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عقار جديد يوقف تقدم �سرطان الثدي
�أ�ساد كبار �لعلماء بدو�ء جديد م�سمم لعالج �سكل من �أ�سكال �سرطان 
�لثدي مما رفع �لآمال يف �لعثور على عالج لأحد �أكرث �أنو�ع �ل�سرطان 

�سيوعاً وخا�سة بني �لن�ساء.
ا  �نخفا�سً �أظهرت  �لدو�ء  �لتجارب على  �إن  �أ�سرت�زينكا  �سركة  وقالت 
بن�سبة 72 يف �ملائة يف خطر تطور �سرطان �لثدي �أو �لت�سبب يف وفاة 
�ملر�سى. وبينت هذه �لتجارب �أن ثالثة �أرباع �لن�ساء �للو�تي تناولن 

Enhertu عقار
�جلديد، مل يظهرن �أي تقدم يف مر�سهن بعد 12 �سهًر� مقارنة بثلث 

�ملري�سات فقط ممن عوجلن بدو�ء خمتلف.
وتوقع �لباحثون �إن تكون �لن�ساء �مل�سابات ب�سرطان �لثدي �لإيجابي 
�لأكرث ��ستفادة من �لدو�ء �جلديد مقارنة بالأدوية �لأخ��رى. وقدم 
�جلمعية  م��وؤمت��ر  يف  رئا�سية  ن���دوة  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لنتائج  �لباحثون 
على  �لتاأكيد  على  حر�سو�  لكنهم   ،2021 �لأور�م  لطب  �لأوروب��ي��ة 
�أن �لختبار مل يكتمل بعد. وك�سفت �لنتائج �أن ما يقرب من 94 يف 
�ملائة من �لذين عوجلو� بالعقار بقيو� على قيد �حلياة ملدة عام و�حد 
�ل�سرطان  بعقار  عوجلو�  �لذين  �ملر�سى  من  �ملائة  يف   85 ب�  مقارنة 
منوذجًيا  حتوًل  �مل�سبوقة  غري  �لبيانات  هذه  ومتثل   T-DMI1
حمتماًل يف عالج �سرطان �لثدي �لنقيلي �لإيجابي، وتو�سح �إمكانية 

�لعقار لتغيري حياة �ملزيد من �ملر�سى.

مفهوم جديد للتخزين للحفاظ على بقايا الطعام
قر�ص  م��ع  �ل��ط��ع��ام  لتخزين  ج��دي��د  مفهوم   ODNY.BOX
حتكم �سهل �ل�ستخد�م لتخزين �أي نوع من بقايا �لوجبات و�لأطعمة، 

من �لب�سكويت �ل�ساخن �إىل �لزبادي �ليوناين �لبارد.
ومت جتهيز ODNY.BOX بت�سميم ب�سيط وجمايل وهو مفهوم 
لتخزين �لطعام من بنات �أفكار �مل�سمم يوجني بارك، وم�ستوحى من 

�ل�سكل �ملنتفخ �لذي ي�سنعه �ملاء عندما ي�سقط على �أ�سطح م�ستوية.
وياأتي �لغطاء �لزجاجي ل� ODNY.BOX على �سكل ن�سف كرة 
ل�سمان  بالطعام  �لحتفاظ  يتم  حيث  �ملن�سة  �أ�سفل  تقريًبا  يتجعد 
�لتخزين �ملحكم. ول توؤثر �ملو��سم على �لطعام �لذي نتناوله فح�سب، 
ا على كيفية �لحتفاظ بهذ� �لطعام ليوم غد. وخالل  �أي�سً بل توؤثر 
يف  نطبخه  �أو  نطلبه  �ل��ذي  �ل�ساخن  �لطعام  يخ�سع  �ل�ستاء،  �أ�سهر 
�ملنزل لدرجات حر�رة باردة، بينما خالل �لأ�سهر �لأكرث دفًئا، تكون 
�لأطعمة �سريعة �لتلف يف �لأج��و�ء �حل��ارة. ويهدف �مل�سمم �إىل بناء 
ميكن  بحيث  �ل�ستخد�م  �سهلة  حتكم  بلوحة   ODNY.BOX
�لفاكهة  وعاء من  �سهولة تخزين  بنف�ص  �لالز�نيا  تخزين طبق من 
�لطازجة. ويتاألف عن�سر �لتحكم من قر�ص و�حد فقط، مما مينحك 

و�لد�فىء. و�لبارد،  �لغرفة،  حر�رة  درجة  للتخزين:  خيار�ت   3

عالج ثوري ملر�سى �سرطان الربو�ستاتا
هذ�  لندن،  �لربيطانية،  �لعا�سمة  يف  م�ست�سفى  يبد�أ  �أن  �ملقرر  من 
ل  زمنية  فرتة  يف  �لربو�ستانا  ب�سرطان  مري�ص  �أول  عالج  �لأ�سبوع، 
�لعالج  �أن  "�لتاميز" �لربيطانية  �سحيفة  وذك��رت  �أ�سبوعا.  تتجاوز 
ميثل جتربة ي�سعى م�ست�سفى مار�سدن �مللكي من خاللها للتثبت من 
وفعال،  �آم��ن  �أم��ر  كبريتني  جرعتني  على  �لإ�سعاعي  �لعالج  منح  �أن 
على فرت�ت  ج��رع��ات �سغرية  �أي  حاليا،  ب��ه  ه��و معمول  م��ا  ب��خ��الف 
طويلة. وكان باحثون بريطانيون وجدو� يف وقت �سابق من هذ� �ل�سهر 
بالإ�سعاع،  �لربو�ستاتا  �سرطان  لعالج  تعطى  �لتي  �ملعتادة  �لكمية  �أن 
وتبلغ 20 جرعة موزعة على مد�ر �سهر كامل، ميكن �إعطاوؤها ب�سكل 
�آمن على 5 جرعات فقط خالل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني. وقالت �مل�سوؤولة 
�إنه  تري،  �ألي�سون  �لأور�م،  يف  �ملتخ�س�سة  و�ل�ست�سارية  �لتجربة  عن 
�إىل  �لعودة  ثم  �لعالج،  وتلقي  �مل�ست�سفى  �إىل  ياأتو�  �أن  �لرجال  بو�سع 
�أعمالهم �لطبيعية، ون�سيان �ل�سرطان متاما. وي�ساب نحو 50 �ألف 
�أكرث  يجعله  مما  ع��ام،  كل  يف  �لربو�ستاتا  ب�سرطان  �سنويا  بريطاين 
�أنو�ع �ل�سرطان �سيوعا بني �لرجال �لربيطانيني. وي�ساهم تقليل عدد 
يف  فقط،  جل�ستني  �إىل   20 من  �ل�سرطان  لعالج  �لالزمة  �جلل�سات 
يوفر ماليني �جلنيهات على �ل�سلطات �ل�سحية يف بريطانيا، وميّكن 
�مل��ر���س��ى. و�أ�سافت  �مل��زي��د م��ن  �ل��ع��الج �لإ�سعاعي م��ن ع��الج  وح���د�ت 
تري �أن �خلرب�ت و�لتقنيات تر�كمت لدى �لأطباء، مما يجعلهم �أقل 

��ستهد�فا لالأن�سجة �ل�سليمة �أثناء حماربة �ل�سرطان.
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الزهامير اأكرث اأمرا�ض 
اخلرف �سيوعا 

ب��ه يف �حلادي  للتوعية  ع��امل��ي  ي��وم  �ص  �ل���ذي ُخ�سّ �ل��زه��امي��ر  ُي��ع��ّد م��ر���ص 
و�لع�سرين من �أيلول-�سبتمرب نوع �خلرف �لأكرث �سيوعا يف �لعامل،  دون 

�أن يكون له �أّي عالج ي�سمح بال�سفاء منه �أو �ّتقاء �لإ�سابة.
ويوؤّدي �لزهامري �إىل فقد�ن �ملري�ص �لذ�كرة و�لقدرة على �لتحليل فقد�نا 

ل ميكن عك�ص م�ساره �لذي ميتّد عادة على عّدة �سنو�ت.
وي�سيب هذ� �ملر�ص نحو ثالثني مليون �سخ�ص على �لأقّل يف �لعامل، وفق 
منظمة �ل�سحة �لعاملية. ولي�ص هذ� �ملجموع دقيقا �إذ من �ل�سعب �لتمييز 

بني �لزهامير وغريه من �أنو�ع �خلرف كتلك �لوعائية �لأ�سل.
وي�سّكل �لزهامير وغريه من �أمر��ص �خلرف �إحدى �أكرب �مل�ساكل �ملعا�سرة 
يف جمال �ل�سحة �لعامة لأّن مر�ساه يفقدون ��ستقالليتهم، ما ي�سّكل عبئا 

نف�سيا على �لعائلة وماليا على �لنظام �ل�سحي.
وهي �حلال خ�سو�سا يف �لبلد�ن �لتي تزد�د فيها �أعد�د �لكبار يف �ل�سّن، �أي 
�أبرز �لدول �ملتقّدمة حيث ينت�سر �ملر�ص على نطاق و��سع بني من تخّطو� 

�خلام�سة و�ل�ستني من �لعمر.
قام  �أّول من  �لزهامير  �ألوي�ص  �لأمل��اين  �لطبيب  كان  �ل��ذي  �ملر�ص  ويتمّيز 
بتو�سيفه يف بد�ية �لقرن �لع�سرين عن غريه من �أنو�ع �خلرف بازدو�جية 

م�ساره.
ب��روت��ي��ن��ات م��ع��روف��ة باأميلويد  ل��وي��ح��ات  ن��اج��م م��ن ج��ه��ة ع��ن ت�سّكل  ف��ه��و 
"ن�سو�نيات"  ت�سغط على �خلاليا �لع�سبية �إىل �أن تق�سي عليها، ومن جهة 
�أخرى عن نوع �آخر من �لربوتني ُيعرف بتاو يتكّد�ص عند مر�سى �لزهامير 

�إىل �أن يوؤّدي يف نهاية �ملطاف �إىل موت �خلاليا.

ارتفاع عدد 
امل�سنني يف اليابان

ذكرت وز�رة �ل�سوؤون �لد�خلية يف �ليابان 
�لتقديري  �أن �لعدد  �أم�ص �لأول �لأح��د  
�لعمر  م��ن  يبلغون  �ل��ذي��ن  لالأ�سخا�ص 
بلغ  ق��د  �ل��ب��الد،  يف  �أك��رث  �أو  ع��ام��اً   65
مليوناً   36.4 ب��و�ق��ع  قيا�سياً  م�ستوى 
حتى يوم �لأربعاء �ملا�سي، بزيادة قدرها 

�ل�سابق. �لعام  عن  �ألفاً   220
"جي جي بر�ص" لالنباء  وذك��رت وكالة 
�إجمايل  ب��ني  �مل�����س��ن��ني  ه����وؤلء  ن�سبة  �أن 
م�ستوى  �إىل  و�سلت  �لبالد،  �سكان  ع��دد 
ن�سبة  �أعلى  %29.1، وهي  بلغ  قيا�سي 
بني 201 دولة ومنطقة يف جميع �أنحاء 

�لعامل.
كما بلغ �إجمايل عدد �مل�سنني من �لرجال 
%26 من  بن�سبة  �أي  مليون،   15.83
�إج����م����ايل ع�����دد �ل�������س���ك���ان م����ن �ل����ذك����ور، 
مليون   20.57 �مل�سنات  عدد  و�إجمايل 
�إجمايل  م��ن   32% بن�سبة  �أي  �م����ر�أة، 

عدد �ل�سكان من �لإناث.

بعد ثالث ليال متتالية من قلة النوم
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ممار�سات عليك جتنب 
فعلها على معدة فارغة

�ملمار�سات على معدة فارغة مثل  بالعديد من  �لقيام  �إىل  �لكثريون  يعمد 
�ملحتلمة ملثل هذه  �لأ�سر�ر  �أن يعرفو�  �لعلكة، دون  �أو م�سغ  �لقهوة  �سرب 

�ملمار�سات.
�أربع  م��ن  قائمة  خميجا،  بوجا  �لهندية  �لتغذية  �أخ�سائية  �ساركت  وق��د 
ممار�سات يجب على �ملرء جتنب فعلها على معدة فارغة، بح�سب �سحيفة 

تاميز �أوف �إنديا:
�إىل  ي��وؤدي  فارغة  على معدة  �لقهوة  �سرب  �إن  بوجا،  تقول  �لقهوة:  تناول 
حت��ف��ي��ز �حل��م��و���س��ة و�إف������ر�ز ح��م�����ص �ل��ه��ي��دروك��ل��وري��ك �ل����ذي ق��د يت�سبب 
بالإ�سابة بالنتفاخ. لذ� ُين�سح بتناول �لقهوة بعد وجبة �لإفطار للتقليل 

من �أ�سر�رها �ملحتملة.
م�سغ �لعلكة: بح�سب بوجا، فاإن م�سغ �لعلكة على معدة فارغة لي�ص فكرة 
جيدة �أبًد�، لأن �مل�سغ يجعل �جلهاز �له�سمي ينتج �ملزيد من حم�ص �جلهاز 

�له�سمي �لذي ميكن �أن يدمر بطانة �ملعدة ويت�سبب بالإ�سابة بالقرحة.
جيدة.  فكرة  لي�ص  باجلوع  �ل�سعور  �أثناء  �لت�سوق  �إن  بوجا  تقول  �لت�سوق: 
وفًقا لدر��ستني �أجر�هما فريق �لبحث يف جامعة كورنيل، فاإن �لأ�سخا�ص 
�أك��رث من  بالت�سوق  يقومون  فارغة ل  للت�سوق على معدة  �لذين يذهبون 
�مل��زي��د م��ن �لأط��ع��م��ة عالية  ���س��ر�ء  �إىل  ��ا  �أي�����سً ب��ل مييلون  �ل���الزم فح�سب، 

�ل�سعر�ت �حلر�رية و�ملزيد من �لوجبات �ل�سريعة.

نهج توازن الطاقة العتيق
تو�زن  من���وذج  على  �ل���وزن  لإد�رة  �لنهج  ه��ذ�  يعتمد  كما 
�إىل قرن من �لزمان، و�لذي  �لطاقة، �لذي يعود تاريخه 
ين�ص على �أن زيادة �لوزن ناجتة عن ��ستهالك طاقة �أقل 

مما يتم تناوله.
�ليوم، وبينما يكون �لإن�سان حماطا باأطعمة  �أما يف عامل 
م�سنعة �سهية للغاية وذ�ت ت�سويق مكثف ورخي�سة، فمن 
�ل�سهل عليه تناول �سعر�ت حر�رية �أكرث مما يحتاج �إليها، 
فيما يعد ذل��ك �خ��ت��الًل يف �ل��ت��و�زن و�ل��ذي ي��زد�د تفاقما 

ب�سبب �أمناط �حلياة �مل�ستقرة يف �لع�سر �حلايل.

ال جدوى بعد عقود من التوعية
ويف ���س��وء وج��ه��ة �ل��ن��ظ��ر ه����ذه، ف����اإن �لإف������ر�ط يف تناول 
�لطعام، �إىل جانب عدم كفاية �لن�ساط �لبدين، يوؤدي �إىل 

�نت�سار وباء �ل�سمنة.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ف��اإن��ه ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ن�����س��ر ر�سائل 
�لتوعية �ل�سحية على مدى ع�سر�ت �ل�سنني حلث �لب�سر 
من  �ملزيد  وممار�سة  �لطعام  من  �أق��ل  كميات  تناول  على 
�ل��ري��ا���س��ي��ة، ف��ق��د �رت��ف��ع��ت م���ع���دلت �ل�سمنة  �ل��ت��م��اري��ن 

و�لأمر��ص �ملرتبطة بال�سمنة ب�سكل مطرد.
�أ���س��ا���س��ي��ة يف منوذج  وي�����س��ري ب��اح��ث��و �ل��در����س��ة �إىل ع��ي��وب 
ت���و�زن �ل��ط��اق��ة، بحجة �أن �ل��ن��م��وذج �ل��ب��دي��ل، وه��و منوذج 
�لوزن  وزي��ادة  �ل�سمنة  يف�سر  و�لأن�سولني،  �لكربوهيدر�ت 
��سرت�تيجيات  �إىل  �لطريق  �إىل  ي�سري  كما  �أف�سل،  ب�سكل 

�إد�رة �لوزن �لأكرث فعالية وطويلة �لأمد.

طفرة منو املراهقني
�لدر��سة دكتور ديفيد لودفيغ،  �لرئي�سي يف  وفًقا للباحث 
�خت�سا�سي �لغدد �ل�سماء يف م�ست�سفى بو�سطن لالأطفال 
و�لأ�ستاذ بكلية �لطب بجامعة هارفارد، فاإن منوذج تو�زن 

لزيادة  �لبيولوجية  �لأ���س��ب��اب  فهم  يف  ي�ساعد  ل  �لطاقة 
رمبا  �ملثال،  �سبيل  على  �لنمو،  �أثناء طفرة  �أن��ه  �إذ  �ل��وزن، 
�سعرة   1000 مب��ق��د�ر  للطعام  �مل��ر�ه��ق��ني  ت��ن��اول  ي����زد�د 
يت�سبب  ك��ان  �إذ�  فيما  تاأكيد  ل  ول��ك��ن  �ل��ي��وم.  يف  ح��ر�ري��ة 
�أم  �لنمو  �لطعام يف ح��دوث طفرة يف  ت��ن��اول  �لإف����ر�ط يف 
و�لإفر�ط  ب��اجل��وع  ي�سعر  �مل��ر�ه��ق  جتعل  �لنمو  طفرة  �أن 

يف تناول �لطعام.
و�لأن�سولني  �لكربوهيدر�ت  من��وذج  ف��اإن  �لنقي�ص،  وعلى 
�لطعام  تناول  �لإف��ر�ط يف  �أن  مفاده  تناوًل جريًئا،  يقدم 

لي�ص �ل�سبب �لرئي�سي لل�سمنة.
�لكثري من  �لأن�����س��ول��ني   - �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  ويلقي من���وذج 
�لغذ�ئية  �لأمن����اط  ع��ل��ى  �حل���ايل  �ل�سمنة  وب���اء  يف  �ل��ل��وم 
ذ�ت  لالأطعمة  �ملفرط  بال�ستهالك  تتميز  �لتي  �حلديثة 
على  بينها  من  �ل��دم،  يف  �ل�سكر  ن�سبة  من  �لعايل  �حلمل 
�له�سم،  �مل�سنعة �سريعة  �لكربوهيدر�ت  وجه �خل�سو�ص، 
جذري  ب�سكل  ت��غ��ري  ه��رم��ون��ي��ة  ����س��ت��ج��اب��ات  ت�سبب  و�ل��ت��ي 
�إىل  وت����وؤدي  �لإن�����س��ان  ج�سم  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لتمثيل  عملية 

تخزين �لدهون وزيادة �لوزن و�ل�سمنة.

�شر ال�شعور باجلوع
كما �سرحت �لدر��سة �أنه وعند تناول �لكربوهيدر�ت عالية 
�ملعاجلة، يزيد �جل�سم من �إفر�ز �لأن�سولني ويثبط �إفر�ز 
�أل��ف��ا يف  �ل��غ��ل��وك��اغ��ون، وه��و ه��رم��ون بيتيد تنتجه خ��الي��ا 

�لبنكريا�ص.
ويعمل �لغلوكاغون على رفع تركيز �لغلوكوز و�لأحما�ص 
لتاأثري  معاك�ص  ت��اأث��ريه  وي��ع��د  �ل���دم،  جم��رى  يف  �لدهنية 

�لأن�سولني، �لذي يخف�ص �لغلوكوز خارج �خللية.
�ملزيد  لتخزين  �لدهنية  �إىل �خلاليا  ي�سري  ثم فهو  ومن 
من �ل�سعر�ت �حلر�رية، مما يرتك عدد� �أقل من �ل�سعر�ت 
�لن�سطة  و�لأن�سجة  �لع�سالت  لتغذية  �ملتاحة  �حل��ر�ري��ة 

ل  �جل�سم  �أن  �ل��دم��اغ  ي���درك  عندئذ  �لأخ����رى.  �لأي�سية 
�ل�سعور  �إىل  يوؤدي  يح�سل على طاقة كافية، وهذ� بدوره 

باجلوع.
�جل�سم  م��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي يف حم��اول��ة  �لتمثيل  ي��ت��ب��اط��اأ  ك��م��ا 
�ل�سخ�ص  �سعور  ي�ستمر  وبالتايل،  �لوقود.  على  للحفاظ 
�كت�ساب  ��ستمر�ر  �إىل  ي��وؤدي  مما  �ملزيد  ويتناول  باجلوع 

�لدهون �لز�ئدة.

�شيغة اأكرث �شموال
�لأن�����س��ول��ني لي�ص  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت -  �أن من����وذج  يف ح��ني 
جديًد�، حيث تعود �أ�سوله �إىل �أو�ئل �لقرن �لع�سرين، �إل 
�أن منظور �لدر��سة �لأخرية ميكن �أن يعد �ل�سيغة �لأكرث 
كتابتها  يف  �سارك  و�لتي  �لآن،  حتى  �لنموذج  لهذ�  �سموًل 
بهم  معرتًفا  �إكلينيكًيا  وباحًثا  عاملًا   17 من  مكون  فريق 
جماعي،  ب�سكل  �لعامة.  �ل�سحة  جم��ال  يف  كخرب�ء  دولًيا 
�لتي  �مل��ت��ز�ي��دة  �لأدل����ة  �ل��ع��ل��م��اء بتلخي�ص جم��م��وع��ة  ق���ام 
تدعم منوذج �لكربوهيدر�ت - �لأن�سولني. وحددو� �سل�سلة 
�لنموذجني  متيز  �لتي  لالختبار  �لقابلة  �لفر�سيات  من 

لتوجيه �لبحث �مل�ستقبلي.

جوع ومعاناة اأقل
�إىل ذلك، رجح �لعلماء �أن منوذج �لكربوهيدر�ت-�لأن�سولني 
ميثل م�ساًر� �آخر يركز �أكرث على نوعية وحمتوى ما يتم 

تناوله من عنا�سر غذ�ئية.
ووفًقا لدكتور لودفيغ، فاإن تقليل ��ستهالك �لكربوهيدر�ت 
خالل  �لغذ�ئية  �لإم����د�د�ت  غمرت  �لتي  �له�سم  �سريعة 
�لد�فع  يقلل  �ل��ده��ون  منخف�ص  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  ع�سر 
�لأ�سا�سي لتخزين �لدهون يف �جل�سم. وبالتايل، فاإنه من 
باجلوع  �أق��ل  �سعور  �ل��ز�ئ��د مع  �ل��وزن  يتم فقد  �أن  �ملمكن 

و�ملعاناة.

ثلث الأملان يتجنبون 
ا�ستخدام املوا�سالت

و�ملو��سالت  �ل��ن��ق��ل  �سبكة  تتميز 
و�سائلها  وت���ن���وع  ب�����س��رع��ة  ب��اأمل��ان��ي��ا 
و�نت�سارها يف كل مكان، �لأمر �لذي 
يجعل كثري�ً من �لأملان يف�سلونها 

غالباً على �ل�سيار�ت �خلا�سة.
�أظهر  ح��دي��ث��اً  ����س��ت��ط��الع��اً  ول��ك��ن 
كورونا  ف���ريو����ص  وب�����اء  �أزم������ة  �أن 
ثلث  ن��ح��و  �أن  �إىل  �أدى  �مل�����س��ت��ج��د 
�لأملان �سارو� نادر�ً ما ي�ستخدمون 
�حلافالت �أو �ل�سكك �حلديدية �أو 

ل ي�ستخدمونها على �لإطالق.
وج���اء ذل���ك يف �ل���س��ت��ط��الع �لذي 
لقيا�ص  "يوجوف"  معهد  �أج����ر�ه 
وبح�سب  �ل��������������ر�أي.  م�����وؤ������س�����ر�ت 
ي�ستخدم  ي��ع��د  مل  �ل����س���ت���ط���الع، 
�أملانيا  يف  �لبالغني  م��ن    11%
ح��ال��ي��ا �أي����ة م��و����س��الت ع��ام��ة من 
�لوباء يف  �لأ�سا�ص منذ بدء تف�سي 
 19% 2020. وذك���ر  رب��ي��ع ع��ام 
�ل�ستطالع  يف  �مل�������س���ارك���ني  م����ن 
ي�ستخدمون  ما  ن��ادر�ً  �سارو�  �أنهم 
�حلافالت و�ل�سكك �حلديدية منذ 
�لأخذ  يجب  ولكن  �ل��وب��اء.  تف�سي 
يف �لعتبار �أن جزء�ً من �ملوظفني 
�مل���ن���زل م��ن��ذ تف�سي  ي��ع��م��ل��ون م���ن 
من   28% ل���  وبالن�سبة  �ل���وب���اء. 
�مل�ساركني يف �ل�ستطالع مل يتغري 
�أي �سيء يف م�ساألة �حلركية ب�سبب 
ل  �أنهم  ذك��رو�  �أنهم  كورونا، حيث 
�ملو��سالت  ي�����س��ت��خ��دم��ون  ي���ز�ل���و� 
�ل��ع��ام��ة ب��ع��د �ل��وب��اء مت��ام��اً مثلما 

كانو� ي�ستخدمونها قبل �لوباء.

الكاجوال يهيمن 
على مو�سة البدلة

يهيمن �لطابع �لكاجو�ل على مو�سة 
�ل��ب��دل��ة �حل��رمي��ي و�ل���رج���ايل على 
حد �سو�ء يف خريف �ستاء 2021-

�إح�سا�ساً  �مل�����رء  ل��ي��م��ن��ح   2022
م�ست�سارة  و�أو����س���ح���ت  ب���ال���ر�ح���ة. 
�أن  ت�سيمرمان  ليز�  �لأملانية  �ملظهر 
�ملو�سم  �لبدلة �حلرميي متتاز هذ� 
من  للغاية  ومريح  ك��اج��و�ل  بطابع 
و�خلامات  �لو��سعة  �لق�سة  خ��الل 
�لرتيكو و�جلري�سيه.  �ملريحة مثل 
�لطابع  �أن  ت�����س��ي��م��رم��ان  و�أ���س��اف��ت 
يتجلى  �حلرميي  للبدلة  �لكاجو�ل 
من خالل �ل�سرو�ل �لريا�سي، �لذي 
وميتاز  �ل��ب��ل��ي��زر.  م��ع  تن�سيقه  ي��ت��م 
�أنيق،  مبظهر  �لريا�سي  �ل�����س��رو�ل 
حتتوي  �مل���ودي���الت  بع�ص  �أن  ح��ت��ى 
�ملظهر  ع��ل��ى  لت�سفي  ط���ّي���ات  ع��ل��ى 
جانبه،  وم����ن  ك��ال���س��ي��ك��ي��اً.  ط��اب��ع��اً 
�أ���س��ار خ��ب��ري �مل��و���س��ة �لأمل����اين كارل 
�لرجايل  �لبدلة  �أن  �إىل  تيللي�سن 
تت�سم هي �لأخ��رى بطابع كاجو�ل، 
يتم  �ل��و����س��ع��ة  �لق�سة  ف���اإىل ج��ان��ب 
تن�سيق �لبليزر مع قمي�ص بولو من 
مع  قلن�سوة  ذي  بلوفر  �أو  �لرتيكو 

�سرو�ل باجي.

ب�سرى ملحبي الأكل: ل عالقة 
لل�سمنة بكميات الطعام 

درا�شة  يف  االأي��ام،  هذه  االأمريكيني  العلماء  من  فريق  يجادل 
جديدة قد تكون ُمر�شية ل�شريحة كبرية من 

النا�س، باأن االأ�شباب اجلذرية لوباء ال�شمنة 
ترتبط اأكرث بنوعية ما ناأكله ولي�س مقدار 

من يتم تناوله.
عن  ال�شادرة  االإح�شائيات،  اأظ��ه��رت  فقد 

والوقاية  االأم��را���س  ملكافحة  االأمريكي  املركز 
 40% اأكرث من  ال�شمنة توؤثر على  اأن   ،CDC منها 

من البالغني االأمريكيني، مما يعر�شهم خلطر االإ�شابة 
من  وال�شكري  الدماغية  وال�شكتة  القلب  باأمرا�س 

ملا  وفقًا  وذلك  ال�شرطان،  من  معينة  واأن��واع   2 النوع 
.SciTechDaily ن�شره موقع

ال�شادرة  للأمريكيني  الغذائية  االإر�شادات  واأف��ادت 
اأي�شًا   2025  -  2020 االأمريكية  الزراعة  وزارة  عن 

باأن فقدان الوزن يتطلب من البالغني تقليل عدد ال�شعرات 
وامل�شروبات  االأطعمة  من  عليها  يح�شلون  التي  احل��راري��ة 

وزيادة الن�شاط البدين.
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�ش�ؤون حملية
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 حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
حممد �آل نهيان، ممّثل �حلاكم يف منطقة 
�لعربية  للغة  �أبوظبي  ينظم مركز  �لعني، 
– �أبوظبي  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ب���د�ئ���رة 
�لعني  معر�ص  من  ع�سرة  �لثانية  �لن�سخة 
�ملركزية على مد�ر  ز�ي��د  للكتاب يف مكتبة 
�ملمتدة  �لفرتة  خالل  متو��سلة  �أيام   10

من 21 ولغاية 30 �سبتمرب.
ت���ق���ام ه����ذه �ل��ن�����س��خ��ة م���ن م��ع��ر���ص �لعني 
�لرب�مج  ب�سكل هجني لتجمع بني  للكتاب 
من�سات  على  �لفرت��سي  و�لبث  �لو�قعية 
��ستقطاب  ُي�سهم يف  �لرقمية، مبا  �ملعر�ص 
فعاليات  حل�سور  �جلمهور  من  �أك��رب  عدد 

�ملعر�ص و�مل�ساركة يف �أن�سطته. 
من  �أك������رث  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  دورة  يف  ي�������س���ارك 
)100( عار�ص ود�ر ن�سر، وذلك لتعريف 
�لأدبية  �لإ������س�����د�ر�ت  ب���اأح���دث  �جل��م��ه��ور 

�لقّر�ء  وذ�ئقة  تطلعات  ُيلبي  مبا  �ملتنوعة 
من خمتلف �لهتمامات و�لفئات �لعمرية. 
متحدثاً   )50( �مل��ع��ر���ص  ي�ست�سيف  ك��م��ا 
�لبارزة،  �لثقافية  �ل�سخ�سيات  نخبة  م��ن 
�لإمار�تيني  و�لفنانني  و�ملبدعني  و�لكّتاب 
�لغني  �لثقايف  �لإرث  �ل�سوء على  لت�سليط 

للدولة خالل �خلم�سني عاماً �ملا�سية.
و�أ�����س����ار ����س���ع���ادة ���س��ع��ود �حل��و���س��ن��ي وكيل 
د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����س��ي��اح��ة – �أب��وظ��ب��ي يف 
ك��ل��م��ت��ه �إىل �أه��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة و�ل����ق����ر�ءة يف 
"متا�سياً  ق��ائ��اًل  و�لأمم،  �ملجتمعات  ب��ن��اء 
د�ئرة  تلتزم  �ل��ر���س��ي��دة،  قيادتنا  روؤي���ة  م��ع 
– �أب���وظ���ب���ي بدعم  �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����س��ي��اح��ة 
�ملعرفة  وتعزيز  و��ستد�مته  �لن�سر  قطاع 
و�ل����ق����ر�ءة ل���دى �جل��م��ي��ع، وي���اأت���ي تنظيم 
ل��ي��وؤك��د حر�سنا  ل��ل��ك��ت��اب  �ل��ع��ني  م��ع��ر���ص 
على حتقيق هذه �لأه��د�ف، و�لتو��سل مع 
�ملجتمع بكافة فئاته، و�إ�سر�كهم يف �حلر�ك 
كو�سيلًة  للقر�ءة  �لتوجه  وتعزيز  �لثقايف، 

�قت�ساد  بناء  ي�سهم يف  بالعلم مما  للت�سّلح 
�إىل  نتطلع  �أننا  و�أوؤك��د  �ملعرفة.  على  قائم 
����س��ت�����س��اف��ة م��ع��ر���ص �ل��ع��ني ل��ل��ك��ت��اب، رمز 
رغم  �ملحلي  �لإم���ار�ت���ي  و�ل���رت�ث  �لثقافة 
هذه �لظروف لرن�سخ مكانة �إمارة �أبوظبي 
وعاملية  �إقليمية،  حملية،  ثقافية  كوجهة 
حري�سة على �لتعريف بالثقافة �لإمار�تية 
و�ملحافظة عليها، �إىل جانب توفري �لفر�ص 

لالأجيال �لقادمة مل�ساركتها مع �لعامل". 
�أي�ساً  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �مل���ع���ر����ص  وي����ق����ّدم  ك��م��ا 
�لتي  �ملتنّوعة  بالفّعاليات  حافاًل  برناجماً 
حت��ت��ف��ي ب��ع��ام �خل��م�����س��ني، وت�����س��م��ل ن���دو�ت 
و�أم�سيات  م��و���س��ي��ق��ي��ة  وع���رو����س���اً  ث��ق��اف��ي��ة 
�ملوجهة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ج��ان��ب  �إىل  ���س��ع��ري��ة، 
لالأطفال و�لتي ت�سم جمموعة و��سعة من 
وور�ص  و�لتثقيفية  �لرتفيهية  �ل��ع��رو���ص 
ت��ن��م��ي��ة �ملهار�ت  ت��رك��ز ع��ل��ى  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل 
وجتعل من �ملعر�ص وجهة متكاملة جلميع 

�أفر�د �ل�سرة.
 وب������دوره، ق���ال ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
متيم، رئي�ص مركز �أبوظبي للغة �لعربية: 
"بعد �لنجاح �لذي حققه معر�ص �أبوظبي 
يعود  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  دورة  للكتاب يف  �ل���دويل 
جمهوره  ل�ستقبال  للكتاب  �لعني  معر�ص 
يتبووؤها  �لتي  �ملكانة  م��ع  بخا�سة  ورو�ده 
وهو  �ل���دول���ة،  يف  �لثقافية  �لأج���ن���دة  ع��ل��ى 
جزء من �لروؤية �لثقافية للقيادة �حلكيمة 
�ل��ت��ي ت���ويل �ل��ث��ق��اف��ة و�مل��ع��رف��ة و�ل���ق���ر�ءة 
�ه��ت��م��ام��اً ك��ب��ري�ً ن��ظ��ر�ً ل��دوره��ا �ل��ك��ب��ري يف 
يف  ونعتز  �مل�ستقبل.  وب��ن��اء  �لأج��ي��ال  �سنع 
�ملعر�ص  �لعربية بهذ�  للغة  �أبوظبي  مركز 
�لذي تتمثل خ�سو�سيته يف نكهته �ملحلية، 
�لكّتاب  عام نخبة من  ن�ست�سيف كل  حيث 

و�ملثّقفني �لإمار�تيني لالحتفاء باأعمالهم، 
�لتي  جت��ارب��ه��م  ل��ت��ق��دمي  من�سة  ومنحهم 
ت�سكل معامل �إرثنا �لثقايف �لغني وحا�سرنا 

�لقائم على �لتنوع و�لنفتاح".
للغة  �أبوظبي  مبركز  �ملعر�ص  �إد�رة  ت��وؤّك��د 
�لعربية �لتز�مها باأعلى معايري �لإجر�ء�ت 
�لح������رت�زي������ة ل�������س���م���ان ����س���الم���ة �ل�������زّو�ر 
حيث  �ملعر�ص،  يف  و�لعاملني  و�لعار�سني 
ي�����س��رتط ح�����س��ول �ل������زّو�ر �ل��ب��ال��غ��ني على 
جرعتي لقاح كوفيد19- لدخول �ملعر�ص، 

لفح�ص  �سلبية  نتيجة  �إب���ر�ز  يتوجب  كما 
م�سحة �لأنف)PCR( ل تزيد مدتها عن 
و�مل�ساركني.  �لعار�سني  جلميع  �ساعة   48
وي��ت��وج��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع �ل���ز�ئ���ري���ن تفعيل 

تطبيق �حل�سن على هو�تفهم �لذكية.
ه���ذ� و���س��ي��ت��م فح�ص درج���ة �حل�����ر�رة عند 
�مل����د�خ����ل، وف���ر����ص ح���زم���ة م���ن �إج������ر�ء�ت 
وحتديد  �لجتماعي  و�لتباعد  �ل�سالمة 
�أع�����د�د �ل�����زّو�ر �مل��ت��و�ج��دي��ن د�خ����ل قاعات 

�ملعر�ص ود�خل �أجنحة �لعار�سني.

•• العني - الفجر

ل��ل��م��ي��اه و�لطاقة  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز   جن��ح 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  يف 
يف �حل�����س��ول ع��ل��ى ب����ر�ءة �خ����رت�ع و�لتي 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  مكتب  م��ن  منحها  مت 
�لتجارية  و�لعالمات  �لخ��رت�ع  ل��رب�ء�ت 
�ملياه  لتحلية  مبتكر  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  وذل���ك 

�ملاحلة با�ستخد�م طاقة منخف�سة.
 ويعترب هذ� �لبتكار �إ�سافة هامًة وطفرة 

غري م�سبوقة يف جمال حتلية �ملياه �ملاحلة 
لتحلية  ج��دي��دة  تقنية  ي��ق��دم  �أن���ه  ح��ي��ث 
�ملياه �ملاحلة و�لتي تختلف كلياً عن نظم 
�إىل  �إ���س��اف��ة  حالياً  �مل�ستخدمة  �لتحلية 
�أقل  طاقة  �إىل  يحتاج  �ملبتكر  �لنظام  �أن 

باملقارنة بنظم �لتحلية �لأخرى.
و�لطاقة  للمياه  �لوطني  �ملركز  و�أو�سح  
�جلديد  �لنظام  �ن  �لإم����ار�ت  جامعة  يف 
�لنظم  ع��ن  يختلف  �ك��ت�����س��اف��ه  مت  �ل����ذى 
�أ�سا�سية  ب�سفة  تعتمد  و�ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة 

 Thermal( �حل��ر�ري��ة  �لتحلية  على 
desalination( و�لتحلية با�ستخد�م 
 Reverse Osmosis( �لأغ�سية 
على  يعتمد  �أنه  يف   )desalination
�ملتعلقة  �لفيزياء  �ملبا�سر ملبادئ  �لتطبيق 
�ل���ط���اق���ة وكذلك  �ل��ك��ت��ل��ة وب���ق���اء  ب��ب��ق��اء 
�ن  �حل��ر�ري��ة.  حيث  �لديناميكا  م��ب��ادئ 
ن��ظ��ام �ل��ت��ح��ل��ي��ة �حل����ر�ري����ة ي��ع��ت��م��د على 
�ملياه  لتبخري  للطاقة  مرتفع  ��ستخد�م 
ع��ن ط��ري��ق رف���ع درج���ة ح��ر�رت��ه��ا لت�سل 

�إع��ادة تكثيف �ملياه  �إىل درجة �لغليان ثم 
�لأمالح،  للح�سول على مياه خالية من 
توليد  على  �لأغ�سية  نظام  يعتمد  بينما 
���س��غ��ط ع���ايل ي�����س��م��ح ب��ن��ف��اذ �مل���ي���اه فقط 
م�سام  ذ�ت  �أغ�����س��ي��ة  خ���الل  �لأم����الح  دون 
ومن  �لأم����الح  مب���رور  ت�سمح  ل  �سغرية 
ثم �حل�سول على مياه ذ�ت ن�سب �سغرية 

جد�ً من �لأمالح.
 �أم����ا �ل��ن��ظ��ام �مل��ب��ت��ك��ر ف���اإن���ه ي��ع��ت��م��د على 
خف�ص �ل�سغط �لو�قع على �ملياه �ملاحلة 

دون  ب��خ��ار  �إىل  �مل���ي���اه  درج����ة حت���ول  �إىل 
�حلاجة �إىل حر�رة عالية ومن ثم تكثيف 
غري  مياه  على  للح�سول  �ملتبخرة  �ملياه 

ماحلة.
�لإم����ار�ت  �أن جامعة  ب��ال��ذك��ر   و�جل��دي��ر 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ق���د ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ما 
يزيد عن 178 بر�ءة �خرت�ع يف خمتلف 
�ل��وط��ن��ي��ة مما  �لأول����ي����ة  ذ�ت  �مل����ج����الت 
�لعلمي  بالبحث  �جلامعة  �هتمام  يعك�ص 

و�لبتكار.  

•• اأبوظبي - الفجر

حتر�ص �سركة �أبوظبي للخدمات �ل�سحية 
"�سحة" �أكرب �سبكة للرعاية �ل�سحية يف 
دولة �لإمار�ت، على توفري رعاية �سحية 
خا�سة  �ملجتمع،  لأف���ر�د  �مل�ستوى  عاملية 
�لزهامير،  يعانون من  �لذين  �لكبار  فئة 
وتقدم  خا�سة،  �أهمية  �لفئة  ه��ذه  وت��ويل 
لهم �لرعاية �لطبية �ملتميزة �لتي تنا�سب 

حالتهم. 
للزهامير  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة  وقالت 
�سبتمرب   21 ي������وم  ي���������س����ادف  و�ل���������ذي 
م���ن ك���ل ع����ام، �إن م��ر���ص �ل���زه���امي���ر هو 
يف  يت�سبب  ت��دري��ج��ي  ع�سبي  ����س��ط��ر�ب 
�خلاليا،  وم��وت  �لدماغ  )�سمور(  تقل�ص 
���س��ي��وع��اً للخرف  �ل�����س��ب��ب �لأك������رث  وه����و 
و�ملهار�ت  �لتفكري  يف  �مل�ستمر  و�لتدهور 
على  توؤثر  �لتي  و�لجتماعية  �ل�سلوكية 
م�ستقر،  ب�سكل  �لعمل  يف  �ل�سخ�ص  ق��درة 
وم�����ن ع���الم���ات���ه �ل��ت��غ��ي��ري �مل���ف���اج���ىء يف 

و�لتغيري يف  �لطاقة  و�لتقلبات يف  �مل��ز�ج، 
�لقدرة على �أد�ء �ملهام �ليومية وجمموعة 

�ملهار�ت.
"�سحة" �لعديد  ���س��رك��ة  م��ر�ف��ق  وت��ق��دم 
�ملو�طنني  لكبار  �ل�سحية  �خل��دم��ات  من 
هذه  �أب���رز  وم��ن  �سالمتهم،  على  حر�ساً 
�خلدمات: �لعياد�ت �لنف�سية �ملتخ�س�سة، 
خدمات  قبل  من  لهم  �ملنزلية  و�لرعاية 

�ل�سحة �لنف�سية �ملجتمعية.
وت���ت���م���ي���ز م�����س��ت�����س��ف��ى �ل�����ع�����ني، �إح������دى 
بوجود  "�سحة"  ���س��رك��ة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
�ل��ف��رق، و�خل��دم��ات �ملتخ�س�سة  ع��دد من 
�لعياد�ت  و�ح���ده���ا  �ل��ن��ف�����س��ي،  �ل��ط��ب  يف 
�خل����ارج����ي����ة، �ل���ت���ي ت�����س��م �ل���ع���دي���د من 
بالإ�سافة  و�لأخ�سائيني،  �ل�ست�ساريني 
�ل�سيكولوجي،  للتخ�س�سات �ملختلفة من 
و�لأخ�سائيني  �لنف�سي،  �لطب  ومتري�ص 
�لجتماعيني، �إذ حتر�ص هذه �لفرق على 
�لالزمة  و�لتقييمات  �لفحو�سات  �إج��ر�ء 
حلالة  دق���ي���ق  ت�����س��خ��ي�����ص  �إىل  ل��ل��و���س��ول 

بخطة  �لبدء  يتم  �أ�سا�سه  وعلى  �ملري�ص، 
�ملري�ص  مع  بال�سر�كة  متكاملة  عالجية 
�لأخرى  �لطبية  و�لتخ�س�سات  و�أ�سرته 

�إذ� لزم �لأمر.
��ست�ساري  ح�سن،  �سريف  �لدكتور  وق��ال 
�إن لدى  �ل�����س��ن،  ل��ك��ب��ار  �ل��ن��ف�����س��ي  �ل��ط��ب 
�لنف�سي  �ل��ط��ب  ف��ري��ق  �ل��ع��ني  م�ست�سفى 
تقييمات  برتتيب  يقوم  �ل��ذي  �ملجتمعي، 
وزي���������ار�ت ل���ل���م���ن���ازل و�ي�������س���ال �لأدوي�������ة 

و�لعالجات لالأ�سخا�ص.
�ل��ف��ري��ق تزيد  ه���ذ�  �أه��م��ي��ة  �أن  و�أ����س���اف 
�لذين  �ملتقدمة،  �لعمرية  �لفئة  حل��الت 
�لبيئة  �مل��ن��زل ويف  مي��ك��ن روؤي��ت��ه��م د�خ���ل 
�مل��ن��زل��ي��ة و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��م �أك����رث وفهم 
بناء  على  ي�ساعد  مم��ا  ب��دق��ة،  م�ساكلهم 
خطة عالجية بالتعاون مع �لأ�سرة، وبناء 

�سر�كة عالجية ب�سكل �أقوى.
يف  �لنف�سية  �حل��ال��ة  م�ساكل  �أن  و�أو���س��ح 
�مل��رح��ل��ة �ل��ع��م��ري��ة �مل��ت��ق��دم��ة ت��ق�����س��م �إىل 
مثل  �لوظيفية  �مل�ساكل  �لأول  ج��زئ��ني، 

�أي �أمر��ص نف�سية و�أتعاب نف�سية حت�سل 
لأي مرحلة عمرية �أخرى، مثل �لكتئاب 
�لقلق �لذهان �لنف�سام، وهذه معاجلتها 
�لعمرية  ل���ل���م���ر�ح���ل  م�������س���اب���ه���ة  ت����ك����ون 
�إذ�  �ملري�ص  ح��ال��ة  م��ر�ع��اة  م��ع  �ملختلفة، 
كان يعاين من �أمر��ص مزمنة، وت�ستخدم 
�لأدوية بجرعات و�أ�ساليب تنا�سب �ملرحلة 

�لعمرية.
و�أ�سار �لدكتور �سريف ح�سن، �إىل �أن من 
�لزهامير  ملر�ص  �ملبكر  �لإن���ذ�ر  ع��الم��ات 
م���ن خ���الل وج����ود ����س��ط��ر�ب يف �حلالة 
�ملز�جية،  �حلالة  ��سطر�ب  �لنف�سية، هي 
�ل��ن��وم، و����س��ط��ر�ب م�ستوى  و����س��ط��ر�ب 
�لطاقة، ولدى كبار �ل�سن من �ملهم جد�ً 

�لتغري  �أو  �ل��ذ�ك��رة،  يف  �لتغري  مالحظة 
يف  �لتغري  �أو  �ليومية،  باملهام  �لقيام  يف 

�ملهار�ت.
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �إح�سائيات  �إن 
  60 ف���وق  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ة  �أن  �إىل  ت�سري 
يعانون  �أ�سخا�ص   6 م��ن   1 يوجد  �سنة، 
و�أن  �لنف�سية،  �حل��ال��ة  ����س��ط��ر�ب��ات  م��ن 

�لأب���ح���اث �ل��ت��ي جت���ري ع��ل��ى ه���ذه �لفئة 
تظهر �أن هناك �سعوبة يف ح�سر �لأعد�د 
�مل�ساكل يتم  �أعر��ص هذه  �حلقيقية، لأن 
جتاهلها وعدم �لتبليغ عنها لالعتقاد �أنها 
جزء من �أعر��ص تقدم �لعمر، وهذ� يفقد 
على  �ل�سيطرة  فر�سة  و�أ���س��رت��ه  �ملري�ص 

هذه �لأمر��ص و�حلد من م�ساعفاتها.

حتت رعاية طحنون بن حممد اآل نهيان

 الن�سخة الثانية ع�سرة من معر�ض العني للكتاب تبداأ اليوم يف مكتبة زايد املركزية وت�ستمر 10 اأيام 
امل�ستقبل وتقود  تقراأ  اأجيال  �سعار  حتت  ن�سر  ودار  عار�ض   100 من  اأكرث  العام  هذا  دورة  يف  • ي�سارك 

ال�سعرية والأم�سيات  املو�سيقية  والعرو�ض  الثقافية  بالفّعاليات  حافاًل  برناجمًا  يقّدم  • املعر�ض 

جامعة الإمارات العربية املتحدة حت�سل على براءة اخرتاع لنظام مبتكر يف حتلية املياه املاحلة 

ن�شائح توعوية من �شحة مبنا�شبة اليوم العاملي للزهامير 

�سحة توفر فرقا متخ�س�سة للطب النف�سي املجتمعي وخدمات متخ�س�سة يف الطب النف�سي لكبار املواطنني

حتقيقًا لل�شراكة بني اجلهتني
من  م�ستفيد  جديد  مهتٍد   1800
برامج الهالل الأحمر الإماراتي
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حر�ساً على تعزيز �ل�سر�كة بني د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية وهيئة �لهالل 
�لأحمر �لمار�تي ودعماً لبنود مذكرة �لتفاهم �مل�سرتك بينهما يف جمالت 
�لعام  خالل  �لمار�تي  �لأحمر  �لهالل  قامت  و�لإن�ساين.  �خل��ريي  �لعمل 
�جلاري ولغاية �سهر �أغ�سط�ص �ملا�سي بتقدمي عدد�َ من �مل�ساعد�ت �لإن�سانية 
و�لجتماعية لطالب �لد�ر من �ملهتدين �جلدد و�أ�سرهم و�ملهتمني بالثقافة 
رم�سان  �سهر  �أهمها  خمتلفة  منا�سبات  يف  �حتياجاتهم  تلبي  �لإ�سالمية، 
�ملبارك وعيد �لفطر وعيد �لأ�سحى. و�أ�ستفاد من هذه �مل�ساهمات �أكرث من 
توزيع  �لإ�سالمية، حيث مت  للثقافة  ز�يد  د�ر  م�ستفيد من طلبة   1800
201 �سلة غذ�ئية على �أ�سر �ملهتدين �جلدد �سمن مبادرة "مريكم علينا" 
ل�سمان  �ملتعففة  لالأ�سر  �لأ�سا�سية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  جمموعة  تت�سمن 
توفر �لحتياجات �لأ�سا�سية لهم، �إىل جانب توزيع 1500 وجبة �إفطار يف 
�ملركز �لرئي�سي بالعني، كما قامت �لهالل �لأحمر �لمار�تي بامل�ساهمة يف 
��سعاد �أطفال �ملهتدين �جلدد من خالل توفري �لألعاب و�ملالب�ص لع�سرين 
للم�ستفيدين  ��ساحي  كوبون   67 توفري  �مل�ساهمات  ت�سمنت  كما  طفل. 
باأبوظبي وعجمان،  �لرئي�سي بالعني و�لأف��رع  �ل��د�ر يف مركزها  من طلبة 
وتقدمي �لعديد من �لطرود �لغذ�ئية تعزيز�ً للت�سامن �لجتماعي للفئات 

�ملتعففة وتلبية �حتياجاتهم بهدف تخفيف �لأعباء �ملالية عنهم.
ز�يد  ل��د�ر  �لعام  �ملدير  �لطنيجي  حممد  ن�سال  �لدكتورة  �سعادة  و�أعربت 
�لأحمر �لمار�تي  �لهالل  �ل�سر�كة مع هيئة  �عتز�زها بهذه  للثقافية عن 
�لتي مت توقيعها منذ عام 2014 م وتاأتي �سمن برنامج �لدعم �لجتماعي 
و�لتالحم  �لتو��سل  تعزيز  يف  ي�ساهم  مم��ا  لطلبتها،  �ل���د�ر  تقدمه  �ل��ذي 

�لجتماعي بني �ملهتدين �جلدد و�أفر�د �ملجتمع كافة.
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  بجهود  �لطنيجي  و�أ���س��ادت 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�ص هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي خلدمة 
للقيادة  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  وف��ق  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  جمتمع 
�لر�سيدة �لتي تويل �لعمل �ملجتمعي و�لإن�ساين �هتماماً كبري�ً، وتوؤكد على 
وتفعيل  لهم  �لرعاية  وتقدمي  �جل��دد  للم�سلمني  �لالزمة  �لعناية  توفري 
�لتعاي�ص مع �ملجتمع �مل�سلم وتعريف �ملهتمني بالإ�سالم وحقيقته وجوهره 

وروح �لت�سامح فيه وقيمه �لأ�سا�سية.
�لأحمر  �لهالل  مركز  مدير  �لظاهري:  عبيد  �أحمد  �أو���س��ح  جانبه  وم��ن 
وتعزيز عالقات  دع��م  على  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  ح��ر���ص  �ل��ع��ني  مبدينة 
�ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية مع د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية ب�سكل فعال لتعزيز 
جمال  يف  �مل���دى  بعيدة  �لأه����د�ف  لتحقيق  و�ل��ت��ع��اون  و�لتن�سيق  �لتكامل 
�لأعمال �لإن�سانية.  و�أ�ساف �لظاهري �سعي �لهيئة �إىل دعم فئة �ملهتدين 
على  بناًء  �لهيئة  تعمل  حيث  �لجتماعي  �لدعم  بر�مج  خالل  من  �جل��دد 
توجيهات �لقيادة �لعليا للهالل �لأحمر، على �لهتمام بهذه �لفئة، وتقدمي 

يد �لعون �لإن�ساين لها و�سعيها �لد�ئم لتح�سني ظروفهم.
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"تدهورا كبريا" يف ال�شحة اجل�شدية  اأظهرت درا�شة جديدة من فلوريدا اأن 
والنف�شية يظهر ب�شكل وا�شح بعد ثلث ليال متتالية من قلة النوم.

ومن عينة من حوايل 2000 بالغ اأمريكي اأكملوا يوميات النوم، وجد اخلرباء 
ت�شل  لكنها  ال�شيئ،  النوم  من  فقط  واح��دة  ليلة  بعد  تتفاقم  االأعرا�س  اأن 
امل�شاركون  اأبلغ  العقلية،  بال�شحة  يتعلق  وفيما  ليال.  ثلث  بعد  الذروة  اإىل 
عن تراكم م�شاعر الغ�شب والع�شبية والوحدة و�شرعة االنفعال واالإحباط 

نتيجة لقلة النوم.

ويف �لوقت نف�سه، ت�سمنت �لأعر��ص �جل�سدية �لناجمة عن 
قلة �لنوم، �لأوجاع و�لآلم وحتى م�ساكل �لتنف�ص.

و�أجرى �لدر��سة خرب�ء يف كلية در��سات �ل�سيخوخة بجامعة 
جنوب فلوريد�، ومقرها مدينة تامبا.

�ساعات ملدة  �ست  م��ن  �أق��ل  �ل��ن��وم  ع��و�ق��ب  �لفريق يف  وحقق 
تكون  �أن  �إىل  ���س��اع��ات  ���س��ت  ومت��ي��ل  متتالية.  ل��ي��ال  ث��م��اين 
�ملثلى  �ل�سحة  لدعم  بها  �ملو�سى  �ل��ن��وم  مل��دة  �لأدن���ى  �حل��د 
ح�سب  �لخ��ت��الف  �إىل  �ملثلى  �ل��ن��وم  م��دة  ومتيل  للبالغني. 

�لفئة �لعمرية.

وقال كبري معدي �لدر��سة، �سومي يل: "يعتقد �لكثري من � 
�أنه ميكننا تعوي�ص �ساعات نومنا يف عطالت نهاية �لأ�سبوع، 

و�أن نكون �أكرث �إنتاجية يف �أيام �لأ�سبوع".
لليلة  �لنوم  قلة  �أن  �لدر��سة  ه��ذه  نتائج  تظهر  ذل��ك،  وم��ع 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري م���ن �لأد�ء  �أن ت�����س��ع��ف  و�ح�����دة ف��ق��ط مي��ك��ن 

�ليومي.
ق��دم��ت��ه��ا در��سة  �ل���ت���ي  �ل���ب���ي���ان���ات  �ل���ب���اح���ث���ون  و�����س���ت���خ���دم 
Midlife يف �لوليات �ملتحدة، وهي در��سة طولية وطنية 
لل�سحة و�لرفاهية بتمويل من �ملعهد �لوطني لل�سيخوخة.

�لعمر،  منت�سف  يف  �لبالغني  م��ن   1958 �لعينة  و�سملت 
ن�سبيا ومتعلمون جيد�،  وجميعهم يتمتعون ب�سحة ح�سنة 

وقدمو� بيانات يومية ملدة ثمانية �أيام متتالية.
�لعقلية  �لأع����ر������ص  ق��ف��زة يف  �أك����رب  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  ووج����د 
�لنوم.  قلة  م��ن  فقط  و�ح���دة  ليلة  بعد  ظهرت  و�جل�سدية 
فرتة  ط��و�ل  مطرد  ب�سكل  ���س��وء�  �زد�د  �مل�ساكل  ع��دد  ولكن 

�لأيام �لثالثة، وبلغ ذروته يف �ليوم �لثالث.
على  ن�سبيا  معتاد�  �لإن�سان  ج�سم  ي�سبح  �ملرحلة،  هذه  ويف 

فقد�ن �لنوم �ملتكرر، وفقا للفريق.
�لأع��ر����ص �جل�سدية  �سدة  ب��اأن  �مل�ساركون  �أف���اد  ذل��ك،  وم��ع 
كانت يف �أ�سو�أ حالتها بعد �ستة �أيام، و�سملت م�ساكل �جلهاز 
�له�سمي  �جل��ه��از  وم�����س��اك��ل  و�لأوج������اع  �ل��ع��ل��وي  �لتنف�سي 

وغريها من �مل�ساكل �ل�سحية.
�ساعات يف  �ست  �أق��ل من  على  �حل�سول  ي�سبح  �أن  ومبجرد 
�لليلة عادة، ي�سبح من �ل�سعب ب�سكل متز�يد على ج�سمك 

�لتعايف متاما من قلة �لنوم، وفقا ملا قاله يل.
 Annals of وقال �لفريق يف ورقتهم �ملن�سورة يف جملة
�لنوم  قلة  "�رتبطت   :Behavioral Medicine
و�جل�سدية  �لعاطفية  �ل�سحة  م�����س��ار�ت  بتدهور  �ملتتالية 
لفقد�ن  �ملفرغة  �حللقة  لك�سر  �جل��ه��ود  ب��ذل  �إن  �ليومية. 
�لنوم قد يحمي �لرفاهية �ليومية للبالغني �لذين غالبا ما 

يتعر�ص وقت نومهم للخطر".
ُن�سرت يف عام  بقيادة يل وزم��الئ��ه،  �سابقة  در����س��ة  ووج��دت 
�أن  ميكن  �لنوم  من  فقط  دقيقة   16 فقد�ن  �أن   ،2019

يوؤثر على �لأد�ء �لوظيفي.
دقيقة   16 ينامون  �لذين  �لبالغني  �أن  �لدر��سة  ووج��دت 
�لرتكيز يف  �لتقدير وم�ساكل  ب�سوء  �ملعتاد متيزو�  �أقل من 

�لعمل.

بعد ثلث ليال متتالية من قلة النوم

تدهـــور كبيـــر يف ال�سحـــة 
العقليـــة واجل�ســـدية!

وثبت �أن �ملركبات �لنباتية �ملوجودة يف �لكاكاو 
�رتفاع  م��ن  تقلل  �ل��ف��الف��ان��ول  ت�سمى  و�ل��ت��ي 

�سغط �لدم.
�ل���ذي مت  �ل��ت��ل��وي  �لتحليل  نتيجة  ه��و  وه���ذ� 
�لغنية  �ل�سوكولتة  ت��اأث��ري  لتحديد  �إج����ر�وؤه 
�سغط  على  �لكاكاو  منتجات  �أو  بالفالفانول 
�أو  �ل���دم  ب��ارت��ف��اع �سغط  �مل�سابني  ل��دى  �ل���دم 

غري �مل�سابني به.
يجمع  �إح�سائي  حتليل  هو  �لتلوي  و�لتحليل 
فهو  �مل��ت��ع��ددة،  �لعلمية  �ل��در����س��ات  نتائج  ب��ني 
ي�ساعد على حتديد �لجتاهات �لتي ميكن �أن 

تعزز �لدعاء�ت �لعلمية.
ول���ت���ح���دي���د �لرت������ب������اط بني 

�مل�����ن�����ت�����ج�����ات �ل���غ���ن���ي���ة 
بالكاكاو و�سغط 

قام  �ل�����دم، 
ف������ري������ق 

�لبيانات  ق����و�ع����د  مب�������س���ح  �ل���ب���اح���ث���ني  م����ن 
قامو�  ذل���ك  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�لدولية،  �ل���ت���ج���ارب  ����س���ج���الت  يف  ب��ال��ب��ح��ث 
و�لقو�ئم �ملرجعية ملقالت �ملر�جعة و�لتجارب 

�ملت�سمنة.
�ل�سو�هد  ذ�ت  �ملع�ساة  �لتجارب  نتائج  وجمعو� 
�أو  �آثار �ل�سوكولتة  )RCT( �لتي تبحث يف 
�لكاكاو على �سغط �لدم �لنقبا�سي  منتجات 
عن  تقل  ل  مل��دة  �لبالغني  ل��دى  و�لنب�ساطي 

�أ�سبوعني.
�لنقبا�سي  �ل������دم  ���س��غ��ط  �أن  �إىل  وي�������س���ار 

�لرئي�سيان  �ل���رق���م���ان  ه���م���ا  و�لن���ب�������س���اط���ي 
�مل�ستخدمان لت�سجيل م�ستوى �سغط �لدم.

در��سة   20 ل���  �ل��ت��ل��وي��ة  �ل��ت��ح��ل��ي��الت  وك�سفت 
ب�سحة  ي��ت��م��ت��ع��ون  م�������س���ارك���ا   856 ���س��م��ل��ت 
ج��ي��دة ع���ن ت���اأث���ري خ��ف�����ص ���س��غ��ط �ل����دم "ذي 
�لغني  �لكاكاو  ملنتجات  �لإح�سائية"  �لدللة 
�ل�سابطة يف  باملجموعة  بالفالفانول مقارنًة 
 18 �إىل  �أ�سبوعني  �مل��دى من  جت��ارب ق�سرية 

�أ�سبوعا.
ومنتجات  "�ل�سوكولتة  �ل��ب��اح��ث��ون:  وك��ت��ب 
�لكاكاو �لغنية بالفالفانول قد يكون لها تاأثري 
�سئيل ولكن مهم من �لناحية �لإح�سائية 
يف خف�ص �سغط �لدم مبقد�ر 2‐3 ملم 
زئبقي على �ملدى �لق�سري". )يتم قيا�ص 
�لدم بوحدة  �لرقمني لرتفاع �سغط 
�لزئبق  م����ن  م��ل��ل��ي��م��رت 

.)mmHg
�إىل  وخ�����ل�����������س�����و� 
لأن  ن�����ظ�����ر�  �أن����������ه 
لوحظت  �ل���ت���اأث���ري�ت 
فقط على �ملدى �لق�سري، 
"�لتجارب طويلة �ملدى  فاإن 
�لتي تبحث يف تاأثري منتجات 
ما  لتحديد  �سرورية  �لكاكاو 
�ل��دم ينخف�ص  ك��ان �سغط  �إذ� 
ع��ل��ى �أ����س���ا����ص م���زم���ن عن 
�لكاكاو  تناول  طريق 

يوميا".
وق���������������د ي������ك������ون 
�ل����������ب����������ح����������ث يف 
ف�����و�ئ�����د �ل���ك���اك���او 

لي�ص  ه��ذ�  لكن  �ل��دم م�سجعا،  خلف�ص �سغط 
حيث  �للذيذ،  بالعالج  لال�ستهز�ء  ترخي�سا 
�لتغذية  �أخ�سائية  ت��اي��ل��ور،  فيكتوريا  ح��ذرت 
�أن  يف م��وؤ���س�����س��ة �ل��ق��ل��ب �ل���ربي���ط���ان���ي���ة، م���ن 
يف  ب�سعبية  حتظى  �لتي  �حلليب  "�سوكولتة 
�ململكة �ملتحدة منخف�سة جد� يف مو�د �لكاكاو 

�ل�سلبة وكذلك م�ساد�ت �لأك�سدة".
�لأك�������س���دة ه���ي م��رك��ب��ات ينتجها  وم�������س���اد�ت 
�لكاكاو  م��ث��ل  �لأط��ع��م��ة،  يف  وت��وج��د  ج�سمك 
�أمر��ص  ع��الم��ات  حت�سن  �أن��ه��ا  يعتقد  و�ل��ت��ي 

�لقلب.
�لذي  �لآخ��ر  "�ل�سيء  �أن  من  تايلور  وح��ذرت 
�أن��و�ع �ل�سوكولتة،  يجب تذكره هو �أن جميع 
�سود�ء،  �أو  �حلليب  مع  �أو  بي�ساء  كانت  �سو�ء 
�ل�سعر�ت  م���ن  ع��ال��ي��ة  ن�����س��ب��ة  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
�حل�����ر�ري�����ة ب�����س��ب��ب حم���ت���و�ه���ا م����ن �ل���ده���ون 
و�ل�سكر، ولذ� �إذ� �أكلت �لكثري منها قد تكت�سب 

وزنا، وهو �أمر ل يفيد قلبك بالتاأكيد".
وين�سح �خلرب�ء بتقليل كمية �مللح يف �لطعام 
و�خل�سرو�ت  �ل��ف��اك��ه��ة  م���ن  �ل��ك��ث��ري  وت���ن���اول 

خلف�ص �سغط �لدم �ملرتفع.
�لوطنية  �ل�سحية  �خلدمات  هيئة  حتذر  كما 
ز�دت  كلما  �أن���ه  م��ن   ،)NHS( �لربيطانية 

كمية �مللح �لتي نتناولها، �رتفع �سغط �لدم.
6غ  من  �أق��ل  بتناول  �ل�سحية  �لهيئة  وتن�سح 
)0.2 �أون�سة( من �مللح يوميا، �أي نحو ملعقة 
�سغرية.كما تن�سح بتناول نظام غذ�ئي قليل 
�لد�سم يحتوي على �لكثري من �لألياف، مثل 
و�ملعكرونة،  و�خل��ب��ز  �لكاملة  و�حل��ب��وب  �لأرز 
�لفاكهة و�خل�سرو�ت للم�ساعدة  و�لكثري من 

�أي�سا يف خف�ص �سغط �لدم.

وجبة خفيفة ولذيذة ميكنها اأن تخف�ض 
الدم �سغط  ارتفاع  مفاجئ" قراءة  "ب�سكل 

يعد ارتفاع �شغط الدم مقدمة الأحداث خطرية يف القلب واالأوعية الدموية، لذا من املهم عك�س القراءة العالية.
وي�شف ارتفاع �شغط الدم ما يحدث عندما تكون قوة دفع الدم على جدران ال�شرايني عالية جدا با�شتمرار. وميكن اأن يت�شبب ذلك 
يف انقبا�س ال�شرايني وت�شييقها، وهي عملية ميكن اأن تزيد من خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب. وحل�شن احلظ، ثبت اأن التدخلت 

الغذائية تعك�س هذه العملية و�شتوؤدي واحدة على وجه اخل�شو�س اإىل ابتهاج ع�شاق ال�شوكوالتة.
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للم�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�صتئناف رقم 2021/1329 مدين

بناء علي طلب �مل�ستاأنف : علي �حمد �سالح �ملهد�وي 
�ىل �مل�ستاأنف �سده : �سامح �سعد حممد يو�سف 

�نت مكلف باحل�سور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى رقم )2(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   - �ل�سارقة  ��ستئناف 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك يف يوم 
�لإثنني �ملو�فق 2021/9/27 يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - 

بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية
 ق�صم احلجوزات والبيوع

ق�صية تنفيذية رقم 1974 ل�صنة 2017 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(

�ملنفذ �سده / حمد عبد�لرحمن جا�سم عبد�لرحمن �لدخني �ملطرو�سي
ل�سالح طالب �لتنفيذ / م�سرف �بوظبي �ل�سالمي

http:// باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لم��ار�ت للمز�د�ت �ل�سارقة �لبتد�ئية �لحتادية للجميع  تعلن حمكمة 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر�ً يوم �لربعاء �ملو�فق 06/10/2021  وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد للمنفذ �سده و�ملبني �أو�سافه على �لنحو �لتايل :
قطعة رقم 1408 ملك )1711 حكومي( مبنطقة �ل�سجعة �ل�سناعية باإمارة �ل�سارقة، ب�سعر �لتثمني : 2،130،000 درهم 
)مليونان ومائة وثالثون �ألف درهم( وهي عبارة عن عدد 2 حمل جتاري + مكتب + عدد  44 غرفة �سكن عمال + عدد 4 مطابخ 

+ غرفة حمول + غرفة م�سخات + حمامات + �ل�سور
يتوجب على �لر�غب بالإ�سرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 
لالإمار�ت  �للكرتوين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلجوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلك  عن  �ل�ستف�سار  �و  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم باعرت��سه معزز�  للمز�د�ت 

�إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوقع �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإعالن بالن�صر

جزئي  جتاري   2021/444
�ملدعية / عفر�ء �سامل عبد �لرحمن �ل�سام�سي

�إىل �ملدعى عليهما / 1- �سم�سية حممد �سادق حممد على - �جلن�سية / جزر �لقمر
 mdh computer خلدمات �لت�سميم باحلا�سب �ليل �ت�ص  دى  �م  موؤ�س�سة   -2
فردي�ة وميثله�ا قان�ون�ا  موؤ�س�سة   GRAPHIC DESIGN SERVICES
�أي�وب عمر حممد عمر خطيب - قد �أقامت �ملدعية �لدعوى �حلقوقية 444/2021 
جتاري جزئي. مما يقت�سى ح�سورك �إىل مكتب �إد�رة �لدعوى مبحكمة ر�أ�ص �خليمة 
يوم �لربعاء �ملو�فق 29/9/2021م �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا �أو �إر�سال وكيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد. حرر بتاريخ : 2021/9/19
مكتب ادارة الدعوى

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم KHCFICICPL2020 /0000065  اأمر اأداء
�ملتحدة/  �لعربية  �لم����ار�ت  ح��م��ادي  ع��ب��د�هلل  خلفان  �حمد   : عليه  �مل��دع��ى  �إىل 
بوكالة   / �سيف  حممد  حممد  ورث��ه  �ملدعيني  ب��اأن  نعلمكم   - �جلن�سية،�لإمار�ت 
عا�سم حممد حممد �سيف �حلميدي �جلن�سية ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - قد 
�أقام �لدعوى �ملدنية �ملذكورة �أعاله و�سدر بها حكم فيها مبثابة �حل�سوري بيوم 
�أمام د�ئرة �لأمور �مل�ستعجلة : باإلز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي   2021/03/19
�ألف  وث��الث��ون  وو�ح���د  )ثمامنائة  دره��م   831.000 وق���دره  مبلغ  للمدعيني 

درهم( مع �لر�سوم و�مل�سروفات.
حرر بتاريخ  2021/07/06

حرر بو��سطة �ملوظف / عائ�سة على �سامل �حلمودي
املحكمة الإبتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2016/ M0002041 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه ر��سد �حمد مالجن، �لعنو�ن : 718200
يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2016/12/14 ب��ت��اري��خ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
 : بالتايل   - �ل�ستثمارية  �لعقار�ت  موؤ�س�سة  ل�سالح  �أع��اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
 208818 مبلغ  �ملدعية  للموؤ�س�سة  ي��وؤدي  �أن  عليه  �ملدعى  باإلز�م   -: �ملحكمة  حكمت 
درهم وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 2016/10/17 
عجمان  مب�سروع   ( –  103  ( رقم  �ل�سكنية  �لوحدة  ت�سلمه  مع  �ل�سد�د  متام  وحتى 
�أتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  و�مل�ساريف  �لر�سوم  )و�ألزمته   ،  10( رقم  برج   - ون 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 �لقانونية  �مل��دة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  �ملحاماة. 

�لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين    AJCFICIREA2019 /0000898 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه عبد�لرحمن حممد �لعو�ص،
�لعنو�ن : 9005215 �أحمد حممد �لعو�ص ، �لعنو�ن: 9005216 ،

عامر حممد �لعو�ص �لعو�ص ، �لعنو�ن : 9005217  ، طه حممد �لعو�ص ، �لعنو�ن : 9005218
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2020/06/21 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�أعاله ل�سالح/ �سركة دنيا لالإ�ستثمار ذ.م.م ، �آر �لقاب�سة ذ م م )�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد(- ذ م م �ل�سركة 
�لعربية للت�سويق ذ.م.م بالتايل : بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن باأد�ء مبلغ 469000 درهم  �أربعمائة 
8% ت�سري من تاريخ قيد �لدعوى  �ألف درهم للمدعيات مع �لفائدة �لقانونية بو�قع  وت�سعة و�ستني 
8% ت�سري  بو�قع  وفائدة عليه  للمدعيات  تعوي�سا  درهم   100000 و�أد�ء مبلغ  �ل�سد�د  وحتى متام 
من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�سد�د ، و�ألزمتهم بالت�سامن بالر�سوم و�مل�سروفات و�ألفي 
30  يوما  �لقانونية   �ملدة  �أتعاب حماماة ورف�ست ما عد� ذلك. حكما قابال لال�ستئناف خالل  درهم 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0001827 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه فاطمة قي�ص قيزي، 
�لعنو�ن: 908909 ، �لينا مالورو�سيانتيفا، �لعنو�ن : 908910

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2019/01/20 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
،)AQAAR( ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار�ت عجمان - عقار�

 134768 باأن توؤديا للمدعية مبلغ  باإلز�م �ملدعي عليهما  بالتايل : حكمت �ملحكمة 
درهم و�لفو�ئد �لقانونية عنه بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د 
�أتعاب �ملحاماة ورف�ست ما  �لتام و�ألزمت �ملدعى عليهما �مل�ساريف و�ألف درهم مقابل 
عد� ذلك من طلبات. حكما ً قابال ً لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2017/ M0002978 يف  الدعوى رقم

�إىل:�ملحكوم عليه ر�جي�ص تل�سيد��ص �سرما ، �لعنو�ن : 828958
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2017/12/25 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
 – )ع��ق��ار(  ع��ق��ار�ت عجمان  موؤ�س�سة  ل�سالح/  �أع���اله.  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
باإلز�م  �ملحكمة  : حكمت  بالتايل  �ل�ستثمارية،  �لعقار�ت  ملوؤ�س�سة  �لقانوين  �خللف 
�لقانونية عنه  353063 درهم و�لفائدة  باأن يوؤدي للمدعية مبلغ  �ملدعى عليه 
بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبه �لق�سائيه وحتى متام �ل�سد�د و�ألزمته بامل�ساريف 
�ملدة  قابال لال�ستئناف خالل  �ملحاماه. حكما  �تعاب  درهم مقابل   1000 ومبلغ 

�لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2017/ M0001855 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه �ستيتيوك دميرتي ، �لعنو�ن : 798317
هذه  عليك  حكمت  قد   2017/10/24 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
عقار�ت  موؤ�س�سة  ل�سالح  �أع���اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  �ملحكمة 
�ل�ستثمارية،  �ل��ع��ق��ار�ت  ملوؤ�س�سة  �ل��ق��ان��وين  �خللف   – )ع��ق��ار(  عجمان 
�لقانونية  �مل��دة  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  حكما  �حلكم.   ن�ص  بالتايل: 

...... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اإنذار بالن�صر

رقم )2021/7833(
�ملن�ذرة : �سركة بييل �سبي�ص لد�رة �مل�ساريع �ص.ذ.م.م. 

�ملنذر �ليهما : 1- �ملتنوع لرتكيب �لتجهيز�ت �ملعدنية )�ص. ذ.م.م(
�ل�سركة مدير   - �نان�سان  ك  مادهور�ن   -2

�لف  ت�سعة وخم�سني  )�ربعمائة  درهم   459،375 بالوفاء مببلغ  قانوين  وتكليف  �ن��ذ�ر عديل   / �ملو�سوع 
وثالثمائة وخم�سة و�سبعني درهم �إمار�تي( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإ�ستحقاق

ب�سفتنا وكالء قانونيني عن موكلتنا )�ملنذرة( فاننا ننذركم ونكلفكم ب�سرعة �لوفاء للمنذرة مببلغ وقدره 
و�سبعني درهم �إمار�تي(  وخم�سة  وثالثمائة  �لف  وخم�سني  وت�سعة  )�ربعمائة  �مار�تي  درهم   459،375
رف�سكم  �أو  �إ�ستالمكم  تاريخ  من  �ي��ام  خم�سة   )5( �أق�ساها  م��دة  ومنهلكم  ل�ساحلها،  ذمتكما  يف  �ملرت�سد 
�ملذكور  �لأج��ل  خالل  بكامله  باملبلغ  �لوفاء  عن  �متناعكم  حال  ويف  �ملبلغ،  هذ�  ل�سد�د  �لإن��ذ�ر  هذ�  �إ�ستالم 
فاننا �سوف ن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �جلز�ئية و�ملدنية �ملنا�سبة يف مو�جهتكم ل�سرتد�د 
حقوق موكلتنا، و�لز�مكم ق�سائياً ب�سد�د ذلك �ملبلغ بالإ�سافة �إىل �لفائدة �لقانونية و�أية ر�سوم ق�سائية �أو 

م�ساريف �أخرى تتكبدها �ملنذرة يف هذ� �ل�سدد، حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )7854/2021(

�ملنذرة/ �سركة في�سل �لن�سف �لتجارية ذ.م.م - بوكالة �ملحامي / عبد �هلل �لكعبي
�ملنذر �ليها / �سندباد �لعني لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

جمهول حمل �لإقامة
)ث�الث   83،458،66 مبل�غ  �س�د�د  ب�س�رورة  باإن�ذ�ركم  �إليه�ا  للمن�ذر  �ملن�ذرة  تتوج�ه 
�أل�ف و�أربعمائة وثم�ان وخم�س�ون دره�م و�س�تة و�س�تون فل��ص( �ملرت�س�دة ف�ي  وثم�انون 
�لن�ذ�ر،  به�ذ�  �عالنك�م  ت�اريخ  م�ن  تب�د�أ  �أي�ام عم�ل  م�دة خم�س�ة  وذل�ك خ�الل  ذم�تكم، 
�لر�س�وم  كاف�ة  وحتم�يلكم  ق�بلكم  �لقانوني�ة  �لإج�����ر�ء�ت  كاف�ة  لتخ�اذ  �سن�س�طر  و�لإ 
و�مل�س�اريف و�لفائ�دة �لقانوني�ة ع�ن �لت�اأخري ف�ي �ل�س�د�د بال�س�افة �إل�ى �تع�اب �ملحام�اة 

م�ع �لتع�وي�ص عن كافة �لأ�سر�ر �لتي حلقت مبوكلتنا �ملنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7627(

�ملنذر : حبيب �هلل �مل باد�ساه
�ملنذر �إليهما : 1- م�سنع بهاجيا للثلج �ص ذ م م

�سوميت بر�سوتومت فولو�ديا - هندي �جلن�سية  -2
�لبالغ  �ملبلغ �ملرت�سد بذمتهما  �سد�د  �إىل وجوب  �إليهما  �ملنذر  �ملنذر  يدعو 
12% م�ن  58،939 درهم مع �لفائدة �لقانونية �مل�ستحقة بو�قع  قدره 
ت�اريخ �ل�ستحقاق حتى تاريخ �ل�سد�د �لتام، ويف حالة �متناعهما فاإن �ملنذر 
مع  حقوقه  ت�سمن  �لتي  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �إىل  �سي�سطر 
�إليهم�ا من�ذ �لآن كام�ل �مل�سوؤولية و�أية م�ساريف قد ترتتب  حتميل �ملنذر 

عن هذه �لإجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر

رقم )7753(
�ملنذر : بنك م�سر )فرع دبي(

بوكالة �ملحامي : خليفة بن هويدن �لكتبي
�سد �ملنذر �ليه : جمال ح�سني يو�سف )�سوري �جلن�سية(

و  �ملرت�سد على ذمتك  �ملبلغ  ل�سد�د  �لإن��ذ�ر  لكم هذ�  ن�سدر  بهذ� 
قدره )26،617،554،71( درهم خالل 7 �أيام من تاريخ ن�سر 
�لإج����ر�ء�ت  �إت��خ��اذ  �سيتم  و�إل   ، و�حل�����س��ور  �مل�ستحق  �لإن����ذ�ر  ه��ذ� 

�لقانونية �أمام �ملحاكم يف �لدولة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )7848/2021(

�ملنذر/ �ملنذرة / ديانا �إنتنوفيت�ص - بوكالة �ملحامية / �إميان �آل علي
�ملنذر�ليه/ حممد �سامل حا�سر�خل�سيبي  - )�إمار�تي - �جلن�سية(

رقم �ملحرر 50296/1/2021
ف�اإن �ملن�ذرة تن�ذر �ملن�ذر �إلي�ه ب��س�رورة �س�د�د �ملبل�غ �ملرت�س�د ف�ي ذمت�ه و�ل�ب�الغ 
)184،000،00 �أل�ف دره�م( وذل�ك يف م�ده �أق��س�اها خم�س�ة �أي�ام م�ن ت�اريخ 
ت�س�لمكم ه�ذ� �لإن�ذ�ر و�إل فاإنن�ا �س�وف ن�س�ط�ر �أ�س�فني لتخ�اذ كاف�ة �لإج�ر�ء�ت 
و�ملطالب�ة  و�ملدني�ة  �جلنائي�ة  �ل�دع�وى  رف�ع  م�ع  �س�دك�م  �لالزم�ة  �لقانوني�ة 

ب�التعوي�ص �لكام�ل ع�ن ج�مي�ع �لأ�سر�ر �لتي ترتب على ذلك �لتاأخري.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اعالن بالن�صر        

اأداء اأمر   60/2021/5842
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر

�إىل �ملدعى عليه / �سوبا �نرتيرز �ص ذ م م - جمهول حمل �لإقامة
مبا �أن �ملدعي / �سركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء )ذ.م.م( 

عليها  �مل��دع��ى  ب��اإل��ز�م   2021-09-07 بتاريخ  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت 
89و152938 درهم فقط مبلغ وقدره مائة و�ثنني  توؤدي للمدعية مبلغ  باأن 
وخم�سني �ألف وت�سعمائة وثمانية وثالثني درهما وت�سعة وثمانني فل�سا و�لفائدة 
�لر�سوم  و�لز�مها  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  5% من  بو�قع  �لقانونية 
و�مل�ساريف و�ألف درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف ��ستئناف �لأمر خالل 

�لإعالن. هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  يوم   15
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001742 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / 1- جمال بن عي�سى بن عي�سى  2- �قبال رحيم  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/8/30 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 

�لدعوى بالرقم �أعاله ل�سالح / �سريف حاجي بيك بيك ، بالتايل   
درهم   80.000 مبلغ  باأد�ء  فقط  �لأول  عليه  �ملدعي  �لز�م   : �لقا�سي  قر�ر 
)ثمانني �لف درهم( للمدعي مع �لفائدة عليه بن�سبة 6% �سنويا ت�سري من 
تاريخ قيد �لدعوى يف 2020/11/1 وحتى متام �ل�سد�د و�لز�مه باملنا�سب 
من �لر�سوم و�مل�سروفات ورف�ص ما عد� ذلك.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

�ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اإعالن بالن�صر 

الدعوى رقم 1422/2021 جتاري جزئي عجمان

�ملدعي/ يا�سر �إبر�هيم �لب�ساري
بالأ�سارة �يل تكليفنا كخبري هند�سي يف �لدعوي �ملذكورة �أعاله فعلي 
�ل�سادة  مدعي علية  للعقار�ت  �ل�سامخ  �لربج  �ل�سادة مدعي علية1/ 
موقع  يف  و�ملعاينة  لالجتماع  �حل�سور  �لعقاري  للتطوير  بروج   /2
�مل�سروع مو�سوع �لدعوي يوم �لأربعاء �ملو�فق 22/9/2021 �ل�ساعة 
11 �سباحا ويف حالة عدم ح�سوركم �ستقوم �خلربة بتنفيذ �لجتماع 

و�ملعاينة طبقا لالإجر�ء�ت �لالزمة.
اخلبري الهند�صي املنتدب
دكتور مهند�س / ح�صام الدين حممد ح�صنني

اإجتماع خربة 
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

انذار عديل بالن�صر
رقم )7752(

�ملنذر : بنك م�سر )فرع دبي(
بوكالة �ملحامي : خليفة بن هويدن �لكتبي

�سد �ملنذر �ليهم : بتالة للتجارة �لعامة )�ص ذ م م( 
- ميان �سجاد �حمد ميان حممد �سريف - باك�ستاين �جلن�سية

ب���ه���ذ� ن�����س��در ل��ك��م ه����ذ� �لإن�������ذ�ر ل�����س��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��رت���س��د ع��ل��ى ذم���ت���ك و ق���دره 
�مل�ستحق  �لإن��ذ�ر  �أي��ام من تاريخ ن�سر هذ�   7 )1،999،500،00( دره��م خالل 

و�حل�سور ، و�إل �سيتم �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �أمام �ملحاكم يف �لدولة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر

رقم )7751(
�ملنذر : بنك م�سر )فرع دبي( 

بوكالة �ملحامي : خليفة بن هويدن �لكتبي
�سد �ملنذر �ليه :�ساليني للتجارة - م م ح

بر��سانت ر�مد��سجي هيد �وور�مد��ص ماروتي هيد�وو - هندي �جلن�سية. 
ب��ه��ذ� ن�����س��در ل��ك��م ه����ذ� �لإن�������ذ�ر ل�����س��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��رت���س��د ع��ل��ى ذم��ت��ك و قدره 
�أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإن��ذ�ر �مل�ستحق   7 )1،999،500،00( درهم خالل 

و�حل�سور ، و�إل �سيتم �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �أمام �ملحاكم يف �لدولة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر

رقم )7750(
�ملنذر : بنك م�سر )فرع دبي(

بوكالة �ملحامي : خليفة بن هويدن �لكتبي
�سد �ملنذر �ليهم : - �سرو�ن �سينغ لل �سينغ بهوجال )هندي �جلن�سية( 

- برولوجيك�ص )�ص ذ م م ( 
ب��ه��ذ� ن�����س��در ل��ك��م ه����ذ� �لإن�������ذ�ر ل�����س��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��رت���س��د ع��ل��ى ذم��ت��ك و قدره 
ت��اري��خ ن�سر ه��ذ� �لإن���ذ�ر �مل�ستحق  �أي���ام م��ن   7 )890،651،00( دره��م خ��الل 

و�حل�سور ، و�إل �سيتم �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �أمام �ملحاكم يف �لدولة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : الفرح للخدمات العلجية وال�شحية - �س ذ م م  
�ملطينة   - دي��رة   - �مل��ال  عبد�للطيف  عبد�هلل  401 ملك حممد  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد  724791 رقم   : �لرخ�سة  ، رقم  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل   -
�لقت�سادية بدبي  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  1609854 مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
�لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2021/9/19 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/9/19 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
رقم  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  احل�شابات  وتدقيق  لل�شت�شارات  و�شركاه  ي�شرى  �مل��ع��ني 

  : فاك�ص     : هاتف   - �لتجاري  �خلليج   - بردبي   - �مني  عادل  ي�سرى  ملك   703
 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ي�شرى و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري - 
بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب  فاك�ص :    هاتف :    
العلجية  للخدمات  الفرح  لت�سفية  �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
وال�شحية - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2021/9/19 
�أي  2021/9/19 وعلى من لديه  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
�ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
 الإنابة الق�صائية رقم 12 ل�صنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
�إىل �ملنفذ �سده / حممد بن منر بن حممد �حلميد�ين  
ل�سالح �ملنفذ له / �سركة �ي دى ��ص �سيكيورتيز - ذ م م   

تعلن حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لإثنني 
�ملو�فق 2021/9/27 ، وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
مقد�ره  ��سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة  مربع  مرت   3600.41 مب�ساحة  �لعالية  مبنطقة   )2100( رقم  قطعة  �لعقار 
�لإلكرتوين  �ملوقع  على  وذلك  �حلال  �قت�سى  �إن  �لتالية  �ليام  ويف  وذلك  درهم(،  ماليني  )�أربعة  درهم،   )4،000،000(

http: www.emiratesauction.ae : لالإمار�ت للمز�د�ت
20% من �لثمن �ملقدر  يتوجب على �لر�غب بالإ�سرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت 

للمز�د�ت  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.
�أيام على  للبيع بثالثة  �ملحدد  �ملوعد  �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لتقدم باعرت��سه معزز�  وعلى كل من له �عرت��ص 

�لأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
 الإنابة الق�صائية رقم 12 ل�صنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(

�إىل �ملنفذ �سده / حممد بن منر بن حممد �حلميد�ين  
ل�سالح �ملنفذ له / �سركة �ى دى ��ص �سيكيورتيز - ذ م م   

تعلن حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لإثنني 
�ملو�فق 2021/9/27 ، وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
مقد�ره  ��سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة  مربع  مرت   3600.41 مب�ساحة  �لعالية  مبنطقة   )2100( رقم  قطعة  �لعقار 
�لإلكرتوين  �ملوقع  على  وذلك  �حلال  �قت�سى  �إن  �لتالية  �ليام  ويف  وذلك  درهم(،  ماليني  )�أربعة  درهم،   )4،000،000(

http: www.emiratesauction.ae : لالإمار�ت للمز�د�ت
20% من �لثمن �ملقدر  يتوجب على �لر�غب بالإ�سرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت 

للمز�د�ت  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.
�أيام على  للبيع بثالثة  �ملحدد  �ملوعد  �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لتقدم باعرت��سه معزز�  وعلى كل من له �عرت��ص 

�لأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يت�شمن خارطة تفاعلية للجهات الرئي�شية يف االإمارة
من�سة اأبوظبي لالأعمال ت�سدر 

تقريًرا عن ريادة الأعمال
•• اأبوظبي-الفجر: 

لالأعمال،  �أب��وظ��ب��ي  م��ن�����س��ة  ن�����س��رت 
تقرير خريطة �لنظام �لبيئي لريادة 
كما   ،2021 �أب��وظ��ب��ي  يف  �لأع���م���ال 
قامت بو�سع خريطة رقمية تفاعلية 
حتدد �لكيانات �لرئي�سية يف �أبوظبي 
�لبيئي  �لنظام  يف  �لفاعلة  و�جل��ه��ات 
�لهرمية  �ل��ت�����س��ل�����س��الت  خ����الل  م���ن 
بهدف  وذل���ك  �ملختلفة،  �لت�سغيلية 
دعم رو�د �لأعمال �لذين يبحثون عن 
م�ساريعهم،  لإط��الق  �ملنا�سب  �ملوقع 
عن  تبحث  �لتي  �لقائمة  و�ل�سركات 
�لأجانب  و�مل�ستثمرين  من��و،  ف��ر���ص 

�ل���ذي���ن ي��ف��ك��رون يف ب���دء ع��م��ل جتاري 
�للغة  ثنائية  معرفية  من�سة  لالأعمال  �أبوظبي  من�سة  وتعد  �أبوظبي.  يف 
ومتعددة �لأ�سكال، و�أحد �أحدث مبادر�ت �سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع 
�لتي �طلقها لدعم رو�د �لأعمال ومتكينهم من مو��سلة م�سريتهم وتعظيم 

فر�ص جناح م�ساريعهم.
وقالت �ل�سيدة موزة �لنا�سري، �لرئي�ص �لتنفيذي بالإنابة ل�سندوق خليفة 
�أبوظبي  من�سة  ت�ستك�سف  �لتقرير،  ه��ذ�  خ��الل  “من  �مل�ساريع:  لتطوير 
لل�سركات يف �أبوظبي بيئة �لأعمال �ملتطورة يف �لإمار�ت و�لقو�عد �جلديدة 
�لتي تتبناها �أبوظبي ودولة �لإمار�ت مبا يف ذلك قانون �ل�سركات �لتجارية 
بامتالك  �لأجانب  للم�ستثمرين  ي�سمح  و�ل��ذي  موؤخًر�،  حتديثه  مت  �لذي 

�سركة بالكامل«.
�ل�سركات  يخدمون  �لذين  �ملالكني  �أب��رز  �لتقرير  “ي�ستعر�ص  و�أ�سافت: 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة، باعتبارهم �لعمود �لفقري و�ملحرك للنمو �لقت�سادي 
و�لتنمية �مل�ستد�مة يف �لإمار�ت من خالل تقدمي مر�فق من بينها �ملكاتب 
وم�سرعات  و�ل�سناديق  �لتنظيمية  و�لهيئات  �حل��رة  و�ملناطق  �حلكومية 
حا�سنات �لأعمال وغريها، كما ي�سلط �لتقرير �ل�سوء على �لدور �لفعال 
�لذي يلعبه �ملركز يف قيادة ريادة �لأعمال يف جميع �أنحاء �لإمار�ت، و�لقيمة 

�لتي يقدمها لل�سركات �لنا�سئة و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة«.
�مللحوظة  و�لجت��اه��ات  �لنمو  فر�ص  ح��ول  خمتلفة  روؤى  �لتقرير  ويجمع 
�لتي ت�سكل �لنظام �لبيئي لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �أبوظبي. فيما 
�إىل جنب مع  �إطالقها جنًبا  �لتي مت  �لتفاعلية  �لرقمية  تعترب �خلريطة 
يف  �لبيئي  �لنظام  يف  �لرئي�سيني  لالعبني  مرئي  متثيل  مبثابة  �لتقرير 
�أبوظبي، �لعام و�خلا�ص على حد �سو�ء، و�لتي يتم حتديثها بانتظام لتعك�ص 

�لتغيري�ت �لعميقة يف ملحمة �لنمو �ملزدهرة يف �لإمار�ت.

�سراكة بني »دبي لال�ستثمار« وفنادق 
ومنتجعات ميلينيوم لفتتاح فندق

•• دبي-وام:

�ل�سرق  ميلينيوم  ومنتجعات  ف��ن��ادق  م��ع  ���س��ر�ك��ة  لال�ستثمار  دب��ي  ع��ق��دت 
فندق  �أول  مردف”  بالي�ص  “ميلينيوم  فندق  لفتتاح  و�أفريقيا  �لأو���س��ط 
ع�سري من نوعه يف منطقة مردف وذلك �سمن م�سروع تالل مردف �لذي 

تطوره “دبي لال�ستثمار �لعقاري” �لتابعة ل�سركة دبي لال�ستثمار.
�لعقاري  �لعام ل�سركة دبي لال�ستثمار  �ملدير  �ل�سالمي  و�أكد عبيد حممد 
للم�سروع  تطويرنا  خ��الل  م��ن  “ نطمح   : وق��ال   .. �ل�سر�كة  �أهمية  على 
�لأ�سو�ء على �لطبيعة �خل�سر�ء و�ملتميزة  �إىل ت�سليط  �جلديد يف مردف 
للمنطقة �لتي توفر بيئة �جتماعية مميزة ل�سكان �مل�سروع ويتطلب حتقيق 
ذلك �سريكا ��سرت�تيجيا يف قطاع �ل�سيافة ي�ساركنا ذ�ت �لروؤية و�لتوجهات 

وهي فنادق ومنتجعات ميلينيوم �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا« .
بالي�ص  “ميلينيوم  لفندق  �لعام  �ملدير  �سليمان  بو  ب�سام  �أع��رب  من جهته 
مردف” عن �سعادته بهذه �ل�سر�كة .. وقال : “ ي�سرفنا �أن نكون جزء� من 
م�سروع تالل مردف وهو وجهة متميزة تتو�فق مع توجهات فنادقنا ومع 
�قرت�ب �نطالق فعاليات �إك�سبو 2020 دبي نتطلع ل�ستقبال �سيوف دبي 
�لذين يرغبون بامل�ساركة يف ما �ستقدمه دبي من فعاليات وبر�مج  �لكر�م 

م�ساحبة لهذه �لفعالية �لكربى �ملنتظرة �بتد�ء من �سهر �أكتوبر �ملقبل«.

»كلية دبي لل�سياحة « تك�سف عن اأول من�سة 
تعليمية من نوعها يف املنطقة متعددة التخ�س�سات

•• دبي - وام: 

ك�سفت كلية دبي لل�سياحة �لتابعة لد�ئرة �ل�سياحة و�لت�سويق �لتجاري بدبي 
�لتخ�س�سات من نوعها يف  �أول من�سة تعليمية متعددة  لل�سياحة/ عن  /دبي 
�ملنطقة لتخريج كو�در موؤهلة وموهوبة حتمل �أفكار� مبدعة ت�سهم يف تطوير 
جمالت  خم�سة  يف  و�لدبلوم  �ل�سهاد�ت  دور�ت  �لكلية  وتوفر  �ل�سياحة.  قطاع 
وفنون  �لفعاليات  و�إد�رة  �لتجزئة  وجت��ارة  و�ل�سيافة  �ل�سياحة  هي:  �أ�سا�سية 
لديها  �ملعتمد  و�ملهني  �لفني  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  �إط���ار  �سمن  وذل��ك  �لطهي 
وهو ما يتيح �ملجال �أمام �لطالب لتحقيق �لنجاح �ملهني من خالل �حل�سول 
�سابق  وقت  يف  قامت  قد  �لكلية  وكانت  عاملي.  مب�ستوى  �أكادميي  تاأهيل  على 
من هذ� �لعام بالإعالن عن �لتعاون مع جامعة ليفربول جون مور�ص �إحدى 
بدور  �لكلية  لتقوم  �ل��ع��ايل  �لتعليم  يف  �لربيطانية  �جلامعات  م��ر�ك��ز  �أع���رق 
�جلهة �لتدريبية للجامعة مما يتيح خلريجي بر�مج �لدبلوم �حلا�سلني على 
�ملعدلت �لرت�كمية �ملطلوبة مو��سلة حت�سيلهم على درجة علمية كطالب يف 
�لبكالوريو�ص/مع  �سهادة  ليفربول جون مور�ص حتى ح�سولهم على  جامعة 

مرتبة �ل�سرف/ من موؤ�س�سة بريطانية م�سهورة ومعتمدة.
وت�سعى �لكلية لأن ت�سبح معهد �لتدريب �ملهني �لر�ئد يف �ملنطقة من خالل 
بر�جمها ودور�تها �لتي ت�ساهم يف �سد �لفجوة بني �لتدريب �لعملي و�لدر��سة 
ما  وه��و  �لبكالوريو�ص  �سهادة  على  للح�سول  �ملوؤهلة  �لأك��ادمي��ي��ة  �جلامعية 
�لكلية  وتتمتع  �لعالية.  �لكفاء�ت  ذوي  من  مبهنيني  �لقطاع  �إم���د�د  ي�سمن 
بعالقات ومقومات فريدة متكنها من �إتاحة و�سول �لطالب �إىل �لعديد من 
�ملن�ساآت �ملهمة مبا فيها جمموعات �لفنادق �لكبرية ومتاجر �لتجزئة و�ملطاعم 
وتاأكيد� منها على �أهمية �جلانب �لعملي تزود �لكلية طالبها برب�مج تدريب 
باأنف�سهم  ثقتهم  تعزيز  يف  ي�سهم  م��ا  بالقطاع  �لعاملة  �ل�����س��رك��ات  يف  عملي 

وتزويدهم باخلرب�ت �لتي توؤهلهم لي�سبحو� قادة قطاع �ل�سياحة م�ستقبال.

دبي ت�ست�سيف ح�سوريًا معر�سي اآراب هيلث وميدلب ال�سرق الأو�سط 2022 يف �سهر يناير
•• دبي-الفجر: 

�إنفورما  ���س��رك��ة  ع���ن  ت��ق��ري��ر ����س���ادر  �أح�����دث  ك�����س��ف 
هيلث  �آر�ب  مل��ع��ر���س��ي  �مل��ن��ظ��م��ة  �جل��ه��ة  م��ارك��ي��ت�����ص، 
للرعاية  معر�سني  �أكرب   ، �لأو�سط  �ل�سرق  وميدلب 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  منطقة  يف  و�مل��خ��ت��رب�ت  �ل�سحية 
و�سمال �إفريقيا، �أن �ل�ستثمار يف تكنولوجيا �لرعاية 
لعام  ق�سوى  �أول��وي��ة  �أ�سبح  ق��د  �جل��دي��دة  �ل�سحية 

.2021
�سوق  “توقعات  عنو�ن  يحمل  �ل��ذي  �لتقرير،  ي�سلط 
2021 و�ل����ذي  ���س��ن��اع��ة �ل���رع���اي���ة �ل�����س��ح��ي��ة ل��ع��ام 
�أ�سدرته �أمنية هيلث �إن�سايت�ص، �ل�سوء على �أن ٪45 
من �مل�ساركني يف �ل�ستطالع قد حددو� �لتكنولوجيا 
على �أنها �أف�سل فر�سة لنمو �لأعمال يف دول جمل�ص 
�لتاأثري  �لرقمنة  �أح��دث��ت  حيث  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون 
و�لعياد�ت  و�مل��وزع��ني  و�لتجار  للوكالء  وفًقا  �لأك��رب 
�لذين  و�مل�سنعني  و�ل�ست�سار�ت  �لطبية  و�ملمار�سات 

�سملهم �ل�ستطالع.
بهذه �ملنا�سبة، قالت �سولني �سينجر، مديرة جمموعة 
�إنفورما ماركت�ص: “لقد ت�سببت جائحة كوفيد-19 
و�لأزمة �ل�سحية �لعاملية بتحول و��سح يف �لأولويات 
مع �لرتكيز �لآن على تطبيق تقنيات جديدة لتقدمي 

رعاية �سحية �أف�سل«.
فاإن  ل��ت��ق��ري��رن��ا  قائلة:”ووفقنا  �سينجر  و�أ���س��اف��ت 
�آخذة  �ل�سخمة  و�لبيانات  ت�سني  و�لبلوك  �لرقمنة 

ف����اإن �لذكاء  ب�����س��ك��ل و�����س���ع، وب���ال���ت���ايل  يف �لن��ت�����س��ار 
�لتكنولوجيا  جم���الت  �أك���رث  ث��اين  ه��و  �ل�سطناعي 
 ٪23 �لروبوتات وقد و�سع  تليها  ب�سكل عام،  تاأثرًي� 
�لتعاون  جمل�ص  دول  م��ن  �ل�ستطالع  �سملهم  مم��ن 
هذ�  يف  لال�ستثمار  بكثري  �أع��ل��ى  �أول���وي���ة  �خلليجي 

�ملجال من �لتكنولوجيا �جلديدة«.
�ل�������س���د�رة يف ن�سخة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��رك��ز  ���س��ت��ح��ت��ل 
�ل�سرق  وم��ي��دلب  هيلث  �آر�ب  معر�سي  من   2022
�لأو�سط، كما �ست�سلط �سل�سلة من �ملحادثات و�لعرو�ص 
�لتقدميية �لرئي�سية من قادة �ل�سناعة �ل�سوء على 
نف�سه،  �لوقت  �لقطاع. ويف  �لتطور�ت يف هذ�  �أح��دث 
من   2022 لن�سخة  ب���ارًز�  ع��ن��و�ن��اً  �لب��ت��ك��ار  �سيكون 
�إنوفيت«  “حو�ر�ت  ع���ودة  بالتز�من  وذل���ك  �ملعر�ص 
�لتي �ستتيح �لفر�سة لثمان   )Innov8 Talks(
ورو�د  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�����س��رك��ات  م��ن  ���س��رك��ات 
�لأعمال يف كل يوم من �أيام �ملعر�ص وملدة ثماين دقائق 
�أفكارهم يف جمال �لرعاية �ل�سحية،  �أحدث  لتقدمي 
�ل�سرق  م��ي��دلب  وم��وؤمت��ر  م��ع��ر���ص  �سيعر�ص  بينما 
�لأو�سط �أحدث �لبتكار�ت من �سناعة �ملخترب�ت عرب 

جمموعة من عرو�ص �ملنتجات و�ملحادثات.
باعتباره  �لتمويل  حتديد  مت  فقد  للتقرير،  ووف��ًق��ا 
�ل��ت��ح��دي �لأك���رب �ل���ذي ت��و�ج��ه��ه �مل��م��ار���س��ات �لطبية 
�أي�����س��اً على  �ل��ع��ام��ة و�خل��ا���س��ة، وينطبق ه��ذ� �لأم���ر 
مما  �لربحية،  غ��ري  و�ملنظمات  �خل��ريي��ة  �جلمعيات 
يخلق �أكرب عائق �أمام تطبيق �لتكنولوجيا �جلديدة.

�لنا�سئة  �لجت��اه��ات  و�أب���رز  �أه��م  ع��ن  نت�ساءل  عندما 
ف���اإن �لرعاية  �مل��ق��ب��ل��ة،   12 �ل����  �لأ���س��ه��ر  �مل��ت��وق��ع��ة يف 
�ل�سحية �لقائمة على �لقيمة تاأتي يف �ملرتبة �لأوىل، 
حيث يتم هذ� عندما يكافاأ مقدمو �لرعاية �ل�سحية 
�آثار  وتقليل  �سحتهم  حت�سني  على  �ملر�سى  مل�ساعدة 
وحدوث �لأمر��ص �ملزمنة و�لعي�ص حياة �أكرث �سحة 
�لأدل���ة، كما ح��دد ما يقرب من  بطريقة قائمة على 
�لرعاية  ب�����اأن  �ل���س��ت��ط��الع  ���س��م��ل��ه��م  �ل���ذي���ن  ن�����س��ف 
متوقع  �جت��اه  ك��اأب��رز  �لقيمة  على  �لقائمة  �ل�سحية 

لل�سنة �لقادمة 2022.
�ل�سحة  معر�سي  م��ن  �ل�سابقة  �لن�سخة  ��ستقبلت 
يف  �أقيمت  �لتي  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  وم��ي��دلب  �لعربي 
وقت �سابق من هذ� �لعام، 22800 ز�ئر من 172 
ونتج  عار�سة،  �سركة   1700 م�ساركة  �سهدت  دول��ة، 
عنها �سفقات جتارية جديدة بقيمة 767.7 مليون 
61 دول��ة من  �إم��ار�ت��ي. وق��د مثل �لعار�سون  دره��م 

بينهم 30 جناًحا وطنياً.
و�ختتمت �سينجر حديثها قائلة: “لقد �أثرت جائحة 
كوفيد-19 على كل فرد يف جمتمع �لرعاية �ل�سحية 
على �ل�سعيدين �ل�سخ�سي و�ملهني، ومع ذلك فنحن 
يف م��رح��ل��ة �ل��ت��ع��ايف و�لن��ت��ع��ا���ص ب��ح��ي��ث ت��ك��ون فيها 
�ل�سناعة جاهزة للم�سي قدًما و�لعودة �إىل �لأحد�ث 
�حل�����س��وري��ة �حل��ي��ة وت���اأم���ني ع��ق��د ���س��ف��ق��ات جتارية 
�أك���دت �لن�سخة �لأخ���رية م��ن معر�سي  ج��دي��دة، وق��د 
�لأو�سط على هذه  �ل�سرق  �لعربي وميدلب  �ل�سحة 

بامل�ساركني مرة  �إىل �لرتحيب  �لآن  �لرغبة، ونتطلع 
�أخرى يف ن�سخة عام 2022«.

�سعار  �ملعر�ص حتت  2022 من  ن�سخة  هذ� و�ستقام 
»بالأعمال نتحد ودفع �ل�سناعة نحو �لأم��ام«، و�لتي 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ك��ح��دث م�سرتك يف جم��ال  ت��ع��ود 
و�ملخترب�ت، يف �لفرتة �ملمتدة من 24 �إىل 27 يناير 
يتم  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي  يف مركز 
دعم هذ� �حل��دث مرة �أخ��رى من قبل جمموعة من 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة وق����ادة �ل�����س��ن��اع��ة و�مل��وؤث��ري��ن يف 

قطاعاتهم �خلا�سة.
�جلهة   – ماركيت�ص”  “�إنفورما  �لتز�م  من  وكجزء 
�ل�سرق  و””ميدلب   “ ه��ي��ل��ث  �آر�ب   “ ل����  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لأو�سط”  بتوفري �أعلى م�ستويات �لنظافة و�لأمان 
خ��الل �سمان  م��ن  تنظمها  �لتي  �لأح���د�ث  يف جميع 
���س��الم��ة �حل�����س��ور و�مل��وظ��ف��ني مت ع��ق��د �حل����دث من 
خالل �لربوتوكولت �ملقدمة من خالل �عتماد معيار 
“�إنفورما-�جلميع �آمن” لل�سحة و�ل�سالمة �خلا�سة 
�آمن«  »�إنفورما-�جلميع  معيار  ويت�سمن  بال�سركة، 
�لتنظيف  جو�نب  جميع  تغطي  �إر�سادية  نقطة   35
�لتنظيف  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  �ل�سخ�سية  و�ل��ن��ظ��اف��ة 
�ملكثف قبل و�أثناء وبعد �حلدث بالإ�سافة �إىل توفري 
مر�فق �إ�سافية يف جميع �أنحاء �ملعر�ص لغ�سل �ليدين 
معد�ت  ��ستخد�م  �إىل  بالإ�سافة  با�ستمر�ر  وتعقيمها 
و�لتعقب  �لفحو�سات  و�إج����ر�ء  �ل�سخ�سية  �ل��وق��اي��ة 

و�لتتبع وذلك بالتن�سيق مع �ل�سلطات �ملحلية. 

�سركة رو�سية تعر�ض �سواحن املركبات الكهربائية  الأ�سرع والأكرث تطورا وال�سديقة للبيئة يف معر�ض وموؤمتر غازتك دبي

بنك دبي التجاري يح�سد جائزة » التميز يف البتكار« من جوائز فينوفك�ض

جمموعة جمريا تطلق برناجما وطنيا للتدريب املهني لدعم خريجي اجلامعات

•• دبي-الفجر: 

تعتزم �سركة �أل-ت�سارج، �ل�سركة �لرو�سية 
لل�سيار�ت  �ملبتكرة  �ل�سحن  لبنية  �مل�سنعة 
تقنياتها  �أح������دث  ع���ر����ص  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف معر�ص  خ���الل  �مل��ت��ط��ورة 
وموؤمتر غازتك 2021، �أكرب حدث عاملي 
من نوعه لدعم قطاع �لغاز و�لغال �مل�سال 
وقطاع �لطاقة، و�لذي يقام يف مركز دبي 
�إىل   21 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  �لعاملي  �لتجاري 
23 �سبتمرب �جلاري حتت رعاية �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، 
نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�أل- و�ست�سلط  �هلل«.   “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 

ت�سارج �ل�سوء على حلول �ل�سحن �لفريدة 
�سحن  حم��ط��ات  فيها  مب��ا  ت�سنعها،  �ل��ت��ي 
و�ملتنقلة  �لثابتة  �لكهربائية  �ل�����س��ي��ار�ت 
و�لتي تعمل بالهيدروجني �أو �لغاز، و�لتي 
تتيح لل�سركات من قطاعات عديدة، خا�سة 
�لغاز و�لطاقة، منافع مميزة مثل تقنيات 
وذ�ت  و�أد�ء  كفاءة  و�أك��رث  للبيئة  �سديقة 
تكاليف �قت�سادية �إ�سافة �إىل كونها �سهلة 
�لكهربائية  �مل��رك��ب��ات  ومت��ك��ن  �ل��رتك��ي��ب 
بعملية  100 كيلومرت  من قطع م�سافة 

�سحن ما بني دقيقتني �إىل �سبع دقائق. 
�لرئي�ص  ل�سني،  دمي��رتي  �ل�سيد  ويقول 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة �أل-ت���������س����ارج و�ل����ذي 
جانب  �إىل  غ��ازت��ك  م��وؤمت��ر  يف  �سيتحدث 
�أب��������رز �خل������رب�ء،  م����ن   300 م����ن  �أك������رث 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ودول����ة  دب���ي  “�تخذت 
�عتماد  �ملتحدة خطو�ت لفتة ومميزة يف 
�أحدث �لتقنيات �ملتطورة، خا�سة يف قطاع 
تلقي  �ل�سرت�تيجية  مثل هذه  �إن  �لنقل. 
�إىل  تهدف  م�ستقبلية  روؤي��ة  على  �ل�سوء 
�لرت���ق���اء مب��ك��ان��ة دول���ة �لإم������ار�ت لتكون 
تطور�  �لأك��رث  �لعامل  دول  �سمن م�ساف 
�ملتجددة و�لنظيفة يف  يف ت�سخري �لطاقة 
�سون  وبالتايل  ك��اف��ة،  �لأع��م��ال  قطاعات 
�مل�سادر �لطبيعية و�إر�ساء م�ستقبل �أف�سل 

لالأجيال �لقادمة.« 
“�نطالقا من كوننا و�حدة من  و�أ�ساف، 
�ل�����س��رك��ات �ل���ر�ئ���دة يف رو���س��ي��ا وع��امل��ي��ا يف 
�ملبتكرة  �لتحتية  �لبنية  �سناعة  جم��ال 
نتطلع  �لكهربائية،  �ل�����س��ي��ار�ت  ل�سو�حن 
�إىل دعم جهود دولة �لإمار�ت و�ملنطقة يف 
حتويل �أ�ساطيل مركباتها �حلالية لتعمل 
بالطاقة �لكهربائية. يف هذ� �ملجال، تتميز 
�ل�سو�حن  ف��ي��ه��ا  �أل-ت�������س���ارج، مب��ا  ح��ل��ول 

�ملتنقلة �لأوىل من نوعها يف �لعامل وذ�ت 
على  ق��ادرة  باأنها  �لفائقة،  �ل�سحن  �سرعة 
�ل��ع��م��ل يف �أي وق���ت وم��ك��ان، �لأم����ر �لذي 
خدمة  �ملركبات  و�سائقي  لل�سركات  يتيح 

�سل�سة ملو��سلة رحالتهم.« 
هذ�، وتوفر �أل-ت�سارج خيارين من �سو�حن 
و�ملتنقلة.  �لثابتة  �لكهربائية:  �ل�سيار�ت 
مي��ك��ن ت��رك��ي��ب �ل�����س��و�ح��ن �ل��ث��اب��ت��ة يف �أي 
وحمطات  �خلارجية  �ل��ط��رق  مثل  موقع 
وغريها.  �ل�سيار�ت  مو�قف  ويف  �لبرتول 

�أم����ا �ل�����س��و�ح��ن �مل��ت��ن��ق��ل��ة ف��ه��ي م��ت��اح��ة يف 
مركبات تتنقل عرب �ملدينة وتوفر خدمات 
�أل- وتتميز حلول  للطلب.  وفقا  �ل�سحن 
�ملناف�سة يف  �ل�����س��رك��ات  ���س��ائ��ر  ت�����س��ارج ع��ن 
طاقة  حمطات  متثل  حلولها  ب��اأن  �لعامل 
ت��ول��ي��د وتخزين  ع��ل��ى  وق������ادرة  م�����س��غ��رة 
�حلاجة  دون  �مل��رك��ب��ات  و���س��ح��ن  �ل��ط��اق��ة 
�لأمر  وهذ�  �لكهرباء.  ب�سبكة  �لربط  �إىل 
�أل-ت�سارج  ���س��ح��ن  حم��ط��ات  م���ن  ي��ج��ع��ل 
�سديقة للبيئة ف�سال عن كونها م�ستقلة 
وتتيح  ه��ذ�،  تلقائيا.   �لعمل  وق���ادرة على 
بال�سبكة  �ملت�سلة  غري  �أل-ت�سارج  �سو�حن 
�لكهربائية للمركبات قطع م�سافة 100 
كيلومرت يف عملية �سحن ما بني دقيقتني 
�أنو�ع  �أن��ظ��ف  با�ستخد�م  دق��ائ��ق  �سبع  �إىل 
خليط  �أو  �مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  �لوقود: 
و�لهيدروجني  �مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  من 
ث���ن���ائ���ي �ل��������ذرة )ت���ع���ت���م���د �ل��ن�����س��ب��ة على 
ثنائي  �أو  �ل���وق���ود(  و�أ����س���ع���ار  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
�ل��ه��ي��دروج��ني �خل��ال�����ص. مي��ك��ن تخزين 
على  و�لهيدروجني  �لطبيعي  �لغاز  ونقل 
طاقة  �إىل  لتحويلهما  �سائل  �أو  غ��از  �سكل 
نظيفة  �أو  �ل��ك��رب��ون  منخف�سة  م��ف��ي��دة 
ب��د�ي��ة هذ�  �ل���ع���امل.  ويف  �أي م��ك��ان يف  يف 

�ل���ع���ام، ب�����د�أت ���س��رك��ة �أل-ت�������س���ارج جتربة 
�لأ�سرع  ه��ي  متنقلة  �سحن  حم��ط��ة  �أول 
مو�سكو.  �لرو�سية  �لعا�سمة  يف  �لعامل  يف 
�ل�سركة تطوير �سبكة بنية �سحن  وتعتزم 
وبرلني  باري�ص  يف  �لكهربائية  للمركبات 
ونيويورك و�أم�سرتد�م ولندن، �إ�سافة �إىل 

�لعديد من �ملدن �لعاملية �لأخرى. 
�لكهربائية  �ملركبات  قطاع  �أن  �إىل  وي�سار 
�آخ����ذ ب��ال��ت��و���س��ع. وت��ت��وق��ع وك��ال��ة �لطاقة 
�ل�سيار�ت  �أع��������د�د  ت�����س��ل  �أن  �ل���دول���ي���ة 
و�حلافالت و�ملركبات و�ل�ساحنات �لثقيلة 
يف  وح���دة  م��ل��ي��ون   145 �إىل  �لكهربائية 
�أك���رث  ت���ك���ون  �أن  وي���ت���وق���ع   .2030 ع����ام 
م��ن %50 م��ن �مل��رك��ب��ات �جل��دي��دة �لتي 
�سنة  �ل��ع�����س��ري��ن  �ل���ط���رق���ات يف  ت�����س��ري يف 
�لقادمة جمهزة مبحركات تعمل بالطاقة 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لإم����ار�ت  وتعد  �لكهربائية.  
�ل�سيار�ت  م�ستقبل  نحو  �لتغيري  جم��ال 
يف  جنحت  حيث  �ملنطقة،  يف  �لكهربائية 
�أ�سطول  م���ن   20% ي���ق���ارب  م���ا  حت��وي��ل 
�حلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��ي��ار�ت 
ت�ستهدف  ك��م��ا  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ���س��ي��ار�ت  �إىل 
دخول نحو 42 �ألف �سيارة كهربائية �إىل 

�سو�رعها بحلول عام 2030. 

•• دبي-وام:

“�لتميز  �لتجاري بجائزة  فاز بنك دبي 
�مل�سرفية  �خل�����دم�����ات   - �لب����ت����ك����ار  يف 
لالأفر�د” وذلك خالل �حلدث �ل�سنوي 
�لأو�سط  �ل�سرق  “فينوفك�ص  ل���  �لثالث 
�أقيم موؤخر� يف كونر�د  �لذي   ”2021
�ملدير  مالهوتر�  �أم��ي��ت  ح�سل  كما  دب��ي 
�مل�سرفية  �خل���دم���ات  مل��ج��م��وع��ة  �ل���ع���ام 
لالأفر�د يف بنك دبي �لتجاري على جائزة 

“�ل�سخ�سية �ملالية �ملوؤثرة للعام«.
باإجناز�ت  فينوفك�ص  ج��و�ئ��ز  وحت��ت��ف��ي 
وج��ه��ود �لأف�����ر�د و�مل��وؤ���س�����س��ات ومقدمي 
�ملالية  �خل���دم���ات  ق��ط��اع  يف  �خل���دم���ات 
�لذين  �ل���رو�د  ت��ك��رمي  �إىل  ت��ه��دف  حيث 
�أح��دث��و� تغيري يف ه��ذ� �لقطاع. وق��د مت 
�ل��ع��دي��د من  ب��ني  �خ��ت��ي��ار �لفائزين م��ن 
�ملنطقة  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �لرت�سيحات 
ق��ب��ل جل��ن��ة من  و�ل��ت��ي مت تقييمها م��ن 

�خل������رب�ء. وق����ال �ل���دك���ت���ور ب��رين��د فان 
ل��ي��ن��در �ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك دبي 
�أح��د �لركائز  �إن �لب��ت��ك��ار ه��و  �ل��ت��ج��اري 
متا�سيا  �لبنك  ل�سرت�تيجية  �لأ�سا�سية 
“رقميا  ب��ن��ك��ا  ن���ك���ون  ب�����اأن  روؤي���ت���ن���ا  م���ع 
بالكامل” ويعد بنك دبي �لتجاري ر�ئد� 

يوفر  حيث  �لرقمي  �مل�سريف  �لقطاع  يف 
�لرقمية عرب  �أعلى م�ستويات �خلدمات 

جميع �ملن�سات .
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �أم���ي���ت م��ال��ه��وت��ر� : 
�لتي  ج��ه��ودن��ا  ت��ق��دي��ر  ي��ت��م  �أن  ي�����س��رن��ا 
�مل�سرفية  و�سعناها يف جمال �خلدمات 

�ل��رق��م��ي��ة ع���امل �ل��ي��وم �ل�����س��ري��ع يتطلب 
تقدمي حلول م�سرفية مبتكرة للعمالء 
باأ�سهل و�أ�سرع طريقة ميكن �أن توفرها 
يف  بال�ستثمار  قمنا  وق��د  �لتكنولوجيا 
و  و�لتكنولوجيا  �ملنا�سبني  �لأ�سخا�ص 
مبجموعة  عمالئنا  ل��ت��زوي��د  �لعمليات 

•• دبي-وام:

�لعاملية  �ل�سركة   - جمري�  جمموعة  �أطلقت 
�لفاخرة  �ل��ف��ن��ادق  �إد�رة  جم���ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
�لربنامج   - �لقاب�سة”  “دبي  يف  و�لع�سو 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��ت��دري��ب �مل��ه��ن��ي ب��ه��دف تدريب 
لي�سبحو�  وتاأهيلهم  �جلامعيني  �ملو�طنني 
و�ل�سيافة  �ل�سياحة  قطاع  يف  �مل�ستقبل  قادة 
�أق�����وى ق��ط��اع��ات �لدولة  ي��ع��د م���ن  و�ل�����ذي 
ورعاية  �لتوطني  عجلة  دف��ع  �إىل  بالإ�سافة 
و رو�د  �لغد  �ملحلية لإع��د�د قياد�ت  �مل��ه��ار�ت 
�لبتكار. ويقدم �لربنامج �أي�سا فر�ص تطوير 
مهار�ت �لباحثني عن �لعمل و�إثر�ء �خلرب�ت 
�لعملية و�لثقافية حتت �إ�سر�ف فريق خرب�ء 
�ل�سيافة عاملي �مل�ستوى يف �ملجموعة، و�ستتم 

وظيفية  جم��الت  يف  �ملهني  �لتدريب  عملية 
خم��ت��ل��ف��ة ���س��م��ن �أق�������س���ام �ل���ف���ن���دق وع����الوة 
من  ب�سل�سلة  �ملتدربون  �سي�سارك  ذل��ك  على 
�ل������دور�ت �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ���س��ع��ي��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق فهم 
�سامل للهيكل �لتنظيمي و�لوظائف �خلا�سة 
����س��ت��ك��م��ال خطتهم  ق��ب��ل  �مل��ع��ن��ي  ب��ال��ف��ن��دق 
�مل��ت��درب��ني مببادئ  ول��ت��ع��ري��ف  �ل��ت��دري��ب��ي��ة. 
و�لعالمة  �لأ���س��ا���س��ي��ة  جمري�”  “جمموعة 
�إلني  ��ست�سافت  مت  �أف�سل  ب�سكل  �لتجارية 
للمو�رد  �لتنفيذي  �لرئي�ص  بيالي  دو  دوب��و� 
تعريفية  جل�سة  يف  �ملجموعة  لدى  �لب�سرية 
ع���ق���دت يف ف���ن���دق ج���م���ري� �أب������ر�ج �لإم������ار�ت 
روؤية  مب�ساركتهم  خاللها  م��ن  قامت  حيث 
�لعديد  خاللها  م��ن  ن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �ملجموعة 
�ملو�طنني  ل�ستقطاب  �لإ�سرت�تيجيات  م��ن 

�مل��ت��م��ي��زي��ن وت���ط���وي���ره���م مل��ن��ا���س��ب ع��ل��ي��ا يف 
�ملجموعة. وقالت منرية �لطاهر مدير �إد�رة 
“جمموعة  يف  �لب�سرية  و�مل�����و�رد  �ل��ت��وط��ني 
على  ج��م��ري�  جمموعة  حت��ر���ص   : جمري�” 
بر�مج  و�إط����الق  �مل��ه��ار�ت  �أف�����س��ل  ��ستقطاب 
�ل���ت���ط���وي���ر �جل�����دي�����دة ودع������م م�������س���رية منو 
�لإمار�تيني �سمن �ملجموعة، وبعد ��ستكمال 
ب��رن��ام��ج ج��م��ري� �ل��وط��ن��ي ل��ل��ت��دري��ب �ملهني 
�ملتميز  �لأد�ء  �أ���س��ح��اب  �مل��ت��درب��ون  �سيحظى 
�لن�سمام  طلبات  لتقدمي  �ل��ت��اأه��ل  بفر�سة 
باملجموعة  �خل��ا���ص  �لوطني  �لربنامج  �إىل 
�ملو�طنني  م��ن  �ل��ع��دي��د  تعيني  �سهد  و�ل���ذي 
يف  و���س��اه��م  خمتلفة  مبنا�سب  �لإم��ار�ت��ي��ني 
ناجحة يف  بناء م�سرية مهنية  متكينهم من 

قطاع �ل�سيافة.

�لرقمية  و�لب���ت���ك���ار�ت  �ل���ع���رو����ص  م���ن 
وقد  �سل�سة.  م�سرفية  جتربة  لتقدمي 
�أطلقنا بع�سا من �أكرث �حللول �مل�سرفية 
 CBD ل��رق��م��ي��ة �ب��ت��ك��ار� م��ث��ل ح�����س��اب�
وتطبيق   CBD One وبطاقة   Digi

CBD للموبايل.
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موانئ اأبوظبي وال�سركة العامة للموانئ العراقية تعززان التعاون وال�ستثمار
•• اأبوظبي - وام: 

�ملحرك  �أبوظبي،  مو�نئ  جمموعة  وقعت 
�ل���ع���امل���ي �ل�����ر�ئ�����د ل���ل���ت���ج���ارة و�خل����دم����ات 
�ل�سركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  �للوج�ستية، 
تطوير  بهدف  �لعر�ق  يف  للمو�نئ  �لعامة 
عالقات �لتعاون و�ل�سر�كة يف جمال �لنقل 
خا�ص،  ب�سكل  �لبحري  و�لنقل  عام  ب�سكل 
�لتي  �ملمار�سات  و�أف�سل  �خل��رب�ت  وتبادل 

يتبناها �لطرفان يف �أعمالهم.
�مل���ذك���رة م��ع��ايل �سهيل بن  ت��وق��ي��ع  ح�����س��ر 
�ملزروعي وزير �لطاقة  حممد فرج فار�ص 
ح�سني  نا�سر  وم��ع��ايل  �لتحتية،  و�لبنية 
�ل�سبلي، وزير �لنقل �لعر�قي، فيما وقعها 
�لكابنت حممد جمعة �ل�سام�سي، �لرئي�ص 
�أبوظبي؛  م��و�ن��ئ  جم��م��وع��ة   - �لتنفيذي 
حمي�سن  ف����رح����ان  �مل���ه���ن���د����ص  و�ل����دك����ت����ور 

�لعامة  �ل�سركة  ع��ام  م��دي��ر  �لفرطو�سي، 
ل��ل��م��و�ن��ئ يف �ل���ع���ر�ق، وذل���ك خ���الل زيارة 
لوفد عر�قي رفيع �مل�ستوى برئا�سة معايل 
وزير �لنقل �إىل �لدولة. كما ح�سر �لتوقيع 
كل من �سعادة طالب عبد�هلل باي�ص، وكيل 
و�سعادة  ب���ال���ع���ر�ق؛  �ل��ف��ن��ي  �ل��ن��ق��ل  وز�رة 
�لدكتور مظفر م�سطفى �جلبوري، �سفري 
جمهورية �لعر�ق لدى �لدولة؛ و�ملهند�ص 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  م��ل��ك،  ���س��ادي 
�لحت�����اد ل��ل��ق��ط��ار�ت؛ و���س��ي��ف �مل���زروع���ي، 
مو�نئ  جمموعة  يف  �مل��و�ن��ئ  ق��ط��اع  رئي�ص 
 12 �لتفاهم ملدة  �أبوظبي. ومتتد مذكرة 
ملدة  تلقائي  ب�سكل  للتجديد  قابلة  �سهر�ً 
مماثلة، وتن�ص على قيام جمموعة مو�نئ 
�ل�ستثمارية  �لفر�ص  با�ستطالع  �أبوظبي 
لتنفيذ  �لالزمة  در��سات �جلدوى  و�إجر�ء 
بنود �ملذكرة وعلى ر�أ�سها در��سة �ل�ستثمار 

و�ملناطق  �مل��و�ن��ئ  يف  و�لت�سغيل  و�لإد�رة 
�لتحتية  �لبنى  من  وغريها  �لقت�سادية 
�لتابعة لل�سركة �لعامة للمو�نئ يف �لعر�ق، 
بالإ�سافة �إىل تطوير �لبنى �لتحتية مثل 

�سبكات �لطرق و�ل�سكك �حلديدية بهدف 
بالأ�سو�ق  �ل���ع���ر�ق���ي  �ل���ف���او  م��ي��ن��اء  رب����ط 
�ملجاورة يف �لأردن وتركيا، ومتويل جميع 

در��سات �جلدوى �ملتعلقة باملذكرة.

وقال معايل �سهيل �ملزروعي : ياأتي توقيع 
�لدولة  حر�ص  �سياق  يف  �لتفاهم  م��ذك��رة 
�لر�مية  �ل��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  وت���وج���ه���ات 
�إىل ت��ع��زي��ز �أو�����س���ر �ل��ع��م��ل �مل�����س��رتك مع 
روؤية  و�سمن  �ل�سقيقة،  �لعربية  �ل���دول 
�لقطاعات  ت��ط��وي��ر  �إىل  ت���ه���دف  وط��ن��ي��ة 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة وب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ات عمل 
�لقت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����س��ه��م 
�أف�سل  وم�ساركة  �لدولة،  يف  و�لجتماعية 
�لأ�سقاء  �إىل  ونقلها  و�خل���رب�ت  �لتجارب 
هيكل  بناء  يعزز  مبا  �لعر�ق  جمهورية  يف 
�ق��ت�����س��ادي م��ت��ن��وع وم�����س��ت��د�م. م��ن جانبه 
�ل�سبلي، وزير  نا�سر ح�سني  �أع��رب معايل 
�لنقل �لعر�قي، عن �سعادته بانطالق هذ� 
�أبوظبي،  م��و�ن��ئ  م��ع جم��م��وع��ة  �ل��ت��ع��اون 
م�سري�ً �إىل �أن مذكرة �لتفاهم ت�سكل بد�ية 

و�عدة للتعاون بني �لطرفني .

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

�لنقاب  �ل�سياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ���ص  هيئة  ك�سفت 
�ل�سياحية  �ل���وج���ه���ة  “��سرت�تيجية  ع����ن  �أم���������ص 
�مل�ستد�مة” �لر�مية �إىل تر�سيخ مكانة �لإمارة �لغنية 
بالبيئات �لطبيعية �خلالبة كوجهة ر�ئدة �إقليمياً يف 

�ل�سياحة �ل�سديقة للبيئة بحلول �لعام 2025.
�أب����رز �خلطو�ت  وت��ر���س��ي �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �جل���دي���دة 
�ل�ستد�مة  حت��ق��ي��ق  م��ن  �لإم������ارة  لتمكني  �ل���الزم���ة 
�لنمو  �أه��د�ف  �لطويل، و�ست�سهم يف دعم  �مل��دى  على 
و�لتز�م  �ملناخي  للتغري  و�لت�سدي  �ل�سامل  �ل�سياحي 
�لإمارة جتاه �ل�سيا�سات �لبيئية على �مل�ستويني �ملحلي 
لل�سياحة  �لإر����س���ادي���ة  �ل��ق��و�ع��د  وت�ستمل  و�ل��ع��امل��ي. 
�إم��ارة ر�أ�ص �خليمة على تقدمي جتارب  �مل�ستد�مة يف 
�ملحيطة  �لبيئة  على  �ملحافظة  عرب  �أ�سيلة  �سياحية 
وحمايتها؛ و�لرتكيز �ل�سامل للقطاع �ل�سياحي على 
�لإنتاجية  ت��ع��زي��ز  م��ن  للتمكني  ج��دي��دة  م�����س��ت��وي��ات 

وحت�سني  �مل�ستد�مة؛  �لتنمية  وتر�سيخ  �لقت�سادية 
و�ملقيمني عرب منهجية  �ملو�طنني  جودة حياة ورفاه 
�جتماعية و�أهد�ف بيئية ت�ستند �إىل تقلي�ص �لب�سمة 
�لكربونية للقطاع، و�مل�ساهمة بتحقيق �أهد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة لالأمم �ملتحدة.
قال  �جل��دي��دة،  �ل�سرت�تيجية  �إط��الق  على  وتعليقاً 
ر�كي فيليب�ص، �لرئي�ص �لتنفيذي لهيئة ر�أ�ص �خليمة 
لتنمية �ل�سياحة: “�ساهمت تد�عيات �جلائحة �لعاملية 
�مل�سبوقة  غ��ري  �ل�����س��رورة  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  ت�سليط  يف 
وعو�ساً  �لبيئية.  لل�سياحة  خططنا  وت��رية  لت�سريع 
عن �لكتفاء بالرتكيز على �لبيئة، فقد حر�سنا �أي�ساً 
قدرة  �أك��رث  لتكون  �ل�سياحية  منهجيتنا  تطوير  على 
�ل�ستد�مة  ق�سايا  جلميع  فعالة  حلول  �إي��ج��اد  على 
ب����دء�ً م��ن �حل��ف��اظ ع��ل��ى �مل�����وروث �ل��ث��ق��ايف؛ وتعزيز 
لأرقى  �لمتثال  �إىل  للموظفني؛  �لنف�سية  �ل�سحة 
بروتوكولت �لقطاع �ل�سياحي وحتقيق �أهد�ف �حلد 

من �لنبعاثات �لكربونية«.  

و�أ�ساف فيليب�ص: “تز�مناً مع �نعقاد �ملوؤمتر �لعربي 
و�لأفريقي لال�ستثمار �لفندقي هذ� �لعام حتت �سعار 
مثالية  ف��رتة  �أع��ت��اب  على  �ل��ي��وم  نقف  معاً‘،  ’نرتقي 
�سرورة  نحو  �لقطاع  يف  �مل�ستثمرين  �أن��ظ��ار  لتوجيه 
مر�عاة �لبيئة و�لرتكيز عليها �أوًل �سمن �ل�ستثمار�ت 

طويلة �لأجل وم�ساريع �ل�سيافة يف �لوجهة«.
�ل�سياحية  �ل��وج��ه��ة  “��سرت�تيجية  �إط����الق  وي���اأت���ي 
�مل�ستد�مة” يف �أعقاب �إعالن �لهيئة موؤخر�ً عن �إطالق 
�مل�ستد�مة يف  20 مبادرة جديدة لل�سياحة  �أكرث من 
��ستثمار�ً  ت�سكل جمتمعة  و�لتي  ر�أ���ص �خليمة،  �إم��ارة 
ب��ق��ي��م��ة ن�����س��ف م��ل��ي��ار دره�����م ب��ال�����س��ر�ك��ة م���ع “ر�ك 
ر�أ�ص  و�سناعة  جت��ارة  وغ��رف��ة  �لقاب�سة”  لل�سيافة 
��سرت�تيجية  حول  �مل�ساريع  هذه  وتتمحور  �خليمة. 
�لطبيعة  على  تركز  �لتي  لالإمارة  �جلديدة  �لوجهة 
و�لأ�سالة.  �لو�سول  و�سهولة  و�ملغامر�ت  و�ل�سياحة 
�أرق�����ى معايري  �مل�����س��اري��ع  وروع�����ي يف ت�����س��م��ي��م ك��اف��ة 
�هتمام  ��ستقطاب  وعمليات �ل�ستد�مة لتمكينها من 

�لو�قع  خ��الل  ومتنوعة  �آم��ن��ة  ع��ن جت��ارب  �لباحثني 
�جلديد �لذي يعي�سه قطاع �ل�سفر. 

ويف �إطار �جلهود �مل�ستمرة لتحقيق �ل�ستد�مة، تعمل 
هيئة ر�أ�ص �خليمة لتنمية �ل�سياحة مع موؤ�س�سة “�إرث 
�لعامليني يف  �لتي ت�سم نخبة من �خل��رب�ء  ت�سيك”، 
�سياغة  على  �لتعاون  بهدف  وذل��ك  �لبيئة،  جم��الت 
وتطبيق �ملمار�سات �مل�ستد�مة و�لقادرة على �لت�سدي 
فيما  �ل�سياحي  �لقطاع  تو�جه  رئي�سية  ق�سايا  لعدة 
�لهيئة  وتنظم  �ملناخي.  و�لتغري  بال�ستد�مة  يتعلق 

�أي�ساً برنامج �ملنح �جلامعية بالتعاون مع �جلامع
�لرب�مج  وت��رك��ز على  ر�أ����ص �خليمة  �لأم��ري��ك��ي��ة يف  ة 
ذلك،  على  وع���الوة  بال�سياحة.  �ملرتبطة  �لتعليمية 
�إمارة ر�أ�ص  وبال�سر�كة مع د�ئرة �خلدمات �لعامة يف 
�خليمة، �أطلقت �لهيئة مبادرة “�لفنادق �خل�سر�ء” 
2021 ل��ل��ع��ام �ل��ر�ب��ع ع��ل��ى �ل��ت��و�يل ب��ه��دف حتقيق 
فنادق  جميع  يف   100% بن�سبة  متكاملة  ��ستد�مة 

ر�أ�ص �خليمة.

راأ�ض اخليمة تطلق »ا�سرتاتيجية الوجهة ال�سياحية امل�ستدامة« لرت�سيخ ريادتها يف ال�ستدامة بحلول العام 2025

معر�ض �سوق ال�سفر العربي 2022 ي�سلط ال�سوء من جديد على م�ستقبل �سناعة ال�سفر وال�سياحة الدولية 
•• دبي-الفجر: 

�لعاملية،  �كزبي�سينز  ري��د  �سركة  �أعلنت 
�ل�سفر  ���س��وق  ملعر�ص  �ملنظمة  �ل�سركة 
�لعربي �أن ن�سخة 2022 من معر�سها 
�سرتكز على م�ستقبل �سناعة  �ل�سنوي، 
�ل�سفر و�ل�سياحة �لدوليني و�لتحديات 
�مل��ح��ت��م��ل��ة و�ل���ف���و�ئ���د ل��ل��ح�����س��ول على 
�سناعة مرنة ما ز�لت تتاأقلم مع �لو�سع 

�لطبيعي �جلديد.
كوفيد-19  جائحة  �سيطرت  وقد  هذ� 
 2020 م��ار���ص  �سهر  منذ  حياتنا  على 
�لآن  حلد  ومنت�سرة  م�ستمرة  وم��از�ل��ت 
يف �أج���ز�ء كثرية من �ل��ع��امل، وم��ع ذلك 
�ل�سفر  ���س��ن��اع��ة  �أن  م���ن  �ل���رغ���م  وع��ل��ى 
و�ل�����س��ي��اح��ة �ل���دول���ي���ة ق���د ت��ع��ل��م��ت من 
�ل��ت��ج��ارب �ل�����س��اب��ق��ة وت��ك��ي��ف��ت يف بع�ص 
�أن  �إل  ت��ام��ة  ب�سال�سة  تقريباً  �حل���الت 
�إىل  للتطلع  مثالية  فر�سة  �لآن  لدينا 

م�ستقبل �سناعتنا.
كورتي�ص،  د�نييل  قالت  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�لعربي يف  �ل�سفر  �سوق  مديرة معر�ص 
�ل�سرق �لأو�سط: “�إن �لتفكري كثرًي� يف 
لن  �جلائحة  تف�سي  �سبق  �ل��ذي  �ملا�سي 
لأن  وخ��ا���س��ًة  ب��ال�����س��رورة،  مثمًر�  يكون 
و�ملو�قف  �ل�سناعة  معايري  من  �لعديد 

يف ي��وم��ي �ل��ث��الث��اء 17 و�لأرب���ع���اء 18 
مايو 2022.

 2022 ن�سخة  فعاليات  �أب���رز  �ست�سمل 
�ل�سوء  �ست�سلط  �ل��ت��ي  �ل��وج��ه��ات  ق��م��م 
على �أ�سو�ق �مل�سادر �لرئي�سية �ل�سعودية 
بالإ�سافة  و�ل��ه��ن��د  و�ل�����س��ني  ورو���س��ي��ا 
�إىل �ن��ع��ق��اد ف��ع��ال��ي��ة ت��ر�ف��ي��ل ف�����ورورد، 
�ملتحدثني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ���س��ت��ج��م��ع  �ل���ت���ي 
بالإ�سافة  �مل�ستوى  رفيعي  �لرئي�سيني 
خ������رب�ء  �أب�����������رز  م������ن  جم����م����وع����ة  �إىل 
ملدة  �لعامل  م�ستوى  على  �لتكنولوجيا 
تر�فيل فورورد،  �أي��ام على م�سرح  �أربعة 

�إع�����ادة �سبطها  �لج��ت��م��اع��ي��ة ق��د مت��ت 
بالكامل منذ ذلك �حلني«.

“مما ل �سك  و�أ�سافت كورتي�ص قائلة: 
�إنرتنت  خ����الل  م���ن  �لب���ت���ك���ار  �أن  ف��ي��ه 
و�لو�قع  �ل�سطناعي  و�لذكاء  �لأ�سياء 
�مل��ع��زز و�ل��و�ق��ع �لف��رت����س��ي و�لت�سال 
�ملح�سن ب�سكل عام �سيغري وجه �سناعتنا 
ب�سكل كبري، ومع ذلك فهناك حتديات 
مًعا  ل���ه���ا  ن��ت�����س��دى  �أن  ي���ج���ب  �أخ�������رى 
�ل�سناعة،  ممار�سات  �أف�سل  وم�ساركة 
�ملناخ  ت��غ��ري  �ل��ق�����س��اي��ا  ه����ذه  ت�����س��م��ل  �إذ 
و�لتحديات �لجتماعية �لأو�سع نطاقاً، 
�مل�سلحة  �أ���س��ح��اب  م��و�ق��ف  ع��ن  ف�ساًل 
و�لتعليم  �ل�����س��ح��ة  يف  �مل�������س���او�ة  جت����اه 
و�ل���ف���ر����ص �لق���ت�������س���ادي���ة، ل ���س��ي��م��ا يف 

�ملجتمعات �لتي نعمل فيها«.
�سيتم  �لتا�سع و�لع�سرين،  �لآن يف عامه 
�ملعر�ص  م���ن  �ل��ن�����س��خ��ة �حل���ي���ة  �ن��ع��ق��اد 
بالتعاون مع مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
�لتجاري  و�لت�سويق  �ل�سياحة  ود�ئ����رة 
 8 �لأح��د  �ملمتدة من  �لفرتة  بدبي من 
 2022 م��اي��و   11 �لأرب���ع���اء  �إىل  م��اي��و 
�لعاملي،  �لتجاري  �أر���ص مركز دبي  على 
�فرت��سية  ن�����س��خ��ة  �إق���ام���ة  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
ن�سخة  غ���ر�ر  على  �أخ���رى  م��رة  للحدث 
2021 من �ملعر�ص يف �لأ�سبوع �لتايل 

�ملوردين  للتقاء  �لفر�سة  �ستتاح  حيث 
�ل�سرق  �أن��ح��اء  و�مل��ن��دوب��ني م��ن خمتلف 
�لأو�سط وخارجه بهدف تعزيز توجهات 
ر�ئدة  روؤى  وتقدمي  �ل�سفر  تكنولوجيا 
ح����ول �أح������دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات و�لجت����اه����ات 
�ل�سفر  م�ستقبل  �سك  بال  �ست�سكل  �لتي 
�ل�سريع  �لتو��سل  وفعاليات  و�ل�سياحة 
و�ملنتديات  �ل���رق���م���ي���ني  ل���ل���م���وؤث���ري���ن 
�ملخ�س�سة لالأ�سو�ق �لرئي�سية للمنطقة 
و�ن���ع���ق���اد م��ن��ت��دى �أر�ي����ف����ال دب����ي �لذي 
�ملتخ�س�سني يف قطاع  �أبرز  يجتمع فيه 
و�ل�سيافة من جميع  و�ل�سياحة  �ل�سفر 
�لقادم  �جليل  ل�ستك�ساف  �لعامل  �أنحاء 
من �لجت��اه��ات و�لب��ت��ك��ار�ت لالأن�سطة 

�ل�سياحية �سمن �لوجهة �لو�حدة.
�سي�ست�سيف معر�ص �سوق �ل�سفر �لعربي 
ا موؤمتر�ت قمة خم�س�سة  2022 �أي�سً
على �مل�سرح �لعاملي، �سيتم ت�سليط �ل�سوء 
و�لفنادق  �لطري�ن  قطاعات  على  فبها 
�لتجزئة  و�سياحة  �لريا�سية  و�ل�سياحة 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف قطاع  خ��ا���س��ة  ون������دوة 
�ل�����س��ي��اف��ة، ك��م��ا ���س��ت�����س��ارك م���رة �أخرى 
�ملنظمة  �لعاملية،  �لأع��م��ال  �سفر  ر�بطة 
�لر�ئدة يف جمال �سفر �لأعمال وجتارة 
فعاليات  يف  �ل���ع���امل  يف  �لج���ت���م���اع���ات 
م��ع��ر���ص ���س��وق �ل�����س��ف��ر �ل��ع��رب��ي، حيث 

�لعاملية  �لأع��م��ال  �سفر  ر�ب��ط��ة  �ستقدم 
و�لبحث  للعمل  �سفر  حم��ت��وى  �أح����دث 
و�لتعليم لدفع عجلة �لتعايف و�لنتعا�ص 

ودعم �لنمو يف �سفر �لأعمال.
هذ� و�سي�سكل مرة �أخرى معر�ص �سوق 
�ل�سفر �لعربي 2022 جزء�ً �أ�سا�سياً من 
�أ�سبوع �ل�سفر �لعربي، �لذي �سيقام على 
مدى 10 �أيام ويتم فيه �نعقاد �ملعار�ص 
�لإفطار و�جلو�ئز  و�ملوؤمتر�ت وجل�سات 

و�إطالق �ملنتجات وفعاليات �لتو��سل.
�ل�سفر  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��ي��ود  ون���ظ���ًر� 
�سهدت  ف���ق���د  �لج���ت���م���اع���ي���ة  و�ل���ق���ي���ود 
�لن�سخة �حلية من �ملعر�ص عام 2021 
ح�سور �أكرث من 21600 �سخ�ص من 
ت�سجيل  مت  كما  خمتلفة،  دول���ة   110
حو�يل 30790 ملًفا �سخ�سًيا حل�سور 
ومت  �ملعر�ص  من  �لفرت��سية  �لن�سخة 
�أل����ف �جتماع   20 ي��ق��رب م��ن  ع��ق��د م��ا 
�فرت��سي وجهاً لوجه وكان هناك �أكرث 

من 6600 م�ساهدة للموؤمتر.
�جلدير بالذكر باأن معر�ص �سوق �ل�سفر 
�لعربي، �لفعالية �لعاملية �لر�ئدة لل�سفر 
و�سمال  �لأو�����س����ط  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
 40 �إفريقيا، قد ��ستقبل ما يقرب من 
�ألف �سخ�ص يف ن�سخة 2019 مب�ساركة 

150 دولة.

اليوم .. انطالق »غازتك 2021 «  يف دبي مب�ساركة 
وح�سور 15 األفا من اخلرباء املتخ�س�سني يف العامل

•• دبي -وام:

�آل مكتوم نائب  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو  حتت رعاية كرمية من �ساحب 
�ليوم يف  دب��ي- رع��اه �هلل - تنطلق  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
يف  وموؤمتر  معر�ص  �أك��رب   2021 غازتك  فعاليات  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز 
و�لهيدروجني و�لطاقة وذلك  �مل�سال  �لطبيعي  و�لغاز  �لغاز  �لعامل لدعم قطاع 
�أنحاء  �ألفا من �خل��رب�ء �ملتخ�س�سني من جميع   15 مب�ساركة وح�سور حو�يل 

�لعامل ب�سورة مبا�سرة للمرة �لأوىل منذ بدء جائحة كوفيد-19.
23 �سبتمرب موؤمتر� ��سرت�تيجيا ومعر�سا  �لفعالية �لتي ت�ستمر لغاية  وت�سم 
متخ�س�سا، ف�سال عن �سل�سلة من �جلل�سات �لتقنية �ملبا�سرة ملناق�سة �لتحديات 
�لتي تو�جه �لأجند�ت �لبيئية و�سبل ��ستثمار �لتقنيات �ملتطورة وطر�ئق �لعمل 
�حلديثة ملو�كبة �ملتطلبات �ملتغرية لالأ�سو�ق �سمن قطاعات �لغاز و�لغاز �لطبيعي 
�مل�سال و�لهيدروجني و�لطاقة حيث �سيلقي معايل �لدكتور �سلطان �أحمد �جلابر 
وزير �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �لع�سو �ملنتدب و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة 

برتول �أبوظبي �لوطنية /�أدنوك/ �لكلمة �لفتتاحية.
وت�سم �لفعاليات �لفتتاحية �لأخرى لغازتك 2021 جل�سة حو�رية لل�سخ�سيات 
�لوز�رية ت�ستعر�ص �لروؤى و�لأفكار �ملتعلقة بدور �لغاز �لطبيعي يف عملية حتول 
�لطاقة، و�خلطط �مل�ستقبلية لإن�ساء �قت�ساد هيدروجيني بالإ�سافة �إىل �سياغة 

خارطة طريق لتلبية �حلاجة �ملتز�يدة للطاقة و�لوقود �لنظيف.
وي�سارك يف �جلل�سة �لوز�رية معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ص �ملزروعي وزير 
باركيندو  حممد  ومعايل  �ل��دول  من  عدد  من  ووزر�ء  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 

�سنو�سي �لأمني �لعام ملنظمة �أوبك.
وقال كري�ستوفر هد�سون رئي�ص �سركة دي �إم جي �إيفنت�ص �ملنظمة ملعر�ص وموؤمتر 
�ملتعلقة  �حلقائق  جميع  �ل�سرت�تيجي   2021 غازتك  موؤمتر  يتناول  غازتك: 
�لذي  �لكبري  و�لتحدي  �لكربونية  �لنبعاثات  عدمية  �لطاقة  نحو  بالتحول 
�لنهائيني من حيث �للتز�م  �لتنظيمية و�مل�ستخدمني  �لقطاع و�جلهات  يو�جه 
باتفاقية باري�ص من �أجل �حلد من �لتغري �ملناخي ودعم قيادة �لقطاع يف ر�سم 
ي�ستعر�ص  كما  �لكربون.  م�ستد�م وحيادي  مل�ستقبل  �ل�سرورية  �لطريق  خارطة 
معر�ص غازتك �أحدث �لبتكار�ت و�حللول �لتقنية �لرقمية �لكفيلة برتك �لأثر 
�لإيجابي على عمليات قطاع �لغاز و�لغاز �لطبيعي �مل�سال و�لهيدروجني و�لطاقة 

لأعو�م مقبلة.
وي�ستقطب موؤمتر غازتك �ل�سرت�تيجي لهذ� �لعام ما يزيد عن 300 من �أبرز 
�لطاقة  وعمالء  �ل�سيا�سات  وو��سعي  �لطاقة  قطاع  وق��ادة  �حلكوميني  �ل��وزر�ء 
�نبعاثات  م��ع��دلت  خلف�ص  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ور���س��م  معا  لالجتماع  �لرئي�سيني 
�إز�لة  عمليات  �إد�رة  م��ن  ك��ل  �لنقا�ص  مو�سوعات  �أه��م  ب��ني  م��ن  وي��ربز  �لكربون 
�لكربون ومعاجلة �لنبعاثات و�لتمويل و�ل�ستثمار يف �مل�ساريع؛ وكيفية تكييف 
�ملتكاملة  �لطاقة  وم���وردي  �أزم���ة كوفيد-19  بعد  م��ا  ع��امل  �لأع��م��ال يف  من��اذج 
وديناميكيات �لعر�ص و�لطلب على �لغاز و�لغاز �لطبيعي �مل�سال و�لدور �لرئي�سي 
�ملحتمل للهيدروجني يف �ملرحلة �لنتقالية لقطاع �لطاقة وتنويع �لقوى �لعاملة 
و�لت�سعري  و�مل��ق��اولت  �لتجاري  �لتبادل  جانب  �إىل  �مل�ستقبلي  �لطاقة  قطاع  يف 
تطور�تها  و�آخ��ر  �مل�ساريع  وم�ستجد�ت  و�مل�سرتيات  و�لهند�سة  �لبناء  ومو��سيع 

و�ل�سيا�سات �ملناخية؛ ودور �لغاز يف �لقطاع.
كما �ستنطلق �مل�سار�ت �لتعليمية �خلم�سة ملوؤمتر غازتك �ل�سرت�تيجي بالتز�من 
مع �لفعالية �لر�ئدة لت�سمل �ملو��سيع �ملرتبطة بالهيدروجني، و�ملن�سات �لبحرية 
ومفاهيم �لبناء و�لهند�سة و�مل�سرتيات و�مل�ساريع �إ�سافة �إىل طرق �ملعاجلة ودور 
�لفعالية  برنامج  وي��وف��ر  �لقطاع  يف  �حلديثة  و�لتقنيات  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء 
لال�ستفادة  �لقطاع  يف  �لعاملني  �خل��رب�ء  �أم��ام  �لفر�ص  من  و��سعة  باقة  �أي�سا 
من خرب�ت �أكرث من 150 من �أبرز مهند�سي �لطاقة من جميع �أنحاء �لعامل، 
بينما ي�ستعر�سون �أحدث �لبتكار�ت �لتقنية و�لإمكانات �ملتاحة �أمام �لقطاع يف 

�ل�سوق.

وزيرة اقت�ساد جورجيا: »اأبوظبي للتنمية« يدعم 
امل�ساريع التنموية وال�ستثمارية يف دول العامل

•• اأبوظبي- وام:

�أ����س���ادت م��ع��ايل ن��ات��ي��ا ت��ورن��اف��ا وزي����رة �لق��ت�����س��اد و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة يف 
بالدها  بني  تربط  �لتي  �ملتميزة  �لعالقات  مب�ستوى  جورجيا  جمهورية 
�أبوظبي للتنمية يلعب دور�ً كبري�ً يف  �أن �سندوق  ودولة �لإم��ار�ت، موؤكدة 

دعم �مل�ساريع �لتنموية و�ل�ستثمارية يف �لعديد من دول �لعامل.
جاء ذلك خالل لقاء معاليها �أم�ص �لأول و�لوفد �حلكومي �ملر�فق، �سعادة 
حممد �سيف �ل�سويدي، مدير عام �سندوق �أبوظبي للتنمية، بح�سور �سعادة 
باتا كالند�دزه �سفري جمهورية جورجيا لدى �لدولة، ور��سد �لكعبي مدير 

�إد�رة �ل�ستثمار�ت يف �ل�سندوق.
خا�سة  تطويرها،  و�سبل  �لثنائية  �لعالقات  �للقاء  خالل  �جلانبان  وبحث 
فيما يتعلق بالتعاون �لقت�سادي و�ل�ستثماري و�إيجاد �آليات منا�سبة لدعم 
�لتعاون �لقت�سادي بني �جلانبني، �إ�سافة �إىل تعزيز دور �ل�سندوق يف ما 

يتعلق بدعم �أولويات جورجيا لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة.
و�لتنمية  �لقت�ساد  وزي��رة  زي��ارة  �إن  �ل�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة  وق��ال 
�أهمية كبرية لبحث كافة �لفر�ص  �مل�ستد�مة يف جورجيا لل�سندوق ت�سكل 
�مل��ت��اح��ة ل��ل��ت��ع��اون ب��ني �جل��ان��ب��ني، خ��ا���س��ة يف م��ا يتعلق مب��ج��الت �لتعاون 
�سندوق  �أن  �إىل  م�سري�  �لق��ت�����س��ادي،  للتعاون  �آف���اق  وف��ت��ح  �ل���س��ت��ث��م��اري 
يف  �مل�سرتكة  �ل��ع��الق��ات  تطوير  �إىل  ي�سعيان  وج��ورج��ي��ا  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي 
كافة �لنو�حي، حيث يركز �ل�سندوق على تعزيز عالقاته �ل�ستثمارية مع 
�آ�سيا، وتن�سيط �لتعاون �لثنائي ودعم �لفر�ص �ل�ستثمارية مبا  دول غرب 
يخدم �مل�سالح �مل�سرتكة. وقالت معايل وزيرة �لقت�ساد و�لتنمية �مل�ستد�مة 
و�سبل  �ل�ستثمارية  �لفر�ص  �لزيارة  بحثنا خالل   : يف جمهورية جورجيا 
تنميتها وتعزيزها، م�سرية �إىل �أن بالدها تزخر بالعديد من �لفر�ص وهي 

تتمتع ببيئة �قت�سادية جاذبة وم�ستقرة لال�ستثمار�ت �خلارجية.

مبوجب عقد مدته 3 �شنوات

بلدية مدينة اأبوظبي ُت�ْسِند اأعمال تطوير طريق الكورني�ض 
ملجموعــة »اإي اإ�ض جي« التابعة لل�ســركة العامليــة القاب�سـة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لإم�����ار�ت  �ستاليونز  جم��م��وع��ة  �أع��ل��ن��ت 
“�إي �إ�ص جي “  �ملدرجة يف �سوق �أبوظبي 
لالأور�ق �ملالية و�لتابعة لل�سركة �لعاملية 
�أم�����ص عن  �أب��وظ��ب��ي،  وم��ق��ره��ا  �لقاب�سة 
من  �سنو�ت   3 مل��دة  عقد  على  ح�سولها 
بلدية مدينة �أبوظبي لتطوير �مل�ساحات 
طريق  يف  �لطبيعية  و�مل��ن��اظ��ر  �ل��ع��ام��ة 
�أب���وظ���ب���ي. ومب���وج���ب هذ�  ك��ورن��ي�����ص يف 
�ل��ع��ق��د، ���س��ي��ت��م ت��ك��ل��ي��ف ���س��رك��ة  “جلف 
ديونز” �لتابعة ملجموعة “�إي �إ�ص جي” 
بدعم وتنفيذ �أعمال �ل�سيانة �لت�سغيلية 
�لعامة  �مل�����س��اح��ات  ب��ت��ط��وي��ر  �خل���ا����س���ة 
و�ملناظر �لطبيعية يف طريق �لكورني�ص 
�لإم��ار�ت وحتى ميناء  �بتد�ًء من ق�سر 

مرت  �أل���ف   600 ت�سم  مب�ساحة  ز�ي����د، 
مربع من �مل�ساحات �لعامة و250 �ألف 
�مل�����س��اح��ات �خل�سر�ء.  م���ن  م��رب��ع  م���رت 
وُي��ع��د ه��ذ� �أك��رب م�سروع ع��ام م��ن نوعه 

تابع للبلدية يف �بوظبي.
ك��اي��د كورما،  ق���ال  �مل��ن��ا���س��ب��ة،  ه���ذه  ويف 
�إ�ص  “�إي  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
“متتلك  �لإم�������ار�ت:  ���س��ت��ال��ي��ون��ز  جي” 
�ل�سركة و�حدة من �أقوى و�أبرز وحد�ت 
�لأعمال �ملتخ�س�سة يف تطوير �مل�ساحات 
بدولة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل���ن���اظ���ر  �ل���ع���ام���ة 
�أعمال  باإ�سناد  �سعد�ء  ونحن  �لإم���ار�ت، 
ه��ذ� �مل�����س��روع �ل��ع��ام �حل��ي��وي م��ن بلدية 
مدينة �أبوظبي �إىل �سركة ’�إي �إ�ص جي’.  
حيث متتلك �سركتنا �أكرث من 15 عاماً 
من �خلرب�ت �لطويلة و�ملعرفة �لو��سعة 

يف تنفيذ م�ساريع �سخمة وحيوية تابعة 
لكال �ل��ق��ط��اع��ني، �ل��ع��ام و�خل��ا���ص، كما 
نفخر ب�سجل �إجناز�ت �سركتنا يف ت�سليم 
ك���ل م�����س��روع ب��ن��ج��اح ومب����ا ي��ت��و�ف��ق مع 
منو�ً  حالياً  ون�سهد  �ملحددة.  �ملو��سفات 
منتلك  و�إن��ن��ا  �لقطاع،  ه��ذ�  يف  مت�سارعاً 
�لإمكانات و�ملقومات �لتي �ستوؤهلنا بكل 
ومو��سلة  �أع��م��ال��ن��ا  ت��ن��وي��ع  �إىل  ت��اأك��ي��د 

حتقيق �لنمو على �ملدى �ملتو�سط«.
من  جي”،  �إ����ص  “�إي  جمموعة  وت��وف��ر 
تطوير  يف  �ملتخ�س�سة  ذر�ع���ه���ا  خ���الل 
�لطبيعية،  و�مل��ن��اظ��ر  �ل��ع��ام��ة  �مل�����س��اح��ات 
و��سعة من �خلدمات مبا فيها  حمفظة 
�سيانة �مل�ساحات �لعامة وتركيب �أنظمة 
�ل�سركة  وتتخ�س�ص  وترميمها.  �ل��ري 
ل�سالح  �ل���ك���ربى  �مل�������س���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

�لقطاع  وموؤ�س�سات  �حلكومية  �لهيئات 
�سل�سلة  تنفيذ  وق��د جنحت يف  �خل��ا���ص، 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �حليوية  �مل�ساريع  م��ن 
�ل���ع�������س���رة �لأخ����������رية، مب����ا ف��ي��ه��ا فندق 
�لنرتكونتيننتال مارينا بطني �جلديد، 
�لوطن،  ق�سر  يف  و�ل�����س��ي��ان��ة  �لت�سغيل 
و�ملنطقة �جلنوبية من طريق �أبوظبي - 
دبي �ل�سريع على مدى �ل�سنو�ت �لع�سر 
�إ�ص  “�إي  جم��م��وع��ة  تاأ�س�ست  �مل��ا���س��ي��ة. 

جي” يف عام 2008، و�سرعان ما حققت 
منو�ً كبري�ً و�أ�سبحت �سركة متخ�س�سة 
يف بناء وتطوير و�إد�رة �مل�ساريع �لعقارية، 
ف�ساًل عن كونها مزود�ً ر�ئد�ً للخدمات. 
�أن�سطتها  تبا�سر  �لتي  �ل�سركة،  ومتتلك 
بقيمة  �أ���س��ول  حمفظة  ���س��وق��اً،   20 يف 
�لأول  �لربع  بنهاية  درهم  537 مليون 
عمل  ف��ري��ق  لديها  يعمل  كما   ،2021

ي�سم �أكرث من 3000 موظف.
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خلل ا�شتقبال وفد اقت�شادي رفيع امل�شتوى

»غرفة ال�سارقة« تبحث مع »الربتغال« تطوير العالقات القت�سادية لتحقيق �سراكات ثنائية تخدم جمتمع الأعمال املحلي
•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
خ����الل ل��ق��ائ��ه��ا  �أم�������ص  �لث���ن���ني  وفد� 
�مل�ستوى  رف���ي���ع  ب��رت��غ��ال��ي��ا  �ق��ت�����س��ادي��ا 
برئا�سة معايل يوريكو بريلهانت ديا�ص، 
�سبل  للعوملة،  �ل��ربت��غ��ايل  �ل��دول��ة  وزي���ر 
�لقت�سادية  �لعالقات  وتطوير  تنمية 
بني �إمارة �ل�سارقة وجمهورية �لربتغال، 
و�سفارة  �لغرفة  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  و�ل���دور 
�ل���ربت���غ���ال ل����دى �ل���دول���ة يف دف����ع تلك 
�مل�ساعي �حلثيثة �ىل �آفاق �أرحب، بهدف 
�لقت�سادي  �لتعاون  مب�ستوى  �لرتقاء 
بني دولة �لإمار�ت و�لربتغال ب�سكل عام، 
تخدم  متميزة  ثنائية  �سر�كات  لتحقيق 
�إيجاد  يف  وت�سهم  �ملتنامية،  �ل��ع��الق��ات 

فر�ص وجمالت ��ستثمارية جديدة .
�لربتغايل،  �ل���وف���د  ����س��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
�سعادة عبد �هلل �سلطان �لعوي�ص، رئي�ص 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص 
�أمني  �أح��م��د  �ل�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة حممد 
�ل�سارقة،  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ع��و���س��ي، 
و�سم �لوفد �سعادة مارتا كو�ستا، م�ساعدة 
وزير �لدولة �لربتغايل للعوملة، و�سعادة 
فر�ن�سي�سكا جيدي�ص دي �أوليفري�، نائبة 
�ملفو�ص �لعام للوفد �لربتغايل �مل�سارك 
د�نيال  و�سعادة   ،2020 دب��ي  �إك�سبو  يف 
بونتا�ص، �مل�ست�سار �لقت�سادي يف �سفارة 
�للقاء  وح�سر  �ل��دول��ة.  ل��دى  �لربتغال 
�لذي �نعقد يف مقر �لغرفة جمال �سعيد 
بوزجنال، مدير �إد�رة �لإعالم يف �لغرفة، 
�إد�رة  م��دي��رة  �مل��ق��رب،  خليفة  وف��اط��م��ة 

�ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة يف �ل��غ��رف��ة، وتناول 
ب��ح��ث جم���الت �ل��ت��ع��اون وم���دى �أهمية 
ب���ر�م���ج م�سرتكة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
لدى  �لأع��م��ال  ت�سب يف خدمة جمتمع 
�جل���ان���ب���ني، ف�����س��ال ع����ن ت��ن��ظ��ي��م بعثة 
 ،2022 �لعام  �لربتغال يف  �إىل  جتارية 
�لقت�سادي  �ل��ت��ع��اون  م�ستوى  لتعزيز 
و�ل���ت���ج���اري و�ل���س��ت��ث��م��ار �مل���ت���ب���ادل، كما 
باخلدمات  �لتعريف  �إىل  �للقاء  تطرق 
�ل�ستثمارية،  و�ل��ف��ر���ص  و�لت�سهيالت 
يف  �لثنائية  و�ل�سر�كات  �لتعاون  و�آف���اق 

قطاعات �قت�سادية متنوعة.

نتائج اإيجابية
�لعوي�ص  ورحب �سعادة عبد �هلل �سلطان 
متانة  �إىل  م�������س���ري�  �ل�����ز�ئ�����ر،  ب���ال���وف���د 
�ل�سارقة  �إم����ارة  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ل��ع��الق��ات 
خا�سة  �ل��ربت��غ��ايل،  �لأع���م���ال  مبجتمع 
ب��ع��د �ل��ن��ت��ائ��ج �لإي��ج��اب��ي��ة �ل��ت��ي حققها 
�لزيار�ت  �سل�سلة  خ���الل  م��ن  �ل��ب��ل��د�ن 
و�لتجارية  �لر�سمية  ل��ل��وف��ود  �مل��ت��ب��ادل��ة 
تكللت  و�لتي  و�ل��ربت��غ��ال،  �ل�سارقة  بني 
�أول  ب���اإط���الق  �مل��ا���س��ي  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  يف 
ع��ل��ى م�ستوى  ب��رت��غ��ايل  ع��م��ل  جم��ل�����ص 
�إمارة �ل�سارقة، �لذي يعد باكورة مبادرة 
�لغرفة لتاأ�سي�ص جمال�ص �لأعمال للدول 
رجال  ت�سم  �لتي  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة 
�أعمال من تلك �لدول، ف�سال عن تنظيم 
ملتقى �لأعمال بني �ل�سارقة و�لربتغال 
�لوكالة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ي��ون��ي��و  ���س��ه��ر  يف 

�لربتغالية للتجارة و�ل�ستثمار.
�ل�سارقة  غرفة  �أن  �إىل  �لعوي�ص،  و�أ���س��ار 

حتر�ص د�ئما على تطوير عالقات �إمارة 
�ل�����س��ارق��ة �ل��ت��ج��اري��ة م��ع �ل��ربت��غ��ال من 
خالل دعم �لتجارة وتبادل �لزيار�ت بني 
و�مل�ساركة  �لبلدين،  من  �لأعمال  رج��ال 
يف �ملعار�ص �لتجارية �لهامة �لتي تنظم 
يف ك��ل م��ن �ل�����س��ارق��ة ول�����س��ب��ون��ة، خا�سة 
�لإمار�تية  �لقت�سادية  �ل��ع��الق��ات  و�أن 
خالل  كبري�  ت��ط��ور�  ت�سهد  �لربتغالية 
�إىل دور غرفة  �ملا�سية، منوها  �ل�سنو�ت 
كبرية  جهود  من  به  تقوم  وما  �ل�سارقة 
ل��ت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات �ل��ت��ج��اري��ة لإم����ارة 
ولدولة  �خل�سو�ص  وج��ه  على  �ل�سارقة 
�لبو�بة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ع��م��وم��ا  �لإم�������ار�ت 
�خلليجية  �لأ�سو�ق  �إىل  للدخول  �لأب��رز 
لأه��م��ي��ة موقعها  ون��ظ��ر�  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة، 
�للوجي�ستية  و�خل�����دم�����ات  �جل����غ����ر�يف 
و��ستعر�ص  ت���وف���ره���ا.  �ل���ت���ي  �مل���ت���ط���ورة 
�ل���ع���وي�������ص، �أم��������ام �ل����وف����د �ل���ربت���غ���ايل 
�إمارة  �قت�ساد  ي�سهدها  �لتي  �لتطور�ت 

�ل�����س��ارق��ة و�مل�����س��روع��ات �ل��ت��ي م��ن �ملقرر 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ���الل �ل�����س��ن��و�ت �ل��ق��ادم��ة يف 
�لأعمال  رج��ال  د�ع��ي��ا  �لقطاعات،  كافة 
يف  لال�ستثمار  �ل��ربت��غ��ال��ي��ة  و�ل�����س��رك��ات 
�ملناطق  �ل�سارقة و�ل�ستفادة مما توفره 
من  �لإم����ارة  يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سناعية 
�مل�ساركة  ج���ان���ب  �إىل  ر�ئ������دة،  خ���دم���ات 
�لتي  �ملتخ�س�سة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��ار���ص  يف 
تنظم يف �ل�سارقة يف ظل ما توفره هذه 
لاللتقاء  متميزة  ف��ر���ص  م��ن  �مل��ع��ار���ص 
وعقد �ل�سفقات مع �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 

�لعاملة يف دولة �لإمار�ت.

بيئة اأعمال متميزة
من جانبه �أعرب معايل يوريكو بريلهانت 
ديا�ص، عن �هتمام بالده بتعزيز عالقاتها 
بو�بة  من  �ل�سارقة  �إم��ارة  مع  �لتجارية 
�لغرفة، م�سري� �إىل رغبته يف �ل�ستفادة 
م��ن جت��رب��ة غ��رف��ة �ل�سارقة �ل��ر�ئ��دة يف 

دع���م جمتمع �لأع���م���ال �مل��ح��ل��ي ودوره���ا 
�لأجنبية  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ����س��ت��ق��ط��اب  يف 
يف  �ل�سديد  �إعجابه  مبديا  �خل���ارج،  من 
وو�سفها  �ل�سارقة،  باإمارة  �لأعمال  بيئة 
باأنها متميزة ومبتكرة وتتمتع مبقومات 
عاملية ومز�يا تناف�سية كبرية، لفتا �إىل 
�أن دولة �لإمار�ت عموما و�إمارة �ل�سارقة 
خ�سو�سا تعترب �سريكا �قت�ساديا مثاليا 
ملجتمع �لأعمال �لربتغايل، موجها دعوة 
�لربتغال  جناح  لزيارة  �ل�سارقة  لغرفة 
�مل�سارك يف معر�ص �إك�سبو دبي 2020، 
لقاء�ت  لتنظيم  من�سة  �سيكون  �ل���ذي 
�لربتغاليني  �لأعمال  رجال  بني  ثنائية 
و�لإمار�تيني وعقد �ل�سفقات �لتجارية، 
�لإمار�تية  و�ل�����س��رك��ات  �ل��ه��ي��ئ��ات  د�ع��ي��ا 
�إىل  �مل��و�ن��ئ  ت�سغيل  جم���ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
�أهم  زيارة ميناء ل�سبونة �لذي يعد من 
�مل��و�ن��ئ �لأورب��ي��ة، حيث تتم م��ن خالله 
�ملحيط  ع��رب  �لبحرية  �لت�����س��الت  �أه��م 
�لأط��ل�����س��ي، ك��م��ا �أك���د ح��ر���س��ه ع��ل��ى دفع 
�ل�سارقة  ل��زي��ارة  �لربتغالية  �ل�سركات 
�لقت�سادية  �مل��ق��وم��ات  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
�لتي تتمتع بها �لإمارة. ويف ختام �لزيارة 
�أروق�����ة �ملعر�ص  �ل���ز�ئ���ر يف  �ل��وف��د  ج���ال 
�ملحلية  �ل�سناعية  للمنتجات  �ل��د�ئ��م 
�لو�قع �سمن مقر �لغرفة، حيث �طلعو� 
�ل�سركات  تقدمها  �ل��ت��ي  �ملنتجات  على 
وتقدمها،  بتنوعها  و�أ����س���ادو�  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملعر�ص يعد من�سة مهمة  �أن  معتربين 
جديدة  و�آف���اق  فر�ص  و�إي��ج��اد  للرتويج 
�لقطاع  يخدم  �لذي  �مل�ستقبلي  للتعاون 

�ملحلي يف �إمارة �ل�سارقة.

طريان الإمارات تكثف عملياتها اإىل 
الوليات املتحدة لتلبية الطلب القوي

•• دبي-وام:

�أعلنت طري�ن �لإمار�ت �م�ص �أنها �ستكثف عملياتها �إىل عدد من وجهاتها يف 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية �عتبار� من �أكتوبر �ملقبل وذلك ��ستجابة للنمو 
وعودة  �لدولية  �لدخول  بروتوكولت  لتخفيف  نتيجة  �لطلب  يف  �مل�ستمر 

�لثقة بال�سفر.
�إذ  �أو�ساط �مل�سافرين من �لوليات �ملتحدة  وحتظى دبي ب�سعبية كربى يف 
�أن�سطة وفعاليات تلبي �حتياجات جميع �لزو�ر كما ت�ست�سيف عدد�  تقدم 

من �لأحد�ث �لكربى مبا فيها معر�ص �إك�سبو �لعاملي هذ� �ل�ستاء.
ويت�سمن تكثيف �لعمليات ت�سيري 78 رحلة �أ�سبوعياً �إىل �لوليات �ملتحدة 
ود�ل�ص  بو�سطن  من  كل  �إىل  �لأ�سبوعية  �ل��رح��الت  زي��ادة  مع  �لأمريكية 
رحالت  خم�ص  ب��و�ق��ع  �لعا�سمة  وو��سنطن  و�سياتل  فر�ن�سي�سكو  و���س��ان 
�أ�سبوعيا مقابل  12 رحلة  ونيويورك  �أرب��ع رحالت حاليا  �أ�سبوعيا مقابل 

11 رحلة �أ�سبوعيا يف �لوقت �حلايل.
ما  مل�ستويات  �ليومية  ��ستعادت معدلت رحالتها  �لإم��ار�ت  وكانت طري�ن 
 - �أثينا  خطي  وعلى  �أجنلو�ص  ولو�ص  �سيكاغو  من  كل  �إىل  �جلائحة  قبل 

نيو�رك وميالنو - نيويورك.
وت�����س��ري ط���ري�ن �لإم�����ار�ت رح���الت ي��وم��ي��ة �إىل ك��ل م��ن بو�سطن ود�ل����ص 
�إىل  بالإ�سافة  �لعا�سمة  وو��سنطن  و�سياتل  فر�ن�سي�سكو  و�سان  وهيو�سنت 
للطلب  تلبية  �جل���اري  دي�سمرب  ب��د�ي��ة  م��ع  ن��ي��وي��ورك  �إىل  يوميا  رحلتني 
% من   90 من  �أك��رث  بذلك  �لناقلة  لت�ستعيد  �ل�سفر  وحتديثات  �ملرتفع 

خدماتها �إىل �لوليات �ملتحدة مقارنة مع ما قبل �جلائحة.
وت�سغل طري�ن �لإمار�ت �عتبار� من نوفمرب �ملقبل 35 رحلة �أ�سبوعيا �إىل 
�لوليات �ملتحدة بطائر�ت A380 ما �سيوفر للعمالء مزيد�ً من �لفر�ص 
�إىل  رحالتها  على   A380 �لناقلة  �ست�ستخدم  كما  �لعمالقة.  لختبار 
نيويورك عرب ميالنو �عتبار� من 31 �أكتوبر �ملقبل لي�سل معدل �لرحالت 
�إىل نيويورك �لتي تخدمها �لطائرة ذ�ت �لطابقني �إىل ثالث رحالت يوميا 
وبالإ�سافة �إىل لو�ص �أجنلو�ص ونيويورك وو��سنطن �لعا�سمة �ستعود طائرة 

يوميا �إىل �سان فر�ن�سي�سكو �عتبار� من دي�سمرب �جلاري.  A380
ومع �إطالق مزيد من �لرحالت �أ�سبح لدى عمالء طري�ن �لإمار�ت �لذين 
�أو  �لأع��م��ال  ممار�سة  �أو  لل�سياحة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�إىل  م��ن  ي�سافرون 
زيارة �لعائلة و�لأ�سدقاء خيار�ت �إ�سافية ملو��سلة رحالتهم �إىل وجهاتهم 
�لنهائية .. وبالإ�سافة �إىل ذلك توفر �تفاقية �لرمز �مل�سرتك مع جت بلو 
يف  وجهة   63 من  �أك��رث  �إىل  �سل�ص  �ت�سال  من  �ل�ستفادة  �لناقلة  لعمالء 
�لتي  100 وجهة من خالل �لإنرتلين  �أكرث من  �ملتحدة و�إىل  �لوليات 

تربطها مع خطوط �أل�سكا �جلوية.

كهرباء ال�سارقة تنتج اأكرث من 19 مليار جالون 
مياه خالل الن�سف الأول من العام احلايل

•• ال�شارقة -وام: 

�أكد �لتقرير �لإح�سائي لهيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�سارقة �أن كميات �ملياه 
�أ�سهر �لأوىل من �لعام �حلاىل بلغت  �ملنتجة باإمارة �ل�سارقة خالل �ل�ستة 
19 مليار� و166 مليون جالون مبتو�سط �إنتاج يومي 101.17 مليون 
�مل��ي��اه �ملحاله  �أل��ف ج��ال��ون م��ن  18 مليار و311  �إن��ت��اج  ج��ال��ون حيث مت 

و855 مليون جالون من مياه �لآبار.
و�أو�سح �لتقرير �أن �لقطاع �ل�سكني باإمارة �ل�سارقة �لأكرث ��ستهالكاً للمياه 
بن�سبة 63.82 باملائة و�لقطاع �لتجاري يف �ملركز �لثاين بن�سبة 21.47 
باملائة يليه �لقطاع �حلكومي بن�سبة  18.10 باملائة ثم �لقطاع �ل�سناعي 

بن�سبة 4.49 باملائة و�لقطاع �لزر�عي بن�سبة 0.05 باملائة.
�أن  و�ل��در����س��ات  �لبحوث  �إد�رة  مدير  �ل���ربد�ن  م��ي��ادة  �ملهند�سة  و�أو���س��ح��ت 
�لهيئة تعمل على تنفيذ �لدر��سات و�مل�سروعات �لتطويرية لتلبية �لطلب 
�لإ�ستفادة من  على   �لهيئة حتر�ص  �أن  �إىل  �أ���س��ارت  و  �مل��ي��اه.  على  �ملتز�يد 
وتو�سعة  لتطوير  �مل�ستقبلي  �لتخطيط  �لإح�سائية يف  و�ملوؤ�سر�ت  �لبيانات 
�سبكات �لنقل و�لتوزيع و�أنظمة ت�سغيل حمطات �ملياه ورفع م�ستوى �لكفاءة 

وتعزيز قدر�ت �ملحطات لتلبية معدلت �لطلب �ملتز�يد على �ملياه.

ا�ستطالع لـ »دناتا«: 86 % من �سكان الإمارات يتطلعون 
لعطالت دولية يف 2021 و 2022 والأولوية لأوروبا

•• دبي- وام:

�لأ�سخا�ص  �آلف  �سمل  لل�سفريات”  “دناتا  �أجرته  ��ستطالع  نتائج  ك�سفت 
يف �لإمار�ت �أن 86 % ممن �سملتهم �لدر��سة يتطلعون لل�سفر يف رحالت 

دولية عرب �لعامل خالل عامي 2021 و 2022.
وبح�سب �ل�ستطالع - �لذي �أجري خالل �سهري يوليو و�أغ�سط�ص �ملا�سيني 
�للذين �سهد� �أو�سع �إقبال على �ل�سفر من دولة �لإم��ار�ت منذ بدء �نت�سار 
جائحة كورونا عامليا - فقد �ختار 56 % من �مل�ساركني �ل�سفر �إىل �أوروبا 
�أكرث من �لن�سف لربنامج يرت�وح  لق�ساء عطالتهم �ملقبلة مع تخطيط 
بني �أ�سبوع و�أ�سبوعني ما ميثل زيادة كبرية يف عدد �لليايل �لفندقية مقارنة 
�إىل  �ملا�سي  يف  لل�سفريات”  “دناتا  �أرق��ام  ت�سري  حيث  �ل�سابقة  بال�سنو�ت 
متو�سط �إقامة ثالث �إىل �أربع لياٍل يف وجهات �أوروبية للم�سافرين من دولة 
�لإمار�ت. وقالت �إمييلي جنكينز رئي�ص ق�سم �لرب�مج �لرتفيهية يف “دناتا 
و�أغ�سط�ص  يوليو  �سهري  خ��الل  ��ستطالع  �أح��دث  �أجرينا   : لل�سفريات” 
حيث �سهدت حركة �ل�سفر �لدويل منو� كبري� مع فتح �لعديد من �لدول 
وج��ه��ات يف  ذل��ك  �ل�سيف مب��ا يف  قبل  �ملُطّعمني  �مل�سافرين  �أم���ام  ح��دوده��ا 
�أوروبا و�أمريكا �ل�سمالية وبع�ص دول �ملحيط �لهندي و�آ�سيا  �أنحاء  جميع 
�أمام  و��سعة ومتنوعة  �ل�سفر مع توفر خيار�ت  �إقبال مكثفا على  و�سهدنا 
�لعمالء. وبينت نتائج ��ستطالع “دناتا لل�سفريات” �أن �لوجهات �لأوروبية 
�خلم�ص �لأكرث رو�جا يف �أو�ساط �ملقيمني يف �لإمار�ت لق�ساء �لعطالت يف 
مو�سم 2021 - 2022 هي �سوي�سر� و�ململكة �ملتحدة و�إيطاليا و�ليونان 

وجورجيا على �لرتتيب.
و�أعرب �مل�ساركون يف �ل�ستطالع عن �هتمامهم بالتخطيط لل�سفر �إىل �آ�سيا 
و�أمريكا  �لأو�سط  �ل�سرق  يليها  �لعظمى  بالأغلبية  تايلند  ��ستاأثرت  حيث 

�ل�سمالية وجزر �ملحيط �لهندي.

برنامج وفر للخ�سومات يعزز ثقافة الدخار وال�ستثمار عرب فعالية افرتا�سية 
•• ال�شارقة -الفجر:

بال�سارقة  �لب�سرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  نظمت 
متمثلة يف برنامج “وفر “ للخ�سومات 
بفعالية  مت��ث��ل��ت  جم��ت��م��ع��ي��ة  م�����ب�����ادرة 
�فرت��سية حتت عنو�ن “ ��ستثمر و�دخر 
من �أجل م�ستقبلك “ بهدف تعزيز ثقافة 
�لدخار و�ل�ستثمار. وذلك بالتعاون مع 

“رو�د” و كلية �لأفق �جلامعية . 
باجلل�سة  �لفرت��سية  �لفعالية  وب��د�أت 
�ل�ستاذ  ف���ي���ه���ا  حت�����دث  �ل����ت����ي  �لأوىل 
�ل���دك���ت���ور. ن�����ز�ر �ل�����س��ه��اون��ة م���ن كلية 
�لدخار  ، حول مفهوم  �لأف��ق �جلامعية 
، و�آل���ي���ة و�سع  و�ل���س��ت��ث��م��ار، و�أه��م��ي��ت��ه 
و�لقيمة   ، و�����س���ت���ث���م���ار  �دخ��������ار  خ���ط���ة 
�حلالية و�مل�ستقبلية للمال، و�لفرق بني 

�لكماليات و�لحتياجات. 
ثم �نطلقت �جلل�سة �لثانية بورقة عمل 
�ملعلم  �سيخة  فيها  “ حتدثت  “ رو�د  ل��� 
�لأعمال  ري����ادة  ت��دري��ب  ق�����س��م  رئ��ي�����ص   ،
�مل�سروع  �ن��ط��الق��ة  ك��ي��ف��ي��ة  م��ت��ن��اول��ة   ،

و�خلطو�ت �لتي يحتاجها ر�ئد �لأعمال 
، وطرق �لت�سويق و�لو�سول للجمهور ، 
موؤ�س�سة  و�أن�سطة  بخدمات  و�لتعريف 

رو�د . 
 ، م�����س��اب��ق��ات متنوعة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  وت��خ��ل��ل 
جو�ئز  على  �سحوبات  ختامها  يف  و�أقيم 
�جلهات  قدمتها   ، و�مل�ساركني  للح�سور 
: فندق  وف���ر ويف  ب��رن��ام��ج  �مل�����س��ارك��ة يف 
 ، ري���زورت  بيت�ص  �خليمة  ر�أ����ص  هيلتون 
وفندق �سوي�ص �ملروج ، وماريتا تريدنغ. 
�ل��ع��ود مدير  �سيف  ج��و�ه��ر  و�أو���س��ح��ت 
بد�ئرة  و�لأن�����س��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ك��ت��ب 
�ملو�رد �لب�سرية بال�سارقة ومدير برنامج 
�ملبادرة  ه����ذه  �أن  ؛  ل��ل��خ�����س��وم��ات  وف����ر 
ج����اءت حت��ق��ي��ق��اً لأح����د �أب�����رز �لأه�����د�ف 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل���ربن���ام���ج وف�����ر وهو 
�مل�ستفيدين  لدى  �لتوفري  ثقافة  تعزيز 
�لدخاري  �لوعي  ون�سر   ، �لربنامج  من 

و�ل�ستثماري يف �ملجتمع. 
ركزت  �جل��ل�����س��ات  �أن حم����اور  و�أ����س���اف���ت 
�مل�ستفيدين  ك��اف��ة  تطلعات  تلبية  على 

و�أفكار  ب��ت��ن��اول خطط   ، �ل��ربن��ام��ج  م��ن 
ت�ساعدهم يف �لدخار ، وخطو�ت عملية 
�حلر  �لعمل  �سوق  �نطالقتهم يف  تدعم 

و�مل�ساريع �لتجارية. 

“ وكلية �لأفق  “ رو�د  وثمنت م�ساهمة 
باملعلومات  �لفعالية  جل�سات  �إث����ر�ء  يف 
�مل�ساركة  بحجم  و�أ����س���ادت   ، و�ل��ن�����س��ائ��ح 
ح�سر  �ل���������ذي  �جل�����م�����ه�����ور  ق����ب����ل  م������ن 

و�هتمامهم  تفاعلهم  ومدى  �فرت��سياً، 
، و وع��ي��ه��م بدورهم  �مل��و���س��وع��ات  ب��ه��ذه 
�لقت�سادي  ب��امل�����س��ت��وى  �لرت�����ق�����اء  يف 

و�لجتماعي لهم ولأ�سرهم . 

•• دبي- وام:

حققت دولة �لإم��ار�ت �ملركز �لأول عربيا و�لثالث بني 
دول  على  متقدمة  �ل��ع��امل،  ح��ول  نا�سئا  �قت�ساد�   27
بني  عامليا   23 و�ملرتبة  و�لهند،  و�ل�سني  رو�سيا  مثل 
“موؤ�سر �جلاهزية للم�ستقبل”  123 دولة، يف تقرير 
�ل�سادر عن مركز “بورتولنز” يف �لعا�سمة �لأمريكية 
و��سنطن، بال�سر�كة مع �سركة “غوغل” �لعاملية، �لذي 
يوفر بيانات هادفة لدعم جهود �لدول و�حلكومات يف 

قيا�ص �جلاهزية للم�ستقبل.
نتائج موؤ�سر �جلاهزية للم�ستقبل،  وجاء �لإعالن عن 
�مل�ستقبل  لتعزيز  “�أدو�ت مبتكرة  بعنو�ن  خالل جل�سة 
�لرقمي”، حتدثت فيها معايل عهود بنت خلفان �لرومي 
�سمن  و�مل�����س��ت��ق��ب��ل،  �حل��ك��وم��ي  للتطوير  دول���ة  وزي����رة 
�لتي  �ل�سنوية،  كونكورديا  لقمة  �ل�11  �ل��دورة  �أعمال 
وناق�ست �ملبادر�ت و�ل�سرت�تيجيات  عقدت “عن بعد”، 
�ل��ت��ج��ارب يف جم��ال تعزيز ج��اه��زي��ة �حلكومات  و�أه���م 
للم�ستقبل، مب�ساركة وزر�ء وم�سوؤولني وخمت�سني من 

عدة دول.

- عهود الرومي: التحول الرقمي
 عملية اإعادة نظر �شاملة يف اأطر
 العمل والت�شريعات وال�شيا�شات 

�ملتقدمة  �مل���و�ق���ع  �أن  �ل���روم���ي  ع��ه��ود  م��ع��ايل  و�أك�����دت 
م��وؤ���س��ر�ت �جلاهزية  �لإم����ار�ت يف  دول���ة  �ل��ت��ي حققتها 
للم�ستقبل، متثل نتيجة لفكر وفل�سفة قيادية يتبناها 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  عليها  ويركز  �هلل”، 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 
ت��ق��وم ع��ل��ى �ل���س��ت��ع��د�د للم�ستقبل  �مل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��و�ت 

�أ�سا�سا  ل��ه وت��ب��ن��ي �لب��ت��ك��ار  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل���س��ت��ب��اق��ي 
�أن حلول دولة  �إىل  للتنمية �ل�ساملة. و�أ�سارت معاليها 
�لإم��ار�ت يف مر�كز متقدمة عامليا يف �ملحاور �لفرعية 
موؤ�سر�ت  ت�سمل  �ل��ت��ي  للم�ستقبل  �جل��اه��زي��ة  مل��وؤ���س��ر 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لتحول  وت��ب��ن��ي  و�مل���رون���ة  �جل��اه��زي��ة 
�قت�ساد�   27 ب��ني  �لثالث  �مل��رك��ز  وحتقيقها  �ل��رق��م��ي، 
تعزيز  يف  عامليا  ومتيزها  �ل��دول��ة  ري���ادة  ي��وؤك��د  نا�سئا، 

�جلاهزية يف خمتلف �ملجالت.
�لرقمي  ل��ل��ت��ح��ول  �حل��ال��ي��ة  �ل��ت��وج��ه��ات  “ �إن  وق���ال���ت 
و�آليات  �أط��ر  يف  �ساملة  نظر  �إع��ادة  تتطلب  للحكومات 
�لعمل �حلكومي و�لبيئة �لت�سريعية و�لقانونية �لد�عمة 
ل��ت��ط��وره��ا، و�لبنية  �مل��ح��ف��زة  و�ل�����س��ي��ا���س��ات  ل��ل��رق��م��ن��ة، 
�لتحتية �لالزمة لت�سريع تبنيها يف خمتلف �ملجالت«. 
و�أ�سافت “ �أن تركيز قيادة دولة �لإمار�ت على ت�سريع 
�لتحول �لرقمي، �أدى دور� حا�سما يف متكني �حلكومة 
�لعمل وتقدمي جتربة خدمات  ��ستمر�رية  من �سمان 
كورونا  ف��ريو���ص  ج��ائ��ح��ة  خ���الل  للمتعاملني،  ف��ع��ال��ة 
لت�سميم  م�سرعا  و�سكل   ،”19  – “كوفيد  �مل�ستجد 
و�أ�سارت وزيرة  �ملبتكرة«.  �ملزيد من �خلدمات  وتقدمي 
�إطار  �أنه يف  �إىل  �لدولة للتطوير �حلكومي و�مل�ستقبل 
�ملقبلة،  للمرحلة  �جل��اه��زي��ة  تعزيز  نهج  على  �ل��ب��ن��اء 
�لإم���ار�ت يف  �لع�سرة لدولة  �ملبادئ  �إع��الن وثيقة  ج��اء 
�خلم�سني �جلديدة، و�إطالق م�ساريع �خلم�سني، لدعم 
للم�ستقبل،  عمل  �إط��ار  ت�سكل  �لتي  �ملبادئ  هذه  تنفيذ 
وتركز على بناء �لقت�ساد �لأف�سل و�لأن�سط يف �لعامل، 
�لتعليم،  وتطوير  �لب�سري،  �مل��ال  ر�أ���ص  يف  و�ل�ستثمار 
و��ستقطاب �ملو�هب، و�لبناء �مل�ستمر للمهار�ت، وتعزيز 

�لتفوق �لرقمي و�لتقني و�لعلمي.
وتناولت �جلل�سة �لفرت��سية �لتي �سارك فيها كل من 
معايل تان كيات هاو وزير دولة لالت�سالت و�ملعلومات 
يف �سنغافورة، وكينت ووكر نائب �لرئي�ص �لأول ل�سركة 

�لرئي�ص  ويل�سون  وكيت  �لعاملية،  لل�سوؤون  “غوغل” 
�لرقمي يف موؤ�س�سة �لأمم  �لتاأثري  �لتنفيذي لئتالف 
ملعهد  �مل�سارك  �ملوؤ�س�ص  برونو لنفني  و�أد�ره��ا  �ملتحدة، 
لتحقيق  و�ل��ف��ر���ص  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب����رز  “بورتولنز”، 
�لتعايف خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة، يف مرحلة ما بعد جائحة 
فريو�ص كورونا �مل�ستجد “كوفيد – 19”، وركزت على 
�لتحديات  ملو�جهة  و�مل��رون��ة  �جل��اه��زي��ة  تعزيز  فر�ص 
�مل�ستقبلية يف جمال �لتحول �لرقمي، وعو�مل �لنجاح 
�لتكنولوجيا  تبني  خ��الل  �لهدف، من  ه��ذ�  يف حتقيق 
مر�كز   - �لبتكار.  وت�سجيع  �ملو�هب  وبناء  و��ستقطاب 

متقدمة يف موؤ�سر�ت �جلاهزية.
و�أ�ساد �لتقرير باأد�ء دولة �لإمار�ت يف موؤ�سر �جلاهزية 
للم�ستقبل وحلولها يف �ملركز �لثالث بني 27 �قت�ساد� 
ويقي�ص  �ل��ع��ام.  �ملوؤ�سر  �سمن  �أد�ء  �لأف�سل  هي  نا�سئا 
�ملوؤ�س�سات  ع��ل��ى  ت��رك��ز  رئي�سية  حم���اور  �أرب��ع��ة  �مل��وؤ���س��ر 
و�لبتكار،  و�ملو�هب،  و�لتكنولوجيا،  �لتحتية،  و�لبنية 
وت�سم 15 حمور� فرعيا تقي�ص مدى قدرة �حلكومات 
�لتحول  وتبني  للم�ستقبل،  و�ل�ستعد�د  �لتطوير  على 
�ل��رق��م��ي �ل�����س��ام��ل، و�ل���س��ت��ث��م��ار ب��ر�أ���ص �مل���ال �لب�سري 
و�لتطوير  �لبحث  على  و�لرتكيز  �ملو�هب،  و��ستقطاب 

وتبني �سيا�سات ت�سهم يف دفع عجلة �لقت�ساد.
للموؤ�سر،  �لرئي�سية  �ملحاور  �لإم���ار�ت  دول��ة  وت�سدرت 
و�سنفت �سمن �لقت�ساد�ت �لتي حتقق �لأد�ء �لأف�سل 
�ملركز  و�ل��ف��رع��ي��ة، وح��ل��ت يف  �لرئي�سية  �مل��ح��اور  ك��ل  يف 
��ستخد�م  �نت�سار  ير�سد  �ل��ذي  �ملحور  يف  عامليا  �لثالث 
�لتقنيات �حلديثة وتوفر �لكفاء�ت و�ملهار�ت يف �ملجتمع، 
�جتذ�ب  �ل��ر�ب��ع عامليا يف حم��ور  �مل��رك��ز  ج���اءت يف  كما 
�ملو�هب، و�ل�ساد�ص عامليا يف حمور منو �ملو�هب، وحلت 
بني �أف�سل 30 دول��ة يف �لعامل يف 10 حم��اور فرعية 
�لتكنولوجيا  وت��ب��ن��ي  و�مل���رون���ة  �جل��اه��زي��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
�لب�سري.  �ملال  ر�أ���ص  يف  و�ل�ستثمار  �لرقمي،  و�لتحول 

�أم����ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى �لق���ت�������س���اد�ت �ل��ن��ا���س��ئ��ة، فحققت 
�لرئي�سية  �مل��ح��اور  ك��ل  يف  متقدمة  م��ر�ك��ز  �لإم������ار�ت 
“�ملوؤ�س�سات  �لأربعة، وجاءت يف �ملركز �لثاين يف حمور 
يف  و�ل��ث��ال��ث  “�ملو�هب”،  وحم���ور  �لتحتية”  و�لبنية 
“�لبتكار”،  و�لر�بع يف حمور  “�لتكنولوجيا”  حمور 
من بني 27 دولة م�سنفة �سمن �لقت�ساد�ت �لنا�سئة 
و�لهند. ومت  ورو�سيا  �ل�سني  دول مثل  ومتقدمة على 
�أهم  2019، بهدف بحث  �إن�ساء معهد بورتولنز عام 
و�سمان  �ملجتمعات  على  و�لب��ت��ك��ار  �لتكنولوجيا  �آث���ار 
����س��ت��د�م��ة من��وه��ا، و�إط�����الق �ل��ت��ق��اري��ر �ل�����س��ن��وي��ة �لتي 
�لبيانات  ب��اأه��م  وت��زوده��م  �ل��ق��ر�ر  �سناع  معرفة  ت��ع��زز 
على  بالرتكيز  �مل�ستقبل،  ��ست�سر�ف  من  متكنهم  �لتي 

�لقطاعات �حليوية.

- �شراكات عاملية الإجنازات غري حمدودة.
�سعار  �لعام  ه��ذ�  تبنت  �لتي  “كونكورديا”  قمة  وتعد 
حمدودة”،  غري  �إجن���از�ت  ت�سنع  �لعاملية  “�ل�سر�كات 
خالل  نيويورك  مدينة  يف  �سنويا  تنظيمها  يتم  و�لتي 
�أ���س��ب��وع �جلمعية �ل��ع��ام��ة ل���الأمم �مل��ت��ح��دة، و�ح���دة من 
و�لقادة،  �لقر�ر  �لتي جتمع �سناع  �لعاملية  �لقمم  �أكرب 
و�مل�سوؤولني �حلكوميني و�خلرب�ء و�ملفكرين و�ملنظمات، 
�لعاملية،  �ل�سركات  و�ملبتكرين من  �لتنفيذيني  و�ملدر�ء 

لبحث �أهم �لتحديات �لعاملية.
وت���ه���دف �ل��ق��م��ة �إىل �إط�����الق ح�����و�ر ���س��ام��ل لإح�����د�ث 
�لتغيري �مل�ستد�م يف خمتلف �ملجالت، وعقد �ل�سر�كات 
يف  جديدة،  مبادر�ت  و�بتكار  لتطوير  �لهادفة  �لعاملية 
مو�سوعات رئي�سية مثل �ل�ستد�مة �لبيئية، و�لتجارة 
�لعاملية و�ل�سناعة و�سال�سل �لإمد�د، و�لتحول �لرقمي، 
و�لتمكني  �ل�سباب،  ومتكني  �لثقافية  و�لدبلوما�سية 
�ل�سحية،  �مل����ايل، و�خل���دم���ات  و�لإدم������اج  �لق��ت�����س��ادي 

وغريها.

عهود الرومي: نتائج املوؤ�شر توؤكد ريادة الدولة ومتيزها عامليا يف اجلاهزية للم�شتقبل

الإمارات الأوىل عربيا والثالثة بني القت�سادات النا�سئة يف موؤ�سر اجلاهزية للم�ستقبل 
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�ملنذر : �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : على حميد على عبد�هلل �لعوي�ص )جمهول حمل �لإقامة (

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 29،426،317،85 درهم )ت�سعة وع�سرون مليون 
و�أربعمائة و�ستة وع�سرون �ألفاً وثالثمائة و�سبعة ع�سر درهماً وخم�سة وثمانون فل�ساً( وما ي�ستجد 
عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل 
�ملديونية  بت�سوية  �لقانونية قبلكم للز�مكم  �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت  له  �ملنذر يحق  �ملهلة فان  هذه 
�ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار )فيال( رقم 34 �لبالغ م�ساحتها 10،609،56 قدم 
و�ملرهون  لكم  �ململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة  �لأول  معي�سم  مبنطقة   775 رق��م  �لر����ص  قطعة  على  مربع 
للمنذر طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني رقم 

14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة / فاطمة ح�سني حممد - �إمار�تية �جلن�سية - ترغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة )100%( وذلك �إىل �لطرف �لثاين : حممد �ريز ��ستياق 
و�ملعنوية  �ملادية  مقاوماتها  بكافة  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ملن�ساأه  يف  وذل��ك  �جلن�سية،  �جلن�سية  �لهند 
�لتجاري  �ل�سم  كذ�لك  �ملباعة  �ملن�ساأة  يف  و�مل��ع��د�ت  �مل��وج��ود�ت  كافة  �لبيع  ه��ذ�  �سامال  و�ل�سم 
مويلح(  قمة  )مغ�سلة  �مل�سماه  �لفردية  �ملوؤ�س�سة  يف  وذل��ك  و�ملوقع.  و�ل�سهرة  �ملهنية  و�لرخ�سة 

و�لتي تاأ�س�ست باإم�ارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )608438
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ن�سر هذ�  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل - ال�صارقة

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/077095
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت. 
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : حممد حممد �لهاليل عبد �ل�سمد - م�سري �جلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم “784197606528137” �لعن�و�ن : �ل�سارقة – �لقا�سمية - بناية �لقا�سمية 2 - �سقة رقم 

971527087016 رقم  هاتف   - ”13“ رقم  بناية   - ”306“
مو�سوع �لإخطار : �خطار بدفع قيمة �ل�سيك.

�لوق�ائ�ع :  بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ملخط�ر �سيك:
�مل�سرق”  “بنك  على  - رقم “000008” بقيمة “7،500” درهم “ �سبعة �لف و خ�سمائة درهم فقط ل غري” م�سحوب 

م�ستحق �لدفع بتاريخ “18/07/2019”، حيث �ن �ل�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب و �حل�ساب مغلق.
- و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيك  يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و 

�إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 
- و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/08032
�سوري   - �خلطيب  ر�تب  �حمد  بالوكالة/�سلطان  ميثله  و  �جلن�سية  �إمار�تي   - �لقبي�سي  حجي  حممد  علي   : �ل�م�خ�ط�ر 

�جلن�سية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت. 
هاتف رقم : 971568189121

�ملخط�ر �إليه : على �دم �حمد �سهيونى – لبناين �جلن�سية 
�لقا�سمية  �لقبي�سي  بناية   - – �لقا�سمية  �ل�سارقة   : و يحمل بطاقة هوية رقم “784198343086546” �لعن�و�ن 

- بناية رقم 13 - �سقة رقم 2005 - هاتف رقم 971508786565
مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيك. 

�لوقائ�ع : - بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ملخط�ر �سيك: - رقم “000005” بقيمة “7،750” درهم “ 
�سبعة �لف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ل غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني” م�ستحق �لدفع بتاريخ 
�أن �ل�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة  “10/03/2019”، حيث 
�أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية  دفع قيمة �ل�سيك يف فرتة �أق�ساها خم�سة 

لذلك. - و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/08045
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

 : رقم  هاتف  للعقار�ت.   �لقبي�سي  على  مكتب   - �ملزيونة  بناية   - �سغارة  �أبو  حديقة  مقابل   - �سغارة  �أبو  �ل�سارقة    : �لعن�و�ن 
971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : عبد �حلفيظ عبد �لعزيز بهتى - باك�ستاين �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198315148274” 
�لعن�و�ن �ل�سارقة – �لقا�سمية - حمل رقم “5” - بناية �لقبي�سي - بناية رقم “07” 

هاتف رقم : 971522136735 971522460027 
مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيكني. 

�لوق�ائ�ع : بتاريخ �سابق قد حرر �ل�مخ�ط�ر �إليه ل�سالح �ملخط�ر �سيكني وبياناتهما كالتى :
- رقم “000007” بقيمة “9،750” درهم “ ت�سعة �لف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ل غري” م�سحوب على “بنك �مل�سرق” 
“ ت�سعة �لف و �سبعمائة و خم�سون درهم  م�ستحق �لدفع بتاريخ “15/06/2020”  - رقم “000008” بقيمة “9،750” درهم 
قابل  يقابلهما ر�سيد  �ل�سيكني ل  �أن  “15/09/2020”، حيث  بتاريخ  �لدفع  �مل�سرق” م�ستحق  “بنك  فقط ل غري”م�سحوب على 
لل�سحب. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكني يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار 
�إخطاركم  �ل�سارقة  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  �سعادة  من  �ل�مخطر  يلتم�ص  وعليه   - لذلك.  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  باإتخاذ  يقوم  �سوف  �إل  و 

بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07111
�سوري   - �خلطيب  ر�تب  �حمد  بالوكالة/�سلطان  ميثله  و  �جلن�سية  �إمار�تي   - �لقبي�سي  حجي  حممد  علي   : �ل�م�خ�ط�ر 

�جلن�سية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت.  
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : �رجونا نايدو �ساد�ر�م - هندي �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784197520765385* �لعن�و�ن 
: �ل�سارقة - بو �سغارة - بناية �لقبي�سي - بناية رقم “2” - �سقة رقم “103” هاتف رقم : 971566093756

مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيكني.
�لوق�ائ�ع : بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ملخط�ر �سيكني و بياناتهما كالتى: - رقم “522736” بقيمة 
بتاريخ  �لدفع  م�ستحق  �لول”  �أبوظبي  “بنك  على  م�سحوب  غري”  ل  فقط  درهم  �لف  �ستة   “ درهم   ”6،000“
“05/08/2020” - رقم “522737” بقيمة “6،000” درهم “ �ستة �لف درهم فقط ل غري” م�سحوب على “بنك 
- و  لل�سحب.  قابل  ر�سيد  يقابلهما  ل  �ل�سيكني  �أن  حيث  �أبوظبي �لول” م�ستحق �لدفع بتاريخ “05/11/2020”، 
عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكني يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار 

و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 
- و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/3938
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت. 
هاتف رقم : 971568189121

�ل�مخ�ط�ر �إليه حممود حممد مو�سى حممد - �أردين �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784197358496137”
�لعن�و�ن عجمان - �لرميلة 1 - بناية �لمرية – �لطابق 4 - �سقة رقم “401 - هاتف رقم 971547007646

مو�سوع �لإخطار : �إخطار يدفع قيمة �ل�سيكات.
�لوق�ائ�ع : - بتاريخ �سابق قد حرر �ملخط�ر �إليه ل�سالح �ملخط�ر �سيكات و بياناتهم كالتى : 

- رقم “000020” بقيمة “6،500” درهم “�ستة �لف وخم�سمائه درهم فقط لغري” م�سحوب على “بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني” م�ستحق 
“�ستة �لف وخم�سمائة درهم فقط لغري” م�سحوب على  “6،500” درهم  “000021” بقيمة  “02/03/2020” - رقم  بتاريخ  �لدفع 
وخم�سمائة  �لف  “�سنة  درهم   ”6،500“ ”000022“ “02/12/2019”  - رقم  بتاريخ  �لدفع  �لوطني” م�ستحق  ر�أ�ص �خليمة  “بنك 
بقيمة   ”000012“ رقم   -  ”02/06/2020“ بتاريخ  �لدفع  �لوطني“ م�ستحق  �خليمة  ر�أ�ص  “ بنك  على  لغري” م�سحوب  فقط  درهم 
فقط ل غري” م�سحوب على “ بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني “ م�ستحق �لدفع بتاريخ “20/12/2020”،  درهم  �آلف  “ثمانية  “8،000” درهم 
حيث �أن �ل�سيكات ل يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات يف فرتة �أق�ساها خم�سة 
�أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. - و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة 

�ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12820
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

 : رقم  هاتف  للعقار�ت.  �لقبي�سي  على  مكتب   - �ملزيونة  بناية   - �سغارة  �أبو  حديقة  مقابل   - �سغارة  �أبو  �ل�سارقة    : �لعن�و�ن 
971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه ر�سا على عليوه على �سالح - م�سري �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198913726190”
�لعن�و�ن : عجمان - �لرميلة 1 - بناية �لأمرية – �سفة رقم “104”  هاتف رقم 971545758383

مو�سوع �لإخطار �إخطار بدفع قيمة �ل�سيكات. 
�لوقائ�ع : بتاريخ �سابق قد حرر �ملخط�ر �إليه ل�سالح �ملخط�ر �سيكات و بياناتهم كالتي:

�لدفع  �مل�سرق” م�ستحق  “بنك  على  - رقم “000001” بقيمة “5،000” درهم “ خم�سة �لف درهم فقط ل غري” م�سحوب 
على  بتاريخ “15/11/2019”  - رقم “000006” بقيمة “5،000” درهم “ خم�سة �لف درهم فقط ل غري” م�سحوب 
“15/02/2020”  - رقم “000007” بقيمة “5،000” درهم “ خم�سة �آلف درهم  بتاريخ  �لدفع   �مل�سرق” م�ستحق  “بنك 
�ن �ل�سيكات ل يقابلهم ر�سيد  حيث    ،”15/05/2020“ بتاريخ  �لدفع  �مل�سرق” م�ستحق  “بنك  على  فقط ل غري” م�سحوب 
قابل لل�سحب و �لتوقيع غري مطابق. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات يف فرتة �أق�ساها خم�سة 
�أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. - و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب 

�لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12822
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت.
هاتف رقم : 971568189121

�ملخط�ر �إليه : مطر نايف مطر �ل�سبع - فل�سطيني �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198268246257”
�لعن�و�ن : �ل�سارقة - �لنهدة - بناية �لقبي�سي 9 - �سقة رقم “1305” - هاتف رقم : 971562606023

مو�سوع �لإخطار : �خطار بدفع قيمة �ل�سيكني.
�لوق�ائ�ع : بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ل�م�خ�ط�ر �سيكني و بياناتهما كالتى:

- رقم “000012” بقيمة “10،000” درهم “ ع�سرة �لف درهم فقط ل غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبي �لتجاري” م�ستحق 
�لدفع بتاريخ “27/05/2019” - رقم “000013” بقيمة “10،000” درهم “ ع�سرة �لف درهم فقط ل غري” م�سحوب 

على “بنك �أبوظبي �لتجاري” م�ستحق �لدفع بتاريخ “15/09/2019”
حيث �أن �ل�سيكني ل يقابلهما ر�سيد قابل لل�سحب.  - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكني يف فرتة 
�أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. - و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من 

�سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12804
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

برقم  �ل�سارقة  باإمارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784199463925976 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي   - �سغارة  �أبو  حديقة  مقابل   - �سغارة  �أبو  �ل�سارقة    : �لعن�و�ن   SH20171219C47959

للعقار�ت.  هاتف رقم : 971568189121
�ل�م�خ�ط�ر �إليه �سيلفاموتو كومار موتو�سامي – هندي �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198373204373”

971509503164 رقم  “1604” هاتف  رقم  �سقة   - �لعن�و�ن �ل�سارقة - بو�سغارة - بناية �لقبي�سي 8 
مو�سوع �لإخطار �إخطار بدفع قيمة �ل�سيكات. 

�لوق�ائ�ع :- بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ل�م�خ�ط�ر �سيكات و بياناتهم كالتى:
ت�سارترد”  �ستاندرد  “بنك  على  غري” م�سحوب  ل  فقط  درهم  خم�سمائة  و  “�سبعة  “7،500” درهم  “013337” بقيمة  رقم   -
م�ستحق �لدفع بتاريخ “06/03/2019”  رقم “013338” بقيمة “7،500” درهم “ �سبعة و خم�سمائة در�هم فقط ل غري” 
م�سحوب على “بنك �ستاندرد ت�سارترد” م�ستحق �لدفع بتاريخ “06/06/2019” - رقم “013339” بقيمة “7،500” درهم “ 
“06/09/2019”  - رقم  “بنك �ستاندرد ت�سارترد” م�ستحق �لدفع بتاريخ  �سبعة و خم�سمائة درهم فقط ل غري” م�سحوب على 
“ �سبعة و خم�سمائة درهم فقط ل غري” م�سحوب على “بنك �ستاندرد ت�سارترد” م�ستحق  “7،500” درهم  “013340” بقيمة 
�لدفع بتاريخ “12/02/2020”، حيث �أن �ل�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة 
دفع قيمة �ل�سيكات يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. - و عليه 

يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03945
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت.  هاتف رقم : 971568189121
�ملخط�ر �إليه عامر عبيد �سامل على - جزر �لقمر �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198628657979” 

�لعن�و�ن : عجمان - �لنعيمية 3 - بناية عجمان 1 – �سقة رقم “407 - هاتف رقم 971501161612
مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيكات.

�لوق�ائع : بتاريخ �سابق قد حرر �ل�مخط�ر �إليه ل�سالح �ملخط�ر �سيكات و بياناتهم كالتي :
- رقم “000022” بقيمة “3،500” درهم “ثالثة �لف و خم�سمائة درهم فقط ل غري” م�سحوب على “م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي” 
ل  فقط  درهم  خم�سمائة  و  �لف  “ثالثة  درهم   ”3،500”“ بقيمة   ”000023“ رقم   -  ”20/08/2019“ بتاريخ  �لدفع  م�ستحق 
غري”م�سحوب على “ م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي “ م�ستحق �لدفع بتاريخ “20/11/2019” - رقم “000024” بقيمة “3،500” درهم 
غري” م�سحوب على “ م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي “ م�ستحق �لدفع بتاريخ “20/02/2020”  ل  فقط  درهم  خم�سمائة  و  �لف  “ثالثة 
�ل�سالمي  �ل�سارقة  “ م�سرف  على  درهم فقط ل غري” م�سحوب  و خم�سمائة  �لف  “ ثالثة  درهم   3،500”“ “000025بقيمة  رقم   -
عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه  و   - لل�سحب.  قابل  ر�سيد  يقابلهم  ل  �ل�سيكات  �أن  “04/08/2020”، حيث  بتاريخ  �لدفع  “ م�ستحق 
بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. - 

وعليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/6684
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت. 
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه : حامت �بر�هيم يو�سف �لكناين - م�سري �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198041831078”
�لعن�و�ن �ل�سارقة - �لقا�سمية - بناية �لقبي�سي - بناية رقم “13” – �سقة رقم “1105” - هاتف رقم : 971588135420

مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيكات. 
�لوق�ائ�ع : بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ل�م�خ�ط�ر �سبكات و بياناتهم كالتى:

“7،750” درهم  �سبعة �لف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ل غري م�سحوب على بنك �لمار�ت دبي �لوطني  “000001” بقيمة  - رقم 
م�ستحق �لدفع بتاريخ “12/02/2020”  - رقم “000006” بقيمة 7،000” درهم “ �سبعة �لف درهم فقط ل غري” م�سحوب على بنك 
فقط  درهم  �لف  “ �سبعة  “7،000” درهم  “000007” بقيمة  رقم   - ”01/04/2020“ بتاريخ  �لدفع  م�ستحق  �لوطني  دبي  �لمار�ت 
 ”7،000“ بقيمة   ”000008“ رقم   -  ”01/07/2020“ بتاريخ  �لدفع  م�ستحق  �لوطني  دبي  �لمار�ت  “بنك  على  غري” م�سحوب  ل 
�أن  حيث    ”01/10/2020“ بتاريخ  �لدفع  م�ستحق  �لوطني  دبي  �لمار�ت  بنك  على   م�سحوب  غري”  ل  فقط  درهم  �لف  �سبعة   “ درهم 
�ل�سيكات ل يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من 
تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك.  - و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة 

�إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12805
�سوري   - �خلطيب  ر�تب  �حمد  بالوكالة/�سلطان  ميثله  و  �جلن�سية  �إمار�تي   - �لقبي�سي  حجي  حممد  علي   : �ل�م�خ�ط�ر 

�جلن�سية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت. 
هاتف رقم : 971568189121

�ل�م�خ�ط�ر �إليه حممد ��سف حبيب �هلل - باك�ستاين �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784197958540649”
971552801251 رقم  هاتف   - �لعن�و�ن : �ل�سارقة - �ملجاز - بناية �لقبي�سي 10 - �سقة رقم “1903 

مو�سوع �لإخطار �إخطار بدفع قيمة �ل�سيك. 
�لوق�ائ�ع :- بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ل�م�خ�ط�ر �سيك: - رقم “000008” بقيمة “8،750” درهم 
و خم�سون درهم فقط ل غري” م�سحوب على “بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني” م�ستحق �لدفع  �سبعمائة  و  �لف  “ ثمانية 
بتاريخ “10/03/2019”، حيث �أن �ل�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب ، و �حل�ساب مغلق.  - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر 
يقوم  �سوف  �إل  و  �لإخطار  ��ستالم  تاريخ  �أيام من  �أق�ساها خم�سة  �ل�سيك  يف فرتة  بال�سرورة دفع قيمة  �إليه  �ل�م�خ�ط�ر 

باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 
- و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/6692
�سوري   - �خلطيب  ر�تب  �حمد  بالوكالة/�سلطان  ميثله  و  �جلن�سية  �إمار�تي   - �لقبي�سي  حجي  حممد  علي   : �ل�م�خ�ط�ر 

�جلن�سية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت. 
هاتف رقم : 971568189121

�ملخط�ر �إليه : �حمد خمي�ص دياب �بر�هيم - م�سري �جلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198820792970”
�لعن�و�ن : عجمان - �لنعيمية 2 – بناية عجمان 3 - �سقة رقم “102” - هاتف رقم : 971503345410

مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيك. 
�لوق�ائ�ع : بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ل�م�خ�ط�ر �سيك:

�لإ�سالمي”  دبي  “بنك  على  - رقم “100039” بقيمة “7،000” درهم “�سبعة �آلف درهم فقط ل غري” م�سحوب 
م�ستحق �لدفع بتاريخ “28/07/2020”، حيث �أن �ل�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب.

��ستالم  تاريخ  من  �أيام  خم�سة  �أق�ساها  فرتة  يف  �ل�سيك   قيمة  دفع  بال�سرورة  �إليه  �ل�م�خ�ط�ر  �ل�مخ�ط�ر  يعلن  عليه  و   -
�لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. - و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة 

�ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07085
�سوري   - �خلطيب  ر�تب  �حمد  بالوكالة/�سلطان  ميثله  و  �جلن�سية  �إمار�تي   - �لقبي�سي  حجي  حممد  علي   : �ل�م�خ�ط�ر 

�جلن�سية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت. 
هاتف رقم : 971568189121

   ”784198663981599“ رقم  و يحمل بطاقة هوية  �سوري �جلن�سية   - بيلونى  : عبد�هلل م�سطفى  �إليه  �ملخط�ر 
�لعن�و�ن : عجمان - �لنعيمية 3 – بناية عجمان 1 – �سقة رقم “109” - هاتف رقم : 971582899613 

مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيك. 
�لوق�ائ�ع : بتاريخ �سابق قد حرر �ل�م�خ�ط�ر �إليه ل�سالح �ل�م�خط�ر �سيك:

- رقم “000019” بقيمة “5،750” درهم “خم�سة �لف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ل غري” م�سحوب على “بنك 
�لإمار�ت دبي �لوطني” م�ستحق �لدفع بتاريخ “01/06/2019”، حيث �أن �ل�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب.

- و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيك يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار 
و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/08031
�ل�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي �لقبي�سي - �إمار�تي �جلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان �حمد ر�تب �خلطيب - �سوري �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة برقم

�لعن�و�ن : �ل�سارقة  �أبو �سغارة - مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب على �لقبي�سي للعقار�ت.  هاتف رقم : 971568189121
�ملخط�ر �إليها : �ق�سى �عجاز �حمد �عجاز �حمد - باك�ستانية �جلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم “784199063290482”

�لعن�و�ن �ل�سارقة - �أبو �سغارة – مقابل حديقة �أبو �سغارة - بناية �ملزيونة - �سقة رقم “1401” - هاتف رقم 971561923830
مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيكات.

�لوق�ائ�ع :- بتاريخ �سابق قد حررت �ل�م�خ�ط�ر �إليها ل�سالح �ملخط�ر �سيكات و بياناتهم كالتى : 
ل غري” م�سحوب على “بنك �لإمار�ت دبي �لوطني” م�ستحق  فقط  درهم  و�أربعمائة  �لف  “�أربعة  “4،400” درهم  بقيمة  - رقم “000008 
�أربعمائة درهم فقط ل غري” م�سحوب على  “ �أربعة �لف و  “4،400” درهم  “000009 بقيمة  “05/04/2020” - رقم  �لدفع بتاريخ 
و  �لف  “ �أربعة  “4،400” درهم  بقيمة   000010“ رقم   -  ”05/06/2020“ بتاريخ  �لدفع  “م�ستحق  �لوطني  دبي  �لإمار�ت  بنك   “
 000011“ رقم   - ”05/08/2020“ بتاريخ  �لدفع  “م�ستحق  �لوطني  دبي  �لإمار�ت  “ بنك  درهم فقط ل غري” م�سحوب على  �أربعمائة 
بتاريخ  �لدفع  “ م�ستحق  �لوطني  دبي  �لإمار�ت  “ بنك  على  درهم فقط ل غري” م�سحوب  و خم�سمائة  �لف  “ �ستة  “6،500” درهم  بقيمة 
�ل�سيكات ل يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خ�ط�ر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات  �أن  “21/10/2020”،  حيث 
يف فرتة �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. - و عليه يلتم�ص �ل�مخطر من �سعادة 

�لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7814(

�ملنذر: �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : على حميد على عبد�هلل �لعوي�ص )جمهول حمل �لإقامة (

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 29،426،317،85 درهم )ت�سعة وع�سرون مليون 
ي�ستجد  وما  فل�ساً(  وثمانون  وخم�سة  درهماً  و�سبعة ع�سر  وثالثمائة  �ألفاً  و�ستة وع�سرون  و�أربعمائة 
عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل 
�ملديونية  بت�سوية  للز�مكم  قبلكم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  له  يحق  �ملنذر  فان  �ملهلة  هذه 
�ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم s10 بالطابق رقم b1 مببنى جمري� باى تاور �ك�ص 
3 رقم 1 �لبالغ م�ساحته 500،52 قدم مربع و�ملو�قف رقم  b1-14 على قطعة �لر�ص رقم 907 
و�ملادتني  �لقانون  لحكام  طبقا  للمنذر  و�ملرهون  لكم  �ململوك  دبي  باإمارة  �خلام�سة  �لثنية  مبنطقة 
)25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7813(

�ملنذر: �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : على حميد على عبد�هلل �لعوي�ص )جمهول حمل �لإقامة (

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 29،426،317،85 درهم )ت�سعة وع�سرون مليون 
ي�ستجد  وما  فل�ساً(  وثمانون  وخم�سة  درهماً  و�سبعة ع�سر  وثالثمائة  �ألفاً  و�ستة وع�سرون  و�أربعمائة 
عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل 
�ملديونية  بت�سوية  للز�مكم  قبلكم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  له  يحق  �ملنذر  فان  �ملهلة  هذه 
�ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم s11 بالطابق رقم b1 مببنى جمري� باى تاور �ك�ص 
3 رقم 1 �لبالغ م�ساحته 441،32 قدم مربع و�ملو�قف رقم  b1-15 على قطعة �لر�ص رقم 907 
و�ملادتني  �لقانون  لحكام  طبقا  للمنذر  و�ملرهون  لكم  �ململوك  دبي  باإمارة  �خلام�سة  �لثنية  مبنطقة 
)25( و )26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7812(

�ملنذر : �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : على حميد على عبد�هلل �لعوي�ص )جمهول حمل �لإقامة (

وع�سرون  )ت�سعة  دره��م   29،426،317،85 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�ألفاً وثالثمائة و�سبعة ع�سر درهماً وخم�سة وثمانون فل�ساً( وما  و�أربعمائة و�ستة وع�سرون  مليون 
عن  �متناعكم  وح��ال  تاريخه  م��ن  يوما  ث��الث��ون  خ��الل  للمنذر  قانونية  ف��ائ��دة  م��ن  عليها  ي�ستجد 
�ل�سد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم للز�مكم بت�سوية 
�ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار )فيال( رقم 87 �لبالغ م�ساحتها 4،543،34 
باإمارة دبي �ململوك لكم و�ملرهون  735 مبنطقة نخلة جمري�  قدم مربع على قطعة �لر�ص رقم 
للمنذر طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني رقم 

14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7815(

�ملنذر: �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : على حميد على عبد�هلل �لعوي�ص )جمهول حمل �لإقامة (

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 29،426،317،85 درهم )ت�سعة وع�سرون مليون 
ي�ستجد  وما  فل�ساً(  وثمانون  وخم�سة  درهماً  و�سبعة ع�سر  وثالثمائة  �ألفاً  و�ستة وع�سرون  و�أربعمائة 
عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل 
�ملديونية  بت�سوية  للز�مكم  قبلكم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  له  يحق  �ملنذر  فان  �ملهلة  هذه 
�ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم s09 بالطابق رقم b1 مببنى جمري� باى تاور �ك�ص 
3 رقم 1 �لبالغ م�ساحته 500،52 قدم مربع و�ملو�قف رقم  b1-13 على قطعة �لر�ص رقم 907 
و�ملادتني  �لقانون  لحكام  طبقا  للمنذر  و�ملرهون  لكم  �ململوك  دبي  باإمارة  �خلام�سة  �لثنية  مبنطقة 
)25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7816(

�ملنذر: �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : على حميد على عبد�هلل �لعوي�ص )جمهول حمل �لإقامة (

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 29،426،317،85 درهم )ت�سعة وع�سرون مليون 
ي�ستجد  وما  فل�ساً(  وثمانون  وخم�سة  درهماً  و�سبعة ع�سر  وثالثمائة  �ألفاً  و�ستة وع�سرون  و�أربعمائة 
عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل 
�ملديونية  بت�سوية  للز�مكم  قبلكم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  له  يحق  �ملنذر  فان  �ملهلة  هذه 
�ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم s08 بالطابق رقم b1 مببنى جمري� باى تاور �ك�ص 
3 رقم 1 �لبالغ م�ساحته 482،44 قدم مربع و�ملو�قف رقم  b1-12 على قطعة �لر�ص رقم 907 
و�ملادتني  �لقانون  لحكام  طبقا  للمنذر  و�ملرهون  لكم  �ململوك  دبي  باإمارة  �خلام�سة  �لثنية  مبنطقة 
)25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7811(

�ملنذر : �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع
�ملنذر �إليه : على حميد على عبد�هلل �لعوي�ص )جمهول حمل �لإقامة (

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 29،426،317،85 درهم )ت�سعة وع�سرون مليون 
و�أربعمائة و�ستة وع�سرون �ألفاً وثالثمائة و�سبعة ع�سر درهماً وخم�سة وثمانون فل�ساً( وما ي�ستجد 
عليها من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل 
�ملديونية  بت�سوية  �لقانونية قبلكم للز�مكم  �تخاذ كافة �لج��ر�ء�ت  له  �ملنذر يحق  �ملهلة فان  هذه 
�ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار )فيال( رقم 16 �لبالغ م�ساحتها 24،704،04 قدم 
و�ملرهون  لكم  �ململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة  �لثانية  �حلبية  مبنطقة   60 رق��م  �لر����ص  قطعة  على  م��رب��ع 
للمنذر طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني رقم 

14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
 الإنابة الق�صائية رقم 12 ل�صنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
�إىل �ملنفذ �سده / حممد بن منر بن حممد �حلميد�ين  
ل�سالح �ملنفذ له / �سركة �ي دى ��ص �سيكيورتيز - ذ م م   

تعلن حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لإثنني 
�ملو�فق 2021/9/27 ، وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
مقد�ره  ��سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة  مربع  مرت   3599.4 مب�ساحة  �لعالية  مبنطقة   )2095( رقم  قطعة  �لعقار 
�لإلكرتوين  �ملوقع  على  وذلك  �حلال  �قت�سى  �إن  �لتالية  �ليام  ويف  وذلك  درهم(،  ماليني  )�أربعة  درهم،   )4،000،000(

http: www.emiratesauction.ae : لالإمار�ت للمز�د�ت
20% من �لثمن �ملقدر  يتوجب على �لر�غب بالإ�سرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت 

للمز�د�ت  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.
�أيام على  للبيع بثالثة  �ملحدد  �ملوعد  �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لتقدم باعرت��سه معزز�  وعلى كل من له �عرت��ص 

�لأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
 الإنابة الق�صائية رقم 12 ل�صنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(

�إىل �ملنفذ �سده / حممد بن منر بن حممد �حلميد�ين  
ل�سالح �ملنفذ له / �سركة �ي دى ��ص �سيكيورتيز - ذ م م   

تعلن حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لإثنني 
�ملو�فق 2021/9/27 ، وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
مقد�ره  ��سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة  مربع  مرت   3599.4 مب�ساحة  �لعالية  مبنطقة   )2095( رقم  قطعة  �لعقار 
�لإلكرتوين  �ملوقع  على  وذلك  �حلال  �قت�سى  �إن  �لتالية  �ليام  ويف  وذلك  درهم(،  ماليني  )�أربعة  درهم،   )4،000،000(

http: www.emiratesauction.ae : لالإمار�ت للمز�د�ت
20% من �لثمن �ملقدر  يتوجب على �لر�غب بالإ�سرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت 

للمز�د�ت  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.
�أيام على  للبيع بثالثة  �ملحدد  �ملوعد  �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لتقدم باعرت��سه معزز�  وعلى كل من له �عرت��ص 

�لأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : مركز ريليبل للعمال - �س ذ م م  
ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�سكل   - �ملطينة   - �لغرير  ع��ق��ار�ت  ملك   3-2 : حم��ل  �ل��ع��ن��و�ن 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم   801010  : �لرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية 
1331184 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري 
، وذلك مبوجب قر�ر  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�سجل  يف 
حماكم دبي بتاريخ 2020/8/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2020/8/11 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
ي�شرى و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 703 
 045588206  : - هاتف  �لتجاري  - �خلليج  بردبي   - �مني  ع��ادل  ي�سرى  ملك 
فاك�ص : 045588204 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ي�شرى و�شركاه لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري 
د�ئرة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   045588204  : ف��اك�����ص   045588206  : ه��ات��ف 
لت�سفية  �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
مركز ريليبل للعمال - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2020/8/11 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/8/11 
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
 اعالن بالن�صر  للم�صتاأنف �صده للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  

يف �صحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية 
يف الإ�صتئناف رقم 2021/1444 مدين

بناء علي طلب �مل�ستاأنف : �سركة ديز�ينو ل�سيانة �ل�سيار�ت فرع 1
�ىل �مل�ستاأنف �سده : �رونا مادومال ديلوك�سا دون 

�نت مكلف باحل�سور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى رقم )1(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   - �ل�سارقة  ��ستئناف 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك يف يوم 
�لإثنني �ملو�فق 2021/9/27 يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - 

بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد يعقوب فايز اهلل   

مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003391/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد يعقوب فايز �هلل

�لعنو�ن : �ل�سارقة - �لغافية 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ عبد�لرحيم عبد�لغفار - �جلن�سية : باك�ستاين  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 49882 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0004104 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه �لطريق �ملفيد للغ�سيل �ليدوي لل�سيار�ت ،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/08 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

�ملذكورة بالرقم �أعاله  ل�سالح حم�سن على كر�مت على، بالتايل:
ن�ص �حلكم  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري :

باإلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدى للمدعى مبلغ �ستة �آلف و خم�سمائة و �أربعة ع�سر درهما 
�لر�سوم  باقي  من  �ملدعي  و�إع��ف��اء  �ملنا�سبة  و�مل�سروفات  �لر�سوم   و  درهما   6514  (
�ملدة  قابال لال�ستئناف خالل  ز�د على ذلك من طلبات. حكما  فيما  �لدعوى  ورف�ص 

�لقانونية ...... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة ال�صارقة الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�صتعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0006336 يف  الدعوى رقم

 �إىل جميلة ح�سن خلف �حلو�سني - جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - �لهاتف: 0526377776
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / �أحمد مو�سى حممد �سامل �لعنو�ن / حمل �لإقامة: �مارة دبي منطقة �لقرهود بجو�ر حمطة مرتو جيجيكو 

بناية بو�سقر �لقدمية �لطابق �لثالث مكتب رقم 304 رقم �لهاتف : 971553404177 
�ملاثل و�عالن �ملدعى عليه  ب����� :  يتلم�ص �ملدعي من حمكمتكم �ملوقرة �لتف�سل بقيد �لنز�ع  �أعاله للمطالبة  �أقام �لدعوى �ملذكورة  قد 
�لدعوي وم�ستند�تها وع�سى ما يقدمه له �خل�سوم وذلك  �ور�ق  �لدور لالطالع على  �أول: ندب خبري ح�سابي �ساحب  بالآتي:  �حلكم 
لبيان �لعالقة �طر�ف �لدعوى وبيان جميع �ملبالغ �لتي تخ�ص �ل�سركة )�سركة �لعلني للمز�د �لإلكرتوين ذ.م.م،( يف ح�سابها �ل�سخ�سي 
�لتا�سي�ص من  �رب��اح كل طرف وفق عقد  �خ��ري عن طريقها �و مبوجب ت�سريح منها وبيان  �و �ي بنك  �بوظبي �ل�سالمي  يف م�سرف 
تلك �ملبالغ و�لت�سريح للخربة بالنتقال �ىل م�سرف �بوظبي �ل�سالمي �و �ي م�سرف لبيان �ملبالغ �لتي تخ�ص )�سركة �لعلني للمز�د 
�لإلكرتوين ذ.م.م،( و�لتي مت �يد�عها يف ح�ساب �ملدعى عليها �سو�ء كان عن طريقها �و عن طريق متعاملني �ل�سركة �و موظفيها �و من هو 
قائم بالد�رة ويف �لجمال بحث �سائر عنا�سر �لدعاء و�لدفاع ، و�سول ً �يل ت�سفية �حل�ساب وحترير تقرير مف�سل وموؤيد �سامل لكافة 
�ملاأمورية �آنفة �لذكر مع �ل�سماح للخبري ب�سماع �أقو�ل �لطر�ف و�ل�سهود دون حلف �ليمني و�لنتقال �ىل �أي جهة يرى لزما �لنتقال �ليها 
لبحث وبيان �لدعوي من كافة �لوجه.. ثانيا ً: �لحتفاظ لنا بحق تعديل �لطلبات وفق ما يف�سر عنه تقرير �خلربة.  ثالثا : �إلز�م �ملدعى 
عليه بالر�سوم و�مل�سروفات و�لتعاب. لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لأمور �مل�ستعجلة �لثانية حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية 
�سباح يوم ....... �ملو�فق 2021/09/27 �ل�ساعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستند�ت ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006373 يف  الدعوى رقم

�إل�ى �ملدعي عليه : حبيب �هلل عطاء �هلل 
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�سارقة، منطقة �ملجاز 2، بناية �ملنزل �لعربي، �سقة رقم 207، �لطابق 2 

 هاتف: 0559513786 - بريد �لكرتونى: hussain4975@gmail.com - �ص.ب 3212 �ل�سارقة.
�إعالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لجنليزية. 

- بناء على طلب �ملدعية/ �سركة جمموعة �لإمار�ت لالت�سالت )جمموعة �ت�سالت( �ص م ع 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاإنه قد �قام �لدعوى مطالبا 

- �إلز�م �ملدعى عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 23،663.14 درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام. يف جميع �لأحو�ل �إلز�م �ملدعى عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 

�ملحكمة  �لإحت��ادي��ة  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أم��ام   2021/09/26 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �أن��ت 
�لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 11( �سخ�سيا �أو بو��سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اإعالن ملخ�س القرار ال�صادر عن عدالة املحكمة املوقرة 

يف الدعوى رقم 10 ل�صنة 2021 اإجراءات اإع�صار
ب�سفتي �أنا / وليد خمي�ص بن �سويد�ن خبري� يف �سوؤون �إعادة �لتنظيم �ملايل و�لإفال�ص مبحاكم دبي �ملوقرة ، لذ� 
يرجي �لتف�سل بالعلم �أنه قد مت تعييني من قبل مقام حمكمة دبي �ملوقرة يف �لدعوي �ملذكورة بالرقم �أعاله 
�أمو�ل  وت�سفية  �ع�سار  �إج��ر�ء�ت  فتح  بقبول طلب   02/09/2021 بجل�سة  قامت  قد  �ملوقرة  �ملحكمة  و�أن   ،
�ملدينني / حممد عبد �لرحيم عبد �لرز�ق �لفهيم و �إبر�هيم عبد �لرحيم عبد �لرز�ق �لفهيم  و �إ�سماعيل عبد 
�أو مطالبة لدى  �أي �إعرت��ص  �ل��رز�ق �لفهيم. لذ� نود تبليغ جميع �لد�ئنني وعلى كل من لديه  �لرحيم عبد 
�ملدينني / حممد عبد �لرحيم عبد �لرز�ق �لفهيم و �إبر�هيم عبد �لرحيم عبد �لرز�ق �لفهيم و �إ�سماعيل عبد 
�إلينا ب�سفتنا �خلبري �ملعني من قبل �ملحكمة بكافة �مل�ستند�ت و �لأور�ق  ، �لتقدم  �ل��رز�ق �لفهيم  �لرحيم عبد 
�لثبوتية �ملوؤيدة ملبلغ �لدين �مل�ستحق لكم يف ذمة �ملدين وذلك خالل مدة ل تزيد عن 20 يوم عمل من تاريخ 
�لذهبي  �لأعمال  بناية مركز  �سارع بور �سعيد -  : دبي - ديرة -  �لتايل  �لعنو�ن  �لقر�ر.  وذلك علي  ن�سر هذ� 
-  خلف - وكالة ني�سان - مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 - ف : 2208804-04 - هاتف متحرك 

hpaauditing@gmail.com : 0509268520 - �لربيد �لإلكرتوين :
خبري اإعادة التنظيم املايل والإفال�س
اأ/ وليد خمي�س بن �صويدان

اإعــــــــــــــالن 

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1002
ف�ي  ترغ�ب  �لإم�����ار�ت،   : �جلن�س�ية   - نظ�ر  غ�الم  �سمريه   : �ل�س�يدة  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
يعق�وب  فرح�ات  �ل�س�يد:  �إل�ى  وذل�ك   )%100( �لبالغ�ة  ح�س�تها  ك�ام�ل  ع�ن  و�لتن�ازل  �لبي�ع 
�لنج�وم  ق�س�ر  مط�ع�م  )مط�بخ  �مل�سماه  �لرخ�س�ة  يف  باك�ستان،   : �جلن�سية   - يعق�وب  ح�اجي 
�خلم��ص( تاأ�س�س�ت باأم�ارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )718476( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية بال�سارقة.
تعديالت �خرى: تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �إىل )وكيل خدمات(.

2013 يف  وعمالبن�ص �مل��ادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1003
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن �ل�سيد: حمم�د جمي�ل ن�ور ج�ان - �جلن�سية: باك�ستان، يرغ�ب 
�م�ني  �ل�س�يد:  �إل�ى  وذل�ك   )%100( �لبالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي 
�حلك��م ز�ر ح�ك�يم - �جلن�سية: باك�ستان، ف�ي �لرخ�س�ة �مل�س�ماه )�ملدين�ة �لكبي�رة لتج�اره 
�لنفاي�ات و�خل�رده �ملعدني�ه( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة �ل�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )739988( 
�ملادة  بال�سارقة. تعديالت �خرى: وعمالبن�ص  �لتنمي�ة �لقت�س�ادية  د�ئ�رة  �ل�س�ادرة م�ن 
�لكاتب  2013 يف �سان  �لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�سنة  )14( فقرة )5( من �حكام 
�لجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ه��ذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل. 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1005
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن �ل�سيد : ن�ور �ل�س�الم عب�د�لغني - �جلن�سية: بنغالدي�ص، يرغ�ب 
ف�ي �لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�س�يد : �جم�د ح�س�ني 
�حم�د ح�س�ني - �جلن�س�ية : ب�نغالدي�ص، ف�ي �لرخ�س�ة �مل�س�ماه )�لق�س�ى لت�س�ليح �لط�ار�ت( 
�لتنمية  د�ئ��رة  من  �ل�سادرة   )507797( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�س�ت 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �مل��ادة  وعمالبن�ص  �خ��رى:  تعديالت  بال�سارقة.  �لقت�سادية 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ�  �لكاتب  2013 يف �سان  �لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�سنة 
�لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 998
يف  يرغب   - ��سرت�ليا  �جلن�سية   - باندي  �سو�تي   / �ل�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�سالون �حلرفة 
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   ) للحالقة 
�سريالنكا.  �جلن�سية   - �سيلفا  ل�سانثا  ر�مي�ص  �يثاجاماج   / �ل�سيد  �إىل    )759094(.

تعديالت �خرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1006
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن �ل�س�يد : عل�ى ح�س�ني �حل�س�ن - �جلن�س�ية : �س�وريا، يرغ�ب ف�ي 
�ل�س�يد:  �إل�ى  وذل�ك   )%100( �لبالغ�ة  ك�ام�ل ح�س�ته  م�ن   )%50( ع�ن  و�لتن�ازل  �لبي�ع 
��س�ماعيل ف�ار�ص �جلب�ر �ل�س�و�يل - �جلن�س�ية: �س�وريا، ف�ي �لرخ�س�ة �مل�س�ماه )كافتريي�ا ت�وت 
د�ئ�رة  �ل�س�ادرة م�ن  �ل�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )770608(  باأم�ارة  تاأ�س�س�ت  وتف�اح( 
�لتنمي�ة �لقت�س�ادية بال�سارقة. تعديالت �خرى: وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �لع��الن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لج��ر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 999
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن �ل�سيد: حمم�د �كب�ر �حم�د كبي�ر - �جلن�س�ية: بنغالدي�ص، يرغ�ب ف�ي 
�لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�س�يد: حمم�د عب�د�حلى حمم�د 
م�اهر �ل�دين - �جلن�س�ية: ب�نغالدي�ص، ف�ي �لرخ�س�ة �مل�س�ماه )حمم�د �كب�ر �حم�د لتج�اره �لدو�ت 
�لكهربائي�ة و�ل�س�حية( تاأ�س�س�ت باأم�ارة �ل�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )764867( �ل�س�ادرة م�ن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت �خرى: -تغيري �لإ�سم �لتجاري من )حممد �كرب 
�لكهربائية  �لدو�ت  لتجارة  �إىل )حممد عبد�حلي  و�ل�سحية(  �لكهربائية  �لدو�ت  لتجاره  �حمد 
ل�سنة  رق��م )4(  �لحت��ادي  �لقانون  �حكام   فقرة )5( من  �مل��ادة )14(  و�ل�سحية(. وعمالبن�ص 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1004
ليكن معلوماً للجميع باأن كل من :

ب�ر�در �قت�س�ادي ف�رد - �جلن�سية: �ي�ر�ن، يرغ�ب ف�ي �لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته  �سهر�ب  �ل�سيد:   -1
�لبالغ�ة )50%( وذل�ك �إل�ى �ل�س�يدة : �مي�ان �س�رور �س�عيد �حل�س�ريى �لنعيم�ي - �جلن�سية: �لإمار�ت.

�ي�ر�ن، يرغ�ب ف�ي �لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته  �جلن�س�ي�ة:   - مقيم�ان  �س�عبان  جم�س�ي�د   : �ل�س�يد   -2
�لبالغ�ة )50%( وذل�ك �إل�ى �ل�س�يدة : �مي�ان �س�رور �س�عيد �حل�س�ريى �لنعيم�ي - �جلن�سية: �لإمار�ت.

ف�ي �لرخ�س�ة �مل�س�ماه )خمب�ز �أم�و�ج للرق�اق( تاأ�س�س�ت باأم�ارة �ل�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )517439( 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت �آخرى:- تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة 
فردية( �إىل )وكيل خدمات(.  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحت��ادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7800(

�ملنذر : �و بي ��ص للعقار�ت  - ب�سفتها : �ملوؤجر
�ملندر �ليه : �سعيد �حمد �أو�ن خلدمات حتميل وتفريغ �لب�سائع �ص ذ م م  - ب�سفته : �مل�ستاجر

)جمهول حمل �لقامة(
ف�ان �ملن�ذر ين�ذر �ملن�ذر �إلي��ه ب��س�رورة �س�د�د مبل�غ 55،000 دره�م خ�م�س�ة وخم�س�ون �ل�ف دره�م 
�ملن�ذر  يحم�ل  و  �لإن�ذ�رق�ان�ون�ي�ا  به�ذ�  �إل�ي�ه  �ملن�ذر  تبلي�غ  ت�اريخ  م�ن  �ي�ام  وذل�ك خ�الل خم�س�ة   ،
لل�ز�م  �أد�ء  �م�ر  دع�وي  ت��س�ج�ي�ل  �ل�ي  �ملن�ذر  ي��س�ط�ر  و�س�وف  �لقانوني�ة  �مل�س�وؤولية  ك�اف�ة  �إل�ي�ه 
�ملن�ذر �ل�ي�ه بال��س�د�د و�ذ� تعن�ت �ملن�ذر �ل�ي�ه وع�دم �ل�س�د�د ب�ع�د ��س�تالم ه�ذ� �لن�ذ�ر مل�دة �سه�ر م�ن 
ت�اريخ �إ�س�تالمه �س�وف ي��س�طر �ملن�ذر �ل�ي�ه لت�خ�اذ �لج�ر�ء�ت �لقانوني�ة مبرك�ز ف��ص �ملنازع�ات 
�ليجاري�ة وطل�ب �لخ�الء و�س�د�د ماي�س�ت�ج�د م�ن مب�الغ مرت�س�ده ف�ي ذم�ة �ملن�ذر �ل�ي�ه وي�ح�م�ل 
�ملن�ذر �إل�ي�ه ك�اف�ة �مل�س�وؤوليه �لقانوني�ة م�ع حتمي�ل �ملنذر �ليه كافة مايرتتب على ذلك من ر�سوم 

وم�ساريف و �تعاب حماماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7798(

�ملنذر : ليدر للعقار�ت  - ب�سفتها : �ملوؤجر
�ملندر �ليه : �يه دي �ي لاللكرتونيات - �ص ذ م م  - ب�سفته : �مل�ستاجر

)جمهول حمل �لقامة(
وخم�سون  و�سبعمائة  �لف  ثمانية   8،750 مبل�غ  �س�د�د  ب��س�رورة  �إلي��ه  �ملن�ذر  ين�ذر  �ملن�ذر  ف�ان 
يحم�ل  و  �لإن�ذ�رق�ان�ون�ي�ا  به�ذ�  �إل�ي�ه  �ملن�ذر  تبلي�غ  ت�اريخ  م�ن  �ي�ام  خم�س�ة  خ�الل  وذل�ك  دره��م، 
�ملن�ذر �إل�ي�ه ك�اف�ة �مل�س�وؤولية �لقانوني�ة و�س�وف ي��س�ط�ر �ملن�ذر �ل�ي ت��س�ج�ي�ل دع�وي �م�ر �أد�ء لل�ز�م 
�ملن�ذر �ل�ي�ه بال��س�د�د و�ذ� تعن�ت �ملن�ذر �ل�ي�ه وع�دم �ل�س�د�د ب�ع�د ��س�تالم ه�ذ� �لن�ذ�ر مل�دة �سه�ر م�ن 
ت�اريخ �إ�س�تالمه �س�وف ي��س�طر �ملن�ذر �ل�ي�ه لت�خ�اذ �لج�ر�ء�ت �لقانوني�ة مبرك�ز ف��ص �ملنازع�ات 
�ليجاري�ة وطل�ب �لخ�الء و�س�د�د ماي�س�ت�ج�د م�ن مب�الغ مرت�س�ده ف�ي ذم�ة �ملن�ذر �ل�ي�ه وي�ح�م�ل 
�ملن�ذر �إل�ي�ه ك�اف�ة �مل�س�وؤوليه �لقانوني�ة م�ع حتمي�ل �ملنذر �ليه كافة مايرتتب على ذلك من ر�سوم 

وم�ساريف و �تعاب حماماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7801(

�ملنذر : �ملوثوق للعقار�ت - ب�سفتها : �ملوؤجر
�ملندر �ليه :�تال�ص با�سفيك للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  - ب�سفته : �مل�ستاجر

)جمهول حمل �لقامة(
ف�ان �ملن�ذر ين�ذر �ملن�ذر �إلي��ه ب��س�رورة �س�د�د مبل�غ 6،666 دره�م �ستة �لف �ستمائة �ستة و�ستون 
درهم، وذل�ك خ�الل خم�س�ة �ي�ام م�ن ت�اريخ تبلي�غ �ملن�ذر �إل�ي�ه به�ذ� �لإن�ذ�رق�ان�ون�ي�ا و يحم�ل �ملن�ذر 
لل�ز�م  �أد�ء  �م�ر  دع�وي  ت��س�ج�ي�ل  �ل�ي  �ملن�ذر  ي��س�ط�ر  و�س�وف  �لقانوني�ة  �مل�س�وؤولية  ك�اف�ة  �إل�ي�ه 
�ملن�ذر �ل�ي�ه بال��س�د�د و�ذ� تعن�ت �ملن�ذر �ل�ي�ه وع�دم �ل�س�د�د ب�ع�د ��س�تالم ه�ذ� �لن�ذ�ر مل�دة �سه�ر م�ن 
ت�اريخ �إ�س�تالمه �س�وف ي��س�طر �ملن�ذر �ل�ي�ه لت�خ�اذ �لج�ر�ء�ت �لقانوني�ة مبرك�ز ف��ص �ملنازع�ات 
�ليجاري�ة وطل�ب �لخ�الء و�س�د�د ماي�س�ت�ج�د م�ن مب�الغ مرت�س�ده ف�ي ذم�ة �ملن�ذر �ل�ي�ه وي�ح�م�ل 
�ملن�ذر �إل�ي�ه ك�اف�ة �مل�س�وؤوليه �لقانوني�ة م�ع حتمي�ل �ملنذر �ليه كافة مايرتتب على ذلك من ر�سوم 

وم�ساريف و �تعاب حماماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/7009(
�ملخطر / �سائب ر�تب مزيد جري�سات

�ملخطر �إليه/ �سالي�ص كومار بها �سنكر جو�سي 
�ملو�سوع / طلب �إعالن بالن�سر يف �إخطار باإلغاء توكيل 

رقم )2021/1/162914( 
يخطر �ملخطر / �ملخطر �إليه ب�سرعة �سد�د م�ستحقاتها �لبالغ قدرها )200،000( 
درهم ، مع فائدة قانونية وقدرها 5% من تاريخ قيد �لدعوى حتى �ل�سد�د �لتام 
يف مدة �ق�ساها خم�سة �أيام ، و�إل �سن�سطر �أ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية ، مع 

حتمل �ملخطر �ليه كافة ر�سوم �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7799(

�ملنذر : �ملوثوق للعقار�ت - ب�سفتها : �ملوؤجر
�ملندر �ليه : برو�سايت للخدمات �لفنية - �ص ذ م م - ب�سفته : �مل�ستاجر

)جمهول حمل �لقامة(
ف�ان �ملن�ذر ين�ذر �ملن�ذر �إلي��ه ب��س�رورة �س�د�د مبل�غ 5،431 دره�م خم�سة �لف و�ربعمائة وو�حد 
�إل�ي�ه به�ذ� �لإن�ذ�رق�ان�ون�ي�ا و  وثالثون درهم، وذل�ك خ�الل خم�س�ة �ي�ام م�ن ت�اريخ تبلي�غ �ملن�ذر 
يحم�ل �ملن�ذر �إل�ي�ه ك�اف�ة �مل�س�وؤولية �لقانوني�ة و�س�وف ي��س�ط�ر �ملن�ذر �ل�ي ت��س�ج�ي�ل دع�وي �م�ر �أد�ء 
لل�ز�م �ملن�ذر �ل�ي�ه بال��س�د�د و�ذ� تعن�ت �ملن�ذر �ل�ي�ه وع�دم �ل�س�د�د ب�ع�د ��س�تالم ه�ذ� �لن�ذ�ر مل�دة 
�سه�ر م�ن ت�اريخ �إ�س�تالمه �س�وف ي��س�طر �ملن�ذر �ل�ي�ه لت�خ�اذ �لج�ر�ء�ت �لقانوني�ة مبرك�ز ف��ص 
�ملنازع�ات �ليجاري�ة وطل�ب �لخ�الء و�س�د�د ماي�س�ت�ج�د م�ن مب�الغ مرت�س�ده ف�ي ذم�ة �ملن�ذر �ل�ي�ه 
وي�ح�م�ل �ملن�ذر �إل�ي�ه ك�اف�ة �مل�س�وؤوليه �لقانوني�ة م�ع حتمي�ل �ملنذر �ليه كافة مايرتتب على ذلك 

من ر�سوم وم�ساريف و �تعاب حماماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/1/7844(
�ملن�ذر : �ل�س�ادة �س�تون �أرب �لف�ا 1 فن�د - �س�ر�كة حم�دودة ، �ل�س�ادر ل�ه�ا رخ�س�ة جتاري�ة من مركز دبي �ملايل حتت 
حتمل  �جلن�سية،  فرن�سية  بو�سيو،  بريناديتى  موري�سيتى  �ستيفانى  �لأن�سه/  بالتوقيع  وميثلها   CL2539 رقم 
بطاقة هوية رقم 8-3079639-1973-784، ب�سفتها �ملفو�ص بالتوقيع - �لعنو�ن : دبي - �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة. ت : 0559117877 
�ملن��ذر �إلي�ه : �ل�سيد/ج�ورج توفي�ق مكتب�ي ، لبن�اين �جلن�س�ية، 

رق�م   200 �لأر���ص:  رق�م   - خليف�ة  ب�رج   : وعنو�نه�ا   784-1976-7938174-5 رقم  ه�وي�ة  بطاق�ة  يحم�ل 
�ملبن�ى : 3- ��س�م �ملبن�ى : عط�ارين رق�م �ل�عق��ار : 4209 - رق�م �لط�ابق : 42- رق�م �لبلدي�ة : 826-345- رق�م 

مك�اين: 87496 26279 - دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.  ت : 0523303822
يخط�ر �ملن�ذر �ملن�ذر �إلي�ه ب�اأن�ه ليرغ�ب �ملن�ذر ف�ي جت�دي�د ع�ق�د �ليج�ار ل�س�نة �خ�رى بع�د �نق�س�اء �ملهل�ة �لقانوني�ة 
�لج�ر�ء�ت  كاف�ة  لتخ�اذ  �ملن�ذر  ي�س�طر  �س�وف  و�ل  �لعق�ار،  بي�ع  ف�ي  �ملن�ذر  لرغب�ه  وذل�ك  �سهر�،   )12( ب�  �مل�ق�درة 
�إلي�ه بك�اف�ة ر�س�وم  �ل�دعوى �لق�س�ائية و��ست�س�د�ر �م�ر �لد�ء، م�ع حتمي�ل �ملن�ذر  �ق�ام�ة  �لقانوني�ة �سده مب�ا فيه�ا 

وم�س�اريف �لتقا�س�ي و�ل�سرر و�لعطل و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/4974(
�ملنذرة / �سركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م 

AMMAR BALKIS ملنذر �إليهما / 1- عمار بلقي�ص - �لإحتاد �لرو�سي �جلن�سية�
BALKIS BUILDING CONTG LLC م  م  ذ  �ص   - �لبناء  ملقاولت  بلقي�ص   -2

�ملو�سوع طلب �عالن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم "2021/1/97513"
70،187 درهم )�سبعون  �إليهما ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة  �ملنذر  �ملنذرة /  تنذر 
�لفا ومائة �سبعة وثمانون درهما( يف  موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالمكم 
باإلز�مكم  �إىل �لق�ساء للمطالبة  �آ�سفني للجوء  لهذ� �لإن��ذ�ر، و�إل فاإننا �سن�سطر 
�ل�ستحقاق  تاريخ  9% منذ  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  بذمتكم  �ملرت�سد  ب�سد�د 

وحتى �ل�سد�د �لتام ، مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

يف الدعوى رقم 4805/2021/60 اأمر اأداء  
�ملنظورة يف : �أو�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203 

�لف  وع�سرون  مائة   )120000( مبلغ  ب�سد�د  �سدهما  �ملعرو�ص  بالز�م  �لأم��ر  باإ�سد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
درهم �إمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإ�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف. �ملدعى : 
�يفجنى ن�سكورودوف - عنو�نه : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �إمارة دبي ، منطقة �لرب�ساء جنوب �لر�بعة ، قرية �جلمري� 
�لد�ئرية )JVC( جممع �سالح بن لحج ، بوك A ، �سارع 19 من �سارع قما�سه ، فيال رقم A4 ، بالقرب من كري�ستال 

بال�ص ، 1925673086  �ملطلوب �إعالنه : ز�هد عثمان حاجى حممد عثمان - �سفته : مدعى عليه 
�ملدعي  بالز�م   2021/8/4 بتاريخ  �لإبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  : طلب  �لإع��الن  مو�سوع 
عليهما �لوىل و�لثاين بالت�سامن بان يوؤديا �ىل �ملدعي مبلغ 120،000 درهم )مائة وع�سرون �لف درهما �إمار�تيا( 
وبالر�سوم  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �ل�سيك  ��ستحقاق  تاريخ  من  5% �سنويا  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع   ، �ل�سيك  قيمة 

و�مل�ساريف ، وبعدم قبول ما ز�د عن ذلك من طلبات.   
ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13346 بتاريخ 2021/9/21 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1888/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثامنة رقم 137
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )159.061.15( درهم و�لفائدة  بان  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
�ملدعي  �ل��ز�م   - �ملعجل بال كفالة  بالنفاذ  �لتام و�سمول �حلكم  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  بو�قع 9٪ من  �لقانونية 

عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:دبي يورو �سويتج قري �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �لعمال - مبنى ت�سر�سل تاور - �سقة 32-
3203 - وميثله:ر��سد عبد�هلل علي بن عرب

�ملطلوب �إعالنه :  1- �لكرتوفو�ص �ليكرتوميكانيكال �ص.ذ.م.م   -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/6/6 �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن 
و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )159.061.15( درهم مائة وت�سعة وخم�سون �لف وو�حد و�ستون درهما 
وخم�سة ع�سر فل�سا - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ من تاريخ 2021/1/1 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهما بالر�سوم 
و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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•• اأبوظبي -الفجر:

ي�سارك نادي تر�ث �لإمار�ت يف �لفرتة 22- 24 �سبتمرب �جلاري، يف �لن�سخة �حلادية و�لع�سرين مللتقى 
باإمارة  �حليو�ن«  »ق�س�ص  �سعار  حتت  للرت�ث  �ل�سارقة  معهد  ينظمه  �ل��ذي  للر�وي  �ل��دويل  �ل�سارقة 

�ل�سارقة مب�ساركة 38 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل.
�لعام على م�ساركة  �مل�سرف  �إد�رة �لأن�سطة يف نادي تر�ث �لإم��ار�ت  �ملناعي مدير  ونوه �سعيد بن علي 
�لنادي يف ملتقى �ل�سارقة �لدويل للر�وي، بال�سر�كة �لإ�سرت�تيجية �لتي جتمع �لنادي ومعهد �ل�سارقة 
للرت�ث، و�لأن�سطة �ملتبادلة بينهما، مو�سحاً �ن �لنادي يحر�ص على �مل�ساركة يف �ملحافل �لدورية مثل 

ملتقى �لر�وي �لتي تاأتي يف �إطار ر�سالة �لنادي و�أهد�فه.
تقدم فيها �إد�رة �لأن�سطة  وو�سف �ملناعي م�ساركة نادي تر�ث �لإمار�ت يف هذه �لدورة باأنها “قوية”، 
ور�ساً عن �خلر�ريف بالرتكيز على ق�س�ص �حليو�ن �ت�ساقاً مع �سعار �مللتقى هذ� �لعام تقدمها �سعيدة 
�لو�حدي، وور�ساً عن �حلرف �لرت�ثية �لبحرية يف �لنادي يقدمها بدر �حل�سني تبني �لفنون �لبحرية 

�لتي يقدمها �لنادي لالأطفال.
كما ي�سارك مركز ز�يد للدر��سات و�لبحوث �لتابع للنادي مبعر�ص لكتب و�إ�سد�ر�ت نادي تر�ث �لإمار�ت 
يف حقول �لرت�ث و�لتاريخ و�لثقافة ودو�وين �ل�سعر �لنبطي، كما تاأتي م�ساركة �ملركز �سمن �لربنامج 
�لثقايف �مل�ساحب للملتقى مبحا�سرتني �إحد�هما بعنو�ن “�لبعد �لثقايف و�لرتبوي لق�س�ص �حليو�ن 

ز�يد للدر��سات و�لبحوث، و�لأخرى  �ملن�سوري مديرة مركز  وتقدمها فاطمة  �لإمار�تي”  يف �لرت�ث 
وقر�ءة من رو�ية  �ملعا�سر: ق�س�ص �حليو�ن منوذجاً  �لرو�ئي  �ل�سرد  �ل�سفاهية يف  “�حلكايات  بعنو�ن 

�لغمي�سة” ويقدمها وليد عالء �لدين مدير حترير جملة “تر�ث” �لتي ي�سدرها �لنادي.
ونوهت فاطمة �ملن�سوري باهتمام نادي تر�ث �لإمار�ت باحلكايات �ل�سعبية و�لرو�يات �ل�سفهية وتوثيقها 
بالدر��سات و�لإ�سد�ر�ت �ملختلفة وعرب �سفحات جملة “تر�ث”، حيث �أ�سدر �لنادي �لعديد من �لكتب 
�لتي بحثت يف جمالت �لألغاز و�لأهازيج و�حلكايات �ل�سعبية �لإمار�تية و�خلليجية مثل كتاب “ ذ�كرة 
�لر�وي: ف�سول يف �لثقافة �ل�سعبية و�لتقاليد �ل�سفوية” تاأليف قا�سم بن خلف �لروي�ص �لذي ��سدره 

�لنادي عام 2019.

•• دبي-الفجر:

�أعلنت �لأمانة �لعامة جلائزة حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم �لدولية للت�سوير �ل�سوئي، عن توقيع مذّكرة تفاهم 
�ست�سارك �جلائزة يف مهرجان  حيث  “�إك�سبو2020”،  مع 
�لأ�سو�ء �ل�ستثنائي “كاليدو�سكوب”، �لذي �سيقام يف �لهو�ء 
�لدويل  لهذ �حلدث  �ل�ستة  �لأ�سهر  �مل�ساء، طو�ل  �لطلق يف 
�لكبري. “كاليدو�سكوب” �سيحتفي بالفوتوغر�فيا و�لفنون 

�ملهرجان  يرتبط  كما  �أم�سية.   182 م��دى  على  �ل�سوئية 
�لرتفيهية  وع��رو���س��ه  �مل���وؤث���رة،   2020 �إك�����س��ب��و  م���ب���ادر�ت 
دي��و�يل وعيد  ك��ربى، مثل  �لعاملية، مبا فيها من �حتفالت 
م�ساركة  ف��ري��دة.  باأ�ساليب  ملهمة  ق�س�ساً  ل��ريوي  �مل��ي��الد، 
�جل��ائ��زة يف ه��ذ� �حل��دث �لعاملّي ت��اأت��ي م��ن خ��الل جمموعٍة 
تكون  �جل��ائ��زة،  �أر�سيف  م��ن  �ل�سوئية  �ل�سور  م��ن  خُم��ت��ارة 
و�لتنقل  �لفر�ص  لإك�سبو،  �لفرعية  باملو�سوعات  مرتبطة 

و�ل�ستد�مة.

م��ع��ايل ع��ب��د �ل��رح��م��ن ب��ن حم��م��د �ل��ع��وي�����ص، وزي���ر �ل�سحة 
�لوطنّي  �ملجل�ص  ل�����س��وؤون  �ل��دول��ة  ووزي���ر  �ملجتمع،  ووق��اي��ة 
�لحتادّي، ب�سفته رئي�ساً ملجل�ص �أمناء �جلائزة، قال ت�سريٍح 
وت�سويقاً  م��ت��ز�ي��دة  �أه��م��ي��ًة  �كت�سب   2020 �إك�سبو  �إن  ل��ه: 
“�جتماعاً  �ل��ع��امل  �أغ��ل��ب دول  ت���ر�ه  ح��ي��ث  دول���ي���اً  ت��ر�ك��م��ي��اً 
�لعامل  تلتقي عقول  �جلائحة، حيث  �نح�سار  بعد  للتعايف” 

جمدد�ً يف دبي ملناق�سة ت�سميمات �مل�ستقبل و�ألو�نه.
ومبا �أن جائزة حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لدولية 

للت�سوير �ل�سوئي، قد �أكملت عقد�ً من �لزمن حاملًة ر�ية 
تعزيز  يف  �لب�سرية  �لفنون  وتوظيف  �لت�سوير  ثقافة  ن�سر 
دورها  ف�سيكون  و�ل�سعوب،  �لثقافات  بني  �لإيجابّي  �لتقارب 
كر�بٍط  �لفنون  تقدمي  �ل���دويّل، يف  �ملحفل  ه��ذ�  يف  جوهرياً 
فريد  ثقايّف  مزيٍج  يف  باحلا�سر  �ملا�سي  يربط  ُموثَّق  زمنّي 
وجُتّذر  �ل��ع��امل  ُت�سعد  م�ستقبليٍة  ���س��وٍر  ت�سميم  على  ق��ادر 
�إح�سا�سه بالتفاوؤل و�لإيجابية جتاه م�ستقبله، وجتعله �أكرث 
تقارباً وت�ساحماً وت�سّلط �ل�سوء على �لقو��سم �مل�سرتكة بني 

�حل�سار�ت، تر�سيخاً ملبد�أ �لأخّوة �لإن�سانية.
�سعادة علي خليفة بن ثالث، �لأم��ني �لعام للجائزة، قال يف 
�آل  ر��سد  ت�سريحه : نحن يف جائزة حمد�ن بن حممد بن 
مع  بالتعاون  فخورون  �ل�سوئي،  للت�سوير  �لدولية  مكتوم 
 ،Kaleidoscope م�سروع  يف   2020 �إك�سبو  مكتب 
�لبهجة  ن��رث  �ل�����س��وء وف��ن��ون��ه يف  �إ���س��ق��اط��ات  �ل���ذي ي�ستثمر 
دبي،  �إم���ارة  يف   2020 �إك�سبو  مدينة  يف  ن��ة  �ملُ��ل��وَّ �لب�سرية 
و�بتهاٍج  �سعادٍة  جرعات  �إىل  �جلميع  فيه  يحتاج  توقيٍت  يف 
بنا و�قرتبنا  ت  �لتي مرَّ �ل�سعبة  �لأوق��ات  ملقاومة  و�إيجابية 

من جتاوزها بنجاح باإذن �هلل.
وفق روؤية �سمّو ر�عي �جلائزة، �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن 
�لتنفيذّي،  �ملجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويّل  مكتوم،  �آل  ر��سد 
يف  �ل��ث��ق��ايّف  �أث��ره��ا  وتعميق  �ل�����س��ورة  دور  تفعيل  على  نعمُل 
الة  تر�سيخ حو�ر �حل�سار�ت وبناء ج�سوٍر فكريٍة تو��سليٍة فَعّ

يف ت�سميم م�ستقبٍل �أجمل جلميع �سكان �لعامل. 
فن �لت�سوير باَت من �أ�سرع �لفنون �نت�سار�ً يف �لعامل، بجانب 
�لعلوم و�ملعارف  �أن��و�ع  تد�خالته غري �ملحدودة مع خمتلف 
و�سناعة �لإبد�ع و�لبتكار ور�سف طرق �لرتقاء باحل�سارة 
�لب�سرية. �لفنون �ستكون عن�سر�ً مده�ساً من �لعنا�سر �لتي 

�ست�سعُد زّو�ر دبي و�لإمار�ت يف �إك�سبو 2020 باإذن �هلل.
“غر�نت ريد” نائب رئي�ص �لأن�سطة �لرتفيهية و�لفعاليات 
قال يف ت�سريحه: ي�سعدنا �أن نتعاون   ”2020 “�إك�سبو  يف 
مع جائزة حمد�ن بن حممد �لدولية للت�سوير يف �جتذ�ب 
�أنحاء  جميع  م��ن  �مل��وه��وب��ني  للم�سورين  �ملُلِهمة  �لأع��م��ال 

�لعامل �إىل دبي، 
�لنطاق  و��سعة  جميلة  باأ�ساليب  �لر�ئعة  �لق�س�ص  لرو�ية 
لها يف  �سابق  �لتي ل  �لتحديات  بالإحا�سي�ص. رغم  وُمفعَمة 
�لأ�سهر �لثمانية ع�سرة �ملا�سية، فاإن لدينا قناعة ر��سخة باأن 
�أن  ناأمل  ما  وهو   - �أف�سل  م�ستقبل  �إلهام  ي�ستطيع  �لتعاون 
�أد�ة  فامل�سكال  لالأ�سو�ء.  مهرجاننا  يف  عليه  �ل�سوء  ن�سلط 

رمزية،
 مبجرد هزها ُتظهر �سكاًل يختلف عن �سابقه، لكن ي�ساهيه 
جماًل، و�لنور ميلك �لقدرة على �لتغلب على �لظالم. من 
مو�سوعاتنا  على  �ل�سوء  �سن�سّلط  “كاليدو�سكوب”  خالل 
حيوي،  ب�سكٍل   - و�ل�ستد�مة  و�لتنّقل  �لفر�ص   - �لفرعية 

لتذكرنا باأهميتها �لآن �أكرث من �أي وقت م�سى.

•• دبي-د.حممود علياء

و�لرت�ث  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  ��ستقبل 
�سبتمرب2021م،   19 �لأول  �أم�ص  ي��وم  بدبي، 
وفد�ً من �ل�سفارة �لإيطالية ، �سمَّ �لوفد ُكل من 
�لدولة،  ل��دى  �لإي��ط��ايل  �ل�سفري  لينري،  نيكول 
�لثقايف  �ملعهد  غ��ر�ن��دي، مديرة  زيليو  �إي��د�  ود. 

�لإيطايل يف �أبوظبي. 
�لثقايف  �لتعاون  ج�سور  مد  �إىل  �لزيارة  تهدف   
بني �ملركز و�ملعهد �لثقايف �لإيطايل �لذي جرى 
، بالإ�سافة  �أب��و ظبي  �إم��ارة  �فتتاحه م��وؤخ��ر�ً يف 
حفظ  يف  �ل��ر�ئ��د  �مل��رك��ز  دور  �إىل  �ل��ت��ع��رف  �إىل 

�لرت�ث �لإن�ساين.
كامل  حممد  �لدكتور  �لوفد  ��ستقبال  يف  وك��ان 

للثقافة  �مل��اج��د  ع���ام م��رك��ز جمعة  ج���اد، م��دي��ر 
�سعبة  رئ���ي�������ص  �ل����ظ����اه����ري،  و�أن��������ور  و�ل���������رت�ث، 
�مل��رك��ز، حيث رح��ب مدير  �لعامة يف  �ل��ع��الق��ات 
عام �ملركز بالوفد، و�أبدى ��ستعد�ده للتعاون مع 
وحتدث  �مل�سرتكة،  �لثقافية  �ملجالت  يف  �ملعهد 
بعد ذلك عن �لدور �لذي يقوم به �ملركز يف حفظ 
�لرت�ث �لإن�ساين من خالل �لدعم �لذي يقدمه 

للعديد من  �ملركز،  رئي�ص  �ملاجد،  �ل�سيد جمعة 
حول  �لثقافية  و�مل��ر�ك��ز  و�جل��ام��ع��ات  �ملوؤ�س�سات 

�لعامل . 
ث��م ق���ام �ل��وف��د ب��ج��ول��ة يف �أق�����س��ام �مل��رك��ز، بد�أت 
�لوفد  ز�ر  كما  �لعطاء،  م�سرية  معر�ص  بزيارة 
قاعة �ملر�جع و�طلع على �خلدمات �لتي تقدمها 
�أو  �ل��دول��ة  د�خ���ل  م��ن  ���س��و�ء  للباحثني  �ملكتبة 

ق�سم  �إىل  �لوفد  توجه  ذلك  وبعد  من خارجها، 
�لكتب  ن��و�در  �ملكتبات �خلا�سة، و�طلع فيه على 
تربعت  �لتي  و�لثقافية  �لعلمية  و�ل�سخ�سيات 
وز�ر  �مل���رك���ز،  خ��ز�ن��ة  ���س��م��ن  ل��ت��ك��ون  مبكتباتها 
طرق  على  و�طلع  �لرقمي،  �ملعمل  �أي�ساً  �لوفد 
�إىل مو�د  حتويل �لوثائق و�لكتب و�ملخطوطات 
رقمية، وختم �لوفد زيارته يف ق�سم �ملخطوطات 

�إىل  تعود  �لتي  �لأ���س��ول  من  ع��دد�ً  �ساهد  حيث 
مئات �ل�سنني.

ويف نهاية �لزيارة �أ�ساد �لوفد باملركز و�لقائمني 
لعموم  خمتلفة  خ��دم��ات  م��ن  يقدمه  وم��ا  عليه 
وقامت  علم،  وطلبة  باحثني  من  �ملجتمع  فئات 
�ل��دك��ت��ورة �إي����د� زي��ل��ي��و غ��ر�ن��دي ب���اإه���د�ء �ملركز 

جمموعة كتب من موؤلفاتها .

وفد من ال�سفارة الإيطالية يبحث التعاون الثقايف مع مركز جمعة املاجد 

�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �أع��ل��ن��ت جل��ن��ة 
لربنامج  �ملنتجة  �جلهة  �أبوظبي  يف  و�لرت�ثية 

تقنية  عرب  ج��ولت   4 تنظيم  �ملليون”  “�ساعر 
مقابالت  ملرحلة  بعد”  “عن  �مل��رئ��ي  �لت�����س��ال 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  م��ن  ك��ل  يف  �ل�سعر�ء 
و�سلطنة عمان و�ململكة �لأردنية �لها�سمية ودولة 

�لإمار�ت ودولة �لكويت.
�ملليون”  “�ساعر  برنامج  حتكيم  جلنة  وت�ستعد 
لبدء تقييم ق�سائد نحو 1000 �ساعر من 22 
دولة تقدمو� للم�ساركة يف �ملو�سم �لعا�سر وذلك 

��ستعد�د� للمرحلة �لقادمة من �لربنامج.
وي�سهد �ملو�سم �لعا�سر لأول مرة منذ �نطالقته 
�سلطنة  ل��ل�����س��ع��ر�ء يف  م��ق��اب��الت  ت��ن��ظ��ي��م ج��ول��ة 
�ل�سعر�ء  قبل  من  �لالفت  لالإقبال  نظر�  عمان 
�إذ تقدم للربنامج يف مو�سمه �حلايل  �لعمانيني 
نحو 70 �ساعر� و�ساعرة �لأمر �لذي دعا �للجنة 
�إىل �أن جتعل �سلطنة عمان �سمن قائمة جولت 

مقابالت �ل�سعر�ء.
�أغ�سط�ص   13 ي���وم  �أع��ل��ن��ت  ق��د  �ل��ل��ج��ن��ة  وك��ان��ت 
�ملا�سي عن فتح باب �لت�سجيل و�لرت�سح للمو�سم 
�لعا�سر  حتى  �ملليون  �ساعر  برنامج  من  �لعا�سر 

�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  ع��رب  �جل����اري  �سبتمرب  م��ن 
للربنامج وفق �سروط �لت�سجيل �ملعتمدة.

و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  �عتمدت  كما 
�لثقافية و�لرت�ثية تنظيم جولت �ساعر �ملليون 
“عن  �ل�����س��ع��ر�ء  وم��ق��اب��الت  �ل��ع��ا���س��ر  يف مو�سمه 
ع��ن تفا�سيلها  �لإع���الن  �سيتم  �آل��ي��ة  وف��ق  بعد” 
�ل�ساعي  دوره���ا  ��ستد�مة  �إط���ار  يف  وذل��ك  لحقا 
لإب�����ر�ز م��ك��ان��ة �ل��ع��ا���س��م��ة �أب��وظ��ب��ي وروؤي��ت��ه��ا يف 
�لثقايف  للمنجز  و�ل���رتوي���ج  �ل�����س��ع��ر  �ح��ت�����س��ان 
ب��ني دولة  �ل��ث��ق��ايف  �لتفاعل و�ل��ت��و����س��ل  وت��ع��زي��ز 

�لإمار�ت و�لعامل.
وحت���ر����ص �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى �ل���ت���ع���اون م���ع �جلهات 
�مل���خ���ت�������س���ة يف �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �لإج������������ر�ء�ت 
�لح���رت�زي���ة و�ل��وق��ائ��ي��ة وف��ق��ا لأع��ل��ى �ملعايري، 
ليو��سل  �جلميع  و�سالمة  �سحة  على  حفاظا 
�أجل  �أه���د�ف���ه ور���س��ال��ت��ه م��ن  �ل��ربن��ام��ج حتقيق 
�لنهو�ص بال�سعر �لنبطي و�لرتقاء به وب�سعر�ئه 

�ل��ع��رب��ي��ة، وت�سليط  و�ل���رتوي���ج ل��ه يف �لأو����س���اط 
�لعربية  �لثقافة  يف  �لإيجابي  دوره  على  �ل�سوء 

�أبوظبي يف  �إم��ارة  دور  و�لتاأكيد على  و�لإن�سانية 
تعزيز �لتفاعل و�لتو��سل �لثقايف.

�ساعر املليون ينظم 4 جولت افرتا�سية للمتقدمني للم�ساركة يف مو�سمه العا�سر

نادي تراث الإمارات ي�سارك يف ملتقى ال�سارقة الدويل للراوي

ُتنري 182 اأم�شية ب�شوٍر �شوئيٍة ُترتجُم توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل

جائزة حمدان بن حممد الدولية للت�سوير توّقع مذكرة تفاهم مع اإك�سبو 2020 دبي 



فــن عــربـــي

31

واجهتني �شعوبات وحتديات ولكن ا�شتطعت جتاوزها

ب�سنت احل�سيني: مهنة الإعالم 
غدارة  ولكنني اأع�سقها

�لإعالم؟ جمال  يف  بد�يتك  عن  • حدثينا 
�أك��ون مذيعة، وكان  �أن  �أحلم  - يف �حلقيقة منذ �سغري و�أن��ا 
ع��ن��دي ه��دف �أح���اول �ل��و���س��ول �إل��ي��ه، ودر���س��ت �لكثري لأ�سل 

حللمي، وعندما �جتهدت �أ�سبحت مذيعة.
�خلري  "�سباح  لربنامج  �ن�سمامك  كو�لي�ص  عن  وم��اذ�   •

يا م�سر"؟
- هو برنامج بر�ند، "و�جلميع �تربى عليه"، وعند ظهوري يف 
�أول حلقة كنت �أقر�أ قر�آن، و�أنا �سعيدة بان�سمامي لفريق عمل 
�لتليفزيون �مل�سري، وفخورة بوجودي يف هذ� �ملبنى �لعريق 
ما�سبريو  ومذيعات  حياتي،  يف  مهمة  وخطوة  "ما�سبريو"، 

بالن�سبة يل "حاجة عمرها ما هتتكرر تاين".
قناة  �ساعة" يف  "ربع  �ن�سمامك لربنامج  كو�لي�ص  • ما هي 

�لنهار؟
ت�سمن  حيث  حياتي،  يف  مهمة  خطوة  �ساعة  رب��ع  برنامج   -
�قت�ساد،  ري��ا���س��ة،  م��و���س��ة،  "�سحة،  ت�سمل  ف��ق��ر�ت،  خم�ص 
�سيار�ت"، وكنت �أقدم فقرتني منه فقط وهما �لفقرة �خلا�سة 

بال�سحة و�لأخرى �لتي تتناول �ملو�سة و�لاليف �ستايل.
�لتليفزيون..  �سا�سة  على  و�أخ��رى  �إذ�عية  بر�مج  قدمت   •

�أيهما �لأقرب �إىل قلبك؟
- �لتليفزيون بالن�سبة يل �سيء مهم للغاية .

يف  ت��و�ف��ره  يجب  �أ�سا�سي  ���س��رط  �جل��م��ال  �أن  ت��ري��ن  ه��ل   •
�ملذيعة �لتي تظهر على �سا�سة �لتليفزيون؟

- "جمالك حاجة مهمة ولزم ت�ستغلي عليها، ولزم �لثقافة 
و�حل�سور، �ل�سكل و�لثقافة �سيء مهم للغاية".
�لبد�ية؟ يف  و�جهتك  �لتي  �ل�سعوبات  • ماهي 

جتاوزها  ��ستطعت  ول��ك��ن  وحت��دي��ات  ���س��ع��وب��ات  و�ج��ه��ت��ن��ي   -
لأنني  بجانبي  يقف  كان  وتعايل  �هلل  �سبحان  ربنا  بال�سالة، 
ل �أملك و��سطة.. و�أجتهد و�أطور من نف�سي، وهذ� توفيق من 

�هلل.
يلفت  منهم  ومن  للرب�مج..  �لفنانني  تقدمي  يف  ر�أيك  • ما 

�نتباهك؟
لي�سو� جميعا ي�سلحون لعمل بر�مج، ويعجبني برنامج �أمري 

كر�رة.

وج������ه������ة  يف   -
هل  ن��������ظ��������رك.. 
�ل�����������س�����و������س�����ي�����ال 
م����ي����دي����ا �أث�������رت 

على حياتنا؟
�أثرت  طبعا، 
�إي�����ج�����اب�����ي�����ا 

و������س�����ل�����ب�����ي�����ا، 
نختار  �أن  وي��ج��ب 

ن�����س��ارك��ه، ويجب  م���ا 
�أنف�سنا  م����ق����ارن����ة  ع������دم 

بالآخرين.        
مهار�تك  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  حت��ر���س��ني  ك��ي��ف   •

كمذيعة؟
- �أق����ر�أ ك��ث��ري�، و�أ���س��اه��د �لإع��الم��ي��ني خ���ارج م�سر، 

وبالن�سبة  �حل�����و�ر�ت،  �إد�ر�ة  يف  طريقتهم  و�أرى 
ملذيعات م�سر فلنا ثقلنا.

�لناجح؟ �لإعالمي  معايري  هي  • ما 
- �أقي�ص �لإعالمي �لناجح بالقبول، و�لإعالمي 
�ملعلومة  ت��و���س��ي��ل  ي�ستطيع  �ل���ذي  �ل�����س��اط��ر 
�لإعالمي  �أع�����س��ق  و�أن����ا  ب�سهولة،  للم�ساهد 
�ل��ك��ب��ري ع���م���رو �أدي�����ب ف��ط��ري��ق��ت��ه ���س��ه��ل��ة يف 

تو�سيل �ملعلومة. 
�لإعالم غد�رة..  �أن مهنة  • �لبع�ص يقول 

ما ر�أيك؟
- جد�، ولكنني �أع�سق جمال �لإعالم.

حماورتها؟ تتمنني  • �سخ�سية 
عبد�لفتاح  �لرئي�ص  �ل�سيد  �أح���اور  �أمت��ن��ى   -

�ل�سي�سي مرة �أخرى.
تتمنني  �أم����ن����ي����ة  ل����دي����ك  ه�����ل  �أخ�����������ري�..   •

حتقيقها؟
وحياتي  �لربنامج  يف  �هلل  يكرمني  �أن  �أمتنى   -

�ل�سخ�سية.

اإ�سالم مكاوي ي�سارك رمي 
البارودي يف فيلم "العلمني"

تعاقد �لفنان 
�إ��������������س�������������الم 
م��ك��اوى على 
�مل�����س��ارك��ة يف 
جديد  فيلم 
يحمل عنو�ن 
"�لعلمني"، 
وه��������������و م����ن 
ت���������األ���������ي���������ف 
حم����������م����������ود 
وه��������������ب��������������ة، 
و�إخ���������������������ر�ج 
حم������������م������������د 
ج��������������م��������������ال 
�حل����دي����ن����ي، 
و�إنتاج �سركة 
�������س������وت������ن������ج 

برودك�سن.
و�أع�����������������������رب 
�إ���������������س��������������الم 
م����ك����اوى عن 
�������س������ع������ادت������ه 
�ل�������ك�������ب�������رية 
يف  بامل�ساركة 
�لفيلم،  ذلك 
�إىل  ُم�������س���رًي� 
ي�ستعد  �أن������ه 
يف  للم�ساركة 
ع��م��ل در�م���ي 
م������ن �مل����ق����رر 
ع�����ر������س�����ه يف 
�سهر رم�سان 
مع  �مل����ق����ب����ل، 
من  ن����خ����ب����ة 
�لنجوم،  �أمل���ع 
�ملقرر  وم����ن 
يك�سف  �أن 
عن تفا�سيله 

لحقاً. 
ف�����������ي�����������ل�����������م 
 " لعلمني � "

ك��ر�رة، حممد مهر�ن، حممود  �أحمد  �سليم،  �ل��ب��ارودي، خالد  بطولة رمي 
حجازي، يتناول ق�سايا مهمة يف �ملجتمع، وذلك يف �إطار ت�سويقي.

ت���ر�ه���ن �ل��ف��ن��ان��ة ح���وري���ة ف���رغ���ل���ي، ع��ل��ى جناح 
�إىل  وبنعي�سها"، م�سرية  "�أيام  م�سل�سلها �جلديد 
جديًد�  دوًر�  �لعمل  �أح����د�ث  خ��الل  جت�سد  �أن��ه��ا 
يف  قبل  م��ن  ج�سدته  �أن  لها  ي�سبق  مل  وخمتلًفا 

�مل�سل�سل  �أن  خا�سة  �لتليفزيونية،  �لدر�ما  عامل 
تو�جه  �لتي  �ل�سائكة  �لق�سايا  من  ع��دًد�  يناق�ص 

�ملجتمع يف �لآونة �لأخرية.
�أنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  فرغلي-  حورية  ولفتت 

ب�سكل  حالًيا  تو��سل  �أنها  �إىل   - �لأو�سط  �ل�سرق 
�جلديد  �مل�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير  مكثف 
من  �ن��ت��ه��ت  ح��ي��ث  ب����ريوت،  �للبنانية  بالعا�سمة 
�ملائة من م�ساهدها يف  20 يف  �أكرث من  ت�سوير 
�مل�سل�سل  يحظى  �أن  يف  �أملها  عن  معربة  �لعمل، 
على �إعجاب و��ستح�سان �جلمهور عند عر�سه يف 

نوفمرب �ملقبل على �سا�سة �لتليفزيون.
�لتي  �لأدو�ر  يف  �ل��ت��ن��وع  على  "�أحر�ص  وق��ال��ت: 
�مل��ق��ب��ل��ة يف  �أج�����س��ده��ا، و�أخ���ط���ط ج��ي��د� للمرحلة 
ح��ي��ات��ي ب��ع��د جن����اح �ل��ع��م��ل��ي��ات �جل���ر�ح���ي���ة �لتي 
�لأمريكية،  �ملتحدة  بالوليات  م��وؤخ��ر�  �أجريتها 
قوية  ع��ودة  مبثابة  وبنعي�سها(  )�أي���ام  وم�سل�سل 
بعد فرتة غياب طويلة عن  �لدر�ما  يل يف عامل 

�ل�ساحة �لفنية".
و�أ�سارت �إىل �أن �مل�سل�سل من تاأليف �سماح �حلريري، 
و�إخ����ر�ج حممد �أ���س��ام��ة، وت���دور �أح��د�ث��ه يف 50 
بالت�سويق  �سعبي مليء  �جتماعي  �إطار  حلقة، يف 
و�لإثارة، وي�سارك يف بطولته �سريى عادل، �أحمد 
ريا�ص  حجازى،  حممود  خطاب،  �سلوي  �سفوت، 
�خلوىل، ندى مو�سى، وحجاج عبد �لعظيم.ومن 
�ملقرر �أن ت�ستاأنف �لفنانة حورية فرغلي ت�سوير 
م�ساهدها �لأخرية يف فيلم "بر�ءة ريا و�سكينة"، 
م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير  من  �نتهائها  بعد 

لبنان. وبنعي�سها" يف  "�أيام 
وي�سارك يف بطولة فيلم "بر�ءة ريا و�سكينة" �إىل 
جانب حورية فرغلي كل من منة ف�سايل، منذر 
رياحنة، �أ�سرف م�سيلحي، حم�سن من�سور، يا�سر 
�سريف  غنيم،  ع��اي��دة  طلبة،  �أ���س��رف  م��اه��ر،  علي 
باهر، وح�سن عبد�لفتاح، و�لفيلم ق�سة و�سيناريو 
وحو�ر �أحمد عا�سور، و�إخر�ج �ل�سوري عبد �لقادر 

�لأطر�ص.

فى  �لأي���ام  ه��ذه  رئي�ص  رن��ا  �ل�سابة  �لفنانة  تعي�ص 
�لذى  �ل��ن��ج��اح  بعد  خا�سة  فنية،  �نتعا�سة  ح��ال��ة 
ح��ق��ق��ت��ه خ�����الل م���و����س���م رم�������س���ان �مل���ا����س���ى، بعد 
�لنجم  ر�جل"مع  "�سل  م�سل�سلى  فى  م�ساركتها 
�لنجم  زرك�ص"، مع  ز�ه��ى  و"جنيب  ج��الل،  يا�سر 

�لكبري يحيى �لفخر�نى.
"�أنا  �ل�سابع"،  ل�"�ليوم  رئي�ص  رنا  �لفنانة  وقالت 
ن��ف�����س��ى حم��ظ��وظ��ة ج����د�، ورب���ن���ا �ساندنى  ب��ع��ت��رب 
وخا�سة  فيها،  ���س��ارك��ت  �ل��ت��ى  �لفنية  �أع��م��اىل  ف��ى 
�لفخر�نى   يحيى  �لدكتور  مع  للتعاون  باختيارى 
بعترب  وكنت  زرك�ص"،  ز�ه��ى  "جنيب  م�سل�سل  فى 

جمرد وقوفى �أمامه فخر لي�ص بعده فخر وو�سام 
على �سدرى، و�أتعلمت منه كتري.

و�أ�سافت رئي�ص فى ت�سريحاتها، �أنها تعترب �لفنان 
يا�سر جالل و�لدها لكم �حلنية �لتى يتعامل بها 
م�ساركتها  �أثناء  كثري�  منه  ��ستفادت  و�أنها  معها، 

معه فى م�سل�سل "�سل ر�جل".
مهرجان  من  بتكرميها  �سعادتها  عن  رنا  و�أعربت 
مو�سحة   ،12 �ل���  دورت��ه  فى  �لعربية  �لف�سائيات 
�أنها م�سئولية جديدة تلقى على عاتقها، وفى نهاية 
لأمى  �ل�سكر  �أوج���ه  �أن  قالت:"لبد  ت�سريحاتها 
�عتربها هي هريو حياتى، ولول م�ساندتها  �لتى 

ىل ملا و�سلت �إىل ما و�سلت �إليه حاليا".
فى  م�ساهدها  بت�سوير  حاليا  رئي�ص  رنا  وتن�سغل 
"مو�سوع عائلى"، �لذى  يتوىل بطولته  م�سل�سل 
�لكدو�نى  ماجد  منهم  �لفنانني  من  كبرية  نخبة 
و����س���ربي ف����و�ز وحم��م��د ���س��اه��ني و�إي���ن���ا����ص كامل 
 10 و�مل�سل�سل  رئ��ي�����ص،  ويا�سمني  ر���س��ا  و���س��ريي��ن 
حلقات من �إخر�ج �أحمد �جلندى، وتاأليف حممد 
عز وكرمي يو�سف و�أحمد �جلندى و�سامح جمال، 
و�مل�سل�سل يناق�ص �لعديد من �لق�سايا �لجتماعية 
�أحد�ثه  �ملهمة، وبه خلطة ليت كوميدى، وتدور 

فى �إطار �ل�10 حلقات.

مل ياأت عملها يف جمال االإعلم بامل�شادفة، بل �شعت بجد واجتهاد 
وحاولت حتقيق طموحها واأحلمها حتى اأ�شبحت من املذيعات 
التي  احل�شيني  ب�شنت  االإعلمية  امل�شاهد،هي  لدى  املف�شلت 

تنقلت بعدة قنوات ف�شائية حتى و�شلت لقناة االأويل لتقدمي 
الربامج  واأ�شهر  اأهم  من  وهو  يام�شر(  اخلري  )�شباح  برنامج 

ال�شباحية.    عن �شر جناحها، ومعرفة اأ�شرار كثرية 
هذا  معها  واملهنية.كان  ال�شخ�شية  حياتها  عن 

احلوار:

حورية فرغلي: اأج�سد يف "اأيام 
وبنعي�سها" دوًرا جديًدا يف عامل الدراما

رنا رئي�ض: وقويف اأمام يحيى 
الفخراين اأكرب �سرف يل
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اأف�سل 5 مكمالت غذائية لعالج 
النتفاخ والغازات الزائدة

يعد �لنتفاخ م�سكلة �سائعة للعديد من �لنا�ص من جميع �لأعمار، وميكن 
�لع�سبي، وعدم  �لقولون  �أ�سباب، مبا يف ذلك حالت مثل  �أن يحدث لعدة 
وجود نظام غذ�ئي متنوع كاف. ومهما كان �سبب �لنتفاخ، فهناك عدد من 

�ملكمالت �لغذ�ئية �لتي ميكن �أن ت�ساعد يف �لتغلب على �لنتفاخ.

الربوبيوتيك:
�أقر��ص.  �سكل  يف  "مفيدة" تاأتي  حية  وخمائر  بكترييا  هي  �لربوبيوتيك 
�لتاأثري  خالل  من  �أمعائك  عرب  �لطعام  �إر�سال  يف  �لربوبيوتيك  وت�ساعد 

على �لأع�ساب �لتي تتحكم يف حركة �لأمعاء.
كما �أنها ت�ساعد على �إعادة تو�زن �لبكترييا يف �أمعائك، وهي مفيدة ب�سكل 

خا�ص للم�ساعدة يف م�ساكل �لغاز�ت �لز�ئدة.

:)L-glutamine( الغلوتامني
�لغلوتامني هو حم�ص �أميني موجود يف جميع �أنحاء ج�سمك، ولكن يوجد 

�أمعائنا. يف  منه   30%
وهو ي�ساعد يف �حلفاظ على �سالمة �خلاليا �لتي تبطن �لأمعاء �لدقيقة، 
تنتقل  ل  بحيث  �ملعوية  �لو�سالت  متا�سك  على  �حل��ف��اظ  �إىل  بالإ�سافة 

جزيئات �لطعام �لكبرية غري �مله�سومة من �لأمعاء �لدقيقة �إىل �لدم.
لتعليمات  وفقا  ��ستخد�مه  ويجب  م�سحوق،  �سكل  على  عادة  �ملكمل  وياأتي 

�لعبوة ويخلط مع �ملاء.

جذر الزجنبيل:
حركات  ودع���م  �لن��ت��ف��اخ  وتخفيف  �مل��ع��دة  بتهدئة  �لزجنبيل  ج��ذر  �رت��ب��ط 

�لأمعاء �ملنتظمة.
ويحتوي جذر �لزجنبيل على �أكرث من 400 مركب كيميائي حيوي فريد، 

وله �أي�سا خ�سائ�ص م�سادة لالأك�سدة ميكن �أن ت�ساعد يف عملية �له�سم.

ق�شور ال�شيلليوم:
ه�سمها  �لب�سر  ي�ستطيع  ل  �لتي  �لأل��ي��اف  م��ن  ن��وع  ه��ي  �ل�سيليوم  ق�سور 

بالكامل، وقد يبدو هذ� وكاأنه لن ي�ساعد، لكنه يف �لو�قع مفيد للغاية.
وعندما تاأخذ ق�سور �ل�سيليوم، فاإنها ت�سكل هالما يف �أمعائك يحب�ص �ملاء، 

ويزيد من حجم �لرب�ز وي�سهل عليك �لذهاب �إىل �حلمام.
�أمعائك  ميكروبيوم  على  �إيجابي  ب�سكل  �أي�سا  �ل�سيلليوم  يوؤثر  �أن  وميكن 
�لأحما�ص  تنتج  �لتي  �لبكترييا  �لعمل كربيبايوتك ودعم عدد  من خالل 

�لدهنية �ملفيدة ق�سرية �ل�سل�سلة.

زيت النعناع:
يو�سى با�ستخد�م زيت �لنعناع من قبل هيئة �خلدمات �ل�سحية �لوطنية 

�لربيطانية )NHS( لتخفيف تقل�سات �ملعدة و�لنتفاخ.
�ل�سرتخاء،  على  �لأم��ع��اء  ج��د�ر  م�ساعدة ع�سالت  يعمل عن طريق  وه��و 
تتناول  �أن  ويجب  �لنتفاخ.  من  ويقلل  ب�سهولة  باملرور  للطعام  ي�سمح  ما 

مكمالت زيت �لنعناع حو�يل �ساعة قبل كل وجبة للم�ساعدة يف �له�سم.

من  احل��دي��ث  الع�شر  يف  لبناين  ورح��ال��ة  اأدي���ب   •
موؤلفاته قلب لبنان؟ 

- �أمني �لريحاين.
العربي؟  االأدب  يف  الفريد  العقد  كتاب  �شاحب  • من 

- �بن عبد ربه 
طفيل؟  ابن  به  ا�شتهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 

- حي بن يقظان. 
العاملية؟  عطيل  م�شرحية  �شاحب  • من 

- وليم �سك�سبري
نكرت؟  عرفتها  واإذا  عرفت  نكرتها  اإذا  التي  الكلمة  • ما 

- كلمة �أم�ص 
بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 

- كلمة �ل�سمت 

نادرة �لوجود، ت�ستعمل بعد قطعها و�سقلها يف  �أحجار �سلبة �سفافة  �أن �لأحجار �لكرمية هي  •  هل تعلم 
�ل�سفافة  ون�سف  �ل�سفافة  �لكرمية  ن�سف  و�لأحجار  �ل�سفافة  �لكرمية  �لأحجار  تنتمي  �ملجوهر�ت.  �سناعة 
�ل�سبينل  جمموعة  �لياقوت،  �أو  �لكورندن  جمموعة  �ملا�ص،  جمموعة  �لأن���و�ع:  من  عدد  �إىل  �ملنفذة  وغري 

جمموعة �لزبرجد، �لتوباز، �لتورمالني، �لبجادي �أو �لعقيق، جمموعة �لكو�رت�ص 
�حلوت،  كبد  يف  موجود  �لعنرب  عطر  و�أن  نيوزيالند�،  يف  �لكيوي  لطري  �لأ�سلي  �ملوطن  �أن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين و�لبحر  �لغني  و�أن موطن �سمك �حلف�ص  �ل�سحارى  �أ�سا�ساً يف  �ل�سب  و�أن موطن 

�لأ�سود. 
�جلنوبية.  �أمريكا  �سو�حل  على  يتو�جد  و�لذي  �لأنقلي�ص،  هو  �لأقوى  �لكهربائي  �ل�سمك  �أن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذ�  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �سدمة  ينتج  �أن  ي�ستطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  �لكهربائي  ع�سوه 

يوؤدي �إىل �سعق وقتل �لأ�سماك �لقريبة �ملجاورة. 
هيكاًل  يفرز  �ملرجانيات  طائفة  من  ثو�بت  بحرية  حيو�نات  جن�ص  هو  )و�لي�ص(  �ملرجان  �أن  تعلم  هل   •
ت�سمح  فجو�ت  ذو  لكنه  د�خلي  �لكل�سي  و�لهيكل  �أبي�ص.  �أو  وردي���اً  يكون  ما  وقلياًل  �أح��م��ر،  مت�سعباً  كل�سياً 
لالأجز�ء �حلية بالختباء فيه يف حالة �خلطر. وي�سبه هذ� �ملرجان �لنباتات يف ن�سوئه ومنوه، فبي�سة و�حدة 
ل�سناعة  �أولية  مادة  �ملرجاين  �لهيكل  وي�سكل  �سجرية.  على  كاأزهار  �أغ�سان  على  مرتبة  بو�لب  عدة  تعطي 

�حللي. 

الفقري واجلائزة 
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الليمون 
حث خرب�ء على تناول �لليمون 
�أو �إ�سافته �إىل وجبات �لطعام، 
منافع  م�����ن  ف���ي���ه���ا  مل�����ا  ن����ظ����ر� 
للج�سم. وبح�سب در��سة �سابقة 
����س���درت ع���ن ج��ام��ع��ة �أوه���اي���و 
�لأم���ري���ك���ي���ة، ف�����اإن جم����رد �سم 
�لإن�سان  يفيد  �لليمون،  ر�ئحة 
مز�جه.  حت�سني  على  وي�ساعد 
�مل�سادر  م���ن  �ل��ل��ي��م��ون  وي���ع���د 
�ملهمة لتزويد �جل�سم بالألياف.

فاإن  �حل��ر�ري��ة،  �ل�سعر�ت  �لليمون ل يحتوي على عدد كبري من  �أن  ومبا 
�سغط  �سبط  ع��ن  ف�سال  �ل��ز�ئ��د  �ل���وزن  خف�ص  على  ت�ساعد  �لثمرة  ه��ذه 
�لدم وم�ستوى �لكولي�سرتول يف �لدم. ويزود �لليمون، ج�سم �لإن�سان، مبا 
يحتاج من فيتامني C، لأن �لكوب �لو�حد من ع�سري �لليمون ميد �لرجل 
�إىل  ي�سل  �أعلى  م�ستوى  �مل��ر�أة فتح�سل على  �أم��ا  ب�%125 من حاجاته، 
ي�ساعد  �لأمر  وهذ�  لالأك�سدة،  �مل�سادة  مبو�ده  �لليمون  وميتاز   .150%
من  حمايتها  على  يعمل  كما  جيد،  ب�سكل  تنمو  �أن  على  �جل�سم  �أن�سجة 
�لأ�سر�ر �لتي تلحق بها مع �لتقدم يف �لعمر. وللح�سول على مادة �حلديد 
من �لطعام، فيتم �إ�سافة ع�سري �لليمون �إىل بع�ص �لأطباق �ل�سهرية مثل 

�ل�سبانخ و�لوجبات �لنباتية �لأخرى. 

مل يكن عبود يعرف ما �سيحدث له لكنه على كل حال عرف يف �لنهاية .. كان عبود رجال طيب �لقلب يقدم 
�لي��ام وج��د قطة �سغرية  �ح��د  .. ويف  ك��ان حيو�ن �سغري  �إىل م�ساعدة حتى لو  �إىل كل من يحتاج  م�ساعدته 
م�سكينة ومري�سة ترجتف من �لربد فاأخذها معه �يل بيته �ل�سغري جد� و�سع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب �ملعزة وو�سع لها بع�ص �حلليب و�سرب هو �لباقي .. ��ستمر �حلال هكذ� حتى �سفيت �لقطة و��ستعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�سي ور�ءه مثل ظله و�سبحان �هلل كان فالها د�ئما خري عليه فكلما خرجت و�رءه طلبه 
�سخ�سا ما لق�ساء عمل مقابل رزق وفري .. �ما �ذ� نامت يف �لبيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه �ي�سا 
ب�سيط ويف ذ�ت يوم خرجا معا �إىل �ل�سوق �لو��سع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�سقة وجهد حتى تعب جد� ودخل عليه �لليل حني �نهى عمله وقب�ص �جره �لقليل، ذهب به و��سرتى بع�ص 
�لطعام وذ�ت ليلة عند �لفجر ��ستيقظ على لعق �لقطة �ل�سغرية لوجهه .. �ز�حها لينام لكن ل فائدة ��ستمرت 
تد�عبه ثم متوء وتذهب �إىل باب �لبيت عدة مر�ت حتى �ح�ص باأن هناك �سيئا ما فقام وخرج ور�ءه��ا وهناك 
خلف �لبيت �خذت �لقطة تنك�ص �لرت�ب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب �ليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ص �لرت�ب 
�ي�سا فظن �نها تريد �ن تق�سي حاجة فقام باز�حة بع�ص �لرت�ب لكنه �ح�ص بان هناك �سيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �سغرية �سحبها بيده فوجدها قد �قفلت باحكام بقطعة من �لفخار �ي�سا حملها بيده وهو 
منده�ص ويت�ساءل كيف عرفت �لقطة باأمرها ،هناك يف �لبيت ��سطر لك�سر �جلرة فوجدها ممتلئة عن �خرها 
بقطع نقدية وم�سغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري �لده�سة �ل�سديدة و�لذهول وحينما �د�ر وجهه لينظر �إىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�سرع وفتح �لباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك �لوقت �ختفت 
�لقطة ومل يرها �بد� لكنه د�ئما يتذكرها ويقول �ين �نت يا �ساحبة �لف�سل؟  هو �لن رجل مي�سور �حلال جد� 

وقد خ�س�ص بع�ص ماله مل�ساعدة �ملحتاجني �لذين مل يكن ي�ستطيع م�ساعدتهم وهو فقري .

�ملو�د  �لرتكية،  �لتغذية  �أخ�سائي  هريميو�ص،  غيزمي  �لدكتور  ك�سف 
�لغذ�ئية �لتي ت�ساعد على تخفي�ص و��ستقر�ر م�ستوى �ل�سكر يف �لدم 

�سمن نطاق معني.
وي�سري �لأخ�سائي يف حديث ل�سحيفة  Sözcü، �إىل �أنه  يجب �إ�سافة 
مو�د غذ�ئية ذ�ت موؤ�سر �سكر منخف�ص، �إىل �لنظام �لغذ�ئي. ومن بني 
ه��ذه �مل���و�د �لأ���س��م��اك �ل��ت��ي يجب تناولها على �لأق���ل ث��الث م���ر�ت يف 

�لأ�سبوع.
ويقول، "عند تناول �ل�ساي �لأخ�سر من دون �سكر، �لذي يحتوي على 
م�ستوى  �أن  �ل�سخ�ص  �سيالحظ  �لأك�سدة،  م�ساد�ت  من  عالية  ن�سبة 

�ل�سكر �سي�ستقر �سمن حدود معينة. ولكن يجب تناوله باعتد�ل".

حتتوي  لأنها  �لأ�سبوع،  يف  مرتني  �لبقوليات  بتناول  �خلبري،  وين�سح 
�لفو�كه  ت��ن��اول  يجب  كما  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة.  �لأل��ي��اف  م��ن  عالية  ن�سبة  على 
م�ساد�ت  وم�سدر  �لليفية  بنيتها  بف�سل  جد�  �ملفيدة  �للون  �حلمر�ء 
�لأك�سدة. وي�سري �خلبري، �إىل فو�ئد �ملك�سر�ت- �لبندق و�للوز و�جلوز 
على  ت�ساعد  كربوهيدر�تية،  �أطعمة  مع  تناولها  عند  له،  وفقا  �لتي   ،
بتناولها  �لإف��رط  بعدم  ين�سح  ولكن  �ل��دم.  �ل�سكر يف  م�ستوى  تنظيم 

عند عدم ��ستقر�ر هذ� �ملوؤ�سر و�ل�سعور باحلرقة.
وي�سيف، ومن �أجل عدم �ل�سماح بارتفاع �أو �نخفا�ص مفاجئ مل�ستوى 
�لنظام  �إىل  و�لبي�ص  �ل��زب��ادي  �ل��ل��ن  �إ���س��اف��ة  يجب  �ل���دم،  يف  �ل�سكر 

�لغذ�ئي.

مواد غذائية ت�ساعد على 
ا�ستقرار م�ستوى ال�سكر يف الدم

بيلي اإيلي�س توؤدي  عر�شا على خ�شبة امل�شرح خلل مهرجان املو�شيقى iHeartRadio لعام 2021 يف ال�س فيجا�س ، نيفادا. ا ف ب


