جاء يحاكي الطبيعة با�صتخدام 
ال�صجر  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  ال�����ص��م�����ض  اأ���ص��ه��ة 
م�����ص��در ال��ن��ق��اء وورق الأ���ص��ج��ار ال��ت��ى حتد 
اخلطري  والتلوث  الكربوين  الإنبعاث  من 
واملهدد حلياة الإن�صان، كما يعر�ض يف جناح 
اأذربيجان امللب�ض التقليدية التى تعر عن 
حلديقة  كامل  عر�ض  مع  الوطنية  الهوية 
احلكايات عر �صا�صات عملقة وجم�صمات 

وامللفتة  املبهرة  الأل���وان وال���ص��اءة  تنم عن 
يو�صح  و�صمعي  ب�صري  ع��ر���ض  م��ع  لنظر، 
و�صوف  باأذربيجان،  اخللبة  املناظر  تنوع 
ت�صرب  ال��ت��ى  الأح��ج��ار  على  ال����زوار  يطلع 
اأي�صا  ال��ف��ن��ي  ال��ت��اري��خ ول��ل��ج��ان��ب  يف ع��م��ق 
واملو�صيقى يف عر�ض للآلت امل�صتخدمة يف 
بالفنون والثقافة يف  املرتبط  الفن والغناء 

اأذربيجان.
هذا  اأن  اإىل  اأ����ص���ارت   2020 اأك�����ص��ب��و  وع���ن 
احل�����دث ال������دويل ���ص��ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ص��ة اأم����ام 
�صاأنها  م��ن  دول��ي��ة  اتفاقيات  لعقد  اجلميع 
ال��ت��ام جلميع مناحي احل��ي��اة من  ال��رتوي��ج 

وال�صياحة  ك��ال�����ص��ن��اع��ة  م��ه��م��ة  ق���ط���اع���ات 
وال�صتثمار وجذب روؤو���ض الأم��وال ل�صغها 
والتعليم وغريها من اجلوانب  التجارة  يف 
احل��ي��ات��ي��ة، ف�����ص��ل ع���ن امل��ه��رج��ان��ات التى 
الثقايف  ومنها  ع��ام  ك��ل  اأذرب��ي��ج��ان  تنظمها 
باأ�صم مهرجان الرومان الذي  الذي يعرف 
الفاكهة  م��ن  وي��ع��د  املطبخ  ب��اأط��ب��اق  يتميز 
الرق�صات  املهرجان  ه��ذا  وي�صم  الأ�صا�صية 
واأكدت   ، التقليدية  الأذربيجية  واملو�صيقى 
فر�صة  ل��دول��ت��ه��ا  اأت����اح   2020 اأك�����ص��ب��و  ان 
عظيمة للتعريف بها ومبا ت�صنعه من اأجل 

الإن�صانية
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حفل ملو�شيقى اجلاز احتفال باليوم 
العاملي ملوناكو يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي  –  الفجر

لأورك�صرتا  مو�صيقيا  حفل  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  اليوبيل  م�صرح  �صهد 
فاعليات  �صل�صلة  �صمن  وذل��ك  كبري،  ح�صد  بح�صور  الق�صر"  "حر�ض 

للحتفال باليوم الوطني ملوناكو يف اإك�صبو 2020 دبي
يف  وطني  لن�صيد  الأول  احل��ي  العر�ض  الق�صر  حر�ض  اأورك�����ص��رتا  وقدمت 
املقطوعات  م��ن  ع���ددا  اأي�����ص��ا  الأورك�����ص��رتا  وع��زف��ت  دب���ي؛   2020 اإك�صبو 

ال�صهرية مثل اأغنية "حلمت حلما" ومقطوعة "فيفا ل فيدا".
 تتكون الفرقة من 26 ع�صوا وتطورت اآلتها عر الع�صور.

اجلناح الأ�شرتايل يعر�س العمل 
الفني NFT يف اإك�شبو دبي 2020

•• دبي - الفجر

 ت�صمل الفعاليات واملبادرات املبتكرة التي يقدمها اجلناح الأ�صرتايل يف اإك�صبو 
 MORROW 2021 دبي ح�صول كل زائر على عمل فني من اإنتاج
املبادرة  هذه  وترز   .Terra Virtua مع  بالتعاون   Collective
متيز اأ�صرتاليا يف ا�صتخدام البتكار على ال�صعيدين الثقايف والتجاري عر 

 .NFT توفري حمرك جتاري جديد يتمثل يف العمل الفني
وقد متت جتربة هذا النظام خلل �صهر اأكتوبر، حيث قام الزوار بتحميل 
ال��ذي �صممته  اأ�صرتاليا"،  اأزه��ار  "�صعار  بهم  الفني اخلا�ض   NFT عمل 
جا�صينتا واير. والذي يتم عر�صه يف النفق الرتحيبي للجناح الأ�صرتايل. 
اأ�صرتاليا واملنطقتني وميثلها عر  ال�صت يف  يجمع العمل الفني الوليات 

اأزهار.   6
NFT احلديثة لزوار اجلناح �صهرياً، ما  الفنية بنظام  �صتتوفر الأعمال 
عملية  اإج��راء  خ��لل  من  ح�صري  رقمي  فني  عمل  بتحميل  لهم  �صي�صمح 
املتوفرة  الفنية  الأعمال  تتغري  �صوف   .QR رمز  با�صتخدام  م�صح �صوئي 
من  املمتدة  ال��ف��رتة  خ��لل   2020 دب��ي  اإك�صبو  يف  �صهرياً   NFT بنظام 
اأكتوبر 2021 وحتى مار�ض 2022، حيث �صت�صم جمموعة متنوعة من 
الأعمال الفنية الأ�صرتالية الأ�صيلة مبا فيها اأعمال فنانني اأ�صرتاليني من 

ال�صكان الأ�صليني وعدد من الفنانني ال�صاعدين ال�صباب. 
كبار  �صرفة  يف   NFT بنظام  رقمية  ن�صخة  بعر�ض  نوفمر  �صهر  يتميز 
قبل  م��ن  ت�صميمها  مت  وال��ت��ي  م���رتاً   22 ب��ط��ول   Majlis ال�صخ�صيات 
الإماراتي خالد مزينه. ويقدم  تايرون وايغانا والفنان  الأ�صرتايل  الفنان 
احل�����ص��ول على  اإم��ك��ان��ي��ة  تتمثل يف  نوفمر  �صهر  خ��لل  م��ف��اج��اأة  اجل��ن��اح 
ال�صيوف  لكافة   NFT بنظام  الفني  العمل  ن�صخة جمانية ح�صرية من 
الذين زاروا اجلناح ثلث مرات خلل ال�صهر وقاموا بتحميل اأعماًل فنية 
الأعمال  العديد من  على  الط��لع  ال��زوار  باإمكان  �صيكون  خمتلفة، حيث 

الفنية والختيار من بني هذه املجموعة املتنوعة. 
املوجودة يف  والوجوه  الفنية  الأعمال  با�صتخدام   NFT ن�صخ  مت ت�صميم 
اجلناح والتي مت ر�صمها بنظام الر�صوم املتحركة لإ�صفاء ُبعد اأكرث حيوية 
بنظام  الفنية  الأعمال  �صوق  اإىل  للدخول  �صل�صاً  ويعد هذا متهيداً  عليها. 
يقدم  بينما  الأوىل،  للمرة  عليه  يتعرفون  الذين  لأولئك  خا�صة   NFT
التذكارات  جلمع  رائعة  فر�صة  واملحرتفني  اجل��دد  امل�صتخدمني  من  لكل 

الأ�صرتالية التي ميكن الحتفاظ بها اأو تداولها جتارياً فيما بعد. 
 2020 اإك�صبو  يف  لأ�صرتاليا  ال��ع��ام  املفو�ض  م��اك��غ��وان،  جو�صتني  وي��ق��ول 
دبي: "نحن ندعم البتكار والتكنولوجيا ونفخر بكوننا املن�صة املتخ�ص�صة 
م��ا بني  اأن يحققه يف اجل��م��ع  مل��ا ميكن  وذل���ك  املبتكر  امل�����ص��ار  ه��ذا  يف مثل 

التكنولوجيا والفن".
بل  فقط�،  الفني  والتثقيف  املتعة  تقدمي  على  يقت�صر  ل  "اإنه  وي�صيف: 
تقدمه  مبا  �صعداء  فنحن  الطويل،  امل��دى  على  فنية  قيمة  لي�صبح  ميتد 
 NFT اأعمال فنية بنظام  اإبداع  MORROW Collective من 
حيث تت�صامن مع فنون ال�صرد يف اجلناح الأ�صرتايل لتقدمي �صورة حية 
املتنوع، ونحن نقدم لهما كل دعمنا كونهم ياأخذون زمام  اأ�صرتاليا  لواقع 
لزوار  الباب  بذلك  نفتح  اأننا  كما  امل�صوق،   NFT نظام  ع��امل  يف  امل��ب��ادرة 
اجل��ن��اح ك��ي ي�����ص��ارك��وا يف جت��رب��ة ال��ت��وا���ص��ل م��ع اأ���ص��رتال��ي��ا والط����لع على 

اإمكانياتها الهائلة ب�صكل مبا�صر". 

لزوار اإك�سبو 2020 دبي 

فريق الأداء الوطني الدمناركي  يقدم عر�شا مبهرا للجمباز الإيقاعي

تع زوار اإك�شبو 2020 دبي على م�شرح دبي ميلينيوم اأورك�شرتا ل �شونورا �شانتانريا املك�شيكية ال�شهرية متمُ

اإك�سبو 2020 ي�ست�سيف امل�سابقات الفردية لبطولة العامل للبولينغ

توجان بالذهب بعد مناف�شات �شر�شة وال�شويد و�شنغافورة تمُ

اأ�سبوع مقاطعة �سان�سي 

اإك�شبو دبي 2020 يفتح نوافذ اأمام خمتلف املقاطعات ال�شينية 

•• دبي - الفجر

 بح�صور  �صعادة فرانز مايكل �صكولدملني، 
الدولة،  ل���دى  ال���دمن���ارك  ���ص��ف��ري مم��ل��ك��ة 
وامل���ف���و����ض ال����ع����ام مل��م��ل��ك��ة ال�����دمن�����ارك يف 
2020 دبي، قدم الفريق الوطني  اإك�صبو 
الدمناركي للجمباز الإيقاعي احلديث اأداء 
والتناغم  العالية  بحرفيته  متيز  مبهرا، 
ا�صت�صافته  ال����ذي  ال��ف��ري��ق،  اأع�����ص��اء  ب��ني 
اإك�صبو  م���رك���ز  يف  ال���واق���ع���ة  ب�����ارك  اأو����ص���ي 

والرفاهية. واللياقة  للريا�صة   2020
ع�صواً   28 م��ن  املكونة  املجموعة  قدمت 
وال�صابات،  ال�صباب  بالت�صاوي بني  مق�صمة 
الفني  والقفز  الرق�ض  بني  يجمع  عر�صاً 
ت�����ص��ك��ي��لت معقدة  ل��ت��ك��وي��ن  واجل���م���ب���از  
نتاج  ه��ي  الأداء،  يف  عالية  م��ه��ارة  تتطلب 
يخ�صع  ال��ذي  وامل�صتمر  املكثف  للتدريب 

يومية،  �صاعات   9 مل��دة  الفريق  اأع�صاء  له 
ت�صتمر  م��غ��ل��ق��ة  ت����دري����ب  م��ع�����ص��ك��رات  يف 
مل���دة ���ص��ه��ري��ن م��ت��ت��ال��ي��ني، وه���و م���ا ارتقى 
اإىل م�صتويات عالية احلرفية،  مبهاراتهم 
يف  املميزة  عرو�صهم  تقدمي  م��ن  مكنتهم 
من  مكنتهم  كما  ال��ع��امل،  اأرج����اء  خمتلف 
ع��ق��د جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ور�����ض العمل 
التدريبية التي تهدف لتحفيز النا�ض على 

ممار�صة اجلمباز والرتباط بالريا�صة. 
مدربة  اأن��در���ص��ن،  فريد�صلوند  دي��ن  قالت 
الفريق وم�صممة الرق�صات: "يريد فريق 
الأداء الوطني الدمناركي جت�صيد فكرة اأن 
عام،  ب�صكل  الريا�صة،  وممار�صة  اجلمباز 
للجميع،  ومتاحة  ممتعة  تكون  اأن  يجب 
ممار�صته  مي��ك��ن  اأم���ر  ه��ي  ال��ري��ا���ص��ة  واأن 
مدى احلياة،  كما ت�صاهم الريا�صة يف ربط 
النا�ض من كافة اأنحاء العامل مع بع�صهم 

البع�ض، وهي الفكرة التي جتعلنا نتجول 
ح���ول ال���ع���امل ل��ت��ق��دمي ع��رو���ص��ن��ا، ومنها 
2020 دبي، الذي  اإك�صبو  عر�صنا هذا يف 
جعلنا ن�صعر وكاأننا طفنا العامل باأكمله."

الفريق،  لع���ب���ات  اإح������دى  ج�����ويل،  ق���ال���ت 
"جتربة  الإخ����ب����اري����ة:  اإك�����ص��ب��و  خل���دم���ات 
2020 دبي،  اإك�صبو   اأك��ون يف  اأن  مده�صة 
والأم��ر الذي �صوف اأتذكره اإىل الأب��د، هو 
روؤي���ة ه��ذا الكم م��ن الإب���داع يف ك��ل مكان، 
الثقافات  جميع  م��ن  بالنا�ض  والح��ت��ك��اك 

واجلن�صيات ." 
اأنتوين، اأحد اأع�صاء الفريق:"اإن  كما قال 
القوة  القوية مينحان  اجلمباز وتدريباته 
�صعادة  اأكرث  والبهجة معا، ويجعل احلياة 
دب��ي لإي�صال  وال��ي��وم نحن يف  واإي��ج��اب��ي��ة، 
اإك�صبو  وج��م��ه��ور  زوار  اإىل  ال��ر���ص��ال��ة  ه��ذه 

دبي."  2020
يقدم  والرفاهية  والريا�صة  اللياقة  مركز 
يومي،  ب�صكل  ريا�صية  واأن�صطة  فعاليات 

دبي   2020 اإك�صبو  ل���زوار  اأب��واب��ه  ويفتح 
ب�صكل جماين، ويقع يف منطقة التنقل.

•• دبي - الفجر 

اأ�صدل  ك��ب��ري،  و���ص��ط ح�����ص��ور ج��م��اه��ريي 
يف  الريا�صية  امل��لع��ب  اأر����ض  على  ال�صتار 
متاأخرة  �صاعة  دبي، خلل   2020 اإك�صبو 
من م�صاء يوم  اأول اأول اأم�ض، على بطولة 
بطولة  �صمن  املقامة  الفردية،  امل�صابقات 
العامل للبولينغ، التي انطلقت يف ال�صاد�ض 
يوم  ح��ت��ى  وت�صتمر  اجل����اري  ن��وف��م��ر  م��ن 
جمل�ض  وينظمها  نف�صه،  ال�صهر  من   26
دبي الريا�صي بالتعاون مع احتاد الإمارات 

للبولينغ والحتاد الدويل للبولينغ.
حيث جنحت �صنغافورة يف ح�صد امليداليتني 
البطولت  نهائي  يف  والف�صية،  الذهبية 
ُت���وج���ت كندا  ال���ف���ردي���ة ل��ل�����ص��ي��دات، ف��ي��م��ا 
بامليدالية الرونزية عن الفئة نف�صها. اأما 
يف نهائي الرجال فحققت ال�صويد امليدالية 
انتزاع  م��ن  فنلندا  متكنت  فيما  الذهبية، 
تقا�صمت كوريا  الف�صية، يف حني  امليدالية 
الرونزية.  امليدالية  اإيطاليا  و  اجلنوبية 
و�صهدت بطولة امل�صابقات الفردية مناف�صة 
هتافات  و�����ص����ط  ال����لع����ب����ني،  ب����ني  ق����وي����ة 

مدرجات  م��لأت  التي  اجلماهري  وت�صجيع 
ملعب اإك�صبو 2020 الريا�صية.

وت���ع���د ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة الأك������ر والأح������دث 
اللعبة،  ب����ط����ولت  ب����ني  الإط���������لق  ع���ل���ى 
فيها  ويتناف�ض  ج��دي��دة،  روؤي��ة  متثل  حيث 
اإىل  البولينغ،  العامل يف  اأبطال  كوكبة من 
فئة مت  الهمم، يف  اأ�صحاب  م�صاركة  جانب 
تخ�صي�صها لهم لأول مرة يف هذه البطولة 
قا�صم  جمال  �صعادة  وق��ال  انطلقها.  منذ 
الإماراتي  الحت���اد  رئي�ض  ن��ائ��ب  �صلطان، 
الإم���ارات  دول��ة  ا�صت�صافة  "اإن  للبولينغ: 
العاملية  البطولة  ل��ه��ذه  امل��ت��ح��دة  العربية 
الكبرية، يوؤكد الثقل الريا�صي الذي باتت 
العاملية،  الريا�صة  خريطة  على  به  تتمتع 
ال�����ذي توليه  ال��ك��ب��ري  ب��ف�����ص��ل اله���ت���م���ام 
ال�صمو  �صاحب  ب��ق��ي��ادة  الإم�����ارات  حكومة 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
الدولة، حفظه اهلل، و اأخيه �صاحب ال�صمو 
نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
ال�صمو  اأ�صحاب  دبي، رعاه اهلل، واإخوانهما 
حكام الإمارات. واأ�صاف: "تت�صمن بطولة 

العاملية  ال�صوبر  ه��ي:  ف��ئ��ات  ث��لث  ال��ع��امل 
وبطولة  وال�����ص��ي��دات،  ل��ل��رج��ال  للبولينغ 
فئة  ال��ه��م��م،  لأ���ص��ح��اب  للبولينغ  ال��ع��امل 
الكرا�صي املتحركة، والتي تنطلق لأول مرة 
العامل  وبطولة  اللعبة،  بطولت  تاريخ  يف 
لكبار لعبي البولينغ للفئات العمرية من 

55 اإىل 65 عاماً. م�صرياً اإىل اأن اإجمايل 
البطولت  يف  امل�����ص��ارك��ني  ال��لع��ب��ني  ع���دد 
الثلث و�صل اإىل 512 لعب من خمتلف 
 247 بينهم  م��ن  والأع����م����ار،  اجل��ن�����ص��ي��ات 
لع��ب��اً ولع��ب��ة يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل للرجال 
دول  دول��ة من   46 ي��اأت��ون من  وال�صيدات، 

الهمم يف  اأ�صحاب  العامل، و48 لعبا من 
بطولة البارا بولينج.

واأكد يف ت�صريحات خا�صة لفريق خدمات 
دولة  م��ن��ت��خ��ب  "اأن  الإخ���ب���اري���ة:  اإك�����ص��ب��و 
الإمارات العربية املتحدة قد خ�صع لعملية 
جتديد واإحلل خلل الفرتة املا�صية، ومت 
املواطنة،  ال�صابة  العنا�صر  من  فريق  بناء 
ونتمنى حتقيق بطولت ت�صاف اإىل ر�صيد 

دولة الإمارات يف هذا ال�صياق" . 
�صت�صهم  البطولة  اأن هذه  على  تاأكيده  مع 
اإىل حد كبري يف رفد لعبي املنتخب مبزيد 

من اخلرات الفنية يف هذه اللعبة.
يوليه  ال���ذي  الكبري  ب��اله��ت��م��ام  اأ���ص��اد  كما 
ال��ري��ا���ص��ي وال��ه��ي��ئ��ة العامة  جم��ل�����ض دب���ي 
البطولة  اإخ�����راج ه���ذه  ب��ه��دف  ل��ل��ري��ا���ص��ة، 
العربية  الإم�������ارات  ب���دول���ة  ت��ل��ي��ق  ب�����ص��ورة 
الذي  الكبري  الدعم  اأي�صاً  مثمناُ  املتحدة، 
وفرته اإدارة اإك�صبو 20ِ20، عر تخ�صي�ض 
م��وق��ع م��ت��م��ي��ز لإق���ام���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ات عليه، 
والرتويج  باللعبة  التعريف  يف  ي�صهم  م��ا 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ل��ه��ا 

والدولية."

 ••  دبي  -الفجر

اإك�صبو  ال�صني يف معر�ض  احت�صن جناح 
دب��ي 2020 يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 8 و10 
فعاليات  ع��ر  �صان�صي  اأ���ص��ب��وع  ن��وف��م��ر 
ب���ث مبا�صر  م���ع  م��ي��دان��ي��ة واف��رتا���ص��ي��ة 
اأن�صطة  احلدث  وت�صمن  الإنرتنت،  عر 
ون���دوة عن  الأ���ص��ب��وع  افتتاح  �صملت حفل 
اإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ع��اون الإب���داع���ي يف جمال 
�صان�صي  م��ق��اط��ع��ة  ب���ني  ال���ط���اق���ة  ث�����ورة 
ال�صينية ودبي ومعر�صا افرتا�صيا يروج 
مل��ن��ت��ج��ات م��ق��اط��ع��ة ���ص��ان�����ص��ي. وق���د اأطلق 
عنوان  حت��ت  عقد  ال���ذي  �صان�صي  اأ���ص��ب��وع 
وال���ذي  التعاون"  الإب������داع،  "الفر�ض، 
التبادل  م��ن  �صل�صلة  اأي���ام  ث��لث��ة  ا�صتمر 
ون�صاطات  ون����دوات  ت��روي��ج��ي��ة  وع��رو���ض 
جلذب ال�صتثمار، ومن خلل اإك�صبو دبي 
مت  �صخما  اجتماعا  ميثل  الذي   2020
جتمع  التي  �صان�صي  مقاطعة  ق�صة  �صرد 
التحول ال�صامل ال�صديق للبيئة للتنمية 
م�صري  جم��ت��م��ع  و"بناء  الق��ت�����ص��ادي��ة، 

م�صرتك للب�صرية".

وخ����لل ح��ف��ل الف��ت��ت��اح األ���ق���ى خ���ه تيان 
ت�صاي نائب حاكم مقاطعة �صان�صي، نيابة 
�صان�صي  مبقاطعة  احلزبية  اللجنة  ع��ن 
وحكومة املقاطعة كلمة اأمام من ح�صروا 
عر الإنرتنت ومن ح�صروا ميدانيا. كما 
األقى كل من �صفري الإمارات لدى ال�صني 
ملكتب  التنفيذي  وامل��دي��ر  الظاهري  علي 

وع�صو  العلي،  جنيب  العاملي  دبي  اإك�صبو 
اللجنة التنفيذية ملبادرة "هل بال�صني" 
املجل�ض  رئ���ي�������ض  ون����ائ����ب  ال���ع���ل���ي،  ح���م���د 
ت�صني  الدولية  التجارة  لتعزيز  ال�صيني 
ال��ف��ي��دي��و كلمات  اآن ع��ر ط��ري��ق��ة  ج��ي��ان 
يف ح��ف��ل الف��ت��ت��اح. ح��ي��ث ق���ال خ��ه تيان 
اإن  �صان�صي  مقاطعة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ت�صاي 

اإك�صبو دبي هو حدث كبري يرز اإجنازات 
احل�����ص��ارة الإن�����ص��ان��ي��ة ول��ه اأه��م��ي��ة كبرية 
بني  املتبادل  والتعلم  التبادلت  تعزيز  يف 
���ص��ان�����ص��ي هي  اأن  م�����ص��ي��ف��ا  احل�������ص���ارات. 
ال�صني  يف  الأوىل  التجريبية  املقاطعة 
واأنه  الطاقة،  ل��ث��ورة  ال�صامل  للإ�صلح 
من ال�صروري العمل من خلل م�صاركة 
تنفيذ  دبي على  اإك�صبو  عالية اجل��ودة يف 
اإليه قيادتي  املهم الذي تو�صلت  التوافق 
ال�صاملة  ال���ت���ب���ادلت  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ب��ل��دي��ن 
واملعمقة والتبادلت يف جمال الطاقة بني 
�صان�صي ودول ال�صرق الأو�صط مبا يف ذلك 
الإمارات. كما �صهد حفل الفتتاح كذلك 
ع���ر����ض ف��ي��دي��و ت���روي���ج���ي ي��ح��ك��ي ق�صة 
�صان�صي واأخذ احل�صور يف رحلة للتعرف 
انطلقا  ال�صينية  امل��ق��اط��ع��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 
اإىل  بالإ�صافة   ،2020 دب��ي  اإك�صبو  من 
ج��ول��ة يف ج��ن��اح ال�����ص��ني يف اإك�����ص��ب��و دبي 
م��ع ع��ر���ض ���ص��ح��اب��ي اط��ل��ع ع��ل��ي��ه م��ن مل 
الفتتاح  حفل  وبعد  ميدانيا.  يح�صروا 
التعاون  اإم���ك���ان���ي���ات  ع���ن  ن�����دوة  ع���ق���دت 
الإب���داع���ي يف جم���ال ث����روة ال��ط��اق��ة بني 

قدمت  ودب��ي  ال�صينية  �صان�صي  مقاطعة 
م��ن مقاطعة  ك���رى  ���ص��رك��ات  اأرب����ع  فيها 
�صان�صي عرو�صا �صارحة تناولت موا�صيع 
املتجان�صة  غ���ري  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��ب��ي��ق 
و�صناعة منتجات الطاقة الكهرو�صوئية 
اجل��دي��دة وطاقة  وامل����واد  ال��ك��ف��اءة  عالية 
الرياح والبيانات ال�صخمة، و�صملت هذه 
القاب�صة  ب��ون��ي��ن��غ  جم��م��وع��ة  ال�����ص��رك��ات 
هوايانغ  وجمموعة  الكهربائية،  للطاقة 
وجمموعة  اجل��دي��دة،  امل��واد  لتكنولوجيا 
تايوان للميكانيكا الثقيلة املحدودة وفرع 

�صبكة الكهرباء الوطنية ب�صان�صي.
ال�صحابي  "املعر�ض  م��ن�����ص��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ملجل�ض تعزيز التجارة ال�صيني" �صتعر�ض 
من  لعلمات  منتجات  �صهر  م��دى  على 
موجه  املعر�ض  وه��ذا  �صان�صي،  مقاطعة 
املنطقة،  ودول  ل�����لإم�����ارات  ب���الأ����ص���ا����ض 
مقاطعة  من  �صركة   117 فيه  وت�صارك 
���ص��ان�����ص��ي وي��غ��ط��ي ع����دة جم�����الت منها 
امل�������ادي والطب  غ����ري  ال���ث���ق���ايف  الإب���������داع 
و�صناعة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  وال���ط���اق���ة  احل���ي���وي 

املعدات وغريها من املجلت.

يو�سني بولت يقود ال�سباق العائلي يف اإك�سبو 2020 دبي

اأ�شطورة �شباقات اجلري و�شفري جاتوريد يلتقي املعجبني خالل زيارته للحدث الأكرب يف العامل
ال�شباق العائلي من تنظيم عالمة جاتوريد ومركز الريا�شة واللياقة البدنية يف اإك�شبو 2020 دبي ويهدف لدعم مركز النور لتاأهيل اأ�شحاب الهمم ودعم الربامج التي يقدمها لطالبه

•• دبي– الفجر

�صفري  ب��ول��ت  يو�صني  ق��اد  دب��ي   2020 زي��ارت��ه لإك�صبو  اأث��ن��اء   
علمة جاتوريد، واأحد اأعظم الريا�صيني يف التاريخ، احلا�صل 
املعجبني  اأوملبية،  ذهبية  و8 ميداليات  عاملية  بطولة   11 على 
من دبي والعامل يف ال�صباق العائلي، الذي نظمه مركز الريا�صة 
بال�صراكة مع علمة  دبي   2020 اإك�صبو  البدنية يف  واللياقة 
اأكدت العلمة على  اإىل دبي،  جاتوريد. وبدعوة النجم العاملي 
الريا�صيني ودعم  املقبلة من  الأجيال  باإلهام  امل�صتمر  التزامها 
م�صوارهم نحو حتقيق اإجنازات عظيمة. وعززت هذه اخلطوة 

اجلميع  فيه  يتمتع  �صحة،  اأك���رث  ع��امل  ببناء  بيب�صيكو  روؤي���ة 
مبمار�صة الريا�صة واتباع اأمناط �صحية.

وقاد يو�صني بولت ال�صباق العائلي، الذي كان متاًحا للجمهور 
جماًنا، م�صجًعا اجلميع على اجلري خلدمة ق�صية نبيلة، حيث 
لتاأهيل  ال��ن��ور  ل�صالح مركز  ال��ت��رع��ات  امل��ئ��ات يف جمع  ���ص��ارك 
التي  والتدريب  التاأهيل  برامج  دعم  اأج��ل  من  الهمم  اأ�صحاب 

يقدمها املركز وتعزيز جهوده يف بناء م�صتقبل اأكرث اإ�صراًقا.
و���ص��ارك ع���دد م��ن ط���لب م��رك��ز ال��ن��ور م��ن ه���واة ال��ري��ا���ص��ة يف 
ال�صباق العائلي اإىل جانب اأ�صرهم، حيث رك�صوا مل�صافة 1.45 
كيلومرت جنًبا اإىل جنب مع يو�صني بولت. واحتفاًل بالو�صول 

الطلب،  مع  تذكارية  �صورة  بولت  التقط  النهاية،  خط  اإىل 
قدراتهم  اخ��ت��ب��ار  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى  ويلهمهم  حما�صتهم  ل��ي��زي��د 

وال�صعي نحو بلوغ اأهدافهم.
وان�صمت اإىل ال�صباق العائلي البطلة املحلية حمدة احلو�صني، 
احلا�صلة على 17 ميدالية يف الأوملبياد اخلا�ض، حمققة بذلك 
حلمها باجلري اإىل جانب الأ�صطورة يو�صني بولت. وقد تاألقت 
دائًما  و�صعت  طويلة،  ف��رتة  منذ  املحلية  ال�صباقات  يف  ح��م��دة 
الريا�صة.  ومما�صة  بقدراتهم  الإمي��ان  على  الأطفال  لت�صجيع 
ومب�����ص��ارك��ة ح��م��دة واأ���ص��ح��اب الهمم م��ن ط��لب م��رك��ز النور، 
اأ�صحاب  ال�صائعة حول قدرات  املفاهيم  العائلي  ال�صباق  حتدى 

"�صررت  ب��ول��ت:  يو�صني  ق��ال  م�صاركته،  على  وتعليًقا  الهمم.  
بزيادة اإك�صبو 2020 دبي والتعرف عن كثب على اأ�صلوب دبي 
اجلميع  اأم���ام  متاًحا  ليكون  التنقل  م�صتقبل  ت�صور  اإع���ادة  يف 
ب�صهولة اأكر. قدم هذا ال�صباق العائلي اليوم مثاًل حًيا عن دور 
اأجل اخلري. طوال حياتي،  املجتمعات من  الريا�صة يف توحيد 
باأن ل حدود لقدراتهم، و�صباق  اأوؤكد للريا�صيني ال�صباب  كنت 
اليوم الذي �صاركت فيه حمدة احلو�صني مع اأ�صحاب الهمم من 
اأتوجه بجزيل ال�صكر  اأثبت ذلك بل �صك.  طلب مركز النور، 
واأتطلع  دب��ي.  يف  العائلي  ال�صباق  يف  اإلينا  ان�صم  �صخ�ض  لكل 

لزيادة هذه املدينة الرائعة مرة اأخرى يف امل�صتقبل القريب".

من جانبه، قال عامر ال�صيخ، رئي�ض ومدير عام بيب�صيكو ملنطقة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا وباك�صتان: "نحن فخورون باأن 
لها  التابعة  والعلمات  بيب�صيكو  ل�صركة  العاملية  املكانة  نوّظف 
وطوال  �صمنها.  نعمل  التي  املجتمعات  لدعم  ج��ات��وري��د  مثل 
التغيري  بتحفيز  وع��دن��ا  دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  ان��ع��ق��اد  ف���رتة 
ال�صباق  البهجة، وهما غايتان حتققتا يف هذا  ون�صر  الإيجابي 
ال��ع��ائ��ل��ي. واأم����ا ه���ذه ال�����ص��راك��ة م��ع م��رك��ز ال��ري��ا���ص��ة واللياقة 
البدنية ويو�صني بولت و�صكان دبي الن�صيطني، فقد اأتاحت لنا 
مع  الرائع  عمله  ليوا�صل  النور،  مركز  ل�صالح  الأم���وال  جمع 

الطلب من اأ�صحاب الهمم عر خمتلف اأرجاء الإمارة".

•• دبي– الفجر

 اأق��ي��م ح��ف��ل م��و���ص��ي��ق��ي لأورك�������ص���رتا "ل 
ال�صهرية  املك�صيكية  �صانتانريا"  �صونورا 
اإك�صبو  م��ي��ل��ي��ن��ي��وم يف  دب���ي  م�����ص��رح  ع��ل��ى 
الفرقة  خ��لل��ه  ق��دم��ت  دب����ي،   2020
العاملية جمموعة من املعزوفات املو�صيقية 
ذات الإيقاعات الراق�صة، والتي اجتذبت 

ح�صدا كبريا من زوار احلدث الدويل.
ب�����داأت ال��ف��رق��ة امل��و���ص��ي��ق��ي��ة ال�����ص��ه��رية يف 
موؤ�ص�صها  م��ع  املك�صيكية  تابا�صكو  ولي��ة 
الراحل كارلو�ض كولورادو قبل اأكرث من 
60 عاما، وقدمت العديد من احلفلت 

الكرى يف اأكر م�صارح العامل. 
ال�صتوائية  املو�صيقى  ال��ف��رق��ة  وت��ع��زف 

باأ�صلوبها اخلا�ض، الذي تعتمد فيه على 
امل��ام��ب��و و"ت�صا ت�صا  اإي��ق��اع��ات  م��زي��ج م��ن 

ت�صا".
اإك�صبو  يف  الأورك���������ص����رتا  ح��ف��ل  و���ص��ه��د 
رائعا  جماهرييا  ح�صورا  دب��ي   2020
ال���دويل، حيث حتولت  من زوار احل��دث 
املدرجات بهذا احل�صور الكبري اإىل لوحة 
فنية راق�صة حتمل اأعلم املك�صيك ودول 

اأخرى. 
�صونورا  "ل  اأورك�������ص���رتا  ت���واج���د  وع����ن 
دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  �صانتانريا" 
الأب:  اأورت��ي��ز  اأرت���ورو  الفرقة  قائد  ق��ال 
"�صعداء بوجودنا يف اإك�صبو 2020 دبي، 
حيث وجدنا جماهري جاءت من كل مكان 

ولي�ض من املك�صيك فقط. 

فخورون بالعر�ض الذي قدمناه والبهجة 
التي عمت اأرجاء امل�صرح. �صعادة اجلمهور 
معنا  �صنحملها  اأك����ر،  ���ص��ع��ادة  منحنتا 
لذا،  دب��ي.  نغادر  اأن  بعد  طويلة  لفرتات 
الدعوة  قدم  كل من  اإىل  بال�صكر  نتوجه 
الدعم حتى ظهر  لنا  لنا ولكل من قدم 

العر�ض بهذا التنظيم الرائع".
وق����ال اأرت������ورو اأورت���ي���ز الب�����ن، وه���و من 
عازفا:   12 م��ن  امل��ك��ون  الفريق  اأع�����ص��اء 
لل�صعوب...  ت��وا���ص��ل  اأداة  "املو�صيقى 
ف��امل��و���ص��ي��ق��ى ف���ن ي��وح��د ال�����ص��ع��وب ولغة 
الذي  والإي��ق��اع  اجلميع؛  يفهمها  عاملية 
مييز املو�صيقى ال�صعبية املك�صيكية اأو�صح 
دل��ي��ل، ح��ي��ث ان��ت��ق��ل��ت ال��ب��ه��ج��ة م��ن اآلت 

املو�صيقى اإىل جميع احلا�صرين".
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العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
 اإخطار دفع بالن�سر    

 رقم امللف 2019/1933 التنفيذ املدين   
بناء على طلب املحكوم له/حممد حكمت ح�صون ، اجلن�صية/�صوريا

اىل املحكوم عليه/خالد ح�صن علي ابراهيم البلو�صي - اجلن�صية/المارات العربية 
املتحدة

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل���دي���ك ب�����اأن حم��ك��م��ة راأ�������ض اخل��ي��م��ة ق���د ا�����ص����درت ب��ح��ق��ك حكما 
بتاريخ:2019/1/14 يف الق�صية رقم 283/2018 مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ 
وقدره )33325.00( درهما �صامل الر�صوم وامل�صاريف ومبا ان املحكوم له اعله قد 
اعله  ما جاء  بتنفيذ  فانت مكلف  اع��له  امل�صار  بالرقم  و�صجل  لتنفيذ حكم  تقدم 
خلل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم والر�صوم املرتبة عليك.
 ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003233 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صركة تكنيكال لرقائق الألومنيوم �ض.ذ.م.م 
رقم  �صرة   -1 ال�صناعية  عجمان   - عجمان  امارة   : الإقامة   حمل  جمهول 
 - هاتف:067485100   - النعيمي  را�صد  بن  علي  بن  حممد  ال�صيخ  �صعادة  ملك   -1

فاك�ض:067485101 - مكاين رقم:4732108952
اعلن باللغتني العربية والجنليزية

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/11/23 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
الدعوى  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة  عجمان الحتادية 
2 - دائرة اليوم الواحد ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام 
املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي  الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى  من تاريخ 

عليه. حرر بتاريخ 2021/11/13م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعـالن تغيري ا�سـم
املن�صوري(  حممد  حمد  �صالح  )زمله  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�صم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�صمها من )زمله( اىل)جود(
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�صم املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�صر العلن
 كاتب عدل

 قا�سي تركات الدائرة الثالثة         

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن بالن�سر        

 1399/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عمران اوجلو ر�صاد �صاديخوف  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :متويل - م�صاهمة خا�صة 

وميثله : بدر حممد علي القرق 
املوؤرخ 2012/2/28  التمويلي  التاأجري  املطالبة بف�صخ عقد  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  قد 
وملحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�صليمه للمدعي خاليا من ال�صواغل وباحلالة 
اآث��ار و�صطب ا�صارة الج��ارة ال��واردة يف  التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من 
اثنان وخم�صون الف  امللكية والزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )52.334.00( درهم  �صهادة 
وثلثمائة واربعة وثلثون درهما ، قيمة الجرة املتاأخرة غري املدفوعة وما ي�صتجد من اأجرة 

حتى تاريخ الخلء التام. 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/11/21 ال�صاعة 10:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2020/588 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- حممد ال�صيد 2- هاله اجلبايل  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل اأحمد بخيت املطرو�صي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/9/6  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ 
للمدعية مبلغ )505.744(  يوؤديا  بان  املدعي عليهما  بالزام  ال�صتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ص�صة 
درهم خم�صمائة وخم�صة الف �صبعمائة اربعة واربعون درهم والفائدة 9% �صنويا من تاريخ املطالبة 
احلا�صل يف 2020/7/22 وحتى ال�صداد التام والزمتهما الر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/6893 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  ويل جي اند بي الوطنية �ض.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة جيو للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )57174( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  5033/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2518/2019 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 151.061.5 درهم( ، �صامل للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعلن : �صاجترو لل�صياحة وال�صفر �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- ا�ض كيه جي لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : منفذ 
�صده- جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )151.061.51(  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن بالن�سر        
 6702/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ح�صن اأحمد ح�صن ح�صني   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ليلى �صلطان ح�صن خمي�ض احلو�صني

وميثله:فاطمة عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي 
بالزام  ب��ت��اري��خ:2021/10/19  البتدائية  دبي  اداء فقد قررت حمكمة  امر  ا�صت�صدار  طلب 
املطلوب �صده بان يوؤدي للطالبة مبلغ )300000( درهم فقط مبلغ وقدره ثلثمائة الف 
والزامه  ال�صداد  متام  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، دره��م 
الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�صتئناف المر 

خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن بالن�سر 

 7841/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  خلدون حممد وليد طبو�ض -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف المارات ال�صلمي - م�صاهمة عامة 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )916647.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 

اىل مبلغ )( ر�صوم خلزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
 665/2016/211 تنفيذ عقاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  رويف توين تاورز ليمتد -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ماجد اأحمد عبداهلل امل�صلي العو�صي 
 S5+S4+S3+S2+S1+ 1708 -1:نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن

مببنى Rufi Twin Tower B مبنطقة احلبية الرابعة رقم الر�ض 10
احلبية  مبنطقة   Rufi Twin Tower A مببنى   S1+S3+S4+  1804+1108 -2

الرابعة رقم الر�ض 10
كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعله 
وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية 

مع مراعاة احت�صاب مدة التكليف بال�صداد بعد م�صي مدة ال�صبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن حكم بالن�سر        
983/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه/ 1- حممد �صجاول حميد عبداحلميد جلباين  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �صركة التاأمني العربية �ض.م.ل 
املذكورة  الدعوى  2021/4/11  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ���ض.م.ل  العربية  التاأمني  �صركة  ل�صالح/  اع��له 
مبلغ )خم�صة وخم�صني الف واربعمائة واربعني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2020/12/6 وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3439/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4801/2018 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )603.952( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : طبا�صكو للمقاولت الفنية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - �صارع بور�صعيد - مقابل �صيتي �صنرت ديرة - 
بناية افنيو �صيتي - مكتب 206

 وميثله:خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب اإعلنه : 1- �صركة ال�صباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ.م.م - فرع ال�صارقة 

- �صفته : حاجز �صابق
مو�صوع الإعلن : نعلنكم بانه مت جرد ما�صبق حجزه ل�صاحلكم يف امللف رق��م:2019/6398 نوعه 
تنفيذ جتاري وا�صراك احلجز املاثل يف احلجز ال�صابق وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعله وذلك 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ:2021/10/26.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1045/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

 ، رقم 2021/419 عقاري جزئي  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )45820( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صركة امل�صرق ال�صلمي للتمويل - م�صاهمة خا�صة
بناية بنك  الغرير �صنرت -  �صارع عمر بن اخلطاب خلف  دي��رة -  عنوانه:امارة دبي - 

امل�صرق - ت:042223333 - ف:042226061 - رقم مكاين:2861595758
املطلوب اإعلنه : 1- عبداجلبار حممد رفيق - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )45820( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة 

خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:1824/2021/300 ا�ستئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف املدنية الثانية رقم 82
مو�صوع ال�صتئناف : ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 159/2020 مدين كلي والقا�صي يف منطوقه 
بحكمت املحكمة ح�صوريا للمدعي عليه الول ومبثابة احل�صوري للثاين بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )25.335.769.8( درهم ومبلغ )947.852( يورو او مايعادله بالدرهم 
والر�صوم   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  الماراتي  بالدرهم  مايعادله  او  ذهب  اون�صة   )868.48( الماراتي 
وامل�صاريف والتعاب والق�صاء جمددا برف�ض الدعوى والزام امل�صتانف �صدهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
امل�صتاأنف:احمد بن �صعيدي

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلليج التجاري - بناية اكزكتيف باي - الطابق 12 اي - مكتب رقم 12 اي 
06  - وميثله:�صليمان �صامل حممد زيد الكربي 

املطلوب اإعلنه :  1- ر�صوان ا�صماعيل عبدالرحمن  -  �صفتهما : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعلن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:159/2020. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  
املوافق  2021/11/18  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1809/2021/100 احوال نف�س م�سلمني 

املنظورة يف:دائرة ال�صرة اأحوال نف�ض الوىل رقم 71
مو�صوع الدعوى : دعوى طلق لل�صرر املتمثل يف عدم النفاق ول�صوء الع�صرة املتمثل يف الهجر و�صوء التعامل من جانب والدى 
املدعي عليه مع طلبات اثبات ح�صانة الولد تيم للمدعية مع طلب جميع النفقات ال�صرعية املرتتبه على اثر الطلق للمدعية من 

نفقة عدة ونفقة متعه وموؤخر ال�صداق وزيادة النفقة املحكوم بها للبن تيم ملرور اأكرث من ثلث اأعوام على احلكم ال�صابق. 
املدعي:رجاء لغليمي

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�صي�ض الوىل - دبي - �صارع الدوحة - مبنى حي�صكوم تاور - �صقة 1207
املطلوب اإعلنه :  1- حممد غازي ال�صيخ خ�صور  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/8 حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري للمدعية/ 
رجاء لغليمي - على املدعي عليه/ حممد غازي ال�صيخ خ�صور بالتي:1- تطليق املدعية من املدعي عليه طلقة بائنة لل�صرر وعليها 
اح�صاء عدتها على الوجه ال�صرعي اعتبارا من �صريورة هذا احلكم باتا 2- الزام املدعي بان يوؤدي للمدعية موؤخر �صداقها وقدره 
خم�صون الف لرية �صورية او ما يعادلها بالدرهم الماراتي 3- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة �صكنى عدة قدرها الفف 
درهم لكامل مدة العدة 4- اثبات ح�صانة املدعية لبنها تيم 5- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجرة ح�صانة قدرها ثلثمائة 
درهم �صهريا اعتبارا من تاريخ خروجها من عدتها على الوجه ال�صرعي بعد �صريورة هذا احلكم باتا 6- الزام املدعي عليه بت�صليم 
للمدعية جواز �صفر ابنه تيم والقيام بتجديده يف مواعيده الر�صمية 7- الزام املدعي عليه باملنا�صب من الر�صوم وامل�صروفات ورف�ض 
مازاد على ذلك من طلبات، حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2645/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�صر رقم 414
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعيان مبلغ وقدره )140.000( درهم مع الفائدة القانونيه بواقع 

9% من تاريخ املطالبة وحتى متام الزام املدعي ال�صداد �صم ملف نزاع مدين رقم:2021/3164. 
املدعي:امين عمر حممد العواملة - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - مبنى �صلطان للعمال - لم�ض بلز - مكاين:2966091928
املطلوب اإعلنه :  1- املنفذون للتجارة العامة  -  �صفته : مدعي عليه

للمدعيان مبلغ وقدره  ي���وؤدوا  ب��ان  امل��دع��ي عليهم  ال���زام  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : الإع���لن  مو�صوع 
)140.000( درهم مع الفائدة القانونيه بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام الزام املدعي ال�صداد �صم ملف نزاع 
مدين رقم:2021/3164 - نود اعلمكم انه قد مت ت�صجيل الدعوى املذكور بياناتها اعله �صدكم لذا يرجى التكرم 
بالعلم واحل�صور عر برنامج الت�صال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الثالثة ع�صر على 
هاتف رقم:00971502350991 - املوافق:2021/11/16  يوم الثلثاء وذلك من ال�صاعة 9:00 �ض ولغاية 12:30 ظ او 
احل�صور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�صيد( لتقدمي جوابكم على �صحيفة 
الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�صوية ، لئحة الدعوى + حافظة م�صتندات ميكنكم الطلع عليها من خلل 

النظام اللكرتوين ملحاكم دبي لل�صرتاك يرجى التوا�صل على مركز الت�صال 043347777
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006129 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ريا�ض احمد احمد ح�صن ار�صد 
باك�صتاين /اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي/قي�صر حممود رحمت علي/باك�صتاين اجلن�صية 
- قد اقام الدعوى املذكورة اعله للمطالبة حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ )15500( 
ال�صيكات  بقية  واعادة  درهم  وخم�صمئة  الفا  ع�صر  خم�صة  درهم 
حرر   - وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمته  ال�صمان  �صيك  مع  ال�صتة 

بتاريخ:2021/11/14 
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007722 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : خليفة عبيد علي القطي النعيمي 
جمهول حمل الإقامة  : ال�صارقة منطقة اخلان برج هند طابق 1701-1702

تلتم�ض املدعية من املحكمة املوقرة:1- احلكم ب�صفة م�صتعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم 
1066 ل�صنة 2016 بيوع عقارية 2- ببطلن اجراءات التنفيذ رقم 1066 ل�صنة 2016 بيوع عقارية 3- 
ال�صارقة  بامارة  اخلان  منطقة  يف  هند  برج  الكائنة   1602 رقم  ال�صكنية  للوحدة  املدعية  ا�صتحقاق 
املحجوز عليها حمل هذه الجراءات و�صطب ت�صجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�صليم مع 
الزام املدعي عليهم جيمعا بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
ال�صارقة الحتادية  الدعوى حمكمة  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/11/21   -
بوا�صطة وكيل  او  ( �صخ�صيا   9 الدعوى رقم  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد 
على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ 2021/11/10م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007722 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احللم ال�صعيد لل�صتثمار العقاري 
جمهول حمل الإقامة  : ال�صارقة منطقة اخلان - خاف �صارع اخلان- مكتب رقم m1 طابق رقم m - ملك 

خليفة عبيد علي القطي
تلتم�ض املدعية من املحكمة املوقرة:1- احلكم ب�صفة م�صتعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم 1066 
ا�صتحقاق   -3 عقارية  بيوع   2016 ل�صنة   1066 رقم  التنفيذ  اجراءات  ببطلن   -2 عقارية  بيوع   2016 ل�صنة 
املدعية للوحدة ال�صكنية رقم 1602 الكائنة برج هند يف منطقة اخلان بامارة ال�صارقة املحجوز عليها حمل 
هذه الجراءات و�صطب ت�صجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�صليم مع الزام املدعي عليهم جيمعا 
بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة - انت مكلف باحل�صور بجل�صة 
2021/11/21 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم 9 ( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
يف  للنظر  وذلك  الن�صر  تاريخ  من  ايام  ع�صرة  على  تزيد  ل  مدة  خلل  وذلك  امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/11/10م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1341/2021/320 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 
املنظورة يف:دائرة الحوال ال�صخ�صية الوىل - ا�صتئناف رقم 88

نف�ض  اح��وال  رق����م:1070/2021  الدعوى  ال�صادر يف  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 
م�صلمني والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:ندى �صميح ال�صدي
عنوانه:امارة دبي - منطقة الر�صاء - �صارع 9A - فيل رقم 15 

املطلوب اإعلنه :  1- عبدال�صمد راجا حممد خان  -  �صفته: م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعلن :  احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:1070/2021 احوال نف�ض م�صلمني. وحددت 
لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2021/11/22  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد يف 
مبنى الحوال ال�صخ�صية مبنطقة القرهود ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
املدعي : الندمي لتجارة الديزل / و ميثلها : حممد ا�صماعيل لل زار خان  0507869338

املدعى عليه الول : حممد عديل ب�صري احمد - 0566596013 
املدعى عليها الثانية : �صركة البحرية الوطنية للتاأمني

بوكالة : ابراهيم ح�صن املل وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
تليفون : 065748855 - 065174444 & 042950010 فاك�ض : 042950080 

دع�وة حل�صور الجت�م�اع الأول للخرة الهند�صية و املعاينة ، 
يف الدعوى رقم7253/2021 مدنى جزئي ال�صارقة

اأحيطكم علما باأنه قد مت ندبي من قبل اإدارة �صوؤون املحاماة واخلراء واأعوان الق�صاة كخبري هند�صي يف الق�صية املذكورة 
اأعله، وبناءاً عليه اأرجو منكم التف�صل بح�صور الإجتماع الأول و املعاينة للخرة وحيث �صتقوم اخلرة مبعاينة ال�صيارة 
بعقد اجتماع يوم  اخلرة  �صتقوم  كما  ظهرا  الن�صف  و  الثالثة  ال�صاعة  نوفمر  مو�صوع الدعوى يوم الحد املوافق 14 
الربعاء القادم املوافق17 نوفمر ال�صاعة الثانية و الن�صف ظهرا عن بعد لتقدمي جميع املذكرات و امل�صتندات و الدفوع 
اخلا�صة بكل طرف حيث �صيكون الجتماع عن بعد عر برنامج ميكرو�صوفت تيم و �صتقوم اخلرة بار�صال رابط الجتماع 
لكم لحقا.  لل�صرورة نرجو منكم اأو من ينوب عن الأطراف التف�صل بح�صور املعاينة و اجتماع اخلرة ، مع �صرورة ار�صال 
ن�صخة من املذكرات و امل�صتندات للخرة على المييل اخلا�ض باخلرة يف اأقرب وقت ، كما نرجوا من الطراف اللتزام 
بح�صور املعاينة و اجتماع اخلرة ح�صب الزمان و املكان املو�صح ، علما باأن اخلرة �صتبا�صر اأعمالها ولو يف غيبة اخل�صوم 
املدعوين بالوجه ال�صحيح )لي ا�صتف�صارات يرجى الت�صال على الرقم 0507184161 لر�صال املذكرات على المييل 

)mechanicalexpert69@gmail.com
اخلبري الهند�صي / حممد احمد حممد

اإجتماع خربة 
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/0029967

املخط�ر/ �صركة جلف ليمنار للتجارة )�ض ذ م م ( املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف دبي بالرقم ) 603430(  وميثلها املالك / 
حممد تراب على غلم ح�صني ، اجلن�صية - الهند - وميثله مبوجب وكاله رقم 2019/1/239191 ال�صيد / نو�صاد كوناتودى حمزه 

كوناتودي يحمل بطاقة هوية رقم )784198109497697( - العن�وان / دبي - هاتف رقم / 00971558405245
املخطر اإليه / �صركة الندل�ض للتجارة واملقاولت الكهربائية ذ م م

املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة بالرقم )1831( وميثلها / ابراهيم حممود ابراهيم بدران
العن�وان/ ال�صارقة - النباعه- خلف �صارع العروبة مركز املبارك مكتب 406-407 - هاتف رقم / 0529868656

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ )124،606،44( درهم
 املخطر اإليه حرر �صيكات للمخطر مببلغ )124،606،44( درهم )مائة واأربعة وع�صرون األفاأ و�صتمائة و�صتة درهم و اربع واربعني فل�صا(
مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث اأنه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اإل اأنه 

ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد 
العربي البنك  على  وامل�صحوب  وبيانه كالتايل : ال�صيك الول 002848 مببلغ 62،303 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/11/25 

ال�صيك الثاين 002849 مببلغ 62،303،44 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2019/12/25 وامل�صحوب على البنك العربي 
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،

لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املذكور خلل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7445/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، اداء  اأمر  الدعوى رقم 2021/4953  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )1063048( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : تول�صى دا�ض بهاجوان دا�ض فا�صانى فت�صهاىل
ال�صعادة - مبنى بريزم - �صقة  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع  عنوانه:المارات - 

2906 - مقابل فندق JW ماريوت ماركي
 - كري�صنان  م��وراىل  با�صم/�صريوفاكات  املعروف   - �صريوفاكات  كري�صنان  م��وراىل   -1  : اإعلنه  املطلوب 

�صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1063048.00(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن بالن�سر        
 2021/1359 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد عدنان جافيد  - جمهول حمل الإقامة 

ال�صخ�ض  �صركة  م�صاهمة خا�صة  الواحد  ال�صخ�ض  �صركة  الوطنية  ال�صكوك  �صركة  ملالكها  كورت�ض  :�صكاي  املدعي  ان  مبا 
الواحد �ض.ذ.م.م 

وميثله : احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
املوؤرخة  عليه  واملدعي  املدعية  مابني  املوقعة  الجل  التاأجري  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
الرا�صي  دائ��رة  خماطبة  احلا�صرة  بالتفاقية  ال���واردة  التعاقدية  بالتزاماته  عليه  املدعي  الل��ت��زام  لعدم  يف:2018/1/4 
والملك للغاء ا�صم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�صوع الدعوى احلا�صرة واعادة ت�صجيل الوحدة رقم 1301 بالبلوك 
C مب�صروع ابراج �صكاي كورت�ض با�صم املدعية - احلكم بعدم احقية املدعي عليه يف ا�صرتداد مبلغ وقدره )185.000( مائة 
وك��دزء من مقابل  6.3 منها  للبند  وفقا  املرمة  بالتفاقية  عليه  للمتفق  املدفوع منه طبقا  دره��م  الف  وثمانون  وخم�صة 
انتفاعه بالوحدة مو�صوع الدعوى منذ 2016/8/23 الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )150.000( درهم 
التاأجري الجل ومابني  اتفاقية  التوقيع على  ال�صابقة والتي مت فيها  البيع  الوحدة مابني فرتة  �صعر  كتعوي�ض عن فرق 
الفرتة احلا�صرة نظرا لن املدعية �صتخ�صر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�صابق نظرا لنخفا�ض القيمة ال�صوقية احلالية 
قاعة  ال�صاعة 09:30 �صباحا يف  املوافق 2021/11/15  الثنني  يوم  لها جل�صة  الدعوى احلا�صرة. وح��ددت  للعقار مو�صوع 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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امل�شرف املركزي يطلق موؤ�شرا جديدا 
ملعامالت التمويل الفعلية لليلة واحدة

•• اأبوظبي -وام:

دي�صمر   7 من  اعتباراً  امل��رك��زي،  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�صرف  يعتزم 
القادم ، اإطلق موؤ�صر جديد ملعاملت التمويل الفعلية لليلة واحدة املقومة 
بالدرهم، كجزٍء من خطة تنفيذ الإطار اجلديد للعمليات النقدية بالدرهم 
الماراتي، ويحمل املوؤ�صر ا�صم “ُدنيا« »DONI«، وهو اخت�صار ل� “متو�صط 
اإىل  املوؤ�صر  ه��ذا  ويهدف  الإجنليزية.  باللغة  واحدة”  لليلة  الدرهم  موؤ�صر 
تزويد متعاملي ال�صوق بالبيانات ذات ال�صلة بالو�صع الكلي والفعلي ل�صوق ما 
بني البنوك، وحت�صني ال�صفافية يف اأن�صطة اأ�صواق النقد املحلية. وقال معايل 
خالد حممد بالعمى، حمافظ امل�صرف املركزي اإن اإطلق موؤ�صر ُدنيا ي�صهم يف 
ت�صهيل تنفيذ الإطار اجلديد للعمليات النقدية بالدرهم. ونحن على ثقة من 
اأن ن�صر هذا املوؤ�صر املرجعي اجلديد �صيوفر مزيدا من ال�صفافية لأ�صواق النقد 

املركزي  امل�صرف  و�صي�صاعد  بالدرهم، 
على �صمان توافق اأ�صعار اأ�صواق النقد 
لليلة واحدة مع �صعر الأ�صا�ض ال�صائد. 
ال�صعر  متو�صط  ه��و  “دنيا”  وم��وؤ���ص��ر 
املرجعي الفعلي للدرهم لليلة واحدة. 
�صعر  كمتو�صط  املوؤ�صر  احت�صاب  ويتم 
���ص��وق ال��ن��ق��د امل���رّج���ح ب��احل��ج��م لكافة 
امل�صمونة  الفعلية  التمويل  معاملت 
وغري امل�صمونة، التي تبلغ قيمتها 10 
اأك��رث، والتي تتم بني  اأو  مليون دره��م 
خلل  من  الدولة  يف  العاملة  البنوك 
ن��ظ��ام الإم��������ارات ل��ت��ح��وي��ل الأم������وال. 
املوقع  على  امل��وؤ���ص��ر  ن�صر  يتم  و���ص��وف 

بالإ�صافة  امل��رك��زي  للم�صرف  الر�صمي 
 /»Bloomberg Index Ticker »DONIA/ بلومرغ  من�صات  اإىل 
ورفينيتيف اأيكون Refinitiv Instrument Code »DONIA، يف متام 
ال�صاعة 09:30 �صباحاً لكل يوم عمل ر�صمي يف الدولة. مت اإن�صاء املوؤ�صر وفقاً 
لأف�صل املمار�صات العاملية ومتا�صياً مع موؤ�صرات مرجعية مماثلة يتم ن�صرها 
يف دول متقدمة اأخرى. ويتوقع امل�صرف املركزي اأن يكون هذا املوؤ�صر مبثابة 
بالتحديد  ال�صلة  ذات  العوامل  اأن حتدد  اأ�صا�صه  للبنوك على  يت�صنى  مرتكز 
اليومي لأ�صعار الفائدة ما بني البنوك اإيبور. كما �صي�صاعد موؤ�صر “ُدنيا” يف 
اأ�صا�ض  اإنه يقوم على  اإنفاذ ال�صيا�صة النقدية يف الدولة، حيث  اآليات  حت�صني 
ال�صفافية من حيث الطريقة التي يتم بها احت�صابه، ولكونه يعك�ض الأو�صاع 
الفعلية ل�صوق معاملت ما بني البنوك املحلية على نحو اأكرث دقة. ويوؤّكد 
مبجرد  “اإيبور”  موؤ�صر  لإيقاف  يوجد خطة حالياً  اأنه ل  املركزي  امل�صرف 
حيث �صيتواجد املوؤ�صرين يف الأ�صواق املحلية. ول يجوز  ن�صر موؤ�صر “ُدنيا”، 
املالية  ال�صوق  منتجات  لت�صعري  “ُدنيا”  موؤ�صر  ا�صتخدام  املرحلة  ه��ذه  يف 

املعرو�صة اأو املهيكلة يف الدولة.

الإمارات الإ�شالمي ي�شتكمل اإ�شدارًا 
لل�شكوك بقيمة ن�شف مليار دولر 

•• دبي-الفجر: 

دولة  الرائدة يف  الإ�صلمية  املالية  املوؤ�ص�صات  اأحد  الإِ�صلمي”،  “الإمارات  جنح 
 500 بقيمة  لل�صكوك  اإ���ص��دار  �صفقة  ا�صتكمال  يف  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
مليون دولر ملدة خم�ض �صنوات �صمن برناجمه لإ�صدار �صهاداٍت لل�صكوك بقيمة 
اأمريكي.  وح�صل هذا الإ�صدار على ت�صنيف )A+( من وكالة  دولر  2.5 مليار 
الئتماين. و�صيتم اإدراج الإ�صدار الفريد يف بور�صة  للت�صنيف  “فيت�ض” الدولية 
قاعدة  من  القوي  الإقبال  �صاهم  وقد  دبلن.  يورونك�صت  وبور�صة  دبي  نا�صداك 
مبا  دولر،  مليار   1.2 اإىل  احلجوزات  طلبات  قيمة  رفع  يف  العاملية  امل�صتثمرين 
الإ�صلمي”  “الإمارات  �صاعد  مما  الفعلي،  الإ���ص��دار  حجم  �صعف   2.4 يعادل 
25 نقطة  على تقلي�ض الفارق بني �صعر العر�ض والطلب على ال�صكوك بواقع 
 %2.082 ق���دره  رب��ح  م��ع��دل  حتقيق  وب��ال��ت��ايل  الأويل،  بال�صعر  مقارنة  اأ���ص��ا���ض 

فارق  اأق��ل  الت�صعري  ه��ذا  ويعك�ض  �صنوياً. 
اإماراتي  م�صرف  يدفعه  الإط���لق  على 
للديون  اإ����ص���دار  يف   2008 ع���ام  م��ن��ذ 
العامة املقّومة بالدولر الأمريكي، مما 
بني  للم�صرف  الكبرية  اجلاذبية  يعك�ض 
الإ�صدار  جن���اح  و���ص��اه��م  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن. 
يف مت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق ل��ع��ودة ال��زخ��م اإىل 
اأ�صواق راأ�ض مال الدين بالن�صبة جلهات 
الفرتة  ع���ق���ب  الإق���ل���ي���م���ي���ة،  الإ������ص�����دار 
يوؤكد  ما  بالتقلبات  حفلت  التي  املا�صية 
الريادة القوية ل “الإمارات الإ�صلمي«. 
الوطني  دب��ي  “الإمارات  �صركة  وت��ول��ت 
ت�صارترد”  “�صتاندرد  وبنك  كابيتال” 
بينما  لل�صفقة؛  الدوليني  املن�ّصقني  دور 

و”بنك  امل�صرفية”؛  العربية  و”املوؤ�ص�صة  الإ�صلمي”؛  اأبوظبي  “م�صرف  توىل 
لتنمية  الإ�صلمية  و”املوؤ�ص�صة  �صي”؛  بي  اإ���ض  “اإت�ض  وبنك  الإ�صلمي”؛  دب��ي 
مهام مديري الكتتاب  القطاع اخلا�ض”؛ و”�صركة بيتك كابيتال لل�صتثمار”، 
الدويل”  الكويت  “بنك  ا�صطلع  حني  يف  لل�صفقة؛  امل�صرتكني  الطرح  ومديري 

بدور املدير امل�صارك لل�صفقة.

عمر �شيف غبا�س: الدبلوما�شية الثقافية تدعم امل�شاركة 
يف الثورة ال�شناعيـة الرابعــة وتطويـر اقت�شـاد معريف

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �صعادة عمر �صيف غبا�ض م�صاعد وزير اخلارجية 
الدبلوما�صية  اأن  الثقافية  لل�صوؤون  ال��دويل  والتعاون 
الثقافية تعمل على مّد ج�صور التفاهم بني الأمم، من 
اأجل تعزيز اأوا�صر التعاون والتاآزر بينها ، واإذا األقينا 
اإجن���ازات، على م��دى ن�صف  نظرة على ما حتقق من 
قرن من الزمان، فاإننا �صرنى اآثار ال�صراكات الدولية 
الثقايف على الهتمام الدويل الذي حتظى  يف املجال 

به دولة الإمارات.
“ الدبلوما�صية الثقافية  واأ�صاف يف مقال له بعنوان 
بقاع  �صتى  يف  ازداد  التقدير  ان  املقبلة”  اخلم�صني   �
وقيمها  الإم���ارات  لدولة  امل�صتقبلية  للأجندة  العامل 
التاأ�صي�صية، وذلك نتيجة ملبادرات مثل معر�ض اإك�صبو 
والتفاق  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ل��وف��ر  وم��ت��ح��ف   ،2020 دب���ي 

الإب��راه��ي��م��ي ل��ل�����ص��لم، وال���زي���ارة ال��ب��اب��وي��ة اإىل دولة 
الإمارات، علوة على العديد من املبادرات الأخرى.

الإم��ارات احتلت موؤخراً  اأن دول��ة  اإىل  اأ�صار �صعادته  و 
التجارية  ال��ع��لم��ة  م��وؤ���ص��ر  امل��رت��ب��ة احل��ادي��ة ع�صر يف 
ال��وط��ن��ي��ة، م��ت��ف��وق��ة ع��ل��ى ك��ل م��ن ال���ولي���ات املتحدة 
الأمريكية، واململكة املتحدة، واليابان، وفرن�صا، وذلك 
نتيجة لنجاح الدولة يف التعامل مع جائحة كوفيد – 
19، وملا حققته من اإجنازات رائدة يف جمالت العلوم 
والتعليم، متمثلة يف جناح بعثة الإمارات يف الو�صول 

اإىل كوكب املريخ.
و تابع قائل : اليوم، نعمل على تو�صيع نطاق �صبكاتنا 
يف القطاع اخلا�ض، والقطاع العام، والقطاع الأكادميي، 
بتعزيز  اأي�صاً  مبعدلت حتفيزية جديدة. حيث نقوم 
ريادة  تر�صيخ  على  نعمل  كما  والبتكار،  ال�صتك�صاف 
نقدم  فاإننا  ذل��ك،  على  وع��لوة  وال�صتثمار.  الأعمال 

عليه  يبدو  مل��ا  ال��دول��ي��ة،  ال�صاحة  على  يحتذى  م��ث��اًل 
الذي  للجميع،  وال�صامل  واملت�صامح،  الآم��ن،  املجتمع 

ت�صّكل ملحمه النظم الذكية، والفر�ض.
على  �صنعمل  املقبلة،  عاماً  اخلم�صني  يف  انه  اأ�صاف  و 
اإبراز مكانة دولة الإمارات كمجتمع رائد يف قطاعات 
وابتكارات  امل�����ص��ت��دام��ة،  ال��ط��اق��ة  تطوير  مثل  حيوية 
والتنمية.  الدولية  وامل�صاعدات  والتكنولوجيا،  العلوم 
�صبيل  ت�صخريها يف  يتم  ثقافيًة  دبلوما�صيًة  �صرنى  و 
الحرتام  على  قامت  التي  ال�صراكات  نطاق  تو�صيع 
امل��ت��ب��ادل وال�����ص��داق��ة خ���لل اخل��م�����ص��ني ���ص��ن��ة الأوىل 
على  تعمل  ثقافيًة  دبلوما�صيًة  و�صن�صهد  امل��ا���ص��ي��ة. 
الرابعة،  ال�صناعية  ال��ث��ورة  يف  ال��ب��ارزة  امل�صاركة  دع��م 
وتطوير اقت�صاد معريف متني. و اختتم �صعادته مقاله 
اأن نف�ض �صمات  اأعتقد  قائل : والأه��م من ذلك كله، 
الت�صامح،  على  والرتكيز  واملرونة،  الفكري،  النفتاح 

اأو�صلتنا اإىل هذه املكانة حتى الآن، �صت�صتمر يف  التي 
الظروف  مواجهة  بها  ميكننا  التي  الكيفية  حتديد 
العامل،  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  الفر�صة،  وان��ت��ه��از  ال��ط��ارئ��ة، 

خلل اخلم�صني عاماً املقبلة وما بعدها.

ميناء را�شد يفوز بجائزة امليناء ال�شياحي الرائد يف ال�شرق الأو�شط 

جري�شي فاينان�س توّقع اتفاقية تعاون جديدة مع مركز دبي املايل العاملي

توازن تنجح يف ا�شتقطاب اإيربا�س لال�شتفادة من مزايا اأبوظبي ال�شتثمارية

•• دبي -وام:

فاز ميناء را�صد التابع ل� “دي بي ورلد” 
يف  ال��رائ��د  ال�صياحي  “امليناء  ب��ج��ائ��زة 
جوائز  ���ص��م��ن  الأو�صط”  ال�����ص�����������������رق 
و   ”2021 لع������ام  العاملي�������ة  ال�صفر 
التوايل  الرابع ع�ص�ر على  للع�����ام  ذلك 
مكانة  اجل��ائ��زة  ه�������ذه  توؤك������د  حيث 
و  وعاملًي�����ا  اإق��ل��ي��م��ًي��ا  ال��رائ��������������دة  امل��ي��ن��اء 
به������ذه  للف�������وز  امل��ن��اف�����ص��ة  يف  ���ص��ارك 
الرح������لت  م��وان��ئ  م��ن  ع��دد  اجل��ائ��زة 
ال�ص�رق  منطقة  يف  ال��ك��رى  البحرية 

الأو�صط.
املتطورة  را���ص��د  م��راف��ق ميناء  وع���ززت 
وم�����ص��اح��ات��ه ال��ك��ب��رية م��ن ق��درت��ه على 
التعامل مع �صفن رحلت الركاب لت�صكل 
ال�صرتاتيجي  مل��وق��ع��ه  م�صافة  قيمة 

•• دبي-اأبوظبي:

وّق���ع���ت ج��ري���ص��ي ف��اي��ن��ان�����ض ات��ف��اق��ي��ة مع 
�صلطة مركز دبي املايل العاملي، يف خطوة 
مت��ه��د ال��ط��ري��ق ل��ل��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق خلل 

ال�صنوات القادمة.
وحتدد مذكرة التفاهم اإطار عمل لتعاون 
جري�صي  ت���ط���ور  دع����م  اإىل  ي���ه���دف  اأك�����ر 
كمركزين  ال���ع���امل���ي  امل�����ايل  دب����ي  وم���رك���ز 
ماليني دوليني، وتت�صمن التزاماً بالعمل 
والفعاليات  الرقمية  الفعاليات  يف  م��ع��اً 
���ص��خ�����ص��ي، وبتنمية  ب��ح�����ص��ور  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
املواهب وتبادل الأفكار واملعلومات لتعزيز 

منو املركزين.

 126 امليناء  ي�صتقبل  اأن  املتوقع  ومن 
رحلة بحرية واأك��رث من ن�صف مليون 
راكب خلل مو�صم الرحلت البحرية 

�صلطة  م��ك��ات��ب  الت��ف��اق��ي��ة يف  ت��وق��ي��ع  ومّت 
ب��ع��د الفعالية  ال��ع��امل��ي  امل����ايل  م��رك��ز دب���ي 
الرائدة جلري�صي فاينان�ض التي اأقيمت يف 
دبي يف 9 نوفمر حتت عنوان: “جري�صي 
�صراكة  اخلليجي:  التعاون  جمل�ض  ودول 
جو  التوقيع  وح�صر  اخلليج”.  يف  دائمة 
جلري�صي  التنفيذي  الرئي�ض  موينيهان، 
منطقة  م��دي��ر  ك��ي��ل��ي�����ض،  واآن  ف��اي��ن��ان�����ض، 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي يف جري�صي  جم��ل�����ض 
منطقة  مدير  بهانا،  وفي�صل  فاينان�ض، 
ال�����ص��رق الأو�����ص����ط واأف��ري��ق��ي��ا وال��ه��ن��د يف 
وك��ان من بني ممثلي  فاينان�ض.  جري�صي 
م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي ع���ارف اأمريي، 
دبي  م��رك��ز  ل�صلطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 

يف  ي�صهم  م��ا   2022/2021 املقبل 
التعايف الذي ي�صهده القطاع ال�صياحي 
الدوؤوبة  امليناء  ج��ه��ود  وي��وؤك��د  دب��ي  يف 

يف م�����ص��اع��دة ال��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ي على 
النتعا�ض.

واأكد حمزة م�صطفى املدير التنفيذي 

الرئي�ض  جيفري،  و�صلمان  العاملي،  امل��ايل 
الأع���م���ال يف �صلطة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

مركز دبي املايل العاملي.
وتربط جري�صي علقة طويلة بالإمارات 
العربية املتحدة ودبي، حيث ت�صادف هذا 
لتوقيع  ال�15  ال�صنوية  ال��ذك��رى  ال��ع��ام 
جل��ن��ة ج��ري���ص��ي ل��ل��خ��دم��ات امل���ال���ي���ة اأول 
للخدمات  دب���ي  �صلطة  م��ع  ل��ه��ا  ات��ف��اق��ي��ة 
املالية. واأن�صاأت جري�صي عام 2011 اأول 
اتفاقية  ووّق��ع��ت  الإم����ارات،  يف  لها  مكتب 
العربية  الإم�������ارات  م�����ص��رف  م���ع  اأخ�����رى 
جري�صي  اأ�صبحت  كما  امل��رك��زي.  املتحدة 
اأول مركز م��ايل دويل يفتح   2018 ع��ام 

مكتباً يف مركز دبي املايل العاملي.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة، قال 
عارف اأمريي، الرئي�ض التنفيذي ل�صلطة 
“”توا�صل  ال���ع���امل���ي:  امل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز 
علقتنا مع جري�صي منّوها وتعّد �صراكة 
امل�صرتك  التزامنا  على  دليل  خ��ري  ال��ي��وم 
والبتكار.  ال��ت��م��وي��ل  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ب��ت��ع��زي��ز 
ففيما ننطلق يف م�صرية جديدة من النمو 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ملتزمني  نبقى  وال��ت��ط��ور، 
جري�صي لتوفري بيئة ميكن اأن تزدهر فيها 
الأعمال وتوؤدي اإىل حتقيق النجاح. فهذه 
���ص��ام��ًل لت�صهيل  الت��ف��اق��ي��ة حت��دد اإط����اراً 
اأج���ل تر�صيخ  م��ن  العمل اجل��دي��دة  ط��رق 
العاملي وجري�صي  امل��ايل  دبي  مكانة مركز 

كمركزين دوليني للأعمال والبتكار.«

ماريناز”  اأو  اآن����د  “بي  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
املرموقة  اجل��ائ��زة  بهذه  ال��ف��وز  اأهمية 
حتديات  م��ن  ال��رغ��م  على  ان��ه  ،منوها 
القطاع  �صهده  الذي  والتباطوؤ  ال�صوق 
من  مت��ك��ن  امل��ي��ن��اء  اأن  اإل  ال�����ص��ي��اح��ي 
املختلفة  ال��ت��ح��دي��ات  اأم�����ام  ال�����ص��م��ود 
ت��ق��دمي جهوده  وا���ص��ت��م��ر يف م��وا���ص��ل��ة 
احل���ث���ي���ث���ة ل���ت���ع���زي���ز اق���ت�������ص���اد دول�����ة 
ت��د���ص��ي��ن��ه��ا يف عام  الإم����������ارات. وم���ن���ذ 
�صهدت   2020 ع���ام  وح��ت��ى   2014
حمطة الرحلت البحرية منًوا بن�صبة 
55 يف املائة وا�صتقبلت عددا كبريا من 
ال�صفن ال�صياحية. وميتاز ميناء را�صد 
ق��ل��ب مدينة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي يف  مب��وق��ع 
ال��دويل ما  دبي وقربه من مطار دبي 
يجعل الو�صول اإليه �صهًل للم�صافرين 

والزوار.

الرئي�ض  موينيهان،  ج��و  ق��ال  جهته،  م��ن 
“تتمتع  فاينان�ض:  جلري�صي  التنفيذي 
جري�صي بعلقة متينة مع دولة الإمارات، 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  يف  مكتبنا  ويعّد 
دول  منطقة  يف  الأ�صا�صي  مركزنا  ال��ي��وم 
جم��ل�����ض ال���ت���ع���اون اخل���ل���ي���ج���ي. وم�����ا هي 
���ص��راك��ت��ن��ا ال��لف��ت��ة م��ع م��رك��ز دب���ي املايل 
العاملي اإل ثمرة التزام حقيقي وعمل دوؤوب 
م���ن  اجل��ان��ب��ني م�صتمر م��ن��ذ ع��ق��د. وقد 
�صاهمت هذه العلقة املفيدة للطرفني يف 
نلّبي  اأننا  بحيث  العاملي،  التمويل  ريادتنا 
دبي  يف  امل�صتثمرين  اح��ت��ي��اج��ات  خمتلف 
واخلليج والعامل. وتعك�ض التفاقية هذه 

العلقة املتطورة والإيجابية بيننا.«

•• اأبوظبي- وام:

القت�صادي  التوازن  جمل�ض  وقع 
ام�����ض م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع �صركة 
لبحث  الأوروب����ي����ة  طاإيربا�ض” 
ف���ر����ض ت��اأ���ص��ي�����ض م���راف���ق ل��ه��ا يف 
�صعى  اإط�����ار  اأب���وظ���ب���ي، وذل�����ك يف 
ت�����������وازن ال�������دائ�������م ل����ص���ت���ق���ط���اب 
العملقة  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������ص���رك���ات 
ال�صناعات  جم�����ال  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
و�صناعات  والأم���ن���ي���ة  ال��دف��اع��ي��ة 
وال�صناعات  ال���ط���ريان  ت��ق��ن��ي��ات 

ال�صرتاتيجية الأخرى.
املذكرة على هام�ض فعاليات  وقع 
م��ع��ر���ض دب����ي ل��ل��ط��ريان يف مقر 
جناح جمل�ض التوازن القت�صادي 
الرميثي  ع���ل���ي  م���ط���ر  م����ن  ك����ل 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���وح���دة 
جمل�ض  يف  القت�صادي  التطوير 
وميكائيل  الق��ت�����ص��ادي،  ال��ت��وازن 
اإيربا�ض يف  ه��واري، رئي�ض �صركة 
ال�صرق الأو�صط واأفريقيا، ومايكل 
كارزن، نائب رئي�ض �صركة ايربا�ض 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  ه��ي��ل��ي��ك��وب��رتز، 
احلو�صني  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  ط�����ارق 
ملجل�ض  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������ض 
ومايكل  الق���ت�������ص���ادي،  ال����ت����وازن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���ص��ول��ه��ورن، 
ل�صركة اإيربا�ض للدفاع والف�صاء، 
وبرونو اإيفني، الرئي�ض التنفيذي 
ل�صركة ايربا�ض هيليكوبرتز، اإىل 
امل�صوؤولني يف كل  جانب عدد من 

اجلانبني.
�صيتعاون  التفاهم  وح�صب مذكرة 
القت�صادي  ال�����ت�����وازن  جم��ل�����ض 
ا�صتك�صاف  يف  اي��رب��ا���ض  و���ص��رك��ة 
ع������دد من  ل���ل���ت���ع���اون يف  ف����ر�����ض 

الم���ارات���ي���ة م�����ردود اإي��ج��اب��ي يف 
احلكومية  اجلهود  وتعزيز  دعم 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة ن 
متكن  الرنامج  اأن  اإىل  م�صريا 
م����ن ا����ص���ت���ق���ط���اب ال���ع���دي���د من 
ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف 
الدفاعية  ال�����ص��ن��اع��ات  جم����ال 
والم�����ن�����ي�����ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 

والطريان وغريها.
من جانبه، قال ميكائيل هواري، 
رئي�ض �صركة اإيربا�ض يف ال�صرق 
“ تعتر  الأو����ص���ط واأف��ري��ق��ي��ا.. 
توازن �صريكاً ا�صرتاتيجياً ل�صركة 
اإيربا�ض يف املنطقة، �صهدنا على 
املا�صية  ال��ع��دي��دة  ال�����ص��ن��وات  م��ّر 
ت��ع��اون لإط����لق امل�����ص��اري��ع التي 
وتطوير  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  ت�صجع 
اإذ  الوطنية،  والكفاءات  املهارات 
تعزز هذه التفاقية من التزامنا 
الطريان  ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
وال���ف�������ص���اء ل����دول����ة الإم���������ارات 
وخراتنا  اإم��ك��ان��ات��ن��ا  وت�����ص��خ��ري 
ا�صتدامة  اأك���رث  ق��ط��اع��ات  لبناء 

خلل ال�صنوات القادمة«.

الأجنبية  ال����ص���ت���ث���م���ارات  م����ن 
قطاعات  يف  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�����دف�����اع والأم����������ن وال�����ط�����ريان 
والتكنولوجيا وغريها.. م�صدداً 
لديها  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  اأن  ع��ل��ى 
التناف�صية  امل���زاي���ا  م��ن  ال��ع��دي��د 
كمركز  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت���ع���زز  ال���ت���ي 
ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
املوقع  حيث  م��ن  ���ص��واء  املنطقة 
توفر  ح��ي��ث  م���ن  اأو  اجل����غ����رايف 
التحتية  م�صادر الطاقة والبنى 
املتطورة والقوانني ال�صتثمارية 
توفر  ع����ن  ف�����ص��ل  وامل�������ص���ت���ق���رة 
عن�صر المن والأمان الذي يعد 
عامل رئي�صيا ل�صتقرار وتطور 

ال�صتثمارات مبختلف اأنواعها.
املتعددة  اخل�����ي�����ارات  اأن  واأك�������د 
التوازن  ب��رن��ام��ج  يتيحها  ال��ت��ي 
ال�صركات  ام������ام  الق���ت�������ص���ادي 
الأج����ن����ب����ي����ة جت���ع���ل م�����ن دول�����ة 
المارات العربية املتحدة وجهة 
من  للعديد  مف�صلة  ا�صتثمارية 
العملقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��رك��ات 
التي �صيكون لوجودها يف ال�صوق 

والأم�����ن�����ي يف دول�������ة الم��������ارات 
ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة وت���ع���زي���ز 
التنمية  م�����ص��رية  يف  م�صاهمته 

امل�صتدامة.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال م���ط���ر علي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��رم��ي��ث��ي 
يف  القت�صادي  التطوير  لوحدة 
القت�صادي..  ال��ت��وازن  جمل�ض 
القت�صادي  ال��ت��وازن  جمل�ض  اإن 
�صركائه  م���ع  ال��ع��م��ل  ���ص��ي��وا���ص��ل 
البيئة  لتعزيز  ال�صرتاتيجيني 
املزيد  وج������ذب  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة 

التوازن القت�صادي الذي ي�صجع 
ال�����ص��رك��ات الأج��ن��ب��ي��ة ع��ل��ى فتح 
اأبوظبي  يف  لها  ومكاتب  مقرات 
الر�صاميل  ج��ل��ب  يف  وي�����ص��اه��م 
الأج���ن���ب���ي���ة وي���ع���زز ج���ه���ود نقل 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل���دي���ث���ة من 
ومزايا  ت�صهيلت  حزمة  خ��لل 
لل�صركات  م��وج��ه��ة  ت�����ص��ج��ي��ع��ي��ة 
يف  العاملة  العملقة  الأجنبية 
القطاعات ال�صرتاتيجية، قائل 
خ��ط��وة مهمة  امل���ذك���رة  ه���ذه  اإن 
الدفاعي  ال��ق��ط��اع  مت��ك��ني  ن��ح��و 

اأب�����رزه�����ا حلول  م����ن  امل����ج����الت 
للأنظمة  بالوقود  التزود  اإع��ادة 
وتطوير  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  اجل���وي���ة 
الأن��ظ��م��ة اجل��وي��ة ب���دون طيار، 
ت��ط��وي��ر خمتر  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
والبحث  ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت  ط�����ريان 
ا�ض  اأي��ه  ي��و  لنظامي  والتطوير 

ويف ا�ض اأر 700.
الرحيم  �صعادة طارق عبد  وقال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  احل��و���ص��ن��ي 
 “ ال��ت��وازن الق��ت�����ص��ادي  ملجل�ض 
مع  اجل��دي��دة  ب�صراكتنا  �صعداء 
ع���م���لق ���ص��ن��اع��ة ال����ط����ريان يف 
ونعول  اإي��رب��ا���ض  �صركة  ال��ع��امل 
كثريا على تطوير هذه ال�صراكة 
لتحقيق امل�صالح امل�صرتكة بيننا 
الم����ارات  دول���ة  ان  اإىل  م�����ص��رياً 
خطوات  خطت  املتحدة  العربية 
ا�صتقطاب  جم�����ال  يف  وا����ص���ع���ة 
ال�������ص���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة ال����رائ����دة 
والعملقة يف خمتلف القطاعات 

والتخ�ص�صات«.
واأو�صح احلو�صني اأن توقيع هذه 
اإط����ار برنامج  ت��اأت��ي يف  امل���ذك���رة 

اب���������رام   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
���ص��ع��د ع��زي��ز ، م�صر    ول��ي��م 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A21667699( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0545404932

فقدان جواز �شفر
ف���اط���م���ة   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�صية  امل���غ���رب   ، حم��ت��ات 
 ج�������������������واز ���������ص��������ف��������ره رق��������م
)BN1718615( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  املغربية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / ف��ي��ا���ض احمد 
ب���اك�������ص���ت���ان   ، ي���������ار  حم�����م�����د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )1178811KL(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان �سهادة اأ�سهم تفقدان جواز �شفر
ف���ق���دت ����ص���ه���ادة ال����ص���ه���م رقم 
 ASMAK171596
ب���ا����ص���م / دال����ي����ا اأح����م����د اإم�����ام 
�صادرة   ، ال��ن�����ص��ر  اأب�����و  اأح���م���د 
ال��ع��امل��ي��ة لزراعة  ال�����ص��رك��ة  م��ن 
�صهم     200 الأ�صماك وعددها 
الت�صال  ي��ج��ده��ا  م���ن  وع��ل��ى 

بالرقم 0506123006

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
ف��ق��دت ���ص��ه��ادة ال���ص��ه��م رقم 
 / ب����ا�����ص����م   1029821
اأبو  اأحمد  اإم��ام  اأحمد  داليا 
الن�صر، �صادرة من م�صرف 
اأبوظبي الإ�صلمي  وعددها 
من  وع���ل���ى  ���ص��ه��م     150
بالرقم  الت�������ص���ال  ي��ج��ده��ا 

0506123006

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
ف����ق����دت �����ص����ه����ادة ال����ص���ه���م 
 / ب��ا���ص��م   111602 رق���م 
اأبو  اأحمد  اإم��ام  اأحمد  داليا 
�صركة  من  �صادرة   ، الن�صر 
وعددها  ك��اب��ي��ت��ال  ال���واح���ة 
من  وع����ل����ى  ����ص���ه���م   271
بالرقم  الت�����ص��ال  ي��ج��ده��ا 

0506123006

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
ال�صهم  ���ص��ه��ادة  ف��ق��دت 
با�صم / داليا اأحمد اإمام 
اأحمد اأبو الن�صر، �صادرة 
م�����ن ����ص���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
من  وعلى  ال�صفن  لبناء 
يجدها الت�صال بالرقم 

0506123006
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الطاقة والبنية التحتية ت�شارك يف يوم الطاقة الأوروبي باإك�شبو 2020

وزارة الطاقة وهيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك واملناطق احلرة يبحثان اآليات دخول امل�شتقات البرتولية
•• ال�سارقة-الفجر:

للموانئ  ال�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت 
واجل���م���ارك وامل��ن��اط��ق احل���رة يف منفذ 
خطم ملحة احل��دودي مبدينة كلباء 
موؤخرا، وفدا من وزارة الطاقة والبنية 
التحتية ممثل ب�صعادة �صريف العلماء 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل 
اأحمد الكعبي الوكيل  و�صعادة املهند�ض 
امل�����ص��اع��د ل���ل���ب���رتول وال����غ����از وال�����رثوة 
امل��ع��دن��ي��ة، وع����دد م���ن مم��ث��ل��ي �صركات 
دخول  اآل��ي��ات  لبحث  الوطنية،  النفط 
امل�صتقات البرتولية وعدد من الب�صائع 
ال�صارقة،  اإم�����ارة  م��ن��اف��ذ  ع��ر  امل��ق��ي��دة 
الفاعلة  ال�صراكة  تعزيز  على  والعمل 
التوجهات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل���ان���ب���ني  ب���ني 
خلل  الإم���ارات  لدولة  ال�صرتاتيجية 

اخلم�صني عاما املقبلة.
�صعادة حممد  الوفد  ا�صتقبال  وكان يف 
املنافذ  �صوؤون  الرئي�صي مدير  اإبراهيم 
اللجنة  رئ��ي�����ض  احل���دودي���ة،  وال��ن��ق��اط 
التنظيمية للمنافذ والنقاط احلدودية 
باإمارة ال�صارقة، واملقدم حمد املزروعي 
مدير مركز اجل���وازات يف منفذ خطم 
م��لح��ة احل������دودي، ب��ح�����ص��ور ممثلني 
ال�صناعة  ووزارة  الداخلية  وزارة  ع��ن 
والتكنولوجية املتقدمة وهيئة المارات 
اأكد  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����ض ، ح��ي��ث 

ال�صراكة  حجم  تو�صيع  على  اجلانبان 
وحت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل ب��ه��دف ت��ع��زي��ز اأطر 
العلقات  وتطوير  والتعاون  التن�صيق 
الثنائية، انطلقا من حر�ض الطرفني 
الأهداف  تنفيذ  يف  البناءة  للم�صاهمة 

ال�صرتاتيجية امل�صرتكة.

تطوير منظومة العمل
العلماء،  ����ص���ري���ف  �����ص����ع����ادة  واأع����������رب 
ال����زي����ارة وحفاوة  ب��ه��ذه  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن 

ال�صتقبال، موؤكدا حر�ض الوزارة على 
الهيئة  م��ع  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
مبا  اللقاء  يف  امل�صاركة  اجلهات  وكافة 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ت���ط���وي���ر  يف  ي�����ص��ه��م 
امل�صرتك لإيجاد خمرجات تخدم كافة 
الرئي�صية  الأه�����داف  وحت��ق��ق  اجل��ه��ات 
املتمثلة يف تعزيز اأمن و�صلمة املجتمع 
ال��ب��رتول��ي��ة غري  امل�صتقات  ت���داول  م��ن 
املطابقة للموا�صفات املحلية القيا�صية، 
املنتجات  دع��م  على  العمل  ج��ان��ب  اإىل 

كون  الوطنية  ال�صركات  تقدمها  التي 
على  �صلبيا  ي��وؤث��ر  امل��ط��اب��ق  غ��ري  املنتج 
ي�����ص��ب يف توجه  م���ا  رب��ح��ي��ت��ه��ا، وه����و 
ويعزز  ق��وي  اقت�صاد  بناء  نحو  ال��دول��ة 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  م���ن 

العاملي.

اأمن و�سالمة املجتمع
من جانبه رحب �صعادة حممد اإبراهيم 
الرئي�صي، بوفد ال��وزارة موؤكدا اأن هذا 

التن�صيق  تعزيز  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ال��ل��ق��اء 
والذي  وال�����وزارة،  الهيئة  ب��ني  امل��ت��ب��ادل 
م��ن ���ص��اأن��ه ت��وط��ي��د ال��ت��ع��اون امل�صرتك 
الذي ي�صب يف خدمة املجتمع ويج�صد 
النهو�ض  اأج���ل  م��ن  الفاعلة  ال�����ص��راك��ة 
باأداء املنافذ والنقاط احلدودية باإمارة 
القيادة  ط��م��وح��ات  يلبي  مب��ا  ال�صارقة 
وت�صهيل  تنمية  يف  وي�صهم  ال��ر���ص��ي��دة، 
حركة التجارة و�صمان ا�صتدامتها، لفتا 
امل�صتقات  دخ��ول  اآل��ي��ات  تنظيم  اأن  اإىل 
ال�صارقة  اإم��ارة  منافذ  عر  البرتولية 
�صيعزز من �صعي دولة الإمارات اإىل رفع 
وال�صلمة  الأم����ان  م��وؤ���ص��رات  م�صتوى 
ال�صحيحة  وال�����ص��ل��وك��ي��ات  والأ���ص��ال��ي��ب 
ال���واج���ب ات��ب��اع��ه��ا خ���لل ت�����داول هذه 
امل�صتقات، وذلك جت�صيدا ل�صرتاتيجية 
الإم��ارات وروؤي��ة القيادة يف رفع معدل 

الأمن وال�صلمة يف املجتمع.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء اأك����د ال��ط��رف��ان على 
مبا  امل�صتقبلي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اأهمية 
يتما�صى مع الأه��داف التي تتطلع لها 
لتقليل  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومة 
امل���خ���اط���ر والأ��������ص�������رار ال���ن���اجت���ة عن 
بتداول  املرتبطة  اخلاطئة  املمار�صات 
امل�����ص��ت��ق��ات ال���ب���رتول���ي���ة، م��ع��رب��ني عن 
الجتماعات  من  �صل�صلة  لعقد  عزمهم 
اإجناح  يف  دور  م��ن  لها  مل��ا  امل�صتقبل  يف 

منظومة العمل.

�سركة عاملية ت�سارك حتت مظلتها   18
اإمداد ت�شارك يف معر�س اأديبك 2021 باأكرب جناح وطني 

ميثل �شركات القطاع اخلا�س العاملة بخدمات النفط
•• اأبوظبي-الفجر:

عن  النفط  حقول  خدمات  يف  املتخ�ص�صة  الماراتية  ام��داد  �صركة  اأعلنت 
عر   ،”2021 “ اديبك  ال��دويل للبرتول  اأبوظبي  م�صاركتها يف معر�ض 
جناح  يعتر الأكر والأبرز بني �صركات القطاع اخلا�ض الإماراتية العاملة 

يف هذا القطاع.
جناحها  مظلة  حت��ت  عاملية  �صركة   18 م�صاركة  ع��ن  اإمداد”   “ وك�صفت 
اأح�����دث التقنيات  ال�����ص��رك��ات  ت��ع��ر���ض ه����ذه  امل���ع���ر����ض، ح��ي��ث  امل�������ص���ارك يف 
التكنولوجية والرقمية، اإىل جانب عر�ض اآخر ما تو�صلت اإليه ال�صناعات 

البرتولية يف جمال البحث واحلفر وال�صتك�صاف.
وحول هذه امل�صاركة، قال حممد جمعة البواردي رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة 
فعاليات  يف  امل�صاركة  ي�صعدنا  املنا�صبة:”  بهذه  �صحفي  ت�صريح  يف  اإم��داد 
الزوار  اإط��لع  ي�صعدنا  حيث   ،2021 للبرتول  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ض 
والفر�ض  اإم��داد ومبادراتها وحتدياتها  اأن�صطة جمموعة  وامل�صاركني على 
املتاحة لديها، حيث انه ومع بدء العودة اإىل احلياة الطبيعية بعد اجلائحة 
ال�صمود  على  الب�صر  نحن  بقدرتنا  اأفتخر  فاإنني   ، اأ�صابتنا  التي  الكبرية 
والتكيف و مواجهة اجلائحة لن�صري يف طريق العودة اإىل حياتنا الطبيعية 

بقوة اأكر ومرونة اأكرث.
واأ�صاف البواردي:” نعتز بقيادة دولة الإم��ارات العربية املتحدة الر�صيدة 
التي �صعت للت�صدي للجائحة، ومن خلل الر�صالة الأوىل ل�صاحب ال�صمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
الكلمات  ه��ذه  واأق���ّدر  هّم”،   ت�صيلون  “ل  ق��ال:  حينما   ، امل�صلحة  للقوات 
لدينا  العاملني  �صلمة  �صمان  على  الرتكيز  نوا�صل  جعلتنا  لأنها  كثرياً 
وعائلتهم، وعلى خدمة عملئنا بعزمية اأكر، والتاأكد من اتباعنا خطط 
تباعاً  الإح��رتازي��ة  الإج���راءات  توقف مع تطبيق  ب��دون  العمل  ا�صتمرارية 
للقوانني املن�صو�ض عليها بدولة الإمارات العربي املتحدة ، وحر�ض اأع�صاء 
فريقنا على امل�صاهمة ب�صكل اإيجابي يف اإجراءات ا�صتدامة اأعمالنا واحلفاظ 
فرد  كل  اإىل  ال�صكر  بخال�ض  العمل  على  كقائمني  نتوجه،  ولذلك  عليها، 

منهم«.
اإمداد تركز اليوم على تقدمي روؤية تتمّثل  اأن جمموعة  واأو�صح البواردي 
والتكرير.  والإن��ت��اج  ال�صتك�صاف  قطاعّي  يف  املتكاملة  خدماتنا  تطوير  يف 
اإط��لق جمموعة جديدة من الأن�صطة وال�صراكات يف  يف م��وازاة ذل��ك، مت 

الف�صاء الرقمي والذكاء ال�صطناعي، 
يف  كبري  ب�صكل  عليها  الرتكيز  ويتم 
املنتجات واحللول املقدمة يف جمالت 
الأ�صول  �صلمة  وحلول  الروبوتات، 
امل��ع��رف��ي��ة، وم��راق��ب��ة الآب�����ار ع��ن ُبعد 
، حيث يتوقع حدوث  اأدائها  و�صلمة 
م���ع انطلق  امل���ج���ال  ه����ذا  امل���زي���د يف 
اأن  على  الرقمية  رحلتها  يف  اأدن����وك 

نكون معها لدعم هذه الروؤية.
وتابع البواردي بالقول:” فيما يتعلق 
امل�صافة،  املحلية  القيمة  مب���ب���ادرات 
قررنا منذ البداية اأنها لي�صت م�صاألة 
اأو طلب عميل، بل اعترناها  امتثال 
واج��ب��اً جت��اه دول��ة الإم����ارات العربية 

املتحدة، موطن “اإمداد«.
اإدارة  م�صوؤولية  اأت��وىل  الإدارة،  ملجل�ض  رئي�صاً  ب�صفتي  بالقول:”  واأ���ص��اف 
برنامج القيمة املحلية امل�صافة، واأقود الفريق يف جمالني هامني: التوطني 

و”�صنع يف الإمارات العربية املتحدة«.
وذكر رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة اإمداد اأن التوطني يعّد بالن�صبة اإليه فر�صة 
على  العمل  ميكنها  والتي  الوطن،  هذا  اإىل  تنتمي  التي  املواهب  لنكت�صف 
قدم امل�صاواة مع املغرتبني املقيمني، مو�صحاً ان ال�صركة تعمل على تطوير 
من  ومتكينه  الإم��ارات��ي  ال�صباب  ج��ذب  اإىل  تهدف  فنية  تدريبية  ب��رام��ج 

تقدمي اأف�صل اأداء يف املجال.
وقال البواردي:” اأما “�صنع يف الإمارات” فاإنه م�صدر الإلهام والت�صجيع 
وم�صاهميها حيث ن�صتفيد من خرتنا املمتدة على مدار  ل�صركة”اإمداد” 
م��ن خلل  اكت�صبناها  التي  التقنية  وامل��ع��رف��ة  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف  ع��ام��اً   41
يف  ال�صناعة  طلبات  لتلبية  الرائدين  التكنولوجيا  م��زودي  مع  �صراكاتنا 
دولتنا، وقد اأ�ص�صنا “اإمداد ل�صناعات الطاقة”، ونحن يف طور تنفيذ اأعمال 

اعترناها بالغة الأهمية لل�صناعة وفريدة من نوعها«.

اأديبك2021 ينطلق اليوم لي�شع اأبوظبي جمددا يف قلب �شناعة الطاقة العاملية
•• اأبوظبي -وام: 

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
وموؤمتر  معر�ض  اليوم  ينطلق  اهلل”.. 
اأك��ر واأه��م حدث موؤثر   2021 اأديبك 
وي�صتمر  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ���ص��ن��اع��ة  يف 
حتى 18 نوفمر احلايل ويعد احلدث 
ينعقد  ال��ذي  الطاقة  قطاع  يف  الوحيد 
اأع���ق���اب حت���دي���ات جائحة  ح�����ص��وري��ا يف 

كوفيد-19.
�صركة  ت�صت�صيفه  ال���ذي  اأدي��ب��ك  ويعقد 
“اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ب����رتول 
موؤمتر  ب���ع���د  اأب����وظ����ب����ي  يف  ح�������ص���وري���ا 
اأديبك  و���ص��ي��ك��ون   ”26 “كوب  امل���ن���اخ 
للطاقة  ع���امل���ي  م��ن��ت��دى  اأول   2021
والنتائج  واملخرجات  ال��ق��رارات  يناق�ض 
للتغري  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  احلا�صمة 
ال�صيا�صات  ت�صكيل  �صيتم  وكيف  املناخي 
�صناعة  يف  الأع��م��ال  وبيئات  امل�صتقبلية 

الطاقة.
من  �صل�صلة   2021 اأديبك  وي�صت�صيف 
ا�صرتاتيجية  روؤى  التي تقدم  املوؤمترات 
وتقنية، مبا يف ذلك املوؤمتر ال�صرتاتيجي 
اأك��رث من  ال��ذي ي�صم   2021 لأدي��ب��ك 
1000 متحدث وخبري، مبا فيهم من 
و�صانع  تنفيذيا  وم��دي��را  وزي���را   160
اأك��رث من  ق��رار، وال��ذي��ن �صي�صاركون يف 
160 جل�صة موؤمتر، حيث �صيقوم قادة 
�صل�صلة  م���ن خ���لل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ة 
ومقابلت  الإ�صرتاتيجية  اللجان  م��ن 
بتقييم  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  وال��ع��ن��اوي��ن  ال���ق���ادة 
م�صهد الطاقة املتطور وت�صليط ال�صوء 
النا�صئة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى اجت��اه��ات ق��ط��اع 
ال�صناعة  مو�صوعات  اأب���رز  وا�صتك�صاف 

واأهمها.
امل��ه��ن��د���ص��ة ط��ي��ب��ة ع��ب��د الرحيم  وق��ال��ت 
ل�صركة  التنفيذية  الرئي�صة  الها�صمي، 
اإح����دى  احل���ام�������ض،  ل��ل��غ��از  “اأدنوك” 

ورئي�صة  “اأدنوك”  جم��م��وع��ة  ���ص��رك��ات 
م���ع���ر����ض وم����وؤمت����ر اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل 
يعزز   “  ..”2021 “اأديبك  للبرتول 
املوؤمتر ال�صرتاتيجي يف اأديبك 2021 
ت���غ���ري م�صهد  ال���ت���ي  ف���ه���م الجت�����اه�����ات 
الطاقة، حيث نقوم بتقييم نتائج موؤمتر 
ميكننا  كيف  وا�صتك�صاف   26 الأط���راف 
ك�����ص��ن��اع��ة ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د على 
الطاقة، ولكن مع انبعاثات كربونية اأقل، 
اإذ يوفر احلدث فر�صة ل مثيل لها لقادة 
واملبتكرين  ال��ق��رار  و�صانعي  ال�صناعة 
ال�صرتاتيجيات  وت���ع���زي���ز  ل��ل��ت��وا���ص��ل 
ل��ل��ت��ع��م��ق والإب�����ح�����ار يف عامل  ال����لزم����ة 
اإط���لق  �صن�صهد  ك��م��ا  امل��ت��غ��ري،  ال��ط��اق��ة 
منتجات جديدة واإقامة �صراكات جديدة 
مبليارات  ا���ص��ت��ث��م��ارات  ع���ن  والإع�������لن 
ال��دولرات يف الوقت ال��ذي نخطط فيه 
من  التالية  املرحلة  ملمح  لر�صم  معا 

النمو امل�صتدام ل�صناعتنا«.
ال�صرتاتيجي  امل��وؤمت��ر  برنامج  وي�صهد 
ل���ه���ذا ال���ع���ام ح�����ص��ور رق����م ق��ي��ا���ص��ي من 
الوزراء ي�صم 32 وزيرا للطاقة العاملية 
ع��ل��ى الأق�����ل وال���ذي���ن ���ص��ي�����ص��ع��دون اإىل 
�صلة  الأكرث  املو�صوعات  ملناق�صة  امل�صرح 
اليوم  ي�صلط  ح��ي��ث  ال��ط��اق��ة،  ب�صناعة 

ال�����ص��وء ع��ل��ى عامل  امل��ع��ر���ض  الأول م��ن 
الطاقة اجلديد تليها جلنة موؤمتر الأمم 
 ”26 ك���وب  املناخي”  للتغري  امل��ت��ح��دة 
الثاين  ال��ي��وم  يف  امل��وؤمت��ر  نتائج  ملناق�صة 
مو�صوعات  �صت�صمل  بينما  احل��دث،  من 
ال�صوء  اإل��ق��اء  وال��راب��ع  الثالث  اليومني 
على وقود امل�صتقبل ودعم وتفعيل انتقال 

الطاقة من خلل البتكار.
و�صيتم اإجراء العديد من املقابلت املهمة 
مع موؤثري و�صائل التوا�صل الجتماعي 
اأديبك،  ا�صتوديو  من  مبا�صرة  العامليني 
حيث �صيكون كل من: حممد العريان، 
ك��ب��ري امل�����ص��ت�����ص��اري��ن الق���ت�������ص���ادي���ني يف 
األ��ي��ان��ز ورئ��ي�����ض ك��ل��ي��ة ك��وي��ن��ز كامردج 
ال�صابق  التنفيذي  الرئي�ض  وبول بوملان، 
امل�صارك  وال��رئ��ي�����ض  يونيليفر  ل�����ص��رك��ة 
للجنة العاملية للقت�صاد واملناخ من بني 
�صيقدمون  الذين  اخل��راء  من  العديد 
تطورات  ح����ول  وحت��ل��ي��لت��ه��م  اآرائ����ه����م 

القت�صاد العاملي وم�صاهد الطاقة.
بالإ�صافة   2021 اأدي��ب��ك  وي�صت�صيف 
موؤمتر  ال����ص���رتات���ي���ج���ي،  امل����وؤمت����ر  اإىل 
ال��ت�����ص��ن��ي��ع ال���ذك���ي ال�����ذي مت اإط���لق���ه 
امل��وؤمت��ر من�صة  ه��ذا  �صيوفر  اإذ  م��وؤخ��را، 
التحويلية  لل�صناعة  نوعها  من  فريدة 

الطاقة  حت����ول  ح����ول  روؤى  لك��ت�����ص��اب 
للت�صنيع  والفر�ض  التحديات  وحتديد 
نحو ال�صعي للو�صول اإىل �صايف انبعاثات 
���ص��ف��ري��ة خ��ال��ي��ة م���ن ال���ك���رب���ون، وذلك 
مب�صاهمة ودعم اأبرز قادة ال�صناعة مبا 
فيهم كل من: معايل �صارة بنت يو�صف 
للتكنولوجيا  دول����ة  وزي�����رة  الأم������ريي، 
اأمري  اأ�صامة  املهند�ض  و�صعادة  املتقدمة، 
ف�����ص��ل، وك��ي��ل ال�����وزارة امل�����ص��اع��د لقطاع 
ال�صناعة  وزارة  ال�صناعية، يف  امل�صرعات 
والتكنولوجيا املتقدمة واأ�صرتيد بوبارت 
ل�صناعة  العاملي  القطاع  رئي�ض  لف���ارج 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف 

�صركة �صنايدر اإلكرتيك.
127 لأديبك  ال�  ويوفر املوؤمتر التقني 
املجال  ه��ذا  يف  للمتخ�ص�صني   2021
تقني..  موؤمتر  جل�صة   11 ي�صم  ال��ذي 
واللتقاء  للتعلم  م�صبوقة  غ��ري  فر�صا 
والتوا�صل مع اأكرث من 8000 مهند�ض 
لإنتاج  خمتلفة  بيئات  يف  يعملون  زميل 

الطاقة ويواجهون حتديات خمتلفة.
كما �صيتم انعقاد موؤمترات اأخرى خلل 
فعاليات اأديبك 2021 ت�صمل كل من: 
النفط امللحي والبحري  موؤمتر قطاع 
والتكافوؤ  ل��ل��ت��ن��وع  اأدي����ب����ك  وم���ن���ت���دى 

وال�صمول.
املبادرة  اأدي��ب��ك،  �صباب  برنامج  ووا���ص��ل 
ال�����ص��ن��وي��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع ال�����ص��ب��اب التي 
تعزيز  يف  الناجح  عمله  اأدي��ب��ك،  اأطلقها 
�صورة قطاع الطاقة كم�صدر للوظائف 
ال��واع��دة لل�صباب الإم��ارات��ي م��ن خلل 
20 مدر�صة  500 طالب من  ا�صتقبال 
ي�صتهدف  له، حيث  التا�صعة  الن�صخة  يف 
الرنامج طلب املدار�ض الثانوية الذين 
14 و17 عاما،  اأع��م��اره��م ب��ني  ت���رتاوح 
وقد ا�صتفاد اأكرث من 3300 طالب من 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأنحاء  جميع 
م��ن ال��رن��ام��ج ال���رائ���د م��ن��ذ اإن�����ص��ائ��ه يف 
اأديبك  ج��وائ��ز  وت��ن��ع��ق��د   .2013 ع���ام 
حفل  خ���لل  ع�����ص��رة  احل��ادي��ة  بن�صختها 
ت���وزي���ع اجل���وائ���ز يف ال���ي���وم ال���ث���اين من 
 700 اأك���رث م��ن  احل����دث، وال��ت��ي تلقت 
م�صاركة من اأكرث من 50 دولة لتكرمي 
امل�����ص��اري��ع وامل��ب��ت��ك��ري��ن والأف���ك���ار لقيادة 
الطلب  وتلبية  ال��ط��اق��ة  �صناعة  حت��ول 

املت�صارع على الطاقة امل�صتدامة.
وقال كري�صتوفر هد�صون، رئي�ض �صركة 
املنظمة  اجلهة  اإيفنت�ض”،  جي  اإم  “دي 
“ نحن  اأدي������ب������ك..  مل���ع���ر����ض وم�����وؤمت�����ر 
ملتزمون كجهة منظمة للحدث بتوفري 
للتجارة  ومثالية  امل�صتوى  عاملية  بيئة 
لل�صناعة،  الكاملة  القيمة  �صل�صلة  عر 
ومع ذلك فاإن التزامنا الرئي�صي بالطبع 
و�صلمة احل�صور،  ب�صحة  الهتمام  هو 
برنامج  اع��ت��م��اد  اإىل  دف��ع��ن��ا  م���ا  وه�����ذا 
اآمن”  اجلميع   - اإيفينت�ض  جي  اإم  “دي 
اخلا�ض بجميع الفعاليات التي تنظمها 
والذي  اإيفينت�ض”،  جي  اإم  “دي  �صركة 
ي�صم جمموعة تف�صيلية من الإجراءات 
اأعلى  توفري  بهدف  املح�صنة،  والتدابري 
جميع  يف  وال�صلمة  النظافة  م�صتويات 
ال�صركة  ���ص��ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  الأح���������داث، 
م�����ص��ت��ق��ب��ل، ل�����ص��م��ان ���ص��لم��ة ك���ل من 

املوظفني واحل�صور.

•• دبي-وام:

اأكد �صعادة املهند�ض يو�صف اآل علي 
الكهرباء  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل 
وزارة  يف  امل�صتقبل  وط��اق��ة  وامل��ي��اه 
دولة  اإن  التحتية  والبنية  الطاقة 
الإم���������ارات م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى جميع 
اأن�����واع ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ق مع 
الطبيعية وحري�صة على  مواردها 

واحلفاظ  الطاقة  م�صادر  تنويع 
م�صادر  خمتلف  بني  التوازن  على 
التنمية  ي����دع����م  مب�����ا  ال����ط����اق����ة 

امل�صتدامة والقت�صاد الأخ�صر.
حلقة  خ���لل   - ع��ل��ي  اآل  واأو����ص���ح 
ن���ق���ا����ص���ي���ة حت�����ت ع�����ن�����وان “ ي����وم 

اأوروبا  الأوروب��ي - �صفقة  الطاقة 
الحت�����اد  ن��ظ��م��ه��ا  اخل�صراء”- 
الطاقة  ي����وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة  الأورب�������ي 
امل�صارك  ج���ن���اح���ه  يف  الأوروب�����������ي 
دبي   2020 “ اإك�����ص��ب��و  مب��ع��ر���ض 
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأن   “

حتقيق  يف  ال��دول��ة  ج��ه��ود  لتعك�ض 
و�صمان  الطاقة  م���وارد  ا�صتدامة 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة ف�����ص��ل عن 
ب�صياغة  نوعيا  اإجن����ازا  حتقيقها 
للطاقة  موحدة  ا�صرتاتيجية  اأول 
ال�����دول�����ة م��ت�����ص��م��ن��ة الإن����ت����اج  يف 

موؤ�صرا  تعد  التي  و  وال�صتهلك 
ع��ل��ى ق���وة ون�����ص��وج ق��ط��اع الطاقة 
خللها  من  وت�صتهدف  بالإمارات 
يف  النظيفة  الطاقة  م�صاهمة  رفع 
يف  املنتجة  الطاقة  مزيج  اإج��م��ايل 

الدولة اإىل 50%.

على  ح����ال����ي����ا  ت�����رك�����ز  ال���ت���ح���ت���ي���ة 
لدرا�صة  وال���دويل  املحلي  التعاون 
الطاقة  يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ت���ق���ن���ي���ات 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  مثل  النظيفة 
واحل��راري��ة وال��ه��ي��دروج��ني. وذكر 
ي��ع��د ج����زءا من  ال��ه��ي��دروج��ني  اأن 
الأ�صا�صي  ال�صرتاتيجي  التفكري 
ل���دول���ة الإم�������ارات ك��ون��ه م���ن اأهم 
امل�صتقبلية و م�صدرا  الوقود  اأنواع 
ل���ل���ط���اق���ة ال���ن���ظ���ي���ف���ة ول���������دوره يف 
دع���م ق�����ص��اي��ا ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي اإىل 
الطلب  تلبية  على  ق��درت��ه  ج��ان��ب 
و�صمان  ال���ط���اق���ة  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د 
طاقة موثوقة، وتعزيز ال�صتدامة 

البيئية.
الإمارات  وقال: ن�صتهدف يف دولة 
العمل امل�صتقبلي املبني على تعزيز 
التعاون، اإقليميا وعامليا ل�صتدامة 
قطاعات الطاقة والعمل امل�صرتك 
جديدة  م�������ص���ادر  ع���ن  ال��ب��ح��ث  يف 
ال�صتخدام  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  للطاقة 

كاأحد  ل��ل��ه��ي��دروج��ني  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي 
اأن  اإىل  ال��ط��اق��ة«. ول��ف��ت  م�����ص��ادر 
وا�صتهلك  باإنتاج  تقوم  الإم���ارات 
ال��ه��ي��دروج��ني ك��ج��زء م��ن عمليات 
ت���ك���ري���ر ال���ن���ف���ط و ي��ع��ت��ر اإن���ت���اج 
الوقود  م�صادر  م��ن  الهيدروجني 
الأكرث  املنطقة وهو  الأحفوري يف 
تناف�صية حاليا اإذ يبلغ 1.5 دولر 
انتاج  ل���ذل���ك مي��ث��ل  ل��ل��ك��ي��ل��وغ��رام 
الهيدروجني من الهيدروكربونات 
توظيف  يف  مهمة  ان��ط��لق  نقطة 
للطاقة،  ك��م�����ص��در  ال��ه��ي��دروج��ني 
الرمادي  ال��ه��ي��دروج��ني  م��ن  ب���دءا 
والنتقال اإىل الهيدروجني الأزرق 

والأخ�صر.
جهود  اأن  علي  اآل  املهند�ض  اأك��د  و 
ا����ص���ت���دام���ة  الإم�������������ارات يف  دول��������ة 
م�صادره  وت��ن��وي��ع  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
ع���م���ل���ت على  ب����ع����دم����ا  وا�����ص����ح����ة 
الوطنية  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����لق 
 2017 العام  يف   2050 للطاقة 

���ص��ارك يف اجل��ل�����ص��ة م��ع��ايل ديلن 
لل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة  زيخرييو�ض 
هولندا  يف  وامل���ن���اخ  الق��ت�����ص��ادي��ة 
وزير  نائب  جالمبا  جواو  و�صعادة 
الطاقة الرتغايل و �صعادة كادري 
الطاقة  �صوؤون  مفو�صة  �صيم�صون 
و�صعادة  الأوروب�����������ي  الحت�������اد  يف 
عام  مدير  كامريا  ل  فران�صي�صكو 
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة،

•• دبي -وام:

اأطلقت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة مبادرة  
ب��ال�����ص��راك��ة م���ع القطاع  خم��ت��ر ا���ص��ن��ع يف الإم�������ارات 
واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  ق��درات  لبناء  اخلا�ض 
وال���ط���لب يف ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي، م��ن خ���لل توفري 
ح��زم��ة م��ن ف��ر���ض وور�����ض ت��دري��ب ف��ن��ي و���ص��ن��اع��ي يف 
التوريد  و���ص��ل���ص��ل  واجل�����ودة  الت�صغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اإىل  ال��و���ص��ول  واأدوات  واملحا�صبة  وامل��ال��ي��ة  والت�صويق 
ا���ص��ن��ع يف  ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا ين�صجم م��ع حملة  الأ����ص���واق 
الإمارات. و�صيتم من خلل املبادرة توفري معلومات و 
معارف مكثفة للمتدربني عر نخبة من اأبرز اخلراء 

وكفاءتها  ال�صركات  تناف�صية  تعزز  ب�صورة  العامليني، 
وزارة  م�صاعي  �صمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي  الت�صغيلية. 
العلقة  لتعزيز  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
مع منظومة القطاع ال�صناعي، وبناء القدرات املهنية 
والفنية لدى املوؤ�ص�صات والأفراد، �صمن مرحلة جديدة 
من التعاون وبناء ال�صراكات امل�صتدامة، لتمكني القطاع 
الدولية.  للأ�صواق  و�صوله  وتعزيز  تطوره  ال�صناعي 
 Access برنامج  باإطلق  امل��ب��ادرة  ال���وزارة  ا�صتهلت 
اآند غامبل”  “بروكرت  �صركة  بالتعاون مع   SMEs
لل�صركات  ت��دري��ب��ي��ة  ف��ر���ص��ا  �صيوفر  ال���ذي  و  ال��ع��امل��ي��ة 
“خمتر  ال�صغرية واملتو�صطة والطلب. تعد مبادرة 
ا�صنع يف الإمارات”، ثاين مبادرة وطنية تنفذها وزارة 

ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة بال�صراكة مع القطاع 
التي  اخلا�ض، بعد مبادرة “حوار م�صتقبل ال�صناعة”، 
لتعزيز  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  اأطلقتها 
الوطنية  ال�صركات  واأه��م  اأكر  التن�صيق احلكومي مع 
الرئي�صية  ال�صناعية  القطاعات  يف  العاملة  والعاملية 

بالإمارات.
�صتح�صل   ،Access SMEs ب��رن��ام��ج  خ���لل  وم���ن 
الدولة،  يف  ومتو�صطة  ���ص��غ��رية  و���ص��رك��ات  م��وؤ���ص�����ص��ات 
اإىل عدد من الطلب الإماراتيني على حزمة  اإ�صافة 
على  لت�صجيعهم  الفني  ال��ت��دري��ب  ف��ر���ض  م��ن  داع��م��ة 

امل�صاهمة يف منظومة القطاع ال�صناعي الإماراتي.
و�صممت برامج التدريب من قبل �صركة “ بروكرت اأند 

الأ�صا�صية  القدرات  تطوير  تت�صمن  التي  و  غامبل”، 
التوريد،  و�صل�صلة  واجل����ودة،  العمليات،  جم���الت  يف 
وال�صوؤون  وامل��ب��ي��ع��ات  وال��ت�����ص��وي��ق،  امل�����ص��ادر،  وحت��دي��د 
املالية واملحا�صبة، اإ�صافة اإىل تزويد ال�صركات بالأدوات 
املنا�صبة للو�صول اإىل الأ�صواق الدولية. و وقعت وزارة 
“بروكرت  و�صركة  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة 
 Access اأند غامبل” مذكرة تفاهم لإطلق برنامج
SMEs يف اإطار خمتر ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
برامج  ت�صميم  ومت  الإمارات”  يف  ا���ص��ن��ع   “ حلملة 
التدريب من قبل �صركة “بروكرت اأند غامبل”، والذي 
ال�صناعة  لوزارة  الوطنية  ال�صرتاتيجية  يتما�صى مع 

والتكنولوجيا املتقدمة “م�صروع 300 مليار«.

ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة تطلق خمترب ا�شنع يف الإمارات بال�شراكة مع القطاع اخلا�س
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•• دبي-وام:

التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  ال��ي��وم  تنطلق 
بل�صت  “عرب  معر�ض  فعاليات  العاملي 
للبل�صتيك  م��ع��ر���ض  اأك����ر   “  2021
اأفريقيا  و���ص��م��ال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف 
امل�صنعة  ال�����ص��رك��ات  ع��م��ال��ق��ة  مب�����ص��ارك��ة 
للبرتوكيماويات والبل�صتيك اخلليجية 
والعربية والغربية لت�صليط ال�صوء على 
ال�صناعات  اإليه هذه  تو�صلت  اأح��دث ما 
القادمة  ال�����ص��ن��وات  خ���لل  وم�صتقبلها 

والك�صف عن منتجاتها اجلديدة.
وي�����ص��ارك يف احل���دث - ال���ذي ي��ق��ام على 
مدى اأربعة اأيام - اأكرث من 200 �صركة 
البل�صتيك  قطاع  يف  متخ�ص�صة  عاملية 
منها  دول��ة   30 م��ن  والبرتوكيماويات 
و  الهند  و  اإيطاليا  و  اأمل��ان��ي��ا  و  �صوي�صرا 
النم�صا و تركيا وال�صعودية يف دورة هذا 
العام للمعر�ض مع توقعات اأن ي�صتقطب 

املعر�ض اأكرث من 7 اآلف زائر.

ال�صركات  ح��ج��م  زي�����ادة  ال���لف���ت  وم����ن 
ال�  تفوق  اإذ  العام  لهذا  امل�صاركة  املحلية 
اأب��رزه��ا �صركة ب��روج و  40 �صركة و من 
كرى  م�صاركة  بجانب  بوليمرز  اأ�صرتا 
ال�����ص��رك��ات ال�����ص��ع��ودي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
البرتوكيماويات  و  البل�صتيك  قطاعي 
يف املعر�ض مثل �صركة ت�صنيع الرائدة و 

�صركة اأو كيو الُعمانية .
اخلام�صة  دورت�����ه  يف  امل��ع��ر���ض  وي�����ص��ل��ط 
ع�صر ال�صوء على اأحدث ما تو�صلت اإليه 
والبل�صتيك  البرتوكيماويات  �صناعات 
وم�صتقبل  امل��ط��اط  و�صناعة  والتغليف 
اأع����وام  ال�10  خ���لل  ال�����ص��ن��اع��ات  ه���ذه 
عام  مدير  حممد  ن�صال  وق��ال  املقبلة. 

واخلدمات  للمعلومات  ال��ف��ج��ر  ���ص��رك��ة 
يكت�صب  احل���دث  اإن  للمعر�ض  املنظمة 
اأهمية كبرية لعتباره اأول معر�ض ينظم 
خا�صة  دب��ي  اإم���ارة  يف  العربية  باملنطقة 
بعد مرحلة التعايف من جائحة كورونا.. 
م�صرياً اإىل اأن اخلراء �صيبحثون الدور 
�صناعة  ق��ط��اع��ات  لعبته  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
الطبي  ال��ق��ط��اع  خ��دم��ة  يف  البل�صتيك 

خلل الفرتة املا�صية.
البرتوكيماويات  �صناعات  اأن  واأ���ص��اف 
والبل�صتيك �صت�صهد منواً كبرياً خلل 
تكون  اأن  لها  وي��ت��وق��ع  املقبلة  ال�صنوات 
اقت�صاد  لدفع  ال��رائ��دة  القطاعات  اأح��د 
بل�صت  “اآراب  م��ع��ر���ض  وي��اأت��ي  ال����دول 

والبل�صتيك  للبرتوكيماويات  ال��دويل 
ليتيح  املطاط”  و���ص��ن��اع��ة  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
ل��ل��م�����ص��ارك��ني ب��ح��ث ال���ص��ت��ع��دادات لهذا 
مل�����ص��ت��ق��ب��ل هذه  ال���ن���م���و، وال���ت���خ���ط���ي���ط 

ال�صناعات.
قطاع  ي�����ص��ه��د  اأن  اخل��������راء  وي���ت���وق���ع 
ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات من����وا ك���ب���رياً خلل 
اخل��م�����ض ���ص��ن��وات ال��ق��ادم��ة ل��ي�����ص��ل اإىل 
مع  خا�صة   2026 ع��ام  يف   2،031.6
حيز  م�����ص��ن��ع��ا   1158 ح�����وايل  دخ�����ول 
الت�صغيل خلل الت�صعة اأعوام القادمة يف 

كل من قارة اآ�صيا وال�صرق الأو�صط.
ر���ص��ي��د مبي�ض مدير  اأ����ص���اد  ج��ه��ت��ه  م��ن 
معر�ض عرب بل�صت باجلهود احلثيثة 

الإم����ارات  دول���ة  حكومة  اتخذتها  ال��ت��ي 
ل�����ص��م��ان ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة و م�����ص��ت��دام��ة بعد 
اجل��ائ��ح��ة خ��ا���ص��ة يف ق��ط��اع امل��ع��ار���ض و 
ا���ص��ت��ق��دام امل�����ص��ارك��ات ال��دول��ي��ة ك��م��ا هو 
احل���ال يف م��ع��ر���ض ع���رب ب��ل���ص��ت الذي 
�صي�صتقطب اأكرث من 200 عار�ض من 
مرة  لأول  منهم   4 ي�����ص��ارك  دول���ة   30
الأر���ص��ي��ة يف  اأن  .. معتراً  الإم����ارات  يف 
الدويل  التجمع  ل��ه��ذا  مهياأة  الإم����ارات 
للبرتوكيماويات والبل�صتيك والتغليف 
و�صناعة املطاط ون�صعر بالفخر لكوننا 
يف  م�صتمرين  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  رواد 

جذب جماهري ال�صناعة.
املائة  يف   95 اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  و 
م����ن امل���ن���ت���ج���ات امل�������ص���ن���ع���ة ت����ق����وم على 
ال�����ب�����رتوك�����ي�����م�����اوي�����ات وي���������ص����م����ل ذل����ك 
الإل���ك���رتون���ي���ات والأث�����اث�����ات والأج���ه���زة 
وال��ت��غ��ل��ي��ف وغ���ريه���ا مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا من 
ت�صريع  يف  ت�صهم  التي  الهامة  العنا�صر 

وترية القت�صاد يف كل الدول.

هيئة كهرباء دبي ت�شلط ال�شوء على املوارد ال�شم�شية 
واآليات التنبوؤ بالقدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة ال�شم�شية

•• دبي -وام:

التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يف جممع  والتطوير  البحوث  نظم مركز 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية.. ور�صة عمل افرتا�صية على 
الإنتاجية  بالقدرة  والتنبوؤ  ال�صم�صية  امل��وارد  “تقييم  بعنوان  يومني  مدى 
لأنظمة الطاقة ال�صم�صية” وذلك �صمن �صل�صة ور�ض العمل التي ينظمها 
املركز يف اإطار برنامج “الباحث” الذي يهدف اإىل تطوير و�صقل املواهب 
جهود  يف  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ص�صات  املوظفني  واإ���ص��راك  الوطنية  وال��ك��ف��اءات 

البحث والتطوير.
اجلامعات  وطلبة  الهيئة  موظفي  من  كبري  ع��دد  العمل  ور�صة  يف  �صارك 

احلكومية واخلا�صة يف الدولة.
التنفيذي  الرئي�ض  امل��ن��ت��دب  الع�صو  ال��ط��اي��ر  حممد  �صعيد  م��ع��ايل  واأك���د 
يف  للهيئة  التابع  والتطوير  البحوث  مركز  اأن  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
ر�صخ مكانته كمركز  ال�صم�صية  للطاقة  اآل مكتوم  را�صد  بن  جممع حممد 
رائد لتقنيات الطاقة ال�صم�صية وي�صهم يف تطوير قطاع الطاقة النظيفة 
اإثراء املجتمع العلمي بالبحوث  واملتجددة على م�صتوى العامل من خلل 
العلمية املتخ�ص�صة ون�صر املعارف وتطوير قدرات الباحثني مبا يعزز مكانة 
دبي كمركز عاملي للبحوث والتطوير يف جمال الطاقة ال�صم�صية وال�صبكات 

الذكية وكفاءة الطاقة واملياه وبناء القدرات يف هذه القطاعات.
واأ�صار معايل الطاير اإىل اأن ا�صتقطاب املركز خلرية الباحثني والأكادمييني 
من خمتلف اجلن�صيات ي�صهم يف تبادل اأف�صل اخلرات واملمار�صات املحلية 
وال��ع��امل��ي��ة وت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي وال��ق��ط��اع الأكادميي 
لتحويل دبي اإىل مركز عاملي للبحوث والتطوير والوجهة الأوىل للعلماء 
ي�صم  املركز  اأن  مو�صحا  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  والباحثني 
24 من حملة الدكتوراه واملاج�صتري ون�صر  41 باحثا وباحثة من بينهم 
55 ورقة بحثية يف موؤمترات علمية دولية وجملت  اإطلقه  املركز منذ 
ودوريات عاملية حمكمة. اإ�صافة اإىل ذلك قام املركز حتى الآن بتمويل 17 
م�صروعا بحثيا قدمتها جامعات حملية. واأو�صح املهند�ض وليد بن �صلمان 
اأن  الهيئة  يف  والتميز  الأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�ض  التنفيذي  النائب 
الذي  ال��دول��ة  يف  الوحيد  الأب��ح��اث  مركز  يعد  والتطوير  البحوث  مركز 
يركز على الطاقة املتجددة وتقنيات ال�صبكات الذكية وكفاءة الطاقة موؤكدا 
اهتمام طلبة اجلامعات بامل�صاركة يف برامج واأن�صطة املركز للح�صول على 
املركز  بها  يزخر  التي  العلمية  ال��ك��ودار  من  وال�صتفادة  العملي  التدريب 
77 طالبا متدربا  ا�صت�صاف حتى الآن  “الباحث”  اأن برنامج  م�صريا اإىل 
لتطوير معارفهم وخراتهم وتاأهيلهم لدخول �صوق العمل مبا يعزز دور 

املركز يف الرتقاء ببحوث الطاقة واملياه ومواجهة التحديات امل�صتقبلية.

جمل�س اإدارة �شوق اأبوظبي العاملي 
اجلديد يعقد اجتماعه الأول

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�ض اإدارة �صوق اأبوظبي العاملي اجلديد اجتماعه الأول برئا�صة �صعادة 
اأحمد جا�صم الزعابي وذلك تزامنا مع الذكرى ال�صاد�صة لتاأ�صي�ض ال�صوق ومبا 
الرائدة  املالية  املراكز  من  كواحد  مكانته  تر�صيخ  يف  امل�صتقبلية  روؤيته  يعك�ض 
عامليا. اأكد املجل�ض خلل الجتماع موا�صلة م�صرية النمو وتعزيز القطاع املايل 
اأعمال  بيئة  توفري  مع  العامل  اأنحاء  من  وال�صتثمارات  ال�صركات  وا�صتقطاب 

حيوية معززة بالبتكار والنمو واإطار تنظيمي را�صخ.
وقال �صعادة اأحمد جا�صم الزعابي، رئي�ض جمل�ض الإدارة :اإن الروؤى امل�صتقبلية 
توجهات  حت��دد  التي  اخلم�صني  م��ب��ادىء  م��ع  تتما�صى  العاملي  اأبوظبي  ل�صوق 
الدولة للخم�صني �صنة املقبلة” م�صددا على موا�صلة اجلهود الرامية اإىل اإر�صاء 
والدولية يف  املحلية  املوؤ�ص�صات  �صاملة ومتقدمة متكن من منو وتطوير  بيئة 

املنطقة و�صائر اأنحاء العامل.
ح�صر الج��ت��م��اع الأع�����ص��اء اأ���ص��ح��اب امل��ع��ايل وال�����ص��ع��ادة وال�����ص��ادة حممد علي 
الهاملي، وخالد  الرئي�ض، وه�صام خالد ملك، و�صاعن حممد  نائب  ال�صرفاء، 

عبداهلل القبي�صي، ومن�صور حممد املل، وكاي اإيريك ريلندر.
 ،2015 اأبوظبي العاملي منذ انطلقه يف عام  جتدر الإ�صارة اإىل اأن �صوق 
ر�صخ مكانته على خارطة حماور الأعمال الدولية ليكون واحدا من املراكز 
اأقوى  الرائدة عامليا، وخلل هذه الفرتة ظل يحقق قفزات نوعية  املالية 

يوما بعد يوم حتى يومنا هذا.

•• العني - الفجر

�صامل  ب��ن  م�صلم  ال�صيخ  افتتح 
املجل�ض  العامري ع�صو  بن حم 

امل�صافر  اأبوظبي مركز  الوطني لإمارة  ال�صت�صاري 
منطقة  يف  �صزنز  �صيتي  بفندق  ال��رح��لت  ل��ل��وازم 
ال�صويدي، و من�صور  �صيف  �صلطان  العني بح�صور 

�صلطان �صيف ال�صويدي املدير العام للمركز .
وق�����ام ال�����ص��ي��خ م�����ص��ل��م ب���ن ح���م واحل�������ص���ور بجولة 

تعريفية داخل املركز واطلع على اخلدمات واملعدات 
التي يوفرها املركز .

ومن جانبه قال �صلطان ال�صويدي ان مركز امل�صافر 
وال�صيد  الر  لهواة رحلت  يقدم خيارات متعددة 
الرحلت  وم�����ص��ت��ل��زم��ات  اأدوات  م���ن  الإم�������ارات  يف 
الحتياجات  م��ن  متكاملة  ُع���دة  �صمن  والتخييم 

تي�ّصر  وال���ت���ي  ال����ر،  امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف  ال�����ص��روري��ة 
حقيبة  �صمن  بالرحلة  التمتع  ال��ر  م��رت��ادي  على 

متكاملة من امل�صتلزمات ال�صرورة ..
يف  التخييم  م��واق��ع  جتهيز  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��ذل��ك 
اخليم  تركيب  م��ن  و���ص��ول��ه��م،  قبل  للعوائل  ال��ر 
والطاولت  ب��ال��ك��را���ص��ي  وت��زوي��ده��ا  ال��ط��ل��ب  ح�صب 

وح���ق���ائ���ب ال����ن����وم ف�������ص���ًل عن 
جت��ه��ي��ز م���وق���ع ل�������ص���واء واآخ����ر 
بالأجواء  لل�صتمتاع  للجلو�ض 
يقدمها  التي  اأب��رز اخلدمات  وتعد من  اخلارجية، 
مركز امل�صافر باحرتاف عاٍل مما يوفر الكثري على 

العوائل الكبرية اأثناء الرحلت.
ويف خت��������ام حف������ل الفتتاح متنى ال�صيخ م�صلم بن 
هذا  على  للقائمني  وال��ت��وف��ي��ق  النج����اح  دوام  ح��م 

امل�صروع .

م�شلم بن حم يفتتح مركز امل�شافر للوازم الرحالت

•• دبي-الفجر: 

ت�صلط الن�صخة الأوىل من املنتدى العاملي للأعمال لدول 
اإك�صبو  م��ع  بالتعاون  دب��ي  غرفة  تنظمه  ال��ذي  الآ���ص��ي��ان، 
املقبل،  دي�صمر   9-8 ب��ني  ال��ف��رتة  خ��لل  دب��ي   2020
ال�صوء على جملة من املوا�صيع املهمة ذات ال�صلة بتعزيز 
امل�صتقبلي  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  وا�صتك�صاف  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
القارة الآ�صيوية.  ويقام  بني دبي و�صركائها على امتداد 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة  حت��ت  امل��ن��ت��دى 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
على  بناء  قوياً  زخماً  ويكت�صب  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اأهمية املو�صوعات التي يطرحها من جهة ونظراً لتزامن 

2020 دبي؛ وهو  اإك�صبو  انعقاده مع ا�صت�صافة معر�ض 
يعد واحداً من جمموعة منتديات عاملية تنظمها الغرفة 
لتكامل  الر�صمي  ال�صريك  ب�صفتها  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��لل 

الأعمال يف اإك�صبو 2020 دبي.
التوريد  �صل�صل  تنويع  على  ال�صوء  اامل��ن��ت��دى  وي�صلط 
العاملية، وكيفية ا�صتفادة دول الآ�صيان من جتربة الإمارات 
كمركز للتجارة العاملية، وكيفية تعاون املنطقتني يف تعزيز 
التوريد  �صل�صل  يف  حمورية  ات�صال  كحلقات  مكانتهما 
دول  يف  الرقمي  امل�صهد  املنتدى  وي�صتعر�ض  امل�صتقبلية. 
وكيفية  الرقمية  للتكنولوجيا  املتزايد  والتبني  الآ�صيان، 
توظيفها خلدمة الأهداف التنموية والقت�صادية، وتعزيز 
التكامل الإقليمي وكفاءة القطاع العام وت�صهيل ممار�صة 

جمل�ض  دول  جتربة  م��ن  امل�صتفادة  وال��درو���ض  الأع��م��ال، 
الإجراءات،  وتب�صيط  النمو  اخلليجي يف متويل  التعاون 
بالإ�صافة اإىل مناق�صة تبني التكنولوجيا املالية والعقبات 
والتحديات واأبرز الدرو�ض امل�صتفادة. كما يناق�ض املنتدى 
اقت�صادات  تطوير  يف  والب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  توظيف 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ع��رف��ة، وال��ت��م��وي��ل الإ����ص���لم���ي، وتطوير 
لتواكب  العاملي  الإ�صلمي  القت�صاد  التوريد يف  �صل�صل 
رقمنة عامل املال، والطاقة املتجددة وفر�ض التعاون التي 
و�صفرية  منخف�صة  طاقة  نحو  املنطقتني  حت��ول  تدعم 
ال��ك��رب��ون، وم��ن��ت��ج��ات احل���لل وت��اأم��ني �صل�صلة الإم����داد 
ال��غ��ذائ��ي وري�����ادة الأع���م���ال. وق����ال ���ص��ع��ادة ح��م��د مبارك 
“�صهدت منطقة جنوب  دبي:  عام غرفة  بوعميم، مدير 

�صرق اآ�صيا نه�صًة كبريًة  يف العقود الأخرية، مكنتها من 
ذاتها. وحتافظ  ومالية يف حد  اقت�صادية  قوة  ت�صبح  اأن 
التعايف من  الزخم وت�صخره يف خطط  املنطقة على هذا 
للتعاون  نتطلع  ح��ي��ث  كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات 
واأ�صاف  الق��ت�����ص��ادي.«   النمو  م�صرية  رك��ائ��ز  تر�صيخ  يف 
الآ�صيان  ل��دول  للأعمال  العاملي  املنتدى  “ُي�صكل  قائًل: 
لهم  تتيح  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  ل��رج��ال  ف��ري��دة  من�صة 
�صيتم  حيث  الإماراتيني،  نظرائهم  مع  والتوا�صل  اللقاء 
القت�صادي  امل�صهد  يف  ال�صاعة  موا�صيع  اأه���م  مناق�صة 
يف  للتكنولوجيا  الأم��ث��ل  والتوظيف  ال��ت��وري��د  ك�صل�صل 
والطاقة  الغذائي  والأم��ن  القت�صادية  الأه���داف  خدمة 

املتجددة. 

تنظم دورته الأوىل غرفة دبي بالتعاون مع اإك�سبو 2020 دبي يف دي�سمرب املقبل

�شال�شل التوريد وتوظيف التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة املتجددة اأهم موا�شيع نقا�شات املنتدى العاملي لالأعمال لدول الآ�شيان 
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15
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تنازل/ بيع
اإعلن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�صيد/ نقيب �صيد فقري – اجلن�صية: اأفغان�صتان – يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ حبيب جان ن�صيم 
خان - اجلن�صية:اأفغان�صتان،  يف الرخ�صة امل�صماه )ال�صيوح خلياطه امللب�ض الرجاليه( 

ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )768456(، 
تعديلت اأخرى : ليوجد،

وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العلن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
MOJAU_2021- 0032708 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�لن بالن�ص�ر

اجلن�صية   - اجلابري  باحلوي�صل  مبارك  �صامل  �صلمى   / ال�صيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% - يف الرخ�صة امل�صماه 
جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  املندي(  ق�صر  )مطعم 
 ، املن�صوري - اجلن�صية المارات  نا�صر عبداهلل على احمد  ال�صيد /  اإىل  رقم )615813(، 
تعديلت اأخرى: تغري ال�صم التجاري من مطعم ق�صر املندي اىل مطعم �صاطئ ح�صرموت 
ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض  للمندي. 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007153 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موؤ�ص�صة تارميانز لرتكيب الملونيوم و الزجاج 
جمهول حمل الإقامة : الإمارات - اإمارة ال�صارقة - املنطقة ال�صناعية 6 - خلف م�صاريع قارق�ض.

اىل املدعى عليه الثاين : منري عبدالقادر ح�صن من�صور - اردين اجلن�صية 
بناء على طلب املدعية : املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج ذ.م.م.

 قد رفعت الدعوى املذكورة اعله تطالبكم ب :- اإلزام املدعى عليهما على �صبيل الت�صامن والتكافل باأن يوؤديا اإىل املدعيه 
مبلغ وقدره )416،348.59( درهم )اربعمائة و �صتة ع�صر األفا ً و ثلثمائة و ثمانية و اربعون درهما ً و ت�صعة و خم�صون 
فل�صا ً( و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى و حتى متام ال�صداد. - اإلزام املدعى عليهما على �صبيل 
اأمام   2021/11/15 اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة  اأتعاب املحاماة.  التكافل بالر�صوم و امل�صاريف و مقابل  الت�صامن و 
 )2 ال�صارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  اإدارة الدعوى حمكمة  مكتب 
اأو بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل  �صخ�صيا ً 

تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله – بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

حممد ح�سني امني املال

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية 
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0007353 يف  الدعوى رقم

ال�صيارات  لل�صاحنات وقطع غيار  الدين  �صم�ض  �صركة   : املحكوم عليه  اإىل 
2021/9/26 قد حكمت  امل�صتعملة )ذ م م( نحيطكم علما بانه بتاريخ 
بن  احمد  مانع   / ل�صالح  اأعله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  هذه  عليك 
احمد علي بالتايل : بعد الطلع على الوراق  - ناأمر بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي اىل املدعي مبلغ ثلثمائة الف درهم والزمتها بالفائدة القانونية 
والزمتها  التام  ال�صداد  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   5% بواقع 
بالر�صوم وامل�صروفات.  حكما قابل لل�صتئناف خلل املدة القانونية 15 

يوم اعتبارا من اليوم التايل لن�صره. 
املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5397/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228

 ، جزئي  عمايل   2020/7309 رقم  العمالية  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
ب�صداد املبالغ املنفذ به وقدره )194708.7( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : احت�صام الدين حممد
عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - بجوار sib نف�ض 

بناية مطعم ام ح�صن - بناية ا�صا�ض - �صقة 504
املطلوب اإعلنه : 1- �صركة المارات للغذية ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )194708.70( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6283/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/3089 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1465447.46( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - بجوار بناية امل�صعود ووكالة الفطيم لل�صيارات - ت:044266024 

- متحرك:0502429874 - �ض.ب:118385 - الرقم املكاين:1842279152
 وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي

املطلوب اإعلنه : 1- امام ف�صيله بن �صودهادى - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة 
يف منطقة برج خليفه - برقم ار�ض 201 - رقم الوحدات 2504 - ا�صم املبنى:�صاوث ريدج 2/وذلك 

وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1302/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12

ومبلغ  دره���م   )712.911.57( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   : ال��دع��وى  م��و���ص��وع 
فائدة   %9 بواقع  عليها  املدعي  ذمة  املرت�صدة يف  املبالغ  �صداد  التاأخري يف  كتعوي�ض عن  دره��م   )178.999(

قانونية من تاريخ ا�صتحقاق املبالغ وحتى ال�صداد التام والزامها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:دبي بريكا�صت �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - جبل علي ال�صناعية 3 - م�صنع رقم 03 - م�صنع ملك عقارات حكومة دبي - متفرع من 
طريق جبل علي لهباب - هاتف رقم 048802671 - فاك�ض رقم:048802159 

 بريد الكرتوين:info@dubaiprecast.ae - وميثله:ح�صن عبدالرحمن ح�صن عبداهلل
املطلوب اإعلنه :  1- �صركة الحتاد للبناء وال�صتثمار ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/27 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�صالح/ دبي بريكا�صت ���ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )712911.57( درهم 
اتعاب  مقابل  درهم  والف  امل�صروفات  والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  وفائدته 
يوما  قابل لل�صتئناف خلل ثلثني  ذلك من طلبات، حكما مبثابة احل�صوري  ورف�صت ماعدا  املحاماة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1259/2020/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم باداء مبلغ وقدره )127.359.92( درهم مائة و�صبعة وع�صرون الف 
وثلثمائة وت�صعة وخم�صون درهم واثنان وت�صعون فل�صا - ومبلغ وقدره )20.000( درهم تعوي�ض والفائدة القانونية بواقع %12 

من تاريخ ال�صتحقاق والمتناع عن دفع الق�صاط وحتى متام ال�صداد والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - بردبي - بوليفارد ال�صيخ حممد بن را�صد - رقم مكاين:2609288186 - برج بوليفارد بلزا 2 - مكتب رقم 
1903 - رقم الفاك�ض:042277767 - �صندوق بريد:26011 دبي

املطلوب اإعلنهما :  1- عبداهلل حممد عقيل خن�صاء ب�صفته مالك واملمثل القانوين ملوؤ�ص�صة املدينة اجلميلة للعمال الفنية 
والتظيف 2- موؤ�ص�صة املدينة اجلميلة للعمال الفنية والتظيف - موؤ�ص�صة فردية رخ�صة جتارية 755896 �صادرة من اقت�صادية 

دبي �صهرتها موؤ�ص�صة املدينة اجلميلة للعمال الفنية والتنظيف - موؤ�ص�صة فردية  -  �صفتهما : مدعي عليه 
مو�صوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/7 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ بنك 
ب��اداء مبلغ وق��دره )127.359.92( درهم  بالت�صامن والت�صامم والتكافل  املدعي عليهما  بالزام  ���ض.م.ع  الوطني  راأ���ض اخليمة 
تاريخ  ، والفائدة بواقع 5% من  الف وثلثمائة وت�صعة وخم�صون درهم واثنان وت�صعون فل�ض  اماراتي مائة و�صبعة وع�صرون 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمتهما  ال�صداد  مت��ام  وحتى   2020/3/8 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق 
ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات، حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 

هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن بالن�سر 

 8530/2021 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ا�صكا للمقاولت �ض.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/احمد حممد خمي�ض اجلافله احلمريي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )149816823.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/8485 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  البنا للهند�صة �ض.ذ.م.م ب�صفتها ال�صركة م�صدرة ال�صيكات 
-  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ارو كن�صلتينج م.م.ح 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )842732( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/8307  تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صدهما/1-  جي كيه بي ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م 2- برييكاروبان 
جاناباتي بن برييكاروبان -  جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/احمد عي�صى عبدالرزاق عبدالكرمي كلنرت 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )294515( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/8704  تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صركة العارف للمقاولت -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة ازبا - فرع دبي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )234273.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7964/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/4911 اأمر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )153071.25( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : م�صنع فوج للحديد ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع العمال - مبنى اوبروي تاور - 
العا�صر 1002

املطلوب اإعلنه : 1- ارار تي املقاولت �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )153071.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  8548/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/2578 اأمر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )16698.8( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : المارات ايكا ملواد البناء ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - مبنى 
ا�صا�ض - �صقة 504 - م�صرف ال�صارقة ال�صلمي

املطلوب اإعلنه : 1- �صجنات�صر بولز - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )16698.80( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1422/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 466/2021 مدين كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )459745( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : حممد تركي اجلا�صم - �صوري اجلن�صية ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته الويل الطبيعي  
عن القا�صر )عقاب وليد اجلا�صم( وب�صفته من ورثة املتوفى / وليد حممد تركي - واخرون

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - بناية ا�صا�ض  - بجانب 
م�صرف ال�صارقة ال�صلمي - مكتب 504

املطلوب اإعلنه : 1- فايز حممد فايز كوك�ض - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)459745( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7082/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4151/2021 اأمر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )37599.2( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : مهدي مو�صى �صبري مو�صي

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - مبنى 
ا�صا�ض - �صقة 504 

املطلوب اإعلنه : 1- ناذييكوى احمد عبدول �صبحان عبدول عزيز - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )37599.2( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ  
- ر�صوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1720/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227
 ، جزئي  مدين   616/2021 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )175448( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : زين الدين كوناري حممد

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - الغوير - ال�صارقة - �صارع الزهراء - مبنى داما�ض 
- �صقة ال��� 15 مكتب 1546 - بجوار دوار الريد 

املطلوب اإعلنه : 1- عبداحل�صني احمد يو�صف كاظم - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
بال�صافة اىل  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وقدره )175448.00( درهم اىل طالب  املنفذ 
مبلغ  - ر�صوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7145/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/2926 اأمر اداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )120553.4( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بابل �صودري
عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - مبنى 

ا�صا�ض - �صقة 214
املطلوب اإعلنه : 1- راجيب خا�صتاجري �صوابان كومار خا�صتاجري - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )120553.4( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - كوري ويليام غلني ماريون �سريك 
ومدير الوىل �سركة الغيوم الزرقاء ملقاولت البناء ذ.م.م وميثلها حممد نويد يون�س 
التنفيذ  يف  اإ�سكال   /  SHCEXCIPROB2021 /0000070 اخطار دفع يف الق�سية رقم

اىل املحكوم عليه: كوري ويليام غلني ماريون �صريك ومدير الوىل
العنوان:املنطقة احلرة باحلمرية املرحلة الثانية ال�صارقة المارات العربية املتحدة - 

�صندوق بريد رقم:42093 - هاتف 97165134777 
cory@topoilfield.com:بريد الكرتوين 

ال�صارقة  حمكمة  الثالثة  التنفيذ  دوائر  الدائرة  اأمام  احل�صور  عليكم  يتوجب  لذا 
الحتادية �صباح يوم الربعاء املوافق 2021/11/17 ال�صاعة 09:30 لتقدمي ما لديكم 
من دفاع وم�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن 

املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حمكمة التنفيذ املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
    يف الق�سية رقم 477/2021 جتاري م�سارف جزئي

 ، ���ض.م.ع  دبي  ال�صلمي م�صاهمة عامة/م�صرف  الإم��ارات  : م�صرف  املرفوعة من 
بوكالة:ليفة بن هويدن الكتبي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية ، �صد املدعي عليهم 
: 1- البريت ليونارد دوجل�ض 2- ناومي دوجل�ض ،  بال�صارة اىل كتاب حمكمة دبي 
البتدائية املوؤرخ يف 2021/11/9 واملت�صمن تكليفي خبريا يف الق�صية املذكورة اعله 
نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خرة يف الق�صية املذكورة يوم الربعاء املوافق 
بهاتف  بالت�صال  عليه  املدعي  يلتزم  اأن  على  ظهرا،   12.00 ال�صاعة   2021/11/17
مكتب اخلبري لعلمه باجراءات والآلية املتعبة لعقد الجتماع املراد عقده بالتاريخ 
هي:هاتف  اخلبري  مكتب  مع  التوا�صل  بيانات  ان  علما   ... اع��له  املبني  والتوقيت 

. experts@alhilalcapital.ae:رقم:042999000 - بريد الكرتوين
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
    يف الدعوى 2021/3070

املقامة من:بنك راأ�ض اخليمة الوطني
املهريي  حمد   -2 امل�صتعملة  ال��زي��وت  لتجارة  املهريي  ال�����ص��ادة:1-  �صد 
ال�صحوم وزيوت  الهدف ل�صناعة  امل�صتعملة 3-  التزليق  لتجميع زيوت 
�صليم  عبداملجيد   -5 امل��ه��ريي  عبدالرحمن  خلفان  حمد   -4 التزليق 
عبداملجيد 6- حممد عبداملجيد �صليم ، يرجى التكرم بح�صور اجتماع 
ظهر  بعد  من  الثالثة  ال�صاعة  مت��ام  يف  املقرر  بعد  عن  املرئي  اخل��رة 
امل��واف��ق:2021/11/17 ويرجى التوا�صل مع اخلبري عر  يوم الربعاء 

. muawia12@hotmail.com:الريد اللكرتوين
اخلبري امل�سريف
معاوية ال�سيد العو�س

اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : اإك�سوفا وارجنتون فاير ميدل اي�ست ذ.م.م  
القانون:ذات  ال�صكل  ال��رم��ول.   - امل��اج��د  عبيد  عمر  ال�صيخ  ملك  حم��ل   : ال��ع��ن��وان 
م�صئولية حمدودة رقم الرخ�صة: 601361  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1017167 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل 
اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة 
بتاريخ 2021/10/17  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/17 
اجلريودي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
ال�صعايل - ديرة  العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  للتدقيق واملحا�سبة 
كافة  معه  الفاك�ض:042389722،م�صطحباً   - ال��ه��ات��ف:042389721   - العنز  هور   -

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : تروفيما لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب 142 ملك يوربني بزن�ض �صنرت - جممع دبي لل�صتثمار 1. ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م    715016 ال��رخ�����ص��ة:  رق��م  حم���دودة  م�صئولية  ال��ق��ان��ون:ذات 
التجاري : 1142119 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
ام  اإىل امل�صفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض  2021/11/3 وعلى من لديه 
بي �سي ملراجعة احل�سابات العنوان :  مكتب رقم 501 ملك مايور باترا - بردبي - 
اخلليج التجاري - الهاتف:045521328 - الفاك�ض:045521352،م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : جينهولد اند ديفلوب لدارة امل�ساريع �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 1311 - ملك في�صال بوري - اخلليج التجاري - بردبي. ال�صكل 
القانون:ذات م�صئولية حمدودة رقم الرخ�صة: 821631  رقم القيد بال�صجل التجاري 
: 1381242 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2021/8/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/8/15 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ال�سرق الو�سط 
لتدقيق احل�سابات العنوان :  مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�صميع عثمان - 
بزن�ض باي - الهاتف:045897971 - الفاك�ض:000000،م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز -   

الهاتف:042389721 - الفاك�ض:042389722
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
املذكور اأعله لت�صفية  اإك�سوفا وارجنتون فاير ميدل اي�ست ذ.م.م  وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/10/17 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/10/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله 
، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ام بي �سي ملراجعة احل�سابات
 العنوان :  مكتب رقم 501 ملك مايور باترا - بردبي - اخلليج التجاري - 

الهاتف:045521328 - الفاك�ض:045521352
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
تروفيما لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م  وذلك  املذكور اأعله لت�صفية  
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/11/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/11/3 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله 
، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات 
العنوان :  مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�صميع عثمان - بزن�ض باي - 

الهاتف:045897971 - الفاك�ض:000000
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
�ض.ذ.م.م   امل�ساريع  لدارة  ديفلوب  اند  جينهولد  لت�صفية   اأع��له  املذكور 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/15 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/8/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله 
، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13392 بتاريخ 2021/11/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   - مروة حممد حممد احمد ابو عطية
اأداء اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004542/ 

اإىل املحكوم عليه :مروة حممد حممد احمد ابو عطية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ: اأحمد بخيت علي بن عوي الكتبي - اجلن�صية المارات العربية املتحدة 
يف الق�صية امل�صار اليها اأعله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 115682 درهم .
اأعله خلل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف  عليها  الإن��ت��ظ��ام  يجب  التي  الغ��ذي��ة  اه��م  م��ن  البي�ض 
من  كبرية  كمية  علي  يحتوي  لنه  حمية،  نظام  اإتباع  فرتة 
الغذائية الأخرى وهو يقدر على ملئ  الربوتينات والغنا�سر 
ال�سعرات  منخف�ض  انه  كما  طويلة  ل�ساعات  وال�سبع  املعدة 
احلرارية ول يت�سبب يف زيادة الوزن اأبدا.البي�ض ي�ساعد علي 
رفع معدل الأي�ض يف اجل�سم عن الطبيعي كما انه ي�ستطيع ان 
النكهة  وذات  امل�سبعة  الو�سفات  ع�سرات  من  اكرث  يف  يت�سكل 

املميزة خ�سو�سا يف حالة التخل�ض من الأوزان الزائدة.

وج����دت درا����ص���ة اأن اإ���ص��اف��ة ن�����ص��ف ك���وب م��ن اجل����وز اإىل 
م�صتويات  يخف�ض  اأن  ميكن  اليومي  ال��غ��ذائ��ي  نظامك 
م���ن خماطر  وي��ق��ل��ل   8.5% ب���ح���وايل  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول 

الإ�صابة باأمرا�ض القلب.
بر�صلونة  دي  كلينيك  م�صت�صفى  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ام 
غذائي  نظام  على  ن�صفهم  وو���ص��ع  بالغا   628 بتجنيد 

يت�صمن ا�صتهلك اجلوز يوميا.
اجلوز  يتناولون  ال��ذي��ن  اأن  الفريق  وج��د  ع��ام��ني،  وبعد 
كولي�صرتول  ي�����ص��م��ى مب�����ص��ت��وي��ات  م���ا  ل��دي��ه��م  ان��خ��ف�����ض 

.)LDL( الروتني الدهني منخف�ض الكثافة
الروتني  كولي�صرتول  من  العالية  امل�صتويات  وترتبط 
اأحيانا  عليها  يطلق  ال��ت��ي  ال��ك��ث��اف��ة،  منخف�ض  ال��ده��ن��ي 
باأمرا�ض  الإ�صابة  بزيادة خطر  ال�صار"،  "الكولي�صرتول 

القلب وال�صكتة الدماغية.
ولح���ظ امل�����ص��ارك��ون يف ال��درا���ص��ة، ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا اجلوز 
يوميا، انخفا�صا يف اإجمايل عدد جزيئات "الكولي�صرتول 
ال�صار" يف دمائهم، وعلى وجه اخل�صو�ض، عدد جزيئات 

ال�صار" ال�صغرية. "الكولي�صرتول 
ووف���ق���ا جل��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب الأم���ري���ك���ي���ة، ف����اإن اجل����وز غني 

وهي  الدهنية،   3 اأوم��ي��غ��ا  باأحما�ض 
ت�صتهر  للقلب  �صحية  ده���ون 

بوجودها يف الأ�صماك 
الزيتية.

من  رو���ض  اإميليو  التغذية  وخبري  ال��ورق��ة  م��وؤل��ف  وق��ال 
"اأظهرت  اإ�صبانيا:  يف  بر�صلونة  دي  كلينيك  م�صت�صفى 
ب�صكل عام، واجل��وز على  املك�صرات  اأن  ال�صابقة  الدرا�صات 
الإ�صابة  م��ع��دلت  بانخفا�ض  ترتبط  اخل�صو�ض،  وج��ه 

باأمرا�ض القلب وال�صكتة الدماغية''.
اأنها تخف�ض م�صتويات الكولي�صرتول  واأحد الأ�صباب هو 
ال�صار، والآن لدينا �صبب اآخر: اإنها حت�صن جودة جزيئات 

الكولي�صرتول ال�صار.
وتاأتي جزيئات كولي�صرتول الروتني الدهني منخف�ض 
اأن جزيئات  الأبحاث  واأظهرت  باأحجام خمتلفة.  الكثافة 
هذا الكولي�صرتول ال�صغرية والكثيفة ترتبط يف الغالب 
الدهنية  الرت�صبات  اأو  اللويحات  اأو  ال�صرايني  بت�صلب 

التي ترتاكم يف ال�صرايني.
الكولي�صرتول  م�صتويات  احل��دي��ث��ة  ال��درا���ص��ة  وت��ت��ج��اوز 
الروتينات  جلميع  كاملة  �صورة  على  للح�صول  ال�صار 
على  قدرتها  على  يوميا  اجل��وز  ت��ن��اول  وت��اأث��ري  الدهنية 
ال��ق��ل��ب والأوعية  ب��اأم��را���ض  حت�����ص��ني خم��اط��ر الإ���ص��اب��ة 

الدموية.
وحلل الدكتور رو�ض وزملوؤه بيانات 628 من البالغني 

ترتاوح  الأ�صحاء، 

اإم���ا يف  يقيمون  ع��ام��ا،  و79   63 ب��ني  ك��ل منهم  اأع��م��ار 
بر�صلونة باإ�صبانيا، اأو يف لوما ليندا بكاليفورنيا.

اأ�صافت  حيث  جمموعتني،  اإىل  امل�����ص��ارك��ني  تق�صيم  ومت 
نظامهم  اإىل  اجل���وز  م��ن  ك��وب  ن�صف  الأوىل  املجموعة 
الغذائي اليومي، بينما امتنع الآخرون عن تناول اأي من 

املك�صرات.
الكولي�صرتول  م�صتويات  الفريق  اخ��ت��ر  ع��ام��ني،  وب��ع��د 
واأحجام  ت��رك��ي��زات  اإىل جانب حتليل  م�����ص��ارك،  ك��ل  ل��دى 
الروتينات الدهنية لديهم للبحث عن ال�صمات املعروفة 
بارتباطها بزيادة خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية.
تناول اجلوز  امل�صاركني يف جمموعة  اأن  الباحثون  ووجد 
انتهى بهم الأمر مب�صتويات منخف�صة من الكولي�صرتول 
 / م��غ   4.3 ال��درا���ص��ة، مبتو�صط  ف��رتة  نهاية  ال�����ص��ار يف 
الكولي�صرتول  تخفي�ض  مت  نف�صه،  الوقت  دي�صيلرت.ويف 

الكلي مبتو�صط 8.5 مغ / دي�صيلرت.
بانخفا�ض  يرتبط  اجل��وز  ا�صتهلك  اأن  الباحثون  ووج��د 
بن�صبة %4.3 يف العدد الإجمايل جلزيئات الكولي�صرتول 
بن�صبة  ال�صغرية  ال�صار  الكولي�صرتول  وجزيئات  ال�صار 
املعروفني  ال��ت��غ��ريي��ن  وك���ل   ،6.1%
الإ�صابة  خطر  بانخفا�ض  مرتبطان 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
الفريق  ذل����ك، وج����د  ع��ل��ى  وع�����لوة 
الدهني  ال����روت����ني  اأن 
م��������ت��������و���������ص��������ط 
ال�������ك�������ث�������اف�������ة، 
اأي�صا  انخف�ض 
جمموعة  يف 

اجلوز.
ولح�������ظ ال���ب���اح���ث���ون، 
تت�صح  مل  لأ�����ص����ب����اب 
ت����غ����ريات  اأن  ب����ع����د، 
ال����ك����ول����ي���������ص����رتول 
ال�صار يف جمموعة 
تختلف  اجل������������وز 

ح�صب اجلن�ض.
وب��������ل��������غ م����ت����و�����ص����ط 
عند  الن������خ������ف������ا�������ض 
بينما   ،7.9% ال��رج��ال 

كان %2.6 لدى الن�صاء.
وقال الدكتور رو�ض: "يف حني اأن 
هذا ل ميثل انخفا�صا هائل يف ن�صبة 
ملحظة  املهم  من  ال�صار،  الكولي�صرتول 
اأنه يف بداية الدرا�صة كان جميع امل�صاركني لدينا 
غري  الأمرا�ض  من  وخالني  جيدة،  ب�صحة  يتمتعون 

املعدية الرئي�صية".
وم���ع ذل���ك، ك��م��ا هو 
ال�صكان  يف  متوقع 
امل�صنني، مت علج 

م�����ا ي����ق����رب من 
م����ن   50%
امل�������ص���ارك���ني من 
�صغط  ارت�����ف�����اع 
ال�������دم وارت����ف����اع 

كولي�صرتول الدم.
وب�������ف���������������ص�������ل ال��������ع��������لج 

%32، كان  بال�صتاتني بن�صبة 
الكولي�صرتول  م�����ص��ت��وي��ات  م��ت��و���ص��ط 

طبيعيا. ال���درا����ص���ة  يف  الأ���ص��خ��ا���ض  جل��م��ي��ع 
ي���ع���ان���ون م���ن ارتفاع  ال���ذي���ن  ل����لأف����راد  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 

م�����ص��ت��وي��ات ال��ك��ول��ي�����ص��رتول يف ال�����دم، ق���د ي��ك��ون خف�ض 
الكولي�صرتول ال�صار بعد اتباع نظام غذائي غني باجلوز 
اأكر بكثري.وتابع الباحثون: "اإن تناول حفنة من اجلوز 

والأوعية  القلب  �صحة  لتعزيز  ب�صيطة  طريقة  ي��وم  كل 
الدموية".

جملة  يف  ل����ل����درا�����ص����ة  ال���ك���ام���ل���ة  ال���ن���ت���ائ���ج  ن�������ص���ر  ومت 
.Circulation

اجلوز يقلل من خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب 
ويخف�س م�شتويات الكولي�شرتول

وهناك بع�ض املبادئ الغذائية العامة التي يجب مراعاتها. 
وين�صح Holland and Barrett:  "تاأكد من اأن 
اإىل  ال��ط��ازج��ة،  واخل�����ص��روات  بالفواكه  مليئة  وج��ب��ة  ك��ل 

جانب الكثري من الروتينات اخلالية من الدهون".

تدخل  ال��ده��ون  من  اخلالية  الروتينات  تناول  ويعتر 

اأطول،  بال�صبع لفرتة  ت�صعر  الروتني يجعلك  فعال لأن 
م�صدر  بت�صمني  قمت  اإذا  ل��ذا،  "بوبا".  موقع  ي�صرح  كما 
قليل من الروتني، مثل الدجاج الأبي�ض منزوع اجللد، يف 

وجباتك، فقد جتد اأنك ل�صت جائعا، وبالتايل تاأكل اأقل.
وت�صمل امل�صادر اجليدة: �صدور الدجاج والتونة واملاكريل 
وال�صلمون والبي�ض واحلليب والعد�ض الأحمر واحلم�ض 

واخلبز البني واملك�صرات وفول ال�صويا.
بحجم  ال��روت��ني  من  ج��زءا  اأن  "تذكر  "بوبا":  وي�صيف 

راحة يدك تقريبا".
امل�صبعة  ال��ده��ون  ا���ص��ت��ب��دال  ف���اإن  ل��ه��ارف��ارد هيلث،  ووف��ق��ا 
والدهون غري امل�صبعة بدهون متعددة غري م�صبعة ميكن 

اأن ي�صاعد اأي�صا.
وُت��ع��رف ال��ده��ون امل�صبعة باأنها ن��وع ال��ده��ون امل��وج��ودة يف 
ملايو  ووفقا  واجل��ن.  الدهنية  واللحوم  وال�صمن  ال��زب��دة 
التي  الدهون  اأنواع  اأ�صواأ  املتحولة  الدهون  كلينك، تعتر 

ميكنك تناولها.
ف���اإن الدهون  ال��غ��ذائ��ي��ة الأخ�����رى،  ال��ده��ون  وع��ل��ى عك�ض 
امل��ت��ح��ول��ة - وت�����ص��م��ى اأي�����ص��ا الأح���م���ا����ض ال��ده��ن��ي��ة غري 
اأي�صا  وتخف�ض  "ال�صار"  الكولي�صرتول  ترفع   - امل�صبعة 

الكولي�صرتول "اجليد".
با�صم  اأي�صا  امل��ع��روف  "ال�صار"،  الكولي�صرتول  ويلت�صق 
كولي�صرتول الروتني الدهني منخف�ض الكثافة، بداخل 

ال�صرايني، ما يزيد من خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب.
وي��ق��اوم ك��ول��ي�����ص��رتول ال��روت��ني ال��ده��ن��ي ع���ايل الكثافة 
ال�صيئ، لذا من  للكولي�صرتول  ال�صارة  الآث��ار   )HDL(

ال�صروري تقليل الأول وزيادة الأخري.
احل�صوية  الدهون  لتقليل  الآخ��ر  الرئي�صي  املكون  اأن  كما 

هو ممار�صة الن�صاط البدين املنتظم.

واأظهرت الدرا�صات اأنه ميكنك امل�صاعدة يف تقليم الدهون 
اأو م��ن��ع من��وه��ا م��ن خ���لل ك��ل م��ن الأن�صطة  احل�����ص��وي��ة 

القوة )ممار�صة  ال�صريع( ومتارين  امل�صي  الهوائية )مثل 
التمارين برفع الأوزان(.

هل تعاين من دهون البطن؟ 

 مكونات عليك تناولها يف "كل وجبة"
تزيد الدهون احل�سوية، املعروفة اأي�سا با�سم دهون البطن، من خطر الإ�سابة 

مب�ساعفات مزمنة لأنها تكمن بالقرب من الأع�ساء احليوية.
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•• ال�سارقة-الفجر:

للثقافة  ج��دي��د  م��ن��ج��ز  ت��اري��خ  بت�صجيل 
الإم��ارات��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة، واإع��لن��ه املعر�ض 
الأكر يف العامل على م�صتوى بيع و�صراء 
اأ�صدل   ،2021 ل��ل��ع��ام  ال��ن�����ص��ر  ح���ق���وق 
ال�صتار  للكتاب  ال��دويل  ال�صارقة  معر�ض 
اأقيمت  التي   40 ال���  دورت��ه  فعاليات  على 
نوفمر   13 –  3 م���ن  ال���ف���رتة  خ����لل 
ل��ك كتاب(،  اجل����اري، حت��ت �صعار )ه��ن��ا.. 
من  1،692،463زائراً  م�����ص��ت�����ص��ي��ف��اً  
 11 م��دار  على  اجتمعوا  جن�صية،   109
ي��وم��اً مل��ت��اب��ع��ة ج��دي��د اإ����ص���دارات 1632 

نا�صراً من خمتلف اأنحاء العامل.

و  اإن��اث  املعر�ض  زوار  من   %  51.9
الذكور  من   48.1%

ال���ذي اح��ت��ف��ى هذا  امل��ع��ر���ض  وت����وزع زوار 
ال����ع����ام، ب��اإ���ص��ب��ان��ي��ا ���ص��ي��ف ����ص���رف دورت����ه 
و  الإن����������اث،  م����ن   51.9% الأرب������ع������ني، 
%48.1 من الذكور، ، حيث زار املعر�ض 
%1.3 من الفئة العمرية الأقل من 15 
العمرية بني  الفئة  �صنة، و%52.2 من 
الفئة  م��ن  و%35.5  ���ص��ن��ة،  و30   16
45 �صنة، و11.1%  العمرية بني -31 
46 �صنة؛  من الفئة العمرية الأكرث من 
 90.2% بن�صبة  ح�����ص��وره��م  ج���اء  ح��ي��ث 
و9.8%  امل��ع��ر���ض،  اأر�����ض  م��ن  بت�صجيل 

عر املن�صات الرقمية.

اأكرث  املعر�ض  زاروا  �سخ�ض  األف   20
من 11 مرة 

اأكرث من  اأن  املعر�ض  اإح�صائيات  وك�صفت 
يومياً،  املعر�ض  زاروا  �صخ�ض  األ��ف   20

 7 اإىل   3 ب��ني  م��ا  امل��ع��ر���ض  زاروا  واآلف 
م����رات، واأك����د امل��ع��ر���ض م��رك��زي��ة دوره يف 
جن�صيات  بعدد  والعاملية  العربية  الثقافة 
زواره، اإذ ا�صتقبل زواراً من 109 جن�صية، 
الهند،  ومنها:  الإم���ارات،  دول��ة  ت�صدرتها 
وباك�صتان،  والأردن،  و���ص��وري��ا،  وم�����ص��ر، 
وتون�ض،  وامل���غ���رب،  وال��ف��ل��ب��ني،  وال���ع���راق، 
واإيطاليا،  واجلزائر،  وال�صودان،  واملغرب، 
والنم�صا،  وال��دمن��ارك،  واأمل��ان��ي��ا،  وفرن�صا، 

واأمريكا، وكندا، وغريها من الدول.
بالروائي  احتفى  ال���ذي  امل��ع��ر���ض،  وج��م��ع 
العام  �صخ�صية  الرفاعي،  طالب  الكويتي 
والإع���لم  وال��ف��ن  الأدب  جن��وم  الثقافية، 
من خمتلف اأنحاء العامل، حيث ا�صت�صاف 
ال��ري��ط��اين احلا�صل  ال��ت��ن��زاين  الأدي�����ب 
ل��لآداب، عبد  هذا العام على جائزة نوبل 
له،  دولية  م�صاركة  اأول  يف  قرنح،  ال��رزاق 
اإفريقي  اجلنوب  الكوميدي  والإع��لم��ي 
ت��ري��ف��ور ن�����واه، وم���وؤل���ف ال��ك��ت��اب الأك����رث 
كري�ض  ال�����ص��ع��ادة(  وراء  )ال�����ص��ع��ي  م��ب��ي��ع��اً، 
اجلزائري  الفرن�صي  وال��روائ��ي  غ��اردن��ر، 
جاي  وامل��وؤث��ر  والكاتب  خ�صرا،  يا�صمينة 
�صيتي، واأميتاف غو�ض، وت�صيتان بهاجات، 

واملخرتعة ال�صغرية جيتاجنايل راو.
اأب������رز جن����وم الأدب  ك��م��ا ج��م��ع امل���ع���ر����ض 
ا�صت�صاف،  ح��ي��ث  والإم�����ارات�����ي،  ال��ع��رب��ي 
القا�صمي،  ���ص��ق��ر  م���ي�������ص���ون  ال����روائ����ي����ة 
العميمي،  ���ص��ل��ط��ان  وال���روائ���ي  وال�����ص��اع��ر 
والكاتبة  ال���ري���ك���ي،  حم��م��د  وال�������ص���اع���ر 
اأ�صماء الزرعوين، والروائية رمي الكمايل، 
وال�صاعرة �صيخة املطريي، والأديبة اأحلم 
عبد  خالد  وال�صاعر  والفنان  م�صتغامني، 
والفنان  اجل��خ،  ه�صام  وال�صاعر  الرحمن، 
حممد �صبحي، وال�صاعر في�صل العدواين، 

والكاتبة وم�صممة املجوهرات عزة فهمي، 
والدكتور مدحت العدل، والكاتب واملوؤرخ 
والدكتور  النملة،  علي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
اأح��م��د ع��م��ارة، وال���روائ���ي ج��لل برج�ض، 
والروائي  ال�صنعو�صي،  �صعود  وال���روائ���ي 
امل��ب��خ��وت، وغ���ريه���م م���ن الكتاب  ���ص��ك��ري 

والإعلميني واملبدعني.

نظم 1000 فعالية منها 440 فعالية 
خم�س�سة  فعالية  و355  ثقافية، 

للطفل
ال�صارقة،  اإك�����ص��ب��و  م��رك��ز  امل��ع��ر���ض  وح����ّول 
مفتوح  ف�صاء  اإىل  ي��وم��اً،   11 م��دار  على 
والإب��داع والفن، حيث  والتعليم  للمعرفة 
منها  ف��ع��ال��ي��ة،   1000 م���ن  اأك����رث  ن��ظ��م 
فعالية  و355  ثقافية،  فعالية   440
 80 من  اأك��رث  و�صهد  للطفل،  خم�ص�صة 
وعرو�ض  م�صرحية،  ل��ف��رق  ف��ن��ي��اً  ع��ر���ص��اً 
اأوروب����ا واآ���ص��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا، وقدم  اأداء م��ن 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��اري��خ��ه،  يف  الأوىل  للمرة 
“ركن  للكتاب،  ال���دويل  بولونيا  معر�ض 
الر�صامني” ليوفر للر�صامني وامل�صممني 
ور�ض  م��ن  ال�صتفادة  فر�صة  وامل��خ��رج��ني 
عمل وجل�صات تعليمية واأخرى متخ�ص�صة 

لعر�ض الأعمال وتقييمها.

 22 من  ومبدعًا  85كاتبًا  ا�ست�ساف  
دولة

كاتباً   85 مب�����ص��ارك��ة  امل��ع��ر���ض  ون��اق�����ض 
ومبدعاً من 22 دولة، اأحدث الجتاهات 
والق�صة،  ال��رواي��ة،  م�صتوى  على  الأدب��ي��ة 
التجربة  وت�����اري�����خ  وراه��������ن  وال�������ص���ع���ر، 
امل�صرحية العربية والعاملية، كما جمع كبار 
يف  واملتخ�ص�صني  وامل��ح��رري��ن  املرتجمني 
الرتجمة  م�صتقبل  لبحث  املعريف  الإنتاج 
واأث���ره���ا ع��ل��ى اإح�����داث ن��ق��لت ن��وع��ي��ة يف 
حراك �صناعة الكتاب يف املنطقة والعامل. 

ل  الكتب  تبنيه  ما  العامري:  اأحمد 
العقول  حتمله  وما  املتغريات  تهدمه 

نراه يف بنيان الإن�سان والعمران
العامري،  ركا�ض  بن  اأحمد  �صعادة  وق��ال 
“نبارك  للكتاب:  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  رئي�ض 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حممد بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ض 
ال�  ال���دورة  جن��اح  ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
40 من معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب، 
الكتاب  ع��ل��ى  ره��ان��ه  اأن  ل�����ص��م��وه،  ون���وؤك���د 
والثقافة اأثمر منجزات ومكت�صبات كبرية 
للثقافة الإماراتية والعربية، واأثبت اأن اأمة 
اقراأ تقراأ، وتبدع، وتن�صر، وتبتكر، فاليوم 
ال�صارقة احل�صاري،  روؤية م�صروع  بف�صل 
اأربعة  ط���وال  وتوجيهاته  �صموه  وج��ه��ود 
الدويل  ال�����ص��ارق��ة  معر�ض  ت�صدر  ع��ق��ود، 
املعر�ض  واأ�صبح  العاملية،  املعار�ض  للكتاب 
و�صراء  ب��ي��ع  م�صتوى  ع��ل��ى  ع��امل��ي��اً  الأك����ر 

حقوق الن�صر هذا العام«.
يختتم  ل  “اليوم  ال���ع���ام���ري:  واأ�����ص����اف 
معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب، فعاليات 
40، واإمنا يبداأ مرحلة جديدة  ال�  دورته 
ال��ث��ق��ايف الإماراتي  ون��وع��ّي��ة م��ن احل���راك 
والعربي والعاملي، يعلو فيها �صوت املثقف 
الثقافة  فيها  والأدي��ب، وحت�صر  والكاتب 
عاملياً،  ت�صتحقها  التي  املكانة  يف  العربية 
م���ن عقول  اأك����ر  م�����ص��اه��م��ٍة  اإىل  وت��ن��ظ��ر 
التجربة  ت����رثي  وم��ب��دع��ي��ه��ا،  اأب���ن���ائ���ه���ا، 
الإن�صانية، وتفتح م�صارات جديدة لتحقق 
املجتمعات نه�صتها، وت�صل اإىل تطلعاتها 

التنموية ال�صاملة واملن�صودة«.
ال�������زوار،  اأن ح���ج���م  ال����ع����ام����ري،  واع����ت����ر 
يف  ح�صروا  الذين  والكتاب،  والنا�صرين، 
ال�صارقة،  معر�ض  م��ن  الأرب��ع��ني  ال����دورة 
يحمل ر�صائل كبرية، لنا جميعاً، موؤ�ص�صات 
الأجيال اجلديدة على  اأن  توؤكد  واأف���راداً، 
واأن  اإليها،  ن�صبوا  التي  الطموحات  ق��در 
ما ننتظره من الكتاب، يتج�صد على اأر�ض 
وا�صعاً،  ك��ب��ريًة، ووع��ي��اً  ال��واق��ع م��ن��ج��زاٍت 
ال�صارقة يف  اأن  واعياً، كما تثبت  وحت�صراً 
قدمت  العربية،  الثقافة  مل�صروع  قيادتها 
للعامل  واإمن����ا  املنطقة  يف  لي�ض  من��وذج��اً 
اأث��ر الثقافة را���ص��خ، واأن  اأن  ي��وؤك��د  اأج��م��ع، 
املتغريات، وما  الكتب ل تهدمه  تبنيه  ما 
الإن�صان  ب��ن��ي��ان  يف  ن���راه  ال��ع��ق��ول  حتمله 

والعمران.

يتطلع  امل��ع��ر���ض  امل��ج��ي��ن��ي:  خ��ول��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د م���ن ال��ن��ج��اح��ات 

والطموحات
من�صق  املجيني،  خولة  اأك��دت  جانبها  من 
ال����دويل للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  ع���ام م��ع��ر���ض 
الأربعني  دورت��ه  بنجاح  حقق  املعر�ض  اأن 
واح����دة م��ن اأه���داف���ه امل��رك��زي��ة يف ت�صدر 
م��ع��ار���ض ال��ك��ت��ب ال��ع��امل��ي��ة، واأو���ص��ح��ت اأن 
اآخر مركزيته يف  بعد  املعر�ض يعزز عاماً 
والعامل،  املنطقة  يف  الن�صر  ���ص��وق  ق��ي��ادة 
وي��ف��ت��ح جم����الت وف���ر����ض ج���دي���دة اأم����ام 
النا�صرين يف املنطقة ونظرائهم يف العامل 

اأجمع.
هذا  امل��ع��ر���ض  جن����اح  “يج�ّصد  وق���ال���ت: 
املعر�ض  زوار  والتزام  العام م�صتوى وعي 
اإقبالهم  وبحجم  وامل�صاركني،  والنا�صرين 
ال���ت���ي نظمها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى جم��م��ل 
املعر�ض يف دورته الأربعني”، لفتًة اإىل اأن 
املعر�ض يجدد مع ختام فعاليته اللتزام 
الأعوام  يف  ويتح�صر  وخططه،  بروؤيته، 
النجاحات  م���ن  م��زي��د  لتحقيق  امل��ق��ب��ل��ة 

والطموحات.

املكتبات  »ق��م��ة  م���رة  لأول  ���س��ه��د 
الوطنية«

منذ  الأوىل  ل���ل���م���رة  امل���ع���ر����ض  و����ص���ه���د 
تنظيم   ،1982 ال����ع����ام  يف  ان���ط���لق���ه 
مب�صاركة 50  الوطنية”،  املكتبات  “قمة 

اأوروبا  20 مكتبة وطنية من  خبرياً من 
وال�صرق  واإف��ري��ق��ي��ا  ال�صمالية  واأم��ري��ك��ا 
الأو�صط، حيث اأقيمت على مدار يومني، 
حتت �صعار “احل�صور، التفاعل، التاأثري، 
والتعاون”، بال�صراكة مع جمعية املكتبات 

الأمريكية.

و35  اأدب��ي��ًا  ووك��ي��اًل  ن��ا���س��رًا   546
متحدثًا يف »موؤمتر النا�سرين«

الدورة  فعاليات  انطلق  املعر�ض  و�صهد 
الذي  النا�صرين”  “موؤمتر  م��ن   11 ال��� 
العام  ه��ذا  للكتاب  ال�صارقة  هيئة  نظمته 
ال��دويل للنا�صرين،  بالتعاون مع الحت��اد 
يف مركز اإك�صبو ال�صارقة، مب�صاركة 546 
و35 متحدثاً من  اأدب��ي��اً  ووك��ي��ًل  ن��ا���ص��راً 

خمتلف اأنحاء العامل.

دويل  وخ��ب��ري  مكتبة  اأم���ني   500
“موؤمتر  يف  العامل  اأنحاء  جميع  من 

املكتبات«
فعالياته،  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ض  وج��م��ع 
اأك��رث من 500 اأم��ني مكتبة وخبري من 
ال���دورة الثامنة  ال��ع��امل، يف  اأن��ح��اء  جميع 
نظمتها  ال��ت��ي  املكتبات”،  “موؤمتر  م��ن 
مع  بالتعاون  للكتاب”  ال�صارقة  “هيئة 
املكتبات الأمريكية، وناق�صت فيه  جمعية 
اإدارة  يف  اجل��دي��دة  والتقنيات  الجت��اه��ات 
على  ال��ت��ع��اون  ع��لق��ات  وتعزيز  املكتبات، 
وتنمية  البيانات،  قواعد  تو�صيع  م�صتوى 
وت���ط���وي���ر خدمات  ال���ق���ي���ادي���ة،  امل����ه����ارات 

جديدة للمجتمعات املحلية.
ي�صار اإىل اأن الدورة الأربعني من املعر�ض، 
جاءت برعاية من وبال�صراكة مع: الراعي 
للت�صالت؛  الإم����ارات  �صركة  الر�صمي، 
وال�����ص��ري��ك الإع����لم����ي ال��ر���ص��م��ي، هيئة 
ال�صارقة للإذاعة والتلفزيون؛ وال�صريك 
للإعلم؛  اأبوظبي  موؤ�ص�صة  الإع��لم��ي، 
اإك�صبو  مركز  ال�صرتاتيجي،  وال�صريك 
ال�����ص��ارق��ة؛ وال�����ص��ري��ك ال�����ص��ح��ف��ي - دار 
– قناة  اخل��ل��ي��ج؛ وال����راع����ي الإع����لم����ي 

العربية.

 •• ال�سارقة-الفجر:

الدرا�صات  يف  وال���ب���اح���ث���ة  ال��ك��ات��ب��ة  اأط���ل���ق���ت   
الإعلمية، الدكتورة ندى اأحمد جابر كتابها 
ال��ك��ت��اب اجلامعي  دار  ع��ن  ال�����ص��ادر  اجل���دي���د، 
يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، بعنوان 
“الإعلم الدويل والتوا�صل الثقايف – الإعلم 
يف  العربية” وذل��ك  للمنطقة  املوجه  ال��دويل 
حفل توقيع اأقيم �صمن فعاليات الدورة ال� 40 

من “معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب«.
وتتناول الباحثة يف كتابها الذي جاء من 21 
القطع  577 �صفحة من  ف�صًل موزعة على 
واملهتم  القارئ  ذهن  ي�صغل  مو�صوعاً  الكبري، 
بالإعلم، وجتيب من خلله على �صوؤال كبري 
املوجهة  الإع��لم  وو�صائل  واأدوات  منهج  حول 

ملخاطبة اجلمهور يف املنطقة العربية.

وت�صتعر�ض الكاتبة يف اجلزء الأول من كتابها 
الدولية  الإع���لم  لو�صائل  املختلفة  الأ���ص��ك��ال 
وكالت  م��ن  ال��ع��رب��ي،  اجلمهور  نحو  املوجهة 
الأنباء وال�صحف والقنوات الف�صائية واملواقع 
الإلكرتونية، اإىل ال�صينما واأ�صهر الأفلم التي 
تناولت بع�ض ال�صخ�صيات العربية التاريخية.
الكتاب  الثاين من  اجل��زء  املوؤلفة يف  وتتطرق 
ال���دول���ي���ة، مبا  ت���اري���خ و����ص���ائ���ل الإع�������لم  اإىل 
باأخبار  تهتم  التي  والإذاع����ات  ال�صحف  فيها 
من  الثالث  باجلزء  وانتهاًء  العربية،  املنطقة 
املنهج  الكاتبة على  الذي اعتمدت فيه  الكتاب 
الثقايف  ال��ت��وا���ص��ل  م��لم��ح  لبحث  التحليلي 
وم��ع��وق��ات��ه، واأث����ر ظ��ه��ور الإن���رتن���ت وو�صائل 
التوا�صل الجتماعي على ثقافة املجتمعات، يف 
�صوء حتليل موؤ�صرات الفجوة الرقمية عربًيا 

وغربًيا.

 •• ال�سارقة-الفجر:

من  الأرب��ع��ني  ال���دورة  فعاليات  ا�صت�صافت 
الكاتب  للكتاب،  ال��دويل  ال�صارقة  معر�ض 
وامل���وؤث���ر ال��ري��ط��اين ال�����ص��اب ج���اي �صيتي، 
الكتاب  كالراهب”؛  “فّكر  ك��ت��اب  �صاحب 
الأكرث مبيعاً يف نيويورك تاميز، يف جل�صة 
ح����واري����ة، حت�����ّدث خ��لل��ه��ا ح����ول جتربته 
ا���ص��ت��خ��ل�����ص��ه��ا م���ن حياته  ال���ت���ي  وخ���رت���ه 
خ��ط��وات عملية يف  اإىل  وح��ول��ه��ا  ك���راه���ب، 
التغلب  كيفية  جانب  اإىل  اليومية،  حياته 
اإىل ال�صلم  على الأفكار ال�صلبية للو�صول 

الداخلي مع الذات.
اأدارتها  ال��ت��ي  اجلل�صة  خ��لل  �صيتي  وع���ّر 
الإعلمية �صايل مو�صى، عن مدى �صعادته 
بوجوده يف معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب، 
موجهاً ال�صكر للقائمني عليه، وم�صرياً اإىل 
اأّن هذه اأول جل�صة له من نوعها ل�صتعرا�ض 

كتابه اجلديد، حيث بداأها مبقطع تفاعلي 
طلب  والتاأمل،  التفّكر  ح��ول  اجلمهور  مع 
اأعينهم يف حلظة من  اإغ��لق  منهم خلله 
اأربعة  التفّكر والهدوء، ومن ثّم ا�صتح�صار 
اأ�صياء ميكنهم مل�صها، وثلثة اأ�صياء ميكنهم 
و�صيء  �صّمها،  ميكنهم  و�صيئني  �صماعها، 
واحد ميكنهم تذوقه، ومن ثم تكرار جملة 
اأكون”، و�صط  اأن  حيث ُوج��ّدت، يجب  “اأنا 
يقوم  اأن  قبل  احل�����ص��ور،  م��ن  كبري  تفاعل 
كالراهب”  “فكر  كتابه  م��ن  ج��زء  ب��ق��راءة 
ق��ائ��ًل: “لأول م��رة اأق����راأ ج���زءاً م��ن كتاب 
جماهريية  من�صة  وعلى  مبا�صر  ح��دث  يف 

كبرية ومميزة كهذه املن�صة«.
وا�صتهل �صيتي اجلل�صة احلوارية باحلديث 
ع���ن م���دى ع�����ص��ق��ه، م��ن��ذ ���ص��غ��ره، للذهاب 
ملعر�ض  م�����ص��اب��ه��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وامل�����ص��ارك��ة يف 
اللقاءات  وه��ذه  للكتاب،  ال���دويل  ال�صارقة 
التطّور  حل��ج��م  اإدراك������ه  ب�صبب  امل��ت��ن��وع��ة، 

والفائدة التي �صيجنيها من وراء ذلك، مثل 
و�صلوا  الذي  واملوؤثرين  بامل�صوؤولني  اللقاء 
اإىل اأماكن متقدمة، انطلقاً من الل�صيء، 
وهذا الأم��ر الذي قاده اإىل الوقوع يف حّب 
الرهبنة، والبدء بالتفكري بعقلية الراهب.

اأّن  العلمية  ب��ال��درا���ص��ات  “ثبت  واأ����ص���اف: 
التاأمل  مي���ار����ص���ون  ال����ذي����ن  الأ����ص���خ���ا����ض 
العقول  اأك��رث  ميلكون  با�صتمرار،  والتفكر 
���ص��ع��ادة، واأف�����ص��ل��ه��ا ت��رك��ي��زاً وه������دوءاً، وهم 
الأك����رث اإن��ت��اج��ي��ة واإب���داع���اً يف احل��ي��اة، لأّن 
تركيزهم من�صّب على عمل �صيء واحد يف 
اللحظة الواحدة، وهم بكل تاأكيد ي�صكلون 

ن�صبة قليلة من الب�صر«.
الف�صول يف كتابه حتت عنوان  اأحد  وحول 
النا�ض  “تعريف  �صيتي:  قال  اأنا؟”  “من 
لذواتهم ينطلق من اأّن ال�صخ�ض ينظر اإىل 
ذاته ح�صب ما يعتقد اأن الآخرين يرونه اأو 
يظنونه، فهو يربط بني تعريفه ال�صخ�صي 

وهذا  جت��اه��ه،  الآخ��ري��ن  وم�صاعر  لنف�صه، 
ب��اع��ت��ق��ادي اأم���ر يف غ��اي��ة اخل���ط���ورة، وغري 
فاإّن تعريفك لذاتك يجب  اإطلقاً،  �صحي 
اأن ينطلق من �صعورك جتاه نف�صك، ولي�ض 

�صعور الآخرين اأو نظرتهم جتاهك«.
من  ال��ن��ج��اح  م��ق��ي��ا���ض  اإىل  �صيتي  وت��ط��رق 
اأّن  اإىل  م�����ص��رياً  ال�صخ�صية،  ن��ظ��ره  وج��ه��ة 
ومن  ب��اك��راً،  ال�صتيقاظ  يف  يتمثل  النجاح 
والطريقة  بال�صكل  حت���ّب،  مب��ا  ال��ق��ي��ام  ث��م 
اإىل وج����ود ف���رق كبري  ال��ت��ي حت����ّب، لف���ت���اً 
يجلب  قد  فالنجاح  وال�صعادة،  النجاح  بني 
امل��ت��ع��ة ح��ي��ال ذل����ك، وال�����ص��ع��ادة ق���د جتلب 
ال�صلم، ولكن لي�ض كّل ناجح �صعيد، ولي�ض 
اأن جتد  “الأ�صل  وق���ال:  ن��اج��ح،  �صعيد  ك��ّل 
�صيئاً  لي�ض  فهو  وج����ودك،  ومعنى  ه��دف��ك 
يف  ويتمثل  با�صتمرار،  يتطّور  ولكن  ثابتاً، 
اأن تعرث على ما حت��ّب، وتوظفه يف خدمة 

الآخرين«.

البحث  بني  ف��رق  “يوجد  �صيتي:  واأ���ص��اف 
عن ما حتب، وعن �صبب حّبك له، ولذلك 
ل بد اأن تفهم بعمق النوايا وراء حبك لهذا 
ال�����ص��يء، مبعنى ه��ل حت��ب م��ا حت���ّب لأجل 
ال�صيء  اأم لأج��ل  احل�صول على جائزة ما؟ 

غر�ض  وج��ود  ب��دون  ال�صيء  فتكرار  ذات���ه؟ 
والروتني  امللل  اإىل  يقودنا  وا���ص��ح،  وه��دف 
على  التدرب  فكرة  تولد  هنا  وم��ن  القاتل، 

خدمة الآخرين«. 
وحول اخلوف من الف�صل اأو اخلوف كذلك 

يقود  ذلك  اأّن  اإىل  �صيتي  اأ�صار  النجاح،  من 
ال�صيء  فعل  يف  الرغبة  وع��دم  ال�صلل،  اإىل 
قناعة  اإىل  ال��و���ص��ول  ب�صبب  اأخ����رى،  م���رة 
داخ��ل��ي��ة ب��ع��دم ج����دوى ع��م��ل ال�����ص��يء مرة 
اأخرى لعدم تكرار التجربة الفا�صلة يف حال 
كانت فا�صلة، اأو اخلوف من عدم احل�صول 
ال��ن��ج��اح يف حال  اأو درج���ة  ال��ّل��ذة  ع��ل��ى ذات 
اإىل  لف��ت��اً  ناجحة،  الأوىل  التجربة  كانت 
البحث عن م�صدر اخلوف،  بد من  اأّن��ه ل 
لأّن ال�صبب اخلارجي للخوف لي�ض هو ذات 

ال�صبب احلقيقي.  
وع���ّر �صيتي يف خ��ت��ام اجل��ل�����ص��ة ع��ن مدى 
اإعجابه بالإ�صلم كدين يجمع بني اجلمال 
اإحدى  اأّن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��غ��ن��ّي��ة،  وال��ث��ق��اف��ة 
املقولت التي تاأثر بها ب�صدة يف حياته، تلك 
طالب  اأب��ي  بن  علي  ال�صحابي  قالها  التي 
ولكن  ���ص��ي��ئ��اً،  مت��ل��ك  ل  اأن  ال��زه��د  “لي�ض 

الزهد األ ميلكك �صيء«.

ختام اأكرب معر�ض للكتاب يف العامل

ال�شارقة الدويل للكتاب 40 يعلن مرحلة جديدة ونوعية للثقافة وي�شت�شيف 1.69 مليون زائر من 109 جن�شيات

يجيب على �سوؤال كيف يخاطب العامل منطقتنا العربية اإعالميًا

الباحثة ندى اأحمد جابر تطلق كتابها اجلديد الإعالم الدويل والتوا�شل الثقايف يف معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب

جل�سة حوارية بعنوان فّكر كالراهب

الكاتب واملوؤثر الربيطاين جاي �شيتي يك�شف جلمهور ال�شارقة الدويل للكتاب قوة التاأمل وال�شالم الداخلي  

اأحمد العامري: نبارك حلاكم ال�شارقة ونهنئه 
بنجاح رهانه فاأمة اقراأ تقراأ وتبدع وتن�شر وتبتكر
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فريق األداء الوطني 
الدمناركي  يقدم عرضا مبهرا للجمباز 
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�شريين ر�شا: واجهت �شعوبات خالل ت�شوير )قمر 14( 

قالت الفنانة منة �صلبي اإنها �صعيدة باختيارها يف جلنة 
اجلونة  مبهرجان  الطويلة  الروائية  الأف���لم  حتكيم 

ال�صينمائي يف دورته اخلام�صة.
الأوىل  امل��رة  تكن  مل  اأنها  ت�صريحات  يف  منة  واأ�صافت 
كانت  واأن  ف�صبق  حتكيم  جلنة  ع�صو  فيها  تكون  التي 
وهو  عديدة،  دولية  مهرجانات  يف  حتكيم  جلنة  ع�صو 
اأمرا  امل�صاركة  الأف��لم  الختيار بني  ما يجعل معايري 
هو  واحلقيقي  الأ�صا�صي  املعيار  اأن  اإىل  م�صرية  �صهل، 
والإخراج  والتمثيل  ال�صورة  اأ�صا�ض  على  العمل  اختيار 
التجربة مفيدة  ه��ذه  اأن  تعتر  اأنها  م��وؤك��دة  والإن��ت��اج، 

ومميزة، وو�صفتها مثل )تلميذة لها كلمة(.
اإنها  �صلبي  م��ن��ة  ق��ال��ت  امل��ق��ب��ل��ة،  الفنية  اأع��م��ال��ه��ا  وع���ن 
اأحمد  الفنان  “اجلرمية” مع  فيلم  لعر�ض  متحم�صة 
عز والفنان ماجد الكدواين، ومن اإخراج �صريف عرفة 
وال����ذي ت��ع��ت��ره م��ن اأه����م واأق�����وى امل��خ��رج��ني بالوقت 
احلايل وتعتر ثاين جتربة لها معه، موؤكدة اأنها تعتر 

تعاونها معه �صرفا كبريا.

من  انتهت  اأنها  عن  اإي��ه��اب،  ن��ور  ال�صابة  الفنانة  ك�صفت 
ت�صوير م�صاهدها يف الفيلم ال�صينمائي اجلديد )معايل 
ماما(، الذي تقوم ببطولته النجمة ب�صرى، م�صرية اإىل 

اأنها ل تعرف موعد عر�ض الفيلم يف دور ال�صينما.
وقالت نور اإيهاب، يف ت�صريحات اإن فيلم )معايل ماما( 
بطولته  وي�صارك يف  كوميدي،  اجتماعي ليت  فيلم  هو 
كل من النجوم ب�صري، وحممود الليثي، وعدد كبري من 

�صيوف ال�صرف.
واأ�صافت اأن الفيلم يناق�ض ق�صية اجتماعية، وهي علقة 
الأم باأطفالها، خا�صة عندما يكون لديها م�صوؤوليات يف 
ب�����ص��رى اإىل �صا�صة  ال��ع��م��ل، وال��ف��ي��ل��م ت��ع��ود م��ن خ��لل��ه 
والذى عر�ض  داخلي(،  )ليل  اأعمالها  اآخر  بعد  ال�صينما 

عام 2017.
امراأة  �صخ�صية  ب�صرى،  الفنانة  العمل  بطلة  وجت�صد 
مع  امل��واق��ف  م��ن  العديد  وت��واج��ه  مهًما،  من�صًبا  ت�صغل 
اأ�صرتها، وت�صتعر�ض هذه املواقف خلل الأحداث، وما اإذا 

كانت فى �صالح الأ�صرة من عدمه.
ي�صارك يف بطولة الفيلم كل من؛ ب�صرى، حممود الليثي، 
�صيماء �صيف، �صامي مغاوري، علء مر�صي، حممد على 
دعاء  �صرف،  اإ�صماعيل  باهر،  �صريف  داغ��ر،  ح�صام  رزق، 
الراحلة  الفنانة  ي��ا���ص��ني، جن��ل  وال��ط��ف��ل  ���ص��ويل،  رج���ب، 

غنوة �صقيقة اأنغام.
ال�����ص��ب��اق الرم�صاين  اإي���ه���اب، يف  ن���ور  ال��ف��ن��ان��ة  و���ص��ارك��ت 
م�صل�صل  منها  درامية  اأعمال  ثلثة  خ��لل  من  املا�صي، 
وم�صل�صل  ك��رمي،  نيللي  الفنانة  بطولة  الك�صر(،  )�صد 
)الخ����ت����ي����ار( اجل������زء ال����ث����اين ب���ط���ول���ة ال���ف���ن���ان كرمي 
عبدالعزيز، والفنان اأحمد مكي، ومن اإخراج بيرت ميمي، 
نيوتن(،  )لعبة  م�صل�صل  ا  واأي�صً �صرحان،  هاين  وتاأليف 
والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي، والفنان حممد 
ال�صرقاوي،  اآدم  والفنان  مم��دوح،  حممد  والفنان  ف��راج، 
والفنان �صيد رجب، والفنانة عائ�صة بن اأحمد، واآخرون، 
وهو من تاأليف واإخراج تامر حم�صن، ومن اإنتاج حممد 

ال�صعدي.

منة �شلبى: متحم�شة لعر�س فيلم 
)اجلرمية( مع اأحمد عز

نور اإيهاب: )معاىل ماما( فيلم اجتماعى ليت

ن�ساط فني
تعي�ض الفنانة �صريين ر�صا هذه الفرتة حالة ن�صاط كبرية على م�صتوى 
الأعمال ال�صينمائية امل�صاركة فيها هذه الفرتة، حيث اإنها تقوم بت�صوير 

خمتلفة. اأعمال   3
اأجل  من  ال�صينمائية  الأع��م��ال  يف  امل�صاركة  حتب  اإنها  �صريين،  وقالت 
الظهور باأ�صكال درامية متعددة وبطرق خمتلفة، وهو ما يجعلها حتب 

املجال الفني على حد و�صفها.
والظهور  بالتمثيل  ال�صغف  "انتهى  �صريين:  وتابعت 

اأمام الكامريا وتقدمي �صيء جديد يف هذا الوقت 
�صغوفه  لكنني  الفن،  اأبتعد عن  اأن  املمكن  من 

الأعمال  م���ن  وامل���زي���د  امل���زي���د  ب��ت��ق��دمي  الآن 
جتعلني  ال��ت��ي  املختلفة  والدوار  املختلفة 

اأ�صعر بحالة ر�صاء كبرية لذلك".

خالد النبوي ممثل كبري 
عرت الفنانة �صريين ر�صا عن �صعادتها 
"قمر14" املنتظر  فيلم  يف  بال�صرتاك 
يف  وحت��دي��ًدا  قريبا،  للجمهور  ط��رح��ه 

دي�صمر املقبل.
وع���ن ت��ع��اون��ه��ا م��ع خ��ال��د ال��ن��ب��وي يف 
ممثل  خالد  �صريين:  قالت  العمل، 
ل��دي��ه �صوت  اأح��ب��ه، فهو  واأن���ا  كبري 
مميز وي�صتطيع اأن ينجح اأي عمل 
ب�صوته، فعندما ت�صمعه يقول اأي 
�صديدة  ب�صهولة  ي��ج��ذب��ك  ���ص��يء 

الية" .
قالت:"لدى  ه���واي���ت���ه���ا  وع�����ن 

املختلفة  الهويات  من  العديد 
الريا�صة  �صمنها  م��ن  ال��ت��ي 

والرويات  الكتب  وق����راءة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ف�����اأن�����ا من 

حم���ب���ي ال����ق����راءة 
طوال  الكثرية 

الوقت، فهذا 
ين  ي�صعر

ب�����ح�����ال�����ة 
م���������������������ن 

الإلهام الدائم".
وعن جديدها قالت: "لدى عمل �صينمائي اأقوم بتح�صريه هذه الفرتة، 
باقي فريق عمله،  يكتمل  اأن يدخل ت�صويره قريًبا عندما  املنتظر  من 

وهو عمل مييل اإىل الكوميديا فاأنا من هواة الأعمال الكوميدية". 
وع���ن ج��راأت��ه��ا يف ب��ع�����ض ال��ت�����ص��ري��ح��ات ال��ت��ي اأدل����ت ب��ه��ا م���وؤخ���ًرا قالت 
�صريين:"الكذب هو َمن يجعلك تخ�صر من حولك اأو تخ�صر جمهورك، 
النحو طوال  ذل��ك  على  و�صاأظل  دائ��ًم��ا،  اآرائ���ي  يف  فاأنا �صريحة  ل��ذا 

الوقت".
وتابعت �صريين )كل فريق العمل ذو قيمة متثيلة كبرية 
ف��ه��ن��اك اأ���ص��م��اء ج��ي��دة يف ال��ع��م��ل م��ث��ل خ��ال��د النبوي 
الباجوري  مع  والتعاون  وغ��ريه��م،  مالك  واأح��م��د 
ك���ان مم��ت��ع ف��ه��و خم���رج ���ص��اط��ر و���ص��دي��ق عزيز 
ويعلم جيًدا كيف تظهر الفنان الذي يعمل معه 

ب�صكل جيد وباأ�صكال متثيلية خمتلفة(.

�سعوبات خالل ت�سوير 
اأكدت الفنانة �صريين ر�صا اأنها تنتظر عر�ض 
�صهر  اأواخ�����ر   )14 )ق��م��ر  اجل���دي���د  فيلمها 

دي�صمر.
وقالت �صريين ر�صا اإنها واجهت �صعوبات 
جعلتها مرهقة خلل ت�صوير العمل يف 

لبنان، مثل درجة احلرارة املرتفعة.
�صعوبات  ي����وج����د  )مل  واأ������ص�����اف�����ت: 
نف�صه،  ال��ع��م��ل  م�صاهد  يف  ت��ذك��ر  ك��ث��رية 
ل��ك��ن ال�����ص��ع��وب��ات احل��ق��ي��ق��ي��ة ك��ان��ت وقت 
ال��ت�����ص��وي��ر، ح��ي��ث ك���ان���ت درج�����ة احل�����رارة 
م��رت��ف��ع��ة ل��ل��غ��اي��ة والأج��������واء ح�����ارة، وكنا 
احلار  فاجلو  لذا  �صتوية،  ملب�ض  نرتدي 

كان مرهق للغاية(.
الباجوري  ه��ادي  مع  تعاونها  وع��ن 
وي��ا���ص��م��ني رئ���ي�������ض، ق���ال���ت: )كل 
متثيلة  ق��ي��م��ة  ذو  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
ك��ب��رية ف��ه��ن��اك اأ���ص��م��اء ج��ي��دة يف 
واأحمد  النبوي  العمل مثل خالد 
م��ال��ك وغ���ريه���م، وال���ت���ع���اون مع 
كان ممتع فهو خمرج  الباجوري 
�صاطر و�صديق عزيز ويعلم جيًدا 
يعمل  ال���ذي  ال��ف��ن��ان  تظهر  كيف 
معه ب�صكل جيد وباأ�صكال متثيلية 

خمتلفة(.
وتابعت: )يا�صمني رئي�ض بحبها وهي 
للغاية،  جميل  ومتثيلها  ق��وي��ة  فنانة 
وت��ع��اون��ا م���وؤخ���را ب��خ��لف ال��ف��ي��ل��م يف 
اأن  واأع��ت��ق��د  دقيقة"   60" م�صل�صل 
ال��ع��م��ل ن���ال اإ����ص���ادات ع���دي���دة.. لدي 
بتح�صريه  اأق������وم  ���ص��ي��ن��م��ائ��ي  ع��م��ل 
اأن يدخل  املنتظر  ال��ف��رتة، من  ه��ذه 
باقي  يكتمل  عندما  قريًبا  ت�صويره 
ف��ري��ق ع��م��ل��ه، وه���و ع��م��ل مي��ي��ل اإىل 

الكوميديا فاأنا من هواه العمال الكوميدية(.
وتدور اأحداث الفيلم، يف اإطار اجتماعي رومان�صي من خلل 5 حكايات 
خمتلفة حول ليلة يكون فيها القمر ب��دًرا، وهو ما يوؤثر يف م�صار عدد 
من ال�صخ�صيات داخل الفيلم وتتلخ�ض اأحداثه يف 7 �صاعات فقط حلني 

اختفاء القمر.
فيلم “قمر 14” بطولة خالد النبوي، �صريين ر�صا، اأحمد الفي�صاوي، 
يا�صمني رئي�ض، �صلوى حممد علي، حممد علء )جاميكا(، اأحمد مالك، 
اأبواليزيد،  اأ�صماء  اأحمد حامت،  الغيطي، نرية ع��ارف،  ف��وؤاد، مي  بيومي 
حم��م��د ج��م��ع��ة، اأح��م��د ب��دي��ر، اإ���ص��م��اع��ي��ل ���ص��رف، ح��ن��ان ي��و���ص��ف، حممد 
مهران، خالد اأنور، غادة عادل، �صليم �صليمان، والعمل ق�صة و �صيناريو 

وحوار حممود زهران.

بنات رزق
بطولة  يف  امل�صاركة  علي  تعاقدت  اأنها  عن  ر�صا  �صريين  الفنانة  ك�صفت 
فيلم "بنات رزق" بعدما قراأت ال�صيناريو اخلا�ض به ووجدت ال�صخ�صية 
خلله  �صريين  ت��ق��دم  حيث  عليها  وخمتلفة  ج��دي��دة  �صتقدمها  ال���ذي 
عام  ب�صكل  الفيلم  اأن  معنا  ت�صريحاتها  يف  واأك��دت  كوميدية،  �صخ�صية 
لي�ض له علقة بفيلم "ولد رزق" الذي قدمه النجم اأحمد عز وعمرو 

يو�صف وحقق جناح جماهريي كبري.
واأ�صارت �صريين يف ت�صريحات خا�صة اإىل اأن �صتبداأ ت�صوير اأحداث دورها 
يف الفيلم بعدما تنتهي من الأعمال التي توا�صل ت�صويرها يف الفرتة 
احلالية مثل امللحد مع املخرج ماندو العدل وحتت تهديد ال�صلح مع 

النجم ح�صن الرداد بجانب انتهائها من ت�صوير م�صل�صل 60 دقيقة مع 
املخرجة مرمي اأحمدي.

اأك���رث م��ن عمل يف وق��ت واح���د ولكن  اأن��ه��ا ل حت��ب ت�صوير  واأو���ص��ح��ت 
ت��ع��اق��دت علي اكرث  ال���ذي و�صعتها يف ذل��ك الأم���ر حيث  ال��ظ��روف ه��ي 
من عمل ومت تاأجيلهم للتعاقد علي غريهم ومع بدء ت�صويرهم عادت 

الأعمال املوؤجلة مرة اأخري.
ي�صار اإيل اأن اأخر اأعمال �صريين ر�صا �صاركت ك�صيفة �صرف يف م�صل�صل 
مع  )الغ�صالة(  فيلم  بطولة  يف  �صاركت  كما  ي�صرا  م��ع  اأه��ل��ي��ة(  )ح���رب 
الفيلم جناح  الزاهد وحقق  واأحمد حامت وهنا  النجوم حممود حميدة 
�صريين  وت�صتعد  ك��ورون��ا،  جائحة  وق��ت  عر�صة  رغ��م  كبري  جماهريي 
مفاجئة  �صيكون  جديد  بعمل  املقبل  رم�صان  مو�صم  يف  للم�صاركة  ر�صا 

جلمهورها وحمبيها. 

لن ا�سارك يف دراما رم�سان 
ب�صبب   ،2022 درام��ا رم�صان  ت�صارك يف  اأنها لن  اإىل  واأ�صارت �صريين 
ت�صويرها منذ فرتة  وتاأجل  م��وؤخ��ًرا  عليها  وقعت  التي  الأع��م��ال  ك��رثة 
لت�صوير  املخ�ص�صة  الفرتة  وهي  الفرتة،  للت�صوير هذه  لتكون جاهزة 

اأعمال �صهر رم�صان .
اإىل  اأقوم بقراءتها لكن  التي من  العرو�ض  العديد من  "لدي  وتابعت: 
الوقت احلايل مل اأتعاقد ب�صكل ر�صمي، وذلك ب�صبب عدم وجود الوقت 
املمهد لل�صرتاك يف اأعمال جديدة، لكن خلل الفرتة املقبلة �صاأح�صم 

اأمر ذلك املو�صوع ب�صكل ر�صمي". 

مهرجان  يف  قمر14  لفيلم  عر�ض  باأول  موؤخرا  ر�سا  �سريين  اأحتفلت 
برنامج  �سمن  املهرجان  يف  الفيلم  �سارك  حيث  ال�سينمائى  اجلونة 
الأفالم خارج امل�سابقة الر�سمية وعربت �سريين عن �سعادتها ال�سديدة 
بردود الأفعال الأيجابية التي تلقتها علي �سخ�سيتها بالفيلم حيث 
قدمت دور �سيدة من ال�سم والبكم و�ساركت يف الفيلم بجانب الفنان 

خالد النبوي.

فيلم بنات رزق 
كوميدى ولي�س 

له عالقة
 بـ »ولد رزق« 
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هل لتناول املك�شرات اآثار وقائية من 
خطر الوفاة ب�شبب �شرطان الثدي؟

خماطر  بانخفا�ض  يرتبط  املك�صرات  ا�صتهلك  اأن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  ادع��ت 
تكرار الإ�صابة ب�صرطان الثدي اأو الوفاة.

3449 ناجية من �صرطان  اأكرث من  اأجريت على  ووج��دت الدرا�صة التي 
الثدي، اأن ا�صتهلك املك�صرات قلل من تكرار املر�ض بن�صبة %52 ومعدلت 

الوفيات بن�صبة الثلث.
وتنطبق هذه النتائج على جميع اأنواع املك�صرات من اللوز والف�صتق واجلوز 

العادي واجلوز الرازيلي والفول ال�صوداين والكاجو والبندق.
للم�صاركات،  الأخ���رى  الغذائية  ب��ال��ع��ادات  اأي�صا  النتائج  ه��ذه  تتاأثر  ومل 
اأوىل الدرا�صات التي تو�صح الفوائد ال�صحية  حيث كانت هذه واحدة من 
للمك�صرات الغنية بالأحما�ض الدهنية غري امل�صبعة والروتينات والألياف 

والفيتامينات واملعادن.
اأظهرت  الثدي،  �صرطان  مر�صى  على  تعود  التي  الفوائد  اإىل  وبالإ�صافة 
م�صتويات  خف�ض  مثل  امل��ك�����ص��رات  ل��ت��ن��اول  اأخ���رى  اإي��ج��اب��ي��ة  اآث����ارا  النتائج 

الكولي�صرتول يف الدم، والأك�صدة املثبطة، واخللل التنظيمي للخليا.
 International ُن�����ص��رت يف جم��ل��ة  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه���ذه  وا���ص��ت��ن��دت 
امل�صاركات يف  اإىل   ،Journal of Cancer of breast cancer
درا�صة �صنغهاي للبقاء على قيد احلياة من �صرطان الثدي، واللئي اأكملن 
م�صحا للطعام بعد خم�ض �صنوات من الت�صخي�ض ووقع تتبعهن ملدة ثماين 

�صنوات بعد ذلك.
والبقاء على قيد احلياة،  املر�ض  الغذائي مبخاطر  النظام  ارتبط  ولطاملا 
وترتبط املك�صرات بتقليل خماطر الأمرا�ض التي تهدد احلياة، وعلى وجه 

اخل�صو�ض اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
مر�صى  ب��ني  احل��ي��اة  قيد  على  البقاء  بنتائج  �صابقا  ربطها  يتم  مل  ولكن 

�صرطان الثدي.
يف  فاندربيلت  جامعة  من  �صو،  اأو  �صياو  الروفي�صور  اأن  من  الرغم  وعلى 
الوليات املتحدة، يوؤكد اأنه ل يوجد ما ي�صمن اأن تناول املك�صرات �صيوفر 
اأن  ميكن  الدرا�صة  ه��ذه  توؤ�ص�صه  ال��ذي  الرابط  ف��اإن  اأف�صل،  �صحية  نتائج 

ي�صاعدنا يف فهم وجباتنا الغذائية ب�صكل اأف�صل.
يجب  ال�صحية.  الغذائية  النظم  يف  مهمة  مكونات  "املك�صرات  واأ���ص��اف: 
اإر�صادات  يف  للتعديل  القابل  احل��ي��اة  من��ط  لعامل  ال��رتوي��ج  على  التاأكيد 

الناجني من �صرطان الثدي".
وي�صار اإىل اأنه كان هناك منط ا�صتجابة للجرعة يف العلقة بني ا�صتهلك 
املك�صرات وخطر تكرار الإ�صابة ب�صرطان الثدي اأو الوفاة، حيث اأن اأولئك 
اأقل. واأي�صا، كان الرتباط  اأكر لديهم خماطر  الذين ي�صتهلكون كميات 
اأقوى بالن�صبة للناجيات اللئي تعر�صن ملراحل مبكرة من �صرطان الثدي 

مقارنة بالن�صاء اللئي مررن مبراحل متاأخرة.

؟ العامل  يف  حيوان  اكرب  هو  • ما 
اإىل ما يزيد  اكر حيوان يف عاملنا هو احل��وت الأزرق قد ي�صل طوله 
150 طن لدى اكتمال من��وه  كرث �صيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احلوت الأزرق ف�صار اليوم نادر الوجود  
؟ العامل  يف  حيوان  اأطول  هو  • ما 

 اأطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل الأ�صفل من 
علو 20 قدما اأي ما يوازي علو منزل موؤلف من طابقني  

؟ العامل  يف  بلد  اكرب  هو  • ما 
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�صابق  ال�صوفيتي  الحت��اد  العامل هو  بلد يف  اك��ر   
م�صاحة  ���ص��د���ض  ي����وازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ل  م�صاحته8649489 
انهيار  وبعد  الآن  اأم��ا  ن�صمة  مليون   276 �صكانه  عدد  ويبلغ  الياب�صة 
املرتبة  ك��ن��دا  احتله  فقد  دوي���لت  اإىل  وتق�صيمه  ال�صوفيتي  الحت���اد 
الأوىل  مب�صاحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �صكانها في�صل 

اإىل 26 مليون فقط 

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�صاء يتفوقن على الرجال يف حا�صة ال�صم.
-هل تعلم اأن اأ�صخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�صرتاليا والرازيل.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�صاروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�صاروا اإىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثلثة : البوم و اخلفا�ض و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�صمى با�صم )فاأر بك�صا�ض( يقتل الزواحف ال�صامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ض عام 1884م.

-هل تعلم الكلب ي�صتطيع اأن ي�صمع دقات ال�صاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�صى العنا�صر على وجه الأر�ض هو الأملا�ض.

-هل تعلم اأن النملة ت�صتطيع اأن حتمل 50 �صعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�صان ت�صاوي حجم م�صمار.

القالدة املر�صعة 
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الليمون واملزاج
اأو  الليمون  تناول  على  خ��راء  حث 
نظرا  الطعام،  وجبات  اإىل  اإ�صافته 
ملا فيها من منافع للج�صم. وبح�صب 
ع��ن جامعة  ���ص��درت  �صابقة  درا���ص��ة 
�صم  جمرد  ف��اإن  الأمريكية،  اأوهايو 
الإن�صان  ي��ف��ي��د  ال��ل��ي��م��ون،  رائ���ح���ة 

لتزويد  املهمة  امل�صادر  من  الليمون  ويعد  مزاجه.  حت�صني  على  وي�صاعد 
اجل�صم بالألياف، فعند اإفراغ كوب واحد من الثمرة على ال�صلطة اأو ر�صه 
على الأطعمة املقلية، خلل اليوم الواحد، �صيح�صل اجل�صم على 5.9 غرام 
من الألياف. وتو�صي املعايري ال�صحية الدولية، باأن يح�صل الإن�صان على 
قدر من الألياف يراوح بني 25 و38 غراما يف اليوم الواحد، ولذلك، فاإن 

الليمون ي�صتطيع اأن ميد اجل�صم بن�صبة مهمة مما يحتاجه.
فاإن  احل��راري��ة،  ال�صعرات  الليمون ل يحتوي على عدد كبري من  اأن  ومبا 
�صغط  �صبط  ع��ن  ف�صل  ال��زائ��د  ال���وزن  خف�ض  على  ت�صاعد  الثمرة  ه��ذه 
الدم وم�صتوى الكولي�صرتول يف الدم. ويزود الليمون، ج�صم الإن�صان، مبا 
يحتاج من فيتامني C، لأن الكوب الواحد من ع�صري الليمون ميد الرجل 
اإىل  ي�صل  اأعلى  م�صتوى  امل��راأة فتح�صل على  اأم��ا  ب�%125 من حاجاته، 
ي�صاعد  الأمر  وهذا  للأك�صدة،  امل�صادة  مبواده  الليمون  وميتاز   .150%
من  حمايتها  على  يعمل  كما  جيد،  ب�صكل  تنمو  اأن  على  اجل�صم  اأن�صجة 

الأ�صرار التي تلحق بها مع التقدم يف العمر. 

يف اأثناء اإحدى الرحلت املدر�صية اإىل متحف التاريخ والآثار باملدينة وجدت كاترين �صل�صلة ذهبية كبرية بها 
قلدة مر�صعة وقد �صقطت اأ�صفل احدى الفرتينات البعيدة وحالت العتمة دون اأن يراها اأحد لكنها �صاهدتها 
بامل�صادفة فوقفت لتتلفت حولها كثريا قبل اأن متد يدها وحتمل القلدة وتنظر اليها نظرة �صريعة ثم ت�صعها 
يف جيب البنطلون وهي تتح�ص�صها كم هي ثقيلة، وت�صاوي ثروة، اأ�صرعت وان�صمت اإىل �صديقاتها وهي تفكر هل 
ما فعلته �صح، هل هي خمطئة هل تبلغ امل�صرفة اأم ل، هل تذهب وتبلغ مكتب الأمن.. هل تبحث بنف�صها عن 
�صاحبة القلدة هل ..اأ�صئلة كثرية دارت يف عقلها ثم حاولت ا�صكاتها بالندماج و�صط زميلتها وال�صتمتاع اإىل 
�صرح امل�صرفة.. ورغم ذلك اأخذت تتح�ص�ض جيبها ومتني نف�صها با�صياء كثرية مثل بيع القلدة و�صراء ملب�ض 
كثرية، لأنها �صت�صرتي حذاء جديدا مثل �صديقتها بل رمبا اإ�صرتت اأي�صا بع�ض الذهب وال�صطوانات احلديثة 
لتبحث عنها  ال�صرطة  القلدة  اأخرت �صاحبة  ال�صكوك رمبا  راودتها  وم�صجل جديدا.. وهدية لأمها ولكن 
ورمبا اإن باعتها اأم�صك بها رجال ال�صرطة.. ورمبا ينت�صر اخلر فت�صبح ل�صة.. اآه �صتفقد املدر�صة و�صتفقد حب 

اأمها واأبيها واأخواتها.. و�صديقاتها، �صتفقد كل �صيء لأنها �صت�صبح ل�صة.. �صي�صبب اخلر احراجا لأهلها .. 
 اأ�صيبت ب�صداع عكر مزاجها فاقرتبت منها امل�صرفة لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل اجلولة وقبل انتهائها 
اأنحاء املتحف وت�صمع هم�صات هناك  وج��دت حركة ت�صدر هنا وهناك من رج��ال الأم��ن اجلميع يتجولون يف 
قلدة ذهبية مر�صعة فقدت من املتحف و�صتغلق الأبواب على الزوار للبحث عنها فاأح�صت برعب فظيع وتوقف 
تفكريها حلظة قبل اأن تلمح لوحة كتب عليها الجتاه اإىل حمام ال�صيدات فان�صحبت ببطئ وذهبت اإىل ذلك 
الجتاه ثم دخلت اإىل احلمام واأخرجت القلدة وم�صحتها مبنديل ورقي ثم تركتها خلف املرحا�ض وخرجت 
اإحدى ال�صرطيات هي من دخلت  اآخر واأغلقته عليها وكانت  اأح�صت باأحد قادم فاأ�صرعت ودخلت حماما  حني 
اإىل احلمام ف�صاهدت كاترين تخرج من احلمام الأخري فانتظرت اإىل اأن غادرت لتدخل وتفت�ض ذلك احلمام 
وخرجت ومل جتد �صيئا ثم ا�صتكملت تفتي�ض باقي احلمامات لتجد القلدة وخرجت لتعلن ذلك مما هداأ من 
روع مدير املتحف وظهرت ابت�صامته وهو يقول كان من ال�صعب اخلروج بها واإل اأطلقت ال�صفارات، واأعتقد اأن 

الل�صة عرفت ذلك فرتكتها يف احلمام فحمدا هلل.
اأكن اأعرف اأن هناك �صفارات �صتنطلق  �صمعته كاترين فقالت يف نف�صها نعم حمدا هلل ولكني ل�صت ل�صة ومل 
واإل كنت مت رعبا فلتذهب القلدة اإىل اجلحيم وهنا اقرتبت امل�صرفة لتطمئن عليها فابت�صمت كاترين وقالت 

احلمد اهلل لقد ذهب ال�صداع اإىل اجلحيم!.

امراأة ترتدي الزي التقليدي تزور حديقة هيبيا يف طوكيو.  ا ف ب

ُتظهر الن�صاء احلوامل واملر�صعات ا�صتجابة مناعية �صعيفة بعد تلقيهن 
ااجلرعة الأوىل من اللقاح �صد "كوفيد – 19".

كارولينا  بولية  "ديوك"  جامعة  يف  العلماء  كهذا  ا�صتنتاج  اإىل  تو�صل 
يف  اأكتوبر   19 الثلثاء  ُن�صرت  التي  درا�صتهم  يف  الأمريكية  ال�صمالية 

.Science Translational Medicine جملة
وح�صب العلماء بعد تلقي اجلرعة الأوىل من لقاح Moderna ولقاح 
لدى  �صجلت   ،  BioNTech الأمل��ان��ي��ة  و�صريكتها   Pfizer �صركة 
وا�صتجابة  امل�صادة  الأج�صام  من  اأقل  كمية  واملر�صعات  احلوامل  الن�صاء 
اأ�صعف، مقارنة بالن�صاء اللواتي مل يحملن موؤخرا. ويف الوقت  مناعية 

نف�صه، فبعد ا�صتكمال التطعيم، كانت الفروق بني الن�صاء غري احلوامل 
املر�صعات  الن�صاء  ل��دى  �صجل  ذل��ك  مع  �صئيلة.  واحل��وام��ل  واملر�صعات 
املناعة  �صنع  ع��ن  امل�صوؤولية  تتحمل  وال��ت��ي   NK خ��لي��ا   ع��دد  ارت��ف��اع 
الفطرية. وقد مت تطعيم جميع الن�صاء املر�صعات واحلوامل امل�صاركة يف 
الدرا�صة يف الأ�صهر الثلثة الأخرية من احلمل، الأمر الذي يكون، ح�صب 

العلماء، قد اأثر على انخفا�ض ال�صتجابة املناعية بعد التطعيم الأول.
اأن التطعيم يف  اإىل  "هذه النتائج ت�صري  اأن  اإىل  وخل�ض موؤلفو الدرا�صة 
وقت مبكر من احلمل وتلقي اجلرعة املن�ّصطة لحقا �صي�صاعدان يف زيادة 

انتقال الأج�صام امل�صادة عر امل�صيمة وحليب الثدي.

درا�شة: احلوامل واملر�شعات ذات ا�شتجابة 
مناعية �شعيفة لفريو�س كورونا


