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املحرومون من تناول الكمرثى
�أن  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �لتغذية  خبرية  ف��و���س،  �سفيتالنا  �ل��دك��ت��ورة  �أعلنت 
عليهم  �له�سمي  �جلهاز  يف  م�سكالت  من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س 

�لمتناع عن تناول خمتلف �أنو�ع �لكمرثى.
ن�سبة  على  وحت��ت��وي  مفيدة  فاكهة  �لكمرثى  �أن  �إىل  ف��و���س،  وت�سري 
�لغ�ساء  وتهيج  متعج  على  ت�ساعد  �لتي  �لغذ�ئية،  �لألياف  من  عالية 
�ملخاطي لالأمعاء. كما حتتوي على �لفركتوز �مل�سبب لتكون �لغاز�ت 

عند �لإفر�ط يف تناولها.
ي��ع��اين من  ل  م��ن  لكل  ج��د�  �لكمرثى مفيدة  ف���اإن  ل��ذل��ك  وت�سيف، 
لالألياف  جيد  م�سدر  �لكمرثى  لأن  �له�سمي.  �جلهاز  يف  م�سكالت 
�لغذ�ئية �لطبيعية، حيث حتتوي 100 غر�م من �لكمرثى على 14 
باملئة من كمية �لألياف �لتي يحتاجها �جل�سم يف �ليوم. كما حتتوي 
على 17 باملئة من �ل�سيليكون، و10 باملئة من �لنحا�س، و12 باملئة 
�لكمرثى  "وحتتوي  �لبوتا�سيوم. وتقول،  باملئة من  من �حلديد و6 
دباغية  �لفينول ومو�د  B ومركبات  �أي�سا على فيتامينات جمموعة 

)تانني(، وهذه موجودة ب�سكل رئي�سي يف ق�سرتها".

حيلة مل�ساعدة الأطفال امل�سابني بُع�سر القراءة
قد  �لأح��رف  بني  �مل�سافة  زي��ادة  �أن  بريطانية جديدة  در��سة  �أظهرت 

ت�ساعد �لأطفال �لذين يعانون من ُع�سر �لقر�ءة.
يتمثل يف  ب�سيط  تعديل  �إج���ر�ء  �أن  بريطانية جديدة  در����س��ة  وج��دت 
�لقر�ءة لالأطفال  لت�سهيل عملية  ي��وؤدي  �لأح��رف  �مل�سافة بني  زي��ادة 
�لتهجئة  يف  �سعوبة  ي�سبب  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ءة  ع�سر  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن 
يعانون  �لذين ل  �لدر��سية  �لف�سول  و�لكتابة، وكذلك لزمالئهم يف 
و�أ�سار  �آي" �لأمريكي.  بي  "يو  ملوقع  وفقاً  وذل��ك  �مل�سكلة،  نف�س  من 
�ملوقع، يف تقرير �إىل �أن �لدر��سة قد �ختربت تاأثري�ت ترك م�سافات 
يف  �لأطفال  لدى  �لقر�ءة  �سرعة  على  �حلروف  للغاية" بني  "كبرية 

�ملد�ر�س ودقتها.
�إ�سافية بني  �أن ترك م�ساحة  ويف �لدر��سة �جلديدة، وجد �لباحثون 
قلياًل  �أ�سهل  ع���اٍل  ب�سوت  �ل��ق��ر�ءة  مهمة  يجعل  �لكتب  يف  �لأح���رف 
ل  �لذين  ه��وؤلء  حتى  �أو  �لقر�ءة  ُع�سر  من  يعانون  �لذين  لالأطفال 
يعانون منه. وتابع �ملوقع: "�أظهرت �لدر��سة �أن هذه �حليلة قد عززت 
 3 مدته  �ختبار  خالل  عام  ب�سكل  �لأطفال  لدى  �لقر�ءة  �سرعة  من 
دقائق، وكذلك تقليل �أخطاء �لقر�ءة بالن�سبة لأولئك �لذين يعانون 

من ع�سر �لقر�ءة".

حيل عليك اتباعها لتجنب ظهور ال�سيب املبكر
مع تقدم �لنا�س يف �لعمر، من �لطبيعي �أن يتغري لون �سعرهم. لكن 
�ل�سعر �لأبي�س ميكن �أن يظهر يف وقت مبكر لدى �لكثريين، ويعرف 

با�سم �سيب �ل�سعر �ملبكر.
�إنديا،  �أوف  تاميز  �سحيفة  �أوردت  �ملبكر،  بال�سيب  �لإ�سابة  ولتجنب 

�لن�سائح �لتالية:
�أن  �لتي ميكن  �لأ�سباب  �أهم  �أحد  �لتلوث  �لتلوث: ميثل  �لبتعاد عن 
ت�سبب �ل�سيب، حيث يجعل ب�سيالت �ل�سعر �سعيفة وغري قادرة على 

�إفر�ز �للون �لأ�سود لل�سعر.
ناجًتا  لل�سعر  �ملبكر  �ل�سيب  يكون  �أن  ميكن  و�لتوتر:  �لإجهاد  جتنب 
عن �رتفاع �سغط �لدم و�لتوتر و�لقلق. �ل�سعر �لذي يت�ساقط ب�سبب 

�لأ�سباب �ملذكورة �أعاله ميكن �أن ينمو مرة �أخرى بلون �أبي�س.
وج��ود عالقة  �إىل  �لبحثية  �لدر��سات  �أ�سارت  �لتدخني:  �لإق��الع عن 
وثيقة بني �سيب �ل�سعر و�لتدخني جلميع �لفئات �لعمرية، و�أظهرت 
2.5 مرة لبدء ظهور  ب�  �أكرث عر�سة  �ملدخنني  باأن  �لدر��سات  بع�س 
ُين�سح  ل��ذ�  �مل��دخ��ن��ني،  بغري  مقارنة   30 �سن  قبل  �ل��رم��ادي  �ل�سعر 

بالإقالع عن �لتدخني، و�لبتعاد عن �لأماكن �لتي تعج باملدخنني.
�لنظام �لغذ�ئي �ل�سحي: عدم وجود فيتامينات كافية مثل فيتامني 
�أن  ميكن  و�لزنك،  �حلديد  وكذلك   E وفيتامني   C وفيتامني   B
ي�سبب �سيب �ل�سعر وت�ساقطه. كما ميكن �أن يوؤدي �نخفا�س م�ستويات 
ت�ساهم  ق��د  �أخ����رى،  ناحية  م��ن  �مل��ب��ك��ر.  �ل�سيب  ظ��ه��ور  �إىل  �لنحا�س 

�لأطعمة �ملعباأة �أو �ملكررة �أو �مل�سنعة يف زيادة �ل�سيب.
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اكت�ساف مفاجئ داخل اأمعاء 
الإن�سان.. الدماغ الثاين

�إىل �كت�ساف مفاجئ  تو�سل باحثون يف جامعة ولية مي�سيغن �لأمريكية 
حول �جلهاز �لع�سبي �ملعوي يف �لأمعاء �لب�سرية مليء باحلقائق �ملده�سة، 
�إذ �أن �لعلماء يك�سفون عن حقيقة مثرية، وهي �أن �لأمعاء تعترب "�لدماغ 

�لثاين" يف ج�سم �لإن�سان، وميكن �أن ي�ساعد يف عالج �لقولون.
�لع�سبي  "بان�س" فاإن �جلهاز  دورية  �ملن�سورة حديًثا يف  �لدر��سة  وبح�سب 
من  بالعديد  �لقيام  لالأمعاء  ميكن  كما  ملحوظ،  ب�سكل  م�ستقل  �مل��ع��وي 
�لع�سبي  �جل��ه��از  ع��ن  م��ا  بطريقة  �نف�سلت  ل��و  ح��ت��ى  �مل��ع��ت��ادة  و�ج��ب��ات��ه��ا 

�ملركزي.
وي�سري �لعلماء �إىل �أن عدد خاليا �جلهاز �لع�سبي �ملتخ�س�سة، �أي �خلاليا 
�لع�سبية و�لدبقية، �ملوجودة يف �أمعاء �لإن�سان مياثل تقريًبا �لعدد �ملوجود 

يف دماغ �لقطة.
�أ�ستاذ موؤ�س�سة جامعة ولية مي�سيغن يف ق�سم  ويقول بريان غولرب�ن�سن، 
علم وظائف �لأع�ساء بكلية �لعلوم �لطبيعية: "معظم �لنا�س ل يعرفون �أن 

هذ� �لعدد �لكبري من �خلاليا �لع�سبية يتو�جد يف �أمعائهم".
يف  �لثاين  �ل��دم��اغ  مبثابة  يعترب  �لكت�ساف  "هذ�  غولرب�ن�سن:  وي�سيف 
�أمعائنا، حيث يعد �سبكة و��سعة من �خلاليا �لع�سبية و�لدبقية �لتي تبطن 

�أمعائنا".
ُتعد �خلاليا �لع�سبية �أكرث �أنو�ع �خلاليا �سيوًعا، وت�ستهر بتو�سيل �لإ�سار�ت 
�لكهربائية للجهاز �لع�سبي، على جانب �آخر، فاإن �خلاليا �لدبقية لي�ست 
لفك  للباحثني  بالن�سبة  �سعوبة  �أك��رث  �لأم��ر  جعل  مما  كهربائًيا،  ن�سطة 

رموز ما تفعله هذه �خلاليا.

اأداة تقي�س م�ستويات 
الأك�سجني يف اجللد 

�سمم �أحد �لباحثني �أد�ة طبية لكت�ساف 
ج��م��ي��ع �مل�����س��اك��ل �ل�����س��ح��ي��ة �ل��ت��ي ميكن 
�أن�سجة  يف  �لوظيفي  �خللل  من  ك�سفها 
�لدموية  و�ل�سعري�ت  �لأ�سا�سية  �جللد 
و�لتي ميكن �أن تكون م�سكلة على �ملدى 

�لطويل.
ويعد �كت�ساف �لعالمات �لأوىل للمر�س 
�مل�ستقبلي  �ل���ع���الج  يف  حم�����دًد�  ع���ام���اًل 
وبالن�سبة  ل���ل���ف���رد.  �ل���ع���ام���ة  و�ل�����س��ح��ة 
ل��الأ���س��خ��ا���س �ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن نوع 
بال�سعري�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأم�����ر�������س  م���ن 
�لدموية �لطرفية مثل مر�س �ل�سر�يني 
�تخاذ  �مل���ه���م  م����ن  ي�����س��ب��ح  �مل���ح���ي���ط���ي���ة، 

�إجر�ء�ت ��ستباقية مبجرد حتديدها.
و�بتكر �مل�سمم ديوكي جيونغ �أد�ة طبية 
�لذين  �ملر�سى  مل�ساعدة  �رت��د�وؤه��ا  ميكن 
�مل�����س��ك��ل��ة يف حتديد  ي���ع���ان���ون م���ن ه����ذه 
�ملبكرة، ويتم ذلك عن طريق  �لعالمات 
�جللد  يف  �لأك�����س��ج��ني  م�ستويات  قيا�س 
بدقة من خالل �لرقعة �لقابلة لالرتد�ء 
م�ست�سعر  دي���وك���ي  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق  �ل���ت���ي 

�لأك�سجني عرب �جللد.

درا�سة تظهر ارتباطا بني بع�س امل�سادات 
احليوية  وزيادة خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون �ص 23

حتذير من اأثر 
البارا�سيتامول على اجلنني

يتناول �لبار��سيتامول ب�سكل �سائع لت�سكني �لآلم من قبل �أكرث 
من ن�سف �لن�ساء �حلو�مل يف جميع �أنحاء �لعامل لتخفيف �لأمل 
�ملادة �مل�سكنة خماطر ل حتمد  �أي�ساً، لكن لهذه  وتقليل �حلمى 

عقباها.
�أن على  �إىل  �مل�سكن، لفتني  م��وؤخ��ر�ً من ه��ذ�  فقد ح��ذر خ��رب�ء 
�لن�ساء جتنب تناوله �أثناء �حلمل كلما �أمكن ذلك، لأنه يزيد من 
�إ�سابة �لطفل مب�ساكل �سحية يف وقت لحق من �حلياة،  خطر 

مبا يف ذلك م�ساكل يف م�ستوى �لذكاء و�لنطق.
 Nature Reviews م���وق���ع  ع���ل���ى  ن�����س��ر  م���ق���ال  و�أف��������اد 
عدم  من  �لناجت  �ملحتمل  �ل�سرر  باأن   Endocrinology

تقييد ��ستخد�م �لبار��سيتامول �أثناء �حلمل �لآن كبري جد�ً.
و�إيجابيات  ���س��ل��ب��ي��ات  بتقييم  �خل�����رب�ء  م���ن  دويل  ف��ري��ق  وق����ام 
�لبار��ستامول عرب مر�جعة در��سات يعود تاريخها �إىل 26 عاماً، 

وفق ما ذكرت �سحيفة "تلغر�ف" �لربيطانية.

 وجدت در��سة جديدة �أجريت يف �أ�سرت�ليا تف�سري�ً علمياً 
�لربوكلي  مثل  �خل�سرو�ت  لهذه  �لأط��ف��ال  ك��ره  ل�سبب 
و�لقرنبيط. و�أو�سح باحثون �أن �أذو�ق �ل�سغار قد تتاأثر 
�لإنزميات  �أن  �إذ  لعابهم.  يف  �ملتو�جدة  �حلية  بالكائنات 
�لتي تنتجها �خل�سرو�ت تتفاعل مع �لبكترييا يف �لفم 
موقع  ن�سره  ما  بح�سب  كربيتية،  كريهة،  ر�ئحة  وتنتج 

)ليف �ساين�س(.
ب��اح��ث��ون م��ن وك��ال��ة هيئة �لبحوث  �ل��در����س��ة، ح���دد  يف 
�لأ�سرت�لية )CSIRO( يف كانبري�، �أوًل �أهم  �ملركبات 
�لرب��سيكا  خ�����س��رو�ت  يف  للر�ئحة  �لن�سطة  �لرئي�سية 
�لنيئة و�لبخارية، مبا يف ذلك �لقرنبيط و�لربوكلي. ثم 
جرت �لتجربة مب�ساعدة 98 عائلة لديها �أطفال ترت�وح 
�أعمارهم بني �ستة وثمانية �أعو�م لتقييم �لرو�ئح �ملنتجة 

من �ملركبات �لفردية �لقادمة من �خل�سار.
ث���م ق���ام �ل��ف��ري��ق ب��خ��ل��ط ع��ي��ن��ات �ل��ّل��ع��اب م���ع م�سحوق 
و�أظهرت  �لناجتة.  �ملركبات  وحتليل  �خل��ام  �لقرنبيط 
�لنتيجة �أن �لأطفال �لذين ينتج لعابهم م�ستويات عالية 
يحبون  ل  �لغالب  يف  �ملتطايرة  �لكربيت  مركبات  م��ن 

خ�سرو�ت �مللفوف �لنيئة.
�لكربيت  م�ستويات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  ه��ن��اك  وك���ان 
للباحثني،  وف��ق��اً  �آخ���ر،  �إىل  ف��رد  م��ن  �لإن��ت��اج  �ملتطايرة 
�لبع�س كان لديهم �لكثري، و�لبع�س �لآخر كان لديهم 

كمية قليلة جد�ً.
مماثلة  م�ستويات  لديهم  �لأطفال  �أّن  �لباحثون  ووجد 
ميكروبيوم  بو��سطة  تف�سريها  ميكن  و�ل��ت��ي  لآب��ائ��ه��م، 
�لطفل،  �إىل  �لأه���ل  م��ن  متريرها  يتم  �لفم  يف  مماثلة 

بح�سب ما ن�سره موقع )�إن تي يف( �لأملاين.
عالية من  كميات  لعابهم  �أن��ت��ج  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال  وك���ره 
�خلام  �لرب��سيكا  خ�سرو�ت  �لكربيتية  �ملتطايرة  �مل��و�د 
�إليها  ينظر  مل  �لعالقة  ه��ذه  ولكن  غريهم،  من  �أك��رث 
يف �لبالغني، �لذين قد يتعلمون حتمل �لنكهة مع مرور 
لدى  �لتذوق  بر�عم  �أن  �إىل  �لباحثون  وخل�س  �لوقت. 

كثري من �لنا�س تعتاد على �لطعام مبرور �لوقت.

اأطعمة حتتوي على فيتامني �سي اأكرث من الربتقال 
منها الربوكلي!

يعترب فيتامني �سي من �أهم �لفيتامينات �لتي ت�ساهم يف 
مكافحة �لعديد من �لأمر��س مثل بع�س �أنو�ع �ل�سرطان 
على  �حل�سول  يقت�سر  ول  وغ��ريه��ا.  �لقلب  و�أم��ر����س 
فيتامني �سي من �لربتقال فح�سب، بل يتو�جد بكميات 

كبرية يف �لعديد من �لأطعمة. ما هي؟
بوعكة  ت�سعر  عندما  �لربتقال  �إىل  تلجاأ  باأنك  �سك  ل 
مل���ا ي��ح��ت��وي��ه على  �ل������ربد،  ب���ن���زلت  �أو ت�����س��اب  ���س��ح��ي��ة 
فيتامني �سي لقدرته على تعزيز �ملناعة، وهو �أحد �أبرز 

�لفيتامينات �لتي حتتاجها يف نظامك �لغذ�ئي.
فيتامني �سي هو فيتامني قابل للذوبان يف �ملاء وم�ساد 
لالأك�سدة ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني ب�سرتك و�حلفاظ 
على �سحة جهاز �ملناعة لديك كما �أنه ي�ساعد يف تقليل 
خماطر �لإ�سابة باأمر��س مزمنة مثل �ل�سرطان وت�سلب 

�ل�سر�يني و�ل�سكري و�أمر��س �لتنك�س �لع�سبي.
�لربتقال  يف  يتو�جد  ل  �ل��ر�ئ��ع  �لفيتامني  ه��ذ�  �أن  بيد 
من  متنوعة  جمموعة  يف  �أي�����س��اً  ي��ت��و�ج��د  ب��ل  فح�سب، 
�لأطعمة  مبا يف ذلك �لفلفل �لأحمر و�لأخ�سر و�لفو�كه 
ما  بح�سب  و�لطماطم.  و�لربوكلي  و�لكيوي  �حلم�سية 

ن�سره موقع )هيلث لين( �لأمريكي.
بها  �مل��و���س��ى  �ليومية  �لكمية  ل��ت��ن��اول  ك��ث��ريون  ي�سعى   
�لبالغات  �لن�ساء  حتتاج  �إذ  �سي،  لفيتامني    )RDA(
75 ملليغر�م من فيتامني �سي يومياً، بيما يحتاج  �إىل 
للمعاهد  وفًقا  ملليغر�ماً،   90 �إىل  �لبالغون  �ل��رج��ال 

.)NIH( لوطنية لل�سحة�
�أقرب  �ل��ربت��ق��ال يجعلك  ت��ن��اول  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�إذ حتتوي كل حبة   ،)RDA( بها �ملو�سى  �لكمية  �إىل 
من  ملليغر�م   70 ح���و�يل  �حل��ج��م  متو�سطة  ب��رت��ق��ال 
فيتامني �سي، غري �أن بع�س �لأطعمة حتتوي على كمية 

�أكرب مثل:

الكيوي:
حت��ت��وي حبة و�ح���دة متو�سطة م��ن �ل��ك��ي��وي ع��ل��ى  71 
�ملائة  79 يف  �أي تلبي نحو  ميللغر�م من فيتامني �سي، 
�أن كمية  �ل��رغ��م م��ن  ب��ه��ا. وع��ل��ى  �مل��و���س��ى  �لكمية  م��ن 
فيتامني �سي يف حبة كيوي متو�سطة تقرتب من تناول 
يعني  مما  بكثري-  �أ�سغر  �لفاكهة  هذه  �أن  �إل  برتقالة، 
�أنه ميكنك ب�سهولة تناول �ثنتني منها وم�ساعفة كمية 

فيتامني �سي �لتي تتناولها.

الكرنب:
يحتوي �لكرنب على ن�سبة عالية من فيتامني �سي، حيث 
يحتوي كوب و�حد منه على 80 ميللغر�م  �أي ما يعادل 

يومياً. بها  �ملو�سى  �لكمية  من  �ملائة  يف   89

الفراولة:
على  حتتوي  �جلميلة،  �ل�سغرية  �حلمر�ء  �حلبات  هذه 
�إذ  ن�سبة عالية من فيتامني �سي �أي�ساً تفوق �لربتقال. 
89 ميللغر�م من  ي�سمل كوب و�حد من �لفر�ولة على 
99 يف �ملائة من �لكمية �ملو�سى بها  �أي   فيتامني �سي، 
)RDA(. �إىل جانب م�ساد�ت �لأك�سدة �لقوية �لأخرى 

�لتي ت�ساعد يف مكافحة تطور �لأمر��س �ملزمنة.

الربوكلي:
�سي  ف��ي��ت��ام��ني  �ل��ربوك��ل��ي  م���ن  و�ح����د  ك���وب  �سيعطيك 

�خلا�س بك لليوم.
 �إذ يحتوي كوب و�حد مطبوخ على 102 ميللغر�م �أي  
113 يف �ملائة من �لكمية �ملو�سى بها. وت�سري �لدر��سات 
�لربوكلي  مثل  �ل�سليبية  �خل�����س��رو�ت  ت��ن��اول  �أن  �إىل 
�لتاأك�سدي  �لإجهاد  تقليل  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن  بانتظام 

وتقليل خطر �لإ�سابة بال�سرطان.

تكنولوجيا جتعل الأورام 
ال�سرطانية حتارب نف�سها 

جن���ح ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة زي����ورخ 
�ل�سوي�سرية يف تطوير تكنولوجيا 
جديدة، جتعل �لأور�م �ل�سرطانية 

حتارب نف�سها بنف�سها.
"ذ� بر�يرت  ووف���ق م��ا ذك���ر م��وق��ع 
�سايد" �لأمريكي، فاإن �لتكنولوجيا 
"عو�مل  �إن��ت��اج  م��ن  �جل�سم  متّكن 
�ملكان  �ل��ط��ل��ب ويف  ع��ن��د  ع��الج��ي��ة 

�ملحدد".
زيورخ  جامعة  يف  علماء  ق��ام  وق��د 
�سائع  ت��ن��ف�����س��ي  ف���ريو����س  ب��ت��ع��دي��ل 
ي�سمى "�لفريو�س �لغدي"، ليعمل 
�خلا�سة  �جل��ي��ن��ات  �إي�������س���ال  ع��ل��ى 
ب���ع���الج �ل�������س���رط���ان م��ب��ا���س��رة �إىل 

�خلاليا �ل�سرطانية.
�لكيميائي  �ل���ع���الج  ع��ك�����س  وع��ل��ى 
ف����اإن هذ�  �لإ���س��ع��اع��ي،  �ل���ع���الج  �أو 
�ل�سليمة  باخلاليا  ي�سر  ل  �لنهج 
من  �لتقليل  يعني  مما  �لطبيعية، 

�آثارها �جلانبية �ل�سلبية.
ويف هذ� �ل�سدد، قالت �سينا �سميث، 
"�إننا  �لباحثني:  فريق  قادت  �لتي 
نف�سه  على  ليق�سي  �ل���ورم  ن��خ��دع 
�إنتاج  ب��ن��ف�����س��ه، وذل����ك م���ن خ���الل 
عو�مل م�سادة لل�سرطان بو��سطة 
خالياه". ووجدت نتائج �لباحثني 
�أن����ه ب��ع��د �أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن تطبيق 
�أن��ت��ج �جل�سم �مل��زي��د من  �لب��ت��ك��ار، 
�لأج�سام �مل�سادة يف �لورم "مقارنة 
�لعالجات  �إث��ر  �إنتاجه  يتم  ما  مع 
�إنهم  �لباحثون  وق��ال  �لأخرى".  
يقومون حاليا بتطبيق تقنيتهم يف 
فريو�س  عالج  �إىل  يهدف  م�سروع 
�ملزيد  باإنتاج  �سي�سمح  كورونا، مما 
م��ن �لأج�����س��ام �مل�����س��ادة لكوفيد يف 

خاليا �لرئة.

بريطانيا: اإلغاء �سرط احلجر 
ال�سحي الفندقي لـ10 دول

�سي�سيف رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين 
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون يف وق���ت لحق 
م��ن ه��ذ� �لأ���س��ب��وع، ع��دد� �آخ��ر من 
�لدول لقائمة �ل�سفر دون �حلاجة 
للبقاء عند �لعودة يف حجر �سحي 
تقلي�س  �سيتم  �إن��ه  قائلة  فندقي، 
�لربيطانية  �حلمر�ء"  "�لقائمة 
ل��ل��دول ع��ال��ي��ة �خل��ط��ورة م��ن 54 
ل�سحيفة  وف���ق���ا  دول،  ت�����س��ع  �إىل 

تليغر�ف". "�سند�ي 
�مل�سافرين  �إن  �ل�سحيفة  وق��ال��ت 
بالكامل  ت��ط��ع��ي��م��ه��م  مت  �ل����ذي����ن 
جنوب  م��ث��ل  دول  م���ن  �ل���ق���ادم���ني 
و�ملك�سيك  و�ل�����رب�زي�����ل  �إف���ري���ق���ي���ا 
و�إندوني�سيا لن ي�سطرو� بعد �لآن 
يف  �ل�سحي  �حلجر  يف  �لبقاء  �إىل 
قبل  م��ن  ل��ذل��ك  خم�س�س  ف��ن��دق 
�أي���ام عندما  مل��دة ع�سرة  �حل��ك��وم��ة 
ي�سلون �إىل �إجنلرت� يف وقت لحق 

يف �أكتوبر )ت�سرين �لأول(.

 لهذا ال�سبب يكره الأطفال تناول الربوكلي!

الغذائية  العنا�سر  م��ن  العديد  على  ال��ربوك��ل��ي  يحتوي 
ال�سحية الهامة وخ�سو�سا ل�سحة الأطفال ومنوهم، غري اأن 
ال�سغار غالبًا ما يرف�سون ويكرهون ب�سدة تناول هذا النوع 

من اخل�سروات. فما ال�سبب وراء كره الأطفال للربوكلي؟
اإذ  للأطفال،  املغذية  الأطعمة  اأك��رث  من  الربوكلي  يعترب 
يحتوي على العديد من العنا�سر الغذائية املفيدة ل�سحتهم 
بني  �سديدة  معارك  ت��دور  ما  غالبًا  ال�سبب  لهذا  ومنوهم، 
الطعام  يتناولون هذا  الآباء والأطفال يف حماولة جلعلهم 
التي  املغذية  ال�سرورية  بالفيتامينات  الغني  الأخ�سر 

لدى  املناعي  اجلهاز  �سحة  تعزيز  على  ت�ساعد 
الأطفال، ووقايتهم من العدوى والأمرا�ض. 

ب�سدة  ال�سغار  من  كثري  يرف�ض  حني  يف 
تناول للربوكلي لدرجة ال�سمئزاز، فما 
ال�سبب وراء كره الأطفال لهذا النوع من 

اخل�سار ال�سحي؟
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�ش�ؤون حملية
مب�ساركة 21 خبرًيا عاملًيا يف جمال تنمية الطفولة املبكرة 

»اأبوظبي للطفولة املبكرة« تتلقى خمرجات وتو�سيات جمموعات البتكار املعريف ملبادرة »ِود«

لر�سم م�ستقبل اأف�سل للب�سرية

زكي ن�سيبة يوؤكد  : معر�س اإك�سبو 2020 دبي ر�سالة ُملهمة موّجهة جلميع دول العامل 

اختتام م�ساركة �سرطة اأبوظبي وهيئة اأبوظبي للدفاع املدين مبعر�س ال�سيد والفرو�سية 2021

فعالّية لفتة ُبعيد غروب ال�سم�ض 
جناح �سنغافورة يف اإك�سبو 2020 دبي عرو�س ترتاق�س 
فيها الأ�سواء على وقع الأ�سوات فوق م�ساحاٍت خ�سراء

••  دبي - الفجر

رّحب جناح �سنغافورة، �لو�قع يف منطقة �ل�ستد�مة، ر�سمّياً بالزّو�ر خالل 
�أثبت  دبي، حيث   2020 �إك�سبو  ملعر�س  �لفتتاحية  �لأ�سبوع  نهاية  عطلة 
ز�ئ��ر، �لذين حت��ّدو� �سفوف   8،000 �أك��رث من  جناحه بجد�رة م�ستقباًل 
�لذ�تي  بالكتفاء  تتمّتع  �لتي  �حليوّية  �ملنظومة  ه��ذه  مل�ساهدة  �لنتظار 

وتدمج �لطبيعة و�لتكنولوجيا و�لهند�سة �ملعمارّية يف معادلة ذكّية.
مبناظر  �جل��ن��اح  يتمّيز  �مل�ستقبل."،  �ل��رع��اي��ة.  "�لطبيعة.  �سعار  وحت��ت 
ح�سرّية ��ستو�ئّية خ�سبة، تتكامل مع �لعرو�س �ملمّيزة و�لرب�مج �لغامرة، 
كما يعك�س روؤية جّنة �لأوركيد يف �أن ت�سبح مدينة و�سط �لطبيعة ويحتفي 
بروح �ملبتكرين ذوي �لتفكري �مل�ستقبلي و�ل�ستباقي يف �سنغافورة. ويعترب 
جناح �سنغافورة �أحد �أكرث �لأجنحة ُخ�سرة يف �ملعر�س، حيث ي�ستمل على 
�أكرث من 80 �ألف نبتة من �أكرث من 170 نوعاً من �لنباتات. وهو منوذج 
�أّويل جاذب لكيفّية �ندماج �لطبيعة و�لفن و�لعمارة و�لتكنولوجيا ب�سال�سة 

لت�سكيل مدينة م�ستقبلّية م�ستد�مة ومرنة و�ساحلة للعي�س.
حيث  �لغابة،  يف  �مل�سي  ت�سبه  برحلة  �ل���زّو�ر  �جلناح  ياأخذ  �لنهار،  وخ��الل 
�أّما عند  تت�سّلل �أ�سو�ء �لنهار من بني خ�سرة �ملناظر �لطبيعية �خل�سبة. 
غروب �ل�سم�س، فيقدم �جلناح جتربة قّل نظريها، ت�ستح�سر �سور�ً لغابة 
�ساحرة �جلمال من جّنة �لأوركيد، وحتّث �لزّو�ر على �لتجّول و��ستك�ساف 

�جلناح �لذي تنب�س �حلياة يف كل ز�وية من زو�ياه. 

•• اأبوظبي- الفجر

�أعلنت هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة عن تلقيها نتائج 
عمل وتو�سيات جمموعات �لبتكار �ملعريف �سمن مبادرة 
ود �لعاملية لتنمية �لطفولة �ملبكرة، و�لتي عملت خالل 
�لبحوث  من  ع��دد  تنفيذ  على  �ملا�سية  �ل�ستة  �لأ�سهر 
�لجتماعية و�إجر�ء مناق�سات معمقة �سمن �أكرث من 
200 جل�سة �سمت خرب�ء ومتخ�س�سني من خمتلف 
تركيز  يف  يتمثل  و�ح��د  ه��دف  يجمعهم  �لعامل،  �أنحاء 
�لطفولة  تنمية  ومنظومة  �لأط��ف��ال  على  �له��ت��م��ام 

�ملبكرة.
�ف��رت����س��ي ح�سرته �سعادة  �ج��ت��م��اِع  ج��اء ذل��ك خ��الل 
فاكا  و�سي�سيليا  �لهيئة،  عام  �سهيل مدير  �سناء حممد 
�مل���ع���ريف، و�سعادة  ج��ون��ز رئ��ي�����س جم��م��وع��ات �لب��ت��ك��ار 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حل��م��ادي  ي��و���س��ف  �ل��دك��ت��ور 
�ملعرفة و�لريادة يف �لهيئة �إىل جانب عدٍد من قياد�ت 

وموظفي �لهيئة.
�لجتماع  خ��الل  �مل��ع��ريف  �لبتكار  جمموعات  وق��دم��ت 
باإجر�ء  �ملتمثلة  جهودها  ثمرة  ج��اءت  �لتي  تو�سياتها 
حت��ل��ي��ٍل ���س��ام��ٍل ل��ل��ب��ن��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�لدعم،  وجمتمع  �ملّتبعة،  و�ل�سيا�سات  �أبوظبي،  �إم��ارة 
و�لتوجهات �ملجتمعية �لعامة �ملتعلقة برتبية �لأطفال 
يف �لإم��ارة. و�لتي ركزت خاللها على ثالثة مو��سيع 
رئي�سية توؤثر ب�سكل كبري على تنمية �لطفولة �ملبكرة 
�لإن�سانية  �لتكنولوجيا  تت�سمن  �ليوم،  جمتمعات  يف 
�ل�سناعية  �ل��ث��ورة  ن��ح��و  �ل��ط��ري��ق  لتمهيد  ل��الأط��ف��ال 
�خلام�سة، و�أ�سلوب �حلياة يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين 
حياة  �أ���س��ل��وب  تبني  على  و�أ���س��ره��م  �لأط��ف��ال  لت�سجيع 
�تباع  �لبدنية وميكنهم من  يعزز من �سحتهم  �أف�سل 
�لعاطفي  �ل��رف��اه  �إىل  �إ�سافة  �سحية،  غذ�ئية  �أمن��اط 
و�لتفاعل �لجتماعي للم�ساهمة يف خلق بيئات رعاية 

لالأطفال تدعم منوهم �لجتماعي و�لعاطفي.
وقالت �سعادة �سناء حممد �سهيل: "ميثل تقدمي هذه 
’ِود‘ وتاأكيًد� لر�سالتها  �لتو�سيات �إجناًز� مهًما ملبادرة 
جمال  يف  و�لتميز  �لب��ت��ك��ار  وق��ي��ادة  تعزيز  يف  �ملتمثلة 
�أن  �مل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  يف  و�أود  �مل��ب��ك��رة.  �ل��ط��ف��ول��ة  تنمية 
�خلرب�ء  �ل�سادة  قدمه  �ل��ذي  �لر�ئع  �لعمل  على  �أثني 
�أع�ساء جمموعات �لبتكار �ملعريف، و�ل�سغف و�حلر�س 
�ملبادرة،  هذه  جتاه  �جلميع  �أبد�هما  �لذين  �لكبريين 
بالفر�س  ز�خ��ر  م�سرق  م�ستقبل  �سمان  يف  للم�ساعدة 
ل��ك��ل ط��ف��ل يف �أب���وظ���ب���ي. و�لآن ي���اأت���ي دورن�����ا ن��ح��ن يف 
�ملخرجات  �ملبكرة لو�سع هذه  �أبوظبي للطفولة  هيئة 
و�ل��ت��و���س��ي��ات �مل��ب��ت��ك��رة م��و���س��ع �ل��ت��ن��ف��ي��ذ، ل��ي��ك��ون لها 
�أطفال  م�ستقبل  على  للقيا�س  وق��اب��ل  حقيقي  ت��اأث��ري 

�أبوظبي".
وت�ستند روؤى جمموعات �لبتكار �ملعريف يف عملها على 
�لعمل على  تت�سمن:  �لتي  �لرئي�سية  �ملبادئ  عدد من 

و�لتي ميكن  �حلياة  باأ�سلوب  �ملرتبطة  �لعو�مل  تغيري 
�أكرث  جمتمع  خلق  يف  ي�ساعد  مبا  �ل�ُسمنة،  ت�سبب  �أن 
وذل��ك من خالل  �أبوظبي،  ن�ساًطا وحيوية و�سحة يف 
�ملبكرة  �لتنمية  �مل�ساركة يف  �لتاأثري على كل �لأط��ر�ف 

للطفل يف خمتلف نقاط �لت�سال مع �لطفل.
�إمارة  �ل��ت��ز�م  �أهمية  على  �ل�سوء  �مل��ب��ادئ  ت�سلط  كما 
ت�سمل  �ملبكرة  �لطفولة  لتنمية  بروؤية خا�سة  �أبوظبي 
د�ئمة"،  وب�����س��ورة  ك���ان���و�،  �أي��ن��م��ا  �لأط���ف���ال،  "جميع 
مو�ءمة  على  �لعمل  ناجعة  حلول  تقدمي  و��ستدعاء 
يتم  �لتي  �مل�ساركة �لجتماعية  ن�سط مع  �أ�سلوب حياة 
�حلكومية  �لهيئات  �إ�سر�ك جميع  تعزيزها من خالل 
ذ�ت �ل�سلة، و�أولياء �لأمور ومقدمي �لرعاية و�ملعلمني 
ومقدمي �خلدمات �ل�سحية ب�سورة م�ستمرة وو��سحة 

متاًما.
وتن�س �ملبادئ على منح توفري فر�س �للعب لالأطفال 
يتم  م��ا  غالًبا  �لأم���ر  ذل��ك  �أن  فرغم  رئي�سية،  �أول��وي��ة 
جتاهله يف �ملنزل وكذلك يف �ملدر�سة، �إل �أنه يعد �أمًر� 
�ملهار�ت  تطوير  على  �لطفل  ق��در�ت  تعزيز  يف  حيوًيا 
�لجتماعية و�لعاطفية و�جل�سدية �لأ�سا�سية. فاللعب، 
�لأهمية  بالغ  �أم��ر  منظم،  غ��ري  �أو  منظًما  ك��ان  ���س��و�ء 
و�لت�سامح،  �مل�ساركة  تعلم  على  �لطفل  لقدرة  بالن�سبة 
و�لنز�عات،  �مل�سكالت  ح��ل  م��ه��ار�ت  وتطوير  و�لفهم، 
و�ملهار�ت �للغوية، كما �أن له دور كبري يف �لنمو �ل�سحي 

للطفل بدنًيا ومعرفًيا.
كما تويل �ملبادئ �أهمية كبرية لتزويد �لو�لدين باملعارف 
و�لأدو�ت �لالزمة مبا ي�ساهم يف ت�سخري �لتكنولوجيا 
�إيجابي يف عملية منو �لطفل وتعلمه، وي�سمن  ب�سكل 
�لإنرتنت،  ل�ستخد�م  ل��الأط��ف��ال  �آم��ن��ة  �أم��اك��ن  ت��وف��ري 
�ل�سركات  ع��ات��ق  �مل��ل��ق��اة على  �مل�����س��وؤول��ي��ات  وت��رك��ز على 
للعمل ب�سكل ��ستباقي بتبني مبادئ �أخالقية للت�سميم 

�لتكنولوجي �ملوجه لالأطفال.
فيها  منظومة  �سميم  يف  يتمو�سع  �لطفل  �أن  ومب��ا 

�لعديد من نقاط �لت�سال �لتي تنطوي على �إمكانية 
�إحد�ث �أثر �إيجابي �أو �سلبي على منو �لطفل و�سلوكه. 
لذلك تدعو �ملبادئ �إىل منا�سرة �لطفل عرب كامل هذه 
بذو�تهم  �ل�سعور  على  �لأط��ف��ال  وم�ساعدة  �ملنظومة، 

حتى وهم يف �سن مبكرة جًد�.
تقدمي  يف  عملها  �ملعريف  �لبتكار  جمموعات  و�أجن��زت 
�لتو�سيات، حتت �إ�سر�ف �سي�سيليا فاكا جونز، و�سعادة 
عمر �سيف غبا�س، وت�سمن �لعمل �لذي ��ستمر لنحو 
جمموعات  لأع�ساء  �جتماًعا   110 عقد  �أ�سهر  �ستة 
�لب��ت��ك��ار �مل���ع���ريف، ف�����س��اًل ع��ن �أك����رث م��ن 60 مقابلة 
�لعالقة،  �أ�سحاب  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة  م��ع  ر�سمية 

و10 جل�سات لتبادل �ملعلومات و�لأفكار. 
خبرًي�   21 �مل����ع����ريف  �لب���ت���ك���ار  جم���م���وع���ات  و����س���م���ت 
بتخ�س�سات خمتلفة يف جمال تنمية �لطفولة �ملبكرة، 
م���ن �أك���ادمي���ي���ني وب��اح��ث��ني وم��ق��دم��ي رع���اي���ة �سحية 
ومتخ�س�سني  �ل�سيا�سة،  حقل  يف  موؤثرة  و�سخ�سيات 
وقادة  لالأطفال،  �ملوجه  و�لرتفيه  �لإع���الم  جم��ال  يف 
�أع�ساء  ويعمل  فنيني.  وم�ست�سارين  عاملية،  �سركات 
�ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  يف  �ملعريف  �لبتكار  جمموعات 
�لدويل،  و�لبنك  �ليوني�سف،  مثل  �مل��رم��وق��ة،  �لعاملية 
و�ل��ي��ون�����س��ك��و، وج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، ب��الإ���س��اف��ة �إىل عدد 
�لتكنولوجيا  جمال  يف  �لر�ئدة  �لعاملية  �ل�سركات  من 
و�آبل،  و�إيكيا، ومايكرو�سوفت،  و�لرتفيه، مثل جوجل، 

و�إنتل لب�س.
من جانبها، قالت �سي�سيليا فاكا جونز: "عندما �سكلنا 
جمموعات �لبتكار �ملعريف �ملتميزة هذه، و�سعنا ن�سب 
تغيري  �إح���د�ث  على  ق��ادر  طموح  عمل  برنامج  �أعيننا 
ونحن  لأطفالنا.  ود�ع��م��ة  �سحية  بيئة  وبناء  حقيقي 
�لتي  و�ل�����روؤى  �مل��ب��ت��ك��رة  ل��الأف��ك��ار  للغاية  متحم�سون 
بقدرتها  و�ث��ق��ون  �أن��ن��ا  �إذ  �مل��ج��م��وع��ات،  ه���ذه  قدمتها 
�أطفالنا  تنمية  على  كبري  �إيجابي  تاأثري  �إح��د�ث  على 
�لتجربة وتنفيذها يف  و�إمكانية نقل هذه  �أبوظبي،  يف 

�أماكن �أخرى حول �لعامل".
تنقيح  على  �ملبكرة  للطفولة  �أبوظبي  هيئة  و�ستعمل 
�أولويتها،  بح�سب  وت�سنيفها  �مل��ق��رتح��ة  �ل��ت��و���س��ي��ات 
و�لقيام بالتح�سري�ت �ملنا�سبة لختبار هذه �لتو�سيات، 
بال�سر�كة مع جمموعة و��سعة من �ل�سركاء من هيئات 
ح��ك��وم��ي��ة و���س��ب��ه ح��ك��وم��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ات م���ن �لقطاع 
�لنهائية  �لقائمة  ع��ن  �لإع����الن  �سيتم  كما  �خل��ا���س. 
مبادرة  منتدى  يف  �ملقرتحة  �لتو�سيات  م��ن  �ملعتمدة 
.2022 �ملقبل  �لعام  �أن ينعقد  �ملقرر  "ِود" �لذي من 
تاأ�س�ست يف بد�ية هذ�  "ِود" �لعاملية قد  وكانت مبادرة 
�لعام، برعاية �سمو �ل�سيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل 
هيئة  رئي�س  �أبوظبي،  عهد  ويل  دي��و�ن  رئي�س  نهيان، 
تعزيز  يف  مهمتها  وتتمثل  �ملبكرة.  للطفولة  �أبوظبي 
�ملبكرة  �ل��ط��ف��ول��ة  تنمية  مل��ن��ظ��وم��ة  و�ل��ت��م��ي��ز  �لب��ت��ك��ار 
رعاية  يف  �لهيئة  دور  بتعزيز  و�مل�ساهمة  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
ومتكني جيل من �ل�سباب �لو�عي، �لذي يتمتع باملعرفة 
و�ملهار�ت �لالزمة ملو�جهة �لتحديات �ملجتمعية �سريعة 

�لتغري، و�مل�ساهمة يف بناء جمتمع �أف�سل.
وت�ستند جمموعات �لبتكار �ملعريف يف عملها �إىل عدد 
�لعتبار،  بعني  ت��اأخ��ذه��ا  �ل��ت��ي  �لرئي�سية  �مل��ب��ادئ  م��ن 
و�لتي  �حل��ي��اة  باأ�سلوب  �ملرتبطة  �لعو�مل  كمالحظة 
قد ت�سكل خماطر على �لطفل و�لأ�سرة و�ملجتمع ككل، 
ف�ساًل عن �لدور �ملركزي �لذي تلعبه �إمارة �أبوظبي يف 
تقوم  �ملبكرة  �لطفولة  لتنمية  خا�سة  بروؤية  �لل��ت��ز�م 
وب�سورة  ك��ان��و�،  �أينما  �لأط��ف��ال،  "جميع  �سمول  على 

د�ئمة". 
�أ�سلوب  �لقيام مبو�ءمة  ناجعة  ويتطلب تقدمي حلول 
حياة ن�سط مع �مل�ساركة �لجتماعية �لتي يتم تعزيزها 
من خالل �إ�سر�ك جميع �لهيئات �حلكومية ذ�ت �ل�سلة، 
ومقدمي  و�ملعلمني  �لرعاية  ومقدمي  �لأم��ور  و�أولياء 

�خلدمات �ل�سحية ب�سورة م�ستمرة وو��سحة متاًما.
م��ن �سرورة  �مل��ع��ريف  �لب��ت��ك��ار  تنطلق جم��م��وع��ات  كما 
جعل لعب وم�ساركة �لأطفال �أولوية رئي�سية يف تنمية 
���س��رورة حيوية  ذل��ك من  ملا ميثله  �ملبكرة.   �لطفولة 
لتعزيز قدرة �لطفل على تطوير �ملهار�ت �لجتماعية 
�سرورة  جانب  �إىل  �لأ�سا�سية.  و�جل�سدية  و�لعاطفية 
لت�سخري  �لالزمة  و�لأدو�ت  باملعارف  �لو�لدين  تزويد 
�لطفل  تعلم  عملية  يف  �إي��ج��اب��ي  ب�سكل  �لتكنولوجيا 
�أخالقية  ومنوه. وت�سجيع �ل�سركات على تبني مبادئ 
�لأثر  لتعزيز  �ملوجه لالأطفال  �لتكنولوجي  للت�سميم 
�ل�سحي  �ل�ستخد�م  و�سمان  للتكنولوجيا  �لإيجابي 

لها من قبل �لأطفال.
�لعديد من  �ملعريف وج��ود  �لبتكار  وت��درك جمموعات 
�لطفولة  تنمية  منظومة  يف  �ملختلفة  �لت�سال  نقاط 
�ملبكرة �سو�ء يف �ملنزل �أو �ملدر�سة. لذلك تقوم تو�سياتها 
و�إ�سر�ك  �لنقاط،  �لطفل عرب خمتلف هذه  دعم  على 

جميع �ملعنيني كل بح�سب موقعه يف هذه �ملنظومة.

•• ابوظبي -الفجر 

�أكد معايل زكي �أنور ن�سيبة، �مل�ست�سار �لثقايف ل�ساحب 
�ل�سمو رئي�س �لدولة ، �لرئي�س �لأعلى جلامعة �لإمار�ت 
يعد  دبي   2020 �إك�سبو  �أن معر�س  �ملتحدة   �لعربية 
�لثقافية و�لعلمية و�لقت�سادية يف  �أهم �لأح��د�ث  من 

�لعامل،
�مل��ب��ه��ر لهذ�  �أن �لف��ت��ت��اح  ت�����س��ري��ح ���س��ح��ايف  وذك����ر يف 
�حل����دث �ل��ك��ب��ري ، �أث���ب���ت ق����درة �أب���ن���اء �لإم�������ار�ت على 
��ست�سافة وتنظيم �أهم معر�س يف �لعامل على �لإطالق 
192 دولة باأجنحة �إبد�عية تعك�س  حيث ت�سارك فيه 

ثقافاتها �ملختلفة يف �أجو�ء من �لت�سامح و�لتعاي�س .
و�أ����س���اف ق��ائ��اًل " مي��ث��ل �مل��ع��ر���س دع��م��اً ك��ب��ري�ً لتعايف 
�لقت�ساد �لعاملي من �آثار �أزمة جائحة "كوفيد19-"، 
ر�سالة  عاتقه  على  دب���ي«   2020 »�إك�سبو  �أخ���ذ  حيث 
�ل�سباب  ولفئة  �ل��ع��امل،  دول  جلميع  م��وّج��ه��ة  ُملهمة 
حتديد�ً، �إذ تتج�سد هذه �لر�سالة يف �سعار �ملعر�س وهو 
"تو��سل �لعقول و�سنع �مل�ستقبل"، فدبي تدعو جميع 
�لإمار�ت،  �خل��ري،  �أر���س  �إىل  �ملبدعني  �لعقول وجميع 

كي ير�سمو� معها مالمح مل�ستقبل �أف�سل للب�سرية.
مبادر�ت  ���س��م��ي��م  يف  �ل�����س��ب��اب  " لأن  ي���ق���ول  وم�����س��ي 
يجب  ف���ري���دة  ف��ر���س��ة  ف��ه��ذه  دب�����ي«،  »�إك�سبو2020 
�ل�ستفادة منها من ثالثة جو�نب: �لأول هو �جلانب 

�لعملي، حيث يوفر �كت�ساب �خلربة من خالل �مل�ساركة 
يف ملتقى »ي���وث ك��ون��ي��ك��ت«، �أم���ا �جل��ان��ب �ل��ث��اين فهو 
�لإبد�عية  �لقدر�ت  �إظهار  �لفكري من خالل  �جلانب 
�لثقايف،  �لثالث فهو  �أما �جلانب  �لعامل،  �أمام  لل�سباب 
ح��ي��ث ي��ت��ّم م��ن خ��الل��ه �لط����الع ع��ل��ى ث��ق��اف��ات �لعامل 

وتعريف �لعامل بثقافتنا �لعربية �لأ�سيلة.
فر�سة  يعترب  دب��ي   2020 �ك�سبو  �ن  معاليه  و�عترب 
لإثبات  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  ل��دى  مثالية 
ح�سورها �لإبد�عي جنبا �ىل جنب مع بقية �ل�سركات 

�لعاملية يف �ملعر�س.
ر�فد�ً  ُيعّد  �لإب��د�ع��ي  �لقت�ساد  لكون  نظر�ً  �ن��ه  وق��ال 
�لثقافة  و�أن  و�ملحلي،  �لعاملي  �لقت�سادي  للنمو  مهماً 
�أ�سا�سياً يف هذ� �لقت�ساد، ُيرّكز معر�س  ُتعترب حمور�ً 
�ملبدع  لل�سباب  �لكبري  �ل��دور  2020 دبي على  �إك�سبو 
�لتي  �لطاقات  فهم  �ملُ�ستد�مة،  �لتنمية  عجلة  دفع  يف 
تقودنا نحو �لريادة يف هذ� �ملجال، و�لتي ُت�سهم يف دمج 
�ملحلي،  �لقت�ساد  يف  و�لإبد�عية  �لثقافية  �ل�سناعات 

لكي ت�سبح جزء�ً من �لقت�ساد �حلقيقي.
�أث��ب��ت خالل  و�أو���س��ح �ن �لقطاع �لإب��د�ع��ي يف �ل��دول��ة 
مو�جهة  على  وق��درت��ه  م��رون��ت��ه،  كوفيد19-  جائحة 
�ل��ت��ي ظهرت  �ل��و�ع��دة  �ل��ف��ر���س  و��ستثمار  �ل��ت��ح��ّدي��ات 
موؤخر�ً، خ�سو�ساً �لقت�ساد �لثقايف �لرقمي، لذ� جاءت 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات 

�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  �إىل  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
قطاع  لتطوير  ُمتكاملة  وطنية  ��سرت�تيجية  لإع���د�د 
و�لعمل  �لإم���ار�ت،  يف  و�لإبد�عية  �لثقافية  �ل�سناعات 

ك���ي ي��ك��ون �ملُ��ن��ت��ج �ل��ث��ق��ايف و�لإب����د�ع����ي �أح����د �لرو�فد 
من  ليكون  �ملُقبلة  �لع�سر  �ل�سنو�ت  خالل  �لقت�سادي 
يف  �ملُ�ساهمة  حيث  من  �ل��دول��ة  يف  �سناعات  ع�سر  �أه��م 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل.

••  اأبوظبي-الفجر

�ختتمت �سرطة �أبوظبي  وهيئة �أبوظبي للدفاع �ملدين 
 - و�لفرو�سية  لل�سيد  �ل���دويل  �ملعر�س  يف  م�ساركتها 
مركز  يف  فعالياته  �ختتم  "  �ل���ذي   2021 �أب��وظ��ب��ي 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س.
�لزو�ر  تعريف  على  �حلر�س  �إط��ار  يف  �مل�ساركة  وتاأتي 
لتعزيز  �ملختلفة  �أب��وظ��ب��ي  �سرطة  وخ��دم��ات   ب��رب�م��ج 
�ل���وع���ي �لأم���ن���ي و�مل��ج��ت��م��ع��ي ، م���ن خ�����الل  ع����دد من 

�ملديريات  و�لإد�ر�ت �مل�ساركة يف �ملعر�س.
و���س��ارك��ت يف �مل��ع��ر���س م��ن �سرطة �أب��وظ��ب��ي ك��اًل م��ن : 
و�لعالقات  �ملر��سم  و�إد�رة   ، و�لدوريات  �ملرور  مديرية 
مو�سيقى  وف��رق��ة   ، �ل�سرطي  �مل����وروث  )ق�سم  �ل��ع��ام��ة 
و�إد�رة    )K9( �لأم��ن��ي  �لتفتي�س  (و�إد�رة  �ل�����س��رط��ة 
�ملعلومات �لأمنية، ومكتب  �إد�رة  و  �خلدمات �لطبية،  
�سوؤون �ل�سرطة �لن�سائية، ومركز �لتدريب �لفرت��سي 
و�لأمنية  �ل�سرطية  للعلوم  ز�ي��د  بن  �سيف  باأكادميية 
و�لدر�جات   ، �خل��ي��ال��ة   ( �خل��ا���س��ة  �ل���دوري���ات  ،و�إد�رة 

�لهو�ئية و�لنارية (  وعدد من عنا�سر كلنا �سرطة.
" �لتابعة لإد�رة  " توعية  �ل���زو�ر على دوري���ة  وت��ع��رف 
، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ح��اف��ل��ة جمهزة  �خل��دم��ات �لطبية 
للعمل يف خمتلف �ملو�قع �لد�خلية و�خلارجية و تعترب 
يف  �لرقمية  �لتكنولوجيا  با�ستخد�م  للبيئة  �سديقة 
�ملادة �لتوعوية عرب م�سح كود QR بالهو�تف �لذكية 

يف  للم�ساركة  عالية  وج��اه��زي��ة  دق��ي��ق  ب�سكل  �سممت 
ن�سر  يف  للم�ساهمة  و�مل���د�ر����س  و�مل��ع��ار���س  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�لوعي �ل�سحي و�لوقائي. 
ومت جتهيز �لدورية باأحدث �لو�سائل �لتقنية �ل�سمعية 
و�لب�سرية لتلبي �حتياجات �جلمهور بنظام �لت�سجيل 

�لذكي ببطاقة �لهوية للح�سول علي كافة �لفحو�سات 
�لأولية و�ل�ست�سار�ت �ل�سحية و�ل�ستفادة من �لن�سائح 
و�لإر�ساد�ت. و قدم مركز �لتدريب �لفرت��سي �لتابع 
و�لأمنية  �ل�سرطية  للعلوم  ز�ي��د   بن  �سيف  لأكادميية 
حر�س  كما   ، �ملركبة  لقيادة  �لفرت��سي  �لو�قع  نظام 

بعر�س  �مل�ساركة  �لن�سائية على  �ل�سرطة  �سوؤون  مكتب 
�ل�سرطة  ي��ت��ن��اول ع��ر���س��اً لإجن�������از�ت  ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي 
خمتلف  يف  ومتكينها  �أب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  يف  �لن�سائية 

�ملجالت و�لتخ�س�سات �لأمنية و�ل�سرطية.
ومن جانبها عر�ست هيئة �أبوظبي للدفاع �ملدين روبوت 
�لإطفاء  �لآيل وقدمت توعية جمتمعية عن  �لتدريب 
ع��ل��ى  م��ط��ف��اأة �حل��ري��ق �لل��ك��رتون��ي��ة ل����زو�ر �ملعر�س. 
�لهيئة �هتمامها  بتعزيز خططها �لتطويرية  و�أك��دت 
�ل�ساملة و�لتعريف بخدمات �لأمن و�ل�سالمة ، لقيا�س 
مدى ر�سا �جلمهور عنها ، وفق منهج عقيدة �لتكامل 

بني فرق �لعمل و�جلمهور �مل�ستفيد .
ومت عر�س روب���وت �لإط��ف��اء �لآيل وب��ي��ان ق��درت��ه على 
مكافحة �حل��ر�ئ��ق و�ل���س��ت��ج��اب��ة حل���الت �ل���ط���و�رئ و 
بعد  �لتحكم عن  بنظام  �لعامة  �ملعلومات  مع  �لتعامل 
وب�����س��ي��ن��اري��وه��ات حت��اك��ي ع��ن��ا���س��ر �لإط���ف���اء، ح��ي��ث مت 
ت�سميمه باأعلى معايري �جلودة مع �لرتكيز على �ملتانة 
مو��سفات  و  ���س��روط  �سمن  �لعالية  �لتحمل  ق��درة  و 
و�لحكام  �ل�����س��روط  عليه  طبقت  عالية  ب��دق��ة  �أم��ن��ي��ة 

�لعاملية ومعايري �لتميز يف دولة �لإمار�ت.
كما عر�ست �لهيئة مادة توعوية  عن روبوت �لإطفاء 
�لآيل يف حالت حدوث حو�دث و بر�مج توعوية �أخرى 
بو�سوح  �لر�سالة  لإي�����س��ال  �لوقائية  �لثقافة  لتعزيز 
خال  ملجتمع  �آم��ن  مناخ  وتوفري  �ملعر�س  زو�ر  جلميع 

من �حلو�دث.

القيادة العامة ل�سرطة دبي وجمعية توعية ورعاية 
الأحداث يهنئان ال�سلك التعليمي مبنا�سبة يوم املعلم العاملي

•• دبي-الفجر:

هناأ معايل �لفريق �ساحي خلفان متيم، نائب رئي�س �ل�سرطة و�لأمن �لعام 
يف دبي، رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث، منت�سبي وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم، مبنا�سبة يوم �ملعلم �لعاملي، و�لذي ي�سادف �خلام�س من 
�ملبذولة خالل جائحة كورونا  و�سكر معاليه جهودهم  �أكتوبر يف كل عام، 
و�لتطور�ت �لكبرية يف �لتعليم عن بعد، بف�سل �لكفاء�ت �لتدري�سية �لتي 
�ملعلم هو  �أن  �إىل  �لتعليمية، م�سري�ً  �لدولة لتحقيق خططها  تعول عليها 
�سوية  �أج��ي��ال  وحتقيق  و�لتعليم،  �لرتبية  يف  �لأ�سا�سي  و�ل��د�ع��م  �لركيزة 
�أجيال مهياأة خلقاً وعلماً  بعيدة عن بر�ثن �لنحر�ف و�جلرمية، وتن�سئة 

ومعرفة.
مهنئاً  للجمعية،  �لعام  �ل�سر  �أم��ني  عبد�هلل  م��ر�د  حممد  �لدكتور  و�أ�ساف 
يج�سد  �ملعلم  �إن   : قائاًل  �لتعليمي  �ل�سلك  منت�سبي  جميع  �ملنا�سبة  بهذه 
بعلمه وخرب�ته حجر �أ�سا�س لتحقيق �لتعليم �ملن�سود و�لو�سول با�ملدر�سة 
�أن �ملعلم ي�سعل �سغف �لد�فعية  �إىل  �أرفع �لدرجات، م�سري�ً  �لإمار�تية �إىل 
�خلري  ن�سر  يف  وي�سهم  �ملجتمع،  يف  و�لإيجابية  �ل�سعادة  ويبث  طالبه،  يف 

و�لعطاء من خالل دوره يف �لرتبية و�لتعليم .
�لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �ملن�سوري،  خلفان  علي  �لعقيد  هناأ  جانبه  من 
، قائاًل:  �لتعليمي  �ل�سلك  �ملجتمع يف �سرطة دبي، جميع منت�سبي  لإ�سعاد 
حتقيق  يف  و�إخال�سكم  وعزميتكم  �لعالية  بقدر�تكم  تامة  ثقة  على  نحن 
قادة  فاأنتم  �لإم��ار�ت��ي��ة،  باملدر�سة  ب��الرت��ق��اء  �لر�سيدة  قيادتنا  طموحات 

�لتغيري و�سناع �لنجاح ..
ح�سني  و�لأ���س��ت��اذ  عي�سى  علي  عبد�هلل  �لأ�ستاذ  من  كل  تكرمي  مت  وختاماً 
تكرمي  مت  كما  �حلميد  حممد  حممود  و�لأ�ستاذ  رحمة  �آل  �سالح  دروي�س 
�لأ�ستاذة بدرية عبد�هلل �ليا�سي و�لأ�ستاذة زهرة مو�سى �لبلو�سي و�لأ�ستاذة 
منى عبد�هلل �لنجار و�لأ�ستاذة فاطمة ح�سني �لعطار، حيث قدمت �لقيادة 
�لعامة ل�سرطة دبي وجمعية توعية ورعاية �لأحد�ث دروعاً وهد�يا تذكارية 
�أزمة كورونا.  لهم نظري تعاونهم مع �ملبادر�ت و�لأن�سطة �لتوعوية خالل 
روح  ب��ث  �إىل  تهدف  �لتي  �لإيجابية  �ل���روح  م��ب��ادرة  �سمن  �لتكرمي  وج��اء 
�ل�سعادة و�لإيجابية بني �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي للمو�طنني و�ملقيمني على 

�أر�سها �لطيبة.
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تدار الكثري من ال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  انت�سار  اأدى  اأن  بعد  املنزل  من 
زالت  ما  ولكن  العامل،  دول  اأغلب  يف  احلظر  فر�ض  اإىل 
اإدارات هذه املوؤ�س�سات وال�سركات تبحث عن طرق ملراقبة 
املراقبة  برامج  با�ستخدام  وذلك  املنزل،  من  العمل  اأداء 

والكامريات.

ك�سفت درا�سة مقلقة اأن الن�ساء اللئي ي�ستيقظن يف الليل تزيد احتمالية موتهن يف �سن مبكرة مبقدار 
اإن باإمكان الإناث تقليل املخاطر عن  ال�سعف.وعلى الرغم من الإح�سائيات املذهلة، يقول الأطباء 
طريق حجب الأ�سوات ب�سدادات الأذن اأو علج ال�سخري اأو فقدان الوزن، حيث بحثت الدرا�سة التي 

�سملت 8 اآلف رجل وامراأة، يف "اليقظة اللواعية" اأثناء الليل، والتي مير بها اجلميع تقريبا.

�أظهرت در��سة �أجريت على �أكرث من 40 �ألف حالة �سرطان 
يف �ل�سويد، �أن تناول �مل�ساد�ت �حليوية قد يزيد من خطر 
�لإ�سابة ب�سرطان �لقولون بعد 5 �إىل 10 �سنو�ت من تناول 

هذه �لعقاقري.
�أن �مل�ساد�ت �حليوية ميكن  و�أ�سارت �لدر��سات �ل�سابقة �إىل 
جمتمع  �لأم��ع��اء،  ميكروبيوم  يف  د�ئمة  تغيري�ت  ت�سبب  �أن 
�ل��ه�����س��م��ي، و�أن هذه  ت��ع��ي�����س يف �جل���ه���از  �ل��ت��ي  �مل��ي��ك��روب��ات 
�لتغيري�ت قد تكون مرتبطة بزيادة خطر �لإ�سابة ب�سرطان 

�لقولون.
على  �لر�بط  هذ�  ل�ستك�ساف  وبائية  در��سة  �أك��رب  يف  و�لآن، 
�لإطالق، �أفاد �لباحثون باأن �خلطر �ملتز�يد قد يكون خا�سا 
وهو جزء من  �لقريب،  �لقولون  ي�سمى  ما  بال�سرطانات يف 
وي��ب��د�أ يف �جلزء  �لدقيقة  ب��الأم��ع��اء  يت�سل  �ل���ذي  �ل��ق��ول��ون 

�ل�سفلي �لأمين من �لبطن.
وقالت �ملوؤلفة �لرئي�سية يف �لدر��سة، �سوفيا هارليد، باحثة 
�لو��سح جد�،  "من  �ل�سويد:  �أوميا يف  �ل�سرطان يف جامعة 
عندما نظرنا �إىل �لبيانات، �أنها حم�سورة جد� يف �لقولون 

�لقريب �أو �لأمين".
ويف �لو�قع، كان خطر �لإ�سابة بال�سرطان �ملرتبط بامل�ساد�ت 
�حليوية �أكرب يف بد�ية �لقولون �لقريب، �مل�سمى "�لقولون 

�ل�ساعد"، و�لذي ميتد من �أ�سفل �لبطن �إىل �أعلى ميينه.
و�لأ�سخا�س �لذين تناولو� �مل�ساد�ت �حليوية لأكرث من �ستة 
�أ�سهر كانو� �أكرث عر�سة لالإ�سابة بال�سرطان، وفقا للدر��سة 
 Journal of the National لتي ُن�سرت يف جملة�

�ملا�سي. �لأربعاء   Cancer Institute
ي��ت��ن��اول��و� م�ساد�ت  وب��امل��ق��ارن��ة م��ع �لأ���س��خ��ا���س �ل��ذي��ن مل 

حيوية، فاإن هوؤلء �لأفر�د لديهم فر�سة 
 17% بن�سبة  �أك���رب 

ل�����الإ������س�����اب�����ة 
ن  طا ل�سر با

يف 

�لقولون �ل�ساعد.
�أن��ه حتى �جلرعات ق�سرية �لأمد  وم��ع ذل��ك، وج��د �لفريق 
بال�سرطان،  �لإ�سابة  خماطر  حتمل  �حليوية  �مل�ساد�ت  من 
��ستمرت  �لتي  �لأنظمة  �سوهد يف  بكثري مما  �أقل  كانت  و�إن 
لأ�سهر. وقالت هارليد �إن هذه �لبيانات قد توفر �سببا �آخر 
لكبح �لإف��ر�ط يف و�سف �مل�ساد�ت �حليوية، �إىل جانب منع 

ظهور جر�ثيم خارقة مقاومة للم�ساد�ت �حليوية.
و��ستخدمت �لدر��سة �جلديدة بيانات من �ل�سجل �ل�سويدي 
من  �لآلف  ع�سر�ت  لتحديد  و�مل�ستقيم  �لقولون  ل�سرطان 
ت�سخي�سهم  مت  �لذين  و�مل�ستقيم  �لقولون  �سرطان  مر�سى 

بني عامي 2010 و2016.
�ل�سويدي  �ملو�سوفة  �لأدوي���ة  �سجل  من  �لبيانات  و�سمحت 
للم�ساد�ت �حليوية  �ملر�سى  ��ستخد�م هوؤلء  بتتبع  للفريق 
بني عامي 2005 و2016. كما قارنو� مر�سى �ل�سرطان 
باأكرث من 200 �ألف �سخ�س خال من �ل�سرطان من عموم 

�ل�سكان �ل�سويديني.
ويف حني ك�سف �لفريق عن وجود �سلة و��سحة بني ��ستخد�م 
�مل�ساد�ت �حليوية و�ل�سرطان يف �لقولون �ل�ساعد، مل يجدو� 
�لقولون  ج��زء من  �أي  يف  بال�سرطانات  �لرت��ب��اط  ه��ذ�  مثل 

�لبعيد �أو �مل�ستقيم.
�لإ�سابة  يف  �لأدوي�����ة  ت�سبب  ���س��ب��ب  حت��دي��د  �ل��ف��ري��ق  و�أر�د 
بال�سرطان يف �لقولون �لقريب )�لقولون �ل�ساعد(. وللقيام 
ع��ن ميثينامني  �مل��و���س��وف  �لأدوي����ة  �سجل  ب��ذل��ك، بحثو� يف 
هيبور�ت، وهو دو�ء ي�ساعد يف منع �لتهابات �مل�سالك �لبولية 

بها  ي�سابون  �لذين  �لأ�سخا�س  ل��دى 
ب�سكل متكرر.

و�أو����س���ح���ت ه��ارل��ي��د �أن����ه ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ت���اأث���ريه �مل�ساد 
للبكترييا، �إل �أن �لدو�ء ل يغري ميكروبيوم �لأمعاء لأنه ل 
�لبول. وبناء  �رتفاع حمو�سة  �إل من خالل  ميكن تن�سيطه 
على �لنظرية �لقائلة باأن �مل�ساد�ت �حليوية تزيد من خطر 
�لأمعاء، ل  ببكترييا  �لعبث  بال�سرطان عن طريق  �لإ�سابة 
�ملتز�يدة.  �ملخاطر  بنف�س  هيبور�ت  ميثينامني  ربط  ينبغي 
ويف ت�سفية جميع بياناتهم، وجد �لفريق �أن هذ� هو �حلال: 
�لأمعاء،  بكترييا  على  توؤثر  �لتي  �حليوية  �مل�ساد�ت  فقط 
�رتباطا  �أظ���ه���رت  �ل��ت��ي  ه��ي  ه��ي��ب��ور�ت،  ميثينامني  ول��ي�����س 

ب�سرطان �لقولون.
وت���دع���م ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج �لرت���ب���اط ب���ني �مل�������س���اد�ت �حليوية 
�لقيود.  ت��و�ج��ه بع�س  ت���ز�ل  �ل��در����س��ة ل  لكن  و�ل�����س��رط��ان، 
�أي  �ل��ب��ي��ان��ات  جم��م��وع��ات  تت�سمن  مل  �مل��ث��ال،  �سبيل  وع��ل��ى 
�لتدخني  ع��اد�ت  �أو  لالأفر�د  �لغذ�ئي  �لنظام  عن  معلومات 
خطر  من  �أي�سا  تزيد  �أن  ميكن  وكلها  �لكحول،  تعاطي  �أو 
�لباحثون  يتمكن  مل  وباملثل،  �لقولون.  ب�سرطان  �لإ�سابة 
�مل�ساد�ت �حليوية  يتناولون  قد  �لذين  �ملر�سى  من حتديد 
�ملرتبط  �لأمعاء،  �لتهاب  مثل مر�س  كامنة  حلالة مر�سية 
�أي�سا ب�سرطان �لقولون. وبالإ�سافة �إىل ذلك، يوفر �ل�سجل 
�ل�سويدي لالأدوية �ملو�سوفة معلومات عن و�سفات �لأدوية، 
�نتهو� من  �لأف��ر�د قد  �إذ� كان  �أن يعك�س ما  ولكن ل ميكن 

دورة كاملة من �مل�ساد�ت �حليوية.
�إىل  بالتاأكيد  "ت�سري  فاإنها  جد�،  كبرية  �لدر��سة  لأن  ولكن 

�لجتاه �ل�سحيح"، على حد قول هارليد.
ويف غ�سون ب�سع �سنو�ت، ياأمل �لفريق يف �إجر�ء در��سة 
�لبيانات،  من  �ملزيد  تتوفر  عندما  �أك��رب،  متابعة 
�أنو�ع  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  مبعرفة  مهتمون  وه��م 
�لقولون  �سرطان  من  معينة  فرعية 
بامل�ساد�ت  �أق��وى  �رتباطا  تظهر 

�حليوية.

درا�سة تظهر ارتباطا بني بع�س امل�سادات احليوية
 وزيادة خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون

ويحدث �ل�ستيقاظ من �لنوم كجزء من قدرة �جل�سم على 
مثل  خطرة  تكون  �أن  يحتمل  �لتي  للمو�قف  �ل�ستجابة 

�ل�سو�ساء و�لأمل ودرجة �حلر�رة و�لأ�سو�ء.
�أعر��س  �أح��د  �لنومي،  �لتنف�س  �ن�سد�د  ي���وؤدي  �أن  وميكن 
�إىل  �ل�سخري،  ي�سبب  و�ل��ذي  �لنوم،  �أثناء  �لتنف�س  �نقطاع 

دفع �ل�سخ�س �إىل �ليقظة �لالو�عية.

وهذه �للحظات �ل�سغرية من �ل�ستيقاظ لن يتم تذكرها 
بال�سرورة يف �سباح �ليوم �لتايل، ولكنها �ستجعل �ل�سخ�س 

ي�سعر بالنعا�س طو�ل �ليوم.
�أ�سرت�ليا،  �أدياليد،  �أجرتها جامعة  �لتي  �لدر��سة  ووجدت 
�أنه �إذ� تكررت، فاإن هذه �ل�سطر�بات ترتبط بارتفاع �سغط 

�لدم من بني م�ساكل �سحية �أخرى.

منف�سلة  در����س��ات  ث��الث  م��ن  بيانات  �لباحثون  و��ستخدم 
�أثناء نوم ليلة  للنوم  �مل�ساركون جهاز مر�قبة  �رتدى فيها 

و�حدة.
وح�سل كل منهم على درجة مئوية من "عبء �ل�ستيقاظ"، 
ومدة  �ل��ل��ي��ل،  يف  ��ستيقاظهم  م����ر�ت  ع���دد  ج��م��ع��ت  و�ل��ت��ي 

��ستيقاظهم، ومقارنة �ملدة �لتي ق�سوها يف �لنوم �إجمال.
تر�وحت  �سنو�ت،  ع��دة  م��دى  على  �مل�ساركني  متابعة  ووق��ع 

بني �ست �سنو�ت يف �ملتو�سط و11 �سنة.
�مل�ساعد ماتيا�س  �لأ�ستاذ  �لرئي�سي،  �لدر��سة  ووجد موؤلف 
�أق��ل من  �لليل  ي�ستيقظن يف  �لن�ساء  �أن  وزم���الوؤه  بومرت، 

�لرجال.
�أك����رب، ل �سيما يف م��ا يتعلق  �ل��ت��اأث��ري�ت  ب���دت  وم���ع ذل���ك، 
بخطر �لوفاة من م�ساكل �لقلب، وهو م�سطلح عام يغطي 
�لدموية، مثل  �لأوعية  �أو  �لقلب  توؤثر على  �لتي  �حل��الت 

�ل�سكتة �لدماغية �أو �لنوبة �لقلبية.
م��ن غريهن  �أك���رث  �ل��ل��ي��ل  ي�ستيقظن يف  �ل��الئ��ي  و�ل��ن�����س��اء 
يتعر�سن  ل���ي���ال(  ن��وم��ه��ن  وق����ت  م���ن   6.5% )مب���ع���دل 
خلطر �ملوت من م�ساكل �لقلب بن�سبة ترت�وح بني 60% 
ن��وم��ا عميقا  ينمن  �ل��الئ��ي  �ل��ن�����س��اء  م��ن  �أك���رث  و100% 

ليال.
وكان خطر تعر�سهن للوفاة ب�سبب �أمر��س �لقلب و�لأوعية 
�لدموية %12.8 مقارنة ب� %6.7 لدى �لن�ساء �لالئي 

ل ي�ستيقظن ليال.
�لن�ساء  ل��دى  �لأ���س��ب��اب،  جميع  م��ن  �ل��وف��اة  خطر  ز�د  كما 
�لالتي يعانني من "�ليقظة �لالو�عية" بن�سبة ترت�وح بني 

و60%.   20%
وكانت �لنتائج �أقل �أهمية لدى �لرجال، وفقا للدر��سة �لتي 
 European Heart جملة   يف  �لثالثاء  يوم  ُن�سرت 
Journal، حيث �أن �أولئك �لذين ��ستيقظو� ليال، كانو� 
عر�سة خلطر �ملوت من �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية �أو 
�أي �سبب بن�سبة %13.4 �إىل %33.7، مقارنة ب� 9.6% 

�إىل %28 يف �لرجال �لذين مل ي�ستيقظو� كثري�.
من  لينز،  دومينيك  �ل��در����س��ة،  يف  �مل�ساركة  �ملوؤلفة  وقالت 
�لو��سح  غري  من  �إنه  ما�سرتيخت،  بجامعة  �لطبي  �ملركز 
�أنه  �إىل  �أ�سارت  لكنها  �ختالف بني �جلن�سني.  �سبب وجود 
�جل�سم  ��ستجابة  كيفية  يف  ب��الخ��ت��الف��ات  تف�سريه  ميكن 

لال�ستيقاظ يف �لليل.

عادة نوم "مير بها اجلميع تقريبا" تهدد 
الن�ساء بخطر م�ساعف للوفاة يف �سن مبكرة
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املال والأعمال

موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار تدعم اختيار 
بارادامي �سبورت�س لدبي مقًرا ملكتبها العاملي 

•• دبي-الفجر: 

دبي،  �قت�سادية  موؤ�س�سات  �إح��دى  �ل�ستثمار،  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  قامت 
ب��دع��م ���س��رك��ة ب������ار�د�مي ���س��ب��ورت�����س، وم��ق��ره��ا ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، دف���ع �ل�سركة 
�ملتخ�س�سة باإد�رة �لفعاليات �لريا�سية �ملرموقة لختيار مدينة دبي لتكون 
مقّر مكاتبها �لعاملية �لتي �ستعمل من خاللها للو�سول �إىل �أ�سو�ق �أوروبا 

و�آ�سيا و�إفريقيا. 
كما تركز �ل�سركة على متثيل �ملو�هب �ملحلية يف �ملنطقة �لتي ت�سهد �سعبية 

متز�يدة و�إقباًل كبرًي� على �لريا�سات و�لفنون �لقتالية ب�سكل خا�س. 
وقال �إبر�هيم �أهلي، مدير �د�رة ترويج �ل�ستثمار لدى موؤ�س�سة دبي لتنمية 
�لعاملية  �ل�سركات  �أرق��ى  من  و�ح��دة  �سبورت�س  ب���ار�د�مي  “تعّد  �ل�ستثمار: 
�لعاملي يف دبي لتعزيز  �إقامة مكتبها  �لريا�سي، وي�سرنا  يف جمال �لتمثيل 
متثيلها للموهوبني من �ملنطقة وخارجها مبا يتنا�سب مع �سيا�سة �لدولة 

��ستقطاب  يف  دب������ي  و�إم�����������ارة 
�مل��وه��وب��ني يف ك��اف��ة �مل��ج��الت . 
وميثل هذ� �لتو�سع �سهادة على 
�لنمو �ملتميز ومتعدد �جلو�نب، 
و�لأ�����س����ل����وب �ل�������س���م���ويل �ل����ذي 
�أف�سل  ل��ت��و�ك��ب  دب���ي  تنتهجه 
وي�سر  �ل���ع���امل���ي���ة.  �مل���م���ار����س���ات 
موؤ�س�سة دبي لتنمية �ل�ستثمار  
�أن ت�سّهل جهود �سركة بار�د�مي 
�ملنطقة،  يف  للتو�سع  �سبورت�س 
�لعالقة  تلك  ترجمة  وت�سجع 
و������س�����ر�ك�����ات  م���������س����اري����ع  �إىل 

ناجحة.«
و�أ�ساف �أهلي: “بف�سل �سهولة 

دب�����ي،  �لأع������م������ال يف  مم����ار�����س����ة 
لل�سركات  بالنمو  و�عدة  ا  فر�سً تتيح  فاإنها  �ملميز،  �ل�سرت�تيجي  وموقعها 
�لر�غبة بتعزيز تو�جدها �لعاملي. وير�فق تلك �ملز�يا تركيز �ملدينة �مل�ستمر 
على �لبتكار و�لبنية �لتحتية �مل�سممة لتجعل منها وجهة مثالية للعي�س 
و�لعمل و�لرتفيه �سو�ء للمقيمني �أو للزو�ر، كما �إن روؤية قادتنا �لر�مية �إىل 
�إيجاد �قت�ساد معريف متنوع ومتني يرّكز على �ل�سعادة جعل من دبي ودولة 

�لإمار�ت وجهة مثالية للم�ستثمرين يف جميع �لقطاعات.«
تعمل يف متثيل  ك�سركة  عاملية متميزة  ب�سمعة  �سبورت�س  ب��ار�د�مي  وتتمتع 

خمتلف  ع�������رب  �ل������ري������ا�������س������ات 
جمال  �إىل  بالإ�سافة  �ملن�سات، 
و�إد�رة  و�لإع����������الم  �لأع�����م�����ال 
من  لنخبة  �لريا�سية  �مل�سرية 
�أبرز لعبي �لريا�سات �لقتالية 
تاأ�س�ست  �ل���ق���دم.  ك���رة  ولع��ب��ي 
يد  على   2009 ع��ام  �ل�سركة 
�مل���ول���ود يف بغد�د  ع����ودة ع��ّط��ار 
ومت���ث���ل جم���م���وع���ة م����ن جنوم 
ومنهم  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  �ل��ري��ا���س��ات 
و�إزر�ئيل  ماكجريجور  ك��ون��ور 
�أدي�������س���ان���ي���ا )�ل���ب���ط���ل �حل����ايل 
بطولة  يف  �مل���ت���و����س���ط  ل����ل����وزن 
�إدو�ردز  ول�����ي�����ون   ،)UFC
توم�سون،  ون��درب��وي  و�ستيفن 

�ألتيدور،  وج���وزي  برو�ساكا،  وج��ريي  �سيبورج  وكري�س  بي�سبنج،  ومايكل 
وحممد موكيف. ويف عام 2020، بد�أ �لنجم �لعر�قي �أمري �لبازي، و�لذي 
UFC من خالل  �سبورت�س، م�ساركاته يف بطولة  ب��ار�د�مي  �سركة  متثله 
�أول نز�ل يف �أبوظبي، كما تعمل �ل�سركة مع جمموعة من �مل�ساريع �ملتميزة 
وعالمة  �ل�سني  يف   Legend Fighting بطولة  ومنها  �مل��ج��ال،  يف 
كل  �إىل  بالإ�سافة  �لر�قي،  �حلياة  باأ�سلوب  �ملخت�سة  ماكجريجور  �أوج�ست 

من عالمتي FAST و TIDIL Sports يف قطاعي �ل�سحة و�للياقة. 
دبي  لختيار  �سبورت�س  ب���ار�د�مي  دفعت  �لتي  �لأ�سباب  من  �لعديد  وهناك 
موقًعا ملكتبها �لعاملي، من �أبرزها �لتعامل �ل�ستثنائي مع جائحة كوفيد-
19 و�لذي مّكن �ملدينة من �لعودة �لآمنة �إىل ممار�سة �لعمل ب�سكل طبيعي 
قبل معظم مدن �لعامل �لأخ��رى. كما �أكدت �ل�سركة �أن �ختيار دبي �رتكز 
قربها  ب�سبب  �أف�سلية  من  يحققه  وما  �ل�سرت�تيجي  موقعها  على  كذلك 
م��ن ك��ربى �لأ����س���و�ق �لعاملية يف �أوروب����ا و�آ���س��ي��ا. وم��ن �لع��ت��ب��ار�ت �لهامة 
حيث  �لقتالية،  بالريا�سات  �لإم���ار�ت  دول��ة  تبديه  �ل��ذي  �لهتمام  كذلك 
لت�سجيع  و�ل�سرطة  �ملد�ر�س  يف  �جليوجيت�سو  تعليم  �لدولة  قيادة  فر�ست 

ممار�ستها. 
ب����دوره ق���ال ع���ودة ع��ط��ار، م��وؤ���س�����س ���س��رك��ة ب�����ار�د�مي ���س��ب��ورت�����س ورئي�سها 
جمالك.  يف  �لأف�����س��ل  ت��ك��ون  ك��ي  �ل��ع��امل��ي  �لتو�سع  م��ن  ب��د  “ل  �لتنفيذي: 
لنا  و�ت�سح  تقييم جمموعة من �خليار�ت،  �ملنطلق، عملنا على  ومن هذ� 
و�ل�سيا�سات  �لتحتية  �لبنية  �إن  – �إذ  بالفعل  �لأم��ث��ل  �خل��ي��ار  ه��ي  دب��ي  �أن 
�لأف�سل لإقامة  �لوجهة  �ملدينة جتعل منها  �لأعمال يف  و�سهولة ممار�سة 
مقرنا �لعاملي. كما �أن هناك �لعديد من �خلطط �لطموحة على �ل�سعيد 

�لقت�سادي و�لريا�سي للمنطقة، ونحن هنا للم�ساهمة يف جناحها. 
دبي  �إك�سبو  خطط  ن�ساهد  عندما  �مل�ستقبل  روع���ة  ن�ست�سرف  �أن  ميكننا 
2020، كما �أن لدّي رو�بط عاطفية وثقافية مع هذ� �ملكان ولطاملا �أردت 
�لقتالية  �لريا�سات  لالعبي  من�سة  �أطلق  �أن  ي�سرفني  �ملنطقة.  يف  �لعمل 

هنا، لن�ساهم يف تغيري �مل�سهد باملنطقة.«  
وقال �أزهر حممد �ساول، �ل�سريك ونائب �لرئي�س �لتنفيذي لدى بار�د�مي 
�سبورت�س: “منثل عدًد� من �أبرز �لريا�سيني �ملرموقني يف �لعامل، وي�سعدنا 
لدينا  �أف�سل.  ب�سكل  �إليهم  �لتعرف  على  �ملنطقة  يف  �لنا�س  �إقبال  للغاية 
لنقوم  باملنطقة  �ملميزين  �لريا�سيني  عن  م�ستمر  ب�سكل  يبحثون  خ��رب�ء 
و�إقامة  �لعمل  وم�ساريع  �جلديدة  �ل�سر�كات  لعقد  ن�سعى  كما  بتمثيلهم، 
�لإيجابية يف ق�سة  �مل�ساهمة  �إىل  – ونتطلع  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لفعاليات يف 
�ل��ن��ج��اح �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ت��ي ت��روي��ه��ا دب���ي يف ك��ل ي����وم. ف��ال��ف��ر���س �ملتاحة 
و�عدة  ا  فر�سً هناك  ب��اأن  متاًما  نوؤمن  ونحن  حم���دودة،  غري  للريا�سيني 
بالنمو و�لتمّيز لالعبي �لريا�سات �لقتالية، و�سي�ساهم مكتبنا يف دبي بدعم 

وتطوير تلك �لفر�س.« 
يذكر �أن �لريا�سة متثل قناة هامة للو�سول �إىل جمتمع متما�سك وتعزيز 
عليها  تقوم  �لتي  �ل�ستة  �لركائز  عنا�سر  �إح���دى  وه��ي  �لثقافية،  �لهوية 
�لثقايف  �لتنوع  و�نطالًقا من   .2021 �لإم��ار�ت  لروؤية  �لوطنية  �لأجندة 
�حلكومة  �أق���ّرت  فقد  �ل��ف��ري��د،  �لعاملي  وتوجهها  �ل��دول��ة  �سكان  يف  �ل��ب��ارز 
�ملقيمني يف  ي�سمح جلميع  �حت��ادًي��ا  ق��ان��وًن��ا   2018 �أب��ري��ل  �لإم��ار�ت��ي��ة يف 
�لريا�سية  �ملناف�سات  يف  بامل�ساركة  جن�سياتهم،  عن  �لنظر  وبغ�ّس  �لدولة، 

�لوطنية �ملقامة يف �لإمار�ت. 

اليوم.. انطالق معر�س ويتيك�س ودبي للطاقة ال�سم�سية
•• دبي-وام:

23 م��ن معر�س  �ل���  �ل����دورة  �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم  تنطلق 
تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة “ ويتيك�س” ودبي 
للطاقة �ل�سم�سية حتت �سعار “ يف طليعة �ل�ستد�مة 
بتوجيهات  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظمه  �ل��ذي   “
ر��سد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  م��ن  كرمية 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم 
�ل�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  وحت���ت  �هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�لأعلى  �ملجل�س  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  �سعيد  ب��ن  �أح��م��د 

للطاقة يف دبي.
ي�ستمر �ملعر�س حتى 7 �أكتوبر �جلاري يف مركز دبي 
للمعار�س يف �إك�سبو 2020 دبي وميتد على م�ساحة 
تزيد على 29،200 مرت مربع يف �لقاعات �ل�سمالية 
�لقاعات  ويف   2Bو  2Aو  1C1وB و   1A/

.1Cو  1Bو  1A جلنوبية�
و��ستقطب �ملعر�س هذ� �لعام �أكرث من 1200 �سركة 
 10 �إىل  �إ�سافة  ر�عية  موؤ�س�سة  و61  دول��ة   55 من 
�أجنحة دول هي �ململكة �لعربية �ل�سعودية وجمهورية 
وبلجيكا  و�أملانيا  و�سوي�سر�  و�إيطاليا  �لعربية  م�سر 

و�أيرلند� وبولند� وكوريا �جلنوبية وت�سيلي.
للجمهور  دعوتها  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  وج���ددت 
�مل���د�ر����س و�جل���ام���ع���ات لزيارة  و�مل��خ��ت�����س��ني وط����الب 
�مل���ع���ر����س و�ل���ت���ع���رف �إىل �آخ�����ر �ل���ت���ط���ور�ت و�أح�����دث 
�لتقليدية  و�ل���ط���اق���ة  �مل���ي���اه  ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�ملتجددة و�لبيئة و�مل�ساركة يف �لندو�ت وور�س �لعمل 
خالل  تنظم  �لتي  �لنقا�سية  و�جلل�سات  �ملتخ�س�سة 
�مل��ع��ر���س مب�����س��ارك��ة خ����رب�ء وخم��ت�����س��ني يف خمتلف 
و�لبتكار  �لذكية  و�مل��دن  �لأخ�سر  �لقت�ساد  جم��الت 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة. و�أك�����د م��ع��ايل ���س��ع��ي��د حممد 
لهيئة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �لع�سو  �ل��ط��اي��ر 
ويتيك�س  معر�س  وموؤ�س�س  رئي�س  دبي  ومياه  كهرباء 
�ملعر�س  �ل��دورة من  �أن هذه  �ل�سم�سية  ودب��ي للطاقة 
ليكونو�  و�ل��زو�ر  للعار�سني  ��ستثنائية  فر�سة  ت�سكل 
جزء�ً من �أول �إك�سبو دويل يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا و�أحد �أو�ئل �لفعاليات �لكربى 

يف �لعامل منذ بدء جائحة “ كوفيد-19«.
�ل�سم�سية”  للطاقة  ودب��ي  “ويتيك�س  �أ�سبح  و�أ���س��اف 
�أك�����رب م��ع��ر���س م���ن ن���وع���ه يف �مل��ن��ط��ق��ة و�أح������د �أك���رب 
ويوفر  �ل��ع��امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �ملتخ�س�سة  �مل��ع��ار���س 
و�لعاملية  �ملحلية  و�ملوؤ�س�سات  لل�سركات  فريدة  فر�سة 
�أف�سل  وت���ب���ادل  وخ��دم��ات��ه��ا  منتجاتها  ل���س��ت��ع��ر����س 

�مل��م��ار���س��ات و�خل������رب�ت م���ع �مل�����س��ارك��ني م���ن خمتلف 
وبناء  �ل�سفقات  لعقد  فر�سة  وي�سكل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
�ل�سر�كات و�لطالع على �أحدث �لتقنيات و�لبتكار�ت 
و�لتعرف �إىل �حتياجات �ل�سوق يف ظل زيادة �لعتماد 
ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة يف دولة 
�أن  �إىل  و�أ�سار معاليه  ع��ام.  ب�سكل  و�ملنطقة  �لإم���ار�ت 
�ملعر�س ي�سكل فر�سة �سنوية للتعّرف على �لتطور�ت 
�ملت�سارعة و�لتحديات �لتي ت�سهدها قطاعات �لكهرباء 
و�مل��ي��اه و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل��ن��ف��ط و�ل��غ��از و�ل��ط��اق��ة �ملتجددة 
و�ملمار�سات  �حل��ل��ول  �أف�سل  ع��ن  و�لبحث  و�لنظيفة 
�لأفكار  تبادل  �لبيئية عالوة على  �لتحديات  ملو�جهة 
يف  و�حل��ل��ول  �لتقنيات  �أح����دث  ومناق�سة  و�خل����رب�ت 
و�لبتكار  �لذكية  و�مل��دن  �لأخ�سر  �لقت�ساد  جم��الت 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.
وندوة  جل�سة   17 دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  وتعقد 
�خل���رب�ء  م��ن  ن��خ��ب��ة  مب�����س��ارك��ة  متخ�س�سة  نقا�سية 
�ليوم  خ��الل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف  و�ملخت�سني 
�لأول من �لدورة �ل� 23 من معر�س تكنولوجيا �ملياه 
و�لطاقة و�لبيئة /ويتيك�س/ ودبي للطاقة �ل�سم�سية 
�أبرز  على  �مل��ع��ر���س  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  جل�سات  وت��رك��ز 
��ستد�مة  �أكرث  �مل�ساهمة يف حتقيق م�ستقبل  �لعو�مل 
�لزدهار.  وحتفيز  �لكربونية  �لنبعاثات  من  و�حل��د 
يف  نوعية  نقلة  �ملفتوحة  “�لطاقة  جل�سة  وتناق�س 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�����س��رك��ات  �لطاقة”  “�سفرية  حتقيق 

�لذي  �ل��ت��ح��ول  ���س��وء  ع��ل��ى  �مل�ستقبلية  �خل��دم��ات��ي��ة 
�لتقنيات  ت��ط��ور  ع��ن  و�ل��ن��اجت  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ي�سهده 
م�سادر  وزي�����ادة  �مل�ستهلك  ���س��ل��وك  وت��غ��ري  �جل���دي���دة 
�لتحول  “حتفيز  جل�سة  وت��رك��ز  �مل��ت��ج��ددة.  �ل��ط��اق��ة 
دور  على  و�لتحديات”  �لفر�س  لل�سركات:  �مل�ستد�م 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  �أنحاء  جميع  من  �ل�سركات 
للتحول  م�ستد�ما  حمركا  بو�سفها  �أفريقيا  و�سمال 
�إىل �حلد من �لنبعاثات �لكربونية و�لأهد�ف �ملرجوة 
�لتي  و�لتحديات  �لفر�س  �إىل  �إ�سافة   2030 لعام 

تعيق حتقيق هذه �لأهد�ف.
�لبحر  م��ي��اه  “حتلية  جل�سات  �أي�����س��اً  �لهيئة  وتنظم 
مل�ستقبل  ذكية  و”طاقة  �لتقليدية”؛  غ��ري  بالطاقة 
�ملرنة  و”�ل�سبكات  �ملتجددة”؛  و”�لطاقة  م�ستد�م”؛ 
و”�لذكاء  �لعد�د�ت”؛  و”حلول  �لكربون”؛  و�إز�ل���ة 
�لذكية  �ل�سبكة  و”من�سة  �لأ�سول”؛  �إد�رة  يف  �ملعزز 
لهيئة كهرباء ومياه دبي - ق�سة جناح!”؛ و”�لعد�د�ت 
�لذكية يف �ملدينة �لذكية”؛ و”تقييم �ل�سرر �لرقمي - 
�لبتكار يف �إد�رة دورة حياة �لأ�سول”؛ و”تعزيز �لذكاء 
و�ل�سالمة  للكهرباء  �ملثلى  �لتكلفة   - �ل�سطناعي 
�لن�سطة”؛ و”�لتقنيات �لنا�سئة لأنظمة �لأمن �ملادي 

يف �لبنية �لتحتية للموؤ�س�سات �خلدماتية«.
يف  ق��ي��ادي��ة  �أدو�ر�ً  لتتوىل  �مل����ر�أة  “متكني  جل�سة  ويف 
جمال  يف  ر�ئ������د�ت  ن�����س��اء  ت�����س��ارك  �لطاقة”  حت����ول 
�ملزيد  ت�سجيع  �سبل  حول  �أفكارهن  �ملتجددة  �لطاقة 

�ل�سركات  يف  ق��ي��ادي��ة  �أدو�ر  ت���ويل  ع��ل��ى  �ل��ن�����س��اء  م��ن 
وتركز  �ملتجددة.  �لطاقة  يف  �ملتخ�س�سة  و�ملوؤ�س�سات 
�مل�ستد�م”  �لنمو  �أم��ل  �لد�ئري:  “�لقت�سادي  جل�سة 
�أكرث  �لقت�ساد  جعل  �إىل  تهدف  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  على 
��ستد�مة من خالل تقليل �لنفايات ب�سكل كبري؛ فيما 
�جلن�سيات  متعددة  �سركات  روؤ���س��اء  م��ن  نخبة  ي��ق��دم 
وتوقعات  خ��ط��ط  �ل���ط���اق���ة:  “كفاءة  ج��ل�����س��ة  خ����الل 
�مل�ستقبلية  خططهم  ح��ول  و�ف��ي��اً  �سرحاً  �مل�ستقبل” 
وت���ت���ن���اول جل�سة  �ل���ط���اق���ة.  �����س���ت���خ���د�م  ل��ت��خ��ف��ي�����س 
لت�سريع  �أ���س��ا���س��ي  حم���رك  �مل��ت��ج��دد:  “�لهيدروجني 
م�ستجد�ت  �أح��دث  �لكربونية”  �لنبعاثات  من  �حلد 
�إىل  بالإ�سافة  �ملتجدد  �لهيدروجني  وتخزين  �إن��ت��اج 
��ستخد�ماته �ملحتملة للحد من �لنبعاثات �لكربونية 
�لقطاعات  خمتلف  يف  ت��ك��ام��اًل  و�أك����رث  ���س��ري��ع  ب�سكل 
ودبي  ويتيك�س  م��ع��ر���س  �أن  �إىل  ي�����س��ار  �لق��ت�����س��ادي��ة 
من  �ل�سابعة  �ل���دورة  م��ع  يتز�من  �ل�سم�سية  للطاقة 
تنظمها  �لتي  �لأخ�سر”  لالقت�ساد  �لعاملية  “�لقمة 
لالقت�ساد  �لعاملية  و�ملنظمة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
�ل�سركاء  م���ن  جم��م��وع��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  �لأخ�������س���ر 
2021 حت��ت �سعار  �أك��ت��وب��ر  6 و7  �ل��دول��ي��ني ي��وم��ي 
“ح�سد �جلهود مل�ستقبل م�ستد�م” مب�ساركة نخبة من 
�لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  من  �ل��ق��ر�ر  و�سناع  �مل�سوؤولني 
�لتعاون  ومنظومة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �آليات  ملناق�سة 

�لدويل للو�سول �إىل �قت�ساد �أخ�سر عاملي.

»اأراد« تبا�سر العمل باملرحلة الثانية من جممع مدار يف م�سروع اجلادة بال�سارقة

م�سرف الإمارات للتنمية ومكتب اأبوظبي لل�سادرات يوقعان اتفاقية تعاون لدعم حلول التمويل املبتكرة لل�سركات الوطنية
•• اأبوظبي-الفجر: 

وقع م�سرف �لإمار�ت للتنمية ومكتب 
�لتابع  ل��ل�����س��ادر�ت )�أدك�������س(  �أب��وظ��ب��ي 
�تفاقية  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ل�����س��ن��دوق 
�جلهود  ت��ن�����س��ي��ق  �إىل  ت���ه���دف  ت���ع���اون 
�ل�سركات  ق�����درة  ل��ت��ع��زي��ز  �مل�����س��رتك��ة 
للح�سول  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �لعاملة 
على جمموعة متنوعة من �خلدمات يف 

جمايل �لتمويل وت�سهيل �ل�سادر�ت. 
حممد  �أح��م��د  �ل�سيد  �لتفاقية  ووق��ع 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل�سرف  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ن��ق��ب��ي 
�لإمار�ت للتنمية، و�ل�سيد �سعيد حمد 
�أبوظبي  ملكتب  �لعام  �ملدير  �لظاهري، 

لل�سادر�ت بالإنابة.
�لدور  �لتعاون يف �سوء  �تفاقية  وتاأتي 
�ملحوري �لذي يلعبه م�سرف �لإمار�ت 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ي��ل  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل�����س��ت��د�م��ة ع��ن ط��ري��ق ت��وف��ري حلول 
�ل�سركات  ل���دع���م  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��ت��م��وي��ل 
�ل���������س����غ����رية و�مل����ت����و�����س����ط����ة ومت����وي����ل 
�لقطاعات  لنمو  ت��ع��زي��ز�ً  �ل�����س��ن��اع��ات، 
و�لتي  �لوطني،  �لقت�ساد  يف  �حليوية 
�أبوظبي  مكتب  �أه����د�ف  م��ع  تتما�سى 
لل�سادر�ت �لذي ي�سعى لدعم �لقت�ساد 
�لوطني وتعزيز قدر�ته �لتناف�سية من 
وخدمات  �ل�سلع  نطاق  تو�سيع  خ��الل 
�ل��ت�����س��دي��ر وف��ت��ح �أ����س���و�ق ج��دي��دة لها 

لزيادة معدلت �ل�سادر�ت �لوطنية. 
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ���س��ع��ادة حممد 
ع��ام �سندوق  م��دي��ر  �ل�����س��وي��دي،  �سيف 
�للجنة  رئ���ي�������س  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  �أب���وظ���ب���ي 

�لتنفيذية لل�سادر�ت:
 “ نحن فخورون بالتعاون مع م�سرف 
�لإم��ار�ت للتنمية و�لدخول يف �سر�كة 
�لعمل  م����ن  مت��ك��ن��ن��ا  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

•• ال�شارقة -وام:

�لعقاري  للتطوير  “�أر�د”  �سركة  �أر�ست 
�أول عقد �إن�سائي لت�سييد �ملرحلة �لثانية 
من جمّمع “مد�ر” مل�سروع “�جلادة” يف 
قلب �ل�سارقة �جلديد �لذي مت �فتتاحه 
�ل��ع��ائ��ل��ي��ة يف فرب�ير  ل��ل��رتف��ي��ه  ك��وج��ه��ة 
2020 وتت�سمن تو�سعة مناطق �لتنّزه 
ق��دم مربع و تو�سعة  �أل��ف   460 ب��و�ق��ع 
�إن�ساء مركز  �إىل  �إ�سافة  �ساحة �لتزحلق 
�سحة ولياقة متكامل على م�ساحة تزيد 

عن 110 �آلف قدم مربع .
و قال �أحمد �خل�سيبي �لرئي�س �لتنفيذي 
يف �أر�َد لقد �أثبت جمّمع “ مد�ر “ مكانته 
عائلية  ترفيهية  وجهة  �أ���س��رع  باعتباره 
ز�ره  �لإم���ار�ت حيث  من��و�ً على م�ستوى 
منذ �إن�سائه حو�يل مليوين ز�ئر مبعدل ً 
�أكرث من مائة �ألف ز�ئر �سهرياً .. معربا 
عن ثقته باأن �ملر�فق �جلديدة يف �ملجّمع 
يف  وت�ساهم  �إيجابية  ب��اأ���س��د�ء  �ستحظى 
�إ�سافة  �ملوقع  �إىل  �لز�ئرين  ع��دد  زي��ادة 
ب��امل��زي��د من  ب��اجل��ادة  �ملقيمني  رف��د  �إىل 

�لوطني  �لق��ت�����س��اد  ل��دع��م  �مل�����س��رتك 
وت����وف����ري ح����ل����ول مت���وي���ل���ي���ة وب����ر�م����ج 
مبتكرة تتما�سى مع متطلبات �ملرحلة 
�حلالية و�لتوجهات �مل�ستقبلة �لهادفة 
�إىل تعزيز �لقدرة �لتناف�سية لل�سركات 
ودعم  �لدولية  �لأ���س��و�ق  يف  �لإمار�تية 

�نت�سارها على نطاق و��سع«.
وتعليقاً على �لتفاقية، قال �ل�سيد �أحمد 
تاأتي هذه �خلطوة يف  �لنقبي:  حممد 
�جلديدة  �ل�سرت�تيجية  حتقيق  �إط��ار 
للم�سرف، و�لتي تركز على دعم �لنمو 
�مل�����س��ت��د�م ل��الق��ت�����س��اد �لإم����ار�ت����ي، من 
مبا�سرة  بطرق  �لتمويل  توفري  خالل 
�لكربى  ل��ل�����س��رك��ات  م��ب��ا���س��رة  غ���ري  �أو 
تلك  وخا�سة  و�ملتو�سطة،  و�ل�سغرية 
�ل��ع��ام��ل��ة يف �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ن��اع��ي، �إىل 
جانب فتح �أ�سو�ق جديدة لها لت�سدير 

منتجاتها وتطوير بيئة �أعمالها.

�لتفاقية  “متثل  �ل��ن��ق��ب��ي:  و�أ����س���اف 
�لتعاون  م�����س��رية  يف  �إ���س��اف��ي��ة  خ��ط��وة 
دولة  �أه���د�ف حكومة  �لوطني لإجن��از 
�لإمار�ت وقيادتها �لر�سيدة من خالل 
�لعاملة  �جل��ه��ات  ب��ني  �ل�سر�كة  تعزيز 
يكفل  مبا  �حلكومية  �ملنظومة  �سمن 
�ملرونة و�لكفاءة يف عمليات  �ملزيد من 

�لدعم �ل�ساملة �ملقدمة للقطاع.
�ل�����س��ي��د �سعيد حمد  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�أبوظبي  م��ك��ت��ب  ي��ع��م��ل  �ل����ظ����اه����ري: 
ت�سهيالت  ت���وف���ري  ع���ل���ى  ل���ل�������س���ادر�ت 
على  �خلارجيني  للم�سرتين  �ئتمانية 
�سكل قرو�س و�سمانات لتمكينهم من 
���س��ر�ء �سلع وخ��دم��ات �إم��ار�ت��ي��ة، وذلك 
�لوطنية  �ل�����س��ادر�ت  م��ع��دلت  ل��زي��ادة 
ياأتي  حيث  لها،  ج��دي��دة  �أ���س��و�ق  وفتح 
�لتعاون مع م�سرف �لإمار�ت للتنمية 
ربط  �سياق  يف  متميزة  خطوة  مبثابة 

�مل���ق���دم للقطاع  �ل���دع���م  ك��اف��ة ح��ل��ق��ات 
�ل�سناعي من �لتمويل �إىل بيئة �لعمل 

و�سوًل �إىل �لت�سويق و�لت�سدير.« 
وتابع �لظاهري بالقول: 

لل�سادر�ت  �أبوظبي  مكتب  يف  “ن�سعى 
وطني  �قت�س��اد  بن����اء  يف  �مل�ساهمة  �إىل 
م��ت��ن��وع وم�����س��ت��د�م م���ن خ���الل متويل 
�لنفطية  غ���ري  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�������س���ادر�ت 
و�ملناف�سة  ل��ل��دخ��ول  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز 
�أن  �إىل  لف��ت��اً  �لعاملية”،  �لأ����س���و�ق  يف 
�أبوظبي لل�سادر�ت يقدم قائمة و��سعة 
�ستتيح  �لتمويلية، حيث  من �خليار�ت 
متعاملي  تعريف  �لتعاون  �تفاقية  لنا 
م�سرف �لإم��ار�ت للتنمية بها وكيفية 

�ل�ستفادة منها.
�ل���ت���ع���اون مبوجب  وت�����س��م��ل جم�����الت 
بني  �ملتاحة  �لبيانات  تبادل  �لتفاقية 
�لطرفني وو�سع خطط لإيجاد فر�س 

�مل���ر�ف���ق �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 
وحد�تهم �ل�سكنية.

وق���د ت��ول��ت ���س��رك��ة زه���ا ح��دي��د �لعاملية 
ت�����س��م��ي��م جم����ّم����ع م�������د�ر و�ل��������ذي يعد 

�لأكرب من نوعه على م�ستوى �لإمار�ت 
قدم  م��ل��ي��ون   1.9 مب�ساحة  �ل�سمالية 
مركز  �حلالية  �مل��ر�ف��ق  وتت�سمن  مربع 
للمطاعم  ز�د  ورك��ن  �جل���ادة  ��ستك�ساف 

مغامر�ت  ومنطقة  �ل�����س��ي��ار�ت  وطلبات 
و�سينما  ل��ل��ت��زح��ل��ق  و���س��اح��ة  ل��الأط��ف��ال 
فعاليات  وق���اع���ة  ل��ل�����س��ي��ار�ت  جم��ان��ي��ة 

ومنطقة �ألعاب مائية وم�سرح خارجي.

متويلية م�سرتكة و�لو�سول �إىل حلول 
بدورها  ����س���ت���وؤدي  م��ب��ت��ك��رة  مت��وي��ل��ي��ة 
�لتمويل  م�سادر  توفري  يف  للم�ساهمة 
وت�سجيع  �ل�����س��ادر�ت  لتنمية  �ل��الزم��ة 
على  ومنتجاتها  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����س��رك��ات 

�لت�سدير �إىل خارج دولة �لإمار�ت.  
لتنظيم  �لطريق  �لتفاقية  متهد  كما 
ور�����س ع��م��ل م�����س��رتك��ة ب��ه��دف تعزيز 
�ملتبادلة  و�خل��دم��ات  باملنتجات  �لوعي 
ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف منو  �ل���ط���رف���ني  ب����ني 
و�لتعاون  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة،  �ل���������س����ادر�ت 
حول  �لإمكانيات  توحيد  يف  �مل�سرتك 
�ملبادر�ت و�مل�ساريع لت�سجيع �ل�سادر�ت 
�لوطنية مع �إمكانية �لرتويج ملنتجات 
�ملن�سة  �ل��ط��رف��ني على  ك��ال  وخ��دم��ات 
�للكرتونية للطرف �لآخر، مما يتيح 
للمتعاملني مع كال �لطرفني �لتعرف 
و�لو�سول �إىل خدمات �لطرف �لآخر. 

وي��ق��ع م����د�ر يف ق��ل��ب “ �جل����ادة “ �أكرب 
تاريخ  يف  �ل�ستعمالت  متعدد  م�سروع 
تبلغ  �إجمالية  مبيعات  بقيمة  �ل�سارقة 
24 م��ل��ي��ار دره����م ومت��ت��د �جل�����ادة على 
24 مليون قدم مربع حيث مت  م�ساحة 
�أر���س كربى  �آخ��ر قطعة  تطويرها على 
يف ق��ل��ب �ل�����س��ارق��ة �جل��دي��د وت�����س��م بني 
جنباتها جمموعة من �لأحياء �ل�سكنية 
�ملر�فق  �لع�سرية وجمموعة كبرية من 
و�لرتفيهية  و�ل���ف���ن���دق���ي���ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
و�لريا�سية و�لتعليمية و�ل�سحية �سمن 
بعناية  ت�سميمه  مت  رئ��ي�����س��ي  خم��ط��ط 
�مل�����س��اح��ات �خل�سر�ء  م���ن  �ل��ع��دي��د  م���ع 

و�ملن�ّسقة.
ي�����س��ار �إىل �أن�����ه ق���د مت���ت �مل���ب���ا����س���رة يف 
�لأع���م���ال �لإن�����س��ائ��ي��ة يف �جل����ادة يف عام 
من  جمموعة  �أول  ت�سليم  ومت   2018
2021 ومت  ل��ل��م��ال��ك��ني م��ط��ل��ع  �مل���ن���ازل 
900 منزل تقريباً �سمن  �لنتهاء من 
�لعام  ه��ذ�  �مل�����س��روع  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة 
�جلادة  يف  م��در���س��ة  �أول  ��ستقبلت  ك��م��ا 

طالبها خالل �سهر �أغ�سط�س �ملا�سي.
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املال والأعمال

�سلطة دبي للخدمات املالية توفر الإطار التنظيمي الالزم لدعم م�ستقبل الأعمال املالية
�أكرث دول �لعامل �بتكاًر�، �لأمر �لذي �سيدفع �ملزيد من �لأعمال 
لعملياتها.  كمركز  �ل��دول��ة  �ختيار  على  �لبتكار  على  �لقائمة 
خطط  �سميم  يف  �مل��ال��ي��ة  �لأع��م��ال  م�ستقبل  ي��ت��و�ج��د  وب��امل��ث��ل، 
تطوير مركز دبي �ملايل �لعاملي، �ملركز �ملايل �لر�ئد يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا. و�ليوم، ُيعد مركز دبي 
3،200 �سركة وما يقرب من  �ملايل �لعاملي موطًنا لأكرث من 
�ملجتمع �ملهني �لكبري تخ�سع  هذ�  و�سمن  موظف.   28،000
و108  مدقق  و17  وم�سجلة  مالية  خ��دم��ات  �سركة   521
�سركة غري مالية لتنظيم �سلطة دبي للخدمات �ملالية، ويقرتب 
مليار   200 �لآن من  �ملالية  �سركات �خلدمات  �أ�سول  �إجمايل 

•• دبي-الفجر: 

تو��سل �سلطة دبي للخدمات �ملالية، �ملنظم �مل�ستقل ملركز دبي 
�ملايل �لعاملي، تعزيز �إطارها �لتنظيمي من خالل �لرتكيز على 
�لعا�سفة  �لتقنية  للتطور�ت  �ملالية. فنتيجة  �لأعمال  م�ستقبل 
�لتنظيمي  للدور  �أ�سبح  �لعامل  �أنحاء  �ملايل يف جميع  بالقطاع 
�أ�سا�سية  ركيزة  �لبتكار  وُيعد  وقت م�سى.  �أي  �أكرب من  �أهمية 
ما  وه��و  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لقت�سادي  للنمو 
�إقليمًيا مبوؤ�سر  �لأوىل  �ملرتبة  موؤخًر� يف  ت�سنيفها  يت�سح من 
من  كو�حدة  مكانتها  بذلك  مر�سخة   2020 �لعاملي  �لبتكار 

دولر �أمريكي. كما ت�سهد لئحة �ل�سركات �لر�غبة يف �لن�سمام 
فا�سل  قال  �ل�سياق  م�ستمًر�. يف هذ�  �ل�سلطة منًو�  تنظيم  �إىل 
�ملالية:  ل��ل��خ��دم��ات  دب���ي  �سلطة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ع��ل��ي، 
“ب�سفتنا �ملنظم �مل�ستقل ملركز دبي �ملايل �لعاملي، �سنو��سل عملنا 
على تعزيز �لعد�لة و�ل�سفافية و�لكفاءة و�حلفاظ عليها بقطاع 
�خلدمات �ملالية. ونحن �لآن ب�سدد ��ستك�ساف و�عتماد �لعديد 
من �حللول �ملبتكرة لتعزيز دورنا �لتنظيمي كجزء من حملتنا 
�ملعايري  لأعلى  تقدمينا  �سمان  و�سنو��سل  �لرقمي.  للتحول 
�لعاملية مبا يتو�فق مع �أف�سل �ملمار�سات و�لقو�نني �ملعمول بها 

يف �لوليات �لق�سائية �ملالية �لر�ئدة حول �لعامل.«

الرئي�ض التنفيذي لأدنوك يت�سلم جائزة �سخ�سية العام التنفيذية يف قطاع الطاقة لعام 2021 من اإنرجي اإنتليجن�ض 

�سلطان اجلابر: روؤية وحكمة وتوجيهات حممد بن زايد م�سدر الإلهام ودافع للنجاح والتميز

•• اأبوظبي - وام:

ت�سّلم معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وزي��ر  �جل��اب��ر، 
و�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����س��و  �مل��ت��ق��دم��ة، 
�لتنفيذي لأدنوك وجمموعة �سركاتها، 
�أم�س جائزة “�سخ�سية �لعام �لتنفيذية 
من   ”2021 ل��ع��ام  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
موؤ�س�سة “�إنرجي �إنتليجن�س” �لتي تعد 
�ل��ط��اق��ة. وتعك�س  �أه��م ج��ائ��زة يف قطاع 
ه����ذه �جل����ائ����زة ري������ادة دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�لطاقة  ل��ق��ط��اع  �مل�ستقبلية  وروؤي���ت���ه���ا 
ونهجها يف تنويع م�سادر �لطاقة وخلق 

فر�س �قت�سادية يف هذه �ملجالت.
ويف ك��ل��م��ت��ه خ���الل ت�����س��ل��م �جل���ائ���زة عن 
�إنتليجن�س”،  �إن��رج��ي  “منتدى  يف  ُبعد 
�أحمد  بن  �سلطان  �لدكتور  معايل  ثّمن 
يف  �لر�سيدة  �لقيادة  دع��م  عالياً  �جلابر 
دولة �لإمار�ت ممثلة يف �ساحب �ل�سمو 
�آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن 
�ل�سمو  و�ساحب  “حفظه �هلل”  �لدولة 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي “رعاه �هلل” و�ساحب �ل�سمو 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
للقو�ت �مل�سلحة ..كما ثّمن معاليه روؤية 
�ملالية  لل�سوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ودع���م 
و�لقت�سادية يف �أبوظبي، وجمل�س �إد�رة 
�لتنفيذية  �للجنة  وتوجيهات  �أدن���وك، 
ملجل�س �إد�رة �أدنوك برئا�سة �سمو �ل�سيخ 
�آل نهيان،  ز�ي����د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  خ��ال��د 
ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 

رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي.
“�إن �حل�سول على هذه  وق��ال معاليه: 
�لروؤية  لول  ليتحقق،  يكن  مل  �جلائزة 
�سيدي  من  �لد�ئمة  و�مل�ساندة  و�ل��دع��م 
ز�يد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لد�عم  ..فهو  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�لأول لكل ما حققته من �إجناز�ت، �سو�ًء 
�أدن����وك يف خمتلف  �أو خ���ارج  �أدن����وك  يف 
�ملهام �لأخ��رى ..وه��و من جعلني �أوؤمن 
رحلة  يف  ل��ل��م�����س��ت��ح��ي��ل  وج�����ود  ل  ب���اأن���ه 
�لإلهام  وم�سدر  �لقدوة  ..فهو  �لنجاح 

بحكمته وروؤيته �لثاقبة ..وعندما ت�ستد 
ِنعَم  �سموه  ف��اإن  و�مل�ساعب،  �لتحديات 

�لد�عم و�ملُعني«.
بالف�سل لأ�سرتي  �أدين  “كما  و�أ�ساف:   
�لتي ر�فقتني ودعمتني طو�ل م�سريتي 
�أثّمن دورك��م، زمالئي  �أن  ..ول يفوتني 
�لكر�م يف قطاع �لطاقة، فقد دعمتموين 
باأفكاركم ون�سائحكم �لبّناءة يف خمتلف 
�لأوقات، ولكم مني كل �ل�سكر ..كما �أقّدر 
�جلهود �ملخل�سة و�لدوؤوبة لزمالئي يف 
�لعمل، وكذلك دعم �سركائنا يف جمالت 
..ه��ذه �جلائزة هي  �لأع��م��ال  وقطاعات 
نتاج جهد وعمل جماعي، ودليل على �أن 

�لنجاح �أ�سا�سه �لتعاون و�ل�سر�كة«.
“�إنرجي  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع��ال��ي��ه  و����س���ك���ر   
على  �جل��ائ��زة  تنظم  �لتي  �إنتليجن�س” 
�ملعرفة  �آف����اق  تو�سيع  يف  �ل��ب��ارز  دوره����ا 

بقطاع �لطاقة.
جتربته  ع�����ن  �حل�����دي�����ث  �إط����������ار  ويف   
�أ�سار  �مل��ه��ن��ي��ة،  وم�����س��ريت��ه  �ل�����س��خ�����س��ي��ة 
�جلابر  �أح��م��د  �سلطان  �لدكتور  معايل 
له  �مل��غ��ف��ور  �مل��وؤ���س�����س  �ل��و�ل��د  �إىل ف�سل 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “طيب 
ملو�طني  �لفر�س  توفري  يف  ثر�ه”  �هلل 

�لدولة لتحقيق طموحاتهم.
كنت  ���س��غ��ري،  “منذ  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال 
�أحلم  وكنت  مهند�ساً،  �أ�سبح  �أن  �أمتنى 
بالعمل لدى �سركة �أدنوك ..ومن خالل 
�ل�سيخ  بنيانها  �أ���س�����س  دول���ة  يف  ن�����س��اأت��ي 
�هلل  “طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
�حللم،  ه��ذ�  حتقيق  ��ستطعت  ثر�ه”، 
�أر����س���ى، رح��م��ه �هلل، رك��ائ��ز �سلبة  ف��ق��د 
لوطن ي�سارك خري�ته مع جميع �أبنائه 
طاقاتهم  ك���ام���ل  لإط������الق  وي��ح��ف��زه��م 
..وك���ان و�ل���دي م��ن �جليل �لأول �لذي 
ي�سجعني  وك��ان  �ل��دول��ة،  تاأ�سي�س  �سهد 
على �لجتهاد وبذل �أق�سى ما يف و�سعي 
لتحقيق �أحالمي، و�لأهم من ذلك، �أنه 
غر�س يف نف�سي حب �لوطن، و�أن �أترجم 
�لعمل  و�لقيادة من خالل  �لوطن  حب 

و�لإجناز و�لإنتاجية«.
 و�أ�ساف: “هذه �لقيم قادت طريقي يف 
هناك  ك��ان  و�إذ�  م��ن حياتي،  ك��ل حلظة 
لأرد جزء�ً  �ليوم  تقدميه  �سيء ميكنني 
ب�����س��ي��ط��اً م���ن ف�����س��ل وط���ن���ي، ف��ه��ي تلك 

طو�ل  تعلمتها  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة  �ل���درو����س 
مع  م�ساركتها  و�أود  �ملهنية  م�سريتي 
�أب��ن��ائ��ي، وم��ع �لأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة ..ومن 
�أ�سا�سه  �ملتميز  �لعمل  �أن  �لدرو�س،  هذه 
ثمرتها  �ملثابرة  و�أن  و�ملثابرة،  �لجتهاد 
�ل��ن��ج��اح ..ف��ك��ل �ل��ت��ع��ب �ل���ذي ت��ب��ذل��ه يف 
�إذ�  ب�����س��ه��ول��ة  ت��ن�����س��اه  �أن  ع��م��ل��ك، مي��ك��ن 
تذكرت �أنك تعمل لت�سنع �لفرق وحتقق 

�لنتائج و�لتاأثري �ملطلوب«.
�إنتليجن�س”  “�إنرجي   و�أ�سادت موؤ�س�سة 
يف ب���ي���ان م��ن��ح �جل���ائ���زة ب���ال���دور �ل���ذي 
ق����ام ب���ه م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
�لنوعية  �لنقلة  تنفيذ  يف  �جلابر  �أحمد 
وع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ح��دي��ث و�ل��ت��ط��وي��ر �لتي 
ت�سهدها �أدنوك كنموذج لتطوير �سركات 

�لنفط �لوطنية.
بن  �سلطان  �لدكتور  �ختيار معايل  ومت 
قبل  من  باجلائزة  للفوز  �جلابر  �أحمد 
�سركات  لكربيات  �لتنفيذيني  �لروؤ�ساء 

�لطاقة حول �لعامل.
�أحمد  �سلطان  �لدكتور  معايل  و�أو�سح   
تطور�ً  �سهد  �لطاقة  قطاع  �أن  �جل��اب��ر 
�إىل  �لآون���ة �لأخ����رية، م�سري�ً  ك��ب��ري�ً يف 
و�لتكيف  باملرونة  �لقطاع  حتلي  وجوب 
��ستمر�رية  ل�سمان  �ل�سوق  ظ��روف  مع 

�لأعمال يف �مل�ستقبل.
باإعادة  �مل��ن��اخ  ت��غ��ري  ب���د�أ  “لقد  وق����ال:   
للم�سهد  �جل����وه����ري����ة  �مل����الم����ح  ر����س���م 
و�ل�سيا�سات  و�لقت�سادي  �جليو�سيا�سي 
..ون�ساأت  �ل��ط��اق��ة  مبنظومة  �خل��ا���س��ة 
�لطاقة  مل��زي��ج  ت��ع��ي��د  م�����س��ادر ج���دي���دة 
تغرّي  حديثة  تقنيات  ..وظهرت  تو�زنه 
..ويف ظل  �مل��ع��ه��ودة  �لعمل  �أمن���اط  م��ن 
هذه �لتغرّي�ت، يجب �أن نتحلى باملرونة 
ل�سمان ��ستمر�رية �أعمالنا يف �مل�ستقبل 
�أعمالنا  ..وعلينا مو��سلة �ل�ستثمار يف 
�لأ�سا�سية ملو�كبة �لطلب �ملتز�يد ..ولبد 
�لعامل  ي�سعى  كله، فيما  نقوم بذلك  �أن 
وهذ�  كوفيد-19،  جائحة  من  للتعايف 
يجعل �ل��دور �ل��ذي يقوم به �مل�سوؤول يف 
ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة يف �ل��وق��ت �حل���ايل �أكرث 

�سعوبة من �أي وقت م�سى«.
�ل��دك��ت��ور �سلطان   و����س��ت��ع��ر���س م��ع��ايل 
قادته  كيف  كلمته  يف  �جلابر  �أحمد  بن 
م�سريته �ملهنية �إىل تنفيذ روؤية �لقيادة 

خالل  م��ن  “م�سدر”  �سركة  بتاأ�سي�س 
�ل�سمو  ل�ساحب  �ل�ست�سر�فية  �ل��روؤي��ة 

�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.
2006، �عتقد حينها  “يف عام   وق��ال: 
�لبع�س �أن �إطالق ’م�سدر‘ كان خطوة 
�إنتاج  يف  ر�ئ���دة  ل��دول��ة  بالن�سبة  غريبة 
�ل�سمو  �ساحب  �سيدي  ..ول��ك��ن  �لنفط 
كان  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
و�أر�د  �ل���ع���امل،  ي��ت��ج��ه  �أي����ن  �إىل  ي����درك 
بروؤيته �ل�ست�سر�فية �أن يكون �سّباقاً يف 
هذ� �لتوجه ..ور�أى �سموه �أن �ل�ستثمار 
يف �ل���ط���اق���ة �ل��ن��ظ��ي��ف��ة و�مل���ت���ج���ددة هو 
دور  �سمن  ومنطقية  طبيعية  خ��ط��وة 
دولة �لإمار�ت لتعزيز ريادتها �لعاملية يف 
�سر�كات  لبناء  وفر�سة  �لطاقة،  جمال 
ن��وع��ي��ة، و�ك��ت�����س��اب �مل��ع��رف��ة و�مل���ه���ار�ت، 

وتوفري فر�س عمل جديدة«.
�لإم���ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار معاليه   
تر�سيخ  �حل������ني  ذل������ك  م���ن���ذ  و�����س���ل���ت 
�لطاقة  جم����ال  يف  �ل����ر�ئ����دة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
�ملتجددة، حيث �أ�سبح لديها ثالثة من 
و�أقلها  �ل�سم�سية  �لطاقة  م�ساريع  �أكرب 
جمموعة  �إىل  �إ�سافًة  �لعامل،  يف  تكلفة 
و�لطاقة  �ل���ري���اح  م�����س��اري��ع ط��اق��ة  م���ن 
�لإنتاجية  ق��درت��ه��ا  ت�����س��ل  �ل�����س��م�����س��ي��ة 
�أكرث  13 جيجاو�ط يف  �إىل  �لإجمالية 

من 30 دولة يف خم�س قار�ت.
ت�سهدها  �لتي  �لنوعية  �لنقلة  وح��ول   
�أدنوك، �أ�سار معاليه �إىل �لتحديات �لتي 
كانت ت�سهدها �لأ�سو�ق قبل نحو خم�سة 
�أع�����و�م، وق���دم مل��ح��ة ع��ن روؤي����ة وحتفيز 
�لنقلة  ت��وج��ي��ه  يف  �ل��ر���س��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة 

�لنوعية لل�سركة.
�لر�سيدة  �لقيادة  روؤي���ة  “كانت  وق���ال:   
ب���اأن ه���ذه �ل��ت��ح��دي��ات تتيح ف��ر���س��ة من 
لإحد�ث  فر�سة  ��ستثمارها،  �ل�سروري 
نقلة نوعية يف �سركتنا �لوطنية للنفط 
ت��رك��ي��زن��ا ع��ل��ى �لرتقاء  �أدن�����وك. وك���ان 
�لقت�سادي  �ل��ع��ائ��د  وت��ع��زي��ز  ب�������الأد�ء، 
وتطبيق  �ل���ك���ف���اءة،  ورف����ع  و�ل��رب��ح��ي��ة، 

�أحدث �لتقنيات يف كل جو�نب �لأعمال، 
�ل�سحة  م��ع��اي��ري  ب��اأف�����س��ل  و�لل�����ت�����ز�م 
�أعمالنا”،  ك��ل  يف  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل�����س��الم��ة 
م�سيفاً �أن �لكو�در �لب�سرية كانت د�ئماً 
يف �سميم ��سرت�تيجية �أدنوك، و�سيكونو� 

د�ئماً �أثمن �لأ�سول يف �أي �سركة«.
ك��ل��م��ت��ه، دع���ا م��ع��ايل �لدكتور   وخ����الل 
�لنفط  قطاع  �جلابر  �أحمد  بن  �سلطان 
و�ل��غ��از لغ��ت��ن��ام �ل��ف��ر���س �ل��ت��ي يوفرها 
م�سلطاً  �ل���ط���اق���ة،  ق���ط���اع  يف  �ل���ت���ح���ول 
�ل�����س��وء ع��ل��ى �خل��ط��و�ت �ل��ت��ي تتخذها 

�أدنوك يف هذ� �ل�سدد.
“علينا ترجمة هذ� �لتحول يف   وق��ال: 
قطاع �لطاقة �إىل فر�سة فريدة لتحقيق 
�لنمو ..فر�سة بد�أت �أدنوك يف ترجمتها 
و�لتو�سع،  �ل��ن��م��و  ����س��ت��م��ر�ر  خ���الل  م��ن 
�إ�سافة �إىل �ل�ستثمار يف م�سادر �لطاقة 
�جل��دي��دة �خل��ال��ي��ة م��ن �ل��ك��رب��ون، مثل 
�ل���ه���ي���دروج���ني ..ف����ر�����س����ة ج��ع��ل��ت من 
تقنيات �لتقاط �لكربون حاًل جمدياً يف 
�أعمالنا ..فر�سة ت�سيف ميزة تناف�سية 
ملنتجي �لنفط �لأقل كثافة يف م�ستويات 

�نبعاثات �لكربون يف �لعامل«.
 و�أ����س���اف: “يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه، ي��ج��ب �أن 
�لطاقة لن  �لتحّول يف قطاع  �أن  نتذكر 
يكون فورياً و�أنه يتطلب مزيجاً متنوعاً 
و�أن  نوفرها،  �لتي  �لطاقة  م�سادر  من 
دور �لنفط و�لغاز م�ستمر لفرتة طويلة 
..لقد �ساهم قطاع �لنفط و�لغاز يف دعم 
���س��ه��ده �لعامل.  �أك����رب �زده�����ار  ومت��ك��ني 
�ل�ستمر�ر  و�ج��ب��ن��ا  ي��ق��ت�����س��ي  و�ل���ي���وم، 
�مل��زي��د من  لتمكني  �ل��ط��اق��ة  ت��وف��ري  يف 
ب��ا���س��ت��خ��د�م م�����س��ادر �لطاقة  �لزده�����ار، 

�لأقل كثافة يف �نبعاثات �لكربون«.
�لدكتور  وج��ه معايل  كلمته،   ويف ختام 
�سلطان بن �أحمد �جلابر دعوة مفتوحة 
جميع  يف  �ل�سركاء  مع  و�لعمل  للتعاون 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل ل��ت��ح��وي��ل �ل��ف��ر���س �إىل 
بالطاقة  �ل��ع��امل  لإم���د�د  و�ق��ع ملمو�س 

�مل�ستد�مة.

�سركة ال�سارقة لإدارة الأ�سول متنح موظفيها 
يومي اإجازة لزيارة اإك�سبو 2020 دبي

•• ال�شارقة-الفجر:

تقدير�ً ملا يوفره معر�س �إك�سبو 2020 دبي من �إبد�عات و�بتكار�ت وثقافات 
من 192 دولة، �أعلنت �سركة �ل�سارقة لإد�رة �لأ�سول، �لذر�ع �ل�ستثمارية 
�لعاملي  زي��ارة �حل��دث  �ل�سارقة، عن متكني جميع موظفيها، من  حلكومة 
�لكبري من خالل منحهم يومي �إجازة مدفوعة، ميكن �ل�ستفادة منها قبل 
نهاية �سهر مار�س �ملقبل، لال�ستمتاع مع عائالتهم باأجو�ء �ملعر�س و�أجنحة 

�لدول �مل�ساركة و�لفعاليات �مل�ساحبة. 
للخدمات،  �أ�سول”  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلوطي،  �إبر�هيم  وق��ال 
�ل�سارقة:  �ل�ستثمارية حلكومة  �لذر�ع  �لأ�سول،  �ل�سارقة لإد�رة  �سركة  يف 
“يعد �إك�سبو 2020 دبي، �أكرب حدث عاملي ت�ست�سيفه دولة �لإمار�ت حتى 
و�لإبد�عات  �لثقافات  على  للتعرف  للجميع  فر�سة  زيارته  وت�سكل  �ليوم، 
قررت  ولذلك  �ملجتمعات،  خمتلف  بني  �لتو��سل  ترثي  �لتي  و�لبتكار�ت 

يومي  موظفيها  جميع  منح  �ل�سركة 
�إج�������ازة ل����زي����ارة �مل���ع���ر����س م���ع �أف�����ر�د 
تو�جد  م���ن  و�ل����س���ت���ف���ادة  ع��ائ��ل��ت��ه��م 

�لعامل على �أر�س �لدولة«. 
و�أ�سار �حلوطي �إىل �أن �سركة �ل�سارقة 
تقدمي  على  حر�ست  �لأ���س��ول  لإد�رة 
�مل��ب��ادرة لإع��ط��اء �ملوظفني وقتاً  ه��ذه 
ما  و�كت�ساف  �ملعر�س،  ل��زي��ارة  �أط��ول 
تقدمه كل دولة من عرو�س و�إبد�عات 
ترويج  ط����رق  و�أح�������دث  و�ب����ت����ك����ار�ت، 
تتمتع  �ل��ت��ي  و�لإم���ك���ان���ي���ات  �لأف����ك����ار 
�لأعمال  ق����ادة  م���ع  و�ل��ت��و����س��ل  ب��ه��ا، 
�ملجالت  يف  �مل���وؤث���رة  و�ل�����س��خ�����س��ي��ات 

توظيف هذه  ثم  ومن  لل�سركة،  �ملهمة 
�مل�ساهد�ت و�ملمار�سات يف كل ما ينعك�س على �لعمل من فائدة ومنفعة. 

�ملعر�س،  �نطالق  قبيل  ب��ادرت  قد  �لأ���س��ول  لإد�رة  �ل�سارقة  �سركة  وكانت 
دبي،   2020 �إك�سبو  ل��زي��ارة  جمانية  ت��ذ�ك��ر  موظفيها  جميع  منح  �إىل 
لتمكينهم من �كت�ساف ما يقدمه �ملعر�س �لعاملي �لأهم من فر�س وخرب�ت 
وممار�سات، و�إتاحة �ملجال �أمامهم للتفاعل مع هذ� �لإجناز �ل�سخم �لذي 

�سنعته �أف�سل �لعقول �ملبدعة يف �لعامل.
وت�سم   ،2008 عام  تاأ�س�ست  �لتي  �لأ�سول  لإد�رة  �ل�سارقة  �سركة  وت�سعى 
حتت مظلتها جمموعة من �ل�سركات �لناجحة، �إىل بناء ��سرت�تيجية قوية 
مل�ستقبل �لإمارة، وتعزيز �قت�سادها �لتناف�سي من خالل توفري ��ستثمار�ت 
�أن�سطة  من  �لعائد�ت  لزيادة  باملحرتفني  و�ل�ستعانة  �لأوىل،  �لدرجة  من 
يف  �لقطاعات  م��ن  �لعديد  نطاق  تو�سيع  م��ع  �لأ���س��ول،  و�إد�رة  �ل�ستثمار 

�لإمارة، وتطوير مر�فق عاملية �مل�ستوى لفر�س �ل�ستثمار �مل�ستد�مة.
انطلق اأعمال اجتماعات املنظمة الكهروتقنية الدولية يف دبي

�سلطان اجلابر: حتويل دولة الإمارات اإىل مركز اإقليمي وعاملي 
ل�سناعات امل�ستقبل ووجهة من اأن�سط الوجهات القت�سادية وال�ستثمارية عامليًا 

•• دبي -وام:

�أحمد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �فتتح 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وزي�����ر  �جل���اب���ر 
فعاليات  دب����ي،  يف  �لأول  �أم�����س  �مل��ت��ق��دم��ة، 
�لكهروتقنية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة   85 �لج���ت���م���اع 
دولة  ت�ست�سيفه  �ل����ذي   ،IEC �ل��دول��ي��ة 
�ل�سرق  منطقة  يف  �لأوىل  للمرة  �لإم���ار�ت 
وز�رة  وتنظمه  �إفريقيا،  و�سمال  �لأو���س��ط 
حتت  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة 
�لر�بعة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  “قيادة  ���س��ع��ار 

بالتقيي�س«.
وت�����س��ه��د �لج��ت��م��اع��ات �ل��ت��ي ت��ع��ق��د للمرة 
�لأوىل بطريقة هجينة جتمع بني �حل�سور 
ح�سور  �أول  و�لف����رت������س����ي،  �ل�����س��خ�����س��ي 
�جتماعهم  منذ  �ملنظمة  لأع�ساء  �سخ�سي 
ب�سورة  �ل�������س���ني،  يف   2019 �ل����ع����ام  يف 
تعك�س قدرة دولة �لإم��ار�ت على ��ست�سافة 
�إجر�ء�ت  وف��ق  �لكربى،  �لدولية  �لأح���د�ث 
دولية  م�ساركة  وو�سط  �سارمة،  �حرت�زية 
و����س��ع��ة م��ن �خل���رب�ء و�ل��ع��ل��م��اء و�لتقنيني 
و�ملخت�سني يف جمالت فنية وهند�سية من 
�جل���اري، مرور  �لعام  وي�سادف  دول��ة.   88
10 �أعو�م على �ل�سر�كة بني دولة �لإمار�ت 
و�ملنظمة �لكهروتقنية �لدولية، وخالل هذ� 
�لعقد من �ل�سر�كة، �أ�سدرت دولة �لإمار�ت 
للمنتجات  مطابقة  �سهادة  �أل��ف   70 نحو 
و�ملعد�ت  �لأج���ه���زة  جم���ال  يف  و�خل���دم���ات 
�لكهربائية و�لإلكرتونية ومكوناتها، �لأمر 
�لإمار�تية  �لقدر�ت  �أ�سهم يف تطوير  �لذي 
وت�سريع �لتنمية �ل�سناعية، وتو�سيع فر�س 

�لت�سدير للم�سنعني من دولة �لإمار�ت.
ويف كلمته �لفتتاحية، رحب معايل �لدكتور 

�أح��م��د �جل��اب��ر ب��امل�����س��ارك��ني يف  �سلطان ب��ن 
�لعامل،  �أن���ح���اء  خمتلف  م��ن  �لج��ت��م��اع��ات 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ��ست�سافة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
�ملنطقة،  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ل��الج��ت��م��اع��ات 
�لدولة  بها  تتمتع  �لتي  �ملكانة  �إىل  ي�ستند 
�لقت�سادية  �ل���وج���ه���ات  �أن�����س��ط  ك���اإح���دى 

و�ل�ستثمارية يف �لعامل.
و�أكد معاليه �أنه ومن خالل روؤية وتوجيهات 
�لقيادة �لر�سيدة يف دولة �لإم��ار�ت، طورت 
�ساملة  وط���ن���ي���ة  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �ل���������وز�رة 
لل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، يف خطوة 
لتطوير  و�لأ�سمل  �لأك��رب  تعد  ��ست�سر�فية 
�لقطاع �ل�سناعي من خالل روؤية متكينية 
متكاملة، تهدف �إىل حتفيز �ل�سناعات ذ�ت 
�لأولوية، وتعزيز �لقيمة �لوطنية �مل�سافة 
�مل�ستقبل،  ���س��ن��اع��ات  وت��ط��وي��ر  ل��ل�����س��ن��اع��ة، 
وزي������ادة م�����س��اه��م��ة �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ن��اع��ي يف 
منظومة  ومتثل  �لإج��م��ايل،  �ملحلي  �لناجت 
�ملو��سفات و�ملقايي�س �لوطنية د�عماً رئي�ساً 

�ل�سرت�تيجية  ه���ذه  م��ن  �أ���س��ا���س��ي��اً  وج����زء�ً 
�ملتقدمة.

“ ت�������س���م���ل ه����ذه  و�أ���������س��������اف م����ع����ال����ي����ه: 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ع��م��ل ع��ل��ى حت��وي��ل دولة 
�لإمار�ت �إىل مركز �إقليمي وعاملي ل�سناعات 
�مل�ستقبل، و�أطلقنا �سل�سلة مبادر�ت متكاملة 
�ل�سناعية  �ل���ث���ورة  “برنامج  خ����الل  م���ن 
�سمن  وذل��ك   ”4.0 – �ل�سناعة  �لر�بعة 
�أع���ل���ن���ت عنها  م�����س��اري��ع �خل��م�����س��ني �ل���ت���ي 
�حل���ك���وم���ة. وي���ه���دف ه����ذ� �ل���ربن���ام���ج �إىل 
بن�سبة  �ل�سناعية  �لإنتاجية  م�ستوى  رف��ع 
 25 دولر  مليار   7 نحو  و�إ�سافة   ،30%
�ملحلي  �ل��ن��اجت  �إىل  �إم���ار�ت���ي  م��ل��ي��ار دره����م 

�لإجمايل للدولة خالل 10 �سنو�ت« .
�أحمد  بن  �سلطان  �لدكتور  معايل  و�أع���رب 
�جلابر عن �عتز�زه بتقدم دولة �لإمار�ت 5 
مر�كز يف �ملوؤ�سر �لعاملي ل� “�لأد�ء �ل�سناعي 
�لأمم  منظمة  ع��ن  �ل�����س��ادر  �لتناف�سي” 
يف  “يونيدو”  �ل�سناعية  للتنمية  �ملتحدة 

عام 2021، وباأن �لإم��ار�ت تت�سدر قائمة 
�لدول �لعربية يف هذ� �ملوؤ�سر. و�سدد معايل 
وزير �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة على 
دور �لتقيي�س، و�لذي �كت�سب �أهميًة كبرية 
�أكرث من �أّي وقٍت م�سى، خ�سو�ساً مع بدء 
كوفيد- جائحة  بعد  �ل��ع��امل��ي  �لنمو  ع���ودة 
�لجتماعات  ب����اأن  ث��ق��ت��ه  ع���ن  م��ع��رب��اً   ،19
�سُتلقي �ل�سوء على �أف�سل �ملمار�سات يف هذ� 
�مل��ج��ال �حل��ي��وي، مب��ا ي��ع��زز ق���درة �ملنتجات 
على �ملناف�سة و�لنفاذ �إىل خمتلف �لأ�سو�ق 
�لعاملية. ونوه معاليه بجهود �سقل �ملو�هب 
و�لكفاء�ت �ل�سابة، لبناِء قياد�ٍت م�ستقبلية 
وذلك  ل��ل��ج��ودة،  �لتحتية  �لبنية  جم��ال  يف 
�ل�سباب”،  �ملحرتفني  “برنامج  خالل  من 
�ل�������ذي ����س���ي�������س���اع���د �جل����ي����ل �جل�����دي�����د من 
�سبكٍة  ب��ن��اء  على  و�ملتخ�س�سني  �ملبتكرين 
م��ن �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة، م��وج��ه��اً �لتحية 
جلميع �ل�سباب �مل�ساركني يف هذ� �لربنامج، 
تخ�س�سات  يف  �إمار�تية  كفاء�ت   4 وبينهم 

فنية وهند�سية.
�لدكتور  �أع���رب  �حل�سور،  �أم���ام  كلمته  ويف 
�لكهروتقنية  �ملنظمة  رئي�س  ���س��و،  ينبياو 
لدولة  ت���ق���دي���ره  ع����ن   ،IEC �ل����دول����ي����ة 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  ووز�رة  �لإم����ار�ت 
�لإمار�تية  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ل��ج��ن��ة  �مل��ت��ق��دم��ة، 
للمنظمة �لكهروتقنية �لدولية، ل�ست�سافة 
�لجتماعات يف �إمارة دبي، ويف ظل �إجر�ء�ت 
�ل�سماح  �أج������ل  م����ن  ����س���ارم���ة،  �ح�����رت�زي�����ة 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ب��امل��ن��اق�����س��ة و�ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر�ت 
�لأع�ساء  �ل������دول  �أد�ء  ت���خ���دم  ب��ط��ري��ق��ة 

وب�سورة متكاملة.
�إىل ذلك، �أكد �سعادة عمر �سوينع �ل�سويدي، 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة  وك���ي���ل 
�ملتقدمة، رئي�س �للجنة �لوطنية �لإمار�تية 
�لكهروتقنية، �أن دولة �لإمار�ت تفخر بدعم 
جهود �ملنظمة �لكهروتقنية �لدولية، يف وقت 
ي�سادف فيه �لعام �جلاري مرور 10 �أعو�م 
على �ل�سر�كة بني دولة �لإمار�ت و�ملنظمة، 
�سهادة  �أل���ف   70 نحو  �إ���س��د�ر  خاللها  مت 
مطابقة ملنتجات كهربائية و�إلكرتونية، ما 
�أ�سهم يف �كت�ساب موثوقية عاملية، كما �أثمر 
�ملحلية  �ل�����س��ه��اد�ت  �إ���س��د�ر  ق���در�ت  تطوير 
نطاق  وتو�سيع  �ل�سناعي  �لنمو  ت�سريع  يف 
�لإمار�ت.  يف  للم�سنعني  �لت�سدير  فر�س 
�ل�سهر  �أن�����ه وخ�����الل  �ل�����س��وي��دي  و�أ�����س����اف 
م�����س��اري��ع �خلم�سني،  م���ن  ك��ج��زء  �مل��ا���س��ي، 
�ل�سناعية  �ل��ث��ورة  برنامج  م��ب��ادرة  �أطلقنا 
�لر�بعة لت�سريع تلك �لعملية، وهو برنامج 
متكامل للتدريب وتبادل �ملعرفة و�لتو��سل 
وت�سهيل  تعزيز  على  و�سريكز  و�ل��ت��م��وي��ل، 
يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  �عتماد  ومت��وي��ل 

قطاع �ل�سناعة ككل يف دولة �لإمار�ت.

- زايد بنى وطنًا يحفز اأبناءه على اإطلق كامل طاقاتهم 
- ا�ست�سراف حممد بن زايد للم�ستقبل كان وراء تاأ�سي�ض قطاع 

الطاقة املتجددة واملزيج املتنوع من م�سادر الطاقة يف الإمارات 
 - اأدنوك م�ستمرة يف النمو والتو�سع يف قطاع النفط والغاز 

اإ�سافة اإىل ال�ستثمار يف م�سادر جديدة للطاقة 

- ينبياو �سو : الإمارات حتتل مكانة متقدمة يف الثورة ال�سناعية 
الرابعة بف�سل بنيتها التحتية احلديثة وتقنياتها املتطورة

- عمر ال�سويدي : موثوقية عاملية للإمارات باإ�سدار 70 األف �سهادة 
مطابقة ملنتجات كهربائية واإلكرتونية

- ح�سور هجني من 88 دولة وم�ساركة وا�سعة من اخلرباء والعلماء 
والتقنيني واملخت�سني وال�سباب

معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات 
ينطلق اليوم يف مركز اإك�سبو ال�سارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

تنطلق �ليوم �لثالثاء فعاليات �لن�سخة �ل� 48 من معر�س �ل�سرق �لأو�سط 
�ملعار�س  �أج��ن��دة  على  ن��وع��ه  م��ن  �لأك���رب  �حل���دث  و�مل��ج��وه��ر�ت،  لل�ساعات 
�لتجارية �ملتخ�س�سة يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة �لذي ينظمه مركز �إك�سبو 
�ل�سارقة بدعم من غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة، خالل �لفرتة من 9-5 
�أكتوبر �حلايل، و�سط م�ساركة 300 �سركة متخ�س�سة بت�سميم و�سناعة 
�إىل  �لعامل،  دول  خمتلف  من  �لذهبية  و�مل�سغولت  و�ملجوهر�ت  �ل�ساعات 
ج��ان��ب نخبة م��ن �أ���س��ه��ر �ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة �ل���ر�ئ���دة يف جم���ال �لذهب 

و�لأملا�س و�ل�ساعات و�لأحجار �لكرمية و�للوؤلوؤ و�لقطع �لثمينة وغريها.
�إجمالية  م�ساحة  على  تقام  �لتي  �حلالية  دورت���ه  يف  �ملعر�س  وي�ست�سيف 
تبلغ 30 �ألف مرت مربع �أجنحة وطنية لعدد من �لدول �لر�ئدة يف جمال 
و�لهند  كونغ  �إيطاليا وهونغ  و�ملجوهر�ت، ويف مقدمتها  �ل�ساعات  �سناعة 
و�سنغافورة وتايلند، �إىل جانب �سركات ر�ئدة وعالمات جتارية �سهرية يف 
�ملتحدة، و�لبحرين و�ل�سني  و�ململكة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  كل من 
�ل�سعودية، ولبنان، وليتو�نيا، وباك�ستان،  �لعربية  وكند� و�ليابان، و�ململكة 
�ل�سركات  ع�سر�ت  �إىل  بالإ�سافة  ومالطا،  و�ل��رب�زي��ل،  وتركيا،  و�ليمن، 
�ل�سفقات  لعقد  مثالية  م�ساحة  ي�سكل  �ل��ذي  �حل��دث  ويتيح  �لإم��ار�ت��ي��ة. 
وب��ن��اء �ل�����س��ر�ك��ات،  ل����زو�ره م��ن ع��ام��ة �جل��م��ه��ور �إم��ك��ان��ي��ة �ل�����س��ر�ء �ملبا�سر 
و�لطالع على �أحدث منتجات وخطوط �ملو�سة من �ملجوهر�ت و�لأحجار 
�لكرمية و�للوؤلوؤ، و�ل�ساعات �مل�ستوحاة من �لجتاهات �ملعا�سرة و�لتقاليد 
و�لثقافات �ملختلفة حول �لعامل باأعلى م�ستويات �لتقنية و�لإبد�ع و�لتميز، 
كما �سيحظى زو�ر �ملعر�س �إىل جانب متعتهم برحلة مميزة مع �ملجوهر�ت 
�ل�ساحرة و�لعرو�س �حل�سرية يف عامل من �لإبهار �ملتالألئ، بفر�سة �لفوز 
�إىل  بالإ�سافة  و�لأمل��ا���س،  �لذهب  من  جو�ئز  على  �ليومية  �ل�سحوبات  يف 

.bmw x2 مل�ساركة يف �ل�سحب �لكبري على �سيارة�
�لور�س  �سل�سلة من  �لإمار�تيني  �ستقدم جمموعة �ساغة  �ملعر�س،  وخالل 
�لتعريفية �لتي �سيتم طرحها لأول مرة يف فن ت�سميم �ملجوهر�ت و�ل�سياغة، 
على  �لكهروكيميائي  �أبرزها فن �حلفر  �ملو��سيع من  من  ع��دد�ً  وتت�سمن 
�ملعادن، وفن ن�سر �ملعادن وتر�سيع �لأحجار، وطرق ر�سم وتلوين �لأحجار 
تزويد  بهدف  �لإمارتيات،  �مل�سممات  نخبة من  �ستقدمها  و�لتي  �لكرمية، 
ت�سميم  ع��امل  ل��دخ��ول  �ل��الزم��ة  و�مل��ه��ار�ت  باملعرفة  �ل��ور���س  يف  �مل�ساركني 

و�سناعة �ملجوهر�ت.
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املال والأعمال

حكومة اأبوظبي ت�سارك يف معر�س اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2021 وت�ستعر�س اأكرث من 100 مبادرة وم�سروع رقمي مبتكر 

كهرباء ال�سارقة تنجز 85 % من اخلط ال�سرتاتيجي للغاز الطبيعي من الرحمانية اإىل مويلح التجارية

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعا�سرة  للمرة  �أبوظبي  حكومة  ت�سارك 

للتقنية”،  جيتك�س  “�أ�سبوع  معر�س  يف 
�أيام   5 م��د�ر  تقام فعالياته على  و�ل��ذي 
�أكتوبر   21 �إىل   17 من  �لفرتة  خ��الل 

2021 يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
وموؤ�س�سة  حكومية  جهة   31 وتتو�جد 
�أبوظبي،  ح��ك��وم��ة  ج��ن��اح  يف  �أك���ادمي���ي���ة 
100 مبادرة  �أكرث من  حيث ت�ستعر�س 
�لتحول  م��ب��ت��ك��ر�ً يف جم���ال  وم�����س��روع��اً 
�لرقمي، و�لتي تهدف جميعها �إىل خلق 
تقدمي  خالل  من  للزو�ر  فريدة  جتربة 
ك���اف���ة �جلهات  ت�����س��م  م���وح���دة  م��ن�����س��ة 

�حلكومية.
مل�������س���ارك���ة  �ل����ت����ح���������س����ري�ت  �إط����������ار  ويف 
�لإ�سناد  د�ئ���رة  عقدت  �أب��وظ��ب��ي،  حكومة 
هيئة  يف  مم��ث��ل��ًة  �أب��وظ��ب��ي،  �حلكومي– 
�أب��وظ��ب��ي �ل��رق��م��ي��ة، وه���ي �جل��ه��ة �لتي 
ت��ت��وىل ق��ي��ادة م�����س��رية �ل��ت��ح��ول �لرقمي 
عرب  حت�سريياً  لقاًء  �أبوظبي،  حلكومة 
ممثلني  بح�سور  �ملرئي  �لت�سال  تقنية 
وذلك  �مل�ساركة،  �حلكومية  �جلهات  عن 
لتن�سيق �جلهود و��ستكمال �لتح�سري�ت 
�إىل  ت��ه��دف  الة  فعَّ م�ساركة  ي�سمن  مب��ا 
�أب���وظ���ب���ي كاأحد  �إم�������ارة  ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة 
�حل��ك��وم��ي من  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  رو�د 
�لتعاون  وتعزيز  �جلهود  ت�سافر  خ��الل 
�ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  و�لتن�سيق 

يف �لإمارة.
على  �لور�سة  خ��الل  �لتاأكيد  ج��رى  وق��د 
�أه��م��ي��ة م���ر�ع���اة �ل��ت��د�ب��ري �لح���رت�زي���ة 
كالتباعد  كوفيد-19  بفريو�س  �ملتعلقة 
�لجتماعي و��ستخد�م �لكمامات وغريها 
�أم����ن و���س��الم��ة و�سحة  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

�لزو�ر و�لعار�سني.
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  م�����س��ارك��ة  وت���ت���ز�م���ن 
للتقنية  جيتك�س  “�أ�سبوع  م��ع��ر���س  يف 
�لإمار�ت  دول��ة  �حتفالت  مع   ”2021
ب��ال��ذك��رى �خلم�سني  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لحتفاء  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث  ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا، 
باإجناز�ت تاريخية خلم�سني عاماً م�ست 
م��ن ت��اري��خ �ل���دول���ة، و�لإع������د�د للتحول 
عاماً  ل��ل��خ��م�����س��ني  و�مل�������س���ت���د�م  �ل���ف���اع���ل 

�لقادمة.
وت����اأت����ي م�����س��ارك��ة ح��ك��وم��ة �أب���وظ���ب���ي يف 
�للجنة  ومتابعة  �إ���س��ر�ف  حت��ت  �ملعر�س 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل��رق��م��ي��ة يف �إم�����ارة 
�أبوظبي، وذلك يف �سياق جهودها �لر�مية 
�إىل تفعيل �إطار حوكمة �لتحول �لرقمي 
وحتقيق  �أبوظبي،  حكومة  م�ستوى  على 
تقدمي �خلدمات  نوعية يف مفهوم  نقلة 
�مل�ستقبل  ن��ح��و  و�لن���ت���ق���ال  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لرقمي.
�لكتبي، رئي�س  و�سرح معايل علي ر��سد 
– �أبوظبي:  �حل��ك��وم��ي  �لإ���س��ن��اد  د�ئ����رة 
“ميثل معر�س “�أ�سبوع جيتك�س للتقنية 
ل��ل��ت��اأك��ي��د على  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة   2021
جهوزية وتطور �لبنية �لتحتية �لرقمية 

•• ال�شارقة-وام: 

�إد�رة �لغاز �لطبيعي بهيئة كهرباء  �أجنزت 
85 باملائة من  ومياه وغاز �ل�سارقة ن�سبة 
�خلط �ل�سرت�تيجي �لذي ميتد من حمطة 
�لتجارية  مويلح  منطقة  �إىل  �لرحمانية 
�ملنطقة  خل��دم��ة  ك��ي��ل��وم��رت�ً   16 ب��ط��ول 
�لتطويرية  و�مل�ساريع  �ملناطق  م��ن  وع��دد 
مثل �لو�حة ون�سمة و�لز�هية وذلك تنفيذ�ً 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة وتعمل �لهيئة حالياً 
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ل �خل���دم���ات لأه����ايل مناطق 
�سخ  حمطة  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  �لرحمانية 

�لغاز �لطبيعي �لتي مت ت�سغيلها.
و�أو�سحت �ملهند�سة �أمنة بن هدة مدير �إد�رة 
�لغاز  �سبكة  �إجن���از  �أن��ه مت  �لطبيعي  �ل��غ��از 
�لتطويرية  �ملناطق  من  ع��دد  يف  �لطبيعي 
ن�سمة  م�ساكن  مت��دي��د�ت  �إجن���از  مت  حيث 
�لتمديد�ت  عمل  ومت  باملائة   100 بن�سبة 
لعدد 960 فيال �سكنية بطول 16.5 كم 
كما مت �جناز متديد �لغاز ملنطقة �لز�هية 
كم   9.5 باملائة بطول   15 بن�سبة   6 و   5
و�ملدة �ملتوقعة لالإجناز ترت�وح بني 8و10 
باملائة   10 بن�سبة  �لعطني  �أ�سهر وم�سروع 
�إىل  �ل��غ��از  خ��ط  يتم حاليا عمل مت��دي��د  و 

118 فيال بطول 3 كم.

�لطبيعي  �ل���غ���از  ���س��ب��ك��ة  �أن  �إىل  و�أ�����س����ارت 
وحم����ط����ة �ل���������س����خ ت���ع���م���ل وف�������ق �أف�������س���ل 
�مل��و����س��ف��ات �ل��ف��ن��ي��ة ومت���ت م���ر�ع���اة �أعلى 
�إن�ساء  يف  �لعاملية  و�ل�سالمة  �لأم���ان  نظم 
�ل�����س��ب��ك��ة و�مل��ح��ط��ة �ل��ت��ي ت��خ��دم ع����دد� من 
و�مل�سروعات  �جلديدة  و�لتو�سعات  �ملناطق 
�إىل  �لهيئة  خطة  تهدف  حيث  �لتطويرية 
�ملناطق  جميع  �إىل  �لطبيعي  �لغاز  و�سول 
ب��ال�����س��ارق��ة ويف ه����ذ� �لإط������ار ي��ت��م �إج�����ر�ء 
وتنفيذ  حمطات  لإن�ساء  م�ستمرة  در��سات 
لتوفري  وذل��ك  �ل�سارقة  مبدينة  متديد�ت 
�ملناطق  جلميع  �لطبيعي  �ل��غ��از  خ��دم��ات 
و�ل��ت��و���س��ع��ات ب��امل��دي��ن��ة ح��ي��ث �رت���ف���ع عدد 
�لطبيعي يف  �ل��غ��از  وت��وزي��ع  حم��ط��ات �سخ 

�إمارة �ل�سارقة لي�سل �إىل 5 حمطات تعمل 
وف���ق �أف�����س��ل �مل��و����س��ف��ات �ل��ع��امل��ي��ة وت�سمل 
�خلام�س  �ل�سناعية  ودو�ر  �ملجاز  حمطات 
وحم��ط��ة �ل��رح��م��ان��ي��ة �جل���دي���دة وحمطة 

كلباء وحمطة خورفكان.
و�أ�سارت �إىل �أن عدد �مل�سرتكني يف خدمات 
يتز�يد  �ل�����س��ارق��ة  ب���اإم���ارة  �لطبيعي  �ل��غ��از 
با�ستمر�ر و�أن �لهيئة م�ستمرة يف �لتو�سعات 
ل�سبكة �لغاز �لطبيعي يف �ملناطق �جلديدة 
مب��دي��ن��ة �ل�����س��ارق��ة و�مل��ن��ط��ق��ة �ل�����س��رق��ي��ة يف 

كلباء وخورفكان.
ت�سجيع  على  �لهيئة  حر�س  �إىل  و�أ���س��ارت 
�لغاز  �����س���ت���خ���د�م  ع���ل���ى  �ل�������س���ارق���ة  ����س���ك���ان 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي ك���وق���ود ب��دي��ل ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

مقارنة  يحققها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ع��ددة  �ل��ف��و�ئ��د 
“ �ل�سطو�نات  �مل�����س��ال  �ل��غ��از  ب��ا���س��ت��خ��د�م 
�لبيئة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف  ي�ساهم  ح��ي��ث   “
�ل���ي���وم ويحقق  ���س��اع��ات  وم���ت���و�ف���ر ط����و�ل 
�أن �لهيئة  �إىل  �لأم��ان و�ل�سالمة ..م�سرية 
ومعايري  �مل��و����س��ف��ات  و�أدق  �أرق�����ى  ت��ط��ب��ق 
�ل�سبكة  مت����دي����د�ت  يف  و�لأم�������ان  �جل������ودة 
مقارنة  �لتناف�سية  �أ���س��ع��اره  �إىل  �إ���س��اف��ة 

با�ستخد�م �لأ�سطو�نات.
�ل�ستفادة  تعمل على  �لهيئة  �أن  و�أو�سحت 
�حلديثة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �لتطبيقات  م��ن 
�ل�سارقة  �إم���ارة  ل�سكان  �خل��دم��ات  لتقدمي 
تنفيذ�ً  وذل��ك  �لعاملية  �ملعايري  �أف�سل  وفق 
�ل�سديدة  و�لتوجيهات  �حلكيمة  ل��ل��روؤي��ة 

�ل��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي على 
�مل�ستوى �لعاملي، مع ت�سليط �ل�سوء على 
�إمكاناتها �لرقمية ومو�ردها �لتقنية �لتي 
تدعم وتعزز ثقة �ملتعاملني من مو�طنني 

ومقيمني وزو�ر وم�ستثمرين«.
و�أ�ساف معايل �لكتبي �أن �لبنية �لتحتية 
�أبوظبي و�لكفاء�ت  �لرقمية �ملتطورة يف 
و�خلربة  �ملعرفة  متتلك  �لتي  �لب�سرية 
ه���م �ل�����س��ب��ي��ل ن��ح��و �إث�������ر�ء ج�����ودة حياة 
لالأفر�د  م��ل��ه��م��ة  ب��ي��ئ��ة  وب���ن���اء  �مل��ج��ت��م��ع 
يف  و�مل�ساهمة  �لبتكار  على  لتحفيزهم 

بناء �مل�ستقبل.
وُت����رك����ز ح���ك���وم���ة �أب���وظ���ب���ي م����ن خالل 
جيتك�س  “�أ�سبوع  معر�س  يف  م�ساركتها 
حماور  �أرب��ع��ة  ع��ل��ى   ”2021 للتقنية 
�حلكومية،  �خل��دم��ات  ت�سمل  �أ���س��ا���س��ي��ة، 
و�لبيانات  �لرقمية،  �حلكومية  و�حللول 
و�ملنظومة  �ل����س���ط���ن���اع���ي،  و�ل�����ذك�����اء 
�ل��رك��ي��زة �لأوىل يف  �ل��رق��م��ي��ة. وت��ت��م��ث��ل 
ُم�سممة  و�سهلة  �سل�سة  جت��رب��ة  ت��وف��ري 
خالل  من  �ملتعاملني  �حتياجات  لتلبية 
قنو�ت رقمية ومر�كز تقدمي �خلدمات، 
تعزيز  يف  �لثانية  �لركيزة  تتمثل  بينما 
�ل��ت��ع��اون ودع����م �مل����ب����ادر�ت �مل�����س��رتك��ة يف 
�حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  �جلهات  خمتلف 
لتحقيق �أف�سل �لنتائج، وتتمثل �لركيزة 
�لآمن  �لتبادل  �ل�ستفادة من  �لثالثة يف 
�تخاذ  عملية  ل��دع��م  للبيانات  و�ل��ف��ع��ال 
�لقر�ر�ت وتعزيز �ل�ستباقية �حلكومية، 
دفع  يف  �لر�بعة  �لركيزة  تتمثل  حني  يف 
و�لقت�سادي  �لج��ت��م��اع��ي  �لنمو  عجلة 
�لتكامل  ع��م��ل��ي��ة  ت�����س��ري��ع  ط���ري���ق  ع����ن 
و�لتطبيقات  �ل��رق��م��ي��ة  �لأن���ظ���م���ة  م���ع 

و�ملتعاملني و�سركاء �لعمل.
حممد  �لدكتور  �سعادة  ق��ال  جانبه،  من 
لهيئة  �لعام  �ملدير  �لع�سكر،  عبد�حلميد 
�أبوظبي  “�إن حكومة  �لرقمية:  �أبوظبي 
معر�س  يف  �لعا�سرة  مب�ساركتها  حتتفي 
 ،‘2021 للتقنية  ج��ي��ت��ك�����س  “�أ�سبوع 

و�ل���ذي يعترب �حل��دث �لعاملي �لأب���رز يف 
و�لتكنولوجيا  �حلديثة  �لتقنيات  جمال 
يوفر  �مل��ع��ر���س  �أن  و�أ����س���اف  �مل���ت���ط���ورة. 
مهمة  م���ن�������س���ة  �أب�����وظ�����ب�����ي  حل����ك����وم����ة 
م�سروع   100 م���ن  �أك����رث  ل���س��ت��ع��ر����س 
�حلكومية،  �خلدمات  جمال  يف  ومبادرة 
و�لبيانات  �لرقمية،  �حلكومية  و�حللول 
و�ملنظومة  �ل����س���ط���ن���اع���ي،  و�ل�����ذك�����اء 
ت��ط��وي��ره��ا لدعم  و�ل���ت���ي مت  �ل��رق��م��ي��ة، 
�أبوظبي،  لإم�������ارة  �ل��رق��م��ي��ة  �ل����ق����در�ت 
ومتكني ودعم وتقدمي منظومة حكومية 
�سة ومتعاونة  رقمية ��ستباقية، ومتخ�سّ

و�آمنة«.
خالل  م����ن  “ُنعرب  �ل���ع�������س���ك���ر:  وت����اب����ع 
م�����س��ارك��ت��ن��ا ع���ن دع����م �لب���ت���ك���ار وتبني 
ح��ل��ول رق��م��ي��ة وم����ب����ادر�ت ف��ع��ال��ة تعزز 
�ل��ب��ي��ئ��ة �لق��ت�����س��ادي��ة و�ل���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
وت�سافر  �ل��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  �لعا�سمة 
�جلهود بني جميع �جلهات �حلكومية يف 
�لإمارة، ومبا يعزز مكانة �إمارة �أبوظبي 
�لرقمي  �لتحول  رو�د  �أه��م  ك��و�ح��دة من 

�حلكومي«.
وت���ه���دف ح��ك��وم��ة �أب���وظ���ب���ي م���ن خالل 
جيتك�س  “�أ�سبوع  معر�س  يف  م�ساركتها 
�ل�سر�كات  تعزيز  �إىل   ”2021 للتقنية 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�آف�����اق جديدة  و����س��ت��ك�����س��اف  و�خل����ا�����س، 
�إمكانات  و�ل�ستفادة من  �لبناء،  للتعاون 
وق������در�ت ك���ربى �ل�����س��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
جم�����ال �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ل����دع����م �أج����ن����دة 
خلق  �إىل  ت�سعى  كما  �لرقمية.  �أبوظبي 
�نطباع فريد ومبتكر لزو�ر جناح حكومة 
تقنية رقمية ت�سم  �أبوظبي عرب من�سة 
ك��اف��ة �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة وم���ن خالل 
ع��ر���س وجت���رب���ة ���س��ل�����س��ل��ة م��ت��ن��وع��ة من 
�لعديد  يف  �لرقمية  و�خلدمات  �مل�ساريع 

من �ملجالت.
تقدمي  يف  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �مل�ساركة  وتتميز 
جتربة �جلناح �لفرت��سي، و�لذي يتيح 

للزو�ر و�ملهتمني �لقيام بزيارة �فرت��سية 
�إ�سافة  �لعامل.  يف  مكان  �أي  من  للجناح 
�لفرت��سية  �مل��ن�����س��ة  ���س��ت��وف��ر  ل���ذل���ك، 
�لتي  �لفرت��سي”،  “�مل�ساعد  خ��دم��ة 
�جلهات  مع  �لتو��سل  من  �ل���زو�ر  متكن 
�حل��ك��وم��ي��ة �مل�����س��ارك��ة يف �مل���ع���ر����س، �إىل 
و�حل�سول  �لأكادميية،  �ملوؤ�س�سات  جانب 
بالأن�سطة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل  ع��ل��ى 
تقام حتت مظلة جناح  �لتي  و�لفعاليات 

حكومة �أبوظبي.
من جهة �أخرى، يقدم �جلناح �لفرت��سي 
�لطالع  خا�سية  و�مل�ستخدمني  ل��ل��زو�ر 
ب���ث م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى �جلل�سات  م���ن خ���الل 
�لتي  �ملختلفة  و�لأن�����س��ط��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
فريق  وج��ود  �إىل جانب  تقام يف �جلناح، 
للم�ساعدة يف حل  تقني متخ�س�س  دعم 
�أي حتديات قد تو�جههم خالل �لزيارة 

�لفرت��سية للجناح.
وي�ستعر�س جناح حكومة �أبوظبي �أحدث 
�مل�ساريع و�ملبادر�ت و�لتطبيقات �لرقمية 
�جلهات  ل�����دى  و�مل���ب���ت���ك���رة  و�جل�����دي�����دة 
�إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �مل�����س��ارك��ة،  �حلكومية 
تعزيز جودة حياة �ملجتمع ودعم م�سرية 

�لتحول �لرقمي يف �إمارة �أبوظبي.
وي�ست�سيف جناح حكومة �أبوظبي خالل 
�لفعاليات،  م��ن  �سل�سلة  �مل��ع��ر���س  �أي����ام 
وي�����س��م��ل ذل���ك �إط����الق م���ب���ادر�ت رقمية 
عدد  توقيع  �جلناح  ي�سهد  كما  متنوعة، 
�لتي  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لتفاقيات  من 
�حلكومي  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كة  تعزز 
�لتحول  ع��م��ل��ي��ة  وُت�������س���ه���ل  و�خل�����ا������س، 
��ستثمارية  ف��ر���س��اً  وت���وؤم���ن  �ل���رق���م���ي، 
�لقطاع  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  ل��ل�����س��رك��ات  �سخمة 

�خلا�س.
31 م��ن �جلهات  �أن  �إىل  جت��در �لإ���س��ارة 
�حل��ك��وم��ي��ة و�لأك���ادمي���ي���ة جت��ت��م��ع حتت 
مظلة و�حدة لعر�س �خلدمات و�حللول 
تعتمد  �لتي  و�لتقنيات  �ملبتكرة  �لرقمية 
عليها لتعزيز �لأد�ء �حلكومي مبا ي�سمن 

ريادة �إمارة �أبوظبي يف هذ� �ملجال، وهي: 
ود�ئرة  �أبوظبي،  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
�لقت�سادية،  �لتنمية  ود�ئ����رة  �ل��ط��اق��ة، 
تنمية  ود�ئ��رة  و�لنقل،  �لبلديات  ود�ئ��رة 
�ملجتمع، ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة، ود�ئرة 
و�ل�سياحة،  �ل��ث��ق��اف��ة  ود�ئ�����رة  �ل�����س��ح��ة، 
ود�ئرة �لق�ساء، ود�ئرة �لإ�سناد �حلكومي، 
وهيئة �أبوظبي لالإ�سكان، وهيئة �أبوظبي 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، وهيئة  ل��ل��زر�ع��ة و�ل�����س��الم��ة 
�أبوظبي للطفولة �ملبكرة، وهيئة �أبوظبي 
�أبوظبي للدفاع �ملدين،  �لرقمية، وهيئة 
“معاً”،  �ملجتمعية  �مل�����س��اه��م��ات  وه��ي��ئ��ة 
وجمل�س  ل��ل��ج��م��ارك،  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة 
وموؤ�س�سة  و�مل��ط��اب��ق��ة،  ل��ل��ج��ودة  �أب��وظ��ب��ي 
ر،  �لق�سّ و���س��وؤون  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة 
و�أكادميية  للتقاعد،  �أبوظبي  و�سندوق 
�أب���وظ���ب���ي �حل��ك��وم��ي��ة، وم��وؤ���س�����س��ة ز�يد 
�أبوظبي  ومركز  �لهمم،  لأ�سحاب  �لعليا 
�لعاملي،  �أبوظبي  و�سوق  �لعامة،  لل�سحة 
وجمل�س �أبوظبي �لريا�سي، ومركز �إد�رة 
�ل��ط��و�رئ و�لأزم����ات و�ل���ك���و�رث، ومركز 
�أبوظبي  ومكتب  �أب��وظ��ب��ي،   - �لإح�����س��اء 
�لأ�سرية،  �لتنمية  وموؤ�س�سة  لال�ستثمار، 
وجامعة خليفة، وجامعة حممد بن ز�يد 

للذكاء �ل�سطناعي. 
�أبوظبي �حلالية  وتاأتي م�ساركة حكومة 
للبناء على زخم �لإجناز�ت �لذي حققته 
يف  و�ل��ق��وي��ة  �لناجحة  م�ساركتها  خ��الل 
“�أ�سبوع جيتك�س  �لدورة �ملا�سية ملعر�س 
��ستقطب جناح حكومة  حيث  للتقنية” 
�أبوظبي �أكرث من 10،000 ز�ئر، و24 
�إىل  و�أكادميية، بالإ�سافة  جهة حكومية 
ع��دد م��ن �ل�����س��رك��ات �لعاملية �ل��ك��ربى يف 
جم���ال �ل��ت��ق��ن��ي��ة. و���س��ه��د ج��ن��اح حكومة 
جيتك�س  “�أ�سبوع  م��ع��ر���س  يف  �أب��وظ��ب��ي 
�تفاقية   12 توقيع   ،”2020 للتقنية 
�جلهات  و��ستعر�ست  ت��ف��اه��م،  وم��ذك��رة 
مبتكر�ً  وم�سروعاً  مبادرًة   88 �مل�ساركة 

يف جمال �لتحول �لرقمي. 

ب�سرورة  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  ل�ساحب 
�لأ�سا�سية  �ل��ب��ن��ي��ة  مب�����س��روع��ات  �له��ت��م��ام 
لل�سكان  �لكرمية  �حلياة  مقومات  وتوفري 
يف جميع مناطق �لإمارة وت�سجيع ��ستخد�م 
للمحافظة  ب��دي��ل  ك��وق��ود  �لطبيعي  �ل��غ��از 
�أف�����س��ل �خلدمات  وت���ق���دمي  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 

ل�سكان �إمارة �ل�سارقة.
�لغاز  تو�سيل  طلب  ت��ق��دمي  �أن  �إىل  ي�سار 
�لتو��سل  ت�����س��م��ل  ط����رق  ع����دة  وف����ق  ي��ت��م 
 065026660 �لت�������س���ال  م���رك���ز  م���ع 
للهيئة  �ل��ر���س��م��ي  �لل����ك����رتوين  و�مل����وق����ع 
�لهيئة  ت��ط��ب��ي��ق  و   sewa.gov.ae
�لو�ت�ساب  خ��دم��ة  و   SEWA APP

.  0565113262

يف اإطار رعايتها للقمة واملعر�ض
اإمباور ت�سارك يف ويتيك�س وقمة القت�ساد الأخ�سر

•• دبي-الفجر:

مزود  �أك��رب  �إم��ب��اور،  �مل��رك��زي  �لتربيد  لأنظمة  �لإم���ار�ت  موؤ�س�سة  ت�سارك 
خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل مبن�سة عر�س نوعية يف فعاليات معر�س 
تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة “ويتيك�س 2021” كر�عي ��سرت�تيجي 
�سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  برعاية  �أم�س  �نطلقت  �لتي  �ملعر�س  ل��دورة 
�أكتوبر   7 �آل مكتوم، رئي�س �ملجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي، وت�ستمر حتى 

2021 يف قاعات مركز دبي للمعار�س، موقع �إك�سبو 2020 دبي. 
و�أكدت “�إمباور” �أن تو�جدها يف �ملعر�س �سيكون فر�سة مهمة لها ل�سياغة 
وتطوير  بعمالئها  و�للتقاء  �ل�سفقات  وعقد  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كات 
�أعمالها بالإ�سافة �ىل ح�سور جمموعة كبرية من �لندو�ت وور�س �لعمل 

�لتي تتناول عناوين خمتلفة على �سلة بهذ� �حلدث.
لالقت�ساد  �لعاملية  �لقمة  �فتتاح  يف  م�ساركتها  عن  “�إمباور”  �أعلنت  كما 
�لقمة  �ستناق�س  ح��ي��ث  �جل�����اري،  �أك��ت��وب��ر  و7   6 ي��وم��ي  خ���الل  �لأخ�����س��ر 
�لقت�ساد  �ل��دويل يف جمال  �لتعاون 

�لأخ�سر. 
وتعد دورة �ملعر�س يف ن�سختها �ل�23 
مم��ي��زة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ك��ون��ه��ا �لأوىل 
تنطلق  �لتي  �ل�سابقة  �ل����دور�ت  ب��ني 
�أر���س مركز �ملعار�س يف منطقة  من 
�أك�سبو 2020 �حلدث �لدويل �لذي 
يجمع دول �لعامل برمته بني دفتيه. 
�ملوؤ�س�سة  ت�سارك  ذ�ته  �ل�سعيد  وعلى 
لالقت�ساد  �ل���ع���امل���ي���ة  “�لقمة  يف 
غ���د�ً حتت  ُت��ع��ق��د  و�ل��ت��ي  �لأخ�سر” 
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب  رعاية 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
فعاليتها  تنطلق  �لتي  �هلل،  رعاه  دبي، 
�ملوؤ�س�سة  و�ست�سلط  م�ستد�م”.  مل�ستقبل  �جلهود  “ح�سد  �سعار  حتت  غ��د�ً 
�لتحديات  مو�جهة  يف  �لدولية  و�ل�سر�كات  �لتعاون  �أهمية  على  �ل�سوء 
�مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق  كيفية  مناق�سة  �إىل  �إ�سافة  �لعاملية، 

و�لإجناز�ت �لعاملية لدبي يف �ل�ستد�مة.  
لقد ر�سخ معر�س  وقال �أحمد بن �سعفار، �لرئي�س �لتنفيذي ل� “�إمباور”: 
بتوجيهات كرمية من �ساحب  “ �سنوياً  “ديو�  تنظمه  �ل��ذي  “ويتيك�س” 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، وحتت رعاية �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل 
و�أهم  �أك��رب  كاأحد  مكانته  دب��ي،  يف  للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�س  مكتوم، 
�ملعار�س �لعاملية �لر�ئدة يف قطاعات �ملياه و�لبيئة و�لطاقة. م�سري�ً �إىل ما 
ينتظر �مل�ساركني و�لزو�ر للمعر�س من متيز وتفرد ول �سيما �أنه يتز�من 
مع �لنطالقة �لعاملية لإك�سبو 2020 �ملنتظر، و�سري�سخ �ملعر�س مكانته 
�سر�ئح  �لتكامل بني جميع  ت�ستهدف حتقيق  كونه من�سة فريدة  �لدولية 
وحدثاً  عاملية  من�سة  ويتيك�س  معر�س  “ميثل  و�أ���س��اف:  �لطاقة.   قطاع 
تعزيز  على  �لر�سيدة  وقيادتها  �لإم���ار�ت  دول��ة  حر�س  م��دى  يعك�س  ب���ارز�ً 
�لتعاون �لعاملي لطرح �أحدث �حللول �لتكنولوجية يف جمال �لطاقة ودعم 
�لتوجهات �لعاملية نحو �ل�ستد�مة وتر�سيد �ل�ستهالك و�ل�ستخد�م �لأمثل 

للمو�رد من �أجل حياة �أف�سل لالأجيال �لقادمة«. 

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  1.1
•• دبي-وام: 

�أك��رث من  بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئ��رة �لأر����س��ي و�لأم��الك بدبي �م�س 
1.1 مليار درهم حيث �سهدت �لد�ئرة ت�سجيل 317 مبايعة بقيمة 824.57 
مليون درهم منها 29 مبايعة لالأر��سي بقيمة 133.2 مليون درهم و288 

مبايعة لل�سقق و�لفلل بقيمة 691.38 مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات �لأر��سي بقيمة 33 مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم يف منطقة حد�ئق �ل�سيخ 
�لو�سل.  منطقة  يف  دره��م  ماليني   10 بقيمة  مبايعة  تليها  ر��سد  بن  حممد 
وت�سدرت منطقة �ليفرة 2 �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �سجلت 6 مبايعات 
مبايعات   5 بت�سجيلها  �لثالثة  �حلبية  منطقة  وتلتها  دره��م  ماليني   9 بقيمة 
بقيمة 11 مليون درهم وثالثة يف و�دي �ل�سفا 5 بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة 

21 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم 
20 مليون درهم يف  مبنطقة نخلة جمري� كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
منطقة نخلة جمري� و�أخري�ً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة �لكفاف. 
وت�سدرت منطقة مر�سى دبي �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق و�لفلل �إذ 
 5 �ل�سفا  و�دي  وتلتها منطقة  دره��م  116 مليون  بقيمة  47 مبايعة  �سجلت 
بت�سجيلها 45 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة يف برج خليفة بت�سجيلها 
22 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم. و�سجلت �لرهون قيمة قدرها 238.15 
74.97 مليون دره��م و66 رهنا  15 رهنا لأر����س بقيمة  مليون دره��م منها 
�أهمها مبنطقة مر�سى دبي  وك��ان  دره��م  163.18 مليون  بقيمة  لفلل و�سقق 
50 مليون  بقيمة  �لأوىل  و�أخ��رى يف منطقة ور�سان  دره��م  66 مليون  بقيمة 
79.13 مليون درهم  29 هبة بقيمة  �لهبات فقد �سهدت ت�سجيل  �أما  دره��م. 
و�أخ���رى يف منطقة  دره��م  مليون   44 بقيمة  ب��رج خليفة  �أهمها مبنطقة  ك��ان 

جممع دبي لالإ�ستثمار �لثاين بقيمة 10 ماليني درهم.

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  850/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�سة رقم 187

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/167 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )504.010( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�س�سة �لعامة للعقار�ت �ل�ستثمارية
عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ملطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
مكاين:3244594826

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �سيخ ح�سن �سيخ عثمان  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  به وقدره )504010( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�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�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7938/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

ب�سد�د   ، �لدعوى رقم 894/2019 جتاري كلي  �ل�سادر يف  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�سوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )20.262.704.27( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : بنك م�سر - فرع دبي
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع �سارع 27 - مبنى مبنى بنك 

م�سر - جانب فندق رحاب روتانا
�ملطلوب �إعالنه : 1- علي حممد �سامل �بو عد�س  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �لوحد�ت 
وقدره  ب��ه  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء   -  ASTON TOWERS  -  3008،2613،2402،2001

)20262704.27( درهم يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:1630/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لوىل رقم 21
مو�سوع �لدعوى : دعوى مطالبة مالية مببلغ )239.836.36( درهم مع �لفائدة �لقانونية بن�سبة 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع طلب �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل �لطليق من قيد �لكفالة مع �لز�مها بالر�سوم 

و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:�سركة �لحتاد للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة - فرع دبي

عنو�نه:�مارة دبي بور�سعيد مقابل قرية �لعمال - برج نوف تاور مكتب رقم 301
وميثله:عبد�هلل عبد�لرحمن حممد �ل�سعيدي

�ملطلوب �إعالنه :  1- ويل جي �ند بي �لوطنية �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ:2021/8/23 يف �لدعوى  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع �لإعالن 
ل�سالح/�ملدعي بقررت �ملحكمة ��سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة وفقا لن�س �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون 
�لجر�ء�ت �ملدنية وقررت مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليها مبلغ )239.836.36( درهم و�لفائدة 5% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف و�مل�ساريف ومبلغ 500 درهم �تعاب �ملحاماة ، حكما مبثابة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

 يف االإ�صتئناف رقم 1365/2021/322 ا�صتئناف عقاري   
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�ستئناف �لعقارية �لثانية رقم 202   

ع���ق���اري جزئي   1100/2021 رق���م  �ل���دع���وى  �ل�����س��ادر يف  �حل��ك��م  �إ���س��ت��ئ��ن��اف   : �ل���دع���وى  م��و���س��وع 
�مل��ط��ار -  ���س��ارع  �إم���ارة دب��ي -  و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�لت���ع���اب.  م�ستاأنف  : موؤ�س�سة ع��ق��ار - عنو�نه : 
 0506767616 ه��ات��ف   -  9 رق��م  مكتب   - �مل��ي��ز�ن��ني   - �لع��م��ال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  منطقة 
 IBAN    3244594826 م��ك��اين   -  INFO3@OMALC.AE �ل���ك���رتوين  ب��ري��د   -

AE090500000000020106942
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  

 �ملطلوب �إعالنهما :1- �سلمان �سويف - �سفته : م�ستاأنف �سده ، 2- حممد �سويف - �سفته : م�ستاأنف �سده   
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2021/1100 عقاري جزئي.  وحددت لها جل�سه يوم �لإثنني 
�ملو�فق 2021/10/11 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 5 اأكتوبر 2021 العدد 13358
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العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : يف بي �سي جرنال تريدجن - �ض ذ م م   
دبي   ، �لوطنية  �ل�سناعات  جممع   040314 بي  تي  رق��م  �ر���س  قطعة   : �لعنو�ن 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة 
: 809149 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1353430 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل 
 2021/9/16 ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  �أعاله  �ل�سركة �ملذكورة 
�أي  2021/9/16 وعلى من لديه  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
 : �لعنو�ن  قانوين  حما�سب  ابي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س 
 - دي���رة   - دروي�����س  ع��ب��د�ل��ك��رمي  يو�سف  عبد�جلليل  ملك   03-306 رق��م  مكتب 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�س   04-4252890  : هاتف   - �لقرهود 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ابي حما�سب قانوين
 - دروي�����س  عبد�لكرمي  يو�سف  عبد�جلليل  ملك   03-306 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
:        مبوجب ه��ذ� تعلن  4252890-04 فاك�س   : �ل��ق��ره��ود - هاتف   - دي��رة 
�أعاله لت�سفية  �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئرة 
يف بي �سي جرنال تريدجن - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
 2021/9/16 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/9/16
مكتبه  يف  �مل��ع��ني  �مل�سفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
�مل�ستند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�سطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
  اإعالن �صطب قيد

تعلن وز�رة �لقت�ساد باأن �ل�سادة/ �سركة �نرتنا�سيونال كون�سرتك�سن �يه دي �ر ليمتد 
)�جلن�سية : جزر فريجن )�لربيطانية( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة 
يف �مارة دبي  )�لعنو�ن : �سارع �ل�سيخ ز�يد - مكتب ملك �سمو �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد - 
�ملركز �لتجاري ، �س ب 31303( و�ملقيدة حتت رقم )4887( يف �سجل �ل�سركات �لأجنبية 
بالوز�رة.  وتنفيذ�ً لأحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات 
�عتماد  ���س��ان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  �ل����وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديالته  �لتجارية 
�إجر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة  دليل 
بالدولة. يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل 

�لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�صاد

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�صهول ملقاوالت البناء - ذ م م   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003793/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ل�سهول ملقاولت �لبناء - ذ م م  
�لعنو�ن : �إمارة �ل�سارقة �سارع �لزهر�ء برج د�ما�س تاور - �لطابق 12 - مكتب رقم 1246 دو�ر �لبلدية �س ب 

�ملال  وعمار  �لزرعوين  و�سعود  �لعبيديل  حممد  �ملحامني  بوكالة   2813
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ جمدى حممد �سوقي على �سالمة ، �جلن�سية : م�سري  
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 65258.0 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  )�ملدة(  �أعاله خالل  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  بتنفيذ ما جاء يف  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  )م(  مكلف )ين( بح�سور جل�سة  فاأنت  ذلك  �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة  �ملحكمة  �مام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نور ال�صم�س للمقاوالت الفنية - ذ م م   
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003197/ 

�إىل �ملحكوم عليه : نور �ل�سم�س للمقاولت �لفنية - ذ م م 
�لعنو�ن : �ل�سارقة �مل�سلي خلف �سارع �لزهر�ء �سقة رقم  905 طابق رقم �لتا�سع ملك ر��سد علي ر��سد دميا�س 

�ل�سويدي 0506461993 065233324 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ ك�سور عامل خان �سري عامل خان - �جلن�سية : باك�ستاين  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله  

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 16800  

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

�ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ليما ملقاوالت التك�صية واالر�صيات   
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000702/ 

�إىل �ملحكوم عليه :ليما ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات 
�لكثريي  �سامل  عبيد  حممد  ملك   102 رقم   �سقة  �لعربي  �خلليج  �سارع  �ل�سويهني  �ل�سارقة   : �لعنو�ن 

 0501662510
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد �سليم منفور علي - �جلن�سية : بنجالدي�سي  
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 10570 درهم

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

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة باتيا التجارية ذ م م )م�صغلي ال�صوق احلرة(   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003103/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سركة باتيا �لتجارية ذ م م )م�سغلي �ل�سوق �حلرة( 
 - 104  - 102 �إمارة �ل�سارقة مي�سلون �سارع �ل�سيخ ز�يد بناء ملك حممد عمر�ن ترمي �سقة  �لعنو�ن : 

�ملدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  �ملرفق  �حلكم  �سدر  قد  بتاريخ  �نه  حيث   -  0504812437  105
�ملنفذ حلول �خلليج )ذ م م(  - 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 126802 درهم

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

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003516 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عظيم عبدول رز�ق  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة منطقة �لعزرة �سارع �ل�سيخ �سامل بن �سلطان �لقا�سمي �سكن 

�سائقي �جرة �ل�سارقة  
بناء على طلب �ملدعية : �جرة �ل�سارقة - ذ م م 

�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/10/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
3( �سخ�سيا �و بو��سطة  �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 
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  2021/10/4   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
جنود طالب العامري 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - رمي الطاعي 
اأداء     اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001950/ 

�إىل �ملحكوم عليه : رمي �لطاعي 
�لعنو�ن : �إمارة عجمان ، منطقة �لنعيمية )1( بناية هيا �ملري ، �لطابق �لر�بع - �سقة رقم )405( رقم 

مكاين )4445708623(  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ  �حمد جملي حممد - �جلن�سية : �سوري  - 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 : 7874.0 
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 فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة  �ملحكمة  �مام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

مدين      AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000722/ 
�إىل �ملحكوم عليه : عامر �نور �حلمود  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سيف �لإ�سالم فريد �لرحمن - �جلن�سية : بنجالدي�سي  

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 : 23540.0 
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

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0005780 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / عطا �هلل �سعيد حممد ح�سن - �لعنو�ن : 9327762  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

بالرقم �أعاله ل�سالح / حممد �سبحي حممد �سند �سليم - بالتايل :
�حلكم  - �أنه بتاريخ 2021/7/28

بعد �لإطالع على �لور�ق 
ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغ : ت�سعة �لف درهم و�لزمته 

بامل�سروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0006711 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �يه - �لبلوكي للمقاولت  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

بالرقم �أعاله ل�سالح / برج �لنباعة ملقاولت �لنجارة �مل�سلحة  بالتايل :
�حلكم - �نه بتاريخ 2021/9/1

بعد �لطالع على �لور�ق 
ناأمر بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية : مبلغ ثمان و�ربعون �لف مائتني 

ثالث وخم�سني درهم خم�س و�سبعني فل�س و�لزمتها بامل�سروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2020 /0002871 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه : يزيد �إبر�هيم فار�س ، �لعنو�ن : 9171303
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/10/27 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

�لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله
�سده  �ملطلوب  �لطرف  باإلز�م  ناأمر   : بالتايل   ، يو�سف  �أحمد  �لرحمن  عبد  ل�سالح/ 
))يزيد �إبر�هيم فار�س(( باأن يوؤدي للطرف �لطالب ))عبد �لرحمن �أحمد يو�سف(( 
�لقانونية بو�قع  �ألف درهما(، و�لفائدة  13،000 درهما )ثالثة ع�سر  مبلغا وقدره 
�لإلز�م  مع  �ل�سد�د،  متام  وحتى   2020/10/1 �ملو�فق  �ملطالبة  تاريخ  من   %7
لال�ستئناف  قابال  �ملحاماة. حكما  �أتعاب  مقابل  درهما  ومبلغ خم�سمائة  بامل�سروفات 

خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0002622 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه ر�أفت معد �ساهر عر�ر
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �أعاله ل�سالح �لتميم لتاأجري �ل�سيار�ت و�حلافالت ذ.م.م، بالتايل : قر�ر �لقا�سي 
للطرف  يوؤدي  باأن  عر�ر((  �ساهر  معد  ))ر�أفت  �سده  �ملطلوب  �لطرف  باإلز�م  ناأمر   :
 10.000 وقدره  مبلغا   : ذ.م.م((  و�حلافالت  �ل�سيار�ت  لتاأجري  ))�لتميم  �لطالب 
�ملو�فق  �ملطالبة  تاريخ  درهما )ع�سرة �آلف درهما(، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 7% من 
درهما  �ألف  ومبلغ  بامل�سروفات.  �لإلز�م  مع  �ل�سد�د،  متام  وحتى   12/07/2021
�عتبار�  15 يوما  �لقانونية  �ملدة  �ملحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل  �أتعاب  مقابل 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0002718 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه نور� حممد ح�سن ��سماعيل �للبودي
نحيطكم علما بتاريخ 2021/07/26 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح �سيف �لإ�سالم فريد �لرحمن، بالتايل : قر�ر �لقا�سي 
 40.000 ب�سد�د مبلغ  ��سماعيل(  �ملطلوب �سدها )نور� حممد ح�سن  �لز�م   -1:
�لفائدة  مع  �لرحمن  فريد  �ل�سالم  )�سيف  للطالب  درهم(  �ألف  )�ربعني  درهم 
متام �ل�سد�د. 2 - �لز�م �ملذكورة  حتى  و  �لطلب  قيد  تاريخ  من  ت�سري  5% عليه 
بالر�سوم و �مل�سروفات و �ألف درهم �أتعاب حماماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل 

�ملدة �لقانونية 15يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0002621 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه هديل ح�سن ر�جح �ملهريي
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
قر�ر   : وبالتايل  ذ.م.م  و�حلافالت  �ل�سيار�ت  لتاأجري  �لتميم  ل�سالح  �أعاله  بالرقم 
�لقا�سي : ناأمر باإلز�م �لطرف �ملطلوب �سده ))هديل ح�سن ر�جح �ملهريي(( باأن يوؤدي 
للطرف �لطالب ))�لتميم لتاأجري �ل�سيار�ت و�حلافالت ذ.م.م(( : مبلغا وقدره 6000 
�ملو�فق  �ملطالبة  تاريخ  7% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما(،  �آلف  )�ستة  درهما 
12/07/2021 وحتى متام �ل�سد�د، مع �لإلز�م بامل�سروفات ومبلغ �ألف درهما مقابل 
�أتعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

نحن �سركة �أ�س �أي جي كومبيبلوك �لعبيكان �س م ح، )رخ�سة رقم 
 5 334، �ملبنى :  5 �إي بي  116( و�لكائنة ب� �ملقر رقم :  : �سي 
�إي بي - �ملنطقة �حلرة مبطار دبي، دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، و�ملرخ�سة لدى �سلطة �ملنطقة �حلرة مبطار دبي، نعلمكم 
بتغيري ��سم �ل�سركة من )�أ�س �أي جي كومبيبلوك �لعبيكان �س م 
�عرت��س  لدية  فمن  ح(.  م  �س  كومبيبلوك  �أي جي  )�أ�س  �إىل  ح( 
�لعقود  �إد�رة  �إىل  كتابي  �عرت��س  تقدمي  عليه  �لتغيري  على هذ� 
�أربعة  خالل  دبي  مبطار  �حلرة  �ملنطقة  �سلطة  يف  و�لرتخي�س 

ع�سر )14( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإ�سعار.

اإ�صعار لتغيري ا�صم �صركة

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0002638 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه عمر عبد�هلل �سعيد �ل خمي�س
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
ناأمر   : �لقا�سي  : قر�ر  بالتايل  �لرحمن،  �لإ�سالم فريد  �سيف  ل�سالح  �أعاله  بالرقم 
يوؤدي للطرف  باأن  �ل خمي�س((  �سعيد  �ملطلوب �سده ))عمر عبد�هلل  �لطرف  باإلز�م 
 15.000  000،15 وقدره  مبلغا   : �لرحمن((  فريد  �لإ�سالم  ))�سيف  �لطالب 
من   %7 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما(،  وثالثمائة  �ألف  ع�سر  )خم�سة  درهما 
تاريخ �ملطالبة �ملو�فق 13/07/2021 وحتى متام �ل�سد�د، مع �لإلز�م بامل�سروفات 
ومبلغ �ألف درهما مقابل �أتعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 

�لتايل لن�سره. �ليوم  من  �عتبار�  يوما   15
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0002735 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه حممد �إبر�هيم ركن �لدين
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  يوجد  ل  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح يونيفر�سال فرجرن�سيز و باكيجنك �س م ح ، بالتايل   
باأد�ء مبلغ  �لدين  �بر�هيم ركن  �ملطلوب �سده )حممد  �لز�م   -1  : �ملحكمة  قر�ر 
للطالب  درهما(  ع�سرين  و  و�ربعة  �ستمائة  و  �لف  )ثالثني  درهم   30.624.3
و  بالر�سوم  �لز�مه   -2 �ل�سد�د.  متام  حتى  و  �لقيد  تاريخ  5% من  �لفائدة  مع 
�ملدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  حماماة.  �أتعاب  درهم  �ألف  و  �مل�سروفات 

�لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0003707 يف  الدعوى رقم

�إىل: �ملحكوم عليه �سوميت كومار ، �لعنو�ن : 9275881
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/09/14 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح : �أجرة �ل�سارقة )ذ.م.م( بالتايل :
ن�س �حلكم

 4.567،74( وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  �ملدعى  باإلز�م  �ملحكمة  حكمت 
درهم( �أربعة �آلف وخم�سمائة و�سبعة و�ستون درهما، و �أربعة و�سبعون فل�سا مع �لفائدة 
تزيد  �أل  على  �ل�سد�د  �لق�سائية وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ  5% من  بن�سبة  �لقانونية 
ذلك.  حكما غري  ز�د على  ما  ويرف�س  و�مل�ساريف،  بالر�سوم  باإلز�مه  �لدين.  �أ�سل  عن 

قابال لال�ستئناف
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة ال�صارقة االحتادية

اإعالن ح�صور اإجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
)SHCFICIREA2021 /0006678( يف الق�صية رقم

�عالن بالن�سر يف جريدة و��سعة �لنت�سار باللغة �لعربية و�لجنليزية 
بناء على طلب : �ملدعي )ة( : �مينه عبدى جميد يا�سني

�ىل : �ملدعي عليه : �سلمى بري بخ�س - قد �أقامت �لدعوى تطالب فيها : 
�لتي ��سابتها  �ملعنوي و�لنف�سي عن �ل�سر�ر  �ل�سرر �لدبي و  20000 درهم للتعوي�س عن  �ملدعى عليها بدفع مبلغ  �لز�م 

بالإ�سافة �ىل فائدة قانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�سد�د �لتام. 
�لز�م �ملدعى عليها بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات و�أتعاب �ملحاماة

�إعالن �ملدعى عليها باجلل�سة ولئحة �لدعاء.
�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لأحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 

�نت مكلف بح�سور �لإجتماع �ملرئي رقم EM00018140 و�ملقرر بتاريخ 2021/10/12 ، �ل�ساعة 09:00 و�لذي 
�ل�سارقة �لحتادية د�ئرة �ليوم �لو�حد �ملدنية و�لتجارية �لد�ئرة �خلام�سة عن بعد بو��سطة �لت�سال  �سيعقد يف حمكمة 

�ملرئي عرب موقع وز�رة �لعدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

�لهاتف   بكامري�  �أدن��اه  �ملبني  �لرمز  مب�سح  قم  �أو  معتمد.  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �ملرئية.  �لإجتماعات  �جلل�سات  بو�بة 
بيانات �لإجتماع :  رقم �لإجتماع EM00018140 - وميكنكم تقدمي �ملذكرة �جلو�بية على �لدعوى و�رفاق �مل�ستند�ت 

عرب �لنظام �للكرتوين بعد ت�سريح �ملحكمة لكم بذلك.
مركز �صعادة املتعاملني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 256
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : عبد�لعزيز �سامل حممد �ملليحي، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 1% و ذلك �ىل �ل�ساده : �سركة هنيكل 
بويل بت لل�سناعات �ملحدودة، �جلن�سية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لرخ�سة )�سركة �لعناية 
بال�سقف( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )527747( �ل�سادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية، تعديالت �أخرى : خروج �سريك، تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة �عمال 

مهنية �ىل موؤ�س�سة فردية
2013 يف  ل�سنة  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

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

مركز ال�صقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 257

�لإمار�ت  �جلن�سية  �لبلوكي،  قناطي  �ل  عبد�لغني  �حمد  خالد   : �ل�ساده  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لعربية �ملتحدة يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 10% و ذلك �ىل �ل�سيد : كمال 
نريمال كاملي�س كومار، �جلن�سية �لهند كما يرغب �ل�سيد / بيارى لل بن�سم دوبي، �جلن�سية �لهند 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 90% وذلك �ىل �ل�سيد : كمال نريمال كاملي�س كومار، 
رقم  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لرميلة(  �لرخ�سة )مغ�سلة  �لهند يف  �جلن�سية 
�لقانوين  �ل�سكل  تغيري   : �خرى  تعديالت  �لقت�سادية،  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )25960(
من �سركة �أعمال مهنية �ىل وكيل خدمات.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  ��سبوعني من  �ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  �سوف يتم 

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

مركز ال�صقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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MOJAU_2021- 0024591 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

حيث �أن �ل�سيد : عمر مب�ارك �سامل دملوك �لكتبي - �مار�تي �جلن�سية ميلك �لرخ�سة جتارية )م�سنع 
�حالم �سعيدة( رخ�سة جتارية و�لتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )782968( حيث �ن �ل�سيد 
: عمر مب�ارك �سامل دملوك �لكتبي - �مار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته يف 
�لرخ�سة �لتجارية ))م�سنع �حالم �سعيدة(( �لبالغة )49%( �إىل �ل�سيد : �مز�م �ل�سالم حممد �دري�س 
- بنغالدي�س �جلن�سية بن�سبة ح�سة 25% و �إىل �ل�سيدة : �سوفانا �سريين بيتي عبد�جلليل - بنغالدي�س 
�ىل �سركة  فردية  موؤ�س�سة  من  �لقانوين  �ل�سكل  وتغيري  �سريك/�سركاء  ��سافة   ،%24 بن�سبة ح�سة 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة، تغيري �ل�سم �لتجاري لل�سركة من )م�سنع �حالم �سعيدة ( �ىل )م�سنع �ملا�سة 
�حلمر�ء ذ م م( / �ملوؤ�س�سة و�لن�ساط �لتجاري،  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف 
يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س على 

ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اأمنه �صالح عبيد �صامل 
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001991/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �أمنه �سالح عبيد �سامل 
�لعنو�ن : عجمان �لرو�سة 2 رقم مكاين 4578224769  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ هارون خ�سر ر�سيد - �جلن�سية : لبناين

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 : 11937.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�صان عبدالقادر عبدالرحيم احمد  
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003660/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ح�سان عبد�لقادر عبد�لرحيم �حمد 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد عبد�لروؤوف حامد حممد  
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 30955.0  
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

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0005709 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه �سركة كيومك�س ل�سناعة �خلر�سنة �جلاهزة ذم م،
فر��س منر حممود خو�جة ، �أحمد عرفات �حمد �سرحان

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �أعاله ل�سالح طيبة للنقليات ذ م م ، بالتايل : �نه بتاريخ : 2021/09/05

بعد �لطالع على �لأور�ق : ناأمر باإلز�م �ملدعى عليهم �أن يوؤدو� ل�سركة : طيبة للنقليات 
ذ م م بالت�سامن فيما بينهما مبلغ : مليون و�ستمائة و�سبعون �لف وت�سعمائة وو�حد 
% �سنويا �عتبار� من تاريخ   5 وخم�سون درهم و�لزمتهم بالفائدة �لقانونية بو�قع  
لال�ستئناف  قابال  حكما  بامل�سروفات.  و�لزمتهم  �ل�سد�د  متام  وحتى  �لدعوى  قيد 

خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن باحلجز بالن�صر  يف الدعوى الق�صية التنفيذية 

رقم : SHCEXCICIV2018/M0002714 مدنى )كلى((

�إىل �ملدعى عليه �ملنفذ �سده : �أحمد عبد�هلل �أحمد �سرور - بناء على طلب 
�ملدعي/�ملنفذ مكتب حمد�ن �ل�سام�سي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
قررت  قد   - �ل�سام�سي  عبد�هلل  حمد�ن  حممد  حمد�ن  �ملحامي  وميثله 
باأنه قد مت  �إعالنكم  حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية، حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
�لعائدة للمحكوم عليه، وذلك يف  �لعقار�ت  �لتنفيذي على  توقيع �حلجز 

�لدعوى �لق�سية �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�ملرفوعة �سدكم. 
حرر بتاريخ : 2021/10/04

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : زهنج دا لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  
ر�أ�س   - ب��ردب��ي   - �ل��ع��ق��اري��ة  دب���ي  م��ل��ك موؤ�س�سة   S11-B1 رق���م  م�����س��ت��ودع   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل   - �لثانية  �ل�سناعية  �خل��ور 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1103647  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم   677854  :
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
�ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8 و�ملوثق 
�أو  �أي �عرت��س  2021/9/8  وعلى من لديه  بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى 
عبداهلل الها�سمي لتدقيق احل�سابات �لعنو�ن :  مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
مكتب رقم 803-18 ملك كمال بوري - بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف :    فاك�س 
:   م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : عبداهلل الها�سمي لتدقيق احل�سابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 803-18 ملك كمال بوري - بردبي - �خلليج �لتجاري 
- هاتف :    فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
زهنج دا لتجارة مواد  لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  باأنه قد مت 
البناء - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
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 القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

يف الدعوى رقم 4023/2021/60 اأمر اأداء  
�ملنظورة يف : �و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة باإ�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 158000 درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف.  �ملدعى : كمال كرو�سنا مي�سر�  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �أم �لقيوين - �سارع �سارع �مللك في�سل - مبنى بناية خالد �ل ثاين - �سقة 
�سركة / ل�سينتوم  نف�سه وب�سفته مدير  �أوجها - عن  ر�ج��ار�م   : �إعالنه  �ملطلوب   -  11 مكتب رقم 
�أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  طلب   : �لإع���الن  مو�سوع  عليه.  مدعى   : �سفته   - م  م  ذ  �س  �لفعاليات  لتنظيم 
فقد قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2021/6/8 بالز�م  �ملدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن 
للمدعي مبلغ مائة وثمانية وخم�سني �لف درهم وبالز�مهما بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة وبرف�س طلب �لنفاذ لعدم وجود مقت�سى �و موجبا له. ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 5908/2021/209 تنفيذ عمايل 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228  
مو�سوع �لتنفيذ :  تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 14315/2020 عمايل جزئي ، 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )53092 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : جمال �لدين مانوبار�مبيل - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - �لغوير - 

�ل�سارقة - �سارع �لزهر�ء - مبنى د�ما�س - �سقة �خلام�س 546 - بجو�ر دو�ر �لربيد  
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ي �يه ��س لوتاه فريدنت للب�ستنة ذ م م  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره 53092 درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/8160(
�ملنذر : مهدى �سفت �له رجبي - )�إير�ين �جلن�سية (

 / قانونا  وميثلها  )�س.ذ.م.م(  �لعامة  للتجارة  �لعاملية  فيتا  عرفان   : �إليه  �ملنذر 
�سم�سعلي حممد علي حتريي )�إير�ين �جلن�سية( - )جمهول حمل �لإقامة(

ننذركم ب�سرورة ب�سد�د �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم مببلغ )1050000( درهم 
)و�حد مليون وخم�سون �ألف درهم( خالل خم�سة �يام و�إل فاإننا �سن�سطر �أ�سفني 
و�ملطالبة  للق�ساء  �للجوء  �لقانونية �سدكم من خالل  �لإجر�ء�ت  لإتخاذ جميع 
يف  تاأخريكم  عن  وبالتعوي�س  �لقانونية  و�لفائدة  �ملرت�سده  �ملبالغ  كامل  ب�سد�د 

�ل�سد�د مع �لز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف كاملة ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
MOJAU_2021- 0024352 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ترغب   ، �لمار�ت  �جلن�سية:   - �لزريهي  على  حمم�د  مها   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
كوتابور�ت  نو�ز   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
لكمال  )�ملا�س�ة  �مل�س�ماه  �لرخ�س�ة  يف  �لهن�د   : �جلن�سية  كوت�ابور�ت  ماكاركوجنو  ماكاركوجنو 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )725027( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �لج�سام( 
�لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى: تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( 
لي�سبح )وكيل خدمات(. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

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

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
MOJAU_2021- 0024616 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد: عبد�هلل �سمبيه حممد غالم �ملازمي - �جلن�سية : �لإمار�ت، 
مف�سل   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كمل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�حلديدية  �لدو�ت  لتجارة  )�مل�سك  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �لهند،   : �جلن�سية   - �سبري  ح�سني 
من  �ل�سدرة   )609994( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  وو�لكهربائية( 
من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري  �خرى:-  تعديالت  بال�سارقة،  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س  خدمات(،  )وكيل  �إىل  فردية(  )موؤ�س�سة 
هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون 
�لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
MOJAU_2021- 0024639 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجميع باأن �ل�سيد / علي هالل علي هالل �حلو�سني، �جلن�سية: �لمار�ت 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد / �سهادت 
ل�سيانة  �ل�سرق  )طريق  �مل�سماه  بالرخ�سة  باك�ستان  �جلن�سية:  �لمني  لطيف  �مني 
من  �ل�سادرة   )748063( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �ل�سيار�ت( 
من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري  �خرى:-  تعديالت  بال�سارقه،  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س  خدمات.   وكيل  �ىل  فردية  موؤ�س�سة 
ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون 
��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار  �لجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ� 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
MOJAU_2021- 0023864 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�جلن�سية   - �لدين  جوهر  حممد  �سيخ  �سمري   / �ل�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لرخ�سة  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   - �لهند 
بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �ل�سرق(  كنوز  )كافترييا  �مل�سماه 
- �جلن�سية  �ساجهان حممد  �ل�سيد/حممد  �إىل  رقم )745362(،  برخ�سة جتارية 
بنغالدي�س تعديالت �أخرى: ليوجد.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�قت�سى ن�سر  �لعدل. فقد  �لكاتب  2013 يف �سان  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
MOJAU_2021- 0024637 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوم�ا للجميع باأن �ل�سيد: حممد �متياز حممد حيدر على - �جلن�سية : بنغالدي�س، 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : لطيف 
�ل�سناعية(  �أر�س  )بقالة  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �لهند،   : �جلن�سية   - �حمد  بن  بار�مبات 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )772385( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س  �خرى:  تعديالت  بال�سارقة،  �لقت�سادية 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� 
�لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
MOJAU_2021- 0024570 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

 ، باك�ستان  �جلن�سية:   - جان  حممد  نورجان  �سعيد  �ل�سيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد: �قبال 
خان �ساه �ف�سل �جلن�سية : باك�ستان يف �لرخ�سة �مل�سماه )ب�سمة �ل�سباح لتلميع �ل�سيار�ت( 
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )628074( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�ملادة )14( فقرة )5(  بال�سارقة، تعديالت �خرى: ل يوجد. وعمالبن�س  �لقت�سادية 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى 
ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اعالن بالن�صر

الدعوى رقم 1482 - 2021 ا�صتئناف جتارى 
حمكمة دبي - الدائرة التجارية اال�صتئنافية

�مل�ستاأنفة/ �سركة لوجيك يوتيلي�س خلدمات �لتربيد �ملركزي للمناطق �س.ذ.م.م
وميثلها/ مكتب هيام �لزعوين للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

م: 0503211926 ت: 043116556 &
Email: georg@logicutilities.com & heyam_sh@hotmail.com

�مل�ستاأنف �سدهم/ 1- �وريك�س للتكنولوجيا
 Email: info@oryx.tech &  0504767557 : م

عمر�لتميمي �سعيد  عبد�هلل  حم�سار   -2
 Email: mahdar@oryx.tech & 0506591664 : م

جيلزينو�س روبرت  كار�سنت   -3
  Email: carsten@oryx.tech &  0529129011: م

بال�سارة �ىل  �لتميمي( و )كار�سنت روبرت جيلزينو�س(  �سعيد عمر  للتكنولوجيا( و )حم�سار عبد�هلل  �مل�ستاأنف �سدهم )�وريك�س  �ل�سادة/ 
حكم �ملحكمة �لتمهيدي بتاريخ 14/09/2021 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ب�ساأن ندب خبري متخ�س�س يف تقنية �ملعلومات و�من �سبكات 
�لت�سالت فانكم مدعويني للح�سور مبمثل �ل�سركة �أو وكيلكم �لقانوين �ملعتمد لجتماع �خلربة �لهند�سية و�ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق 
�ل�ساعة �لو�حدة ظهر� 1:00 ظهر� ل�سماع وجهة نظركم وتقدمي ما لديك من م�ستند�ت ، مبقر �خلربة �لكائن يف �مارة   10/10/2021

دبي - ديرة �سيتي �سنرت - خلف د�ي تو د�ي - بناية �سنتوريون �ستار - بلوك بي - �لطابق �ل�سابع - مكتب 723
اخلبري الهند�صي - م/ اأحمد بهجت ح�صن
خبري تقنية املعلومات واأمن �صبكات االت�صاالت

اإجتماع خربة 
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اعالن بالن�صر

الدعوى رقم 490 - 2021 نزاع تعيني خربة جتاري
حمكمة دبي - دائرة الت�صوية الودية الثالثة

�ملتنازعة/ �سركة كنار لالإت�سالت �ملحدودة 
وميثلها/ مكتب �لغريب وم�ساركوه حمامون وم�ست�سارون قانونيون للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

م: 0506985411 ت : 042955050 & 
Email: mukhtar@alghariblawfirm.com & adv.algharib@gmail.com

�سد �ملتنازع �سدها/ �سركة نعمه �سوفت وير ذ.م.م
Email: info@neema-software.com  & 042948960 : ت

�ل�سادة/ �سركة نعمة �سوفت وير ذ.م.م بال�سارة �ىل حكم �ملحكمة �لتمهيدي بتاريخ 14/09/2021 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
وكيلكم  �و  �ل�سركة  مبمثل  للح�سور  مدعويني  فانكم  �لت�سالت  �سبكات  و�من  �ملعلومات  تقنية  يف  متخ�س�س  خبري  ندب  ب�ساأن 
 1:00 11/10/2021 �ل�ساعة �لو�حدة ظهر�  �لقانوين �ملعتمد لجتماع �خلربة �لهند�سية و�ملقرر عقده يوم �لثنني �ملو�فق 
ظهر� ل�سماع وجهة نظركم وتقدمي ما لديك من م�ستند�ت، مبقر �خلربة �لكائن يف �مارة دبي - ديرة �سيتي �سنرت - خلف د�ي 

تو د�ي - بناية �سنتوريون �ستار- بلوك بي- �لطابق �ل�سابع – مكتب 723
اخلبري الهند�صي
م/ اأحمد بهجت ح�صن 
خبري تقنية املعلومات واأمن �صبكات االت�صاالت

اإجتماع خربة 
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

 اإخطار عديل 
برقم املحرر 2018/0022530

�ملخط�ر : عي�سى عبيد خليفة عامل �حلمريي - �جلن�سية: �لمار�ت ، 
و�حمل هوية �إمار�تية رقم )784196449590403(

�لعنو�ن  : �ل�سارقة - حلو�ن - هاتف رقم : 0506468811
�ملخطر �إليه : جولدن �ستون لتجارة مو�د �لبناء �س ذ م م - �جلن�سية: �لمار�ت

�لعنو�ن : �ل�سارقة - �ل�سجعه - بالقرب من مركز �سرطة �ل�سجعه  - هاتف رقم : 0553047892
درهم مو�سوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )16670( 

�لوق�ائ�ع : حيث �ن �ملخطر �ليه قد حرر� عدد 1 �سيكات بقيمة �جمالية و قدرها 16670
وبيانات �ل�سيك كالتي : 1. �سيك رقم )500280( بقيمة )16670( درهم وتاريخ ��ستحقاق 2021/05/16 و �مل�سحوب 

على م�سرف �بوظبي �ل�سالمي
�ملخطر �ملخطر �ليهم مر�ر� وتكر�ر� وب�سورة ودية ب�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته ولكن دون جدوى •طالب 

�لجناز و مل يلتزم مبو��سفات �لعقود مما �أ�سر باملخطر يف  تاأخر  �ليه  �ملخطر  �ن  • وحيث 
�ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته و�مل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�ساه خم�سة   ، • لذلك 
�يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �سوف ي�سطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�ستحق له 
مع �لفائدة و�لتعوي�س و�مل�سروفات مع حفظ باقي �حلقوق ، فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعولة 

ول�سريان كافة �لثار �لقانونية �ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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رقم )2021/7907(
�ملنذر : حممود علي لتجارة مو�د �لبناء

�ملنذر �إليه : م�سنع �بوظبي ل�سناعه �ل�سمنت ذ م م
�ملو�سوع : �عالن بالن�سر لالنذ�ر رقم )2021/1/91688(

ينهي �ملنذر �ىل علم �ملنذر �ليه كافة بنود هذ� �لنذ�ر وميهله مده 
�ملنذر وذلك  باملديونية �ملرتتبة بذمته ل�سالح  �يام للوفاء  خم�سه 
من تاريخ ��ستالمه �لعالن و�ل كان �سبيله لتحقيق ذلك �للجوء 

�ىل �سلطان �لق�ساء لجبار �ملدين �ملنذر�ليه بالوفاء.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : اآر & اآر للخدمات الكهروميكانيكية �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 2303 و 2304 ملك يا�سمني خاتون - بردبي - برج خليفة �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   697803  : �لرخ�سة  رق��م   ، م�سوؤولية حم��دودة  ذ�ت   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1124521  : �لتجاري 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/8/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/8/10 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ابي 
حما�سب قانوين �لعنو�ن : مكتب رقم 306-03 ملك عبد�جلليل يو�سف عبد�لكرمي 
دروي�س - ديرة - �لقرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :   م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ابي حما�سب قانوين
 - دروي�س  يو�سف عبد�لكرمي  306-03 ملك عبد�جلليل  رقم  : مكتب  �لعنو�ن 
ديرة - �لقرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية اآر & 
اآر للخدمات الكهروميكانيكية �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
 2021/8/10 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/8/10
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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يف الدعوى رقم 1158/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف : �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �خلام�سة رقم 200 

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة ببطالن �لت�سرف لعدم قيام �ملدعي عليها بت�سجيل �لوحدة حمل �لنز�ع يف �ل�سجل �ملبدئي بد�ئرة 
 �لأر��سي و�لمالك بدبي منذ تاريخ توقيع �لعقد مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

�ملدعى : فريوز �بر�هيم ومن ميثله قانونا حممد حنيف - و�آخرون  
عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدنية : دبي - بردبي  

�ملطلوب �إعالنه : ميمون ديفيلومبنت�س )�س م ح( - �سفته : مدعى عليه 
بت�سجيل  عليها  �ملدعي  قيام  لعدم  �لت�سرف  ببطالن  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك���  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
�لوحدة حمل �لنز�ع يف �ل�سجل �ملبدئي بد�ئرة �لأر��سي و�لمالك بدبي منذ تاريخ توقيع �لعقد مع �لز�م �ملدعي عليها 
 8.30 2021/10/10 �ل�ساعة  بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
�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 ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

 يف االإ�صتئناف رقم 1372/2021/322 ا�صتئناف عقاري   
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�ستئناف �لعقارية �لثانية رقم 202   

و�مل�ساريف  و�لر�سوم  جزئي  عقاري   1082/2021 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  �إ�ستئناف   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
و�لتعاب. 

م�ستاأنف  : موؤ�س�سة عقار - عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع �ملطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نني - مكتب 
رقم 9 - هاتف 0506767616 - بريد �لكرتوين INFO3@OMALC.AE - مكاين 3244594826  

 IBAN AE090500000000020106942
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي  

�ملطلوب �إعالنه : �يرينا فومو�سكينا - �سفته : م�ستاأنف �سده   
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2021/1082 عقاري جزئي.  

وعليه  بعد  عن  �لتقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2021/10/11 �ملو�فق  �لإثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7198/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/91 �أمر على عري�سة حتكيم ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )25223.50( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �د�رفور �لمار�ت �س.ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �لقوز �ل�سناعية 4 - �سارع �م �سقيم - ور�سة رقم 1 - �س.ب:دبي 282026 - مكاين 

 IBAN:AE070240001520129531401 - 2120478285 بوكالة �ملحامي/عبد�لعزيز �لهنائي
�ملطلوب �إعالنه : 1- جمموعة �لنعيمي �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )25223.50( وق��دره  به 
�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�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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 65/2020/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  -�عالن قر�ر بالتنفيد

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�مل�ساحة �خل�سر�ء خلدمات تزيني �حلد�ئق 2- حمد  �ملنفذ �سدهما/1-   �ىل 

عبد�لكرمي علي ح�سن - مالك موؤ�س�سة -  جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ت�سارلوت دي فيتا 

ب�سد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2021/10/2  �لتجارية  �لبتد�ئية  دبي  قررت حمكمة 
�لتنفيذ  لالئحة  وفقا  دره��م   )958091.02( وق��دره  ذمتكم  يف  �ملرت�سد  �ملبلغ 

�ملعدلة وذلك للعلم مبا جاء به. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 5038/2021/209 تنفيذ عمايل 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  ريتان لتنظيم �ملعار�س و�د�رتها -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/هبه �ل�سيد عطيه م�سلم �سليم 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )23809( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 
 344/2021/204 تنفيذ �صرعي 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  منى مرزوق يو�سف �ل�سيد -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ح�سام حممود فتحي �حمد حو��س 

�ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�لدعوى رق��م:1011/2020 �حو�ل نف�س م�سلمني ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )975( 

درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف من تاريخ �ل�ستحقاق.  
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�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

 اعالن بالن�صر
           322/2021/1341 ا�صتئناف عقاري  

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �مل�ستاأنف �سده /1- حممد �كرم بهار جان - جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف / موؤ�س�سة عقار - وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت 
�ل�سادر بالدعوى رقم:2021/953  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف  �ملطرو�سي - قد 
عقاري جزئي - وحددت لها جل�سه يوم �لثنني �ملو�فق 2021/10/11 �ل�ساعة 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
 اعالن بالن�صر

           1605/2021/305 ا�صتئناف جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ن  �لقامة مبا  رن��ا علي فخرو �حللبي - جمهول حمل  �مل�ستاأنف �سده /1-  �ىل 
عبد�لرحمن  وميثله:عبد�هلل   - �مل��ح��رزي  معيلي  �سامل  �سعيد  �حمد   / �مل�ستاأنف 
حممود �ل�سعيدي - قد ��ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2020/803 
ي���وم �لرب���ع���اء �ملو�فق  ل��ه��ا جل�سه  ب����ت����اري����خ:2021/6/14 - وح����ددت  ك��ل��ي  جت����اري 
يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  �لتقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2021/11/3

ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:536/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �جلزئية رقم 249

مو�سوع �لدعوى : قبول قيد �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها ��سول ، �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 
)1،631.569.45( درهم مليون و�ستمائة وو�حد وثالثون �لف وخم�سمائة وت�سعة و�ستون درهم وخم�سة و�ربعون فل�س كما 
هو مبني يف ك�سوف �حل�ساب ��سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د ت�سمني 

�ملدعي عليها �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل دون كفالة. 
�ملدعي:بنك �بوظبي �لتجاري 

دب��ي للتعهد -  �ل��ت��ج��اري - �سقة 2 - مدينة  �أب��وظ��ب��ي  ب��ن��اء بنك  دب��ي - مبنى  ب��ردب��ي -  دب��ي -  �م���ارة  ع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت - 
yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com - مكاين:1366976169 - وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن

�ملطلوب �إعالنه :  1- عبري حممد غلوم ح�سني �لبلو�سي  -  �سفته : مدعي عليه 
�ل��ز�م �ملدعي   ، �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها قبول قيد �لدعوى و�ع��الن �ملدعي عليها ��سول  :  قد  مو�سوع �لإع��الن 
عليها بان توؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1،631.569.45( درهم مليون و�ستمائة وو�حد وثالثون �لف وخم�سمائة وت�سعة 
و�ستون درهم وخم�سة و�ربعون فل�س كما هو مبني يف ك�سوف �حل�ساب ��سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
بالنفاذ  �سمول �حلكم  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  عليها  �ملدعي  ت�سمني  �ل�سد�د  �لدعوى وحتى متام  رفع 
�ملعجل دون كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/10/5  �ل�ساعة 08.30 �س 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�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اعالن بالن�صر        
 5908/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �يه �ت�س كي �نرتنا�سيونال �س.ذ.م.م   -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�سركة �لرو�سة لل�سيانة �لعامة و�لديكور ذ.م.م

وميثله:رميا عبد�حلكيم �جلر�سي 
بالز�م �ملدعي  �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/9/14  ��ست�سد�ر �مر  طلب 
�ربعمائة �لف و�سبعمائة و�ستة وخم�سني  عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )400.756.53( درهم 
درهم وثالثة وخم�سني فل�س - و�لفائدة 5% �عتبار� من 2021/9/8 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها 
بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�مرت بالنفاذ �ملعجل بال كفالة ،  ولكم 

�حلق يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اعالن بالن�صر        
 4536/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

للمقاولت  �سي  �ي  بي   - �سابقا  ذ.م.م  للمقاولت  جي  �ل  �ت�س   -1  : عليه  �ملدعي  �إىل 
�س.ذ.م.م )حاليا(   -  جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :ريكلي ميدل �ي�ست م.م.ح 
طلب ��ست�سد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/9/1 بالز�م 
و�ربعة  �لفا  و�ربعون  ثمانية  درهم  للمدعية مبلغ )48.014(  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   - در�ه��م  ع�سر 
ولكم �حلق يف    ، �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  وبالر�سوم 

��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اعالن بالن�صر        
 5869/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- وتر ويل لل�سناعات �س.ذ.م.م 2- فاروق عبد�لغفار علي غفوري
جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :ريكلي ميدل �ي�ست م.م.ح
وميثله:رميا عبد�حلكيم �جلر�سي 

بالز�م �ملدعي  �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/9/16  ��ست�سد�ر �مر  طلب 
عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )102404.50( درهم فقط مبلغ وقدره 
�لقانونية بو�قع 5% من  �لف و�ربعمائة و�ربعة درهما وخم�سني فل�سا - و�لفائدة  مائة و�ثنني 
�تعاب  درهم مقابل  و�لف  و�مل�ساريف  �لر�سوم  و�لز�مهما  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى متام  تاريخ 

�ملحاماة ،  ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اعالن بالن�صر        
 5488/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه: 1- في�سال فا�سانت ناياك - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :طارق كرمي عبد�لكرمي خو�جا

وميثله:رميا عبد�حلكيم �جلر�سي 
طلب ��ست�سد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/8/29 بالز�م �ملدعي 
عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )200.000( درهم مائتي �لف درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% من تاريخ 2021/8/9 وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست طلب �لنفاذ �ملعجل ،  ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 

اعالن بالن�صر        
 4090/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه: 1- �لعابر للمقاولت ملالكها عبد�هلل �ل عبد�هلل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد 

ذ.م.م - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :دبي بال�سرت در�ى مك�س ذ.م.م

وميثله:رميا عبد�حلكيم �جلر�سي 
بانفاذ  ب��ت��اري��خ:2021/9/14  �لبتد�ئية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  �د�ء فقد  �م��ر  ��ست�سد�ر  طلب 
للمدعية مبلغ )225437.63( درهم فقط  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  و�ل��ز�م  �لتجاري  �لعقد 
وثالثة  درهما  وثالثني  و�سبعة  و�ربعمائة  �ل��ف  وع�سرين  وخم�سة  )مائتني  وق��دره  مبلغ 
و�ستني فل�سا( و�لفو�ئد بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها �مل�ساريف 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات ،  ولكم �حلق يف ��ستئناف 

�لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13358 بتاريخ 2021/10/5 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  821/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�سة رقم 187

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/204 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )515372( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�س�سة �لعامة للعقار�ت �ل�ستثمارية
عنو�نه:�مارة دبي - �سارع �ملطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
مكاين:3244594826

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد مقبول  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  به وقدره )515372( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�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�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/821 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 167/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 504,010), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Party to be notified  :
1-  Mohamed Sheikh Hassan Sheikh Osman - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (504010) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Sharjah Federal Court

Notification for Attending a Meeting Online 
On Case No. (SHCFICIREA2021/006678)

Notification by Publication in a widely read newspaper in both Arabic and English:
Based on the Request by:  The plaintiff:   Amina Abdimajid Yassin
To:    The Respondent   Salma Pir Bakhsh
She filed the case, demanding the following:
• Compel the respondent to pay AED 20,000 as compensation against psychological, emotional, 
and mental damages sustained and suffered by her, plus the legal interest at 12% from the date of 
filing the case till the full payment.
• Compel the respondent to pay the fees, costs, and lawyer's fees.
• Notify the respondent on the Hearing and the Statement of Claim. Issue the judgment with 
urgent implementation as per the provisions of article 229 Para (5) of Civil Procedures Law.
You are hereby notified to attend the online meeting No. EM00018140 on 12/10/2021, at 09:00 
O'clock. The meeting will be held online at Sharjah Federal Court, the Civil and Commercial 
One-day Division, Fifth Division online via the Ministry of Justice's website https://smartjustice.
moj.gov.ae/chryasalis/f/eMeeting/search Online Hearings Portal, personally or through an 
authorized proxy; or scan the below-mentioned code by phone camera.
Meeting Details: Meeting No EM00018140
You may submit a replying memo on the case and you may attach the documents through the 
e-system after obtaining permission from the court accordingly.
Customer Happiness Center

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0003516, civil (partial)
To the defendant : Muhammad Azeem Abdul Razzaq
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building,
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC 
You are assigned to attend the hearing on 18/10/2021 in front of the 
Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court 
- Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Judicial Services Office / Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Announcement and notification of payment by publication

In Execution No. 5908/2021/209 - Labor Execution
Considered at: Seventh Execution Department No. 228
Subject of Execution: Execution of the judgment issued in Case No. 14315/2020 
Partial Labor, by paying the executed amount of (53092 dirhams, including fees 
and expenses).
Applicant of Execution: Jamaluddin Manoprambil
Address: UAE, Sharja, Al ghaveer, Sharja, Zahra Road, Damas Building, Flat 
5, 546, Near Postal roundabout
Notified party:
1- EAS Lootah Verdent Horticulture LLC -Capacity: Respondent
Subject of notification : He has brought the above-mentioned executive lawsuit 
against you and obligated you to pay the executed amount of (53092) dirhams 
to the execution applicant or the court treasury. 
Accordingly, the event of non court will initiate executive procedures against 
you in the event of non-compliance with the aforementioned decision within 15 
days from the date of publishing this announcement.
Preparation : Halima Mohammed Al Belushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358

Real Estate Appeal 1341/2021/322
Service by publication details
To the appellees / 1-Muhammad Akram Bahar Jan
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by 
/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the order/ verdict issued in the case No. 953/2021 
Real Estate Summary The hearing of Monday 11-10-2021 
at 10:00 AM on the online court hearing was determined for 
the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or 
your legal attorney and in case of your failure to do the same, 
you shall be trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Dubai Courts of First Instance

Published Notice
In Case No. 1158/2021/18 Partial Real Estate

Held in: Fifth Partial Real Estate Department no 200
Subject matter of the case: Claiming the invalidity of the disposal due to the defendant's 
failure to register the unit subject of the dispute in the initial register of the Dubai Land 
Department since the date of signing the contract, with obligating the defendant to pay 
fees, expenses and compensation.
Plaintiff : 
Fairouz Ibrahim and her legal representative, Muhammad Hanif.And Others
Her Addressee  Emirates Emirate of Dubai -Dubai City - Bur Dubai
To be notified  : 1- Maimon Developments (C.F.H) as a defendant
Subject matter of the announcement: He was filing a case against you and its subject 
matter Claiming the invalidity of the disposal due to the defendant's failure to register 
the unit subject of the dispute in the initial register of the Dubai Land Department since 
the date of signing the contract, with obligating the defendant to pay fees, expenses 
and compensation.A session was set for her on Sunday 10/10/2021 at 8:30 am in the 
remote litigation room BUILDING DESC& so, you are required to attend or represent 
you legally, and you must submit what you have of memorandum or documents to the 
court at least three days before the hearing.
Preparation
Abdullah Mohammed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1365- Real Estate Appeal 
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1100/2021 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees. 
Appellant  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by  Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified  1- Salman Suufi - Capacity: Appellee
2- Mohamed Suufi - Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1100/2021 
Real Estate Summary. The hearing of Monday 11-10-2021 at 10:00 AM on online 
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall 
be trailed in absentia.
Prepared by Mohammed Shehab Al Hashmi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1372- Real Estate Appeal 
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1082/2021 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees. 
Appellant  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by  Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified  1-  Irina Fomochkina Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1082/2021 
Real Estate Summary. The hearing of Monday 11-10-2021 at 10:00 AM on online 
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall 
be trailed in absentia.
Prepared by 
Mohammed Shehab Al Hashmi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Notification by publication memo

Issued by Sharjah Court, Civil First Instance Court 
in case no. SHCFICIREA2021/0003707, civil (partial)

To: Sumit Kumar, convicted, address : 9275881
We would like to inform you that on 14/09/2021, this court sentenced you in the 
above mentioned case for Sharjah Tax LLC as follows:
The court has ruled in the presence of the defendant its following sentence:
The defendant is obligated to pay to the plaintiff an amount of (four thousand 
five hundred and sixty-seven dirhams and seventy- four fils, in addition to the 
legal interest of 5% annually on the adjudged amount from the date of the claim 
until full payment. The legal interest shall not exceed the origin of debt. The 
defendant is obligated also to pay expenses and to refuse what is more than that 
This judgment is not subject to appeal.
Judge / Kholod Safi matter Al Zuaaby
Sharjah Court 
Civil First Instance Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1369- Real Estate Appeal 
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 890/2021 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees. 
Appellant  Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by  Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified  1- Abdirahman Ahmed Abdinur - Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 890/2021 
Real Estate Summary. The hearing of Thursday 14-10-2021 at 10:00 AM on online 
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall 
be trailed in absentia.
Prepared by
Hamda Jumaa Ahli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 10/ 2021  Issue No : 13358
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/821 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 204/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 515372), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Party to be notified  :
1-  Muhammad Maqbool - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (515372) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�ست�سيف �ملجّمع �لثقايف يف �أبوظبي �سل�سلة من 

�لأد�ء  وع��رو���س  و�ملو�سيقية  �لغنائية  �حل��ف��الت 
و�لفنون �مل�سرحية يف �أبوظبي يحييها نخبة من 

�أملع �لنجوم �لعامليني. 

�ملو�سم مع حفل  �لعودة بعد �نطالق  وتاأتي هذه 
و�لذي  �ل�سعيد  ف��اي��ز  �لإم���ار�ت���ي  و�ملغني  �لنجم 
�أقيم م�ساء يوم 23 �سبتمرب 2021، على م�سرح 

و�ل�سياحة  �لثقافة  لد�ئرة  �لتابع  �لثقايف  �ملجّمع 
– �أبوظبي.

�لفالمنكو  م��غ��ن��ي  �ل��ث��ق��ايف  �مل��ج��ّم��ع  ي�ست�سيف 

�أكتوبر   7 يوم  بوفيد�  ميغيل  �ل�سهري  �لإ�سباين 
�جلمهور  بعدها  ويلتقي  م�ساًء،   8 �ل�ساعة  عند 
7 م�������س���اًء م���ع فرقة  �ل�����س��اع��ة  �أك���ت���وب���ر   9 ي����وم 
�أفريكا”  “�ستيب  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل���س��ت��ع��ر����س��ات 
�لأد�ء  عرو�س  تقدمي  يف  متخ�س�سة  فرقة  �أول 
�أ�سول  من  �لأمريكان  ثقافة  �لر�ق�س من وحي 

�أفريقية.
نوفمرب  و19   18 ي���وم  �ل��ث��ال��ث  �حل��ف��ل  وي��ق��ام 
�ل�ستعر��سات  ف���رق���ة  م���ع  م�������س���اًء   8 �ل�����س��اع��ة 

�لربيطانية �أكرم خان،
 و�لتي �ستقدم عر�ساً مقتب�س عن كتاب نابليون 
يدمج   Outwitting the Devil ه��ي��ل 
يف  �جلمهور  �سياأخذ  و�ملعا�سر  �لكال�سيكي  ب��ني 

رحلة عرب �لأزمنة. 
ك��م��ا ���س��ت��ق��دم ���س��رك��ة �أك�����رم خ����ان جم��م��وع��ة من 
�لدرو�س �خلا�سة �ملجانية للر�غبني من �ملبتدئني 
نوفمرب،   16 يف  �لأد�ئ��ي��ة  �لعرو�س  مل�سممي  �أو 
وذلك بعد �أن ت�ستلم طلباتهم و�سريتهم �لذ�تية 
applications@ عرب �لربيد �لإلكرتوين 

..culturalfoundation.ae
�سهر  يف  �ملبا�سرة  للعرو�س  �مل��وؤق��ت  �إي��ق��اف  وبعد 
�لتي  �ل��ظ��روف  ب�سبب  �ملا�سي  �ل��ع��ام  م��ن  م��ار���س 

فر�ستها جائحة كوفيد19-،
�لثقايف  للمجّمع  �ملبا�سرة  �لعرو�س  �ليوم  تعود   
 - و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  �ل��ت��ز�م  على  لتوؤكد 
�أبوظبي بتنفيذ مهمتها يف حفظ �لرت�ث �لثقايف 

لإمارة �أبوظبي و�لرتويج له،
بالثقافات  �مل��ح��ل��ي  �جل��م��ه��ور  ت��ع��ري��ف  وك���ذل���ك   

و�لفنون �لأخرى من حول �لعامل. 
ُتقام جميع �لعرو�س وفًقا لالإر�ساد�ت و�لإجر�ء�ت 
�جلهات  تو�سيات  عليها  تن�س  �لتي  �لح��رت�زي��ة 

�ل�سحية �لر�سمية يف �أبوظبي، 
�ملو�قع.  يف  �ل�ستيعابية  �ل�سعة  خف�س  وت�سمل 
�إظ��ه��ار �حلالة  و���س��ُي��ط��ل��ب م��ن جميع �حل�����س��ور 
لدخول  “�حل�سن”  تطبيق  على  “�خل�سر�ء” 
م�سحة  نتيجة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ث��ق��ايف،  �مل��ج��ّم��ع 
�سلبية مت �إجر�وؤها خالل �ل� 48 �ساعة من موعد 

�لفعاليات.

•• ال�شارقة-الفجر:

�لتابع  �ملعا�سرة،  للحرف  “�إرثي”  جمل�س  �ختتم 
ملوؤ�س�سة “مناء” لالرتقاء باملر�أة، برناجماً تدريبياً 
�ملهار�ت  12 �سهر�ً، بهدف تعزيز  نظمه على مدى 
يف  �إم��ار�ت��ي��ة،  م��ت��درب��ة   13 ل���  �لإب��د�ع��ي��ة و�ملهنية 
�لأردين  �ل��ن��م��ط��ني  ع���ل���ى  �ل���ت���ط���ري���ز  ف����ن  جم�����ال 

و�لفل�سطيني.
و�نطلق �لربنامج يف مار�س من �لعام 2020 على 
�إىل من�سة �فرت��سية خالل  �أر�س �لو�قع ليتحول 
�نت�سار جائحة كورونا للتكيف مع �لإجر�ء�ت  ذروة 
منطقة  من  متدربات  ��ستهدف  حيث  �لح��رت�زي��ة، 
عاماً،   45-18 بني  �أعمارهن  ت��رت�وح  �حل�س  دب��ا 
زغالن،  �أب��و  ماجدة  �لأزي���اء  م�سممة  مع  بالتعاون 

�لجتماعية  و�ملوؤ�س�سة  �لتجارية  �لعالمة  �ساحبة 
مب�ساركة  �لأردن،  ومقرها  لالأزياء  فا�سن”  “�سرو 
حرفيات من خميم غزة يف جر�س، لتعليم �حِلرفيات 
�مل�ساركات على �أكرث من 12 نوعاً من �لغرز �ملعروفة 

يف فّن �لتطريز �لأردين و�لفل�سطيني.  
تقنيات  توظيف  كيفية  على  �مل�����س��ارك��ات،  وت��درب��ت 
منتجات  يف  و����س��ت��خ��د�م��ه��ا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �ل��ت��ط��ري��ز 
�لدمج بني  �ملجل�س نحو  روؤي��ة  متنوعة، مبا يعك�س 
لتمكني �حلرفيات  �ملعا�سرة،  و�لت�سميمات  �لرت�ث 
من  و�ملنطقة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف 
�بتكار منتجات قائمة على �حِلرف �ليدوية، لتحقيق 

�ل�ستد�مة و�حل�سور و�ملناف�سة يف �ل�سوق �لعاملية.
�لبتكار،  �أهمية  على  �ل�سوء  �لربنامج  �سلط  كما 
ومتكني �ملر�أة �حلرفية من مو��سلة �كت�ساب مهار�ت 

جديدة، ت�ساعدها على �بتكار 
يف  ت�سويقها  ي�سهم  منتجات، 
�إ�سر�ك �حلرفيات يف �مل�سرية 
�ل��ت��ن��م��وي��ة وحت��ق��ي��ق جدوى 

�قت�سادية.
�لربنامج  مل��خ��رج��ات  ووف���ق���اً 
�مل�ساركات  تعلمت  �لتدريبي، 
�لعديد من �أنو�ع �لغرز �لتي 
لها م�سمياتها �خلا�سة مثل، 
و�لرقمة،  �لفاّلحي،  �ل��غ��رزة 
و�لتح�ساي،  و�ل���ت���ح���ري���ري، 
و�ل���ك���ف���اف، و�ل�����س��ب��ل��ة، وعني 
و�ملنجل،  و�حلبكة،  �ل�سو�س، 

�ل���ب���دوي، وت��ط��ري��ز �لثوب،  و�جل���دل���ة، و�ل��ت��ط��ري��ز 
تقنية  �إىل  بالإ�سافة  �لرجالية،  �ملالب�س  وتطريز 
تطريز �لأر�ئك و�لزخارف و�أمناط �لأزهار �لبدوية 
�لأردنّية، و�أ�سا�سيات ت�سميم ثوب �ملر�أة �لفل�سطينية 
�لتقليدي �ملطرز باألو�ن ز�هية، ف�ساًل عن �لتعرف 
�مل�����س��ت��خ��دم��ة يف مالب�س  �ل��ت��ط��ري��ز  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 
�ل���رج���ال، ك��م��ا وف���ر �ل��ربن��ام��ج ل��ل��م��ت��درب��ات من�سة 
�لعمل  ت�سمل  �مل��ه��ار�ت،  من  ع��دد  وتنمية  لكت�ساب 

بروح �لفريق، و�لتو��سل، وغريها. 
“مناء”  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر  ك�����رم،  ب���ن  وق���ال���ت رمي 
على  )�إرث���ي(  “ن�سعى يف جمل�س  ب��امل��ر�أة:  لالرتقاء 
توفري �أن�سطة وبر�مج تدريب، ن�سمن من خاللها 
و�جتماعياً، حتقيقاً  و�قت�سادياً  مهنياً  �ملر�أة  متكني 
�سمو  �ل�سارقة،  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  قرينة  لروؤية 
�ل�����س��ي��خ��ة ج��و�ه��ر ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي، رئي�سة 
موؤ�س�سة )مناء( و�لرئي�سة �لفخرية ملجل�س )�إرثي(، 
�لربنامج  م���ن خ���الل  ����س��ت��ط��ع��ن��ا  �لإط�����ار  ه���ذ�  ويف 

�ل�سابات  ع��ل��ى  ي���رك���ز  �ل�����ذي 
نقدم  �أن  �لإم��������ار�ت��������ي��������ات، 
لتعزيز  ف��ر���س��ة  ل��ل��م��ت��درب��ات 
وم�ستقبلهن  م����ه����ار�ت����ه����ن 
�ملهني، و�مل�ساهمة يف �حلفاظ 
ع���ل���ى �حل�������رف �لإم����ار�ت����ي����ة 
بها  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و�لرت�����ق�����اء 
معا�سرة،  ب��روؤي��ة  وتقدميها 
لنجاح  ب���ال���ف���خ���ر  ون�������س���ع���ر 
مو�جهة  يف  �ل���ربن���ام���ج  ه����ذ� 
ج��م��ل��ة م���ن �ل��ت��ح��دي��ات غري 
عليها،  و�ل��ت��غ��ل��ب  �مل�����س��ب��وق��ة 
مل�سممة  ب��ال�����س��ك��ر  ون���ت���ق���دم 
�أبو زغالن على دعمها �لالحمدود  �لأزي��اء ماجدة 

للربنامج«.
كورونا  وب���اء  �نت�سر  “عندما  ك���رم:  ب��ن  و�أ���س��اف��ت 
وب�سكل  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  )كوفيد19-( 
قام فريق  برناجمنا،  �إطالق  بالتز�من مع  مفاجئ 
��ستمر�ر  ل�سمان  فورية  �إج���ر�ء�ت  باتخاذ  )�إرث���ي( 
عملية �لتدريب و�لتعلم، وكان جمل�س �إرثي للحرف 
�ملعا�سرة �سباقاً يف �إعد�د حمتوى �لكرتوين للتدريب 
�ملتدربات  ومتكني  �لتقليدية  �ليدوية  �حلرف  على 
و�سمان �سحة  للت�سويق،  قابل  �خل��روج مبنتج  من 
�لعمل  �إىل  �لنتقال  خ��الل  من  �ملتدربات  و�سالمة 

عرب من�سة �فرت��سية«.
�أبو زغالن،  بدورها، قالت م�سممة �لأزي��اء ماجدة 
�لجتماعية  و�ملوؤ�س�سة  �لتجارية  �لعالمة  �ساحبة 
�لتطريز  برنامج  “كان  ل��الأزي��اء:  فا�سن”  “�سرو 
لنا،  بالن�سبة  للغاية  مهًما  و�لأردين  �لفل�سطيني 
و�أبدت  و�لإم������ار�ت،  �لأردن  ب��ني  �ل��ث��ق��ايف  ول��ل��ت��ع��اون 

ن�ساء �ل�سارقة �للو�تي �ساركن يف �لربنامج �هتماماً 
على  بالقدرة  �سغفهن  عن  وع��رّبن  �حل��رف��ة،  بتعلم 
�لأ�سو�ق  ت��ن��ا���س��ب  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ذ�ت  ق��ط��ع  �إن�����س��اء 
�لأزي���اء من خميمات  �عترب حرفيو  كما  �لدولية،  
�لالجئني �لفل�سطينيني يف �لأردن �أن م�ساركتهم يف 
�لربنامج كانت فر�سة ممتازة، متكنو� خاللها من 
�لثقافة  على  و�لتعرف  �لإمار�تيات  �لن�ساء  تدريب 

�لإمار�تية وعلى �لعامل«. 
بهذ�  ف����خ����ورون  “نحن  �أب������وغ������زلن:  و�أ�����س����اف����ت 
�لربنامج، وفخورون بالنتائج �حلالية، ونتطلع �إىل 
روؤية �ملنتجات عالية �جلودة �لتي �سنعها �حلرفيون 
�لإمار�تيون ُتباع يف جميع �أنحاء �لعامل، با�ستخد�م 
�ل�سهرية،  و�لأردنية  �لفل�سطينية  �لتطريز  تقنيات 
�ل�سور  ك�سر  يف  �لربنامج  يف  �مل�ساركون  جن��ح  وق��د 

�لنمطية حول �لتنمية �ملهنية و�لجتماعية للمر�أة، 
م���ن جميع  �لح������رت�م  �ك��ت�����س��ب��ت  ق����دوة  �لآن  ف��ه��ي 
�حلرف  تعليم  عاتقها  على  لأخذها  �ملجتمع  �أف��ر�د 
�لأردن  ح���دود  خ���ارج  عليها  و�حل���ف���اظ  �لتقليدية 

للو�سول �إىل �آفاق جديدة.
ي�سار �إىل �أن �لربنامج كان من �ملقرر �أن ُيقدم على 
�أر�س �لو�قع على مدى �أربعة �أ�سهر، �إل �أن جائحة 
هجني  برنامج  حتويل  �إىل  �ملجل�س  دفعت  ك��ورون��ا 
)و�قعي و�فرت��سي( ومتديده حتى يونيو 2021 
نتائج  حتقيق  ب��ه��دف  م���ر�ح���ل،  �إىل  تق�سيمه  ب��ع��د 
�مل�ساركات،  ��ستفادة جميع  �أف�سل للتدريب و�سمان 
فيما  �فرت��سياً،  �لثانية  �ملرحلتني  تنفيذ  مت  حيث 
مع  �حل�سن  دب��ا  مركز  يف  �لثالثة   �ملرحلة  �أقيمت 

�تخاذ كافة �إجر�ء�ت �ل�سحة و�ل�سالمة �ملعتمدة.  

من خلل برنامج نظمه املجل�ض على مدى 12 �سهرًا 

)اإرثي( يدرب 13 ِحرفّية اإماراتّية على فن التطريز الأردين والفل�سطيني 

•• ال�شارقة-الفجر:

ي���ن���ظ���م م�����ه�����رج�����ان �ل���������س����ارق����ة 
لالأطفال  �ل����دويل  �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
فعاليات  ����س���م���ن  و�ل���������س����ب����اب، 

تقام  �ل����ت����ي  �ل���ث���ام���ن���ة،  دورت��������ه 
 15 �إىل   10 �لفرتة من  خ��الل 
�أكتوبر �جلاري، �ملعر�س ل�سنوي 
�ل���ذي  �لإعالمية”  “�لفنون 
موؤ�س�سة  طلبة  بتجارب  يحتفي 

�لفنون  ت���ع���ل���م���و�  مم����ن  )ف�������ن( 
�لإع��الم��ي��ة خ��الل �ل��ور���س �لتي 
 2019 ب��ني  �مل��وؤ���س�����س��ة  نظمتها 

�إىل 2021.
وي��ق��دم �مل��ع��ر���س، �أك���رث م��ن 40 

�ملتحركة،  �لر�سوم  يف  فنياً  عماًل 
بالإ�سافة  �ل��ق�����س��رية،  و�لأف����الم 
�إىل �لعديد من �أعمال �لت�سوير 
تعك�س  و�ل����ت����ي  �ل����ف����وت����وغ����ر�يف، 
ومهار�ت  �لفنّية  �لنظر  وجهات 

�لق�س�س،  رو�ي�����ة  يف  �ل��ي��اف��ع��ني 
م�سدر  ك��ون��ه��ا  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
و�ملهتمني  لأق����ر�ن����ه����م،  �إل����ه����ام 

ب�سناعة �ل�سينما.
�لت�سجيل  ل��ل��ج��م��ه��ور  ومي���ك���ن 

www.siff. م����وق����ع   ع���ل���ى 
يف  )�ف��رت����س��ي��اَ(  ل��ل��ت��ج��ول   ae
�ملعر�س، �لذي ي�ستهدف �لك�سف 
عن مو�هب �مل�ساركني �أمام �سناع 
خمتلف  م��ن  وم��ب��دع��ني  �سينما 
ب��ل��د�ن �ل��ع��امل م��ن �مل�����س��ارك��ني يف 

�ملهرجان.
وي�����ق�����دم م����ه����رج����ان �ل�������س���ارق���ة 
لالأطفال  �ل����دويل  �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
موؤ�س�سة  تنظمه  �ل��ذي  و�ل�سباب 
�لفن، �ملعنية بتعزيز ودعم �لفن 
و�لنا�سئة  ل��الأط��ف��ال  �لإع��الم��ي 
“فّكر  �سعار  حت��ت  �لإم�����ار�ت،  يف 

�سينما”، 
�كرث من 80  فيلماً من 38 دولة 
ور�س  و�سل�سلة  و�أجنبية،  عربية 
يف  متخ�س�سة  حو�رية  وجل�سات 

�سناعة �لأفالم.

من خلل معر�ض الفنون الإعلمية امل�ساحب للمهرجان

ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب يعر�س اأكرث 
من 40 حمتوى اإبداعيًا لطالب )فن(

تت�سمن حفلت غنائية ومو�سيقية وعرو�ض اأداء وفنونًا م�سرحية يف العا�سمة

عودة العرو�س الفنية املبا�سرة للمجّمع الثقايف يف اأبوظبي
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فتحي عبدالوهاب 
يعود للبطولة املطلقة 

يف رم�سان
يعود �لفنان فتحي عبد�لوهاب، مرة �أخرى يف رم�سان �ملقبل، �إىل �لبطولة 
�ملطلقة يف �لدر�ما �لتلفزيونية من خالل ��ستعد�ده لعمل جديد يحمل ��سم 
وتوقفت  ثان،  با�سم  قبل فرتة  عليه  تعاقد  قد  كان  "وكالة �خلرطو�سي"، 
حت�سري�ته حتى عادت هذه �لأيام من جديد. ويتو�جد عبد�لوهاب خالل 
�لعمل  �لأع�سر، وطاقم  �ملخرج عادل  �لفرتة �حلالية يف جل�سات عمل مع 
�جلديد، من �أجل �لتفاق على باقي تفا�سيل �لعمل، و�ختيار �مل�ساركني يف 

�مل�سل�سل.

ق���ال���ت �لإع���الم���ي���ة ���س��ه��ري ج������ودة، �إن �لأم�����ور 
يعرفو�س  م��ا  "�ل�ستات  �ل�سابق  برناجمها  يف 
على  ت��ع��م��ل  وك���ان���ت  ط��ب��ي��ع��ي��ة  يكدبو�" ك���ان���ت 
�لقناة  وعر�ست  �ملا�سي  �لأ�سبوع  �لهو�ء" حتى 
�لربومو �لرتويجي بالطاقم �جلديد يف �ليوم 
بالطاقم  �حل���ايل  �لأ���س��ب��وع  ظهر  حتى  �ل��ت��ايل 

�جلديد.
ونفت، حدوث �أي خالفات بينها وبني �لإعالمية 
مفيدة �سيحة �أو �أي م�سكالت �أدت لوجود �أزمة 

مع طاقم �لعمل،
�أن تظهر على  ق��ررت  �لبد�ية  �أنها من   موؤكدة 
�لهو�ء هي ومفيدة يف حالة جد�ل مق�سود من 
�أكرث  �إث����ر�ء �حللقة وج���ذب �جل��م��ه��ور ل  �أج���ل 
من ذلك، و�أنها وكل طاقم �لعمل �أ�سدقاء ومت 
�خ��ت��ي��ار م��ق��دم��ات �ل��ربن��ام��ج وف��ق��اً خل�سائ�س 
�ل�سعب  طبقات  ك��ل  خماطبة  �أج��ل  م��ن  معينة 

�مل�سري وخ�سو�ساً �ل�سيد�ت.
�مل���و�ق���ع حاولت  م���ن  ع�����دد�ً  ه��ن��اك  �أن  و�أك������دت 
"�ل�سيد يف �ملاء �لعكر" وذكرت �أمور�ً من ن�سج 
لكن  �لجتهاد  حاولت  مو�قع  وهناك  خيالها، 
�لإط����الق،  ع��ل��ى  ت��ك��ن �سحيحة  �مل��ع��ل��وم��ات مل 
م�سرية �إىل �أن رحلتها مع "�ل�ستات مابيعرفو�س 
يكدبو�" �نتهت لكن رحلتها مع �لإعالم مل تنته 
�أ�سباب  �أي  على �لإط��الق و�أنها يف حل من ذكر 

لنتهاء رحلتها مع �لربنامج.

�أغانيها  �أح�����دث  ع���ن  �أم��ي��ن��ة  �مل��ط��رب��ة  روج�����ت 
هنا"،  م�س  "مكاين 

�ملقرر  �سعادة"،  "جتار  �جل��دي��د  �أل��ب��وم��ه��ا  م��ن 
طرحه قريًبا فى �لأ�سو�ق، ون�سرت �أمينة بو�سرت 
�لأغنية، عرب ح�سابها على "�إن�ستجر�م"، وكتبت 
قائلة: "قريًبا مكاين م�س هنا من �ألبوم جتار 

�سعادة".
"�سهر�نني"  برنامج  على  �سيفة  �أمينة  وحلت 
�ل����ذى ي��ق��دم��ه �ل��ن��ج��م �أم����ري ك����ر�رة ع��ل��ى قناة 
ب�سحبة  �مل��ا���س��ى  �لأرب���ع���اء  حلقة  ف��ى   ،ON

�لفنان عمرو عبد �جلليل و�ملطربة �أمينة.
�ل�سهر  تع�سق  �إنها  �حللقة  �أمينة خالل  وقالت 
من  �أن��ه��ا  وك�سفت  �سغرها،  منذ  عمرها  طيلة 
�لورديان،  منطقة  م��ن  �لإ�سكندرية  حمافظة 
و�ل�سركة  �ل��ف��خ��ر�ن��ى،  وف���اء  �حلقيقى  ��سمها 

�ملنتجة �قرتحت عليا ��سم �أمينة ��سًما فنًيا.
لكنها  �إ�سكندر�نية  كونها  رغ��م  �أمينة  وتابعت 
فى  هغرق  "كنت  مو�سحة:  �لبحر،  من  تخاف 
"يا  و�أغنيله  �لبحر  �أقعد على  لكن بحب  م��رة، 

بنت يا �أم �ملريلة �لكحلى".
�لعاىل  �ملعهد  ف��ى  "تخرجت  �أمينة:  و�أ���س��اف��ت 
�لإ�سكندرية  م��ن  وج��ئ��ت  �مل�����س��رح��ي��ة،  ل��ل��ف��ن��ون 

عبد  عمرو  �أ�سوف  مرة  و�أول  ب�س،  �أمثل  ع�سان 
�أنها  جنم".وك�سفت  حممد  م�سرح  فى  �جلليل 
كانت تفتعل �مل�سكالت فى �سغرها قائلة: "كنت 

عايزة  كنت  وم��رة  �سغرية،  و�أن���ا  كتري  بتخانق 
�سربتنى  وماما  �لعيد  فى  ظابط  بدلة  �ألب�س 

بالقلم".

ي�ستعد لطرح 4 اأغاين 

م�سطفى قمر: )قمر اأكادميي( 
هدفه تقدمي حمتوى فني راق

ميالدك؟ يوم  فى  طقو�سك  • ما 
له  لي�س  �لأي���ام  باقي  ي��وم مثل  بالن�سبة يل  - هو 
خ�سو�سية معينة، ول �أمار�س فيه طقو�س بعينها، 
تلك  تتذكر  �لتي  بالأ�سخا�س  كثرًي�  �أ�سعد  لكني 
�أنها  �سوى  ب��د�ف��ع  لي�س  بتهنئتي  وتهتم  �ملنا�سبة 

تهتم لأمري.

تلقيتها؟ هدية  �أغرب  • وما 
ووقتها  وتيتينة"  "بيربونة  بنتي  يل  �أح�سرت   -
لأنك  يل  فقالت  �ل�سبب  عن  و�ساألتها  ��ستغربت، 

لز�لت �سغرًي� و�أنك مل تتم عامك �لأول.
�لعام؟ لهذ�  �أمنيتك  • وما 

- �أمتنى �ل�سفر �إىل مكان هادئ فيه بحر مع زوجتي 
لال�ستجمام بعيًد� عن �لنا�س و�أي ح�سابات.

�أكادميي؟ قمر  م�سروع  فكرة  عن  • حدثنا 
�لرتقاء  منها  �لغر�س  ك��ان  �مل�سروع  ه��ذ�  فكرة   -
ر�قي  ف��ن��ي  حم��ت��وى  وت��ق��دم  تنتقي  فنية  ب��ك��و�در 
يرقى با�سم م�سر، وحقيقة �لأمر �أنا مل �أتخيل �أن 
هذ� �مل�سروع �سوف يرى �لنور بهذ� �ل�سكل، وحلمي 

كل  يف  ي��ت��و�ج��د  �أكادميي"  "قمر  �إن 
حمافظات م�سر وميتد للوطن 

�لعربي 

باأكمله.

ثالث  ط��رب  م��وع��د  �ق���رت�ب  ع��ن  ن��وه��ت  • كنت 
�أغ����اين ل��ك ق��ري��ب��ا.. فما 

هي �آخر �لأخبار؟
�أن���ا  ب��ال��ف��ع��ل   -

�أعمل  �لآن 
ع���ل���ى �أرب�����ع 
�أغ�������������������اين 
م�������ن�������ه�������م 
�أغ�����ن�����ي�����ة 

لي�������������ت 
������س����م����ه����ا 

"�سحكتك 
مو�سولة" 
و�أخ������������������رى 
در�م����������������������������ا 

"وجع  ت��دع��ى 

�أي و�ح��دة من �لأربعة �سوف تنزل  �لفر�ق"، لكن 
منها  �أنتهي  ���س��وف  �ل��ت��ي  على  يتوقف  ه��ذ�  �لأول 

�أول.

م�سروع  ه��ن��اك  �أن  ع��ن  �سمعنا   •
�ملار�ثون  ب��ه  ت��خ��و���س  ���س��وف 
�ل����ق����ادم.. فما  �ل��رم�����س��اين 

�سحة ذلك؟
ه������ن������اك  ب�������ال�������ف�������ع�������ل   -
�سركتني  م��ع  م�����س��روع��ان 
�إن���ت���اج خم��ت��ل��ف��ت��ني، لكن 
�أي  على  �أم�سي  مل  �لآن 
ومبجرد  م��ن��ه��م��ا،  و�ح����د 
عن  �أع��ل��ن  �سوف  توقيعي 

�لتفا�سيل.
�لثانى  • ما م�سري �جلزء 
بال  "فار�س  م�����س��ل�����س��ل  م���ن 

جو�ز"؟
�لثاين  ل��ل��ج��زء  ب��ال��ن�����س��ب��ة   -
"فار�س بال  مل�سل�سل 

جو�ز"، �أود �لعمل عليه من منظور �آخر، لأنني ل 
فياأخذ من  �ل�سياق،  بنف�س  �لنجاح  ��ستثمار  �أحبذ 

روح �لعمل.

"حرمي  فيلم  م��ن  �ل��ث��ان��ى  �جل���زء  ع��ن  • وم����اذ� 
كرمي"؟

- فيلم ح��رمي ك��رمي فقد قطعنا �سوطا كبري� يف 
�إدري�س جاهز، وكذلك  له، فاملخرج علي  �لتجهيز 
�لق�سة،  معظم  كتبت  ع��زي��ز  زي��ن��ب  �ل�سيناري�ست 
لكن �مل�سكلة يف �لإنتاج، و�إنك جتد �سركة تتحم�س 

لإمتام �ملو�سوع.

حدثنا  قريًبا   بالعر�ق  حفلة  لديك  • وختاما.. 
عن �لتفا�سيل؟

- حتدث معى �ملنتج حممد �سريف، وهو �مل�سوؤول 
وباملنا�سبة  للت�سوق،  �لدويل  �لعر�ق  مهرجان  عن 
هو بجانب عمله يف تنظيم �ملهرجانات �لفنية يعمل 
�أعماله  و�أح���دث  زم��ن،  �لفني من  �لإن��ت��اج  مبجال 
ت�سويري  �أثناء  معه  وتعاملت  و�سبق  ماكو،  فيلم 
جرئ"،  "قلب  وك��ذل��ك  ب��رتك��ي��ا،  ياويكا"  "علي 
و"بحبك و�أنا كمان"، وبالفعل رحبت باإحياء حفل 
�أن هناك م�سروع خا�س  �إىل  �ملهرجان، بالإ�سافة 

بي �أ�سافر ملتابعته.

حققت بداياته كمطرب يف فرتة الت�سعينيات جماهريية كبرية، مما جعله مطمًعا للقائمني على الإنتاج ال�سينمائي وقتها، 
فقدم عدًدا من الأفلم ل باأ�ض به، و�سمحت اإيراداته اأن يكون له فيلم كل عام، مما كان �سبًبا يف عودة ال�سينما الغنائية 
وا�ستق  الإ�سكندرية  ابن  �ساهني،  ويو�سف  ال�سريف  عمر  حمافظة  مواليد  من  فهو  اجلميل،  الفن  زمن  منذ  غيابها  بعد 
نار" و"قلبه  "حبه  فاأ�سبح  العا�سقني"،  "�سكة  نهج  �سار على  املواويل، حتى  لليلها  الزعفراين، وغنى  �سفاته من ترابها 
جرئ"، ويف رم�سان هذا العام ظهر "كفار�ض" لكن بدون "جواز" هو الفنان  م�سطفى قمر، والذي حتدث يف هذا احلوار، 
عن عدة مو�سوعات منها م�سروع "قمر اأكادميي"، وموعد طرح اأغانيه اجلديدة، وم�سري اجلزء الثاين من فيلم حرمي 

كرمي وم�سل�سل فار�ض بل جواز، واأغرب هدية تلقاها يف عيد ميلده..

اأمينة تروج لأحدث اأغانيها "مكانى م�س �سهري جودة: ل خالفات مع مفيدة �سيحة
هنا" من األبومها اجلديد "جتار �سعادة"
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كيف نتغلب على ال�سداع 
دون اأدوية؟

يعاين كل �سخ�س من �ل�سد�ع ولو مرة و�ح��دة يف حياته. وع��ادة ل نوليه 
يكون  �أحيانا  ولكن  تلقائيا.  �سيزول  �أن��ه  نعتقد  لأن��ن��ا  �ملطلوب،  �لهتمام 

�ل�سد�ع مزعجا جد�، ما يجعلنا تناول دو�ء م�سكنا.
يزد�د  و�لأمل  �ليد  �مل�سكن يف متناول  �ل��دو�ء  يكن  �إذ� مل  نعمل  م��اذ�  ولكن 

�سدة؟
ت�سري �لطبيبة �لرو�سية يلينا ت�سرينينكو، �إىل �أنه ل �أحد ي�سدق �أن �لن�ساط 
�خلا�سة  �لريا�سية  �ل��ت��م��اري��ن  ول��ك��ن  �ل�����س��د�ع.  ح��ال��ة  يف  ي�ساعد  �ل��ب��دين 
�لتمارين  ه��ذه  طويلة.  ف��رة  منذ  م�ستخدمة  �ل�سحية  �حلالة  بتح�سني 

حت�ّسن تدفق �لدم يف �لدماغ وتوؤثر �إيجابيا يف �لعمود �لفقري و�لرقبة.
�أمام  �خلاطئة  �جل�سم  و�سعية  لل�سد�ع،  �ل�سائعة  �لأ�سباب  من  وت�سيف، 
توتر  ي�سبب  ما  لالأ�سفل،  متجها  �ل��ر�أ���س  يكون  ما  ع��ادة  حيث  �لكمبيوتر، 
�لع�سالت. لذلك تكون �لتمارين �لريا�سية �إيجابية مثل �ل�سباحة و�ليوغا 
ومتارين �لقلب �لب�سيطة. ولكن يجب �أن نعلم �لتمارين �لريا�سية ل تنفع 

يف جميع �حلالت.
ووفقا لها، هناك طرق �أخرى ت�ساعد على تخفيف �لأمل وحت�سني �حلالة.

)توتر  �لتوتر  ���س��د�ع  م��ن  �لتخل�س  على  �ل��ن��وم  ي�ساعد  "�أحيانا  وت��ق��ول، 
ع�سالت �لرقبة نتيجة �لتعب(، وكذلك �حلمام �لد�فئ، و�ل�سرتخاء. كما 
ي�ساعد تدليك نقاط �لزناد �لليفي �لع�سلي )ت�سمى �لعقد �لع�سلية �أي�سا(، 
وتدليكها  عليها  �ل�سغط  عند  و�لإب��ه��ام،  �ل�سبابة  بني  نقطة  توجد  حيث 

ي�سبب �لأمل، ما ي�سرف �لنتباه عن �ل�سد�ع وي�سعفه".
ولتحديد نوع �ل�سد�ع، هناك طبيب خمت�س يف هذ� �ملجال. لذلك �إذ� كان 
بال�سد�ع  يتعلق  ما  كل  تدوين  عليه  �ل�سد�ع،  تكرر  من  يعاين  �ل�سخ�س 
ب�سورة مف�سلة- كيف و�أين ومتى بد�أ وكم ��ستمر. كما يجب ت�سجيل ماذ� 
حدث قبل �ل�سعور بال�سد�ع وماذ� �ساعد على �لتخل�س منه، �أي يجب عدم 
�إهمال حتى ما يعترب غري مهم للوهلة �لأوىل، و��ست�سارة �لطبيب �ملخت�س، 

�لذي يحدد على �سوء هذه �ملعلومات نوع �ل�سد�ع وعالجه.

ومن املهم كاإجراء وقائي عمل ما يلي:
- �خذ فرت�ت ر�حة �أثناء �لعمل على �لكمبيوتر، لأن هذ� ي�ساعد على �إر�حة 
�لر�أ�س عمودية.  �أن تكون و�سعية  �أجل ذلك يجب  �لعينني و�لرقبة. ومن 
مييل  ل  لكي  �لنظر،  م�ستوى  على  �لكمبيوتر  �سا�سة  تكون  �أن  يجب  كما 

�لر�أ�س �إىل �لأ�سفل.
- �سرب �ملاء بانتظام طو�ل �ليوم. لأن �ملاء يوؤثر �إيجابيا يف �حلالة �ل�سحية 
�ل�����س��د�ع ومن  �مل���اء يقلل م��ن خم��اط��ر  ���س��رب  ف���اإن  ل��ذل��ك  �لعامة للج�سم. 

م�سكالت مر�سية �أخرى.
- يجب تهوية مكان �لعمل بني فرتة و�أخرى �إذ� مل تكن هناك مروحة �أو 

مكيف هو�ء. لأن �لعمل يف جو �ساخن يفاقم �لأمل.

امل�ساحة؟ يف  العربية  الدول  اأ�سغر  هي  • ما 
- �لبحرين.

ال�سيتولوجيا؟ علم  هو  • ما 
- علم �خلاليا.

اليابان؟ عملة  هي  • ما 
- �لني.

ال�سم�ض؟ اإىل  الكواكب  اأقرب  هو  • ما 
- عطارد.

ال�سفن؟ �سرعة  ُتقا�ض  • مَب 
- �لعقدة.

-هل تعلم �أن �لبحوث �لطبية �أثبتت �أن �لن�ساء يتفوقن على �لرجال يف حا�سة �ل�سم.
-هل تعلم �أن �أ�سخم كتل من �لذهب �خلام مت �لعثور عليها يف �أ�سرت�ليا و�لرب�زيل.

بال�سعب  �متالء  �لبحار  �أك��رث  فهو  �لأحمر  �لبحر  �أم��ا  �ملتو�سط  �لبحر  من  ي�ستخرج  �ملرجان  �أن  تعلم  -هل 
�ملرجانية ويوجد من �ملرجان ثالثة �أنو�ع هي �لأحمر و�لأ�سود و�لأ�سفر.

-هل تعلم �أن �لر�زي من �أو�ئل �لذين �أ�سارو� �إىل �جلر�حة �لتجميلية كفرع من فروع �جلر�حة.
-هل تعلم �أن �أول من �أ�سارو� �إىل تفتيت �حل�سى يف �ملثانة هم �لأطباء �لعرب.
-هل تعلم �أن حمب �لظلمة من �حليو�نات ثالثة : �لبوم و �خلفا�س و �خللد.

-هل تعلم �أن هناك فاأر ي�سمى با�سم )فاأر بك�سا�س( يقتل �لزو�حف �ل�سامة تلقائياً مبجرد �قرت�بها منه.
-هل تعلم �أنه ثم حتديد خط �لطول جرينت�س عام 1884م.

-هل تعلم �أن �ملدة �لتي �حتل فيها �ل�سليبيون �لقد�س هي 88 �سنة.
-هل تعلم �أن كمية �خلبز �لذي يلقى يف �سلة �ملهمالت �سنوياً من �لفرن�سيني هو 400 �ألف طن.

-هل تعلم �لكلب ي�ستطيع �أن ي�سمع دقات �ل�ساعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم �أن �أق�سى �لعنا�سر على وجه �لأر�س هو �لأملا�س.

-هل تعلم �أن �لنملة ت�ستطيع �أن حتمل 50 �سعف وزنها.
-هل تعلم �أن كمية �حلديد يف دم �لإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.
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فوائد الب�سل 
�ملز�يا  طبية،  تقارير  ك�سفت 
�لب�سل،  ل��ع�����س��ري  �ل���ع���دي���دة 
م��ا يجعل وج����وده �ل��د�ئ��م يف 

�ملطبخ �سرورة ل غنى عنها.
�لب�سل،  ع�����س��ري  وي���ح�������س���ن 
لحتو�ئه  �ل��ه�����س��م؛  ع��م��ل��ي��ة 
�إي���ن���ول���ني �لتي  �أل���ي���اف  ع��ل��ى 
ت����غ����ذي ب���ك���ت���ريي���ا �لأم�����ع�����اء 
�مل���ف���ي���دة، ك��م��ا ي��ح��ت��وي على 

مركب  وه��و  للح�سا�سية،  �لطبيعي  �مل�ساد  كريي�ستني  �لكيميائي  �مل��رك��ب 
ميت�سه �جل�سم ب�سهولة، ويحتفظ به لفرتة طويلة.

ك��م��ا �أن ع�����س��ري �ل��ب�����س��ل غ��ن��ي مب����ادة مم���ت���ازة، م�����س��ادة لأم���ر�����س �لربد 
�ملمر�ت  �ملخاط يف  تكّون  �لب�سل مينع  �لتنف�سي؛ لأن  و��سطر�بات �جلهاز 

�لتنف�سية، وبالتايل يحمي �سحة �ل�سخ�س، وفًقا ملوقع "ميديك فوروم".
�أو�سحت  حيث  ق��وي��ة؛  عظام  على  للحفاظ  مم��ت��ازة  و�سيلة  �لب�سل  ويعد 
نتائج �لدر��سات باأن مكونات �لب�سل متنع فقد�ن �لعظام لكثافة مكوناتها 
على  يحتوي  لأن��ه  لل�سعر؛  مفيد  �لب�سل  ع�سري  �أن  على  ع��الوة  �ملعدنية، 
�مل�ساعدة يف منو  �لطبيعية  �مل��و�د  �أه��م  �أح��د  �ل��ذي يعترب  �لكربيت،  عن�سر 
�ل�سعر، و�لب�سل يخف�س م�ستوى �ل�سكر يف �لدم؛ لأنه يحتوي على �لكروم 

وثاين كربيتيد بروبيل �لأليل.
م�ستوى  يخف�س  منتظمة  دوري���ة  ب�����س��ورة  �لب�سل  ع�سري  ت��ن��اول  �أن  كما 
 ،B وفيتامني  و�ل��ك��روم  �لكربيت  على  لحتو�ئه  �ل���دم؛  يف  �لكولي�سرتول 
حماية  يف  �لكربيتيد�ت  من  خمتلفة  �أن���و�ع  على  �لب�سل  �ح��ت��و�ء  وي�ساهم 
�لقلب، كما �أن هذه �ملركبات حتمي من منو �لأور�م، وتقلل من خطر �أور�م 

�ملريء و�لكلى و�لثدي و�لربو�ستاتا و�حلنجرة.

�جتمعت �لفرقة لتوؤدي فقرتها و�سط تهليل �لنا�س وت�سجيعهم مما �أعطاهم �حلما�س فقدمو� ليلة فنية جميلة 
�آخر ليتوىل �لإ�سر�ف على تلك  ل تن�سي و��ستمرت معهم تلك �لليايل و�لنجاحات، ويف �حد �ليام جاء رجل 
�لفرقة خلفا، ملديرها �لذي �قعده �ملر�س وبعد �ن تعرف على �أع�سائها لحظ وجود �ساب ��سود طويل عري�س 
�ه  يا �سيدي. فقال: لعب كمان يف فرقتي  �لكمان  �نا لعب  �ن��ت؟ فقال:  �ليه، وق��ال: من  يقف جانبا فنظر 
تبدل لح على وجهه عند  له من  ملا حدث  �لفرقة  �ع�ساء  ��ستغر�ب  و�سط  و�ن�سرف  وتركهم  .. ح�سنا ح�سنا 

�ن�سر�فه.
ذهب �ملدير �جلديد �إىل مكتبه وقد طلب من �ملدرب �حل�سور �ليه وقال له: �نا ل �ر�سى �ن يكون يف فرقتي 
رجل ��سود، عليك �ح�سار بديل، فقال �ملدرب: هذ� �لرجل فنان وعازف ماهر ومهذب و�جلمهور يحبه كثري�. 
فقال �ملدير: ل يهمني �جلمهور، يهمني �ل�سكل �لعام لفرقتي �ن ل يكون فيها رجل ��سود. فلم يرد عليه �ملدرب 
�لباب وق��ال: �سيدي �ن هذه �لفرقة لن يفرقها �ح��د.. نحن  �م��ام رجل متع�سب و�ق��رتب من  �نه  لنه عرف 
منلك �أنف�سنا ومنلك �لفن ومنلك �ملوهبة ومنلك �آلتنا.. لن نخ�سر �سيئا، لدينا من يحبنا ولديك م�سرحك 
�ىل �للقاء . خرج وخرج معه كل �فر�د �لفرقة وهناك بعد يومني على �حد �مل�سارح �لكبرية كان �لنا�س يجل�سون 
يف هدوء تام ومتعة كبرية ين�ستون لعازف �لكمان �ل�سود يعطي �حلانا رنينها �حلى من رنني �لذهب وخلفه 
�نتهاء  بينهم حب كبري وعند  وكان يجمع  �لف�ساء  وكاأنهم يحلقون معا يف  �لفرقة يف عزفهم  �ع�ساء  �ندمج 
�حلفل كان ت�سفيق �جلمهور ي�سل �إىل عنان �ل�سماء �ساركهم فيها ن�سمات هو�ء منع�سة ر�ئعة ز�غ فيها �سيت 
�لفرقة �جلميلة وعازفها �ل�سود �و كما �طلقو� عليه �لعازف �لذهبي يف �لوقت �لذي كان مديرها �لخر يجل�س 
يف مكتبه وقد �غلق م�سرحه بعد �ن رف�ست فرق كثرية �لعمل معه وكان ي�سع يد�ه على �ذنيه حتى ل ي�سمع 

�لعازف �لذهبي .

جويل رابابورت خلل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم The Tender Bar يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب

ك�سفت در��سة علمية �أن تناول 3 فناجني من �لقهوة يوميا 
يقلل من خطر �إ�سابة �لإن�سان باأمر��س قلبية مميتة.

�أ�ستاذة  �سيمونا،  يوديتا  �أجرتها  �لتي  �لدر��سة  و�أظهرت 
�ل��دم��وي��ة ب��ج��ام��ع��ة زميلفاي�س  �ل��ق��ل��ب و�لأوع���ي���ة  م��رك��ز 
 Medical ب���و�ب���ة  ع��ل��ى  ن�����س��رت  و�ل���ت���ي  �ل��ه��ن��غ��اري��ة، 
�لقهوة  من  �أق��د�ح   3 تناول  �أن  �لإلكرتونية،   News
بن�سبة  قلبية  نوبة  نتيجة  �مل��وت  يقلل من خطر  ي��وم  كل 
�أمر��س  باملوت من  %17 فيما يخ�س  وبن�سبة   ،21%

قلبية �أخرى.
�أعر��س  ب��دون  �سخ�س  �أل��ف   468 �لتجربة  يف  و���س��ارك 
�إ�سابتهم باأمر��س قلبية ويبلغ عمرهم 56 �سنة تقريبا.

�لأوىل  ت�سم  جم��م��وع��ات   3 �إىل  �مل�����س��ارك��ني  تق�سيم  ومت 

ب�سكل منتظم )22،1%(،  �لقهوة  ي�سربون  �أ�سخا�سا ل 
و3   0،5 بني  ما  ي�سربون  �أ�سخا�سا  �لثانية  �سملت  فيما 
�سكلها  و�لثالثة   ،)58،4%( يوميا  �لقهوة  من  فناجني 
هو�ة �لقهوة ممن يتناولون �أكرث من 3 فناجني من هذ� 

�مل�سروب يوميا )19،5%(.
وقام خرب�ء بدر��سة حتاليل �مل�ساركني فى �لتجربة خالل 
فرتة زمنية من 10 �إىل 15 �سنة، �آخذين بعني �لعتبار 
ووزنه  وجن�سه  �لإن�سان  عمر  منها  ع��دة،  مر�فقة  عو�مل 
ومكانته  �جل�سدي  ون�ساطه  لديه  ���س��ارة  ع���اد�ت  ووج���ود 

�لجتماعية وحالته �ملالية، �إ�سافة �إىل نوعية طعامه.
كما ��ستخدم �لعلماء معطيات �أكرث من 30 �ألف م�سارك 

بو��سطة �لت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي.

ثالثة فناجني من القهوة يوميا تقلل من خطر النوبات القلبية


