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تقنية جديدة تتعقب حركة ع�شالت الوجه الكت�شاف الكذب
ت�ساعد  �إىل طريقة مبتكرة  تو�سلو�  �إنهم  �لباحثني  يقول فريق من 
تعقب حركة  ع��ن ط��ري��ق  ي��ك��ذب��ون  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���ص  �كت�ساف  على 

ع�سالت وجوههم.
وبا�ستخد�م مل�سقات مطبوعة على �أ�سطح ناعمة حتتوي على �أقطاب 
كهربائية تر�قب وتقي�ص ن�ساط �لع�سالت و�لأع�ساب، �كت�سف فريق 
من �لباحثني بقيادة �لربوفي�سور دينو ليفي من جامعة تل �أبيب، �أن 
ل  ب�سكل  و�حلاجبني  �خلدين  ع�سالت  ين�سطون  �لأ�سخا�ص  بع�ص 

�إر�دي عندما يكذبون.
�لنقبا�سات  قيا�ص هذه  على  ق��ادرة  ��ست�سعار  �أجهزة  هناك  تكن  ومل 
�بتكرتها  �لتي  �ملبتكرة  �لأج��ه��زة  لكن  قبل،  من  للع�سالت  �لدقيقة 
�أنها  �أثبتت   X-trodes �سركة  مع  بالتعاون  يائيل حنني  �لأ�ستاذة 
بلغت  جن��اح  ن�سبة  ع��ن  �لخ��ت��ب��ار�ت  وك�سفت  كافية،  ب��درج��ة  ح�سا�سة 
حتى  �أخ��رى  تقنية  �أي  من  �أف�سل  وهي  �لكذب،  حتديد  يف   73%

�لآن.
يكاد  �أن��ه  �ل��در����س��ات  م��ن  �لعديد  "�أظهرت  ليفي  �لربوفي�سور  وق��ال 
�سخ�ص  علينا  يكذب  متى  معرفة  لنا  بالن�سبة  �مل�ستحيل  م��ن  يكون 
�كت�ساف  عليهم  ي�سعب  �ل�سرطة،  حمققي  مثل  �خل��رب�ء،  وحتى  ما، 
�لكذب، و�أجهزة ك�سف �لكذب �حلالية غري موثوقة لدرجة �أن نتائجها 
غري مقبولة كدليل يف �ملحاكم، لأن �أي �سخ�ص ميكن �أن يتعلم كيفية 
�إىل  ما�سة  حاجة  هناك  وب��ال��ت��ايل،  �لآل���ة.  وخ���د�ع  نب�سه  يف  �لتحكم 
�فرت��ص  �إىل  و��ستناًد�  و�لكذب".  �خل��د�ع  لتحديد  دق��ة  �أك��ر  تقنية 
�أن ع�سالت �لوجه تلتوي عندما نكذب، قام فريق �لربوفي�سور ليفي 
باإل�ساق �ملل�سقات �جلديدة على �خلدين و�حلاجبني لدى �لأ�سخا�ص 
�خلا�سعني لالختبار، وجعلهم يجل�سون مقابل بع�سهم �لبع�ص بينما 
ينطقون ب�سل�سلة من �لكلمات، بع�سها �سحيحة وبع�سها �لآخر خطاأ. 
يتم  متى  معرفة  �لآخ��ر  �جلانب  على  �جلال�ص  �ل�سخ�ص  على  وك��ان 

�لكذب عليه، ويف مرحلة ما، قامو� بتبادل �لأدو�ر.

فوائد غري متوقعة مل�شاعدة االآخرين على ال�شحة اجل�شدية
ك�سفت در��سة حديثة عن فائدة ل يعرفها كثريون عن تاأثري م�ساعدة 

�لآخرين ومّد يد �لعون �إليهم، على �ل�سحة �جل�سدية.
ووف����ق �ل���در�����س���ة �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة ولي����ة �أوهايو 
و84   34 بني  �أعمارهم  تر�وحت  �أمريكي  �أل��ف  و�سملت  �لأمريكية، 
على  �لع��ت��م��اد  باإمكانية  �ع��ت��ق��اده��م  ح��ول  �آر�وؤه�����م  ��ستطلعت  ع��ام��ا، 
للم�ساعدة،  �حتياجهم  ح��ال  يف  �أزو�ج��ه��م،  �أو  �أ�سدقائهم  �أو  �أ�سرهم 

وتاأثري ذلك على �سحتهم.
�إليها بني �نخفا�ص حالت  �لتي تو�سلو�  �لنتائج  �لباحثون يف  وربط 
�للتهاب �ملزمن، و�إف�ساح �مل�ساركني يف �ل�ستبيان عن كونهم م�ستعدين 

لتقدمي �لدعم للعائلة و�لأ�سدقاء.
وتقدمي  �جل��ي��دة  �ل�سحية  �حل��ال��ة  ب��ني  �ل��رت�ب��ط  �لباحثون  و�أرج����ع 
�لعون لالآخرين، �إىل كون �سعور �لدعم م�ساعد� على تخفيف �لتوتر، 

وبالتايل �للتهابات.
كذلك بنّي �لباحثون �أن �لر�بط بني تقدمي �لدعم لالآخرين و�ل�سحة، 

كان �أقوى لدى �لن�ساء مقارنة بالرجال.
ون����ّوه �ل��ب��اح��ث��ون �إىل ���س��رورة �إج����ر�ء �مل��زي��د م��ن �لأب���ح���اث ع��ن هذه 

�لعالقة، وزيادة حجم �لعينة �لتي خ�سعت لال�ستبيان.

حيلة للحفاظ على رائحة عطرة يف املالب�س
���س��ره��ا للحفاظ ع��ل��ى ر�ئ��ح��ة مالب�ص  �أ���س��رت�ل��ي��ا  ���س��ارك��ت م��دون��ة يف 

طيبة.
قالت �سانتيل ميال،على تيك توك، �إنها ت�ستخدم كر�ت قطن معطر 
ر�ئ��ح��ة ع��ط��رة يف  �أك��ي��ا���ص وتعلقها يف �خل��ز�ن��ة، للحفاظ على  د�خ���ل 

مالب�سها.
�لأدر�ج وخز�ئن  �أي�����س��اً يف  �ل��ك��ر�ت  ����س��ت��خ��د�م  وح�����س��ب م��ي��ال، مي��ك��ن 
5 قطر�ت من زيت  �ل�سفر، بعد �سكب  �ملالب�ص، و�ملالب�ص يف حقائب 
�لكريهة،  �ملالب�ص  رو�ئ��ح  �لكر�ت، لإز�ل��ة  �لنعناع وزيت �خلز�مة على 
ويبعد �حل�سر�ت و�لعث، بعد و�سعها يف كي�ص حمكم �لإغالق، وتعليقه 

يف �خلز�نة بني �ملالب�ص.
ت��وك،، وفق  تيك  للفيديو على  �أل��ف م�ساهدة   70 وح�سدت �حليلة، 

ديلي ميل �لربيطانية. 
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ا�شتخدام م�شكن االآالم ال�شهريحمفوف باملخاطر
م�سكن  وهو  �أ�سيتامينوفني،  عقار  بها  يحظى  �لتي  �لو��سعة  �ل�سهرة  رغم 
ا با�سم �لبار��سيتامول، �إل �أن هناك  لالآلم وخاف�ص للحر�رة، و�ملعروف �أي�سً
 Social" دوري��ة  يف  ُن�سرت  لدر��سة  وفًقا  ��ستخد�مه  ور�ء  من  خماطرة 

."Cognitive and Affective Neuroscience
�لتجاريني  �ل�سمني  حت��ت  و����س��ع  نطاق  على  �أ�سيتامينوفني  عقار  وُي��ب��اع 
تايلينول وبانادول، وتو�سلت �لدر��سة �لتي ن�سرت قبل عام  �إىل �أن ��ستخد�م 
�أك��ر م�سكنات �لآلم �سيوًعا يف �لعامل ي��وؤدي �إىل  هذ� �ل��دو�ء �ل��ذي يعترب 

�سلوك حمفوف باملخاطر.
وت�سمنت  جتارب �لدر��سة �أكر من 500 طالب جامعي كم�ساركني، قام 
�لأ�سيتامينوفني  من  و�ح��دة  جرعة  تاأثري  كيفية  بقيا�ص  �لبحثي  �لفريق 
)�جلرعة �لق�سوى �ملو�سى بها للبالغني( ب�سكل ع�سو�ئي للم�ساركني على 
�سلوكهم يف �ملخاطرة، مقارنًة بالأدوية �لوهمية �لتي مت �إعطاوؤها ع�سو�ئًيا 

ملجموعة حتكم.
ي�سعرون  �لنا�ص  يجعل  �لأ�سيتامينوفني  �أن  وج��دو�  �إنهم  �لعلماء  ويقول 
مما  باملخاطر،  حمفوفة  �أن�سطة  يف  يفكرون  عندما  �سلبية  �أق��ل  مب�ساعر 
للنا�ص  �لعاطفية  �ل��ق��درة  ت�سبح  ح��ي��ث  ب��اخل��وف؛  ي�����س��ع��رون  ل  يجعلهم 
عقار  ي���اأخ���ذون  ع��ن��دم��ا  ت�سعف  �أن  مي��ك��ن  �مل��خ��اط��ر  وت��ق��ي��ي��م  �إدر�ك  ع��ل��ى 

�ل�سيتامينوفني.
وتدعم نتائج هذه �لدر��سة نتائج جمموعة من �لأبحاث �حلديثة �ل�سابقة 
ا  �لتي تقول �إن تاأثري�ت عقار �لأ�سيتامينوفني على تقليل �لأمل متتد �أي�سً
�إىل �لعمليات �لنف�سية �ملختلفة، مما يقلل من تقبل �لنا�ص لإيذ�ء �مل�ساعر، 

ويعانون من فتور �لتعاطف، وحتى �سعف �لوظائف �ملعرفية.

درا�شة حديثة تك�شف اآثارا 
خطرية لل�شجائر االإلكرتونية

من  �ملزيد  حديثة،  طبية  در����س��ة  ك�سفت 
تدخني  عن  �لناجمة  �ل�سحية  �لأ���س��ر�ر 
�لدر��سة  وقالت  �لإلكرتونية.  �ل�سجائر 
باحثون من جامعة جنوب  �أجر�ها  �لتي 
جملة  يف  نتائجها  ون�����س��رت  كاليفورنيا 
تدخني  �إن  ريبورت�ص"،  "�ساينتفيك 
تغري�ت  يحدث  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �ل�سجائر 

بيولوجية خطرية يف ج�سم �لإن�سان.
�لكيميائية  �مل��و�د  �أن  �لدر��سة  و�أو�سحت 
�ملوجودة يف �أبخرة �ل�سجائر �لإلكرتونية، 
توؤثر على وظائف �خلاليا، مما يت�سبب 
�لعلماء  وب��نّي  �لتهاب مزمن.  ح��دوث  يف 
�أن �للتهاب �ملزمن �لناجم عن �ل�سجائر 
��سطر�بات  �إىل  ي��وؤدي  قد  �لإلكرتونية، 
و�لأوعية  �لقلب  �أمر��ص  ت�سمل  خطرية 
و�لتمثيل  �لتنف�سي  و�جل��ه��از  �ل��دم��وي��ة 

�لغذ�ئي، بالإ�سافة �إىل �ل�سرطان.
�ل�سجائر  ت��دخ��ني  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  وب����نّي 
�لإل�������ك�������رتون�������ي�������ة ي�������ح�������دث خ�����ل�����ال يف 
�مليتوكوندريا، وهي ع�سيات �سغرية تلعب 
دور� بارز� يف �إنتاج �لطاقة باخلاليا، كما 
�ملرتبطة  �جلزيئية  �مل�سار�ت  تعّطل  �أنها 

باملناعة و�ل�ستجابة حلالت �للتهاب.

ملاذا يزداد ال�شعال يف الليل؟.. اأربع طرق 
ب�شيطة للتخل�س من هذه احلالة املوؤرقة �ص 33

التخل�س من الوزن 
يكافح الكبد الدهني

�لتخل�ص من �لوزن �سالح فعال �سد �لكبد �لدهني، حيث ي�سهم فقد�ن 
�لطبيعية. �إىل معدلتها  �لكبد  دهون  قيم  عودة  �لوزن يف  %10 من 
و�أو�سح �أخ�سائي طب �لأمر��ص �لباطنة �لأملاين هانز مارتن فروهاوف 
%100 من دهون �لكبد  100 كغم، يتخل�ص من  �أن �لذي يبلغ يزن 

تقريباً، �إذ� تخل�ص من 10 كيلوغر�مات من وزنه.
وميكن �إنقا�ص �لوزن باأ�سلوب حياة �سحي يقوم على �لتغذية �ل�سحية، 
�ل�سريعة  �لوجبات  عن  و�لتخلي  و�لفو�كه،  �خل�سرو�ت  من  �لإكثار  �أي 
و�لأط��ع��م��ة �ل��د���س��م��ة، و�مل��و�ظ��ب��ة ع��ل��ى مم��ار���س��ة �ل��ري��ا���س��ة و�لأن�سطة 

�حلركية.
�لكبد  �أن  �إىل  ف��روه��اوف  و�أ���س��ار 
�لدهني غالباً ما يكون م�ساحباً 
�سامل  �أي���������س����ي  ل�����س����ط����ر�ب 
�لنوع  م��ن  �ل�����س��ك��ري  د�ء  م��ث��ل 
�لدم،  و�رت��ف��اع �سغط  �ل��ث��اين، 
م�سدد�ً على �سرورة عالجه يف 
�لعو�قب  �ملنا�سب لتجنب  �لوقت 
�لوخيمة، �ملتمثلة يف �لأزم��ات �لقلبية، 

�أو�سرطان �لكبد.

�لتفاح  )1
و�لتي  و�ل�سحية  �خلفيفة  �ل��وج��ب��ات  �أك���ر  م��ن  �ل��ت��ف��اح 
ميكن تناولها يف �أي وقت. كما �أن �لتفاح مفيد يف حماية 
على  �لتفاح  يف  �لعايل  �لبكتني  حمتوى  وي�ساعد  �لكلى 

تقليل عو�مل �خلطر �ملرتبطة بتلف �لكلى.
�لتوت  )2

�لتوت م�سدر كبري مل�ساد�ت �لأك�سدة و�لعنا�سر �لغذ�ئية 
�مل��ف��ي��دة، وه��ن��اك �أن����و�ع ع��دي��دة م��ن �ل��ت��وت �ل��ت��ي ميكن 
�لكلى مثل  �لغذ�ئي حلماية �سحة  �لنظام  �إىل  �إ�سافتها 

�لفر�ولة، و�لتوت �لأزرق و�لأحمر، و�لتوت �لربي، �إلخ.
�حلم�سيات  )3

�إذ� كنت ترغب يف �حلفاظ على �سحة �لكلى، فكلما ز�د 
فيتامني C كان ذلك �أف�سل، وحتتوي ثمار �حلم�سيات 
�حليوي  �لفيتامني  ه��ذ�  على  و�لليمون  �لربتقال  مثل 
بوفرة، وقد ثبت �أن تناول ع�سري �لليمون �ملخفف يومًيا 

يقلل من معدل تكون �حل�سو�ت.
�مللفوف  )4

�ل�سوديوم  م��ن  منخف�سة  ن�سبة  على  �مللفوف  يحتوي 
ب�����س��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي م���ا ي��ج��ع��ل��ه ن��ب��اًت��ا ر�ئ���ًع���ا ل��ل��وق��اي��ة من 
�ملركبات  �أن��ه يحتوي على ع��دد من  �لكلى، كما  �أم��ر����ص 

و�لفيتامينات �ملفيدة لل�سحة �لعامة.
�حللوة �لبطاطا   )5

�لبطاطا  يف  �ملوجودة  و�ملعادن  �لفيتامينات  كمية  تعترب 
�حللوة ر�ئعة لال�ستهالك يف �أي وقت من �ليوم، ويتك�سر 
�لألياف ببطء، ما يجعلها مثالية  �لعايل من  حمتو�ها 

لتقليل �لوزن.
�لقرنبيط  )6

�لقرنبيط هو �أحد �خل�سر�و�ت �ملليئة بالطاقة، ويحتوي 
بوفرة،  و�لأل��ي��اف  �لفوليك  وحم�ص   C فيتامني  على 
وميكن �أن يكون مقلًيا �أو حتى نيًئا للح�سول على �أق�سى 

�لفو�ئد �ل�سحية للكلى.
)Kale )�لكيل  �لكرنب   )7

�لهامة و�مل��ف��ي��دة جد�  �ل��ورق��ي��ة  �لكيل م��ن �خل�����س��ر�و�ت 
ل�سحة �لكلى لحتو�ئها على ن�سب عالية من �لفيتامينات 

و�ملعادن.

 خرافات عن ح�صوات الكلى.. ال ت�صدقها
تعترب ح�سو�ت �لكلى �أمر�ً �سائعاً جد�ً، لكن هناك بع�ص 
عادة  تنت�سر  كما  ك�سفها وجتنبها،  �لتي يجب  �خلر�فات 
ما  �لن�سائح، غالباً  �أن هذه  �إل  ن�سائح لعالجها منزلياً 
تكون غري �آمنة وغري مثبتة علمياً، وقد توؤدي �أحياناً �إىل 

نتائج عك�سية.
ف��ه��ن��اك خ���ر�ف���ات ي��ت��م ت���د�ول���ه���ا ب�����س��ك��ل ك��ب��ري تت�سمن 
 Only عالجات وم�سببات ح�سو�ت �لكلى، وفق موقع 

�لطبي.  My Health
�خلر�فة �لأوىل: ��ستهالك �حلليب

�أن �حلليب غني بالكال�سيوم، فاإن  و�نطالقاً من حقيقة 
�لعتقاد باأن تناوله وم�ستقاته ي�سبب ح�سى �لكلى هو يف 
منتجات  �أن  تثبت  �أبحاث  �أي  توجد  فال  خر�فة،  �لو�قع 

�لألبان ميكن �أن تزيد من خطر تكوين ح�سو�ت �لكلى.
�أن  �إذ ميكن  ذل��ك،  �ل��در����س��ات عك�ص  �أظ��ه��رت  �ملقابل،  يف 
ي��ق��ل��ل ����س��ت��ه��الك م��ن��ت��ج��ات �لأل���ب���ان م���ن خ��ط��ر تكوين 

ح�سو�ت �لكلى.
�خلر�فة �لثانية: قلل من تناول �لكال�سيوم

ب����الأوىل، فهي  م��ا  ن��وع��اً  �لثانية فرتتبط  �أم���ا �خل��ر�ف��ة 
تتحدث عن �أن تقليل تناول �لكال�سيوم ب�سكل عام �سيقلل 

من تكوين �حل�سو�ت �ملحتوية على �لكال�سيوم.
�أن  ومي��ك��ن  عك�سية  بنتائج  ي��اأت��ي  �ل��و�ق��ع  يف  ذل��ك  �أن  �إل 
ي�سبب م�ساكل �سحية خطرية. فيجب �أن نفهم �أن ج�سم 
�سكل  يف  �لكال�سيوم  م��ن  طبيعي  خ���ز�ن  ل��دي��ه  �لإن�����س��ان 

عظام.
ل  كنت  و�إذ�  �لكال�سيوم،  خم��زن  ه��ي  عظامك  ف���اإن  ل��ذ� 
نظامك  يف  �لكال�سيوم  م��ن  بها  �ملو�سى  �لكمية  تتناول 
�لغذ�ئي �ليومي، ف�سوف ميت�ص ج�سمك �لكال�سيوم من 
�لدم  يف  �لكال�سيوم  م�ستويات  على  ويحافظ  عظامك، 

ويقلل من كثافة عظامك.
ل  �لغذ�ئي  نظامك  يف  �لكال�سيوم  تقليل  �أن  وج��د  وق��د 
يقلل من خطر تكوين ح�سو�ت �لكال�سيوم بل يزيد من 

خطر �سعف �لعظام.
�لغذ�ئية  �لكمية  �ل�سخ�ص  ي�ستهلك  ب���اأن  ُين�سح  ك��م��ا، 
 1 �ملو�سى بها من �لكال�سيوم يومياً، و�لتي تبلغ حو�يل 

�إىل 1.2 غر�م يومياً.
�خلر�فة �لثالثة: مكمالت �لفيتامينات

�لكال�سيوم،  �أو  �حلليب  ���س��رب  عند  �لأم����ور  تتوقف  ول 
�سارة  غ��ري  �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م��ك��م��الت  �أن  �سمعنا  ف��ط��امل��ا 
لكن  �لكلى،  يف  م�سكالت  من  يعانون  �ل��ذي  لالأ�سخا�ص 

�لدر��سات �أثبتت عك�ص ذلك.
�إذ ل ميكننا �لقول �إن جميع �لفيتامينات �آمنة، خ�سو�ساً 
�إذ� كان �ل�سخ�ص قد عانى من ح�سو�ت �لكلى يف �ملا�سي 

�أو يعاين من ح�سو�ت �لكلى حالياً.
�أن يتعر�ص هوؤلء �لأ�سخا�ص خلطر كبري  ومن �ملرجح 
يتناولون مكمالت  كانو�  �إذ�  �أخرى  لتكوين ح�سوة مرة 
و�أحياناً  �أق��ر����ص  �سكل  على  �لكال�سيوم  �أو  �سي  فيتامني 

جرعات عالية من فيتامني د.
�خلر�فة �خلام�سة: هناك طريقة لإذ�بة ح�سو�ت �لكلى

�إىل ذلك، تنت�سر خر�فة عن وجود طرق لإذ�بة �حل�سى، 
�لكلى  بتاتاً، فح�سو�ت  �لو�قع هذ� غري �سحيح  لكن يف 
ت�سبه �لأحجار �لتي ل ميكن �إذ�بتها عن طريق تناول �أي 
دو�ء �أو �أي عالج منزيل. فال يوجد دو�ء مثبت حتى �لآن 

يف �أي بحث ميكن ��ستهالكه لإذ�بتها.

علماء يبتكرون 
زجاجا فائق ال�شالبة

للتخلي  ح��ان  قد  �لوقت  يكون  قد 
�بتكر  حيث  �ل��ه��ات��ف،  حافظة  ع��ن 
�ل�سالبة،  ف���ائ���ق  زج���اج���ا  ع��ل��م��اء 

�أق�سى من �ملا�ص �لطبيعي.
ب��اح��ث��ون يف جامعة جيلني  وط���ّور 
يتميز  كربونيا،  زجاجا  �ل�سينية، 
على  كبرية  وق���درة  عالية  بق�ساوة 
باأنو�ع  �لتو�سيل �حل��ر�ري مقارنة 

�لزجاج �ملعروفة.
"ديلي  �سحيفة  ذك����رت  وح�����س��ب��م��ا 
��ستطاع  فقد  �لربيطانية،  ميل" 
با�ستخد�م  �لزجاج  �بتكار  �لعلماء 
عن  ع��ب��ارة  وه���ي  بوكي"  "كر�ت 
"�سي  ب�����س��ي��غ��ة  ج�����زيء ف��ول��ريي��ن 
�لكربون،  م�ستقات  و�أح���د   ،"60
�لذي يتمتع ببنية جزيئية كروية.

�ملركب  ب��ت�����س��خ��ني  �ل��ع��ل��م��اء  وق�����ام 
�إىل جانب  لدرجات ح��ر�رة عالية، 
ت��ع��ري�����س��ه ل�����س��غ��ط ���س��دي��د، حيث 
غيغا   102 ب�سالبة  زج��اج  ت�سّكل 
بثخانة  �ل�سالبة،  فائق  با�سكال، 

ميلي مرت.
و�أو�سح �لباحثون يف در��ستهم �لتي 
ن�سرت نتائجها يف جملة "نيت�سر" 
�أن ت�سنيع مادة كربونية  �لعلمية، 
ثالثية  رو�ب���ط  م��ع  متبلورة  غ��ري 

�لأبعاد كان هدفا �سعب �ملنال.
�ل��و���س��ول لهذ�  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  و�أك����د 
�لباب  �سيفتح  �ل��زج��اج  م��ن  �ل��ن��وع 
للمو�د  ج���دي���دة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  �أم�����ام 
و�لقابلة  �مل��ت��ب��ل��ورة،  غ��ري  �ل�سلبة 
من  �ل����ع����دي����د  يف  ل���ال����س���ت���ع���م���ال 

�ل�ستخد�مات �ل�سناعية.

هازل كايا تواجه اخلطر..
هل تنت�شر اأم ُتهزم؟

ت��خ��و���ص �مل��م��ث��ل��ة �ل��رتك��ي��ة  ه���از�ل 
" �ل�سيف "  م�سل�سل  ب��ط��ول��ة  كايا  
�لذي يعر�ص على �إحدى �ل�سا�سات 
�إع����الم  و���س��ائ��ل  �أن  �إل  �ل���رتك���ي���ة، 
م�ساهدة  ن�����س��ب  ع���ن  ك�����س��ف��ت  ق���د 
يحقق  �أن��ه  تبنّي  فقد  �لعمل،  ه��ذ� 
�ل��ق��ل��ي��ل م���ن ن�����س��ب �مل��ت��اب��ع��ة رغم 
وجود جنمة متثيل فيه هي هاز�ل، 
�أن  �إىل  �مل�سادر  بع�ص  �أ�سارت  وقد 
جديدة  لفر�سة  ي��ح��ت��اج  �مل�سل�سل 
ك���ي ت��رت��ف��ع �مل�����س��اه��دة، ف��ه��و �لآن 
فهل  �ل��ث��ال��ث��ة..  �حللقة  يف  ز�ل  م��ا 
عن  ي��ت��وق��ف  �أم  "�ل�سيف"  ينجح 

�لعر�ص؟.
�جل���دي���ر ذك����ره �أن ه����ازل ك��اي��ا يف 
�لنجاحات،  م��ن  �لعديد  ر�سيدها 
و�أ�سميتها  �مل��م��ن��وع،  "�لع�سق  مثل 

فريحة".

تقي  هامة  اأطعمة   7
كليتيك من اأمرا�س فتاكة

العادات الغذائية للإن�صان هي اأ�صا�ض �صحته.. فاإدراج بع�ض العنا�صر 
الغذائية يف وجباتنا اليومية قد يقينا من اأمرا�ض �صديدة وفتاكة 

ومميتة.
اإرهاقها  ميكن  اجل�صم،  اأع�صاء  كل  مثل  والكلى 

ميكن  كما  وم�صربنا،  ماأكلنا  بطريقة 
احل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا مب��ج��رد 

االإكثار من تناول بع�ض 
االأط��ع��م��ة امل��ت��وف��رة 

باالأ�صواق.
"فوود"  موقع  ذم��ة  وعلى 

Food، املعني ب�صوؤون التغذية وال�صحة، هناك 6 اأنواع من االأطعمة 
التي جتنبك االإ�صابة باأمرا�ض الكلى، وهي:
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�ش�ؤون حملية

باملو�صيقى والغناء وح�صور جنم كروي.. 

كوت ديفوار حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي بح�شور رئي�س وزرائها

مع املغامرات واالأ�صغال اليدوية والعرو�ض والوجبات املجانية لل�صغار

اإك�شبو 2020 دبي وجهة مثالية لالأطفال نهاية هذا االأ�شبوع

رق�شات تنب�س باحلياة.. جناح باراغواي يقدم عر�شا لباليه فولكلوريكو الوطني

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

حممد معني الدين

 2020 �إك�سبو  يف  �لوطني  بيومها  ديفو�ر  كوت  �حتفلت 
�أقيمت يف �ساحة �لو�سل بح�سور  دبي عرب فعالية كربى 
رئي�ص  �آت�سي  باتريك  معايل  بقيادة  �مل�ستوى  رفيع  وف��د 
�لفرقة  �أدت����ه  ع��ر���ص مو�سيقي  ذل���ك  و���س��اح��ب  �ل�����وزر�ء، 

�ل�سهرية "ماجيك �سي�ستم".
وزر�ء  رئي�ص  �آت�سي،  باتريك  معايل  ��ستقبال  يف  كان  وقد 
ل�سوؤون  �لها�سمي، وزي��رة دول��ة  دي��ف��و�ر، معايل رمي  ك��وت 
2020 دبي،  �إك�سبو  �لعام ملكتب  �ل��دويل و�ملدير  �لتعاون 
�ملفو�ص  ملكتب  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ل��ي،  حممد  وجن��ي��ب 

�لعام �إك�سبو 2020 دبي.
�إك�سبو  يف  هنا  �إىل  بح�سوري  �سعيد  "�أنا  �آت�����س��ي:  وق���ال 

منا�سبة  هذه  �أن  �أعتقد  �ملر�فق.  �لوفد  مع  دبي   2020
ديفو�ر  ك��وت  ينتظر  �ل���ذي  �مل�سئ  بامل�ستقبل  لالحتفال 
2020 ميثل جتربة  �إك�سبو  ودولة �لإم��ار�ت. �لوجود يف 

فريدة".
�إىل كل دول  �لذهاب  "ل ميلك �جلميع فر�سة  و�أ���س��اف: 
�لعامل. لكن �لوجود يف �إك�سبو مينح �ملرء فر�سة للتجول 

حول �لعامل يف مكان و�حد".
وقال جنيب حممد �لعلي: "�إن دولة �ساحل �لعاج  ملتزمة 
ب��ال��ت��ق��دم و�ل��ت��ن��م��ي��ة ع���رب �ل��ت��ط��وي��ر �ل�����س��ن��اع��ي للقطاع 
ل�سمان  �لذكية  �لتقنيات  من  و�ل�ستفادة  لديها  �لزر�عي 
�عتقاد�  نعتقد  فاإننا  ولذلك  ل�سعبها،  �أف�سل  حياة  ج��ودة 
�لدويل  �حل��دث  ه��ذ�  يف  �لعاج  �ساحل  م�ساركة  �أن  ر��سخا 
�ستوفر لهذه �لدولة �ل�سديقة من�سة لإبر�ز ما ميكن �أن 
تقدمه لباقي دول �لعامل". و�أ�ساف: "�إننا ناأمل �أن نبني 
 .2020 �إك�سبو  على �ل�سر�كات �لقائمة بني بلدينا، عرب 

ومع ��ستمر�ر �ساحل �لعاج يف كونها �سريكا جتاريا كبري� 
لدى دولة �لإم��ار�ت، ناأمل يف �ملزيد من �لتعاون  خمتلف 

�ملجالت، ونحن نعمل من �أجل تعزيز رو�بطنا".
ديفو�ر  ك��وت  كبري من  وف��د  �ل�ستقبال  وق��د ح�سر حفل 
و�ل�سياحة  و�ل�����س��ن��اع��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  �ل��دول��ة  وزي����َري  ي�سم 
�ل����وزر�ء، وكبار  �أع�ساء جمل�ص  و�ل��رتف��ي��ه، وغ��ريه��م م��ن 
�مل�سوؤولني يف �لبلد �لذي يرتبط بعالقات مميزة مع دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ديدييه  �لقدم  ك��رة  �أ�سطورة  �أي�سا  �لحتفال  ح�سر  وق��د 
دروغبا، �لذي ُعنّي موؤخر� �سفري منظمة �ل�سحة �لعاملية 
للنو�يا �حل�سنة للريا�سة و�ل�سحة، ثم �نتقل بعد ذلك �إىل 
جناح كوت ديفو�ر مل�ساهدة �سل�سلة من �لعرو�ص �لثقافية.

�لبالفون  �آل��ة  على  لعزف  بال�ستماع  �حل�سور  و��ستمتع 
"فرقة  �لتقليدية يف ك��وت دي��ف��و�ر،  تلى ذل��ك عر�ص من 
جاليكان �ل�سعبية". كما �سارك يف �لحتفالت �لع�سر�ت من 

�لر�ق�سني و�ملغنني وعازيف �لإيقاع من فرقة "�نانيكا".
وقال دروغبا: "�أنا يف غاية �ل�سعادة لوجودي هنا مع �لوفد 
هنا  نحن  يل.  بالن�سبة  كبري  فخر  م�سدر  ه��ذ�  �لر�سمي، 
ه��ذ� هو  �أن تقدمه.  ديفو�ر  �لعامل ما ميكن لكوت  ل��ري 

�ملكان �لذي �أتيت منه، وهذه هي بالدي".
�حل�سور  حما�ص  �لغنائية  �سي�ستم  ماجيك  فرقة  و�أث��ارت 
باأربع  يف �ساحة �لو�سل مبو�سيقى و�أغان فريدة، و�أمتعت 

�أغنيات م�سوقة �جلمهور حتت قبة �لو�سل وحولها.
�لزو�ر  وياأخذ  �لتنقل،  منطقة  يف  ديفو�ر  كوت  جناح  يقع 
�أفريقيا. وكوت  �إىل قلب �لثقافة �لفر�نكوفونية يف غرب 
�لكاكاو  حل��ب��وب  وم�����س��در  منتج  �أك���رب  بو�سفها  دي���ف���و�ر، 
�ملنتجة و�مل�����س��درة للقهوة  �ل���دول  �أك���رب  �ل��ع��امل، وم��ن  يف 
�لتطوير  عرب  و�لتنمية  بالتقدم  ملتزمة  �لنخيل،  وزي��ت 
�لتقنيات  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  �ل��زر�ع��ي  لقطاعها  �ل�سناعي 

�لذكية ل�سمان حياة �أف�سل ل�سعبها.

تتج�سد هذه �لطموحات د�خل جناح كوت ديفو�ر يف �إك�سبو 
�لبالد  تاريخ  من  م�ستوحاة  �لزو�ر  رحلة  حيث   ،2020
ينقل  �لأف���الم.  عرب  �لق�س�ص  �سرد  يف  و�لعريق  �لطويل 
على  �ل�����س��وء  ت�سلط  �أف���الم  جمموعة  �إىل  زو�ره  �جل��ن��اح 
�أحدث �لأن�سطة �لتنموية يف �لقطاع �لزر�عي، وت�ستعر�ص 
يف  �لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات  وم�سهد  �لتقني  �ل��ت��ط��ور  مظاهر 
�لغني لينال  �ل��ث��ق��ايف  ت��ر�ث��ه��ا  �ل��ب��الد، ف�سال ع��ن ع��ر���ص 

�إعجاب �لعامل.
دبي   2020 �إك�سبو  �لفخرية يف  و�لأي���ام  �لوطنية  �لأي��ام 
�لذين  �لدوليني  �أوقات لالحتفاء بكٍل من م�ساركينا  هي 
يزيد عددهم عن 200 م�سارك، حيث ُي�سلَّط �ل�سوء على 
وبر�جمهم.  �أجنحتهم  وُتعَر�ص  و�إجناز�تهم،  ثقافاتهم، 
وي�سم كل من هذه �لأيام �لوطنية و�لفخرية مر��سم رفع 
�لعلم على من�سة �لأمم يف �ساحة �لو�سل، تليها خطابات 

وعرو�ص ثقافية.

•• دبي– الفجر

 يف جعبة �إك�سبو 2020 دبي �لكثري من �لأن�سطة 
بدء�  �لأ�سبوع،  هذ�  نهاية  يف  و�ملرحة  �لرتفيهية 
م��ن �ل��ف��ن��ون و�لأ���س��غ��ال �ل��ي��دوي��ة، وو���س��ول �إىل 
ف�سال  �حل��ي��ة.  و�لأد�ء�ت  �ل�����س��وئ��ي��ة  �ل��ع��رو���ص 
للعائالت يح�سل فيه  �إط��الق عر�ص جديد  عن 
�لأطفال على وجبة و�حدة جمانية مع كل وجبة 
للزو�ر  ومي��ك��ن  معنية.  ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ  م��ن  للكبار 
�ل�ستمتاع بكل ما لدى �إك�سبو ليقدمه مع خميم 
 15 يف  �سيبد�أ  �ل���ذي  �ل��ر�ئ��ع  �ل�ستوي  �لأط��ف��ال 

دي�سمرب. 
�إك�سبو  من  �جلديد  �لأطفال  وجبات  عر�ص  ب��د�أ 
�سيح�سل  حيث  �لأربعاء  يوم  وي�ستمرحتى  �أم�ص 
�أع����و�م على   8 �أع��م��اره��م  �ل��ذي��ن تبلغ  �لأط���ف���ال 
وج��ب��ة ط��ع��ام جم��ان��ي��ة م��ق��اب��ل ك��ل ط��ب��ق رئي�سي 

يطلبه �لكبار. 
و"فر�غو  "ِفغد"  �مل�ساركة  �ملنافذ  قائمة  ت�سمل 
يف  و"مودر�"  تي"  و�ي  �إ���ص  و"�إك�ص  �إك�سرب�ص" 
تو  "فارم  "�أِلف" من  ومقهى  �ل�ستد�مة؛  جناح 
و"غا�سرتو  �لتنقل؛  جناح  "غا�سرتو" يف  تيبل"، 
هنغاريا؛  ج����ن����اح  يف  هانغري"   �أوف  روت�������ز 
و"كانفا�ص" من "كويف كلت�سر" يف جناح �لفر�ص؛ 
بار"،  ���س��ب��ورت�����ص   -  1 �أون  "غاردن  م���ن  وك����ال 
نا�سيونال"،  و"ذ�  و"�لبارون"،  و"كوجاكي"، 
و"كوتري"،  بار"،  برغر  و"�أدريفت  و"�سكاربيتا"، 
و"لونغ ت�سيم"، و"بريد �أهيد بيكري �أند �سكول"، 
و"كافيه ميالنو"، و"�لكيبولن" – �سالة �لطعام 

�لأفريقية، و"ريزينغ فليفرز".

�لذهبي  �ليوبيل  وجبة  "�سرب�وت" كذلك  يقدم 
ب��ال��ذك��رى �ل�سنوية  ل��الآب��اء و�لأط���ف���ال �ح��ت��ف��ال 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ل��ت��اأ���س��ي�����ص  �خل��م�����س��ني 
و�آخر  رئي�سيا  طبقا  �لوجبة  وتت�سمن  �ملتحدة، 
 50 مقابل  ذل��ك  كل  �لفاكهة،  ومثلجات  جانبيا 
�لأوقات.  جميع  يف  متاحة  وه��ي  �إمار�تيا  درهما 
ويف يوم �جلمعة 26 نوفمرب، ميكن �لتوقف عند 
مطعم "�أر�بيان تي هاو�ص" من 10:00 بتوقيت 
�أو  م��رمي،  �أم  �مللونة  �ل�سخ�سية  للقاء  �لإم����ار�ت 
�لتوجه �إىل جناح غريناد� من �ل�ساعة 17:00-

�ل�سوكولتة  لتذوق  �لإم��ار�ت  بتوقيت   19:00
�ل�ساخنة مع و�حدة من كربى �ل�سركات �ملنِتجة 

لها يف �لبالد.

الفن والثقافة والعلوم
ت��ك��ر ج��ل�����س��ات �ل��ف��ن��ون و�لأ����س���غ���ال �ل���ي���دوي���ة يف 
�لأ�سبوع.  هذ�  نهاية  عطلة  �أثناء   2020 �إك�سبو 
وُين�سح بزيارة "بيت �لهامور"، �مل�سروع �ملجتمعي 
لل�سعاب  �لبيئية  �لنظم  ب�ساأن  �لوعي  يرفع  �لذي 
�ملرجانية �ملهددة بالنقر��ص، وذلك عرب ن�سيجه 
�حلياة  لي�سور  �مل��د�ر���ص  ط��الب  ب��اأي��دي  �مل�سنوع 
�ل�ساعة  م��ن  للدخول  �لأب���و�ب  وُتفَتح  �لبحرية. 
من  �لإم��ار�ت  دولة  بتوقيت   18:00-10:00
يوم �ل�سبت ملدة �أ�سبوع درو�ص �حلياكة حيث يعّلم 
�ملخلوقات  حياكة  تقنيات  م�سارك  ك��ل  �لفنانون 

�لبحرية ح�سب �ختياره.
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ج��ن��اح  زي���ارة  ومي��ك��ن 

وط����الء  �ل���ع�������س���ريي  "�لقط  درو���������ص  حل�������س���ور 
-10:00 من  �ل�سبت  �أو  �جلمعة  �لبالط" ي��وم 

بتوقيت   21:30 �إىل   17:30 ومن   13:00
باأنها  ه��ذه  �لعمل  ور�سة  ُتو�سف  �لإم���ار�ت.  دول��ة 
مالئمة لالأ�سرة وتعليمية وتفاعلية وتو�سيحية 
�أك���ر بكثري من  �لأل����و�ن و�لأمن����اط  حيث متثل 
�ليون�سكو  �إدر�ج  ظل  يف  نف�سها،  �لفنية  �لأ�سكال 
للرت�ث  قائمتها  يف  �ل��ق��دمي  �لفني  �ل�سكل  ه��ذ� 

�لثقايف غري �ملادي للب�سرية.
�لباند�  بلقاء  �ل���زو�ر  يحظى  �ل�سني،  ج��ن��اح  ويف 
تاي  حركات  �أد�ء  ي�ستطيع  �ل��ذي  "يويو"،  �لآيل 
ت�سي، و�لإم�ساك بالقلم، وتقدمي خدماته كمر�سد 
عام. وبالوقوف خارج �جلناح م�ساء، �إما يف �ل�ساعة 

�لإمار�ت،  بتوقيت   21:00 �ل�ساعة  �أو   20:00
و�لطائر�ت  �لأ�����س����و�ء  ع��ر���ص  م�����س��اه��دة  مي��ك��ن 
�ملُ�سرّية، حيث يقدم �جلزء �خلارجي من �جلناح 

مب�سابيحه عر�سا مبهر�.
مي��ك��ن �لط����الع ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ه �أج��ن��ح��ة �لدول 
�لأخرى لالأطفال، عرب تنزيل و�حدة من جولت 
�إك�سبو �لتفاعلية. على �سبيل �ملثال، فجولة �لز�ئر 
للعقول  مثايل  ب�سكل  م�سممة  نلعب"  بنا  "هيا 
�ل��ي��اف��ع��ة �ملُ��ح��ب��ة ل��ال���س��ت��ط��الع، ب��وج��ود حيو�نات 
وموناكو،  بيالرو�سيا  من  �لفيديو  و�ألعاب  تونغا، 
بلغاريا  وملعب  �لإثيوبية،  �لتقليدية  و�لأل��ع��اب 
لالأطفال  �حلركي  �للعب  يحّول  �ل��ذي   - �ملبتكر 
�أخرى  جذب  عنا�سر  �لرحلة  وت�سمل  �سوء.  �إىل 

تركز على �لأطفال، مثل ملعب ر��سد.

عرو�ض حية
وتقدم  ك��ث��رية،   2020 �إك�سبو  موقع  يف  �مل�سارح 
�حل���ف���الت �مل��و���س��ي��ق��ي��ة وع���رو����ص �ل��رق�����ص. لكن 
�لأر�����ص  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى  موزيك"  "كيندر  ع��ر���ص 
جانب  �إىل  �مل�������س���ي،  وح���دي���ث���ي  ل��ل��ر���س��ع،  م���وج���ه 
�لأط���ف���ال �لأك����رب �سنا و�ل��ع��ائ��الت، وي��ق��ام يومي 
�جلمعة و�ل�سبت من �ل�ساعة 14:10. ي�ستخدم 
عن  للرتفيه  و�لطبول  �لبيانو  �لعر�ص  مقدمو 
�ل�سغار و��سطحابهم يف رحلة �إمناء مو�سيقي يف 

�لوقت ذ�ته.
قبة  عرو�ص  حل�سور  �لفر�سة  تفويت  ميكن  ول 
�لو�سل - �أكرب �سا�سة عر�ص بنطاق 360 درجة 
دبي.   2020 �إك�سبو  زي���ارة  – خ��الل  �ل��ع��امل  يف 
حار�سا  "كن  بعر�ص  حتما  �لأط��ف��ال  �سي�ستمتع 
�ل�ساعة  يف  �جلمعة  ي��وم  ُيعر�ص  �ل��ذي  للو�سل"، 
18:05 ويوم �ل�سبت يف �ل�ساعة 20:45 بتوقيت 
دولة �لإمار�ت، وهو من بطولة �سخ�سيَتي �إك�سبو 

ر��سد ولطيفة.

خميم االأطفال ال�صتوي
�إذ� كنتم تودون �أن يرى �أطفالكم ممار�سي �لألعاب 
�ل�سحرية و�لبهلو�نية، �أو �أن ُير�سم على وجوههم 
�أو ير�سمو� لوحة قما�سية باأنف�سهم؟ �إذن، فمخيم 
يف  يبد�أ  �ل��ذي  لالأطفال  �ل�ستوي   2020 �إك�سبو 
15 دي�سمرب هو �ملكان �ملنا�سب. وت�سمل �لأن�سطة 
�لأخرى فن �لنحت على �لرمل، وت�سميم �لأطر، 

و�لر�سم، و�سنع �لزهور بالأور�ق �مللونة.

•• دبي– الفجر

 ميكن لزو�ر �إك�سبو 2020 دبي �ل�ستمتاع بعرو�ص فرقة باليه "فولكلوريكو 
�لوطني" �لتي يقدمها جناح بار�غو�ي طو�ل مدة �إك�سبو 2020 دبي، وهي 

عرو�ص رق�ص مفعمة باحليوية تو�رثتها �لأجيال يف بارغاو�ي.
وقدمت �لر�ق�ستان جامينا نوتاريو و�ساندر� فيناجلو ، عر�سا على من�سة 
�ملر�أة  لعمل  جت�سيد�  ر�أ���س��ه��ا  على  ج��رة  منهما  ك��ل  خ��الل��ه  حملت  �لبحر، 
رق�ستا  بار�غو�ي، حيث  ثقافة  بار�غو�ي. وج�سدت مالب�سهما  �لريفية يف 
بالتنانري �لتقليدية �ملميزة، �مل�سنوعة من �لد�نتيل �ملطرز باأ�سكال و�لو�ن 

ت�سبه �سبكة �لعنكبوت، وهي ت�ساميم تقليدية يف بار�غو�ي.
�لأربعاء  يوم  دبي   2020 �إك�سبو  �إىل  وفيناجلو  نوتاريو  من  كل  وو�سلت 
�لعرو�ص  تلك  بتقدمي  �سعادتهما  عن  عربتا  حيث  نوفمرب،   24 �ملا�سي 
�إىل جمهور �إك�سبو 2020 دبي �ملتنوع. و�ستقدم فرقة باليه "فولكلوريكو 
2020 دبي؛ ويوفر  �إك�سبو  �أماكن عدة د�خل موقع  �لوطني" عرو�سا يف 

جناح بار�غو�ي للجمهور جدول مو�عيد �لعرو�ص.

توقيع اتفاقية بني موؤ�ش�شة تنمية الفن والثقافة االأوزبك�شتانية ومعر�س تريتياكوف الرو�شي يف جناح اأوزبك�شتان
•• دبي  – الفجر

 ُوّقعت �تفاقية ر�سمية بني موؤ�س�سة تنمية �لفن و�لثقافة �لتابعة 
تريتياكوف  ومعر�ص  �أوزبك�ستان،  بجمهورية  �لثقافة  ل��وز�رة 
وذل��ك خالل حفل  �لرو�سي،  �لت�سكيلي  �لفن  �لوطني، موطن 
ر�سمي �أُقيم يف �جلناح �لأوزبك�ستاين �أم�ص �لأول �جلمعة �سمن 

�لربنامج �لثقايف لأوزبك�ستان يف �إك�سبو 2020 دبي.
"�سافيت�سكي"  متحف  جمموعات  در��سة  على  �لتفاقية  ن�ست 
�حلكومي للفنون؛  وتهدف �إىل �إقامة عالقات �سر�كة وتطوير 

تعاون طويل �لأجل وفعال ومتبادل �ملنفعة بني �لطرفني.
وبح�سب �لتفاقية، تتعهد �ملوؤ�س�سة و�ملعر�ص باإقامة تعاون يف 

�ملعار�ص  وم�ساريع  بر�مج  وتنفيذ  كتطوير  ع��دي��دة،  جم��الت 
�مل�سرتكة لعر�ص �لأعمال �لفنية من مقتنيات �ملتحف، وكذلك 
�لعمل �مل�سرتك لالأطر�ف يف تطوير وتنفيذ �لأن�سطة �لرتبوية 
و�لعلمية و�لثقافية، وكذلك تطوير وتنفيذ �لبحوث �مل�سرتكة، 
وتبادل �لبيانات �لعلمية يف جمال �لدر��سة و�لتاريخ، و�حلفاظ 

على �لرت�ث �لثقايف، وغري ذلك.
�لظروف  تهيئة  �إىل  ��ا  �أي�����سً �لت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  توقيع  و���س��ي��وؤدي 
مع  �ل��ت��ع��اون  وتنمية  �ل��دول��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  لتو�سيع 
جمال  يف  �خل��ريي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل��دول��ي��ة  �لثقافية  �ملنظمات 

�لثقافة و�لفن.
�ملدير  �أومريوفا،  �أوزبك�ستان جايان  �لتفاقية من جانب  وّقع 

�إ�سر�ف وز�رة  و�لثقافة حتت  �لفنون  ملوؤ�س�سة تنمية  �لتنفيذي 
�لثقافة يف �أوزبك�ستان، ومن �جلانب �لرو�سي زلفري� تريغولوفا، 

�ملديرة �لعامة ملعر�ص تريتياكوف �لرو�سي.
وقالت �أومريوفا: "بد�أنا قبل �أربع �سنو�ت يف تطوير �لعالقات. 
ومبجرد ت�سكيل �ملوؤ�س�سة يف �أوزبك�ستان، مت حت�سري �لإعالنات 
�ملبادر�ت �جلديدة للرئي�ص �جلديد يف ذلك  �لتاأ�سي�سية لدعم 
�لوقت. بد�أنا �لعمل ب�سكل وثيق مع �ملتحف و�كت�سفنا �أن هناك 
�لكثري من �لأ�سياء �لتي ميكننا �لقيام بها معا؛ وها نحن �ليوم 
لي�ص  دب��ي،   2020 �إك�سبو  يعد  �إذ  دب��ي،  يف  )�لتفاقية(  نوقع 
حدثا ثقافيا فقط، بل فر�سة حلو�رنا �ملفتوح مع �خلارج ومع 

�ملجتمع �لرو�سي".
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�ش�ؤون حملية

جناح �شلوفينيا واحة ال�شتجمام زوار اأك�شبو 2020

�صهر من املتعة االإ�صافية يف مو�صم البهجة

اإك�شبو 2020 دبي يطرح تذكرته االحتفالية مقابل 95 درهما فقط

مع عَر�ض الوثائقي الهندي �صن رايز احلائز جائزة االأفلم الوطنية..

تعهد دويل يف اإك�شبو 2020 باإنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

حتت �سعار " �ل�سحابة �خل�سر�ء �لذكية " �ساركت دولة 
�سلوفينيا بجناحها �ملميز يف �أك�سبو ٢٠٢٠ لتبهر �لزو�ر 
مبا لديها من مو�قع جذب لل�سياح من خالل �لرقعة 
ف�سال  �لبالد،  بطول  متتد  �لتى  و�لزر�عة  �خل�سر�ء 
ب��ج��و�ر ع��دد كبري  ع��ن موقها يف منطقة �ل���س��ت��د�م��ة 
�خلريطة  على  �أي�سا  تقع  فهي  �ملتقدمة  �ل���دول  م��ن 
�جلغر�فية يف �أوروب��ا �لو�سطى ولها حدود على جبال 
لها  كما  �ملتو�سط  �لأبي�ص  �لبحر  على  �ملطلة  �لأل���ب 
حدود مع �يطاليا من �لغرب وحدود مع كرو�تيا على 
�لبالد  ���س��رق  �سمال  �إىل  و�ل�سرقية  �جلنوبية  �مل��ج��ر 
مليون   ٢ �سكانها  ع��دد  �أن  كما  �ل�سمال،  من  و�لنم�سا 
مرت  كيلو   ٢٠ وم�ساحتها  تقريبا  ن�سمة  �أل���ف  وم��ائ��ة 

مربع تقريبا.
ه��ذ� وق��د ���س��رح ماتيك ف��ول��ك �مل��ف��و���ص �ل��ع��ام جلناح 
�سلوفينيا لو�سائل �إعالم متعددة �ن م�ساركة بالده يف 
�أك�سبو ٢٠٢٠ دبي تعد جتربة فريدة من نوعها حيث 
�لقطاعت  جميع  يف  نف�سها  برتويج  �سلوفينيا  �هتمت 
و�لتفاقيات  �مل�����س��درة  و�مل��ن��ت��ج��ات  كال�سياحة  �مل��ه��م��ة 
�لق��ت�����س��ادي��ة جل���ذب روؤو�����ص �لأم�����و�ل �لأج��ن��ب��ي��ة مما 

ينع�ص �حلياة �لعامة ككل للمو�طن �ل�سولفاين، و�أ�سار 
�إىل �أن �جلناح ي�سم ثالث حماور من �أهما دور �لدولة 
�مل�ساحات  وك��رة  �جلغر�يف  موقعها  من  �ل�ستفادة  يف 
�جل��ن��اح من  بها  �سكلت  و�ل��ت��ى  �ل��زر�ع��ة  م��ن  �ل�سا�سعة 
يف  بها  ��ستعان  وق��د  �خل�سرة  د�ئمة  �ملعلقة  �لنباتات 
عن�سر  فيه  ج��اء  �لت�سميم  �أن  كما  �جل��ن��اح،  ت�سميم 
�خل�����س��ب ب�سكل و����س��ح وه���ذ� ل��وج��ود ه���ذ� �ل��ن��وع من 
هذ�  �سلوفينيا  ع��ن  وم��ع��روف  د�ئ���م  ب�سكل  �لأخ�����س��اب 

�ملنتج �ملهم.
و�أ�ساف �أن جتربة بالده �ستعطي �لز�ئر �نطباع مبهر 
ومدى  للطبيعة  و�لفريد  �ملبهر  �لتفاعل  خ��الل  من 
�ل�سري يف  و�لبتكار�ت عرب  �لتكنلوجيا  �ل�ستفادة من 
�لطبيعية  �لعو�مل  من  تعترب  عائمة،  خ�سر�ء  و�ح��ة 
دولتنا  خ��الل جناح  م��ن  �ل��ز�ئ��ر  ي�ساهد  كما  �ل��ذك��ي��ة، 
�سلوفينيا  ملناظر من  �ساملة  بانور�ما  �أك�سبو ٢٠٢٠  يف 
�لطبيعية وحماكاة موقعها يف قلب �أوروبا كقطعة من 
�ملا�ص، وتهتم يف عر�سها باأمثلة من �ل�ستد�مة �مللهمة 
تقدميها  و�ل�سناعية ومدى  �لتجارية  �لأعمال  لبيئة 
�لتقطري و�ل��ري بو�سائل حتافظ على هدر  من��اذج يف 

�ملياه و�حلفاظ عليها.
وز�ئر جناح �سلوفينيا يف �أك�سبو ٢٠٢٠ �سي�ساهد كيفية 

��ستخد�م هذه �لدولة �ل�سغرية للزجاج و�ملياه بطريقة 
مبتكرة حيث ي�سعر �جلمهور بانهم و�سط غابة عائمة 
يف �لهو�ء، خا�سة و�أن كل �لنباتات �لتى ي�سمها �جلناح 
�لبيئة  لتعك�ص  خ�سي�سا  �سلوفينيا  م��ن  ��ستقدمت 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ول��ن��ق��ل �حل���ي���اة وحم���اك���اة �جل��م��ه��ور على 
�جلناح  يكون  ب��ان  �هتم  �مل�سمم  �أن  و�جلديد  �ل��و�ق��ع، 
من �خل�سب �ملحلي ووج��ود مظلة تعرب عن �لحتو�ء 
يغفل  ومل  �لأف��ق،  يف  ت�سبح  و�نها  �خل�سر�ء  للطبيعة 
�جلناح دور �لفنون و�لثقافة من خالل عرو�ص فنية 
لتج�سيد  �ملحلي من مو�سيقى ورق�سات  �لفلكلور  من 
�أرج��اء �لعامل من خالل  �لثقافة و�ملعرفة ون�سرها يف 
�أهم  �سلوفينيا  ج��ن��اح  وي��ع��ر���ص  �ك�����س��ب��و.  يف  �مل�����س��ارك��ة 
�مل��ن��ت��ج��ات �ل���زر�ع���ي���ة �مل�����س��ه��ور ب��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور، كزيت 
�مل�سنوعة  و�مل�����س��غ��ولت  �ل��ي��دوي��ة  �ل��زي��ت��ون و�حل����رف 
�سلوفينيا  �إىل  �ل�سفر  و�أ�ساليب  �ملحلية،  �لعنا�سر  من 
�ملناطق  ع��ل��ى  و�لط�����الع  بال�سياحة  �ل��ت��م��ت��ع  وك��ي��ف��ي��ة 
�لطبيعة �خلالبة  �لتى حتتوي على  �ملهمة  �ل�سياحية 
�سيخرج  و�لتزلج،  �لتى تعزز من وجود لعب �جلولف 
�لتى  بهذه �جلولة  مت�سبع  وهو  �جلمهور من �جلناح 
ي�ساهده  ما  كرة  من  نف�سيا  ومرتاح  م�ستجم  جتعله 

من مناظر تدعو للر�حة و�ل�ستجمام.

•• دبي  – الفجر

 �أعلن �إك�سبو 2020 دبي عن طرح تذكرته �لحتفالية 
�ل��ت��ي ت��ت��ي��ح و����س���ول غ���ري حم����دود ل�����س��ه��ر ك��ام��ل من 
�لفعاليات �ل�ستثنائية �ملمتعة مقابل 95 درهما فقط، 

وذلك من �لآن وحتى نهاية �سهر دي�سمرب �لقادم.
جمموعة  �لعام  �سهور  �آخ��ر  يف   2020 �إك�سبو  ويقدم 
للكبار  و�لرتفيهية  �لثقافية  �لفعاليات  من  متميزة 
�ليوبيل  �ح��ت��ف��الت  ���س��و�ء �سمن  و�لأط��ف��ال على ح��د 
�ملتحدة، و�حتفالت  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لذهبي لدولة 
عيد �مليالد )كري�سما�ص(، بالإ�سافة �إىل جمموعة من 
�حلفالت �ملو�سيقية �لتي حتييها كوكبة من �أملع جنوم 

�لفن.

احتفاالت اليوبيل الذهبي
حتتفل دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لثاين من 
دي�سمرب مبرور 50 عاما على تاأ�سي�ص �لحتاد على يد 
�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل، �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه، يف عام 1971. وُيحيي �إك�سبو 
�لو�سل  قبة  يف  باحتفال  �لذكرى  هذه  دبي   2020
بعنو�ن  دي�سمرب  م��ن  �ل��ر�ب��ع  حتى  �لأول  م��ن  ي�ستمر 
�لأد�ء  ب��ني  مزيجا  يقدم  حيث  �خلم�سني"،  "رحلة 
لقبة  �لهائلة  �لإم��ك��ان��ات  م���ربز�  و�مل�سرحي  �لب�سري 
�لو�سل يف م�سهد مل ي�سبق له مثيل ومب�ساركة طاقم 

موؤدين ي�سم �أكر من 200 فرد. 
خيط"،  "رحلة  ع��ر���ص  �لأخ����رى  �لح��ت��ف��الت  ت�سمل 
يتعمق  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ليدوية  للِحرف  حي  عر�ص  وه��و 
�ألعاب  �إىل جانب عرو�ص  �لإمار�تية،  �لثقافة  يف قلب 
�لإمار�تي عي�سة  �لغناء  لنجم  نارية وحفل مو�سيقي 

�ملنهايل. 
"�لعازي" �لذي  �ل�ستمتاع بعر�ص فن  للزو�ر  وميكن 

"ت�ستجيب" لند�ئه،  �لعربي جوقة  �ل�ساعر  يقود فيه 
دقيقة   30 م��دت��ه  مو�سيقي  ����س��ت��ع��ر����ص  ج��ان��ب  �إىل 

للمغنية �لإمار�تية �ل�سهرية فاطمة زهرة �لعني.  
وندرلند �إك�سبو 2020

ل��الح��ت��ف��ال ب��امل��و���س��م، ي�����س��ه��د �أك�����رب جت��م��ع ع���امل���ي يف 
بالزخارف  ت��زد�ن  �ساحر�، حيث  �ستويا  �لتاريخ حتول 
�لرتحيبية  و�ل�����س��اح��ات  �ل��و���س��ل  �ساحة  و�ل��دي��ك��ور�ت 
وحديقة  ميلينيوم  دب���ي  وم�����س��رح  �ل��ي��وب��ي��ل  وم��ن�����س��ة 

�لفر�سان وملتقيات �لطرق و�أماكن �لتجمعات.
ي��ب��دو �لح��ت��ف��ال مب��و���س��م �لأع���ي���اد يف ���س��اح��ة �لو�سل 
�لكري�سما�ص  �سجرة  �أ���س��و�ء  تتاألق  حيث  ��ستثنائيا، 
�مليالد،  �أع��ي��اد  بقطار�ت  �ل�ستمتاع  وميكن  �ل��ر�ئ��ع��ة؛ 
�ملده�سة  �لنارية  و�لأل��ع��اب  �ملتالألئة،  �ل�سو�رع  و�أن���و�ر 
و�لثلوج �ملت�ساقطة. وبدء� من �سانتا كلوز )بابا نويل( 
وِجماله �لثالثية �لأبعاد �إىل �لكر�ت �لثلجية �لعمالقة، 

وحيو�نات �لرنة )لكن لي�ص كما تعرفونها(، و�لروبوت 
�أرجاء  "�أوبتي" مبظهر �حتفايل جديد، و�لهد�يا من 
– ب��الإ���س��اف��ة �إىل ح��ف��الت �لرت�نيم  �حل���دث �ل���دويل 
يوؤديها  �لتي  �ملو�سمية  و�لإي��ق��اع��ات  �لطائر  و�لبيانو 
مو�سيقيو د�سرتكت و�إك�سبو�سونيك�ص – لينب�ص �ملكان 

بالبهجة و�ل�سرور مع فرحة �لأعياد.
عر�ص   100 م��ن  �أك���ر   2020 �إك�����س��ب��و  ي�ست�سيف 
�لنجوم،  �أملع  ��ستثنائية من  وحفل مو�سيقي ملجموعة 
ج��و�ئ��ز، حيث  ع��دة  �حل��ائ��زة  كيز  �ألي�سا  �لفنانة  منهم 
دي�سمرب،  م��ن  �لعا�سر  يف  �لو�سل  من�سة  على  ت���وؤدي 
�آر.  �إي���ه.  �أو���س��ك��ار  ج��ائ��زة  �حل��ائ��ز  و�ملو�سيقار  و�مللحن 

رحمان، �لذي ي�سارك يف فعالية يف يوم 19 دي�سمرب.
جمموعة  �لغنائية  �إك�سبو  ���س��ه��ر�ت  ب��رن��ام��ج  وي�سهد 
 25 �إىل   23 م��ن  ل��ي��ال  ث��الث  مل��دة  خا�سة  �حتفالية 
�لعامل،  �أن��ح��اء  م��ن  �لفنانني  م��ن  ملجموعة  دي�سمرب، 

)�لكري�سما�ص(  �ل�سنة  ر�أ����ص  �ح��ت��ف��الت  ت�سهد  فيما 
ع��رو���س��ا ت��رف��ي��ه��ي��ة ت��ق��دم��ه��ا �مل��ط��رب��ة �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة يل 
وجوقة  �ستيلغوي  جو  �لربيطاين  و�لفنان  �سالونغا، 

�إجنيل جمتمع لندن.
���س��ان��ت��ا كلوز،  �إىل  �ل��ر���س��ائ��ل  ك��ت��اب��ة  ل��ل�����س��غ��ار  ومي��ك��ن 
وم��ق��اب��ل��ت��ه، و�ل���س��ت��م��ت��اع ب���ع���رو����ص خ��ا���س��ة لأف����الم 
�لعطالت منها فيلم هوم �ألون )23 دي�سمرب( وفيلم 
دي�سمرب(   24( �سرتيت  ف��ورث  ثريتي  �أون  م��ري�ك��ل 
�إىل  �ليوبيل،  على من�سة  دي�سمرب(  �إلف )25  وفيلم 
مده�سة  مو�سمية  و��ستعر��سات  ليلية  عرو�ص  جانب 
يف �ساحة �لو�سل يف �لفرتة من 20 �إىل 29 دي�سمرب 

)با�ستثناء يوم 27 دي�سمرب(.
�حتفايل،  دون معر�ص  �حتفال مو�سمي  �أي  يكتمل  ل 
يقدم �إك�سبو 2020 �سوقه يف "�ساللت �إك�سبو 2020 
�ل�سريالية". ول تزين هذ� �ل�سوق �أك�ساك بيع �حللوى 
وحدها،  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  و�لهد�يا  �لتقليدية 
و�لأن�سطة  �لرتفيهية  �لو�سائل  من  �لعديد  ي�سم  �إذ 
جلميع �لفئات �لعمرية، وعرو�ص �لدي جيه، وخميما 
�لر�سم  �إىل  بالإ�سافة  و�لت�سويق  باملتعة  عامر�  �ستويا 
و�أي�سا  و�لبهلو�نية  �ل�سحرية  و�لعرو�ص  �لوجه  على 

�حلرف �ليدوية.
و�مل�سروبات  �لأط���ع���م���ة  م��ن��اف��ذ  م���ن  �ل��ع��دي��د  وت���ق���دم 
ع���دده���ا على  ي���زي���د  �ل���ت���ي  دب�����ي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف 
و�أماكن  خا�سة  مو�سمية  قو�ئم  �أي�سا  مطعم،   200
تناول  �لثامنة  دون  لالأطفال  ميكن  حيث  خم�س�سة، 

�لطعام جمانا يف �أيام معينة. 
�خلا�سة  �حتفالتها  �ل��دول  �أجنحة  ت�ست�سيف  وفيما 
للزو�ر  فر�سة   2020 �إك�سبو  ُي��ع��دُّ  �لأع��ي��اد،  مبو�سم 
لكت�ساف جمموعة من �ملاأكولت و�لثقافات و�لتقاليد 
�خلا�سة بعيد �مليالد، و�لطالع على كيفية �لحتفال 

مبو�سم �لأعياد يف جميع �أنحاء �لعامل.

•• دبي  – الفجر

 2021 لعام  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  م��ب��ادرة  �ت��خ��ذت   
هذ�  �لأهمية  بالغة  خطوة  برتقاليا"  �لعامل  "لّون 
يف  �ليوبيل  من�سة  على  دول  �جتمعت  حيث  �مل�����س��اء، 
موقف  �تخاذ  على  �لعامل  ق��ادة  حلث   2020 �إك�سبو 
د�عم للم�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة، وبالأخ�ص 

�إنهاء �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي.
نيوزيلند�  جناح  من  كل  من  ب��ارزة  �سخ�سيات  و�ألقت 
وجناح �لهند وجناح �ملر�أة وجناح �لأمم �ملتحدة كلمات 
�لفيلم  ع��ر���ص  �أي�����س��ا  ت�سمنت  �ل��ت��ي  �لفعالية  �أث��ن��اء 
�لوثائقي �لهندي "�سن ر�يز" )ن�سال �لبن( �حلا�سل 
و�إنتاج  �إخ��ر�ج  وه��و من  �لوطنية  �لأف��الم  على جائزة 
 45 تبلغ مدته  �ل��ذي  �لفيلم  ويعر�ص  باك�سي.  فيبها 
"��ستثنائيا"  ن�سال  يخو�سون  عاديني  رج��ال  دقيقة 
بني  �لتمييز  �سردية  وي��غ��ريون  �لأب����وي،  �لنظام  �سد 

�جلن�سني على م�ستوى �لعامل.
وزيرة  ماهوتا،  نانايا  قالت  �لفيديو،  ويف حديث عرب 
خارجية نيوزيلند�: "�إن �أوتيارو� )نيوزيلند�( ملتزمة 
وثمانية  مئة  فمنذ  �جلن�سني.  بني  �مل�ساو�ة  بتح�سني 
وع�سرين عاما، كنا �أول دولة متنح �ملر�أة حق �لت�سويت، 
�أ�سدرنا ت�سريعات رئي�سية للحفاظ   ،2018 ويف عام 
على �سالمة �سحايا �لعنف �لأ�سري وحما�سبة �جلناة. 
�لإن�سان  ب�ساأن حقوق  �لوطني  وتتناول خطتنا للعمل 
ق�سايا  من  و�ح��دة  باعتبارها  �لأ�سري  �لعنف  م�ساألة 
�إك�سبو  يف  هنا  فر�سة  لدينا  و�ل��ي��وم،  �لإن�سان.  حقوق 
هادفة  �سر�كات  وتكوين  معا  لاللتقاء  دبي   2020
�لعاملي  �لعمل  على  �إيجابي  ب�سكل  تنعك�ص  �أن  ميكن 

بني  و�ل��ع��د�ل��ة  �مل�����س��او�ة  لتحقيق  �ل�سعي  يف  و�لتغيري 
�لقن�سل  ب��وري،  �أم��ان  �لدكتور  ق��ال  فيما  �جلن�سني". 
�ل��ع��ام للهند يف  ���ص  �ل��ع��ام للهند يف دب��ي ون��ائ��ب �مل��ف��وَّ
�إىل  "نحن فخورون بان�سمامنا  2020 دبي:  �إك�سبو 
�لهندي �حلا�سل  �لوثائقي  ر�يز‘ �لفيلم  ’�سن  عر�ص 
على �جلائزة �لوطنية يف �إك�سبو 2020. دبي. و�أود �أن 
عادية عن  باك�سي لطرحها حكايات غري  فيبها  �أهنئ 
�لوعي  م�ستوى  رف��ع  يف  و�مل�ساعدة  و�ل��ق��وة،  �ل�سجاعة 

ب�ساأن متكني �ملر�أة عرب هذه �ملن�سة �لعاملية".
�سوؤون  �إد�رة  �أول،  رئي�ص  نائب  �لعوي�ص،  هند  وقالت 
"�إن  دب�����ي:   2020 �إك�����س��ب��و  �ل���دول���ي���ني،  �مل�����س��ارك��ني 
بالتعاون  �مل��ق��ام  دب���ي،   2020 �إك�سبو  يف  �مل���ر�أة  ج��ن��اح 

ر�يز"،  "�سن  فلم  ع��ر���ص  ب��دع��م  يفخر  ك��ارت��ي��ي��ه،  م��ع 
موؤكد� من جديد �لتز�م �إك�سبو 2020 بامل�ساو�ة بني 
�جلن�سني ومتكني �مل��ر�أة. وعرب �لرتحيب بالزو�ر من 
ميثل  �حلياة،  مناحي  كل  وم��ن  �لكوكب  �أنحاء  جميع 
على  �ستعمل  وق��وي��ة  ف��ري��دة  من�سة   2020 �إك�����س��ب��و 

جذب �لهتمام �لالزم نحو هذه �لق�سايا." 
�ملتحدة  �لعام لالأمم  �ص  �ملفوَّ نا�سر،  بينما قال ماهر 
يف �إك�سبو 2020 دبي: "�لعنف �سد �لن�ساء و�لفتيات 
هو و�قع عاملي ل ُيوجد بلد مبناأى عنه. وهذ� �لعنف 
مدفوع باملفهوم �خلطاأ �لذي مفاده �أن �لن�ساء و�لفتيات 
ل يت�ساوين مع نظر�ئهن من �لذكور، ول ي�ستحققن 
�لقدرة  نف�ص  ول  ذ�تها،  و�لكر�مة  و�حلقوق  �لفر�ص 

يقلب  �لإجنابية.  و�سحتهن  باأج�سادهن  �لتحكم  على 
�لفيلم �لر�ئد ل� ’فيبها باك�سي‘ حتت عنو�ن ’�سن ر�يز‘ 
�لعاديني  �ل��رج��ال  ق��وة  �أن  �إظ��ه��ار  �ل�سردية ع��رب  ه��ذه 
تكمن يف مكافحة �لأيديولوجّيات و�ملمار�سات �ل�سارة، 
باأفكار جديدة لديها �لقدرة على �إطالق حترك عاملي 

��ستثنائي من �أجل �لتغيري." 
يعر�ص �لفيلم �أي�سا يف 71 بلد� �سمن �حلركة �لعاملية 
�ملتحدة،  ل���الأمم   )HeForShe#( #هو_لها 
�لجتماعية  �حل���و�ج���ز  �إز�ل������ة  يف  �ل���رج���ال  لإ����س���ر�ك 
حتقيق  م��ن  و�لفتيات  �لن�ساء  متنع  �ل��ت��ي  و�لثقافية 

�إمكاناتهن.
بروؤية  ك��ب��ري  ب��اإل��ه��ام  "�أ�سعر  ب��اك�����س��ي:  فيبها  وق��ال��ت 
جنتمع  و�أن  دب���ي،   2020 �إك�����س��ب��و  يف  يتحد  �ل��ع��امل 
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني. وهذ�  �أجل  للت�سامن من  معا 
�حلدث �لهام �لذي يقوده �للتز�م �ملبهر من نيوزيلند� 
�مل��ر�أة، هو خطوة قوية  و�لهند و�لأمم �ملتحدة وجناح 
�أن كل  و�أن��ا و�ثقة من  و�إن�سافا.  �أمنا  �أكر  نحو عامل 
جمهور هذه �ملن�سة �لعاملية هم �سفر�وؤنا �مل�ستقبليون 
للتغيري". ت�سمل مبادرة "لّون �لعامل برتقاليا" �لتي 
�أطلقتها �لأمم �ملتحدة للمر�أة 16 يوما من �حِلر�ك، 
�ليوم  )م��ن  دي�سمرب   10 �إىل  نوفمرب   25 متتد من 
�لدويل للق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة �إىل يوم حقوق 
�إج���ر�ء�ت عاملية  �تخاذ  �إىل  �ل��دع��وة  �لإن�����س��ان(، وتعزز 
م  تنظَّ �لجتماعي.  �ل��ن��وع  على  �لقائم  �لعنف  لإن��ه��اء 
لهيئة  ووف��ق��ا   ،1991 ع��ام  �سنويا منذ  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�سد  �لعنف  �أن���و�ع  ف��اإن جميع  ل��ل��م��ر�أة،  �ملتحدة  �لأمم 
�زد�دت  قد  �ملنزيل،  �لعنف  ول�سّيما  و�لفتيات،  �لن�ساء 

منذ بد�ية �جلائحة �حلالية.

األي�شيا كيز تطلق األبومها اجلديد يوم 
دبي  2020 اإك�شبو  من  دي�شمرب   10

•• دبي - الفجر

�سل�سلة  على  وجنمة  �سيفة  كيز،  �ألي�سيا  �مل��ع��روف��ة،  �لعاملية  �ملغنية  حت��ل    
يعترب  غنائياً  حفال  لتوؤدي  دب��ي،   2020 �إك�سبو  يف  خالدة"  "�أم�سيات 
�لأول �سمن هذه �ل�سل�سلة �لغنائية لفنانة عاملية، و�سُيقام يف �ساحة �لو�سل 

يوم 10 دي�سمرب �ملقبل، تز�مناً مع يوم �إطالق �ألبومها �ملزدوج "كيز".
جتمع �ملغنية، وكاتبة �لأغاين، و�ملو�سيقية، و�ملنتجة، و�لنا�سطة �لإن�سانية، 
و�لأم، و�سيدة �لأعمال، �ألي�سيا كيز، �جلمهور �لعاملي للحدث �لدويل باأم�سية 
مميزة يف �ساحة �لو�سل، و�ستغني جمموعة من �أف�سل �أغانيها، كما �ستغني 
لأول مرة بع�ص �لأغاين من �ألبومها �جلديد "كيز" من �إك�سبو 2020،  يف 

حفل �سيتم نقله عرب بث حي ومبا�سر �إىل جميع �أنحاء �لعامل.
ويتما�سى حفل "كيز" مع مو�سوع "�لفر�ص" �لفرعي لإك�سبو 2020 دبي، 
�لذي ي�سعى �إىل �إطالق �لعنان لقدر�ت �لأفر�د و�ملجتمعات لر�سم مالمح 

�مل�ستقبل، ويِعد باإي�سال ر�سائل ملهمة تت�سم بلم�سة ب�سرية. 
يف  خ��ال��دة(  )�أم�سيات  �سل�سلة  �سمن  �لأد�ء  "�سيكون  كيز:  �ألي�سيا  وق��ال��ت 
هذ�  مل�ساركة  للغاية  متحم�سة  �أن��ا  مده�سة!  جتربة  دب��ي   2020 �إك�سبو 
�لعامل.  مع   Keys )كيز(  �جلديد  �ألبومي  �إ���س��د�ر  ع�سية  �ل��ر�ئ��ع  �لأد�ء 
�لألبوم �جلديد يدور حول �لتخلي عن �أي �سيء يعيقك، �أو يعيدك للخلف، 
و�خرت�ق �لأ�سقف غري �ملرئية للتقدم.. ول ي�سعني �لنتظار للم�ساركة يف 

هذه �لتجربة �ملبتَكرة و�لإبد�عية".
ن�سخة  "كيز" بن�سخَتيه،  �مل��زدوج  �لألبوم  �إىل  �ل�ستماع  للجماهري  وميكن 
"�أوريجينيلز" )�جلانب �أ( �لتي تت�سم باأنغام بيانو هادئة ون�سخة "�أنلوكد" 
)�جل��ان��ب ب( �ل��ت��ي ت��رت��ق��ي ب��اإي��ق��اع �لأن���غ���ام م��ع �أ����س���و�ت �أك���ر ق���وة وحّدة 

وبهجة. 
دبي:   2020 �إك�سبو  �للحظة يف  رئي�ص، �سّناع  نائب  ه��ارون،  لبنى  وقالت 
"بعد �لنجاح �ملبِهر �لذي حققه فنانينا �لعرب يف �سهَري �أكتوبر ونوفمرب، 
ُي�سّرنا جلب �أول فنان عاملي �إىل �سل�سلة )�أم�سيات خالدة( �لتي ت�ست�سيفها 
�لر��سخ  �لعتقاد  و�ألي�سيا  دبي،   2020 �إك�سبو  ويت�سارك  �ليوبيل.  من�سة 
�أن  �جلميع  على  وباأنه يجب  وتنوعهم  �لب�سر  باإبد�ع  �لحتفاء  يتعني  باأنه 
�لنتظار  ي�سعنا  ول  جنمهم،  وي�سطع  �أحالمهم  ليحققو�  بفر�سة  يحظو� 

حل�سور عر�ص ممتع وملهم على حد �سو�ء".
م�ساء   22:00 �ل�ساعة  من  �ب��ت��د�ء  �ملو�سيقي  حفلها  كيز  �ألي�سيا  وت���وؤدي 
باكر�.  بالقدوم  �ل��زو�ر  وُين�سح  �لو�سل،  �ساحة  �ملقبل يف  دي�سمرب   10 يوم 
بالأجو�ء  �ل�ستمتاع  من  دب��ي،   2020 �إك�سبو  تذ�كر  حاملو  �سيتمكن  كما 
وح�سور �لعر�ص يف موقع �حلدث �لدويل. �سيتم بث �حلفل �ملو�سيقي على 
www.virtualexpodubai. موقع  خ��الل  من  مبا�سرة  �ل��ه��و�ء 

com ، و�سيكون متاحا للم�ساهدة عرب قنو�ت عدة مبا يف ذلك قناة �إك�سبو 
.)Oculus )VR و  وفي�سبوك  يوتيوب  وعلى   Expo TV

اأ�شطورة الكريكت الباك�شتاين و�شيم اأكرم 
يلتقي جمهوره يف اإك�شبو 2020 دبي

 •• دبي  – الفجر

�لكريكت  لعبة  م�سجعي  م��ن  وخم�سني  مائتني  �أم���ام   ، �لفر�سة  �سنحت 
�لكريكت على  لعبة  �أ�ساطري  �أ�سهر  �أحد  �أك��رم،  و�سيم  �للعبة،  �أيقونة  للقاء 
�لإطالق، مبركز �لريا�سة و�للياقة �لبدنية يف �إك�سبو 2020 دبي، و�سط 
ب�سفته  دب��ي،   2020 لإك�سبو  زي��ارت��ه  و�أث��ن��اء  عالية.  جماهريية  حما�سة 
على  �إليه  ُينظر  �لذي  �أك��رم،  �سارك  ما�سرتكارد،  �لتجارية  �لعالمة  �سفري 
نطاٍق و��سع باعتباره �أحد �أعظم و�أ�سرع ُرماة �لكرة يف تاريخ لعبة �لكريكت، 
�لبدنية  باللياقة  ُتعَنى  �لتي  �ملمتعة  يف جمموعة من �لأن�سطة و�مل�سابقات 

مع 250 �سيفاً، وقام بتقدميها �ملذيعني كري�ص فيد، وبريتي مالك. 
و�أعرب عن �إعجابه مبركز� للياقة �لبدنية يف دبى وقال �إنه ُيظهر مدى دعم 
�ل�سلطات لل�سعب يف �حل�سول على لياقة بدنية و�أن ي�سبحو� �أ�سحاء حتى 

يتمكنو� من �لعي�ص بحيوية لفرتٍة �أطول.
وقال  �إن �لإمار�ت �أ�سبحت مركز�ً للعبة �لكريكت �لباك�ستاين يف �ل�سنو�ت 
�لأخرية. م�سري� �إىل �أن دولة �لإمار�ت هي وطننا �لثاين يف كل �سيء. نحن 

نعرف �ملالعب هنا جيد� و�لطق�ص يف �لإمار�ت م�سابه لبالدنا.
و�أ�ساف �ناملن�ساآت و�ملر�فق و�لفنادق و�لأمن و�ملالعب هنا يف �لإمار�ت هي 
من بني �لأف�سل يف �لعامل. �أعتقد �أن �ملنتخب �لباك�ستاين قدم �أد�ء جيد� 
لعبة  �إن  وخ��ارج��ه.  �مللعب  د�خ��ل  ُي�سّدق  ل  ب�سكل  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خ��الل 
ولئقا  مهتما  قائدهم  يكون  ما  بقدر  �أمينة  �أي��ٍد  يف  �لباك�ستاين  �لكريكت 
�أن ننتظر  �أنه يتعني علينا  �أرى  �أف�سل، وهو ينتظره م�ستقبل و�عد.  لأد�ء 

ونرى ما �إذ� كانت باك�ستان �ستنجح وتبلي ح�سنا.
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�سنا�ص للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 3651٠7        بتاريخ : ٢1/٢٠٢1/11
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / ٢٠٠م

با�س��م: �سنا�ص للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م
�لعنو�ن: �ص. ب  ٢4٢115، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�ساحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�ل�سينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�سرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�ص و�لإ�سارة و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ 
�ل�سوت �أو �ل�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، �أقر��ص ت�سجيل، �أقر��ص مدجمة، �أقر��ص فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط لت�سجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�سجيل �لنقد، �آلت 

حا�سبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�لو�ق�عة بالفئة: ٠9

بال�سكل  باأحرف لتينية كما هو مو�سح  �لكلمات )YONK( كتبت  �لعالمة تتكون من  و�سف �لعالمة: 
�ملرفق.

�ل�سر�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن. 
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  28 نوفمرب 2021 العدد 13403

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اعـــــــــــــالن

مبنا�صبة انتهاء ال�صنة وا�صتعدادا لل�صنة املالية اجلديدة 
ت��دع��و  ���ص��رك��ة ال��ق��م��ط ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة عملءها 
اأي  وج��ود  ح��ال  يف  معها  التوا�صل  ال��ك��رام  ومتعامليها 
م�صتحقات اأو حقوق مالية لهم لدى ال�صركة  يف الفرتة من 

تاريخ ن�صر هذا االعلن ولغاية 2021/12/31.
لل�صتف�صار: هاتف :026355303  موبايل:0544009991
القمط للمقاوالت العامة

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2021/21077 (
�ملنذر : م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي �ص م ع. 

�ملنذر �إليها : �سهيله عبا�ص عبد�هلل .
ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )155،548.11( درهم 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
نوع )  �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 85877 / خ�سو�سي /U/ دبي( من 
 )2019( موديل  هات�سباك(    _   VOLKSWAGEN GOLF
�ملنذر مع حفظ كافة  _ لون )ر�سا�سي(  _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 70197
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2021/21081(

�ملنذر : م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي �ص م ع. 
�ملنذر �إليها : حليمة �سبيل ح�سن �ملكر�ين .

درهم   )69،402.30( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
16711 / خ�سو�سي /V/ دبي( من نوع  ( �ل�سيارة رقم   �لتنفيذية على 
 _ )RANGE ROVER HSE  _  �أ�ستي�سن( موديل )2013( 
لون ) �أبي�ص( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2021/21075(

�ملنذر :  بنك �بوظبي �لتجاري  �ص م ع. 
�ملنذر �إليه : �سعيد د�وري.

درهم   )64،202.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �لأق�ساط  ب�سد�د  �لإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت 
 �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم ) 51017 / خ�سو�سي /W/ دبي( من نوع
)RENAULT KOLEOS SUV _ �أ�ستي�سن( موديل )2019( 
كافة  �ملنذر مع حفظ  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل  )�أب��ي�����ص(   _  ل��ون   _

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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املال والأعمال
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�صراكة بني وزارة ال�صناعة و�صيمنز االأملانية لت�صريع التحول التكنولوجي يف القطاع ال�صناعي االإماراتي

�شارة االأمريي: ال�شراكة �شتمكننا من اإحداث نقلة نوعية تعزز من قدرات القطاع ال�شناعي 

•• اأبوظبي -وام:

�إيرو�سبي�ص  ف���ري����س���ا  ����س���رك���ة  وق���ع���ت 
�لإم�������ار�ت�������ي�������ة م������ذك������رة ت����ف����اه����م مع 
�ل�سركات  �إح�����دى   - �إي����روت����ري  ���س��رك��ة 
�لقطاعات  ت��ن��م��ي��ة  ل�����س��ن��دوق  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ل�ستثمارية  “�لذر�ع  �ل�سرت�تيجية 
طائر�ت  لت�سغيل  �لقاب�سة”–  لتو�زن 
�لعمودية  �لطائرة   ”300 تي  �أر  “يف 
ب����دون ط��ي��ار ت�����س��غ��ي��ال م��دن��ي��ا يف دولة 
�يرو�سبي�ص  ف��ري���س��ا  تعمل  �لإم������ار�ت. 
�إد�رة  �ل��ت��ف��اه��م ع��ل��ى  مب��وج��ب م���ذك���رة 
بدون   300 تي  �أر  يف  مبيعات طائر�ت 
�لتجاري يف خمتلف  لال�ستخد�م  طيار 
مقرتح  �إع���د�د  جانب  �إىل  �ملنطقة  دول 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  وت��ط��وي��ر  ل��ت�����س��م��ي��م 
�ل�������س���رك���ة م����ن خالله  ت��ع��م��ل  ����س���ام���ل 
كمزود رئي�سي خلدمات �لتدريب لكافة 
بدون  �لطائر�ت  من  �يروتري  منتجات 
�يرو�سبي�ص  ف��ري���س��ا  و���س��ت��ق��وم  ط���ي���ار. 

�لتدريبية لتطوير  با�ستخد�م خرب�تها 
رقميا  وم��ت��ك��ام��ل��ة  م��ب��ت��ك��رة  م��ن��ظ��وم��ة 
�لتحكم  ل��ط��ي��اري  و�ل�����دور�ت  للمناهج 

عن بعد يف �مل�ستقبل.

�جلديد  �لتدريبي  �لربنامج  و�سي�ستند 
�لعمالء، مع مدخالت  �حتياجات  على 
فريدة وحمددة للت�سغيل و�ملهام تتفاوت 

بني �حلمولت �خلفيفة و�لثقيلة.

�لرئي�ص  ب���ري���ن���ت���ز�����ص،  ج������ورج  وق������ال 
�ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي ل��ف��ري���س��ا �ي��رو���س��ب��ي�����ص �إن 
ن��ق��ل��ة نوعية  �ل��ت��ف��اه��م مت��ث��ل  م���ذك���رة 
يف  �للوج�ستي  �لنقل  ق��ط��اع  يف  ومهمة 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وت�ساهم 
�إدخ��ال مفهوم جديد يعك�ص مو�كبة  يف 
�لر�بعة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  ل��ل��ث��ورة  �لم�����ار�ت 

�لقائم على �لتكنولوجيا �ملتطورة.
لهذ�  �ل��ت��ج��اري��ة  �لعمليات  �إن  و�أ���س��اف 
�ل��ن��وع م��ن �ل��ط��ائ��ر�ت ب���دون ط��ي��ار من 
تكنولوجية  ق��ف��زة  حت����دث  �أن  ���س��اأن��ه��ا 
م�سري�  �لنقل،  خدمات  �سوق  يف  هائلة 
�لنقل  �ست�سمل  �خل��دم��ات  ه��ذه  �ن  �إىل 

�لد�خلي.
�ملدير  �ل���رح���م���ن،  ك���ي���و�ن ع��ب��د  وق�����ال 
بدون  �ل��ط��ائ��ر�ت  لعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
طيار يف فري�سا �إيرو�سبي�ص �إن �لدخول 
�سركة  م���ع  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ����س���ر�ك���ة  يف 
تعزيز  م��ن  �ل�����س��رك��ة  �سيمكن  �ي��روت��ري 
�مل�����س��اه��م��ة يف دعم  خ��رب�ت��ه��ا مل��و����س��ل��ة 

�لقائم  �لقت�ساد  نحو  �لدولة  توجهات 
ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة وت��ق��وي��ة ف��ر���ص وق���در�ت 

�ل�سركة �لفنية و�لتجارية.
 من جهته قال عبد�هلل حممد �جلنيبي، 
�سندوق  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  ق�����س��م  رئ��ي�����ص 
ع�سو  �ل�سرت�تيجية  �لقطاعات  تنمية 
�إد�رة �إيروتري �إن هذه �ل�سر�كة  جمل�ص 
�ملتمثل  �ل�سندوق  �أه���د�ف  �أح��د  حتقق 
�ل�سغرية  �لوطنية  �ل�سركات  متكني  يف 
�لقطاعات  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  و�مل��ت��و���س��ط��ة 
�لقيمة  ت���وف���ري  ع���رب  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�سندوق  �ل��دول��ة ل���س��ت��ث��م��ار�ت  د�خ���ل 

�ملحلية و�لعاملية.
فري�سا  ب��������اأن  “نوؤمن  و�أ���������س��������اف:   
���س��ري��ك��ا ممتاز�  ���س��ت��ك��ون  �ي��رو���س��ب��ي�����ص 
�سبكة  لتطوير  �إيروتري  تطلعات  يدعم 
�أ�سو�ق ومبيعات ولتوفري �أف�سل و�سائل 
�لتدريب و�لدعم لعمالئها “ وتوقع �أن 
نهاية  للطائر�ت  �لتوريد  عملية  تبد�أ 

�لعام 2022.

ال�شارقة للن�شر و بنك امل�شرق يتعاونان 
لت�شهيل م�شادر التمويل لرواد االأعمال

•• ال�سارقة-وام:

وقعت �ملنطقة �حلرة ملدينة �ل�سارقة للن�سر مذكرة تفاهم مع بنك �مل�سرق 
تتيح �أولوية و�سول �لعاملني د�خل نطاقها للخدمات �ملتنوعة �لتي يقدمها 
�لأعمال  رو�د  ل��دى  �ملتنامية  للحاجة  ��ستجابة  �مل��ذك��رة  ت��اأت��ي   . �مل�سرف 
و�مل�ستثمرين و�أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة للو�سول �ل�سل�ص �إىل 

م�سادر �لتمويل و�خلدمات �مل�سرفية �ملتنوعة.
وقع �ملذكرة كل من �سامل عمر �سامل مدير �ملنطقة �حلرة ملدينة �ل�سارقة 
 “ ومن�سة  لل�سركات  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  رئي�ص  ث��اب��ار  وفيكا�ص  للن�سر 

NEOBiz” يف بنك �مل�سرق.
�إىل  �لو�سول  و�أول��وي��ة  ت�سهيالت  �مل�سرق  بنك  يقدم  �مل��ذك��رة  مبقت�سي  و 
�لعديد من �خلدمات �لبنكية لعمالء �ملنطقة �حلرة ملدينة �ل�سارقة للن�سر 
بالإ�سافة �إىل �إمكانية فتح �حل�سابات �لبنكية وت�سريع �لإجر�ء�ت �ملرتبطة 

بها، و�لتي من �ساأنها تعزيز بيئة �لعمال للم�ستثمرين.
للن�سر:”  �ل�سارقة  ملدينة  �حل��رة  �ملنطقة  مدير  �سامل  عمر  �سامل  ق��ال  و 
تاأتي �ل�سر�كة مع بنك �مل�سرق �سمن �إ�سرت�تيجية �ملدينة لتقدمي خدمات 
متطورة تعزز قدرة و تناف�سية �مل�ستثمرين وتوفري بيئة جاذبة لدعم قطاع 
�لن�سر تو�فقا مع م�سروع �ل�سارقة �لثقايف و�لتنموي حيث توؤكد �لدر��سات 
�لعاملية �أن �لتحدي �لأول �أمام �لأعمال �لنا�سئة يتمثل ب�سعوبة �حل�سول 
�لتحدي ي�ستطيع  �ملالية و�لتمويل ومن خالل جتاوز هذ�  على �خلدمات 
وتطويرها  م�ساريعهم  من��و  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  و�مل�����س��ت��ث��م��رون  �لأع���م���ال  رو�د 
وحتقيق �إ�ستد�متها. و �أو�سح �أن �ملدينة ومن خالل تو�سيع �سبكة عالقاتها 
حا�سنة  مكانتها  تر�سيخ  يف  ما�سية  �مل�سلحة  �أ���س��ح��اب  م��ع  و���س��ر�ك��ات��ه��ا 
و�ملوؤ�س�سات  و�ل�سركات  �مل�ساريع  �أ�سحاب  للم�ستثمرين  ود�عمة  لالأعمال 
مبختلف تخ�س�ساتها من خالل توفري خيار�ت و��سعة من حزم �لتحفيز 
و�مل��و�رد يف عملية  �لوقت و�جلهد  و�خت�سار  �لر�سمية  �لتعامالت  كت�سهيل 

تاأ�سي�ص �مل�ساريع وت�سهيل �لو�سول �إىل �لعمالء و�أ�سو�ق �ملنطقة و�لعامل .

% من  اإيني تبيع ل�شنام 49.9 
ح�شتها يف خطوط لنقل الغاز اجلزائري 

•• ميالنو-رويرتز

و�فقت جمموعة �لطاقة �لإيطالية �إيني على بيع 49.9 باملئة من ح�ستها يف 
خطوط �أنابيب ��سرت�تيجية تنقل �لغاز �جلز�ئري �إىل �إيطاليا ملجموعة �سنام 
للغاز مقابل 385 مليون يورو )436 مليون دولر(، وذلك بح�سب ما قالته 
�ل�سركتان �ليوم �ل�سبت. وذكرت �ل�سركتان �أنهما �ستدير�ن خطوط �لغاز معا.

 مراجعة لعمليات التنقيب عن 
النفط يف اأمريكا تقرتح زيادة الر�شوم 

•• وا�سنطن-رويرتز

�قرتحت �إد�رة �لرئي�ص �لأمريكي جو بايدن جمموعة كبرية من �لتغيري�ت 
على برنامج �لتاأجري �لحتادي للنفط و�لغاز يف �لبالد مبا يف ذلك زيادة 
ر�سوم �سركات �حلفر وفر�ص قيود على و�سولها �إىل مناطق �حلياة �لربية 
و�ملناطق �لثقافية �حل�سا�سة. وجاءت �لتو�سيات يف �أعقاب مر�جعة ��ستمرت 
و�ملياه  �لأر��سي  �لتنقيب يف  �لنا�ص من  ��ستفادة  �إىل �سمان  لأ�سهر تهدف 
 ، �لق�سية  �ل�سديد �ملحيط بهذه  �لحت��ادي��ة. ولكن يف عالمة على �جل��دل 
للغاية  باأنها �سعيفة  �ملقرتحات وو�سفتها  �لبيئة  �نتقدت جماعات حماية 
و�نتقدتها �ل�سناعة باعتبارها �سارمة جد�. وطرحت �إد�رة بايدن �ملر�جعة 
باأنها خطوة  و��سع  �لعام فيما كان يعد على نطاق  �سابق من هذ�  يف وقت 
�لوقود  عن  �لتنقيب  باإنهاء  �لنتخابية  حملته  خالل  بتعهده  �لوفاء  نحو 

�لأحفوري �جلديد يف �لأر��سي �لحتادية ملكافحة تغري �ملناخ.
ومبوجب �لربنامج �لحتادي �لأمريكي لتاأجري �لنفط و�لغاز يتعني على 
�لكتفاء  لتعزيز  �حلفر  ل�سناعة  منتظمة  م��ز�د�ت  �إج��ر�ء  �لد�خلية  وز�رة 

�لذ�تي من �لطاقة �ملحلية وجمع �لأمو�ل للخز�ئن �لعامة.
�مل�سلحة  “ل يخدم  �لربنامج �حلايل  �إن  قال  �لد�خلية  وز�رة  تقرير  لكن 
�لعامة” ودعا �إىل قو�عد جديدة لزيادة ر�سوم �لت�سغيل ومعدلت �ل�سند�ت 
ر�سوم  �حل��ايل  �لقانون  ويتطلب  للمنتجني.  بالن�سبة  �لأخ���رى  و�ل��ر���س��وم 
ت�سغيل بحد �أدنى يبلغ 12.5 يف �ملئة للنفط و�لغاز �للذين يتم �إنتاجهما 

على م�ساحة �حتادية وهو م�ستوى مل يتغري منذ حو�يل قرن.

اأوميكرون تثري انزعاج العامل وتهوي باالأ�شواق  •• لندن- جنيف-رويرتز

من  �ملكت�سفة  �جل��دي��دة  �ل�ساللة  �أث���ارت 
�نزعاج  �أوم���ي���ك���رون،  ك���ورون���ا،  ف���ريو����ص 
�ل�سلطات يف �أنحاء �لعامل، حيث �سارعت 
�لدول �إىل تعليق �ل�سفر من دول جنوب 
�لقارة �لأفريقية وتكبدت �أ�سو�ق �لأ�سهم 
يف �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة و�أوروب����������ا �أك����رب 

خ�سائرها منذ �أكر من عام.
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة �إن 
عليها  �أطلقت  �لتي  �جل��دي��دة  �ل�ساللة 
ب�سرعة  تنت�سر  رمب���ا  �أوم��ي��ك��رون،  ����س��م 
�أك������رب م����ن �ل�������س���اللت �لأخ���������رى، و�إن 
�لدلئل �لأولية ت�سري �إىل زيادة خماطر 

�نتقال �لعدوى.
وحذر علماء �لأوبئة من �أن قيود �ل�سفر 
رمبا تكون متاأخرة جد� بحيث ل ميكنها 
وقف تف�سي �أوميكرون عامليا. و�كت�سفت 
جنوب  يف  م��رة  �أول  �جل��دي��دة  �ل�ساللة 
بلجيكا  يف  لحقا  ر�سدها  ومت  �أفريقيا 

وبوت�سو�نا و�إ�سر�ئيل وهوجن كوجن.
وقال م�سوؤول كبري يف �إد�رة �لرئي�ص جو 
�ستفر�ص  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إن  ب��اي��دن 
�أفريقيا،  جنوب  من  �ل�سفر  على  قيود� 

ودول جماورة �بتد�ء من يوم �لثنني.
�أمام  ح��دوده��ا  �ستغلق  �إنها  كند�  وقالت 
بعدما  وذل���ك  �ل����دول،  ت��ل��ك  م��ن  �ل�سفر 
�لأوروب����ي  و�لحت����اد  بريطانيا  ف��ر���س��ت 

ودول �أخرى حظر� للرحالت �جلوية.
�أ�سابيع حتى  غري �أن �لأمر قد ي�ستغرق 
يفهم �لعلماء حتور�ت �ل�ساللة �جلديدة 
و�لعالجات  �ل��ل��ق��اح��ات  ك��ان��ت  �إذ�  وم���ا 
و�سنفت  مو�جهتها.  يف  فعالة  �حلالية 
�جلمعة  �ليوم  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
�ل�ساللة �جلديدة باأنها “مقلقة” وهي 
خام�ص �ساللة تو�سع يف هذ� �لت�سنيف.

وقالت وكالة �لأمن �ل�سحي يف بريطانيا 
�إن �ل�ساللة �جلديدة حتتوي على بروتني 
�لربوتني  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف ج���ذري���ا  ت���اج���ي 

�للقاحات،  عليه  تعتمد  �ل���ذي  �لأ���س��ل��ي 
حول  �ملخاوف  وي�سعل  �لقلق  يذكي  مما 

فاعلية �للقاحات �حلالية.
�ل��ربي��ط��اين جر�نت  �لنقل  وزي���ر  وق���ال 
حد  “على  ن��ي��وز  ���س��ك��اي  ل�سبكة  �ساب�ص 
و�سفهم، )يعد هذ�( �أهم ن�سخة متحورة 

ر�آها �لعلماء حتى �لآن”.
وقال وزير �ل�سحة يف جنوب �أفريقيا جو 
باهال �إن �لدر��سات �لأولية ت�سري �إىل �أن 
�أك��ر قدرة  تكون  �ل�ساللة �جلديدة قد 

على �لنت�سار.
ووج���ه���ت ت��ل��ك �مل����خ����اوف ���س��رب��ة قوية 
�أ���س��ه��م �سركات  �مل����ال، ل���س��ي��م��ا  لأ����س���و�ق 
بقطاع  �مل��رت��ب��ط��ة  وغ���ريه���ا  �ل����ط����ري�ن 
�ل�����س��ف��ر، وك���ذل���ك �ل��ن��ف��ط �ل�����ذي خ�سر 

حو�يل ع�سرة دولر�ت للربميل.
قيود  �لأخ���رى  �ل��دول  �لعديد من  �سدد 
وتركيا  و�ل��ي��اب��ان  �لهند  ومنها  �ل�سفر، 
�لعربية  و�لإم��ار�ت  و�إ�سر�ئيل و�سوي�سر� 

�ملتحدة وم�سر.
منظمة  خ������رب�ء  �ج���ت���م���ع  ج���ن���ي���ف،  ويف 
ملناق�سة  �جلمعة  �ليوم  �لعاملية  �ل�سحة 
خ��ط��ر �ل�����س��الل��ة �جل��دي��دة م��ن فريو�ص 
وح����ذرت   ،)1.1.529 )ب����ي  ك����ورون����ا 
قيود  فر�ص  من  �سابق  وق��ت  يف  �ملنظمة 

على �ل�سفر يف �لوقت �لر�هن.
كري�ستيان  ب��ا���س��م��ه��ا  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
لب�سعة  �سيحتاج  �لأم����ر  �إن  ل��ي��ن��دم��اي��ر 
�أ���س��اب��ي��ع ل��ت��ح��دي��د ق���درة �ل�����س��الل��ة على 
�لنت�سار وفعالية �للقاحات و�لأدوي��ة يف 

مو�جهتها، م�سري� �إىل �أنه مت ت�سجيل ما 
�ل�ساللة  من  ت�سل�سل   100 من  يقرب 

�ملتحورة حتى �لآن.
موؤ�سر  هبط  �سرتيت،  وول  بور�سة  ويف 
باملئة   2.5 بن�سبة  �ل�سناعي  جونز  د�و 
�أو�خ���ر  م��ن��ذ  ي��وم��ي  �أد�ء  �أ����س���و�أ  لي�سجل 
كما   ،2020 �لأول  ت�����س��ري��ن  �أك���ت���وب���ر 
خ�سارة  �أ���س��و�أ  �لأوروب��ي��ة  �لأ�سهم  تكبدت 
��ستيعاب  م����ع  ����س���ه���ر�   17 يف  ي���وم���ي���ة 

�لأ�سو�ق �ملالية لالأنباء.
هل فات �أو�ن حظر �ل�سفر؟

�جتاح فريو�ص كورونا �لعامل يف �ل�سنتني 
لأول مرة  عليه  �لتعرف  منذ  �ملا�سيتني 
من  يقرب  ما  و�أ�ساب  �ل�سني،  و�سط  يف 
 5.4 �إن�سان و�أودى بحياة  260 مليون 

�لزمنية  �ل���ف���رتة  ه����ذه  خ����الل  م��ل��ي��ون 
�لق�سرية.

وقال �أحد علماء �لأوبئة يف هوجن كوجن 
�إنه رمبا يكون قد فات �أو�ن ت�سديد قيود 

�ل�سفر يف مو�جهة �ل�ساللة �جلديدة.
هوجن  جامعة  من  كاولينج  بن  و�أ���س��اف 
�لفريو�ص  ه���ذ�  �أن  �مل��رج��ح  “من  ك���وجن 
�أخرى. لذلك  �أماكن  موجود بالفعل يف 
�ملحتمل  فمن  �لآن،  �لأب���و�ب  �أغلقنا  �إذ� 

�أننا نفعل ذلك بعد فو�ت �لأو�ن”.
ي��اأت��ي �ك��ت�����س��اف �ل�����س��الل��ة �جل���دي���دة مع 
�ل�ستاء  �ملتحدة  و�لوليات  �أوروب��ا  دخول 
حيث تزيد �لتجمعات يف �لأماكن �ملغلقة 
�مليالد، وهو ما يوفر  �أعياد  �ق��رت�ب  مع 

�أر�سا خ�سبة للعدوى.

•• دبي-وام:

عن  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة  �أعلنت 
�لأملانية،   ”Siemens“ �سيمنز  �سركة  مع  �سر�كتها 
لل�سركات  �ل��رق��م��ي  �ل��ن�����س��ج  ت��ق��ي��ي��م  ب���ه���دف  وذل�����ك 
�لإم����ار�ت وو���س��ع خ��ارط��ة طريق  �ل�سناعية يف دول��ة 
��سرت�تيجية لعتماد حلول �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة 
�ل�سناعية  �لثورة  برنامج  م�ستهدفات  من  �نطالقا 
�لر�بعة “�ل�سناعة 4.0” �لذي �أعلنته حكومة دولة 
�نتهت  فقد  �خلم�سني”  “م�ساريع  �سمن  �لإم����ار�ت 
خالل  م��ن  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة 
�سناعية  �سركة   70 تقييم  من  �لآن  حتى  �لربنامج 
يف �لدولة من �إجمايل 200 �سركة م�ستهدفة بحلول 
منت�سف �لعام �ملقبل، �سمن خطة وطنية لدفع حتول 
ما  �لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  نحو  �ل�سناعي  �لقطاع 
�لربنامج يف رفع معدل  �أه��د�ف  �سي�ساهم يف حتقيق 
نحو  �إ�سافة  و   30% بن�سبة  �ل�سناعية  �لإنتاجية 
25 مليار درهم �إمار�تي �إىل �لقت�ساد �لوطني خالل 

�ل�10 �أعو�م �لقادمة.
 “ “�سيمنز  ���س��رك��ة  ���س��ت��ت��وىل  �ل�����س��ر�ك��ة،  ومب���وج���ب 
مهمة �لإ�سر�ف على هذ� �لربنامج، و�لذي �سيتناول 
تبني  عملية  لت�سريع  �مل��ح��اور  م��ن  و��سعة  جمموعة 
�ل�سركات  يف  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات 
�لرقمي  �لن�سج  تقييم  �لإم��ار�ت وعلى  �ل�سناعية يف 

ل� 200 �سركة �سناعية يف �لإمار�ت.
و ق��ال��ت م��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت ي��و���س��ف �لأم����ريي وزيرة 
�أن نعلن عن  “ي�سعدنا  دولة للتكنولوجيا �ملتقدمة : 
�سر�كتنا مع �سركة �سيمنز وذلك لفهم �لو�سع �حلايل 
ملدى جاهزية تبني �لتكنولوجيا �ملتقدمة يف �ل�سركات 
�ل�سناعية  �لثورة  �ل�سناعية ودعمها يف حتولها نحو 
�لر�بعة بهدف بناء قطاع �سناعي تناف�سي وم�ستد�م 
�ل�سناعية  �ل��ث��ورة  طليعة  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ي�سع 

�لر�بعة”.
�سر�كتنا  خ��الل  من  “�سنتمكن   : معاليها  �أ�سافت  و 
�إح��د�ث نقلة نوعية تعزز من قدر�ت  مع �سيمنز من 
�لقطاع �ل�سناعي �لإمارتي و�مل�ساهمة يف حتقيق ريادة 

دولة �لإمار�ت �إقليميا وعامليا من خالل تطوير �لبيئة 
�ملنا�سبة لتطوير وتبني �لتكنولوجيا �ملتقدمة”.

بدوره، قال رولند بو�ص، �لرئي�ص و�ملدير �لتنفيذي 
ل�سركة �سيمنز �إيه جي: “تفخر �سيمنز بامل�ساهمة يف 
جهود �لإمار�ت �لر�مية �إىل حتويل قطاعها �ل�سناعي 
وتبني ��سرت�تيجية ذ�ت روؤية م�ستقبلية طويلة �لأمد 

لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة”.
حتديد  يف  �ل�����س��ر�ك��ة  ه����ذه  “�ست�ساهم  �أ�����س����اف:  و 
�لإمار�تي  �ل�سناعة  ق��ط��اع  يف  و�حل��ل��ول  �ل��ت��ح��دي��ات 
�لر�بعة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  �ع��ت��م��اد  وت��ع��زي��ز 
و�إنتاجية  مرونة  �أك��ر  �ل�سناعية  �لقطاعات  وجعل 

وتناف�سية”.
يف  �لرقمي  �لن�سج  تقييم  على  �لربنامج  �سيعمل  و 
لتحديد جاهزيتها  �لإم��ار�ت  �ل�سناعية يف  �ل�سركات 
و�سي�ساعد  �لر�بعة..  �ل�سناعية  �لثورة  تقنيات  لتبني 
كذلك على حتديد �ملجالت �جلاهزة للتحول �لرقمي 
وتر�سيخ  و�لإنتاجية  �لأد�ء  تعزيز  بهدف  �لقطاع،  يف 

�لتناف�سية �لقت�سادية �لعاملية لدولة �لإمار�ت.

فري�شا اإيرو�شبي�س تتوىل عمليات الت�شغيل التجاري لطائرات »يف اأر تي 300« بدون طيار باالإمارات

•• اأبوظبي -وام:

جمال  يف  كبرية  �أ�سو�طاً  �ت�سالت  جمموعة  قطعت 
ت���وف���ري ���س��ب��ك��ات وت��ق��ن��ي��ات �جل���ي���ل �خل���ام�������ص د�خ���ل 

�لدولة.
فقد متكنت “ �ت�سالت “ من رفع م�ستوى �خلدمات 
�إىل �آفاق ومعايري جديدة منذ حلظة �طالقها ل�سبكة 
�إىل تقدميها �أف�سل �خلدمات   5G جليل �خلام�ص�
�لتي تدعم جميع  و  �ملتطورة  �لتحتية  بنيتها  بف�سل 
�أج���ه���زة �جل��ي��ل �خل��ام�����ص و�حل���ل���ول �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، يف 
�مل�ستمرة  �ل�ستثمار�ت  لول  لتتحق  تكن  �إجن��از�ت مل 
يف قطاع �لتكنولوجيا و�لبتكار بهدف توفري خدمات 

فائقة �جلودة.  5G
و�سلطت �ت�سالت يف تقرير �سدر عنها �ليوم �ل�سوء 
وتوجيهاتها  �لر�سيدة  �لقيادة  بدعم  �إجناز�تها  على 
�لتميز  م�سرية  تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  �أ�سهمت  �لتي 
و�لنجاح يف �ملجموعة وهو ما دفع بقطاع �لت�سالت 
يف �لدولة �إىل م�ستويات جديدة من �لتطور و�لنمو، 
ما �سكل حافز� كبري� لديها لبذل �ملزيد من �جلهود 
جتربة  لث���ر�ء  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  ك��اف��ة  ل�ستغالل 

�لعمالء �لرقمية.

�أ���س�����س��ت �ت�����س��الت ح��ت��ى �ل��ل��ح��ظ��ة �لآلف من   وق���د 
�لتغطية  تو�سعة  ب��ه��دف  �خل��ام�����ص  �جل��ي��ل  حم��ط��ات 
�أُع����دت  و�ل��ت��ي  �ل�����س��ك��ان��ي��ة ل�سبكات �جل��ي��ل �خل��ام�����ص 
�أجهزة  ت��وف��رت  م��ا  م��ت��ى  �خل���دم���ات  ل��ت��وف��ري  م�سبقاً 

�جليل �خلام�ص يف �لدولة .
و�أ���س��ه��م��ت ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ت�����س��الت �ل��ت��ي ت��رك��زت يف 
�مل�ستقبل  قيادة  و”  �لرقمي  �لبتكار  على  جوهرها 
�ل�ستثمار�ت  دع��م  يف  �ملجتمعات”  لتمكني  �لرقمي 
يف �لقطاع �لرقمي لتطوير حلول تقنية حديثة على 

�ل�سبكة.
م�سبوق  غري  �إجن��از  حتقيق  من  �ت�سالت  متكنت  و   
�سبكة  �إحر�زها لأعلى �سرعة حتميل على  عاملياً عرب 
9.1 جيجابت بالثانية،  بلغت   5G �جليل �خلام�ص 
وكان ذلك مبثابة قفزة هائلة يف م�سمار �سبكة �جليل 
�خلام�ص وهي �أ�سرع ب� 30 مرة من متو�سط �سرعات 
قوية  ل�سبكات  بنائها  بف�سل  �ل��ر�ب��ع،  �جل��ي��ل  �سبكة 
�إحد�ث  �أ�سهم يف  ما  وه��و  مكنت من حتقيق �لجن��از 
ك��ب��رية ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة خ���دم���ات �لت�سالت  ت��غ��ي��ري�ت 
�ملقدمة لالأفر�د و�ل�سركات و�ملجتمع و�لقت�ساد ككل، 
بالإ�سافة �إىل تغيري �لطريقة �لتي نعي�سها و�لعمال 

�لتي نوؤديها.

 و تتمتع �سبكة �جليل �خلام�ص بكل �لإمكانيات �لتي 
ت�ساعد خمتلف �لقطاعات يف �لتغلب على �لتحديات 
حققت  و  �لرقمي.  �لتحول  عملية  يف  تو�جهها  �لتي 
�ت�سالت �إجناز�ت ��ستثنائية يف هذ� �ل�سدد فقد �سبق 
و�أن �أجرت �أول مكاملة فيديو حية بتقنية G5 من برج 
خليفة �أطول برج يف �لعامل وقامت بتغطية “حمطة 
مرتو �ت�سالت” بدبي ب�سبكة �جليل �خلام�ص لتكون 
بذلك �أول حمطة مرتو تتيح �سبكة �جليل �خلام�ص 
�ملتطورة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا.

 ورفعت �ت�سالت �ليوم م�ستوى �خلدمات �إىل معايري 
�ملتطورة  �لتحتية  بنيتها  بف�سل  جديدة  وم�ستويات 
�ل�سابقة  �ل�سنو�ت  خ��الل  بنائها  على  عكفت  و�ل��ت��ي 
وتقنيات  �سبكات  وت��وف��ري  ب��اط��الق  جهودها  وت��وج��ت 
�جليل �خلام�ص وكانت �أول من ينجح يف �طالق هذه 
�أفريقيا  �ل�سبكات يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
بهدف �ل�ستفادة من �لفر�ص و�حللول �لتي توفرها 
�لتو��سل  على  حتر�ص  لذ�  �خلام�ص،  �جليل  �سبكات 
ب�سكل م�ستمر مع �جلهات �ملخت�سة و�أ�سحاب �لعالقة 
لن�سر هذه �ل�سبكات وحتقيق �لدخل �ملادي �ملمكن ويف 
لدعم  ��ستخد�مها  �إمكانية  ��ستك�ساف  �لوقت  نف�ص 
و�ل�سناعات  و�ل�����س��رك��ات  �حلكومية  �جل��ه��ات  �أع��م��ال 

�ملختلفة.
  و �نطلقت �ت�سالت يف رحلتها �لطموحة نحو �سبكات 
�جليل �خلام�ص يف عام 2014 عندما بد�أت يف عملية 
�إن�ساء و�حدة من �أكر �ل�سبكات تقدًما يف �ملنطقة على 
يد فريق متخ�س�ص من �ملهند�سني و�ملتخ�س�سني. و 
�تفاقية  �ت�����س��الت  جمموعة  وق��ع��ت   2016 ع��ام  يف 
�أول  2020 دبي لت�سبح   �إك�سبو  �سر�كة رئي�سية مع 
م��وؤ���س�����س��ة جت���اري���ة ك���ربى ت�����س��ت��خ��دم ���س��ب��ك��ات �جليل 
�خلام�ص يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�إفريقيا وجنوب 
�آ�سيا،  وهذ� ما جعلها �أحد �أكر �لأماكن �سرعًة وذكاًء 

و�أف�سلها �ت�ساًل وتر�بطاً يف �لعامل.
�إمتام  �ت�سالت عن  �أعلنت   2016 نف�سه  �لعام  ويف   
 G5 ل��ت��ق��ن��ي��ة �جل���ي���ل �خل���ام�������ص  �أول جت���رب���ة ح���ّي���ة 
 mmWave �مل��ي��ل��ي��م��رتي��ة  �مل���وج���ات  ب��ا���س��ت��خ��د�م 
وكانت �لتجربة �لأوىل من نوعها على م�ستوى �ل�سرق 
يف  �لأوىل  �أي�ساً  و�أ�سبحت  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط 
71 جيجابت  بلغت  �سرعات عالية  �لعامل يف حتقيق 
للتجارب  م�سجلة  �سرعة  �أعلى  تعد  وه��ي  �لثانية  يف 
با�ستخد�م  �لعامل  يف  �خلام�ص  �جليل  ل�سبكة  �حلية 
“e-band” �سمن عر�ص  �لعايل  �ل��رتدد  موجات 
2 جيجاهرتز وبا�ستخد�م تقنية  نطاق ترددي قدره 

جوهر امل�شتقبل الرقمي لتمكني املجتمعات  5G ات�شاالت .. �شبكات
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�إىل 818.7 مليار يو�ن )128.1 مليار دولر( �ساعدة 
من مكا�سب بلغت 16.3 يف �ملئة يف �سبتمرب �أيلول.

و�رتفعت �أرباح �ل�سركات �ل�سناعية 42.2 يف �ملئة على 
�أ�سا�ص �سنوي �إىل 7.2 تريليون يو�ن خالل �لفرتة من 

يناير كانون �لثاين �إىل �أكتوبر ت�سرين �لأول.
�لكبرية  �ل�سركات  �ل�سناعية  �لأرب����اح  بيانات  وتغطي 
�لتي تزيد �إير�د�تها �ل�سنوية عن 20 مليون يو�ن من 

عملياتها �لرئي�سية.

•• بكني-رويرتز

قال مكتب �لإح�ساء �ل�سيني �ل�سبت �إن �أرباح �ل�سركات 
�لأول  ت�سرين  �أكتوبر  يف  �أ�سرع  بوترية  ز�دت  �ل�سناعية 
�رتفاع  م��ن  ي��ع��اين  متعر  لقت�ساد  حماية  ي��وف��ر  مم��ا 

�أ�سعار �ملو�د �خلام.
و�أظهرت �لبيانات �لر�سمية �أن �لأرباح يف �أكتوبر ت�سرين 
لت�سل  �ل�سابق  �لعام  �ملئة عن  24.6 يف  �رتفعت  �لأول 

مرمي املهريي تطلع على اأبرز امل�شاريع الداعمة لال�شتدامة يف جناح هولندا بـاإك�شبو 2020

وجامعة خليفة تعززان فر�س الطالب اال�شتثنائيني لي�شبحوا روؤ�شاء ل�شركاتهم اخلا�شة  Hub71

 % منو االأرباح ال�شناعية يف ال�شني خالل اأكتوبر 24.6 

•• دبي -وام: 
ز�رت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب �ملهريي وزيرة �لتغري �ملناخي و�لبيئة، 
جناح مملكة هولند� يف “�إك�سبو 2020”، و�لذي يقع يف منطقة �ل�ستد�مة، وهو 
�ملياه  بني  �لعالقة  على  �لقائمة  �ل�ستد�مة  حلول  من  �لعديد  ي�سم  ذكي  مبنى 
و�لطاقة و�لغذ�ء . كان يف ��ستقبال معاليها �سعادة �لوي�سي�ص �سوهان�ص �دريان�ص 
�لعام  �ملفو�ص  ريخرت  د.كاريل  و  �لدولة،  لدى  هولند�  مملكة  �سفري  �أمربخت�ص 

للمملكة �لهولندية، ودوي بوزمان نائب �ل�سفري، ونيلز بومان مدير �جلناح.
لتحقيق  �لد�عمة  و�مل�ساريع  �لتجارب  �أب��رز  على  �لزيارة  خالل  معاليها  و�طلعت 
�ل�ستد�مة يف �ململكة �لهولندية على م�ستوى كافة �لقطاعات وبالأخ�ص يف �لطاقة 
و�ملياه و�لغذ�ء، بالإ�سافة �إىل �أهم �آليات ونظم توظيف �لتقنيات �حلديثة وتعزيز 
وم�سوؤويل  هولند�  مملكة  �سفري  معاليها  وهناأت  �مل��ج��الت.  خمتلف  يف  �لبتكار 
 ”Architectural Digest Design 2021“ جلناح على فوز �جلناح بجائزة�
�لبيئية  �لب�سمة  �سهادة  على  وح�سوله  و�ل�ستد�مة،  �لبتكار  فئة  عن  للت�سميم 
“GSES”، و�سهادة “RISE” من “�إك�سبو 2020”، ونظام “GSES”. و�أكدت 
معاليها حر�ص وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة على مد ج�سور �لتعاون مع خمتلف 
�لأمن  وتعزيز  �لبيئة،  وحماية  �ل�ستد�مة  لتعزيز جهود حتقيق  �ملعنية  �جلهات 
�ملناخي  و�لعمل  �لبيئة  وحماية  �لطاقة  حت��ول  توجهات  ودع��م  و�مل��ائ��ي  �لغذ�ئي 

ل�سمان خلق تنمية م�ستد�مة و�إيجاد م�ستقبل �أف�سل لالأجيال �لقادمة.

•• دبي-وام:

م���ن���ظ���وم���ة   Hub71 وّق������ع������ت 
�أبوظبي،  يف  �لعاملية  �لتكنولوجيا 
جامعة  م��ع  ��سرت�تيجية  ���س��ر�ك��ة 
و�لتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 
�لعاملية  �ل����ق����ّم����ة  خ������الل  وذل�������ك 
هذه  ترمي  و�لت�سنيع.  لل�سناعة 
متكني  �إىل  �جل����دي����دة  �ل�����س��ر�ك��ة 
�ل��ط��الب و�خل��ري��ج��ني م��ن �لعمل 
�لنا�سئة  �لتكنولوجيا  �سركات  مع 
�خلا�ص  �ل���ق���ط���اع  �أب��������و�ب  وف���ت���ح 
وريادة �لأعمال �أمامهم لينطلقو� 
يف م�سريتهم �ملهنية. وّقع �ل�سر�كة 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �لعلماء،  ب��در 
و�لدكتور   Hub71�ل ب���الإن���اب���ة 
ع����ارف ���س��ل��ط��ان �حل���م���ادي، نائب 
�لرئي�ص �لتنفيذي جلامعة خليفة 
�ل�سر�كة و �لتي من �ساأنها ت�سّريع 
ت���ط���وي���ر م����و�ه����ب ط�����الب ري�����ادة 
�لتكنولوجيات  وط����رح  �لأع���م���ال 
�ل�����س��وق م���ن خالل  �جل���دي���دة يف 
وتوجيهاتهم  �خل����رب�ء  �إر����س���اد�ت 
�لتي   Hub71 ب���ر�م���ج  وك���ذل���ك 
ترّكز على تعزيز �لقيمة. و�ستتيح 
�ل�سركات  �����س���ت���خ���د�م  �ل�������س���ر�ك���ة 
للمخترب�ت   Hub71 يف  �لنا�سئة 
�ملتطورة يف جامعة خليفة وتعزيز 
وخريجي  ط��الب  م�ساركة  فر�ص 
 Hub71 ب����ر�م����ج  يف  �جل���ام���ع���ة 

�لو�سول  ت�سهيل  �إىل  تهدف  �لتي 
و�ستتعاون  �أب���وظ���ب���ي.  ���س��وق  �إىل 
يف  خ��ل��ي��ف��ة  وج��ام��ع��ة   Hub71
ور�ص عمل وبر�مج لتبادل �ملو�هب 
وفعاليات من �ساأنها تنمية معرفة 
�لأعمال  ري����ادة  و�أ����س���ات���ذة  ط���الب 
مبنظومة �لتكنولوجيا �لعاملية يف 

�أبوظبي.
“تعترب   : �ل���ع���ل���م���اء  ب�����در  ق�����ال  و 
�ملو�هب �أ�سا�ص �ملركز �لتكنولوجي 
بالتايل  ملتزمون  ونحن  �ملزدهر، 
للنمّو  ف���ر����س���ة  �ل����ط����الب  مب���ن���ح 

�أع��م��ال وط���رح حلولهم يف  ك����رو�د 
دليل  �ل�سر�كة  ه��ذه  �إّن  �ل�����س��وق.. 
على �لأهمية �لتي نوليها لرعاية 
�ل�����س��اب��ة يف جم���ال ريادة  �مل���و�ه���ب 
�مل�ساهمة  ميكنها  �لتي  و  �لأعمال 
لقت�سادنا..  �مل�ستمرة  �لتنمية  يف 
تعليمية  موؤ�س�سة  خليفة  فجامعة 
مرموقة يف �أبوظبي، وميكننا من 
خ���الل ري��ادت��ه��ا يف جم���ال �لبحث 
مكانة  ���خ  ن���ر����سّ �أن  و�ل���ت���ط���وي���ر، 
�لإم��ارة كاقت�ساد عاملي قائم على 
و�لتميز  �لأع��م��ال  وري���ادة  �ملعرفة 

ل�سركات  �سيكون  و  �لأكادميي”. 
 Hub71 لتكنولوجيا �لنا�سئة يف�
جامعة  جم��ت��م��ع  يف  �أ���س��ا���س��ي  دور 
جامعة  ح�����س��ل��ت  ف��ق��د  خ��ل��ي��ف��ة.. 
2020 وحده  ع��ام  خليفة خ��الل 
على 36 ب��ر�ءة �خ��رت�ع وبلغ عدد 
ب��ر�ء�ت �لخ��رت�ع �لتي مّت �لتقّدم 
مائة..  ع��ل��ي��ه��ا  �حل�����س��ول  ب��ط��ل��ب 
فيما �أ�سدرت جامعة خليفة 202 
ب����ر�ءة �خ����رت�ع �ع��ت��ب��ار�ً م��ن مايو 
طلباً   270 ز�ل  وم����ا   ،2021
قيد �لدر�ص، بالإ�سافة �إىل 478 

ك�����س��ف �خ�����رت�ع. م���ن ج��ه��ت��ه، قال 
�لدكتور عارف �سلطان �حلمادي: 
هذه  توقيع  خليفة  جامعة  “ي�سّر 
لدعم   Hub71 م����ع  �ل�������س���ر�ك���ة 
جهود �أبوظبي �لهادفة �إىل تاأ�سي�ص 
�سركات �لتكنولوجية �لنا�سئة.. �إّن 
و  ب��الأب��ح��اث  تعنى  خليفة  جامعة 
يقدم 20 مركز�ً بحثياً متخ�س�ساً 
خمتلف  على  تركز  �بتكار�ت  فيها 
بالتايل  وه��ي  و�حل��ل��ول  �لتقنيات 
م��وؤه��ل��ة ل��ت�����س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات هذه 
�لأب�����ح�����اث يف دول������ة �لإم����������ار�ت.. 
ت�سهيل  يف  �ل�����س��ر�ك��ة  و���س��ت�����س��اه��م 
باملنفعة  يعود  ما  �ل�سركاء  تعاون 
�لأعمال،  ورو�د  �ل��ب��اح��ث��ني  ع��ل��ى 
�حلري�سني  �ل�����ط�����الب  خ���ا����س���ة 
�لتجاري  �ل��ع��امل  ��ستك�ساف  على 
�ملختربية  ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات���ه���م 
م����ر�ك����ز  وت������ق������ود  �جلديدة”. 
جامعة  يف  �ل���ع�������س���رون  �لأب����ح����اث 
خليفة .. �لبحث و�لبتكار يف عدد 
ف��ي��ه��ا �لطاقة  �مل���ج���الت مب���ا  م���ن 
و�لنفط  و�ل���س��ت��د�م��ة،  �لنظيفة 
و�لرعاية  و�ل���روب���وت���ات،  و�ل���غ���از، 
وعلوم  �لآلت،  وذك����اء  �ل�����س��ح��ي��ة، 
�سل�سلة  ول��وج�����س��ت��ي��ات  �ل��ب��ي��ان��ات، 
�لف�ساء،  وتكنولوجيات  �لتوريد، 
و�ملياه  �ملتقدمة و�لت�سنيع،  و�ملو�د 
و�لبيئة، بالإ�سافة �إىل تكنولوجيا 

�ملعلومات و�لت�سالت.

•• دبي-وام:

�ختتمت �أم�ص فعاليات �لدورة �لر�بعة من �لقمة �لعاملية لل�سناعة و�لت�سنيع، 
�ملبادرة �مل�سرتكة بني وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة ومنظمة �لأمم 
�لدول  ق��ادة  من  و��سعة  مب�ساركة  “يونيدو”،  �ل�سناعية  للتنمية  �ملتحدة 
و�حلكومات و�ل�سركات �ل�سناعية وخرب�ء �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �لعامليني 
و�لتحديات  �لفر�ص  �أب��رز  ومناق�سة  �ل�سناعي  �لقطاع  م�ستقبل  ل�سياغة 
�لتي تو�جه �لقطاع يف ظل �ملتغري�ت �لعاملية �لتي ت�سببت بها جائحة كورونا 
وتنامي توظيف تقنيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة. وتز�من �نعقاد �لقمة يف 
�إك�سبو 2020 دبي مع �حتفالت �لإمار�ت بيومها �لوطني �خلم�سني، مما 
مّثل فر�سة ل�ستعر��ص جتربة �لدولة �لر�ئدة على �سعيد حتقيق �لتنمية 

�ل�سناعية �ل�ساملة و�مل�ستد�مة و�حلياد �لكربوين.
250 متحدثا  م��ن  �أك��ر  �أي���ام، مب�ساركة  �ستة  م��د�ر  �لقمة على   وع��ق��دت 
عامليا، مبا يف ذلك �أربعة روؤ�ساء دول ورئي�سا وزر�ء و�أكر من 25 وزير�ً من 
د�خل �لدولة وخارجها، بالإ�سافة �إىل ممثلني رفيعي �مل�ستوى من خمتلف 
�لأمريكية  للرئا�سة  �خل��ا���ص  و�مل��م��ث��ل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ومنظمات  وك���الت 
ل�سوؤون �ملناخ، و�لذين �ساركو� يف �أكر من 70 جل�سة نقا�ص �سلطت �ل�سوء 
على �لأهمية �ملتز�يدة للتقنيات �ملتقدمة، مبا يف ذلك �لذكاء �ل�سطناعي، 
و�إنرتنت �لأ�سياء، و�لتعلم �لآيل، و�سبكات �جليل �خلام�ص ودورها يف تطوير 

�لقطاع �ل�سناعي �لعاملي.
توظيف  باملجتمعات:  “�لرتقاء  �سعار  حت��ت  �لقمة  �أ���س��ب��وع  �نطلق  وق��د   
�لأول  �ليوم  فعاليات  ومت��ح��ورت  �لزدهار”،  لتحقيق  �لرقمية  �لتقنيات 
حول ق�سايا �لتغرّي �ملناخي، مب�ساركة روؤ�ساء دول ووزر�ء و�سخ�سيات دولية 
�ساأنها �حلد  �لتي من  �لتقنيات  �أهمية تطوير  على  �سددو�  و�لذين  ب��ارزة، 
من �لنبعاثات �لكربونية، وتطوير �لقطاع �ل�سناعي مبا ي�ساهم يف حتقيق 
�لأهد�ف  لتحقيق  �لدولية  ودعم �جلهود  �لعاملية  �لوباء  �أزم��ة  �لتعايف من 

�لعاملية للمناخ.
�لرئا�سي  �ملبعوث  ك��ريي،  �ألقاها جون  �فتتاحية  كلمة  �لأول  �ليوم  و�سهد   
�لأمريكي �خلا�ص ل�سوؤون �لتغري �ملناخي، دعا فيها �ل�سني و�لهند ورو�سيا 
�إىل م�ساركة �ملجتمع �لدويل �لتز�ماته حيال مو�جهة �لتغرّي �ملناخي من 
خالل حتديد �أهد�ف و��سحة خلف�ص �نبعاثات �لكربون و�حلد من ظاهرة 
�لحتبا�ص �حلر�ري بحيث ل يتجاوز م�ستوى �رتفاع �حلر�رة عاملياً حاجز 

1.5 درجة مقارنة بفرتة ما قبل �لع�سر �ل�سناعي.
“COP26: كيف  و�أك��د كريي خالل م�ساركته يف جل�سة حملت عنو�ن 
 70% �لتز�م دول ي�سل حجم �قت�سادها �إىل  نحول �خلطط �إىل و�قع”، 
من �لقت�ساد �لعاملي بخف�ص �نبعاثاتها من �لغاز�ت �إىل �لن�سف بحلول عام 
2030، م�سدد�ً على �سرورة �ن�سمام �لدول �لتي متثل ن�سبة %30 من 
دول �لعامل، ويف مقدمتها �ل�سني ورو�سيا و�لهند، �إىل هذ� �جلهد �لدويل.

 ورد كريي على �لنتقاد�ت �لتي ت�سري �إىل �أن قطاع �لنفط و�لغاز مل يكن 
ممثاًل مبا ينا�سب دوره خالل موؤمتر �لأمم �ملتحدة للتغري �ملناخي “كوب 
26” �لذي ��ست�سافته مدينة غال�سكو، قائال: “ل �أو�فق على هذ� �لطرح، 

فقطاع �لنفط و�لغاز متكن من �إي�سال �سوته ب�سكل كامل”.
وتابع �ملبعوث �لرئا�سي �لأمريكي �خلا�ص ل�سوؤون �لتغري �ملناخي بالقول: 
“�لتحديات �لتي تو�جهها �سناعة �لنفط و�لغاز لي�ست مرتبطة بال�سناعة 
نف�سها، بل باآثارها �جلانبية، فاإذ� متكنا من تطوير تقنيات �لتقاط �لكربون 
�ل�سناعة هي كلفة �لطاقة وفق ما حتددها  فاإن ما �سيقرر م�ستقبل هذه 

�لأ�سو�ق �لعاملية”.
�ل�سناعة  وزي��ر  �أحمد �جلابر  بن  �سلطان  �لدكتور  �أك��د معايل  من جانبه، 
دولة  يف  �لر�سيدة  للقيادة  �ل�سديدة  �ل��روؤي��ة  �أن  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
عاماً  للخم�سني  ومتنوع  م�ستد�م  �قت�ساد  بتطوير  وتوجيهاتها  �لإم���ار�ت 
�ملز�يا  �إىل  �مل�ستندة  �لق��ت�����س��ادي��ة  للتنمية  ع��امل��ي��اً  من��وذج��اً  ت�سكل  �ملقبلة 

�لتناف�سية وبيئة �لأعمال �ملتقدمة.
�لكاملة  �ل�ستفادة  �إىل  �لقمة،  خالل  �لفتتاحية  كلمته  يف  معاليه،  ودع��ا   
من �إمكانات تقنيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة �لتي �أطلقت دولة �لإمار�ت 
مفتوحة  دع��وة  ووج��ه  �ل�سناعي،  �ملجال  يف  لتطبيقاتها  متكاماًل  منوذجاً 
لدول �لعامل لل�سر�كة مع دولة �لإمار�ت يف جهودها لتعزيز �لتعاون �لدويل 
بهدف بناء م�ستقبل م�سرق ومزدهر، و��ستثمار �لفر�ص �مل�ستقبلية �لعديدة 
ت�سريع  و�أن  منعزل،  �قت�ساد  لأي  م�ستقبل  ل  �أن��ه  �إىل  م�سري�ً  و�ل��و�ع��دة، 
�لنمو و�لتقدم يحتاج �إىل ت�سافر �جلهود، وخلق منظومة �سناعية فعالة 

ومتكاملة.
 و�أكد معاليه قدرة �لتقنيات �ملتقدمة و�لذكاء �ل�سطناعي على �إحد�ث فرق 
�إيجابي ل�سالح �لإن�سانية ..و�أو�سح �أن �ل�سرت�تيجية �لوطنية لل�سناعة يف 
دولة �لإمار�ت، تركز على �لقطاعات �لتي ت�ساهم يف حتقيق قيمة �إ�سافية 
�ل�سناعة  جم��الت  جميع  يف  �حلديثة  �لتقنيات  تطبيق  وت�سريع  عالية، 

تناف�سية  وتعزيز  �مل�ستد�م،  �لنمو  وحتقيق  �لقت�ساد،  وتنويع  و�لت�سنيع، 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة  �ل�سناعية، وذلك لتحقيق هدف  �لقطاعات 
�ملتقدمة مب�ساعفة م�ساهمة �لقطاع �ل�سناعي يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

للدولة خالل �أقل من ع�سر �سنو�ت.
 وقال معاليه: “نعمل على حتقيق قيمة �أكرب يف �لقطاعات �لتي منتلك فيها 
خرب�ت ومز�يا تناف�سية مبا يف ذلك قطاع �لطاقة، وقطاعات �لكيماويات، 
و�لبال�ستيك، و�ملعادن، و�ل�سناعات �لثقيلة و�ملعد�ت �لكهربائية ..و�سركز 
على �ل�ستثمار يف �لقطاعات ذ�ت �لأولوية، مبا يف ذلك �لرعاية �ل�سحية، 
و�لتكنولوجيا �لزر�عية، و�ل�سناعات �ملتقدمة ..كما ن�سعى لتحقيق �لقيمة 

يف �لقطاعات عالية �لأد�ء مثل �لتكنولوجيا �حليوية و�لف�ساء”.
�لقطاع  م�ساهمة  زي��ادة  على  �سرتكز  �ل�سناعة  وز�رة  �أن  معاليه  و�أو���س��ح   
�ل�سناعي يف بناء �قت�ساد يكون �لأف�سل و�لأن�سط عاملياً وذلك متا�سياً مع 
“مبادئ �خلم�سني” �لتي �أطلقتها �لقيادة �لر�سيدة كخطة تنموية �ساملة 

لتعزيز �لنمو و�لزدهار يف �ل�سنو�ت �خلم�سني �لقادمة.
و�لتي تعمل على  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتي توفرها  �مل��ز�ي��ا  �إىل  و�أ���س��ار معاليه   
�إقامة  ت��اأ���س��ري�ت  وت��وف��ري  �لتنظيمية  �لأط���ر  تطوير  خ��الل  م��ن  تعزيزها 
طويلة �لأمد للم�ستثمرين، ورو�د �لأعمال، و�ملهنيني ذوي �ملهار�ت �لعالية، 

وت�سهيل �لو�سول �إىل �لتمويل بالتعاون مع “م�سرف �لإمار�ت للتنمية.
وتطرق معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر �إىل “م�ساريع �خلم�سني” 
و�ملوقع �ملتقدم �لذي حتتله ��سرت�تيجية �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 

�سمن هذه �مل�ساريع.
�لحتاد،  لقيام  �خلم�سني  ب��ال��ذك��رى  �لإم����ار�ت  دول��ة  �حتفال  “مع  وق���ال: 
�لقادمة  عاماً  للخم�سني  مل�ستقبل مزدهر  روؤيتها  �لر�سيدة  �لقيادة  و�سعت 
�لأف�سل و�لأن�سط يف  بناء �لقت�ساد  �مل�ساهمة يف  �ل�سناعة يف  ويتمثل دور 
�لعامل”.  كما �سهد �ليوم �لأول م�ساركة �للورد جري�لد �إدجار جرمي�ستون، 
وزير �لدولة لال�ستثمار يف �ململكة �ملتحدة، �لذي حتدث خالل �لقمة عن 
رغبة بالده يف �لتو�سل �إىل �تفاقية للتجارة �حلرة مع دول �خلليج خالل 
ودول  �ملتحدة  للمملكة  كبرية  م�ستقبلية  �آم��ال  “لدي  قائال:  �ملقبل  �لعام 
�خلليج ونحن ب�سدد �إطالق مباحثات �لتو�سل �إىل �تفاقيات للتجارة �حلرة 

بيننا”.
 و�أ�ساف �للورد جرمي�ستون: “من �لطبيعي �أن يكون هناك بع�ص �لتباين 
ت��ك��ون هناك  �أن  �أي�����س��ا  ت��ل��ك �لت��ف��اق��ي��ات، وم���ن �لطبيعي  ���س��رع��ة ع��ق��د  يف 

�لتفاقيات  هذه  �إىل  �لتو�سل  نرتقب  ولكننا  دول��ة،  بكل  خا�سة  متطلبات 
ب�سرعة، وذلك خالل �لأ�سهر �ل�عام �ملقبل”.

 و�ف��ُت��ت��ح��ت ف��ع��ال��ي��ات �ل��ي��وم �ل��ث��اين ب���اإع���الن ���س��ع��ادة ع��م��ر �أح��م��د �سوينع 
�لوز�رة  تبني  �ملتقدمة عن  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة  �ل�سويدي، وكيل 
�ملنتدى  م��ن  �عتماده  بعد   /SIRI/ �لذكية  �ل�سناعة  جاهزية  ل�موؤ�سر 
�لقت�سادي �لعاملي كمعيار عاملي لتوحيد مفاهيم �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة، 
وت�سعى �لوز�رة من خالل �ملوؤ�سر �إىل �لتعرف على مدى �لن�سوج �لرقمي 

يف �لقطاع �ل�سناعي بالدولة.
�لرئي�ص  كورتيز،  �سيمن  �أد�رتها  فقد  �لثاين  لليوم  �جلل�سة �خلتامية  �أما   
و�ملدير �لتنفيذي للموؤ�س�سة �لأمريكية �ل�سرق �أو�سطية AMEI، و�سهدت 
و�لت�سنيع  لل�سناعة  �لعاملية  للقمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ح���ور�ين،  من��ري  �إع���الن 
بيت�سربغ،  مبدينة   2022 �لعام  يف   ”GMIS America“ �إط��الق 
مكانتها  ل�ستعادة  �ملدينة  بذلتها  �لتي  �لكبرية  �جلهود  على  تاأكيد�ً  وذلك 

�ل�سناعية رغم �لتحديات �لتي مرت بها.
�لثالث  �ليوم  �أعمال  نف�سه على جدول  �لنظيفة  �لطاقة   وفر�ص مو�سوع 
و�لذي   ،2021 و�لت�سنيع  لل�سناعة  �لعاملية  �لقمة  �أ���س��ب��وع  �أع��م��ال  م��ن 
فيه  �لنقا�سات  ت��رك��زت  و�ل���ذي  �خل�����س��ر�ء،  �ل�سال�سل  م��وؤمت��ر  �نعقاد  �سهد 
وطرق  للطاقة  و�ع���دة  كم�سادر  و�لأم��ون��ي��ا  �ل��ه��ي��دروج��ني  م�ستقبل  ح��ول 
�ل�سناعية  �لتنمية  حتقيق  يف  ت�ساهم  منا�سبة  ع��م��ل  منظومة  ت��ط��وي��ر 
�ل�ساملة و�مل�ستد�مة وكذلك تطوير �حللول و�لتطبيقات �ملنا�سبة لتو�سيع 
��ستخد�مات هذ� �لنوع من �لطاقة يف ظل �سعي �لعامل لتحقيق �ل�ستد�مة 

و�لو�سول �إىل �حلياد �لكربوين.
 كما �سهد �ليوم �لثالث من �لقمة كلمة �ألقتها معايل �سما بنت �سهيل بن 
حول  �حلكومات  فيها  دعت  �ل�سباب،  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  �ملزروعي  فار�ص 
مو�كبة  من  �قت�ساد�تها  متّكن  ل�سمان  �ل�سباب  يف  �ل�ستثمار  �إىل  �لعامل 

�حتياجات �مل�ستقبل.
�لتعرف على �هتمامات �سبابها  �لقادرة على  “�حلكومات  وقالت معاليها: 
�أما  ك��ب��رية،  مكا�سب  جني  على  ق���ادرة  �ستكون  �لأم��ث��ل  بال�سكل  وتوظيفها 

�حلكومات �لتي تعجز عن ذلك ف�ستدفع �لثمن”.
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  وكيل  �لعلماء  �سريف  �ملهند�ص  �سعادة  �أما   
�لإم���ار�ت  روؤي���ة دول��ة  ل��ه  ت��ن��اول يف كلمة  و�ل��ب��رتول، فقد  ل�سوؤون �لطاقة 

مل�ستقبل �لطاقة �لعاملي و�سر�كتها مع مبادرة “�ل�سال�سل �خل�سر�ء”.

القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع تختتم فعالياتها بنجاح يف اإك�صبو 2020 دبي

القمة توا�شل �شياغة م�شتقبل القطاع ال�شناعي العاملي وتناق�س �شبل اال�شتجابة لتحديات التغريرّ املناخي وحتقيق التنمية امل�شتدامة
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2015  7312/2021   81794 Q 15000    
2021  7311/2021   58926 18 35000     
2017  7306/2021   57189 7 45000    
2016  7308/2021   38260 V 13000    

2018  7307/2021   12489 8 26000        
RX450 H 2017 7351/2021   76580 5 65000   

A4 2014 7350/2021   40524 I 20000     
2016  7352/2021   23506 15 38000   
2016  7349/2021   34869 J 15000    
2019  7353/2021   33067 N 45000   

   7354/2021   95708 5 70000      
2016  7364/2021   90215  23000      
2016  7362/2021   73082 B 30000     
2019  7369/2021   63271 B 65000    
2015  7368/2021   65824 13 10000    
2014  7363/2021   59067 B 13000     
2014 4  7373/2021   47496 G 30000    
2013  7367/2021   44091 13 17000    
2020  7299/2021   46749 8 72000      
ASX 2017 7296/2021   81287 17 29000    
2015  7185/2021   79659 3 20000     
RX8 2020  7192/2021   57850 2 60000    

AQHI QLY 25 2015 7298/2021   91438 C 92000   . .    
2014  7186/2021   79307 12 33000   
ES 300H 2019 7293/2021   23182 L 80000           
2020  7189/2021   83421 14 40000  
2018  7297/2021   67175 W 85000   

2016  7191/2021   72195 17 17000   
2014  7190/2021   45527 7 33000        
2019  7292/2021   47442 W 95000          

C 300 2017 7184/2021   85212 3 85000   
2016  7290/2021   27946 F 30000     
2016  7176/2021   91685 2 65000     
2018  7289/2021   44128 U 28000   

2016   7286/2021   30588 15 32000     
2019   7285/2021   78302 9 52000 .  
2016  7175/2021   91328 2 47000     
2019   7283/2021   48514 L 52000     
CX 9 2018 7181/2021   53714 9 75000     

2019   7187/2021   85374 3 100000    
2020  7278/2021   33087 O 85000     
2015  7183/2021   72463 1 7000     
2020  7284/2021   53014 L 38000 . . .    
2016  7182/2021   87412 13 23000     

2015  7287/2021   58847 V 13000      
2020  7291/2021   82014 F 28000        

RX 350 2013 7180/2021   53646 8 32000  
XMQ685 2013  7282/2021   21256 U 21000   
2012  7188/2021   59240 1 24000     
2012   7288/2021   70196 U 7000 .   
2015  7365/2021   12392 B 11000    
2016  7433/2021   74488 2 45000     
QX 70 2016 7434/2021   59091 17 42000    
2016  7430/2021   60810 1 50000 . .    
2014 25  7424/2021   81760  C 15000   
2017  7429/2021   67519 8 22000    

2013  7274/2021   93818 S 16000    
2014  7422/2021   81836 3 25000   

XMQ685 2013  7280/2021   39342 U 21000       
2016  7421/2021   73935 2 45000     

تعلن حمكمة ر�أ�ص �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لمور �مل�ستعجلة – عن بيع �ل�سيار�ت �لتالية عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت �ص.ذ.م.م يف متام �ل�ساعة �خلام�سة م�ساء�ً يوم �لثنني �ملو�فق 29 نوفمرب 2021 وعلى 
من يرغب مبعاينة �ل�سيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة �لعرت��ص مر�جعة ق�سم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية   دائرة الأمور امل�ستعجلة

2016  7179/2021   20265 6 70000        
2017   7198/2021   64032 14 38000     
2014  7275/2021   98606  14000    

2014  7416/2021   56338 14 12000     
2016  7197/2021   40534 B 15000   
2017  7276/2021   44197 U 24000     
H1 2019 7273/2021   61185 4 42000           
2018 5008 7281/2021   26703 6 55000     
2016   7279/2021   97370 D 17000      
2014  7519/2018   45389 13 17000   
2014  8125/2019   85976 8 15000        

C 450 2016 6571/2021   5546 E 85000     
2014  6488/2021   77498 14 16000      
CS 75 2016 6570/2021   88345 Q 17000        
2009  26916/2018   92145  5000      
2017 4  7077/2021   81965 10 48000
A3 2016 11255/2019   96276 13 25000    
A3 2016 10031/2019   77608 16 25000     

2014  7420/2021   17420 13 12000   
2016  5889/2020   91567 2 62000     
2016  5886/2020   95155 2 62000     
2014  4575/2020   19452 13 12000   
2017  11742/2020   69053 10 63000   
2015  7478/2021   25941 15 8000       

2010 37  7418/2021   39018 12 10000     
2015  7419/2021   91168 3 45000     
2015  7417/2021   86510 6 13000   
CX 9 2013 7415/2021   59806 6 17000    
2019  7448/2021   90682 15 80000     

C 200 2016 7446/2021   41767 14 60000    
XC 60 2014 7445/2021   30238 E 22000   

2010  7438/2021   27650 12 13000     

2015  7437/2021   80149 8 11000    
2014  7441/2021   87071 1 36000     

2013   7447/2021   11453 J 60000   
A4 2017 7442/2021   59304 S 36000   

2012 4  7444/2021   33076 14 20000   
2016  7440/2021   85735 9 19000       
2013  7443/2021   34296 A 6000    
2013  7439/2021   59144 2 24000      
2015  7435/2021   37944 10 11000   
2017  7505/2021   91552 U 14000        
2017  7504/2021   58031 R 14000        
2017  7507/2021   63493 R 14000        
2016  7497/2021   21142 T 13000  
2014  7496/2021   63513 1 9000    

2015  7506/2021   18625 Q 11000       
L 200 2016 7485/2021   81016 1 17000     
2017  7509/2021   91554 U 14000        
A6 2018 7487/2021   68098 O 52000    

2017  7508/2021   97843 Q 25000    
2013  7499/2021   22671 N 11000      
2017  7484/2021   91556 U 14000        
2018  7502/2021   31837 C 38000    
2017  7500/2021   86254 T 27000    

BMW 730 IL 2015 7491/2021   51047 16 55000       
2015  7492/2021   37618 1 11000     
2015  7501/2021   34802 14 13000    

2016  7483/2021   52347 S 13000      
2017  7495/2021   26863 J 9000        

2015  7489/2021   41935 N 17000     
2016  7490/2021   21994 G 10000    

2016   7486/2021   7688 E 130000   
2017  7482/2021   61098 11 28000    

2015  7479/2021   48490 16 13000    
2018  7467/2021   21048 12 20000         
2013   7481/2021   57592 8 72000   

S3 2017 7471/2021   48182 3 10000      
2017  7470/2021   19031 U 29000      

2016 460   7464/2021   34832 U 100000   
2017  7463/2021   36833 U 23000        
F 150 2014 7493/2021   69241 11 47000
2015 4  7494/2021   82533 16 25000      
2013  7546/2021   76949 13 13000     

2015  7544/2021   32640 14 12000       
2016  7480/2021   87306 17 19000     

2016 2 7548/2021   88914 17 14000     
2019  7547/2021   31406 16 50000    
2017  7476/2021   85682 S 17000   
2018  7540/2021   38819 17 45000      
2015  7465/2021   70140 N 37000     

C 63 AMG 2016 7549/2021   24161 15 120000    
2016  7541/2021   16480 3 32000    
2013  7542/2021   45957 13 14000    
2016  7461/2021   73567 17 21000   
2013  7539/2021   32205 15 19000   
2020  7460/2021   75926 N 65000        
2014  7466/2021   80626 E 23000        

2016  7462/2021   46237 B 19000   
2014  7458/2021   41074 2 10000       
2017  7545/2021   39271  C 21000    

2015  7459/2021   50935 Q 26000       
2015  7477/2021   43125 15 14000     

2015  7475/2021   48704 1 21000  
L 200 2013 7469/2021   60282 M 10000   
2014  7449/2021   67593 1 15000    
2017   7473/2021   48280  C 35000    
2017  7472/2021   54792 10 26000 /   

2014   7468/2021   50421 P 70000       

�لعدد 13403 بتاريخ 2021/11/28�لعدد 13403 بتاريخ 2021/11/28�لعدد 13403 بتاريخ 2021/11/28�لعدد 13403 بتاريخ 2021/11/28

2016  7179/2021   20265 6 70000        
2017   7198/2021   64032 14 38000     
2014  7275/2021   98606  14000    

2014  7416/2021   56338 14 12000     
2016  7197/2021   40534 B 15000   
2017  7276/2021   44197 U 24000     
H1 2019 7273/2021   61185 4 42000           
2018 5008 7281/2021   26703 6 55000     
2016   7279/2021   97370 D 17000      
2014  7519/2018   45389 13 17000   
2014  8125/2019   85976 8 15000        

C 450 2016 6571/2021   5546 E 85000     
2014  6488/2021   77498 14 16000      
CS 75 2016 6570/2021   88345 Q 17000        
2009  26916/2018   92145  5000      
2017 4  7077/2021   81965 10 48000
A3 2016 11255/2019   96276 13 25000    
A3 2016 10031/2019   77608 16 25000     

2014  7420/2021   17420 13 12000   
2016  5889/2020   91567 2 62000     
2016  5886/2020   95155 2 62000     
2014  4575/2020   19452 13 12000   
2017  11742/2020   69053 10 63000   
2015  7478/2021   25941 15 8000       

2010 37  7418/2021   39018 12 10000     
2015  7419/2021   91168 3 45000     
2015  7417/2021   86510 6 13000   
CX 9 2013 7415/2021   59806 6 17000    
2019  7448/2021   90682 15 80000     

C 200 2016 7446/2021   41767 14 60000    
XC 60 2014 7445/2021   30238 E 22000   

2010  7438/2021   27650 12 13000     

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف التنفيذ رقم  3452/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/131 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10148534 
درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: �سركة ماك�سي مان لتجارة - �ص ذ م م - و�آخرون  
عنو�نه : دبي - ديرة - �لر��ص - ملك ��سماعيل �ل�سيز�وي - حمل رقم 2  

وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�سف �ل�سركال  
�ملطلوب �إعالنه : فوؤ�د عبا�ص متيز  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لرفاعة - بردبي - دبي - �سارع �ل�سوق �لكبري - مبنى ملك 

bollywood@emirates.net.ae - 0097143938808 - حمد عبد�لكرمي �لعارف - �سقة �لر�سي
مو�سوع �لإعالن :  �ملنفذ �سده : بوليوود ماركت موؤ�س�سة فردية ملالكتها ليلى �سيد حممد �سيد �ملرزوقي 

بيع  �سيجرى  �قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2021/12/8 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أنه يف 
http:// لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�

20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول  ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط 
�أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 

�أو�ساف �ملمتلكات :  بيانات �لعقار�ت : 
�لعقار  59 - رقم  �لثمام   : �ملبنى  ��سم   - 34  : �ملبنى  43 - رقم  �ملنطقة : �حلبية �خلام�سة - رقم �لر�ص  1- �سقة �سكنية - 

: 404 - �مل�ساحة : 93،71 مرت مربع - �لتقييم )572،602/67( درهم / حتت �لن�ساء. 
1 -  ��سم �ملبنى :  649 - رقم �ملبنى :  22-10-2106 - �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص  2- حق منفعة تاريخ �لنتهاء 

�سافري ريزيدن�ص - رقم �لعقار : 411 - �مل�ساحة : 71،83 مرت مربع - �لتقييم )459،952/61( درهم 
رقم   - ري�سيدين�سي  �وكود   : �ملبنى  ��سم   -   1  : �ملبنى  رقم   -  352 �لر�ص  رقم   - �لول  : معي�سم  �ملنطقة   - �سكنية  �سقة   -3

�لعقار : 1102 - �مل�ساحة : 83،10 مرت مربع - �لتقييم )423،305/81( درهم 
رقم   - ري�سيدين�سي  �وكود   : �ملبنى  ��سم   -   1  : �ملبنى  رقم   -  352 �لر�ص  رقم   - �لول  : معي�سم  �ملنطقة   - �سكنية  �سقة   -4

�لعقار : 1114 - �مل�ساحة : 73،68 مرت مربع - �لتقييم )380،014/37( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر
يف التنفيذ رقم  3452/2020/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/131 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10148534 

درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: �سركة ماك�سي مان لتجارة - �ص ذ م م - و�آخرون  

عنو�نه : دبي - ديرة - �لر��ص - ملك ��سماعيل �ل�سيز�وي - حمل رقم 2  
وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�سف �ل�سركال  

�ملطلوب �إعالنه : فوؤ�د عبا�ص متيز  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لرفاعة - بردبي - دبي - �سارع �ل�سوق �لكبري - مبنى ملك 
bollywood@emirates.net.ae - 0097143938808 - حمد عبد�لكرمي �لعارف - �سقة �لر�سي

مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده : بوليوود ماركت موؤ�س�سة فردية ملالكتها ليلى �سيد حممد �سيد �ملرزوقي 
بيع  �سيجرى  �قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  05:00:00م ويف  �ل�ساعة   2021/12/8 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �أنه يف 
http:// لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�

20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول  ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام 
�لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط 
�أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 

�أو�ساف �ملمتلكات :  بيانات �لعقار�ت : 
�لعقار  59 - رقم  �لثمام   : �ملبنى  ��سم   - 34  : �ملبنى  43 - رقم  �ملنطقة : �حلبية �خلام�سة - رقم �لر�ص  1- �سقة �سكنية - 

: 404 - �مل�ساحة : 93،71 مرت مربع - �لتقييم )572،602/67( درهم / حتت �لن�ساء. 
1 -  ��سم �ملبنى :  649 - رقم �ملبنى :  22-10-2106 - �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص  2- حق منفعة تاريخ �لنتهاء 

�سافري ريزيدن�ص - رقم �لعقار : 411 - �مل�ساحة : 71،83 مرت مربع - �لتقييم )459،952/61( درهم 
رقم   - ري�سيدين�سي  �وكود   : �ملبنى  ��سم   -   1  : �ملبنى  رقم   -  352 �لر�ص  رقم   - �لول  : معي�سم  �ملنطقة   - �سكنية  �سقة   -3

�لعقار : 1102 - �مل�ساحة : 83،10 مرت مربع - �لتقييم )423،305/81( درهم 
رقم   - ري�سيدين�سي  �وكود   : �ملبنى  ��سم   -   1  : �ملبنى  رقم   -  352 �لر�ص  رقم   - �لول  : معي�سم  �ملنطقة   - �سكنية  �سقة   -4

�لعقار : 1114 - �مل�ساحة : 73،68 مرت مربع - �لتقييم )380،014/37( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403

Dubai Courts of First Instance  Date of declaration 24/11/2021  
Mission number : 285831/2021   Declaration No. 197554/2021

Declaration for the sale of real estate by publication
In Execution No. 3452/2020/207 commercial execution

Held in : Eighth Execution Department no 200
Subject matter of the case : Execution of the judgment in the case no 131/2019 payment order By 
paying the amount (10148534 AED) included fees and charges.
Execution request : Maxi Man Trading Company LLC - And Others
Address : Dubai - Deira Al-Ras owned by Ismail Al-Shezawi - Shop No. 2
represented by : Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
To be notified : Foad Abbas Tamiz - Address : Emirates Dubai Emirate - Al Raffa - Bur Dubai - 
Dubai - Al Souq Al Kabeer Street - King Hamad Abdul Karim Al Aref Building Ground Apartment-
0097143938808 bollywood@emirates.net.ae
Subject matter of the Declaration : executed against him
Bollywood Market is an Individual Foundation owned by Laila Syed Mohamed Syed Al Marzouki 
It is on Wednesday 08/12/2021 at 05:00 pm and in the following three days, if necessary, the 
property described below will be sold at the authority entrusted with the sale (Emirates Auction 
Company and on its website http://www.emiratesauction.ae and those wishing to buy must deposit 
a security deposit of no less than 20% of the basic price before entering Bidding and anyone who 
has an objection to the sale may submit his objection supported by justified documents before the 
session specified for the sale and on the dates specified in Article 301 of the Civil Procedures Law. 
The price within the ten days following the auction fees, provided that this increase is not less than 
one-tenth of the price, provided that he deposits the full price offered and the expenses in the court's 
treasury. The following is a statement of the property descriptions: Real estate details:
1- Apartment District - Fifth Hebiya - Land No.: 43 - Building Name: Al Thumam 59 - Real Estate  
Number: 404 - Area: 93,71 square meters Evaluation: (572,602/67) dirhams / under construction
2- Usufruct right Expiry date 10/22/2106 - District - Nad Hessa - Land number : 649 - Building 
number: 1- Building name: Sapphire Residence - Property number: 411 - Area: 71,83 square meters 
- Evaluation: (459,952/ 61) dirhams 
4- Residential apartment - the area - Me'aisem the First - Land number: 352 - Building number: 
1 Building name: Oakwood Residence - Real estate number: 1102 - Area: 83,10 square meters - 
Evaluation: (423,305/81) dirhams
5- Residential apartment - the area - Me'aisem the first - Land number: 352 - Building number: 
1 Building name: Oakwood Residency - Real estate number: 1114 - Area: 73,68 square meters - 
Evaluation: (380,014/37) Dirhams
Notes 1- The amount is paid immediately
Preparation/ Shamsa Rashid Al Falasi 
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Dubai Courts of First Instance  Date of declaration 24/11/2021  
Mission number : 285832/2021   Declaration No. 197555/2021

Declaration for the sale of real estate by publication
In Execution No. 3452/2020/207 commercial execution

Held in : Eighth Execution Department no 200
Subject matter of the case : Execution of the judgment in the case no 131/2019 payment order By 
paying the amount (10148534 AED) included fees and charges.
Execution request : Maxi Man Trading Company LLC - And Others
Address : Dubai - Deira Al-Ras owned by Ismail Al-Shezawi - Shop No. 2
represented by : Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
To be notified : Foad Abbas Tamiz - Address : Emirates Dubai Emirate - Al Raffa - Bur Dubai - 
Dubai - Al Souq Al Kabeer Street - King Hamad Abdul Karim Al Aref Building Ground Apartment-
0097143938808 bollywood@emirates.net.ae
Subject matter of the Declaration : executed against him
Bollywood Market is an Individual Foundation owned by Laila Syed Mohamed Syed Al Marzouki 
It is on Wednesday 08/12/2021 at 05:00 pm and in the following three days, if necessary, the 
property described below will be sold at the authority entrusted with the sale (Emirates Auction 
Company and on its website http://www.emiratesauction.ae and those wishing to buy must deposit 
a security deposit of no less than 20% of the basic price before entering Bidding and anyone who 
has an objection to the sale may submit his objection supported by justified documents before the 
session specified for the sale and on the dates specified in Article 301 of the Civil Procedures Law. 
The price within the ten days following the auction fees, provided that this increase is not less than 
one-tenth of the price, provided that he deposits the full price offered and the expenses in the court's 
treasury. The following is a statement of the property descriptions: Real estate details:
1- Apartment District - Fifth Hebiya - Land No.: 43 - Building Name: Al Thumam 59 - Real Estate  
Number: 404 - Area: 93,71 square meters Evaluation: (572,602/67) dirhams / under construction
2- Usufruct right Expiry date 10/22/2106 - District - Nad Hessa - Land number : 649 - Building 
number: 1- Building name: Sapphire Residence - Property number: 411 - Area: 71,83 square meters 
- Evaluation: (459,952/ 61) dirhams 
4- Residential apartment - the area - Me'aisem the First - Land number: 352 - Building number: 
1 Building name: Oakwood Residence - Real estate number: 1102 - Area: 83,10 square meters - 
Evaluation: (423,305/81) dirhams
5- Residential apartment - the area - Me'aisem the first - Land number: 352 - Building number: 
1 Building name: Oakwood Residency - Real estate number: 1114 - Area: 73,68 square meters - 
Evaluation: (380,014/37) Dirhams
Notes 1- The amount is paid immediately
Preparation/ Shamsa Rashid Al Falasi 
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العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

جتاري تنفيذ   6053  /  2021
�إىل �ملنفذ �سدهما

خان  رزمي  ح�سن  جليل   _2 ����ص.ذ.م.م.،  �لكهروميكانيكية  لعمال  �لريامي   _1
جمهويل حمل �لإقامة

�لأ�سباغ  ل�سناعة  ريتفر   - )�سابقاً(  و�لطالء  لالأ�سباغ  �لتنفيذريتفر  �لطالب  �أن  مبا 
و�لدهانات ذ.م.م )حالياً(

قد �أقام عليك�م �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك�م بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)294461( درهم �ىل طالب �لتنفيذ�أو خزينة �ملحكمة

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اعالن بالن�سر        
يف الدعوى رقم 326/2020/250 بيع عقار مرهون

�لو�قعة مبنطقة  مو�سوع �لدعوى : طلب �أذن بيع عقار مرهون عبارة عن �لوحدة رقم 1408 
معي�سم �لول يف دبي ، و�لر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لعالن : �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع - �سفته بالق�سية :  طالب �لتنفيذ
�ملطلوب �عالنهم : 1- ح�سن علي �سرب� - �سفته بالق�سية :  �ملنفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : نعلنكم باأن مت �حلجز على �أمو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن )نوع �لعقار : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : معي�سم �لول - رقم �لر�ص : 3 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : لجو 
كما  مربع(  قدم   1255  : �مل�ساحة   -14  : �لطابق  1408 - رقم   : �لعقار  �يه - رقم  في�ستا 
نعلنكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )1030366.44( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من 
تاريخ �لتبليغ  يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ص 
�ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية  مع مر�عاة �حت�ساب مدة �لتكليف بال�سد�د بعد م�سي 

مدة �ل�سبعة �أيام من علمكم باحلجز.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ايل�ض كرميريي لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  
�لعنو�ن : حمل 8A/3 ملك مر��ص �لعقارية - �ص ذ م م  - جبل علي - �سيح �سعيب 
- �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 765351 رقم �لقيد 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1244685  : �لتجاري  بال�سجل 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/1/24 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/1/24 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم 
�إىل �مل�سفي �ملعني حممد املري لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1506 
ملك �ل�سيخ بطى مكتوم بن جمعه �ل مكتوم - ديرة - رقة �لبطني - هاتف :    فاك�ص 
:   م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : حممد املري لتدقيق احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1506 ملك �ل�سيخ بطى مكتوم بن جمعه �ل مكتوم - 
ديرة - رقة �لبطني - هاتف :    فاك�ص :       مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ايل�ض 
كرميريي لتجارة املواد الغذائية - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ  2021/1/24 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2021/1/24
�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�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008431 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : مطعم �ل�سامي - جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�سارقة - ند �لقا�سمية - �سارع �لزهر�ء - �ص 
ب 18126 - هاتف 050769077 

بناء على طلب �ملدعية : تر�ن�ص �لإمار�ت لتجارة �ملو��سي ذ م م - وهو �ل�سم �حلايل �سركة �لإمار�ت لتجارة �ملو��سي 
و�للحوم ومنتجاتها ذ م م �ل�سم �ل�سابق 

عليها  �ملدعي  و�عالن  لنظرها  جل�سة  وتعيني  �لدعوى  ت�سجيل   -  1  : فيها  وتطالبك  �لدعوى  عليك  �قامت  قد 
مبوعدها طبقا لال�سول ، 2 - �حلكم بالز�م �ملدعي عليها مبلغا وقدره )75745.83( درهم و�لفو�ئد �لتاأخريية 

�لكفالة  قيد  من  �لطليق  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �سمول   -  3  ، �ل�سد�د  متام  حتى  �ملطالبة  تاريخ  من   12%
�ملحاماة.  �تعاب  وبدل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  بكافة  عليها  �ملدعي  �لز�م   -  4

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/12/8 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
- يف متام �ل�ساعة 8.30 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
�عالن باملدعي عليه بالن�سر وبلغتي �لعربية و�لجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/11/24 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008998 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : م�سنع جلف كول ثريم - ذ م م - جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�سارقة / �ملنطقة �ل�سناعية 
حريق  خري�هلل  رنيف  ملك  �سربه  م�سورة  �ر�ص  ز�يد/  بن  خليفة  �ل�سيخ  �سارع   /  6

هاتف 5257776 0504822027/06   /فاك�ص 5257774 06/ �ص ب 22069/ �ل�سارقة / 
info@gulfcooltherm.com : بريد �لكرتوين

�لف  وثمانون  ثالثة   - درهم   83،950( وقدره  به  �ملطالب  �ملبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م 
وفقا  �ل�سد�د  تاريخ  وحتى   5% بو�قع  �ملطالبة  تاريخ  من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(  وخم�سون  وت�سعمائة 

للمطالبة باملبلغ �لثابتة باأول بريد �إلكرتوين يف ذلك �لتاريخ. 
�لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

�إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية  �أمام مكتب   2021/12/8 �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )10 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب    - �ملدنية 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/24 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2737/2021/11 مدين جزئي  
�ملنظورة : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لوىل رقم 400

و�لفائدة  دره��م   4،233،945 وق��دره  مبلغ  للمدعني  يدفعو�  ب��اأن  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهما  �ملدعى  1-باإلز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
�لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام. 2-�إلز�م �ملدعي عليه �لأول برد �ل�سيكني رقما )1- �سيك غري موؤرخ 
رقم 250 و�مل�سحوب على بنك �أبوظبي �لوطني غري حمدد �لقيمة وغري حمدد �مل�ستفيد )�سيك على بيا�ص( 2- �سيك غري موؤرخ رقم 000050 
و�مل�سحوب على بنك �مل�سرق )كال�سيك تكنو لوجيز( غري حمدد �لقيمة وغري حمدد �مل�ستفيد( .. و�لذي مت ت�سليمهما �إىل �ملدعى عليه �لأول بتاريخ 

دون وجه حق. 3- �إلز�م �ملدعى عليهما بامل�سروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة. بردهما  يقم  ومل  �لأمانة  �سبيل  على   2019/7/29
�ملدعي : كال�سيك فا�سون �آباريل م.د.م.�ص - و�آخرون - عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - مركز �لأعمال م.د.م.�ص - مبنى جويالري جيميلك�ص 

3 �لطابق �لأول - وحده رقم 552 وميثله : �سيف يون�ص حممد �إ�سماعيل �لرفاعي
�ملطلوب �إعالنهما : 1- رينز فاكيل ر�جان �سفته: مدعى عليه

�سفته: مدعى عليه   - �تاكايى  تاز  فيتيل  �مبالت  كوتي  �بر�هيم  �بر�هيم  نبيل   -2
 4،233،945 قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها : �ملطالبة 1-باإلز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن فيما بينهم باأن يدفعو� للمدعني مبلغ وقدره 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام. 2-�إلز�م �ملدعي عليه �لأول برد �ل�سيكني رقما )1- 
�سيك غري   -2 بيا�ص(  �مل�ستفيد )�سيك على  �لقيمة وغري حمدد  �لوطني غري حمدد  �أبوظبي  بنك  و�مل�سحوب على   250 م��وؤرخ رقم  �سيك غري 
موؤرخ رقم 000050 و�مل�سحوب على بنك �مل�سرق )كال�سيك تكنو لوجيز( غري حمدد �لقيمة وغري حمدد �مل�ستفيد( .. و�لذي مت ت�سليمهما �إىل 
�ملدعى عليه �لأول بتاريخ 2019/7/29 على �سبيل �لأمانة ومل يقم بردهما دون وجه حق. 3- �إلز�م �ملدعى عليهما بامل�سروفات ومقابل �أتعاب 
�ملحاماة. يقت�سى ح�سوركم �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى يف يوم �لحد �ملو�فق 5-12-2021 �ل�ساعة 09:00�سباحا �إىل �ل�ساعة 12:00 م�ساء�ً 
بقاعة �لتقا�سي عن بعد و�لتي ميكن �لو�سول �إليها من خالل موقع حماكم دبي �للكرتوين-�خلدمات �لعامة-جد�ول جل�سات �لق�سايا و ذلك 

لنظر �لدعوى �ملذكورة �أعاله.
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ديونز للخدمات �لفنية - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب G18 ملك �ل�سيخة بنت ر��سد بن �سعيد �ل مكتوم - بردبي - جمري� 1 
 - ��ستد�مة B �ل�سكل �لقانوين : �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  - �ل�سخ�ص �لو�حد )ذ م م(

مبوجب   1455384  : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   856316  : �لرخ�سة  رق��م 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ� 
ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ، وذل���ك مب��وج��ب  �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها 
 2021/11/24 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/11/24
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني �جلريودي للتدقيق  وعلى من لديه �أي �عرت��ص 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  204 - ملك عبد�هلل  رق��م  :  مكتب  �لعنو�ن  و�ملحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة 
�لعنو�ن : مكتب رقم 204- ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  ديونز للخدمات 
 2021/11/24 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  �ص   - �لفنية 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/24 وعلى من لديه 
على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي 
�أعاله ، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك  �لعنو�ن �ملذكور 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

يف الدعوى رقم 6666/2021/60 اأمر اأداء  
�ملنظورة يف : �و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة باإ�سد�ر �لمر بالزم �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ 500،000.00 درهم و�لفائدة 9% من 
تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف

�ملدعى : ماركو ز�ك�ص  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - رقة �لبطني - ديرة - دبي - �سارع �ملكتوم - مبنى �م �م تاورز - �سقة 1203  

وميثله : نو�ل �سامل �سعيد �سامل باطويح  
�ملطلوب �إعالنه : 1- �و زي �ن �ل للخدمات �لرتفيهية - م م ح - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع �لإعالن : طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2021/10/17 بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 500،000 درهم )خم�سمائة �لف درهم �إمار�تي( مع �لفائدة �لقانونية 5% من 

تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك �حلا�سل يف 2020/1/1 وحتى �ل�سد�د �لتام ، وبالر�سوم و�مل�ساريف. 
ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 9078/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/1785 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)100739.13 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 

طالب �لتنفيذ : فندق بانور�ما جر�ند وميثلها مديره/ خالد حممد �ساحي �سعيد �ملهريي  
عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج برزم- بجانب برج �ومنيات - خلف �لإمار�ت 

للعطالت / �لطابق رقم )29( - مكتب رقم )2906(  
�ملطلوب �إعالنه : 1- مو�سم �ملغامر�ت لل�سياحة )�ص ذ م م( - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 100739.13 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007810 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ديل �حمد حممد �ر�ساد  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة منطقة �لعزره �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي بناية 

�سكن �سائقي �جرة �ل�سارقة رقم �لهاتف 0588508744  
بناء على طلب �ملدعية : �جرة �ل�سارقة 

�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/12/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )3 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/23 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0007330 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �يوديلي �ولو�سجون �يجي - �لعنو�ن : 9386٠٢7  
�لدعوى  �ملحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   ٢٠٢1/11/18 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم �أعاله ل�سالح / �جرة �ل�سارقة -  بالتايل :
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري :

بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )ت�سعة ع�سر �لف و�ربعمائة و�ستة 
وخم�سون درهما و 51 فل�ص( مع �لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى 

�ل�سدد �لتام على �ل تزيد �لفائدة على ��سل �ملبلغ �ملق�سى به ، وبالر�سوم و�مل�ساريف. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006115 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �سابني فيز�بيلى ر�سيد فيز�بيلى - �لعنو�ن : 9337٢91  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   ٢٠٢1/1٠/٢5 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاله ل�سالح / �سيد هالل نا�سر - بالتايل :
ن�ص �حلكم 

 ٢3٠٠٠ وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م   : �ملحكمة  قررت 
درهم )ثالثة وع�سرين �لف درهم( مع �لز�مه مب�سروفات �لدعوى.  

حكما قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جون �سمه �سمه   
)جزئي(    مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002421/ 

�إىل �ملحكوم عليه : جون �سمه �سمه 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �أجرة �ل�سارقة  
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 62891 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
انذار عديل بالن�سر

)9462/2021( 
�ملنذر / �لبنك �لتجاري �لدويل – �ص.م.ع
�ملنذر �إليه/ تامر عبد�ملنعم فرغلي حممد

يخطر �ملنذر وينبه على �ملنذر �إليه ب�سرورة �سد�د �ملديونية �ملرت�سدة بذمته ل�سالح �ملنذر 
�ألف وثمامنائة وثالثة  1،709،803،82 درهم )مليون و�سبعمائة وت�سعة  مبلغ وقدره 
درهم و�إثنان وثمانون فل�ساً( بالإ�سافة �إىل �لفائدة �لتفاقية من تاريخ �لإ�ستحقاق وحتى 
�إ�ستالمكم لهذ� �لإن���ذ�ر و�إعالمكم  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً  �ل�����س��د�د، وذل��ك خ��الل ثالثني  مت��ام 
مب�سمونه ونفاذ مفعوله يف مو�جهتكم ، و�إل فاإن �ملنذر �سي�سطر �إىل �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �لالزمة لنزع ملكية �لعقار �ملرهون و�ملو�سح بيانه على �لنحو �لتايل )�إمارة دبي 
– بر دبي – و�دي �ل�سفا 5 - مبني �سكاي كورت�ص A – مبني )1( – �لطابق 18 – �سقة 
رقم 1801 – رقم �لأر�ص 272( - وحجزه وبيعه وفق �لقو�نني �ل�سارية يف هذ� �ل�ساأن 

مع حفظ حقوق �ملنذر باأية مبالغ ي�ستجد �إ�ستحقاقها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )9519/2021(
 �ملنذرة/ م�ساريع قرقا�ص )�ص.ذ.م.م( - رخ�سة جتارية رقم 207712

�ملنذر�ليه / خالد عبد �هلل عبد �جلبار حممد  - �جلن�سية �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
لذلك ،  تتوحه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لإنذ�رها بالآتي:

�لإيجار وقيمة  بدل  �لتي متثل قيمة  دره��م  وق��دره =74،690  �سد�د مبلغ  ب�سرورة 
بتاريخ  �لي��ج��ار  عقد  نهاية  وحتى   15/06/2017 ت��اري��خ  م��ن  �مل�سافة  �ل�سريبة 
�ملوؤجره خالية من �ل�سو�غل و�ل�ساغلني  2018/6/14 و�ل �لخالء وت�سليم �لعني 
وذلك خالل �سهر و�حد من تاريخ ��ستالمكم هذ� �لإخطار، مع حفظ حق �ملنذرة يف 

�ملطالبة ببدل �لإيجار عن فرتة �سغل �ملاأجوردون �سد�د. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )9521/2021(
�ملنذرة/ عقار�ت بن �سوقات - رخ�سة جتارية رقم)230980(

�سد / �ملنذر �إليها �لويل : موؤ�س�سة �سالون درد�سة للرجال رخ�سة رقم 543563 
�ملنذر�ليه �لثاين : وليد حممود يو�سف علي خليفة ب�سفته : حمرر �ل�سيكات

فان �ملنذرة تتوجه بهذ� �لإن��ذ�ر للمنذر �ليهما ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 6،491 درهم �ستة 
�يام  خم�سة  خالل  بال�سد�د  �ليها  �ملنذر  تلتزم  مل  و�ذ�  درهما،  وت�سعون  و�ربعمائةوو�حد  �آلف 
�أد�ء لإلز�م  من تاريخ ��ستالمكم هذ� �لإن��ذ�ر و�إل �سوف ت�سطر �ملنذرة �ىل ت�سجيل دعوى �أمر 
�ملنذر �ليها بال�سد�د و�سوف ت�سطر �ملنذرة �ىل �أتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية مبركز ف�ص �ملنازعات 
و  قانونيا  بها  يطالب  ومل  �ليهما  �ملنذر  ذمتها  يف  مرت�سده  مبالغ  �ي  �سد�د  وطلب  �ليجارية 
يحمل �ملنذر �إليهما كافة �مل�سوؤولية �لقانونية مع حتميل �ملنذر�ليه كافة ما يرتتب على ذلك من 

ر�سوم و م�ساريف و �أتعاب حماماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
انذار عديل بالن�سر

)9461/2021( 
�ملنذر/ �أنطونيو ما�سيا�ص �سان�سيز - عن نف�سه وب�سفته مالك موؤ�س�سة مارو �سن �إنرتبري�ص �ص.م.ح 
 - عنو�ن حمله �ملختار مكتب وكيله �لقانوين / حممود ح�سني للمحاماة و�لإ�ست�سار�ت �لقانونية
�ملنذر �إليها / فا�ست ��سرتيت للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م وحتمل رخ�سة جتارية رقم 695156

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سد�د �ملبالغ �ملق�سي بها يف �ل�ستئناف رقم 2019/707 جتاري �ساملة 
10،033،170 درهم )ع�سرة مليون وثالثة وثالثون  �لفائدة �لقانونية و�مل�ساريف وقدرها 
30 )ثالثون(  �أق�ساها  تاأخري يف مدة  �أي  دون  ف��ور�ً  �لف ومائة و�سبعون دره��م( فقط ل غري 
يوم عمل متتالية من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن. ويف حالة �إخفاقكم �أد�ء �ملبالغ �ملطالب بها، فاإن 
�ملنذر له كافة �حلقوق يف �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لإ�سهار �إفال�سكم وما ي�ستبع ذلك من 

عقوبات جز�ئية ومدنية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم االإنذار )9523/2021(
 �ملنذر/ وود برو لتجارة �لخ�ساب �ص ذم م ، وميثلها مديرها �مل�سئول ز�هر �ليا�ص �خلوري.

WOOD PRO TIMBER TRADING LLC ZAHER EL KHOURY
�سد / 1- �أر�بي�سك للمقاولت �ص ذم م.

ARABESC CONTRACTING LLC
نبيل نور�لدين �بر�هيم �ل�سرطاوي  -2

NABEEL NOUR EDDIN IBRAHIM SARTAWI
�ملنذر  �ملنذر �ليهما وتعلنهما بهذ� �لنذ�ر للعلم مبا جاء به ونفاذ مفوله قانونا وتطالب  �ملنذرة تنذروتكلف بالوفاء  فاأن 
و�ستة  وثمامنائة  �أل��ف  وع�سرة  "مائة  دره��م   110،816،04 وق��دره  مبلغ  �لبالغة  �ملديونية  قيمة  �سد�د  ب�سرعة  �ليهما 
ع�سر درهماً و�أربعة فلو�ص"يف موعد خم�سة �أيام من تاريخ هذ� �لإن��ذ�ر.. و�إل ف�سوف تتخذ �ملنذرة جتاه �ملنذر�ليهما كافة 
�لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة ل�سد�د �ملبلغ �ملذكور �أعاله وذلك باإتخاذ طريق �لق�ساء �سبيل لكي ت�ستاأدى حقها مبا يف ذلك 
�إقامة �لدعاوى �ملو�سوعية و�مل�ستعجلة مبا فيها �حلجوز�ت على �حل�سابات �لبنكية و�لرخ�ص �لتجارية و�ملنع من �ل�سفر 
وترقب �لو�سول حتى ت�ستاأدى كامل حقوقها مع �ملطالبة بالفو�ئد �لقانونية و�لتعوي�سات عن جميع �لأ�سر�ر �لتي حلقت 

بها جر�ء �لمتناع عن �سد�د �ملبلغ �ملذكور �أعاله.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم االإنذار )9522/2021(
�ملنذرة/ مركز برجمان )�ص . ذ. م. م( - رخ�سة جتارية رقم )227968(

�سد �ملنذر �ليهما / 1- مهدي نا�سر لالإد�رة �لت�سويقية - رخ�سة جتارية رقم 871007
�مل�ستاأجرة

وموقعها �ل�سيكات  �سد�د  �سامن   - �جلن�سية  جز�ئري   - نا�سر  مهدي   -2
تتوجة �ملنذره بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي :

رقم  �مل��رجت��ع  �ل�سيك  قيمة  مف�سله  دره���م   26،463،76/= وق����دره  مبلغ  ���س��د�د  ب�����س��رورة 
مبكر�ً  �لعقد  �إنهاء  على  �ل�سابقة  �لفرتة  عن  �إيجار  ب��دل  من  ج��زء  ميثل  �ل��ذي   )000091(
من جانب �مل�س�تاجر بتاريخ 2021/3/31 وذلك خالل خم�س�ة �أيام من تاريخ �إ�ستالمكم هذ� 
�لإخطار و�إل �س�ن��س�طر �أ�س�فني للجوء �ىل �جلهات �ملخت�سة لإجباركم على �ل�س�د�د مع �لز�مكم 

بالر�س�وم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اظهار احمد نور حممد   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001836/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ظهار �حمد نور حممد - �لعنو�ن : عجمان �لنعيمية 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �جرة �ل�سارقة  
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 1350  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
 اعالن بالن�سر باللغة العربية / االجنليزية 

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف االإ�ستئناف رقم 2021/1885  

بناء علي طلب �مل�ستاأنف : عادل وطارق عثمان �لعمودي 
�ىل �مل�ستاأنف �سده : �سركة �أي كابيتال 

�نت مكلف باحل�سور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى رقم )1(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   - �ل�سارقة  ��ستئناف 
وذل��ك يف  �مل�ستند�ت  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  على  مذكرة جو�بية 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف   2021/12/5 �ملو�فق  �خلمي�ص  ي��وم 

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

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  االحتادية اال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392
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يف  الدعوى 3024/2021/16 جتاري جزئي  
�ملنظورة يف : �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لر�بعة رقم 14      

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )323،281.94 درهم( )ثالثمائة وثالثة وع�سرون �لف ومائتان 
وبالر�سوم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  9% من  بو�قع  قانونية  و�لفائدة  فل�سا(  وت�سعون  و�ربعة  دره��م  وثمانون  و�ح��د 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
�ملدعي  : بروديو�ص �ك�ست�سينج ��سرت�ليا �ملحدودة - عنو�نه : وعنو�نها �ملختار : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة رقة �لبطني �سارع 

�ملكتوم بناية �م �م تاورز مكتب 1203 رقم مكاين 3988197711  
وميثله : نو�ل �سامل �سعيد �سامل باطويح  

�ملطلوب �إعالنه : �سليكت �ستار لتجارة �خل�سار و�لفو�كه - �ص ذ م م  - �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/10/5 بالزم �ملدعي عليها بان توؤدي يللمدعية 
مبلغ وقدره )323،281.94 درهم( )ثالثمائة وثالثة وع�سرون �لف ومائتان و�حد وثمانون درهم و�ربعة وت�سعون فل�سا( 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ملطالبة قيد �لدعوى �حلا�سل يف 2021/8/8 وحتى متام �ل�سد�د و�لز�مها 
بامل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب حماماة يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�سالح / NAME_PARTY1 بي�سرح 
بالإعالن بالن�سر.  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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392
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 5704/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة رتو�ص للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م ٢- �حمد خمتار حممد 

عثمان -   جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة حممود �بر�هيم لتجارة �لعدد �حلديدية 

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليكم  ق��د 
وقدره )4٢596٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ ر�سوم 

خلزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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18/2021/1410 عقاري جزئي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- حممد تيمور عا�سف حممد عا�سف حفيظ  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �سكاي كورت�ص ملالكها �سركة �ل�سكوك �لوطنية �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد م�ساهمة خا�سة 
�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد �ص.ذ.م.م

بف�سخ  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  ٢٠٢1/11/٢٢  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�أبر�ج  بي ٢٠1 م�سروع  بالوحدة  �لدعوى �خلا�ص  بالتملك ومالحقها مو�سوع  �ملنتهية  �لج��ارة  �تفاقية 
�سكاي كورت�ص، و�لغاء �سارة �لقيد �لعقاري �لو�رد يف �سند �مللكية وخماطبة د�ئرة �لر��سي و�لمالك بذلك 
و��ست�سد�ر �سهادة ملكية با�سم �ملدعية - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )1٠.٠٠٠( �لف 
درهم على �سبل �لتعوي�ص عما �أ�سابهم من �سرر - ثالثا:بعدم �حقية �ملدعي عليه يف ��سرتد�د �ملبلغ �ملدفوع 
منه بقيمة )3٢3.٠85( درهم مقابل �نتفاعه بالوحدة من ٢٠٢٠/1٠/11 مع �لز�م �ملدعي عليه باملنا�سب 
من �لر�سوم و�مل�ساريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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                      يف التنفيذ رقم  134/2019/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم ٢٠18/7٠ عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)37٢15٢( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �سلمان بن ر�سيد بن عبد �لكرمي �لزبن
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ص - برج �مل�سرف - �سقة 14 مكتب 14٠7

 وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي
�ملطلوب �إعالنه : 1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:٢٠٢1/11/٢4 �خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)37٢15٢( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار )وهي عبارة عن �سقة �سكنية - رقم �لر�ص 
547 - �ملنطقة جممع دبي لال�ستثمار �لول - ��سم �ملبنى �ي�سويت �سمارت ري�سيدين�ص - �رقام �لوحد�ت ٢٠9/7+
6/31٠+6/3٠9+6/3٠8+6/3٠7+6/3٠6 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�ص �ملادة ٢95 من قانون 
�لج��ر�ء�ت �ملدنية ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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                  يف  الدعوى رقم:1550/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �خلام�سة رقم 15

�حل�سابات  ملر�جعة  �لوحدة  �ل�سادة/مكتب  وتعيني  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  وت�سفية  حل  دع��وى  لئحة   : �لدعوى  مو�سوع 
و�ل�ست�سار�ت �لد�رية ح�سن �ملرزوقي - م�سفي لت�سفيتها وفقا لحكام �لقانون. 

�ملدعي:�ل�سيخ طارق في�سل خالد �لقا�سمي - و�خرون
برج   -  ٢6٠9٢88186 مكاين  رقم   - ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  بوليفارد  بردبي  منطقة   - دبي  �م��ارة  �ملختار  عنو�نه:�لعنو�ن 

بوليفارد بالز� ٢ - مكتب رقم 19٠3 - رقم تليفون ٠4٢٢77717 - رقم �لفاك�ص:٠4٢٢77767
�ملطلوب �إعالنه :  1- �سركة ذ� فيزيو �سنرت منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:٢٠٢1/7/8 �ول:بحل وت�سفية �ملدعي عليها )�سركة 
ذ� فيزيو �سنرت منطقة حرة ذ.م.م( وتعيني �خلبري �ل�سادة/مكتب �لوحدة ملر�جعة �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �لد�رية - ح�سن 
�ملرزوقي م�سفيا لها وذلك بجرد كافة �أ�سول �ل�سركة وح�سر مالها من حقوق وما عليها من �لتز�مات وعلى مدير �ل�سركة 
حترير قائمة مف�سلة بامو�ل �ل�سركة وميز�نيتها وما لها من حقوق لدى �لغري وما عليها من �لتز�مات وديون وتكليف 
�مل�سفي ببيع موجود�ت �ل�سركة بطريق �ملز�د �لعلني و�يد�ع ح�سيلة �لبيع يف �حد �مل�سارف حل�ساب �ل�سركة حتت �لت�سفية 
و�خطار د�ئني �ل�سركة وت�سفية جميع �لديون �مل�ستحقة على �ل�سركة وتوزيع ما ي�ستبقي من �مو�ل على �ل�سركاء كل بح�سب 
�ل�سركة به وحددت مبلغ  �لت�سفية �سهر هذ� �حلكم لدى �جلهات �ملخت�سة ل�سطب قيد  �نتهاء  ح�سته وعلى �مل�سفي عند 
و�مل�ساريف، حكما  بالر�سوم  �لدعوى  �ط��ر�ف  ثانيا:يلزم   - �لت�سفية  عاتق  على  ت�ساف  للم�سفي  كاأجر  درهم  �لف  ع�سرة 
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�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

70545

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن حكم متهيدي بالن�سر        

100/2021/93 احوال نف�س م�سلمني 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- �سيد �ظهر �هلل ح�سيني �سيد  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له :�ساره توفيق �سايف عبد�لعزيز 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠٢1/1٠/٢6  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ حكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�سوري للمدعية/ �ساره توفيق �سايف عبد�لعزيز على �ملدعي عليه/�سيد �ظهر �هلل ح�سيني �سيد بالتي:1- 
�ثبات ح�سانتها لبنتها ز�هية ٢- �لز�مه باأجرة م�سكن ح�سانة مببلغ )٢5٠٠٠( خم�سة وع�سرون �لف درهم �سنويا مع 
�أثاث مببلغ )15٠٠٠( خم�سة  �سد�د فاتورة �ملاء و�لكهرباء و�لهاتف مببلغ ل يزيد عن 7٠٠ درهم �سهريا و�لز�مه ببدل 
ع�سر �ألف درهم �عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى �لز�مه بنفقة بنوة مبقد�ر 8٠٠ ثمامنائة درهم �سهريا �ساملة عد� �ل�سكن 
�عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى 3- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية �جرة ح�سانة قدرها )3٠٠ ثالثمائة درهم( 
�سهريا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 4- �لز�م �ملدعي عليه يعمل تاأمني طبي �سامل لل�سغرية )ز�هية( و�لز�مه 
با�ستخر�ج جو�ز �سفر لل�سغرية مع ��ستخر�ج بطاقة �لهوية 5- و�نهاء �جر�ء�ت �لقامة �خلا�سة بال�سغرية وت�سليم كافة 

�لور�ق �لثبوتية مبا فيها �سورة طبق �ل�سل من �جلو�ز �خلا�سة بال�سغرية للمدعية 6- �لز�م �ملدعي عليه برد مبلغ. 
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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2021/1359 عقاري جزئي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- حممد عدنان جافيد  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �سكاي كورت�ص ملالكها �سركة �ل�سكوك �لوطنية �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد م�ساهمة خا�سة 
�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد �ص.ذ.م.م

بف�سخ  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  ٢٠٢1/11/15  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها مو�سوع �لدعوى �خلا�ص بالوحدة 13٠1بلوك �سي م�سروع 
�أبر�ج �سكاي كورت�ص، و�لغاء �سارة �لقيد �لعقاري �لو�رد يف �سند �مللكية وخماطبة د�ئرة �لر��سي و�لمالك 
بذلك و��ست�سد�ر �سهادة ملكية با�سم �ملدعية - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )1٠.٠٠٠( 
�لف درهم على �سبل �لتعوي�ص عما �أ�سابهم من �سرر - ثالثا:بعدم �حقية �ملدعي عليه يف ��سرتد�د �ملبلغ 
عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع   ٢٠18/8/٢3 من  بالوحدة  �نتفاعه  مقابل  دره��م   )185.٠٠٠( بقيمة  منه  �ملدفوع 
باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�ساريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:746/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �جلزئية رقم ٢49

مو�سوع �لدعوى : يلتم�ص �لبنك �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب جل�سة و�عالن �ملدعي عليه بها 
و�حلكم بعد �لثبوت بالز�مه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )196.957/34( درهم مائة و�ستة وت�سعون �لف 
وت�سعمائة و�سبعة وخم�سون درهما و�ربعة وثالثون فل�سا - و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د 

مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع

عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رق��م:٠43874٢٢5 - موبايل 
رقم:٠557٠1655٢ - رقم مكاين:3113783794

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سفر علي �سفر �ساملني  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها يلتم�ص �لبنك �ملدعي من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب 
جل�سة و�عالن �ملدعي عليه بها و�حلكم بعد �لثبوت بالز�مه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )196.957/34( 
درهم مائة و�ستة وت�سعون �لف وت�سعمائة و�سبعة وخم�سون درهما و�ربعة وثالثون فل�سا - و�لفائدة بو�قع 9% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم 
�لحد  �ملو�فق  ٢٠٢1/1٢/5  �ل�ساعة ٠8.3٠ �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2147/2021/100 احوال نف�س م�سلمني 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لأ�سرة �حو�ل نف�ص �لثالثة رقم 73

مو�سوع �لدعوى : ��سقاط ح�سانة و�سم ح�سانة و��سقاط نفقات. 
�ملدعي:�حمد جمال عبد�ملجيد �ل�سعدين

G28 عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ور�سان �لأوىل - �سارع �حلي �ل�سباين - بناية ت ٠4 - �سقة
�ملطلوب �إعالنه :  1- ليال جو�سلني ريكويلمى �ر�فينا  -  �سفته : مدعي عليه 

ح�سانة  و�سم  ح�سانة  ��سقاط  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع���الن  مو�سوع 
و��سقاط نفقات - وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  ٢٠٢1/1٢/14  �ل�ساعة ٠9.3٠ 
�ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد يف مبنى �لحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

70021

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن بالن�سر 

 8844/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سدهما/1-  حممد م�سطفى حممد ح�سن ٢- درة �لإمار�ت للتجارة �لعامة 

ذ.م.م -   جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ن�ص �آدم �ل�سيد تقالوي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ر�سوم  بال�سافة �ىل مبلغ  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  )٢173٠4.5٠( درهم �ىل طالب 

خلزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن بالن�سر        

 2725/2021/11 مدين جزئي 
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- علي �حمد حممد زهاوى  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :فريد بن حممد بن مبارك �ل�سهر�ين 

للمدعي مبلغ )�ستمائة  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  �لز�م  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  قد 
وثمانية �لف درهم �مار�تي( مع �لز�م �ملدعي عليه بالفائدة �لقانونية عن تلك �لقيمة بو�قع 
1٢% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د بال�سافة �ىل تعوي�ص مبلغ مائتي 
�لف درهم  - يقت�سي ح�سوركم �مام مكتب �د�رة �لدعوى يف يوم �لحد �ملو�فق:5/٢٠٢1/1٢ 
ميكن  و�لتي  بعد  عن  �لتقا�سي  بقاعة  م�ساء�   1٢:٠٠ �ل�ساعة  �ىل  �سباحا   ٠9:٠٠ �ل�ساعة 
�لو�سول �إليها من خالل موقع حماكم دبي �للكرتوين - �خلدمات �لعامة - جدول جل�سات 

�لق�سايا وذلك لنظر �لدعوى �ملذكورة �عاله. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6859/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم ٢٢9

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 515/٢٠٢1 جتاري جزئي و�ملعدل 
بال�ستئناف رقم:1٠66/٢٠٢1 جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1649٢4( درهم �سامال 

للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : �سالح عبد�هلل حممد عبدربه �حلاج

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لر��سدية - ديره - دبي - �سارع رقم 11 - مبنى رقم 8٢
منفذ   : �سفته   - �ملباين  و�سيانه  �لتنظيف  خلدمات  �لوىل  �لقمة   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 

�سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1649٢4( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6663/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 5646/٢٠٢٠ �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )651٢٢.65( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �لأوج لتجارة مو�د �لبناء �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�سارقة - �لغوير - �ل�سارقة - �سارع �سارع �لغوير - مبنى بناية 

د�ما�ص - �سقة طابق �مليز�نني cm2.3 - مقابل دو�ر �لربيد
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد ��سماعيل عيا�ص - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )651٢٢.65( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70221

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2021/1396 عقاري جزئي 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- ديباك ماجنوناث نايك  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �سركة �ل�سكوك �لوطنية �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد م�ساهمة خا�سة
�ملذكورة �عاله بف�سخ  �لدعوى  بتاريخ  ٢٠٢1/11/٢٢  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
�تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها مو�سوع �لدعوى �خلا�ص بالوحدة بي 33٠٢ م�سروع �أبر�ج 
د�ئ��رة �لر��سي و�لم��الك بذلك  �مللكية وخماطبة  �ل��و�رد يف �سند  �لعقاري  �لقيد  ��سارة  �سولفا و�لغاء 
 )1٠.٠٠٠( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  ثانيا:�لز�م   - �ملدعية  با�سم  ملكية  �سهادة  و��ست�سد�ر 
�لف درهم على �سبل �لتعوي�ص عما �أ�سابهم من �سرر - ثالثا:بعدم �حقية �ملدعي عليه يف ��سرتد�د �ملبلغ 
�ملدفوع منه بقيمة )1.18٢.66٢( درهم مقابل �نتفاعه بالوحدة من ٢٠15/11/18 مع �لز�م �ملدعي عليه 

باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�ساريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات. 
هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما 

�لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن بالن�سر        

 4306/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- بري�سم لالإد�رة �لت�سويقية �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�سركة �خلليج لالألكرتونيات ذ.م.م 

�أقرب جل�سة لنظرها و�عالن  بالدعوى وحتديد  �ول:�لت�سريح  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  قد 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ثانيا:�حلكم   - منها  ب�سورة  عليها  �مل��دع��ي 
)44.155.5٠( درهم �ربعة و�ربعون �ألف ومائة وخم�سة وخم�سون درهما وخم�سون فل�سا - مع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 1٢% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د - ثالثا:�حلكم بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية تعوي�ص قدره )5٠٠٠( درهم خم�سة �لف درهم كتعوي�ص جابر لالأ�سر�ر �لتي �أ�سابت 
�ملدعية من جر�ء قيام �ملدعي عليها بالمتناع عن �سد�د م�ستحقاتها �ملطالب بها يف �لدعوى وحب�سها 
وحرمانها من �لنتفاع بها دون وجه حق من تاريخ ��ستحقاقها وحتى تاريخ رفع �لدعوى  - ر�بعا:�لز�م 

�ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠٢1/1٢/5 �ل�ساعة ٠8:3٠ �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:2037/2021/300 ا�ستئناف مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �ملدنية �لثانية رقم 8٢

بالت�سامن  �سدهما  �مل�ستاأنف  بالز�م  جم��دد�  و�لق�ساء  �مل�ستاأنف  �حلكم  بالغاء   : �ل�ستئناف  مو�سوع 
للم�ستاأنفني مبلغ وق��دره )3٠٠.٠٠٠( درهم بو�قع )6٠.٠٠٠( درهم لكل مدعي  ي��وؤدو�  بان  و�لت�سامم 

كتعوي�ص عنما �أ�سابهم من �أ�سر�ر مادية ومعنوية نتيجة خلطاأ �مل�ستانف �سده �لوىل. 
�مل�ستاأنف:�سيجيوكي �وبوكو - و�خرون

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �سارع �ملركز �لتجاري �لول - مكتب رقم 1٠5 - بردبي - دبي - 
دبي �لمار�ت - �ملركز �لتجاري �لول مكتب رقم 1٠5

وميثله: نا�سر يو�سف علي نا�سر �خلمي�ص 
�ملطلوب �إعالنه :  1- �لتفاق لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة �ص.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢1/16٢6 مدين جزئي. وحددت لها 
جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٢٠٢1/1٢/13  �ل�ساعة 1٠.٠٠ �ص بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8294/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم ٢٠٢1/51٢8 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )18737٠( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �لأوج لتجارة مو�د �لبناء �ص.ذ.م.م
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ر�أ�ص �خلور �ل�سناعية �لثانية - دبي - مبنى م�ستودع 1 ملك 

موؤ�س�سة دبي �لعقارية
�إعالنهما : 1- �سركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م ٢- يو�سف حنا زهره -  �ملطلوب 

�سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )18737٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70021

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  837/2021/208 تنفيذ مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم ٢٢7

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 891/٢٠٢٠ مدين جزئي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )57835( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : حمد�ن �ل�سام�سي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - منطقة �خلليج �لتجاري - مر��سي در�يف - ميد�ن �خلليج - 

بناية 7 - �لطابق 1 - مكتب 1٠7
�ملطلوب �إعالنه : 1- نبيل يان �سنهاجي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )57835( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70579

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8108/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لنز�ع رقم 135/٢٠٢1 نز�ع جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : مركز تيب�ص وتوز للتجميل و�سبا �ص.ذ.م.م
- مكتب   13 �لطابق   - �لفريمونت  ز�ي��د فندق  �ل�سيخ  �سارع   - بردبي   - دبي  عنو�نه:�مارة 
رقم 13٠٢- رقم مكاين:٢7195911٠5 - هاتف رقم:٠43586113 - فاك�ص رقم:٠43586116 

info@ablawfirm.ae:بريد �للكرتوين -
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ي �سي �و كريي�سنز ل�سناعة �للياف �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة �سامال للر�سوم  �أو خزينة  �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )15686.63( درهم �ىل طالب 
و�مل�ساريف ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

78197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8085/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

ب�سد�د   ، �لدعوى رقم ٢٠٢1/٢٠9 جتاري كلي  �ل�سادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�سوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )31.533.3٠7.8٠( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : بنك �إت�ص �إ�ص بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود - فرع دبي

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - منطقة �عمار �سكوير - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بجو�ر دبي مول - 
مبنى بنك �ت�ص ��ص بي �سي - �لطابق �لأول رقم مكاين:٢67٢589734

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �سم�ص �ملدينة لتجارة �لديزل و�ملحروقات �ص.ذ.م.م ٢ -�سيخو حممد 
طه حممد طه - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
، وعليه فان  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )31533٠7.8٠( درهم �ىل طالب  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70448

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8686/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 139/٢٠٢1 جتاري جزئي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )435٢44.66( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �ر�مك�ص �أبوظبي ذ.م.م
عنو�نه : �مارة �بو دبي - �مل�سفح �ل�سناعية م ٢ - ق 8 - بالقرب من م�ست�سفى ليف �ستون - 

هاتف رقم :٠٢5551911 - ٠43586113 - فاك�ص : ٠٢5٠٢511 - ٠43586116
 �ملطلوب �إعالنه : 1- مركز �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لل�سر�فة �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن :
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )435٢44.66(
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7258/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

 ، �د�ء  �مر  ��ستئناف   83٢/٢٠٢1 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3٢791٢٢.٢٠( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : كيو �إنرتنا�سيونال كون�سلتنت�ص
�لطابق   - رولك�ص  برج   - �لثانية  �لتجاري  �ملركز   - ز�يد  �ل�سيخ  �سارع   - دبي  عنو�نه:�مارة 

�لر�بع - مكاين:٢6٢5989٢93 - هاتف :٠43٠69888 - فاك�ص:٠43864933
وميثله:جو�سلني �سبلي خري �هلل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ساو ليو - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )3٢791٢٢.٢٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �سامال للر�سوم 
و�مل�ساريف ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70459

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8748/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 353/٢٠٢٠ جتاري جزئي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )989.5٢8.8٠( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �ل�ست�ساريون �ت�ص ��ص ��ص
عنو�نه:�لمار�ت  -�مارة دبي - �لقوز �ل�سناعية �لثالثة - دبي �سارع 4 متفرع �ول �سارع �م 
�سقيم - مبنى بناية �نرتكيول �نرتنا�سيونال - �سقة طابق �مليز�نني مكتب 4 - خلف �د�رة 

مرور دبي �لرب�ساء - وميثله:�سامل ��سماعيل فريوز �حلارثي
�ملطلوب �إعالنه : 1- �يدل كون�سبت للمقاولت �ص.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )989.5٢8.8٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �سامال للر�سوم 
و�مل�ساريف ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:2972/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لتجارية �لثانية رقم 85

مو�سوع �ل�ستئناف : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:٢٠٢٠/9٢5 جتاري كلي و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�مل�ستاأنف:علي حميد علي عبد�هلل �لعوي�ص
عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �سارع �خلور - برج �لعوي�ص - �لطابق 18٠1 - مكاين ٢911٢95734

وميثله:علياء حبيب حممد �سريف عبدهلل �ملال 
�ملطلوب �إعالنه :  1- روبرت فر�ن�سي�ص نورتون  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢1/9٢5 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢٠٢1/1٢/٢٢  �ل�ساعة 1٠.٠٠ �ص بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، 
وعليه يقت�سى ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س الق�سم
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احلني  بني  ب�صعال  اجلميع  ي�صاب 
واالآخر، واأحيانا يعاين النا�ض من 

ال�صعال يف الليل اأكرث من النهار.
ا�صم  ال�صعال  ه��ذا  على  ويطلق 
جدا  �صائع  وه��و  الليلي،  ال�صعال 
بني مر�صى الربو، وعندما يحدث 
ال�صعب جدا  من  ي�صبح  هذا، فقد 

النوم.

ملاذا ت�صعل اأكرث يف الليل؟
�لوظيفة  نف�ص  �ل�سعال عموما  يوؤدي  �لنوم،  ملوؤ�س�سة  وفقا 
�ل��ن��ه��ار، لإز�ل�����ة �ملخاط  �أث���ن���اء  �أو  �ل��ل��ي��ل  ����س���و�ء ح���دث يف 
و�لأج�سام �لغريبة من �لق�سبة �لهو�ئية و�سندوق �ل�سوت 

و�لرئتني.
يتفاقم  ف��ق��د  م��ري�����س��ا،  ت��ك��ون  "عندما  �مل���وق���ع:  وي�����س��ي��ف 

�ل�سعال لديك يف �لليل ب�سبب �لتنقيط �لأنفي �خللفي".
وي�سري �لتنقيط �لأنفي �خللفي �إىل �لإفر�ز�ت �لتي ت�سيل 

يف موؤخرة �حللق بدل من خروجها من �لأنف.
نزلت  �حلالة  ي�ساحب هذه  ما  "غالبا  �ملوؤ�س�سة:  وتو�سح 
و�لتهابات  �لإن��ف��ل��ون��ز� و�حل�����س��ا���س��ي��ة  ع��ن  ف�����س��ال  �ل����ربد، 

�جليوب �لأنفية".
و�أ�سار خرب�ء �لنوم �إىل �أن �ل�ستلقاء على �لظهر ميكن �أن 
يوؤدي �إىل تفاقم �لتنقيط �لأنفي �خللفي، وهو ما قد يكون 

�ل�سبب ور�ء مالحظتك ل�سعال �أ�سو�أ يف �لليل.
وعادة ما يختفي �ل�سعال من تلقاء نف�سه يف غ�سون ثالثة 

�إىل �أربعة �أ�سابيع، ولكن �أحد �لأ�سياء �لتي ت�سرع �ل�سفاء 
هو �حل�سول على ق�سط كبري من �لر�حة.

و�إذ� كان �ل�سعال ناجتا عن نزلة برد �أو �إنفلونز� 
�أو �حل�سا�سية،  �أو �حلرقة  بدل من �لتدخني 

كاف  ق�سط  على  �حل�سول  �إىل  ف�ستحتاج 
من �لنوم مل�ساعدتك على �لتعايف.
�ملناعة  ب��ج��ه��از  �ل���ن���وم  وي��رت��ب��ط 

�لنوم  �أن  كما  وثيقا،  �رتباطا 
ويح�سن  �ل�����س��ف��اء،  ي���ع���زز 

جزء  فهو  لذلك  �ملناعة، 
�لتغلب  م����ن  �أ����س���ا����س���ي 

على �ل�سعال.
كنت  �إذ�  تفعل  م��اذ�  �إذن 

تكافح من �أجل �لنوم مع 
�ل�سعال؟

للح�سول  �أرب��ع طرق  هناك 
يف  بالليل  �أف�سل  ن��وم  على 

وجود �ل�سعال �لليلي:

- الع�صل:
�لع�سل  ي�����س��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
على منع �لتهابات �جلهاز 
�لتي  �ل��ربد  مثل  �لتنف�سي 

قد ت�سبب �ل�سعال.
و�لع�سل م�ساد للفريو�سات 

وميكن  للبكترييا  وم�ساد  وللفطريات 
�أن يقلل من عدد مر�ت �ل�سعال و�سدته 

ليال.
�لع�سل م�سروبا مثاليا قبل  وهذ� يجعل 

ب�سكل  �لع�سل  يعمل  وق��د  �ل�سعال.  من  �ملعاناة  عند  �لنوم 
�أن مينع  �ل�سعال ميكن  دو�ء  لأن  �ل�سعال  دو�ء  �أف�سل من 

�ل�سعب  من  ويجعل  بالفعل  �ل�سعال 
عليك �لتعايف من مر�سك.

وينطبق �ل�سيء نف�سه 
ع������ل������ى م������زي������الت 

�ح��ت��ق��ان �لأن�����ف، 
و�لتي ميكن �أن 
�أي�سا  ت�����س��ب��ب 
وتوؤدي  �لأرق 
�آث�����������ار  �إىل 

ج����ان����ب����ي����ة 

مروعة مثل �ل�سد�ع و�لغثيان و�لدوخة.

- م�صروب دافئ:
ح�ساء  �أو  �ل�ساخن  �ل�ساي  مثل  �ل�ساخنة  �ل�سو�ئل  �سرب 
�لدجاج ميكن �أن يقلل من �حتقان �لأنف وي�ساعد 

على �لتنف�ص ب�سكل �أ�سهل.
ووج���دت در����س��ة �أج��ري��ت ع��ام 2008 �أن 
ت��ن��اول م�����س��روب ���س��اخ��ن �أو م�����س��روب يف 
يح�سن  �أن  ميكن  �لغرفة  ح���ر�رة  درج��ة 
لكن  و�لعط�ص،  �لأن��ف  و�سيالن  �ل�سعال 
باأنك  ت�سعر  يجعلك  �ل�ساخن  �مل�سروب 
�أقل برودة وتعبا ويهدئ �لتهاب �حللق.

لذ� ُين�سح ب�سرب كوب �ساخن �أو �رت�ساف 
�إذ� كنت قلقا  �مل�ساء  �ل�ساخن يف  �حل�ساء 
ميكن  حيث  �ل�����س��ري��ر،  يف  �ل�سعال  ب�����س��اأن 
بالتح�سن  �ل�سعور  على  ذلك  ي�ساعدك  �أن 

وحت�سني نومك.

- ارفع راأ�صك ورقبتك:
�إذ�  �خل��ل��ف��ي  �لأن��ف��ي  �لتنقيط  ي����زد�د 
ب�سبب  م�سطح  ب�سكل  م�ستلقيا  كنت 
�جل��اذب��ي��ة، ل��ذل��ك ق��د ي�����س��اع��دك دعم 
�إد�رة هذه  بالو�سائد يف  ورقبتك  ر�أ�سك 

�حلالة.
 Sleep م�����وؤ������س�����������س�����ة  وت������و�������س������ي 
Foundation با�ستخد�م و�سادة 
متعددة  �سرير  و���س��ائ��د  �أو  �إ�سفينية 
�أثناء �ل�ستلقاء يف  لت�سعر بالر�حة 
و�سع يحافظ على �رتفاع ر�أ�سك 

فوق باقي ج�سمك.

- �لرتطيب:
ت�سري بع�ص �لدر��سات �إىل 
�لرطوبة  م�ستويات  �أن 
ت�ساعد  ق����د  �ل���ع���ال���ي���ة 
�مل����م����ر�ت  ت��ن��ظ��ي��ف  يف 
كانت  �إذ�  �لأن����ف����ي����ة 

غرفتك جافة جد�.
ترطيب  ج����ه����از  �����س����ع 
�إىل   30 بن�سبة  �ل���ه���و�ء 
�مل���اء  ب��ا���س��ت��خ��د�م   50%
ع��ل��ى طاولة  و�ت����رك����ه  �مل��ق��ط��ر 
�ل�سرير.و�إذ� كان �جلهاز يحتوي على 
موؤقت، فا�سبطه لب�سع �ساعات حتى يتم 

�إيقافه �أثناء نومك.

يزيل املخاط واالأج�صام الغريبة من الق�صبة الهوائية و�صندوق ال�صوت والرئتني

ملاذا يزداد ال�شعال يف الليل؟.. اأربع طرق ب�شيطة للتخل�س من هذه احلالة املوؤرقة

تعترب اخل�صروات عن�صرا اأ�صا�صيا يف اأي نظام غذائي �صحي ومتوازن، ولكن ميكن اأن 
ميثل بع�صها خماطر �صحية خفية عند تناول الطعام بطريقة خاطئة.

وُيعرف نبات الراوند باأنه يوفر العديد من الفوائد ال�صحية، ويكمن املفتاح 
يف تناول ال�صيقان فقط. وحتتوي اأوراق النبات على مادة كيميائية ت�صمى 

حم�ض االأك�صاليك، والتي ميكن اأن تكون �صامة.

�لأمريكية  �لوطنية  �ملكتبة  وحت��ذر 
للطب من �أن "ت�سمم �أور�ق �لر�وند 
يحدث عندما ياأكل �سخ�ص ما قطعا 

من �أور�ق نبات �لر�وند". 
على  �أي���������س����ا  �لأور�ق  وحت�����ت�����وي 
و�لتي  غليكو�سيد�ت،  �أن��ر�ك��ي��ن��ون 

ي�ستبه يف �أنها �سامة.
ومي��ك��ن �أي�����س��ا �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى حم�ص 
وبر�عم  �ل�����س��ب��ان��خ  يف  �لأك�����س��ال��ي��ك 
و�لربوكلي،  و�لقرنبيط  بروك�سل 

ولكن برتكيز�ت �أقل.
ووفقا جلامعة ولية �أوهايو، 

�أور�ق  يف  �لأك�ساليك  حم�ص  يوجد 

�لر�وند مع ن�سبة عالية من حو�يل 
من  غ���ر�م   100 ل��ك��ل  غ���ر�م   0.5
�لأور�ق.وع���ل���ى �ل��رغ��م م��ن �أن هيئة 
"�جلرعة  �أن  �إىل  ت�����س��ري  �ل�����س��ح��ة 
م����ن حم�ص  �مل��ق��رتح�����������������ة  �مل��م��ي��ت��ة 
و30   15 ب��ني  ت���رت�وح  �لأك�ساليك 
غ���ر�م���ا، م��ا ي��ع��ن��ي �أن����ه ي��ج��ب تناول 
ب�����س��ع��ة ك���ي���ل���وغ���ر�م���ات ق��ل��ي��ل��ة من 
�لأور�ق للو�سول �إىل هذه �جلرعة، 

تز�ل  ما  �ملنخف�سة  �جلرعات  ولكن 
ت�سبب �ل�ستفر�غ و�لغثيان".

اأعرا�ض )ت�صمم االأك�صاليك(:

• �ل�سعف.
�لفم. يف  • حرقان 

• �لوفاة من �نهيار �لقلب و�لأوعية 
�لدموية.

�لتنف�ص. • �سعوبة 
�حللق/�لفم. يف  • حرقان 

�لبطن. • وجع 
• �لغثيان.

• �لقيء.
• �لإ�سهال.

• �لت�سنجات.
• �لغيبوبة.

�لكلى. • ح�سى 

�للون. �أحمر  • �لبول 
�لعني. يف  • �أمل 

وت���������س����م����ل �أع���������ر�����������ص �ل���ت�������س���م���م 
وتهيج  �جل��ل��د  تهيج  ب��اأن��ر�ك��ي��ن��ون، 

�لعني وتغري لون �لبول.
�لأور�ق  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  �أن  ح��ني  ويف 
توفر  �أن  �لأه��م��ي��ة، ميكن  بالغ  �أم��ر 
�لفو�ئد  م���ن  جم��م��وع��ة  �ل�����س��ي��ق��ان 
مليء  �ل��ر�ون��د  �أن  حيث  �ل�سحية، 
�ل�سحية  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  ب��ال��ع��ن��ا���س��ر 

و�ملعادن و�لفيتامينات.
�لفو�ئد  �ل��در����س��ات ح��ول  �أن  ورغ���م 
�أن  �إل  حم���دودة،  للر�وند  �ل�سحية 

هناك بع�ص �لنتائج �لو�عدة.
�لر�وند  يحتوي  �ملثال،  �سبيل  وعلى 
�لألياف،  من  عالية  م�ستويات  على 
م�ستويات  بخف�ص  ت��رت��ب��ط  و�ل��ت��ي 

�لكولي�سرتول يف �جل�سم.
�لرجال  �أن  حديثة  در����س��ة  ووج���دت 
غ����ر�م����ا من   27 ت���ن���اول���و�  �ل����ذي����ن 
�أل���ي���اف ر�ون�����د ك���ل ي����وم مل����دة �سهر، 
م�ستويات  يف  �ن��خ��ف��ا���ص  م��ن  ع��ان��و� 
�لكولي�سرتول لديهم بن�سبة ثمانية 
يف  �نخفا�ص  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��امل��ائ��ة 
ت�سعة  بن�سبة  �ل�سار  �لكولي�سرتول 

باملائة.

حتذير �شحي.. الراوند ميكن اأن تكون 
خاطئة! بطريقة  تناولها  "�شامة" عند 
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•• دبي- الفجر

للم�ستقبل،  خمتلفة  روؤي��ة  �ساين،  جون  �أفريقي  �جلنوب  �لكاتب  قدم 
�أن  على  �ملقبلة  �لأج��ي��ال  مل�ساعدة  خمتلفة  ط��رق  ع��دة  ��ستعر�ص  كما 
وذلك  و�ت�ساعاً،  تطور�ً  �أكر  ومنظور  �أكرب  با�ستعد�د  �لتغيري  تعي�ص 
خ��الل حما�سرته �ل��ت��ي �أل��ق��اه��ا يف ج��ن��اح ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا يف �إك�سبو 

2020 دبي.

جائحة  عليه  فر�ست  �أن  بعد  دب��ي  يف  لالإقامة  �لعائد  �ساين،  وي��رى 
�أن  �ل��ع��ام،  ون�سف  ع��ام  م��ن  لأك��ر  �أفريقيا  جنوب  يف  �لبقاء  ك��ورون��ا 
�لب�سر مييلون لرف�ص �لتغيري ومقاومته، متا�سيا مع �عتقادهم باأن 
“�ليقني” ميثل خيار� �أف�سل للجميع، لتجنب ما يحمله �لتحول من 

خماطر �حلزن و�لغر�بة و�ملغامرة.
ت�سنف كتبه بني �لأك��ر مبيعا على �ملو�قع  و��ستعر�ص �ساين، �لذي 
عامل  يف  بذ�ته  ذ�ت��ه  تطوير  منا  كل  يحاول  �أن  �أهمية  �لإلكرتونية، 

“مثايل ملن يرغبون بالبدء من �ل�سفر”.
نف�سي  تعليم  وتوليت  �جلامعة،  �إىل  �أذه��ب  مل  �سخ�سيا  “�أنا  وقال: 
بنف�سي، لذ� �أعترب �أن عامل �ليوم، عامل مثايل لكل من عليه �أن يبد�أ 
من �ل�سفر، ف�سبكة �لإنرتنت تتيح لك �لطالع على قدر هائل من 
�ملعلومات و�مل��ع��ارف م��ن �ستى �أط��ي��اف �لعلوم، وك��ل م��ا عليك ه��و �أن 

تتحلى باجلر�أة وقدر من حب �ملغامرة”.
و�أ�ساف، وهو يقف �إىل جانب �سورة جت�سد �لزعيم �جلنوب �أفريقي 
�متالأت  قاعة  ويف  �ل�سباب،  ريعان  يف  وه��و  مانديال  نيل�سون  �لر�حل 
باحل�سور يف �جلناح �لو�قع مبنطقة �لفر�ص: “حني ي�سيطر �خلوف 
يف  ه��ذ�  ر�أينا  �لتغيري،  ويتجنب  للرت�جع،  مييل  فاإنه  �لإن�سان،  على 
�ل�سنو�ت �ملا�سية، ولنا يف �نف�سال بريطانيا عن �لحتاد �لأوروبي �أبرز 
مثال على ذلك، لذ� يجب علينا �أن نقاوم طغيان منطقة �لر�حة على 

تفكرينا”.
ويعتقد �ساين �أن �لعامل مقبل على مزيد من �لتغري�ت و�لتحولت، 
و�سرب مثال حول خطوط �لطري�ن �ليابانية، �لتي يقول �أنها �ليوم 

يف مرحلة عبور للم�ستقبل بخطط تتجاوز �أمناط �ل�سفر �لتقليدية.
�أمناط  ل���س��ت�����س��ر�ف  خططا  بالفعل  �ل�����س��رك��ة  ه���ذه  “و�سعت  وقال: 
�مل�ستقبل، �لتي �ستجعل من �ل�سهل على �مل�ستهلكني �ل�سفر �فرت��سيا، 

دون حاجة لالنتقال فعليا من �أماكنهم”.
و�أ�ساف: “�إذ� رغبت يف �ل�سفر برفقة �سديق �إىل �أ�سرت�ليا على �سبيل 
�ملثال، لن يكون عليك �أن تق�سي كل هذه �ل�ساعات على منت �لطائرة، 
وق�ساء �أي��ام يف �لتنقل و�ل�ستك�ساف، كل ما عليك هو �رت��د�ء �سرتة 
متطورة ليتوىل روبوت موجود هناك نقل �لتجربة �إليك �فرت��سيا 

وح�سياً، حيث �سرتى كل ما ير�ه، وت�سمع كل ما ي�سمع، وت�سعر بكل 
ما ي�سعر به”.

و�قعا  ي�سبح  م��ا  �سرعان  لكنه  دوم���اً،  �سعباً  �لتغيري  “يبدو  وتابع: 
نعي�سه ون�ستمتع به كل يوم، على �سبيل �ملثال، لنتذكر معا حني بد�أت 
ب�سغطتي  �أننا  ن�سدق  نكن  مل  جتربتها،  مثل “�أوبر”  �لنقل  �سركات 
زر �سنح�سل على �سيارة ب�سائق، �أما �ليوم، فقد �عتدنا ذلك، حتى �أن 
كان  ما  متاما  ن�سينا  حيث  �ل�سجر،  لأ�سابنا  قليال  تاأخر  لو  �ل�سائق 

عليه �سكل �حلياة قبل ذلك”.
�لر�أ�سمالية  مي��زج  ج��دي��د  لنظام  بحاجة  �ل��ع��امل  �أن  ���س��اين  ويعتقد 
و�ل�سرت�كية، حيث يقول: “للر�أ�سمالية حما�سنها، وكذلك �ل�سرت�كية، 

لكننا بحاجة لطريق ثالث مينح �لنا�ص حما�سن كليهما”.
جنوب  يف  �لعائلة  و�سط  ق�ساها  �لتي  ك��ورون��ا  حمنة  �نق�ساء  وبعد 
�سهر  خ��الل  دب��ي  يف  جم���دد�ً  للعي�ص  للعودة  �ساين  يخطط  �أفريقيا، 

يناير �ملقبل، حيث يرى فيها “�أر�سا للم�ستقبل”.

�إم��ارة دبي يف �إجن��از عاملي جديد يف �ملجال  تقدمت 
�حتفاظها  م��ع  عامليا  �خلام�ص  �مل��رك��ز  �إىل  �لثقايف 
�لعاملية  “�ملدن  موؤ�سر  �سمن  عربيا  �لأول  باملركز 
�لقوية 2021” �ل�سادر عن معهد �ل�سرت�تيجيات 
�حل�سرية - موؤ�س�سة “موري ميموريال” �ليابانية، 
�أد�ء  �لذي ير�سد  �لثقايف،  �لتفاعل  وذلك يف معيار 
�مل��دن من حيث �ل��ري��ادة، و�جل��ذب �ل�سياحي، وعدد 
�لز�ئرين  ر�ح���ة  و���س��ائ��ل  وت��وف��ر  �لثقافية  �مل��ن�����س��اآت 
و�ل����ق����درة ع��ل��ى �ل���ت���و�����س���ل، ف��ي��م��ا �ح��ت��ف��ظ��ت دبي 
�لقت�ساد،  معيار  �سمن  عربيا  ك��ذل��ك  ب�سد�رتها 
ب��ي��ن��م��ا ت��ق��دم��ت ���س��ت��ة م���ر�ك���ز ع��امل��ي��ا ل��ت�����س��ب��ق مدنا 
وهل�سنكي  وفيينا  ومدريد  �سول  مثل  كربى  عاملية 

وغريها.

وقد ثمن �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد 
�لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  دبي  �آل مكتوم، ويل عهد 
هذ� �لإجن��از �لعاملي �جلديد لإم��ارة دبي �لذي جاء 
نتيجة للجهود �لكبرية �لتي تبذل و �لعمل �جلاد.. 
�لزده���ار  م��دى  تظهر  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���س��ر  بنتائج  منوها 
باأقوى  �لثقافية يف دبي مقارنة  �لبيئة  �حلا�سل يف 
مدن �لعامل، و�لتنوع �لري �لذي متتاز به، يف ظل 
�هتمام وعناية كبرية من قبل حكومة دبي بتدعيم 
كافة  وتوفري  وتنميتها،  �لإبد�عي  �لقت�ساد  ركائز 
�مل��ع��ط��ي��ات �ل��ت��ي ت��ك��ف��ل ل��ل��ح��ي��اة �ل��ث��ق��اف��ي��ة تطورها 
ومت��ي��زه��ا وت��ن��وع��ه��ا، ع��رب حم���اور ع���دة م��ن �أهمها 
�مل���ز�وج���ة ب��ني �ك��ت�����س��اف وت��ط��وي��ر �مل��و�ه��ب �ملحلية 
خمتلف  م��ن  �ملبدعة  �ل��ط��اق��ات  �أف�سل  و��ستقطاب 

�لكافية  �مل�����س��اح��ة  �ل���ع���امل وم���ن���ح �جل��م��ي��ع  �أن���ح���اء 
�لأفكار  ��ستحد�ث  على  ت�سجع  �أج���و�ء  يف  ل��الإب��د�ع، 
للتفاعل  عاملي  من��وذج  �إيجاد  على  وحتفز  �خلالقة 
�إثر�ء  على  ب��دوره  ينعك�ص  �ل��ذي  �لإيجابي،  �لثقايف 

�حلياة �لثقافية للمجتمع.
و قال �سموه �إن منظومة �لعمل �لثقايف يف دبي تتقدم 
من جناح �إىل جناح �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص  ر��سد 
�سمو  وب��ق��ي��ادة  �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة  �ل�سيخة 
�لثقايف  �ملجتمع  مع  �مل�ستمر  وتو��سلها  وبجهودها 
�ملتطورة  و�لإم��ك��ان��ات  �لر��سخة  و�لأ�س�ص  دب��ي..  يف 
تنوع  به من  يت�سم  وما  �قت�سادنا  عليها  يقوم  �لتي 
�لنمو  مو��سلة  على  قدرته  توؤكد  عنا�سر  ومرونة 

و�رتقاء مر�تب �أعلى من �لتناف�سية”.
خمتلف  يف  �مل�ستمر  دب���ي  “تقدم  ���س��م��وه:  و�أ����س���اف 
موؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية يحفزنا على بذل مزيد 
من �جلهد للحفاظ على تلك �ملكت�سبات، و�لو�سول 
د�ئما  دب��ي  لتبقى  �لتميز،  من  �أعلى  م�ستويات  �إىل 
�ل���ه���ادف مل�سلحة  �ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ن��م��وذج و�ل���ق���دوة يف 
�لإن�سان وكل ما ي�سهم يف �لرتقاء به وتاأكيد فر�ص 

متيزه “.
بنت  لطيفة  �ل�سيخة  ���س��م��و  �أع���رب���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
�لثقافة  هيئة  رئي�سة  مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
جمل�ص  ع�سو  للثقافة”  “دبي  دب���ي  يف  و�ل��ف��ن��ون 
باأنه  �ل���ذي و�سفته  ب���الإجن���از  �ع��ت��ز�زه��ا  دب���ي، ع��ن 
�مل�سهد  ث���ر�ء  و����س��ت��ح��ق��اق بف�سل  ع��ن ج����د�رة  ج���اء 
�لثقايف و�لإبد�عي وما يحفل به من تفاعل ي�سهم 
على  �حلا�سل  و�لإن�ساين  �ملعريف  �لإث��ر�ء  تعزيز  يف 

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  بروؤية �ساحب  �أر�سها، عمال 
ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �ل��دول��ة رئي�ص 
جمل�ص �ل���وزر�ء حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، �ل��ذي يريد 
�لبتكار،  ونهجها  �لإب����د�ع  ج��وه��ره��ا  ثقافة  ل��دب��ي 
وتوجيهات �سمو ويل عهد دبي وحر�سه على حتقيق 
خمتلف �لقطاعات �حليوية يف دبي �أعلى م�ستويات 

�لأد�ء “.
و �أو�سحت �سموها �أن �لإجناز �لثقايف �جلديد لدبي 
�لتي وفرت كل  �لر�سيدة  روؤي��ة قيادتها  جاء بف�سل 
�لأن�سطة  وتنمية  لتحفيز  �ل���الزم  و�ل��دع��م  �مل���و�رد 
�أنحائها، وم�ساندة  �لثقافية و�لإبد�عية يف خمتلف 
�مل�ساريع و�ملبادر�ت �لر�مية �إىل تعزيز مكانة �لإمارة 
�لتنمية  جعل  ما  �لعاملية،  �خل��ارط��ة  على  �لثقافية 
�لثقافية و�لرتقاء بعملية �لتطوير �لثقايف و�ملعريف 

يف مقدمة ركائز �لتنمية �ل�ساملة فيها.
و قالت �سموها : “ �أ�سافت دبي �إىل ر�سيدها �لثقايف 
مل��ا ل��ه م��ن قيمة  ب��ه  �حل��اف��ل منجز� ج��دي��د� نفخر 
تعك�ص نهج �لنفتاح و�لتطوير �لذي تتبعه �لإمارة 
تر�سيخا لر�سيدها �لثقايف و�لإبد�عي �لذي تتخذه 
كاأحد �لأ�س�ص �لتي ترتكز عليها يف �سعيها نحو ريادة 

�مل�ستقبل “.
و �أ�سافت �سمو رئي�سة دبي للثقافة: “رغم �لظروف 
�ل�ستثنائية �لتي �سهدها �لعامل يف �لفرتة �ملا�سية، 
�إىل  م�ستندين  “دبي للثقافة”،  �أننا حر�سنا يف  �إل 
خارطة طريق ��سرت�تيجيتنا �لطموحة، على تفعيل 
ومتكيفني  �لتحديات  كل  متخطني  �لثقايف  دورن��ا 
�لو�سع �لر�هن، يد� بيد مع �سركائنا  مع معطيات 
��ستمر�رية  �لعام و�خلا�ص، ل�سمان  �لقطاعني  من 
دب����ي، وتعزيز  و�لإب���د�ع���ي���ة يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل�����س��رية 

و�لزيارة  و�لعمل  للعي�ص  مدينة  كاأف�سل  مكانتها 
دوؤوب،  ثمار عمل  �ليوم جنني  نحن  وها  �لعامل  يف 
�إىل  و�لرت��ق��اء  �مل��زي��د  لتحقيق  جهودنا  و�سنو��سل 
طموح قيادتنا �لر�سيدة �لتي ل تر�سى لدبي مكانة 

�سوى �لقمة”.
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن دبي حققت تقدما من �ملركز 
�ل�سابع ع�سر يف عام 2020 �إىل �ملركز �لر�بع ع�سر 
�لقوية  �لعاملية  �مل���دن  موؤ�سر  �سمن   2021 ل��ع��ام 
بت�سنيف  ي��ع��ن��ى  و�ل����ذي   ،2021 ل��ل��ع��ام  �ل�����س��ام��ل 
�أو  جلاذبيتها  وف��ق��ا  �أك���ر،  �أو  رئي�سية  مدينة   40
قدرتها �ل�ساملة على ��ستقطاب �ملبدعني من �أفر�د 
وموؤ�س�سات من جميع �أنحاء �لعامل.. ويتم ت�سنيف 
70 موؤ�سر� �سمن �ست فئات هي  �أ�سا�ص  �ملدن على 

�لثقايف،  و�لتفاعل  و�لتطوير،  و�لبحث  �لقت�ساد، 
و�سهولة  و�إم��ك��ان��ي��ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة،  للعي�ص،  و�ل��ق��اب��ل��ي��ة 
نحو  �سعيها  دب��ي  �إم��ارة  بذلك  وتو��سل  �لو�سول.. 
�سعيد  وعلى  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لعاملية  �ل��ري��ادة 

�لقطاعات كافة.
وت���ل���ت���زم دب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة ب��و���س��ف��ه��ا �أح�����د �لأط������ر�ف 
�لناعمة  �لقوة  ��سرت�تيجية  يف  �لفاعلة  �لرئي�سية 
لدولة �لإمار�ت و��سرت�تيجية �لقت�ساد �لإبد�عي، 
عالمة  وتعزيز  �ل��ع��امل،  يف  �لثقايف  دب��ي  �إرث  بن�سر 
�لإبد�عي  �ملنتج  رف��د  ط��ري��ق  ع��ن  دبي”  يف  “�سنع 
�مل��ح��ل��ي وت��روي��ج��ه ع��امل��ي��ا، م��ا ي��ع��زز ه��وي��ة �لإم����ارة 
�لثقافية �ملميزة كمدينة ع�سرية مرنة وقادرة على 

مو�جهة جميع �لتحديات.

دبي االأوىل عربيا واخلام�صة عامليا يف معيار التفاعل الثقايف �صمن موؤ�صر املدن العاملية القوية 2021

حمدان بن حممد: منظومة العمل الثقايف يف دبي تتقدم من جناح اإىل 
جناح بروؤية حممد بن را�شد وجهود لطيفة بنت حممد

�ل�سمو  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
�ل�����س��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
�ملجل�ص  �لقا�سمي ع�سو  حممد 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة .. تطلق 
د�ئ������رة �ل��ث��ق��اف��ة ب��ال�����س��ارق��ة يف 
�أع���م���ال  �مل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب   15
مهرجان  م��ن   24 �ل���  �لن�سخة 
�سعار  حتت  �لإ�سالمية  �لفنون 
فنانني  مب�ساركة  “تدرجات” 
�لإم����������ار�ت وم�����ن خمتلف  م����ن 
تو�ءمت  مم���ن  �ل���ع���امل  �أن����ح����اء 
مو�سوع  م��ع  �لفنية  �أع��م��ال��ه��م 

�سياغة  �إىل  و���س��وًل  �مل��ه��رج��ان 
م���ن���ج���ز ب�������س���ري مي���ت���ل���ك من 
ما  و�لت�سكيلية  �ل�سكلية  �لروؤى 

يتنا�سق مع هذ� �ل�سعار.
�لثقافية  �ل�سوؤون  �إد�رة  وب��د�أت 
�ل�سارقة  يف  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة  يف 
متنوعة  فنية  �أع��م��ال  برتكيب 
للفنون  �ل�������س���ارق���ة  م��ت��ح��ف  يف 
�ملهرجان  لن��ط��الق  ����س��ت��ع��د�د�ً 
توزيع  �لإد�رة  ق������ررت  ح���ي���ث 
�لأع����م����ال �ل��ف��ن��ي��ة �مل�����س��ارك��ة يف 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ه��رج��ان 

خورفكان  م��درج  مثل  �ل�سارقة 
وبيت �حلكمة وجممع �ل�سارقة 
ل����ل����ب����ح����وث و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�ملائية  �ملجاز  وو�جهة  و�لإبتكار 
و����س���اح���ة �خل�����ط وغ����ريه����ا من 
�لأماكن �لتي �ستزهو بتجهيز�ت 

فنية لفتة.
�لق�سري  �إبر�هيم  حممد  وق��ال 
�لثقافية  �ل�����س��وؤون  �إد�رة  مدير 
مدير �ملهرجان : تو��سل �للجان 
24 من  �ل�  �لعاملة يف �لن�سخة 
�لإ�سالمية  �ل��ف��ن��ون  م��ه��رج��ان 

��ستناد�  �حلثيثة  حت�سري�تها 
�إىل روؤي��ة �ساحب �ل�سمو حاكم 
و�حل�سارية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل�����س��ارق��ة 
خلطاب  وتاأ�سي�ساً  و�لتنويرية 
�إن�����س��اين ع��امل��ي م��رك��زه �لثقافة 
�أن  �ل����الف����ت  و�ل����ف����ن����ون وم������ن 
يف  بالوقوف  �سيحظى  �مل�ساهد 
ه���ذه �ل����دورة �أم����ام �أع��م��ال ذ�ت 
تنّوع ثقايف عاملي نظر�ً �إىل تعدد 
�لفنانني �مل�ساركني من خمتلف 

�أنحاء �لعامل.
ي�ستمر   : �ل��ق�����س��ري  و�أ�����س����اف 

�ملناطق  يف  مكثف  ب�سكل  �لعمل 
�ملهرجان  ل�ست�سافة  �مل��ح��ددة 
م��ع �ل��رتك��ي��ز على ت��وف��ري كافة 
وبخا�سة  �ل��ف��ن��ان��ني  متطلبات 
�حلجم  ذ�ت  �لفنية  ل��الأع��م��ال 
�إىل  حت�����ت�����اج  �ل�����ت�����ي  �ل����ك����ب����ري 
م���ا يتطلب  و����س��ع��ة  م�����س��اح��ات 
قبل  م��ن  دقيقة  �أول��ي��ة  متابعة 
�ل��ل��ج��ان و�ل��ع��ام��ل��ني م���ن �أجل 
للعمل  �لبنيوية  �لفكرة  تنفيذ 
�ملهرجان  ل�������س���ع���ار  وحت���ق���ي���ق���اً 
�إىل  �إ������س�����اف�����ة  “تدرجات” 

مميزة  �نطالقة  على  �لرتكيز 
مكانة  ير�ّسخ  �ل��ذي  للمهرجان 
�لفنون  �لإ�سالمية بني  �لفنون 
�أن  ي���ذك���ر  �ل��ع��امل��ي��ة �لأخ������رى . 
�لإ�سالمية  �ل��ف��ن��ون  م��ه��رج��ان 
 1998 �ل������ع������ام  يف  �ن����ط����ل����ق 
�ل�سمو  �ساحب  من  بتوجيهات 
حاكم �ل�سارقة و�أع��اد منذ ذلك 
روؤية فنية جديدة  �نتاج  �حلني 
وحافظ  �لإ���س��الم��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ون 
ح�سورها  ج����م����ال����ي����ات  ع����ل����ى 

ودللتها �لتاريخية.

مهرجان الفنون االإ�شالمية 
ينطلق 15 دي�شمرب املقبل بال�شارقة

خلل حما�صرته التي األقاها يف جناح جنوب اأفريقيا يف اإك�صبو 2020 دبي

الكاتب جون �شاين: البد اأن نقاوم طغيان منطقة الراحة على تفكرينا 
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ملك قورة: احلب غري موجود 
يف حياتي على امل�شتوى العاطفي

�ل�سباق  ����س���ربي  ي��ا���س��م��ني  �ل���ف���ن���ان���ة  ت���خ���و����ص 
�مل��ق��ب��ل بعمل در�م����ي ج��دي��د يحمل  �ل��رم�����س��اين 
�لآن،  حتى  نهائي  ��سم  على  ت�ستقر  ومل  ع��ن��و�ن 
�لفرتة  ت�����س��وي��ره خ���الل  ت���ب���د�أ  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 

�ملقبلة.
جتري  �سربي  يا�سمني  �إن  مطلع،  م�سدر  وق��ال 
ح��ال��ي��ا ج��ل�����س��ات ع��م��ل م��ك��ث��ف��ة مب�����س��ارك��ة �سناع 
�لعمل لالتفاق على �خلطوط �لعري�سة للعمل، 
يف  للم�ساركة  �ملر�سحني  �لفنانني  م��ع  و�لتعاقد 
�لفنانة  مع  مفاو�سات  حاليا  ويجرى  �لبطولة، 
ميمي جمال لتج�سد دور و�لدتها �سمن �لأحد�ث، 
�سهر  خ��الل  �لعمل  ت�سوير  ب��دء  �ملفرت�ص  وم��ن 
دي�����س��م��رب �مل��ق��ب��ل �و م��ط��ل��ع �ل���ع���ام �جل���دي���د على 

�أق�سى تقدير.
�لعمل �جلديد �سيكون من �لأعمال �ملليئة بالإثارة 
و�لغمو�ص و�لت�سويق، ويحاول طاقم �لعمل بدء 
�لت�سوير خالل �ل�سهر �لقادم لالنتهاء منه قبل 

رم�سان �لقادم.
وتعود يا�سمني �سربي �إىل �لدر�ما �لرم�سانية يف 
2022، بعد غيابها هذ� �لعام، و�ختارت �سيناريو 
م��ن ت��األ��ي��ف حم��م��د ع��ب��د �مل��ع��ط��ى �ل���ذى تعاونت 
م�سل�سل  خ��الل  �ملطلقة  بطولتها  �أوىل  يف  معه 

.2019 رم�سان  �سهر  "حكايتى" يف 
ح�سنى،  �سالح  �أح��م��د  �لعمل  بطولة  يف  و���س��ارك 
�ح��م��د ح���امت، وف���اء ع��ام��ر، �أح��م��د ب��دي��ر، �إ�سالم 
جمال و�آخرين و�إخر�ج �أحمد �سمري فرج، وحقق 

�لعمل جناحا كبري� عند عر�سه.
وك���ان���ت �آخ����ر �أع���م���ال �ل��ف��ن��ان��ة ي��ا���س��م��ني �سربي 
عامني،  قبل  برم�سان  ثانية(  )فر�سة  م�سل�سل 
مب�ساركة �آينت عامر وهبة جمدي و�أحمد جمدي 
وحممود �لبز�وي وعدًد� كبري من �لنجوم، ومن 

�إخر�ج مرق�ص عادل

�إم����ام ت�سوير باقي  �ل��ن��ج��م حم��م��د ع���ادل  و����س��ل 
�ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي �جل���دي���د )عمهم(،  ف��ي��ل��م��ه  م�����س��اه��د 
لل�سينما  و�لذي يقوم ببطولته ويعود من خالله 
ب�سحبة  بالت�سوير  يقوم  بينما  بعد غياب طويل، 
�إليه يف �لأ�سابيع  كل �سناع �لفيلم �لذين �ن�سمو� 

�لأخرية.
ت�سويره  يتم  �لفيلم  �إن  خا�سة  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
هناك،  �ل�ستوديوهات  باأحد  )قليوب(  مدينة  يف 
�ملنطقة  تلك  يف  ��ستمر  �لت�سوير  �أن  �إىل  م�سري�ً 
�لت�سوير  يعود  �أن  علي  �أي���ام  ثالثة  م��ن  يقرب  مل��ا 
ومنطقة  �أكتوبر  م��ن  �ل�ساد�ص  مدينة  يف  جم���دد�ً 
�حل�����ز�م �لأخ�����س��ر.وي��ظ��ه��ر �ل��ف��ن��ان حم��م��د �إم���ام 
�لأحالم  م��ن  �لعديد  ول��دي��ه  مكافح  �ساب  دور  يف 
ل��ل��م��الك��م��ة ويو�جه  ع��ا���س��ق  ف��ه��و  و�ل���ط���م���وح���ات، 
حتدد  مل  فيما  حياته،  يف  �ل�سعوبات  من  �لعديد 
لطرح  �لنهائي  �مل��وع��د  �لآن  حتى  �ملنتجة  �جل��ه��ة 
مو�سم  يف  لعر�سه  �جتاها  هناك  كان  و�إن  �لفيلم، 
�إجازة ن�سف �لعام.فيلم "عمهم"، من تاأليف و�سام 
���س��ربى، و�إخ�����ر�ج ح�����س��ني �مل��ن��ب��اوى، وي�����س��ارك يف 
بطولته �أي�سا �سيد رجب، و�لفنانتان هدى �ملفتى 
و�آينت عامر، و�لالتى جاءتا بدل من �أمينة خليل 
ورحاب �جلمل.وت�ستعني �جلهة �ملنتجة بفريق من 
�إحدى �لدول �لأوروبية لت�سميم م�ساهد �لأك�سن 
�لتى  �جلر�فيك  م�ساهد  بع�ص  على  تعتمد  �لتى 
�لفيلم  وي�سجل  ع��ال��ي��ة،  �إن��ت��اج��ي��ة  تكلفة  تتطلب 
ح�سني  و�مل��خ��رج  �إم��ام  حممد  بني  �لثانى  �لتعاون 
"ليلة هنا  ف��ي��ل��م  ���س��وًي��ا  ق���دم���ا  ب��ع��دم��ا  �مل���ن���ب���اوى 
و�سرور" عام 2018 و�سارك يف بطولته يا�سمني 
رحاب  ف���وؤ�د،  بيومى  �لفي�ساوى،  ف���اروق  ���س��ربى، 
�جلمل، حممد �سالم، ولعب �مل�سارعة �لعاملى كرم 
جابر، وتاأليف م�سطفى �سقر وحممد عز �لدين 
�إطار  �أح��د�ث��ه يف  وت��دور  �ملنباوى،  و�إخ���ر�ج ح�سني 

كوميدى �أك�سن كوميدى.وكان �آخر �أفالم حممد 
�إمام، "ل�ص بغد�د" و�سارك يف بطولته فتحى عبد 
�لوهاب، يا�سمني رئي�ص، �أمينة خليل، حممد عبد 

�لرحمن توتة، �سعد �ملختار و�سيفا �ل�سرف �أحمد 
�إبر�هيم،  تامر  تاأليف  و�لفيلم  رزق وبيومى فوؤ�د، 

و�إخر�ج �أحمد خالد مو�سى.

منذ ظهورها االأول يف م�صل�صل )نور ال�صباح( مع الفنانة ليلى علوي، ا�صتطاعت 
الفنانة ال�صابة ملك قورة، اأن حتجز لنف�صها مقعًدا و�صط جنوم الفن، حيث 
�صهدت انطلقة قوية وح�صدت العديد من اجلوائز التي مهَّدت لها الطريق 
باجلامعة  االإع��لم  بكلية  بعدها  لتدر�ض  التمثيل،  عامل  يف  لل�صتمرار 
كان  التي  ال�صهرية  الفنية  التجارب  من  العديد  خا�صت  ثم  االأمريكية، 
حول  النجوم،  من  كبرية  نخبة  برفقة  جنيه(   200( فيلم  اآخرها 
اأعمالها الفنية وحياتها اخلا�صة، كان مع مع الفنانة ملك قورة هذا 

احلوار:

جل�شات عمل مكثفة ليا�شمني �شربى 
ا�شتعدادا ملو�شم لرم�شان املقبل 

حممد عادل اإمام  يوا�شل 
ت�شوير )عمهم( 

• يف �لبد�ية حدثينا عن جتربتك 
�لأخرية يف فيلم )200 جنيه(؟

- كانت جتربة جيدة للغاية، خا�سًة 
مع وجود عدد كبري من �لنجوم �لذين 
�أت�سرف بالعمل معهم، خا�سة يف ظل وجود 
�سرًفا  ز�دين  �ل����ذي  �أم����ني،  �ل��ع��م��ل حم��م��د  خم���رج 
منطقة  يف  و�سعني  �أن���ه  �إذ  م��ع��ه،  بالعمل  ك��ب��رية  وخ���ربة 
�أعتاد عليها، فكان ي�سايقني كثرًي� فكرة �حل�سر يف  جديدة مل 
�لدور  بهذ�  ولكن  كثرًي�،  يوؤرقني   ك��ان  �ل��ذي  �لأم��ر  ثابت،  ودوٍر  مكاٍن 

�أ�سبحت �أف�سل على كافة �مل�ستويات حتى نف�سًيا.
�لعمل؟ فريق  وباقي  يون�ص  �إ�سعاد  �لفنانة  مع  �لتعاون  ر�أيِت  • كيف 

مل  و�مل�سوؤولية  �لرهبة  م��ن  حجم  وبها  كبرية  كانت  �لتجربة   -
�أعتدهما وهو ما كان يحفزِّين لأن �أكون �أف�سل و�أف�سل، كما �أن 
روؤية هوؤلء �لنجوم كان مبثابة �أمر �إيجابي بالن�سبة يل على 
�أحياًنا، خا�سًة و�أنني كنت �لأ�سغر �سًنا  �لرغم من تخويف 
بينهم، وعن تعاوين مع �لفنانة �إ�سعاد يون�ص، ل �أ�ستطيع 
�أم مب��ا حتمله  �أو���س��ف ه���ذ� �ل�����س��ع��ور، ف��ه��ي مب��ث��اب��ة  �أن 
وعطوفة  م�ساعدة  �سخ�سية  فهي  معنى،  م��ن  �لكلمة 

وبها تفا�سيل كثرية جتعلك حتب روؤيتها.
�سعوباته؟ ومدى  للدور  جذبك  �لذي  ما  • بر�أيك 

- �ل�سعوبة تكمن يف �أنه عمل جديد متاًما، حيث قدمت 
من  �لكثري  بد�خلها  جامعية  طالبة  دور  �لعمل  خ��الل 
قوة  وه��ن��ا  خمتلف،  ب�سكل  تظهرها  �ل��ت��ي  و�مل�ساكل  �لعقد 
ردود  �لعديد من  وتلقيت  كبرية،  تفا�سيل  فيه من  ملا  �ل��دور 
�لأفعال �لإيجابية للغاية، وهذ� �أمر �أ�سعدين كثرًي�، خا�سًة و�أنه 

كان مبثابة حتدي كبري بالن�سبة يل.
عن  حدثينا  خمتلفة..  باإطاللة  �لعمل  خالل  قورة  ملك  ر�أينا   •

ذلك؟
- بالفعل كان ذلك �سمن �لتحديات �لتي و�جهتها، وكانت مبثابة نقلة 
�سكلي متاًما، و�حلمدهلل هذ� من �سمن ردود  كبرية يل، حيث �ختلف 

�لأفعال �جليدة �لتي تلقيتها.
تنفقيها؟ كيف  فقط،  جنية   200 لديِك  كان  • �إذ� 

لي�ص  جنية   200 فمبلغ  )�سوبينج(،  بعمل  �أق��وم  �سوف  �أنني  �أعتقد   -
بالكثري، لكنني �سوف �أحاول ��ستغالله ب�سكل جيد.

6(؟ )�سقة  يف  �أزمتك  عن  • حدثينا 
- لن �أحتدث كثرًي� يف هذ� �لأمر، لكنني �ساأقول مثلما كتبت على �ل�سو�سيال 
ميديا: )م�ص لزم �أي موؤلف ي�سكت على غدر �أي �سخ�ص �أوؤمتن على ن�ص 

ومل يحفظ �لأمانة(، وهذ� يكفي.
�أوقاتك؟ تق�سني  كيف  �لفنية..  �حلياة  عن  • بعيًد� 

�أغلب  بالت�سوير  �أق���وم  ف��اأن��ا  م��وج��ود،  غ��ري  يل  بالن�سبة  �أ�سبح  �ل��وق��ت   -
�لوقت خا�سًة يف مثل هذ� �لتوقيت �لذي ي�سافر �لبع�ص لق�ساء عطلتهم 
كبري  وقت  ق�ساء  ب�سبب  نهائًيا  ذلك  فعل  ��ستطع  مل  �أنني  �إل  �ل�سيفية، 
لل�ساحل  و�أ�سافر  وقتي  �لقليل من  �أ�سرق  �أن  لكنني حاولت  �لت�سوير،  يف 

�لذي هو من  بالبحر  �أ�سبوعني، لال�ستمتاع  قليلة كل  لأي��اٍم  �ل�سمايل 
�سمن �أولوياتي يف �حلياة، فاأنا من حمبيه للغاية.

�ل�ستوي؟ �أم  �ل�سيفي  �ملو�سم  تف�سلني  • ماذ� 
�أنني من حمبي  �إل  �أحب ف�سل �ل�سيف ولكن لي�ص كثرًي�،   -

�ل�ستاء للغاية، و�أمتنى �أن يكون �لعام كله �ستاء فهذ� يريحني 
كثرًي�، و�أكون يف �أف�سل حالتي �لنف�سية.

�ملف�سلة؟ هو�يتك  هي  • ما 
- �أحب �ل�سفر للغاية، و�أمتنى �أن �أ�سافر طو�ل �لعام، �إل 
و�أعترب مدينة  �لعمل يجعل هذ� م�ستحياًل،  �أن �سغط 

�أم�����س��رتد�م يف ه��ول��ن��د�، �أك���ر �مل���دن �ل��ت��ي �أمت��ن��ى �لعي�ص 
بها، فهي بلد جميل، كما �أن �لنا�ص هناك مريحني للغاية، 

و�أمتنى �ل�سفر �إليها قريًبا.
م�سر؟ خارج  فيها  �سافرِت  مرة  �آخر  هي  • ما 

- مل �أفعل ذلك منذ عام تقريًبا، ب�سبب غلق �ملطار�ت وفريو�ص كورونا، 
ولكن قبل ذل��ك �سافرت �إىل �لإم���ار�ت وع��دد �آخ��ر من �ل��دول، و�أمتنى �أن 

تنتهي �أزمة كورونا حتى ��ستطيع �ل�سفر مرة �أخرى دورًيا.
قورة؟ ملك  �أزياء  يختار  • من 

- و�لدتي مبثابة )�ل�ستايل�ست( �خلا�سة بي، فهي تختار يل �ملالب�ص ب�سكل 
دوري، وت�سرتي �لأ�سياء �لتي تليق بي، و�أثق فيها ثقة عمياء.

قورة؟ ملك  حياة  يف  �حلب  هو  • ما 
- �حلب غري موجود يف حياتي على �مل�ستوى �لعاطفي، ولكنه بالن�سبة يل 
هو حب �أبناء �سقيقتي، فاأنا د�ئًما �ألعب معهم وهما كل حياتي هذه �لفرتة، 
�لوقت  �أذهب طو�ل  �أمر ممتع، لذ�  �أحب �لأطفال، و�ملكوث بجانبهم  فاأنا 
�إىل منزل �سقيقتي من �أجل روؤية طفلتها و�للعب معها، �أما حبي ل�سخ�ٍص 

ما، فهذ� مل يحدث �إىل وقتنا �حلايل. 
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اأف�شل اخلطوات التي ميكن اتخاذها 
للوقاية من ال�شكتة الدماغية!

بال�سكتة  �لإ���س��اب��ة  خطر  ع��و�م��ل  "معرفة  �إن   Mayo Clinic تقول 
هي  �سحي"  حياة  �أ���س��ل��وب  و�ع��ت��م��اد  �لطبيب  تو�سيات  و�ت��ب��اع  �لدماغية، 

�أف�سل �خلطو�ت �لتي ميكن �تخاذها للوقاية من �ل�سكتة �لدماغية.
وي�سيف �ملوقع �ل�سحي �أنه �إذ� �أ�سبت ب�سكتة دماغية �أو نوبة �إقفارية عابرة، 

فهناك تد�بري قد ت�ساعد يف منع �سكتة دماغية �أخرى.
�رتفاع  يف  �لتحكم  �ل�سحي  �حل��ي��اة  من��ط  تو�سيات  تت�سمن  ع��ام،  وب�سكل 
�لأدوية  ت�ستخدم  ما  وغالبا  �ل�سحي،  �حلياة  منط  وتغيري  �ل��دم،  �سغط 

لعالج �رتفاع �سغط �لدم.
و�لدهون،  �لكولي�سرتول  م��ن  �أق��ل  كميات  ت��ن��اول  �إن  �أي�سا  �مل��وق��ع  وي��ق��ول 
�ل��رت�ك��م يف  م��ن  يقلل  ق��د  �ملتحولة،  و�ل��ده��ون  �مل�سبعة  �ل��ده��ون  وخ��ا���س��ة 

�ل�سر�يني.
�لإ�سابة  �لتبغ يقلل من خطر  �لإق��الع عن تعاطي  ف��اإن  و�إذ� كنت تدخن، 

ب�سكتة دماغية.
على  يحتوي  غذ�ئي  نظام  �تباع  �أي�سا  ميكنك  �لدماغية،  �ل�سكتات  وملنع 

خم�ص ح�س�ص �أو �أكر من �لفاكهة �أو �خل�سار يوميا.
وت�ساهم زيادة �لوزن يف عو�مل خطر �لإ�سابة بال�سكتة �لدماغية �لأخرى، 

مثل �رتفاع �سغط �لدم و�أمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية و�ل�سكري.
وتقول Mayo Clinic �إن �لتمارين �لهو�ئية تقلل من خطر �لإ�سابة 

بال�سكتة �لدماغية بعدة طرق.
وزي���ادة  �ل���دم  �إىل خف�ص �سغط  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل��ت��م��اري��ن  ت����وؤدي  �أن  ومي��ك��ن 
م�ستويات �لكولي�سرتول �جليد وحت�سني �ل�سحة �لعامة لالأوعية �لدموية 

و�لقلب.
�أن حتافظ على نظام غذ�ئي جيد.  �ل�سكري، يجب  و�إذ� كنت م�سابا بد�ء 
وميكن �أن ت�ساعدك ممار�سة �لريا�سة وفقد�ن �لوزن يف �حلفاظ على ن�سبة 

�ل�سكر يف �لدم �سمن نطاق �سحي.
وي�سيف �ملوقع: "�إذ� كانت عو�مل منط �حلياة ل تبدو كافية لل�سيطرة على 

مر�ص �ل�سكري لديك، فقد ي�سف لك طبيبك دو�ء ملر�ص �ل�سكري".
من  يزيد  بكرة  �لكحول  ��ستهالك  �أن  من  �أي�سا  �ل�سحي  �ملوقع  ويحذر 
خطر �إ�سابتك بارتفاع �سغط �لدم و�ل�سكتات �لدماغية و�أنو�ع معينة من 

�ل�سكتات �لدماغية.
�لكوكايني  م��ث��ل  �ل�����س��و�رع،  ع��ق��اق��ري  "بع�ص  جت��ن��ب  �أي�����س��ا  عليك  وي��ج��ب 

و�مليثامفيتامني"، لأنها عو�مل خطر موؤكدة لالإ�سابة ب�سكتة دماغية.
وقد يو�سي طبيبك �أي�سا باإد�رة �لنوم �إذ� كنت تعاين من �أعر��ص �نقطاع 

�لنف�ص �لن�سد�دي �لنومي، كما يقول �ملوقع.
ولكنها  لآخ��ر،  �سخ�ص  من  �لدماغية  �ل�سكتة  و�أع��ر����ص  عالمات  وتختلف 
�أعر��ص �ل�سكتة �لدماغية �لرئي�سية تغيري�ت يف  تبد�أ عادة فجاأة. وت�سمل 

�لوجه. 
"قد ل يكون �ل�سخ�ص قادر�  �أي�سا على �لذر�عني -  وقد تظهر �لعالمات 
على رفع كلتا ذر�عيه و�لحتفاظ بهما هناك ب�سبب �سعف �أو تنميل يف ذر�ع 

.NHS �و�حدة" وفقا ل

العربية؟  اللغة  يف  االأ�صد  اأ�صماء  عدد  يبلغ  • كم 
1500- ��سم. 

 • ما املق�صود بالعنفقه؟ 
- �ل�سعر �أ�سفل �ل�سفه وفوق �لذقن. 

الرهط؟  من  العدد  يبلغ  • كم 
- من 10 �إىل 30 فرد  

الربده؟  ق�صيدة  �صاحب  • من 
- كعب بن زهري. 

الربدة؟  نهج  ق�صيدة  �صاحب  • من 
- �أحمد �سوقي. 

�جل�سم. وزن  من  باملائة   9٠ حو�يل  يكّون  �ملاء  �أن  تعلم  •هل 
�لدم  يف  �حلم�سية  �لدهنيات  زيادة  �ىل  يوؤّدي  و�خلمور  و�لقهوة  �ل�ساي  �سرب  يف  �لفر�ط  �أن  تعلم  •هل 

و�لذي يوؤّدي بدوره �ىل ن�سبة �لكول�سرتول يف �لدم و�لعامل �لأ�سا�سي يف ت�سّلب �ل�سر�يني.
كبري. جناح  وتلقى  �لثلج  بكماد�ت  يعالج  �ملفا�سل(  )روماتيزم  �لروماتيزم  حالت  بع�ص  �أن  تعلم  •هل 

�لعادية وت�سل حاجة  يوميا يف �حلالت  ي�سرب 1-5،1 ليرت ماء  �أن  لكل فرد  �ل�سروري  �أنه من  تعلم  •هل 
�جل�سم للماء �ىل ح��و�يل 3 ليرت يف �لأي��ام �حل��ارة وعند بذل �جلهد حيث يفقد �جل�سم يف �حلالتني ن�سبة 

كبرية من �لعرق.
�لكبار. ي�سيب  مما  �أقل  بن�سب  ولكن  �أي�سا  �لأطفال  ي�سيب  �ل�سقيقة  �سد�ع  �أن  تعلم  •هل 

وتزد�د  �لأطفال  �جناب  تكرن من  �للو�تي  �لن�ساء  عند  تقل  �لثدي  ب�سرطان  �ل�سابة  ن�سبة  �أن  تعلم  •هل 
كرة  يف  عالقة  �أي  للر�ساعة  ولي�ص  و�ح���د،  طفل  �أجن��ن)ول��دن(  و�ل��ل��و�ت��ي  متزوجات  �لغري  �لن�ساء  عند 

�لإ�سابة �أو قّلتها.
�لأ�سبوع  يف  �أطر�فه  وحتريك  �ملتحركة  �لأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبد�أ  �لطبيعي  �لطفل  �أن  تعلم  •هل 

�ل�ساد�ص من �لعمر ، ويف �لفرتة ذ�تها ي�ستجيب لالأ�سو�ت �ملفاجئة.
حيث  �لن�سان  �أح�ساء  يف  توجد  �لتي  �لد�خلية  �لأع�ساء  من  ع�سلي  ع�سو  �أكرب  هو  �لكبد  �أن  تعلم  •هل 

يرت�وح وزنه بني كيلو غر�م و�حد وثلث �أو �أربعة �أخما�ص �لكيلوغر�م.
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ع�صري الربتقال 
مم��ا ل ���س��ك ف��ي��ه �أّن 
�لربتقال  ل��ف��اك��ه��ة 
جّمة،  �سحية  فو�ئد 
غنية  �أنها  خ�سو�ساً 
جد�ً بالفيتامني �سي 
C �مل�ساّد لالأك�سدة، 
و�لذي يوؤمن �لوقاية 
من �أمر��ص عديدة؛ 
�جلهاز  حتفيز  ع��رب 
�جل�سم.  يف  �مل��ن��اع��ي 
�ل�سطور  يف  ت��اب��ع��ي 
�لآتية فو�ئد ع�سري 
�ل�������ربت�������ق�������ال ع���ل���ى 

�لريق
ع�سري  ف������و�ئ������د   -
�لربتقال على �لريق 
للب�سرة و�لوقاية من 

�ل�سيخوخة �ملبكرة
- فو�ئد ع�سري �لربتقال على �لريق يف تعزيز رطوبة �جل�سم

- فو�ئد ع�سري �لربتقال على �لريق يف �لوقاية من نزلت �لربد
باأمر��ص  �لإ�سابة  خطر  تقليل  يف  �لريق  على  �لربتقال  ع�سري  فو�ئد   -

�لقلب
- فو�ئد ع�سري �لربتقال على �لريق يف تقوية جهاز �ملناعة

�لكبري  �لدب  �لطبيب، وهو  توؤملني وقد قرر  �إن معدتي  �ل�سديد وقال  �لطعام ملر�سه  �ل�سوم عن  �لأ�سد  �أعلن 
�جلوز  من  قليلة  وكميات  و�مل��وز  �لهند  وج��وز  �لتفاح  حبات  ببع�ص  و�ساأكتفي  �لطعام  عن  �أ���س��وم  �أن  �لعجوز، 

و�لبندق وبع�ص �جلزر و�مللفوف.
�أنف�سهم  �أن يظل �لأ�سد مري�سا وق�سمو�  عندما عرفت �حليو�نات ما حدث فرحو� كثري�ً لهذ� �لقر�ر ومتنو� 
�سحبت  �لأول  �ليوم  ويف  �سغرية..  عربة  يف  �لأ�سد  بيت  �إىل  �ر�ساله  ثم  �ملطلوب  �لطعام  لح�سار  جمموعات 
�لزر�فة �لطيبة �لعربة مبا فيها من تفاح وقامت بتو�سيله �إىل بيت �لأ�سد و��ستاأذنت عليه و�أو�سلت له �لتفاح 
�إىل  �لزر�فة  تعد  وقت ومل  ومر  ففعلت..  �لع�سائر  لتناول  �جللو�ص  منها  بال�سحة وطلب  لها  ودع��ا  ف�سكرها 
�أ�سدقاءها لكن هناك من وجد �لعربة تقف �أمام بيت �لأ�سد بدون �لزر�فة، فظن �جلميع �أنها �أو�سلت �لتفاح 
ثم ذهبت حلالها.. ويف �ليوم �لثاين قام �ل�سمبانزي �لطيب بتو�سيل حبات جوز �لهند �إىل �لأ�سد وح�سل معه 
ما ح�سل للزر�فة فلم يعد، ويف �ليوم �لثالث جاء دور �لقرد �لكبري وعربة �ملوز فقال ح�سناً �ساأذهب ولكن �إن مل 
�أعد فاعلمو� �أن هناك �سيئاً يحدث وعند باب بيت �لأ�سد �أوقف �لعربة وقال مولي ها هي عربة موز تف�سل 
فقال �سكر�ً تف�سل �أنت لت�سرب �لع�سائر �ل�سهية �أل ت�سم ر�ئحتها ف�سم�سم �لقرد وقال ل، �أ�سم ر�ئحة عفنة رمبا 
هي جيفة زر�فة �أو جيفة �سمبانزي فغ�سب �لأ�سد وقال �أنا مري�ص ل �أتناول �للحوم �أيها �خلبيث فاعتذر �لقرد 
وترك �لعربة و�أ�سرع ليق�ص على �حليو�نات ما حدث فعرفو� خبث �لأ�سد وقررو� �أمر�ً، فقد جاء وحيد �لقرن 
بنبتة قوية من ياأكلها ينام نوماً عميقاً ثم و�سعوها بني حبات �جلوز و�لبندق وبع�ص �مللفوف و�جلزر ثم تركو� 
�لعربة على باب بيت �لأ�سد فاأكل ما فيها وهو كاره فنام نوماً عميقاً ومل يح�ص باحليو�نات وهم يغلقون مدخل 
عرينه �لبغي�ص بجزوع �لأ�سجار وقطع �لأخ�ساب و�حلجارة ثم �قتلع �لفيل �سجرتني كبريتني وقام بزرعهما 

مرة �أخرى �أمام عرين �لأ�سد وقال هذ� جز�ء �خلائن. 

قلعة �صيكيادو م�صاءة ليًل بينما يلوح يف االأفق جبل فوجي، اأعلى جبل يف اليابان. ا ف ب

يكفي  ما  على  �حل�سول  �أن  �إىل  مونا�ص  جامعة  بقيادة  در����س��ة  تو�سلت 
�أن يوؤثر على مز�ج �ل�سخ�ص  �ل�سم�ص �لطبيعي كل يوم ميكن  من �سوء 
ونوعية نومه. و�أجريت �لدر��سة من قبل فريق بحثي دويل بقيادة طالب 
مونا�ص  جامعة  مبعهد  �لدكتور�ه 
و�ل�سحة  للدماغ  ترينر 
�ل����ع����ق����ل����ي����ة، 

�أجنو�ص برينز، و�لربوفي�سور �مل�ساعد �سون كاين.
م�سارك  �أل���ف   400 م��ن  لأك���ر  و�لطولية  �ملقطعية  �ل��در����س��ة  ووج���دت 
قلة  �أن   )Biobank( �ملتحدة  �ململكة  يف  �حل��ي��وي  �لبنك  برنامج  يف 
�لتعر�ص ل�سوء �لنهار كان عامل خطر لأعر��ص �لكتئاب و�سوء �حلالة 

�ملز�جية و�لأرق.
على  تركز  و�ل�سحة  بال�سوء  �ملتعلقة  �لأب��ح��اث  معظم  �إن  برينز  وق��ال 
جتنب �ل�سوء �لليلي، لأنه يعطل �ساعات �أج�سامنا �لبيولوجية، لكن هذه 
�سوء  من  يكفي  ما  على  �حل�سول  �أهمية  على  �ل�سوء  ت�سلط  �لدر��سة 

�لنهار ل�سمان عمل �أج�سامنا على �لنحو �لأمثل.
و�أو���س��ح ب��رين��ز: "يف ه��ذه �ل��در����س��ة، لحظنا �أن زي���ادة �ل��وق��ت �لذي 
يق�سيه �ملرء يف �لإ�ساءة �خلارجية �أثناء �لنهار كان مرتبطا باأعر��ص 
لالكتئاب،  �مل�سادة  �لأدوي���ة  ل�ستخد�م  �أق��ل  و�حتمالت  �أق��ل،  �كتئاب 

ونوم �أف�سل، و�أعر��ص �أقل لالأرق".
�ل�سوء على  ت��اأث��ري�ت  �لنتائج من خ��الل  ه��ذه  تف�سري  "ميكن  وت��اب��ع: 

�ملز�جية  �ملبا�سرة لل�سوء على مر�كز �حلالة  �ليومي و�لتاأثري�ت  �لنظام 
يف �لدماغ".

�إج����ر�ء ت��ع��دي��الت طفيفة على  �أن  �مل�����س��اع��د ك��اي��ن  وك�����س��ف �ل��ربوف��ي�����س��ور 
�ملز�جية  �حلالة  ي�ساعد يف حت�سني  �أن  لل�سخ�ص ميكن  �ليومي  �لروتني 

و�لنوم وم�ستويات �لطاقة.
�إ�ساءة  �ل�ستيقاظ يف ظروف  �ساعات  �لآن معظم  �لنا�ص  "يق�سي  وقال: 
��سطناعية و�سيطة، ب�سبب �نخفا�ص �لتعر�ص لأ�سعة �ل�سم�ص و�لتعر�ص 
�ل�ساطع ن�سبيا لل�سوء يف �لليل. ويف هذه �لدر��سة، لحظنا �أن ق�ساء وقت 
�أطول يف �لإ�ساءة �خلارجية كان مرتبطا بنتائج �أف�سل للمز�ج، وحت�سني 

جودة �لنوم، و�سهولة �ل�ستيقاظ".
رئي�سيا  عامال  �لنهار  ل�سوء  �لكايف  غري  �لتعر�ص  يكون  "قد  و�أو���س��ح: 
�لكتئاب.  ��سطر�بات  يف  �لنوم  ونتائج  �ملز�جية  �حلالة  �سوء  يف  ي�ساهم 
ون�سيحتي �لعامة للجميع ب�سيطة: عندما ت�سرق �ل�سم�ص، �ح�سل على 

�أكرب قدر ممكن من �ل�سوء، وبعد غروبها، �سوف ي�سكرك ج�سدك".

درا�شة: ا�شتغل �شوء ال�شم�س كما يجب و�شيكون عقلك ممتنا للغاية!


