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لقمة املطبخ الدمناركي... اإىل القمة
كان  �أن��ه  �لطهو، مع  ي��وم قمم فن  بعد  �ل��دمن��ارك يوماً  يغزو مطبخ 
�لأول����ن يف ترتيب  �مل��رك��زي��ن  �إن  �إذ  ع��ق��دي��ن،  ن��ح��و  ق��ب��ل  �شبه غ��ائ��ب 
�أف�شل �ملطاعم يف �لعامل باتا ر�هناً من ن�شيب �لدولة �ل�شكندينافية 
�لوجهة  كوبنهاغن  باتت  "مي�شالن"، حتى  ُت��و�يل ح�شَد جنوم  �لتي 

�جلديدة لع�شاق �للقمة �للذيذة.
ومطعم  ريدي�شيبي  ر�ينه  �ل�شيف  وجنمه  "نوما"  مطعم  تبو�أ  فقد 
يف  و�ل��ث��اين  �لأول  �ملركزين  كوفود  ر��شمو�س  بقيادة  "جري�نيوم" 
"ري�شتور�نت" �لربيطانية  جملة  �أي��ام  قبل  ن�شرته  �ل��ذي  �لت�شنيف 

لأف�شل 50 مطعماً يف �لعامل.
وذّكرت �أ�شتاذة �لت�شويق يف كلية كوبنهاغن لالأعمال �شيلفيا غيموثي 
"مل يكن �شيئاً قبل ع�شرين عاماً، عندما بد�أ  باأن �ملطبخ �لدمناركي 
ر�ينه ريدي�شيبيفي حتديث �ملطبخ �ل�شكندنايف، �رتكاز�ً على �لأطباق 

�ملحلية �لتي حترتم �ملعايري �لأخالقية".
ولحظت �أن هذ� �ملطبخ "كان فريد�ً جد�ً يف حن بات هو �لآن �لذي 
�ل�شتاء  رياح  تع�شف  �لتي  �لبطاطا  فمملكة  �لأعمال".  جدول  يحدد 
�لباردة بحقولها من بحر �ل�شمال وبحر �لبلطيق، ل متتلك للوهلة 
�لأوىل �أية مقومات تتيح لها مناف�شة بلد�ن جنوب �أوروبا �لتي تغمرها 

�أ�شعة �ل�شم�س وُيدغدغ طهاتها بر�عم �لتذوق منذ قرون.

فائدة غري متوقعة للقاحات كورونا
ين�شب �لهتمام �لعاملي ب�شكل كبري على جائحة "كوفيد 19"، فت�شعى 
�لدول جاهدة لأن تلقح مو�طنيها �شد فريو�س كورونا �مل�شتجد، لكن 
�لإنفلونز� �ملو�شمية �لتي توقع عدد� كبري� من �ل�شحايا يف كل �شنة، 

ل حتظى باهتمام كاف.
3 مالين  "نيويورك تاميز"، فاإن ما يرت�وح بن  وبح�شب �شحيفة 
م��ن جر�ء  �شنويا  �حل��ي��اة  ي��ف��ارق��ون  �ل��ع��امل،  م��الي��ن �شخ�س يف  و5 
�لإ�شابة بالإنفلونز� �ملو�شمية. وي�شري �خلرب�ء �إىل �أن �شاللة جديدة 
عقود  ب�شعة  كل  يف  �لب�شر،  �إىل  �حل��ي��و�ن  من  تنتقل  �لإنفلونز�  من 
من �لزمن. وما يثري �ل�شتغر�ب، هو �أن  ح�شيلة �شحايا �لإنفلونز� 
�ملو�شمية ظلت مرتفعة يف �لعامل رغم وجود لقاحات م�شادة للمر�س 
منذ ثمانية عقود. وت�شري تقدير�ت �لعلماء، �إىل �أن �للقاحات �ملتاحة 
بنجاعة  تتمتع  ل  �حل��ايل  �لوقت  يف  �ملو�شمية  �لإنفلونز�  �شد  حاليا 
�أخذ لقاح �شد �لإنفلونز� يف كل مو�شم،  �إىل  كبرية. ويحتاج �لإن�شان 
40 و60 يف �ملئة، ويف  �إل لن�شبة ت��رت�وح بن  لكن �لنجاعة ل ت�شل 
"نيويورك  �مل��ئ��ة. وكتبت  10 يف  �أق���ل م��ن  ت��ك��ون  ق��د  �لأع����و�م،  بع�س 
�ملو�شمية  �مل�شادة لالإنفلونز�  �للقاحات  �أن جيال جديد� من  تاميز"، 
قد يظهر خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �لقادمة، وذلك بف�شل �لتقدم �لذي 

جرى �إحر�زه يف تقنية �حلم�س �لنووي �لريبوزي.

اأف�شل التمارين لتخفيف اآالم الدورة ال�شهرية
تعاين �لكثري من �لن�شاء من �آلم �لدورة �ل�شهرية يف مرحلة ما من 
يف  م��وؤمل��ة  ع�شلية  تقل�شات  مثل  �شعورهن  يكون  م��ا  وع���ادة  حياتهن، 

�لبطن، و�لتي ميكن �أن تنت�شر �إىل �لظهر و�لفخذين.
يكفي  مب��ا  خفيفة  �ل�شهرية  �ل���دورة  �آلم  تكون  �حل���الت،  معظم  ويف 
�لأيبوبروفن  مثل  �لأمل  م�شكنات  تناول  �ملنزل، وميكن  لعالجها يف 
�لتمارين  �أن  حن  ويف  �لأمل.  يف  �لتحكم  يف  للم�شاعدة  �لأ�شربين  �أو 
�أثناء  �لريا�شية و�حلركة قد تكون �آخر �شيء تريد �لن�شاء �لقيام به 
�لدورة �ل�شهرية، فقد تكون هناك بالفعل بع�س �لتمارين �لتي ميكن 

�أن ت�شاعد يف درء �لأمل و�لتخفيف منه.
وتلعب �لهرمونات دوًر� رئي�شًيا يف �لتحكم يف م�شتويات �لطاقة، ويكون 
خالل  منخف�شة  نقطة  عند  �مل���ر�أة  ج�شم  يف  �ل���ش��رتوج��ن  ه��رم��ون 

�لدورة �ل�شهرية، وهو ما ي�شبب �ل�شعور بالتعب وفقد�ن �لطاقة.
ووفقاً خلرب�ء �للياقة �لبدنية يف Origym هناك فو�ئد ج�شدية 
وعقلية للتمرين ميكنها يف �لو�قع مكافحة �لأعر��س �ملر�فقة للدورة 
�شديدة،  تقل�شات  م��ن  تعانن  كنت  "�إذ�  �خل���رب�ء  وي��ق��ول  �ل�شهرية. 
�مل�شي، حيث يعمل  �لتمارين �خلفيفة مثل  �مل�شتح�شن ممار�شة  فمن 
ويفتح  �ل���دم  ت��دف��ق  ويح�شن  ل���الأمل  كمثبطات  �ملُ��ط��ل��ق  �لإن���دورف���ن 

�لأوعية �لدموية يف �لرحم لتخفيف �لتقل�شات".
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م�شاهد لـ زي ر�شكيو 
لعملية اإنقاذ فتيان الكهف 
بجائزة  فا�شارهليي  ت�شاي  و�إليز�بيث  ت�شن  جيمي  �ملخرجان  ف��از  بعدما 
يت�شلق  مغامر�ً  يتناول  �ل��ذي  �لوثائقي  �شولو"  "فري  فيلم  ع��ن  �و�شكار 
"ذي  �جلديد  لفيلمهما  �إث���ارة  �أك��ر  ق�شة  على  وقعا  حبال،  دون  �جل��ب��ال  
ر�شكيو" تدور حول عملية �إنقاذ 12 مر�هقا ومدربهم من كهف يف تايالند 

عام 2018.
وعلى غر�ر مالين �مل�شاهدين يف كل �أنحاء �لعامل، تابع �ملخرجان �لزوجان 
بقلق �لعمليات �لتي نفذها م�شتك�شفو �ملغاور و�لغطا�شون �لتابعون للجي�س 
�لتايالندي ومئات �ملتطوعن يف حماولة لنت�شال �ملر�هقن ومدربهم من 

�لأنفاق �لتي غمرتها مياه �لبحر.
��شتاأثرت عملية �لإنقاذ �لتي حب�شت �أنفا�س متابعيها وكانت �أ�شبه مبعجزة 
قناة  �أخ��رى مع  م��رة  تعاقد�  �للذين  �لوثائقية  �لأف��الم  باهتمام خمرجي 
"نا�شونال جيوغر�فيك" وجعال تلك �لعملية حمور فيلمهما "زي ر�شكيو" 

�لذي �نطلقت عرو�شه يف �لوليات �ملتحدة.
وقالت فا�شارهليي لوكالة فر�ن�س بر�س "تاأثرنا بهذه �لعملية �شو�ء كب�شر 
�أو كو�لدين �آ�شيوين �أو كمخرَجن. �أعتقد �أنها و�حدة من �أبرز �لق�ش�س 

�لكبرية �لتي طبعت �لأعو�م �لع�شرة �لأخرية".
و�شاهد �ملخرجان ما جمموعه 87 �شاعة من �للقطات �لتي مل ُتعَر�س من 
قبل، وفرتها �لقو�ت �خلا�شة �لتايالندية بعد عامن من �ملفاو�شات كان 
�ملخرجن  تزويد  قاطع  ب�شكل  يرف�شون  �لع�شكريون  �مل�شوؤولون  خاللهما 

بهذه �للقطات، على ما يتذكر جيمي ت�شن.

وفاة اأكرب معمرة يف الربازيل 
�شرق  �شمال  يف  �مل��ا���ش��ي  �ل��ث��الث��اء  توفيت 
�لرب�زيل �أكرب معّمرة يف �لدولة �لأمريكية 
�جلنوبية و�لثالثة بن �لأكرب �شناً يف �لعامل 
فر�ن�شي�شكا �شيل�شا دو�س �شانتو�س، على ما 
�أفادت و�شائل �إعالم حملية �لأحد. وقالت 
بارو�شو  �أليني  فرناند�  حفيد�تها  �إح��دى 
 "1 "جي  �شيل�شا للو�شيلتن �لإعالميتن 
و"فويا دي �شاو باولو" �إنها توفيت جّر�ء 
�لتهاب �لرئوي يف فورتاليز� بولية �شيار�، 
 .117 �ل�����  ب��ل��وغ��ه��ا  م���ن  16 ي���وم���اً  ق��ب��ل 
للحب  م��ر�دف��ة  "كانت  �أن��ه��ا  �إىل  و�أ���ش��ارت 
يتخيله  �أن  ميكن  م��ا  وك��ل  �حل��ي��اة  و�إر�دة 
�ملرء من �شفات جيدة، وكانت �شلة و�شل 
كونها  رغم  �أحفادها،  و�أبناء  �أحفادها  بن 
مل تعد قادرة على �لتحرك وكانت طريحة 
و�أ�شافت  �شنو�ت".  ب�شع  م��ن��ذ  �ل��ف��ر����س 
�أركان  من  ركن  كل  يف  فر�غ  �لآن  "يوجد 
دو�س  �شيل�شا  فر�ن�شي�شكا  وُول��دت  �ملنزل". 
�لأول-�أكتوبر  ت�شرين   21 يف  �شانتو�س 
�شيار�، وفًقا  1904 يف كا�شكافيل بولية 
�آر  "جي  �ل�شيخوخة  �أبحاث علم  ملجموعة 
 1990 عام  تاأ�ش�شت  منظمة  وهي  جي"، 
�أعمارهم  تزيد  �لذين  �لأ�شخا�س  تتعقب 
مو�شوعة  وت��ع��ت��م��ده��ا  �أع������و�م،   110 ع��ن 
م�شدر�ً  �لقيا�شية  ل���الأرق���ام  "غيني�س" 

للمعلومات.

متيز  معرفتها  يجب  �ختالفات   7
�ل�سد�ع �لن�سفي عن »�لعادي« �ص 23

كوب من ع�شري الرمان يقلل 
من ال�شكر يف الدم 

ميكن �أن تتغري م�شتويات �ل�شكر يف �لدم لدينا على مد�ر �ليوم، ولكن �حلفاظ عليها 
حتت �ل�شيطرة �أمر �أ�شا�شي، خا�شة بالن�شبة لالأ�شخا�س �مل�شابن بد�ء �ل�شكري.

�إذ� كنت تعاين من مر�س �ل�شكري و�رتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم، فقد ت�شعر بالعط�س 
�ل�شديد �أو �جلوع، بالإ�شافة �إىل �أعر��س مثل عدم و�شوح �لروؤية و�لقيء. وقد ت�شعر 

ا من جفاف �لفم وت�شعر بالتعب �أكر من �ملعتاد. بعدم �لر�حة وقد تعاين �أي�شً
وبح�شب در��شة جديدة �أجر�ها باحثون من منظمة �ل�شكري يف �ململكة �ملتحدة، فاإن 
�ل�شكر  م�شتويات  خف�س  �أهمها  عديدة  فو�ئد  على  ينطوي  �ل��رم��ان،  ع�شري  تناول 

�ملرتفعة يف �لدم خالل 15 دقيقة فقط.
خالل �لدر��شة، �أعطى �لباحثون، للم�شاركن �ملاء �ملحلى بالإ�شافة �إىل 230 مل من 
ع�شري �لرمان، ووجدو� �أن ��شتجابة �جللوكوز كانت منخف�شة لدى �ملر�شى �لذين 

�شربو� ع�شري �لرمان.
ع�شري  ت��ن��اول��و�  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س  ولكن  �ل���دم،  يف  �ل�شكر  م�شتويات  �مل��اء  يغري  مل 
�لرمان كان لديهم م�شتويات منخف�شة من �ل�شكر يف �لدم بعد 15 دقيقة من �شرب 

�لع�شري.
�أن  �لرمان ميكن  �شرب ع�شري  �أن  �إىل  �لباحثون،  �إليها  تو�شل  �لتي  �لنتائج  وت�شري 
يتمتعون  �لذين  �ل�شكري  مر�شى  لدى  �ل��دم  يف  �ل�شكر  م�شتويات  تنظيم  يف  ي�شاعد 

بوزن طبيعي.

ل�شحة القلب وال�شرايني
يتمتع حليب �ل�شويا بالعديد من �ملز�يا �لتي تعزز �شحة 
�لقلب و�لأوعية �لدموية. منخف�س يف �ل�شعر�ت �حلر�رية 
وغني بالألياف، ي�شّرع من �ل�شعور بال�شبع، مما ي�شاهم يف 
للتمتع ب�شحة  �أم��ر�ً �شرورياً  �ل��ذي يعترب  �ل��وزن،  خف�س 

�لقلب وباقي �أع�شاء �جل�شم.
بالإ�شافة �إىل ذلك، فاإنَّ حليب �ل�شويا غني ب�شكل خا�س 
بالأحما�س �لدهنية �ملتعددة غري �مل�شبعة )1.3 جم لكل 
100 مل من حليب �ل�شويا(، وخا�شة �أوميغا 3، ويحتوي 
 0.3( �مل�شبعة  �لدهنية  �لأحما�س  من  ج��د�ً  �لقليل  على 

جم لكل 100 مل(.
وبعبارة �أخرى، فاإّن ن�شبة �لدهون �جليدة مقابل �لدهون 
�ل�����ش��ي��ئ��ة م��ث��رية ل��اله��ت��م��ام ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث مي��ك��ن حلليب 
�ل�شويا �أن ي�شاهم يف خف�س م�شتوى �لكول�شرتول �ل�شيئ 

يف �لدمLDL �لذي يوؤدي �إىل �ن�شد�د �ل�شر�ين.

الوقاية من �شيخوخة اخلاليا
�لفالفونويد  م���رّك���ب���ات  ع��ل��ى  �ل�����ش��وي��ا  ح��ل��ي��ب  ي��ح��ت��وي 

�لتي  �لبوليفينول،  عائلة  من  �لقوية  �لأك�شدة  وم�شاد�ت 
ت�شاهم يف �لق�شاء على �جلذور �حلّرة �مل�شببة لالأمر��س 
ب�شكل  �جل�شم  ينتجها  �لتي  �جل��زي��ئ��ات  وه��ي  �جل�شم؛  يف 
�لنظام  �ل��ت��دخ��ن،  )�مل���ر����س،  معينة  ظ����روف  يف  طبيعي 
�ل��غ��ذ�ئ��ي غ��ري �مل��ت��و�زن، ف��رتة �لإج��ه��اد ، وم��ا �إىل ذلك(. 
عندما تتو�جد بكميات ز�ئدة منها، فاإنها تعزز �شيخوخة 

�خلاليا �ملختلفة، على �شبيل �ملثال خاليا �جللد.
�لأك�شدة،  م�����ش��اد�ت  م��ن  �ل�شويا  حليب  حم��ت��وى  بف�شل 
على وجه �خل�شو�س،  يبطل مفعولها.  �أن  لتناوله  ميكن 
�شيكون لها تاأثري مفيد على �شحة �جللد وجهاز �ملناعة، 
�لأمر �لذي يحمي من ظهور �لأمر��س �ملختلفة، ول�شيما 

�خلطرية منها.
و�لأوعية  �ل��ق��ل��ب  �أم���ر�����س  �أخ����رى  م���رة  بينها، جن��د  م��ن 
�لدموية، و�أي�شاً بع�س �أنو�ع �ل�شرطان. على �شبيل �ملثال، 
فاإنَّ  �ل�شمالية،  كارولينا  ولي��ة  يف  �أج��ري��ت  لدر��شة  وفقاً 
من  يقلل  قد  �لفالفونويد  ملرّكبات  �ملنتظم  �ل�شتهالك 
�نقطاع  بعد  �لن�شاء  لدى  �لثدي  ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر 

�لطمث.

�ل�����ش��وي��ا على  ي��ح��ت��وي حليب  �ل��ه��رم��وين  ل��ل��ت��و�زن  مفيد 
�لإ�شرتوجن  ع��ائ��ل��ة  �إىل  تنتمي  �ل��ت��ي  �لإي�����ش��وف��الف��ون، 
�لنباتي؛ وهي نقطة مثرية لالهتمام للغاية �أثناء �نقطاع 
�آثار  يعّو�س  �أن  ميكن  �لإي�شوفالفون  ��شتهالك  �لطمث: 
�لنخفا�س �لطبيعي يف هرمون �لإ�شرتوجن لدى �لن�شاء 
بعد �نقطاع �لطمث. حيث من �شاأنه �أن يقلل من خماطر 

�لإ�شابة به�شا�شة �لعظام وت�شلب �ل�شر�ين.

حليب ال�شويا وبع�ض املحاذير
ل ُيعرف �لكثري عن �ملخاطر �ملرتبطة بال�شتهالك �ملفرط 
حلليب �ل�شويا. ولكن، ميكن �أن يكون ملرّكبات �لإ�شرتوجن 
�آثار غري مرغوب فيها؛ مثل عدم  �لنباتية �لتي حتتويها 

�لتو�زن �لهرموين �أو غريها عند �لأطفال.
�شنو�ت   3 با�شتهالكه لالأطفال دون �شن  لذلك ل ين�شح 

وللن�شاء �حلو�مل و�ملر�شعات.
كذلك هناك بع�س �ملحاذير من ��شتهالكه من قبل �لن�شاء 
�شوؤ�ل  �ل�����ش��روري  م��ن  لذلك  �ل��ث��دي،  ب�شرطان  �مل�شابات 

�لطبيب قبل �ملبا�شرة با�شتهالكه.

من�شات التو�شيل 
تثري امتعاظ املطاعم 
وع��دد من  �ملطاعم  �أ�شحاب  يبدي 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ل�شيا�شين 
م���ن من�شات  م���ت���ز�ي���د�ً  �م��ت��ع��ا���ش��اً 
كانت  �ل���ت���ي  �ل���وج���ب���ات  ت��و���ش��ي��ل 
����ش���روري���ة خ�����الل ف�����رتة �ل����وب����اء، 
ويتهمونها بالتطفل على �لقطاع، 
عملها،  تنظيم  �ىل  تالياً  في�شعون 

�أو حتى �إىل �ل�شتغناء عنها.
�شجلتها  �لتي  �لطلبات  ع��دد  وبلغ 
�لأ�شهر  خ��الل  "دورد��س"  من�شة 
 2021 �لعام  من  �لأوىل  �لت�شعة 
�أك�����ر م���ن م���ل���ي���ار، وم��ع��ظ��م��ه��ا يف 
�لوليات �ملتحدة حيث حتتل هذه 
�ل�شركة �شد�رة �ل�شوق. فمنظومة 
عامن  منذ  دخلت  �ملطاعم  قطاع 
موؤ�ش�س  ل���ك���ن  ج�����دي�����دة.  ح���ق���ب���ة 
�شل�شلة مطاعم بيتز� "موتورينو" 
ن��ي��وي��ورك ماثيو  ن�����ش��اأت يف  �ل��ت��ي 
وهماً  "ثمة  �أن  ر�أى  ب��ال��وم��ب��ي��ن��و 
وقال  �ل��ط��ف��رة.  ه��ذه  كبري�ً" ور�ء 
�أربعن  �أو  ثالثن  نتلقى  "عندما 
لكن  �شعد�ء.  نكون  �ليوم،  يف  طلباً 
�مل�شكلة هي �أن ذلك ل يرتجم �إىل 
�لعمولت  �إىل  ذلك  ويعود  �أرباح". 
�لتو�شيل  �شركات  تتقا�شاها  �لتي 
من �ملطاعم، وقد ت�شل ن�شبتها �إىل 
�ملجل�س  و�شدد ع�شو  �ملئة.  30 يف 
فر�ن�شي�شكو  ل��ن��ي��وي��ورك  �ل��ب��ل��دي 
�لفائت  ي��ول��ي��و  مت�����وز-  يف  م���وي���ا 
�ملوؤ�ش�شات  "دفع  عدم  �شرورة  على 
�لر�شوم  ه��ذه  قبول  �إىل  �ل�شغرية 
��شتمر�ريتها  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  ل��ك��ي 
". وحدد ن�س  وقدرتها �لتناف�شية 
نهائياً  و�أق���ّر  �أع���ّده  �ل��ذي  �لقانون 
يف  �مل��ئ��ة  يف  ب�15  �ل��ع��م��ول��ة  ن�شبة 

نيويورك و�ملنطقة �ملحيطة بها.

لعبة احلبار تزيد 
تعلم اللغة الكورية 

ذك����ر ت��ط��ب��ي��ق ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ل��غ��ات �أن 
�لكورية  �ل��ل��غ��ة  ب��ت��ع��ل��م  �له���ت���م���ام 
"�شكويد  م�شل�شل  جن���اح  م���ع  ز�د 
جيم" "لعبة �حلبار" �لذي ُعر�س 
يوؤكد  مما  نتفليك�س،  من�شة  على 
بالثقافة  �مل��ت��ز�ي��د  �لعاملي  �لهو�س 

�لكورية �جلنوبية.
و�أ������ش�����اف ت��ط��ب��ي��ق دول���ي���ن���ج���و �أن 
من  �مل��وؤل��ف  �لت�شويقي،  �مل�شل�شل 
مت�شابقن  ح�����ول  ح���ل���ق���ات  ت�����ش��ع 
مالية  �����ش����ائ����ق����ة  م������ن  ي�����ع�����ان�����ون 
حماولة  يف  �مل��وت  حتى  يتناف�شون 
م��ل��ي��ار وون   45.6 ل��ل��ف��وز مب��ب��ل��غ 
حفز  دولر"،  م��ل��ي��ون   38.31"
بالفعل  ي��در���ش��ون  وم��ن  �ملبتدئن 
حت�شن  ع���ل���ى  �ل����ك����وري����ة  �ل���ل���غ���ة 

مهار�تهم.
 76 �لتطبيق زيادة بن�شبة  و�شجل 
�جلدد  �مل�شتخدمن  ع��دد  يف  باملئة 
�للغة  ل��ت��ع��ل��م  �����ش���رتك���و�  �ل����ذي����ن 

�لكورية

فوائد حليب ال�شويا يف مقاومة �شيخوخة اخلاليا 

يحظى حليب ال�شويا ب�شعبية كبرية 
من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  ل��دى 
ح�شا�شية من حليب البقر، فهو غني 
كما  الالكتوز،  من  وخال  بالربوتني 
اأّن تركيبته الغذائية متنحه العديد 
ذلك،  وم��ع  ال�شحية.  الفوائد  م��ن 
خ�شو�شًا  باعتدال،  ا�شتهالكه  يجب 

لدى فئات معينة.
فوائد  على  ُيطلعِك  نت"  "�شيدتي. 
بح�شب  الآت����ي،  يف  ال�شويا  حليب 

"كوزموبوليتان":
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�ش�ؤون حملية

با�شتثناء الوفود الر�شمية واملوظفني وال�شركاء

اأكرث من 411,000 زيارة الإك�شبو 2020 دبي يف االأيام الع�شرة االأوىل

رئي�س وزراء مملكة اإ�شواتيني: امل�شاركة يف اإك�شبو 2020 دبي ت�شمن لنا الو�شول اإىل اأ�شواق عاملية

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

حممد معني

�أعد�د  يف  كبري�ً  �إق��ب��اًل  دب��ي   2020 �إك�شبو  �شجل 
زي����ارة من  �أل����ف   411،768 ب��ل��غ��ت  �ل��ت��ي  �ل�����زو�ر 
حاملي �لتذ�كر يف �لأيام �لع�شرة �لأوىل من �نطالق 
�إك�شبو دويل يقام يف بلد عربي و�لأول يف من  �أول 
�آ�شيا  وج��ن��وب  و�أف��ري��ق��ي��ا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
وكان  خمتلفة  جن�شية   175 �إىل  �ل���زو�ر  وينتمي 
و�حد من بن كل ثالثة ز�ئرين �شائحا �أجنبيا من 
غري �ملقيمن يف �لدولة. ومع توفر خيار�ت متعددة 
و�لتذ�كر  �ملتعددة  �لأي��ام  تذ�كر  تلقى  �لتذ�كر  من 
�ملو�شمية رو�جا كبري� حيث �أن وحد� من كل خم�شة 
ب��اأك��ر من  ق��ام  �لأوىل  �لع�شرة  �لأي���ام  زو�ر خ��الل 
كل  ل�شتك�شاف  تكفي  ل  و�ح���دة  زي���ارة  لأن  زي���ارة 
وقال  �ل��ع��امل��ي.  �حل���دث  م��وق��ع  وي�شمه  يقدمه  م��ا 

للمكتب  �ل���ع���ام  �لأم������ن  ك��ريك��ن��ت��زي�����س،  دمي�����رتي 
�لدويل للمعار�س: "كان �لأ�شبوع �لأول من �إك�شبو 
ن��اج��ح��ا ب��ال ���ش��ك. �لأرق�����ام �ل��ت��ي ن��ر�ه��ا ح��ت��ى �لآن 
�لعامل  �لنا�س يف كل  للغاية وتظهر رغبة  م�شجعة 
معا  و�ل��ع��م��ل  �لبع�س  ببع�شهم  �لت�����ش��ال  لإع����ادة 
�لها�شمي،  رمي  م��ع��ايل  وق��ال��ت  �أف�شل".  مل�شتقبل 
وزي����رة �ل���دول���ة ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل�����دويل، �ملدير 
�أعد�د �لزيار�ت  "تبن  2020 دبي:  �لعام لإك�شبو 
وتطلعه  �ل��ع��امل  حما�س  �لأوىل  �لع�شرة  �لأي���ام  يف 
حل�شور �إك�شبو 2020 دبي، نحن �شعد�ء جد�ً بهذ� 
�لأيام  و�شتكون  فعالياته.  حل�شور  �لر�ئع  �لإقبال 
�ملبهرة  �ملميزة  �لأح��د�ث  باملزيد من  �ملقبلة حافلة 
و�لفريدة من نوعها و�لتي تقدم جتربة ز�ئر ثرية 
وهادفة، ونتطلع قدما للرتحيب باجلميع من كل 
�أنحاء �لعامل". وقال جوزيف عي�شى، �ملفو�س �لعام 
دبي:   2020 �إك�شبو  تيمور-لي�شتي يف  جلمهورية 
م�شغولن  كنا  دبي   2020 �إك�شبو  �نطالق  "منذ 

للغاية مع قدوم �أعد�د كبري من �لزو�ر �إىل جناحنا 
كل يوم. �شعيدون بروؤية �لعديد من �لزو�ر �ملهتمن 
يف  لهم  نقدم  �أن  وي�شرنا  بلدنا  عن  �ملزيد  مبعرفة 
ج��ن��اح��ن��ا مل��ح��ة ع��م��ا ت�����ش��م��ه م���ن ف��ر���س لل�شياحة 
وقال  �لعامل".  �أنحاء  كل  و�لزيارة من  و�ل�شتثمار 
�ل�شفري دورين ديربم،�ملفو�س �لعام جلزر مار�شال 
يف �إك�شبو 2020: "هذه �ملرة �لأوىل �لتي ن�شارك 
جتربة  وه��ي  دويل،  �إك�شبو  يف  م�شتقل  بجناح  فيها 
بلدنا  ل��دى  ما  �أف�شل  عر�س  من  متكننا  �إذ  ر�ئعة 
ل���ل���زو�ر، ن��ح��ن ���ش��ع��د�ء ب����ردود �أف��ع��ال �ل��ن��ا���س لدى 
زيارة جناحنا وهذه بالفعل فر�شة متميزة �أن نكون 

جزء� من هذ� �حلدث �ل�شتثنائي".
وت�شمل �لأرقام �لتي مت �لإعالن عنها �لزو�ر �لذين 
�ل��ذي��ن �����ش���رتو� ت��ذ�ك��ر حل�����ش��ور �إك�����ش��ب��و 2020 
�مل�شاركة  �لدولية  �جلهات  ممثلي  ت�شمل  ول  دب��ي، 
موظفي  تت�شمن  ل  كما  �شيوفهم،  �أو  وفودهم  �أو 
�إك�شبو �أو موظفي �شركاءه �أو �ملدعوين من �جلهات 

�لفرت��شي  �إك�����ش��ب��و  م��وق��ع  �شهد  ك��م��ا  �ل��ر���ش��م��ي��ة. 
https://virtualexpodubai . (

com/( خم�شة مالين زيارة بن 1-10 �أكتوبر 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �أك����ر م���ن ث��الث��ة م��الي��ن زي���ارة 
�شبتمرب   30 يوم  �لر�شمي  �لفتتاح  حفل  مل�شاهدة 
�لت�شميمات  ذ�ت  �ملو�شوعات  �أجنحة  و��شتقطبت 
�ل��زو�ر، وهي جناح  �هتمام  �ملميز  �ملبهرة و�ملحتوى 
�ل��ف��ر���س، كما  �لتنقل وج��ن��اح  �ل���ش��ت��د�م��ة وج��ن��اح 
�لإبد�عية  �ل��ل��م�����ش��ات  ذ�ت  �ل��و���ش��ل  ���ش��اح��ة  ح����ازت 
�لتي  �ملتعددة  بالفعاليات  �ل��زو�ر  �إعجاب  �خلا�شة، 
�إك�شبو  م��ن  �لأوىل  �لع�شرة  �لأي���ام  خ��الل  قدمتها 
2020 دبي، وخطفت �شاللت �إك�شبو �لتي جتمع 
�ملبهرة  �ل��ن��اري��ة  و�لت�شكيالت  �ملتدفقة  �مل��ي��اه  ب��ن 
دولة   192 �أجنحة  ع��ن  �ل��ز�ئ��ري��ن. ف�شال  �أن��ظ��ار 
و�أج��ن��ح��ة �ل�����ش��رك��اء و�جل���ه���ات �ل��دول��ي��ة �لأخ����رى. 
�لعائالت على خمتلف  �أع��د�د كبرية من  وتو�فدت 

�لأجنحة خا�شًة مع عطلة نهاية �لأ�شبوع.

�شت�شتمر فعاليات �إك�شبو 2020 حتى 31 مار�س 
و�لرتفيه  و�لب��ت��ك��ار  ب��ال��ث��ق��اف��ة  وحت��ف��ل   2022
من  �لعديد  دب��ي،   2020 �إك�شبو  بر�مج  وتتناول 
�لب�شرية  ك���ل  ت��ه��م  �ل��ت��ي  و�مل��و���ش��وع��ات  �ل��ق�����ش��اي��ا 

�حل�شرية  و�لتنمية  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��ح��ول  كمو��شيع 
و�ل�شحة  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  و�ل�شتك�شاف  و�ملدن 
و�ل��زر�ع��ة و�لتنمية  و�ملياه  �مل��ر�أة  و�لإب���د�ع وق�شايا 

�ملعي�شية.

•• دبي– الفجر

 �أكد معايل رئي�س وزر�ء مملكة �إ�شو�تيني 
�أم�����س �لأول �لأح���د  ك��ل��ي��وب��ا���س دلم��ي��ن��ي 
 2020 �إك�شبو  يف  ب��الده  م�شاركة  �أهمية 
دبي، وقال �إن هذه �مل�شاركة ت�شمن ململكة 
�أنحاء  يف  �أ���ش��و�ق  �إىل  �لو�شول  �إ�شو�تيني 
�لعامل و�أثناء زيارته جناح بالده يف �إك�شبو 
مملكة  حر�س  معاليه  �أكد  دبي،   2020
�إ�شو�تيني على عقد �شر�كات فاعلة وبناءة 
يف خمتلف �لقطاعات عرب �إك�شبو 2020 
�لعامل،  ودول  �أ����ش���و�ق  خم��ت��ل��ف  م���ع  دب���ي 

�لق��ت�����ش��ادي��ة، من  �ل��ق��ط��اع��ات  ل�شيما يف 
�أجل دفع عجلة �لنمو يف بالده، م�شري� �إىل 
�لتحتية  �لبني  �إ�شو�تيني  مملكة  لدى  �أن 
�ملتطورة و�لكو�در �لب�شرية �ملحرتفة �لتي 
وقال  �ملجالت.  كافة  ذلك يف  متكنها من 
معاليه "من �ملهم جد� ململكة �إ�شو�تيني �أن 
تكون هنا. مملكة �إ�شو�تيني بلد منِتج جد� 
�ملختلفة...  �لقطاعات  م��ن  ع��دد  ولديها 
2020 دبي �شت�شمن  �إك�شبو  �مل�شاركة يف 
�أ�شاف:  �أخرى".  �أ�شو�ق  �لتو��شل مع  لنا 
"ر�شالتنا للعامل هي �أننا نريدكم �أن تاأتو� 
بالفعل  ميكنكم  �إ���ش��و�ت��ي��ن��ي.  مملكة  �إىل 

لديكم  نقدمه؛  م��ا  على  هنا  تتعرفو�  �أن 
�لفر�شة لال�شتفادة من قوة عاملة عالية 
ناب�شة باحلياة...  وُبنى حتتية  �لإنتاجية 
�لربح".  وحتققو�  �إلينا  تاأتو�  �أن  ميكنكم 
�ل����ذي نظمته  وت��ف��ق��د م��ع��ال��ي��ه �مل��ع��ر���س 
�إك�شبو  فعاليات  �شمن  �إ�شو�تيني  مملكة 
2020 دبي، حيث ز�ر �أق�شامه �لتي ت�شم 
جمموعة كبرية من �مل�شغولت ومنتجات 
�لتقليدية  و�مل��الب�����س  �ل��ي��دوي��ة  �حل����رف 
معاليه  و��شتمع  �لإ�شو�تينية.  و�لرت�ثية 
حمتويات  ح��ول  مف�شل  ���ش��رح  �إىل  �أي�شا 

�جلناح.

اأذربيجان حت�شد املعرفة واملكونات املحلية الإن�شاء رحالت طعام بطيئة م�شتدامة ولذيذة
•• دبي– الفجر

ق�شاء  ف��اإن   ، خمتاروف  �أورخ��ان  �لأذري  لل�شيف  بالن�شبة 
�آخر  �إعد�د طبق و�حد هو جمرد يوم عمل  12 �شاعة يف 

- ولكنه مر�ٍس ب�شكل خا�س.
�شي�شتخدم �لطبق �لذي يعده منتجات حملية �مل�شدر يتم 
�إنتاجها دون �لإ�شر�ر بالبيئة. �شتكون من �أعلى م�شتويات 
�جل�����ودة �ل��ت��ي ي��ت��م ����ش���ر�وؤه���ا ب�����ش��ع��ر ع����ادل م���ن �ملنتجن 
و�شت�شتخدم �ملعرفة �ملحلية �لتي تعود �إىل قرون لتحقيق 

�أق�شى ��شتفادة من كل مكون.
 Slow Food م���ن  ج����زء  ه���و   Mukhtarov
�لطهاة  م��ن  دول��ي��ة  �شبكة   -  Cooks 'Alliance
منتجي  دع��م  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لبيولوجي  �ل��ت��ن��وع  حتمي 
طعم  تخيل  ح��اول   - �ملميزة  �أطباقه  �ملحلين.  �لأغ��ذي��ة 
ثعبان �لبحر �ملدخن �ل�شاخن )�ملتبل ملدة 24 �شاعة( مع 
�جلنب �لكرميي وم�شحوق �لزيتون �لأ�شود - يتم عر�شها 

هذ� �لأ�شبوع يف جناح �أذربيجان يف �إك�شبو 2020 دبي.
ورد� على �شوؤ�ل حول ما دفعه �إىل تناول �لطعام �لبطيء 
بعد �أن ق�شى حياته �ملهنية ب�شكل �أ�شا�شي يف �إعد�د �ملاأكولت 
�لعاملية يف �لفنادق �ملرموقة يف باكو مثل هيلتون وهوليد�ي 
حملية  مكونات  ��شتخد�م  "ميكنني  خمتاروف:  قال   ، �إن 
�أو  �ملو�شمية  ، �شو�ء  �أجربها من قبل  مثرية لالهتمام مل 
من �لغابة . �إنه جذ�ب للغاية لأنه ي�شاعد �ملنتجن �لذين 

يقومون بذلك يف �ملنزل. �إنها ت�شاعدهم على �لبقاء على 
 Mukhtarov قيد �حلياة و�لرتويج ملنتجاتهم ". قام
باإن�شاء   Abulfaz Habibov �ل�شيف  مب�شاعدة 
 Slow لتي حترتم فل�شفة� "Ark of Taste" قائمة

وعادل. ونظيف  جيد  حملي  طعام  ل�شتخد�م   Food
يف مار�س 2021 ، �أطلق �لزوجان "تعزيز �شل�شلة �لقيمة 
�ملجتمعية يف منطقة جبال �لقوقاز �لكربى". يتم تن�شيق 
 Slow مل�����ش��روع �مل��م��ول م��ن �لحت���اد �لأوروب����ي م��ن قبل�

عام  يف  تاأ�ش�شت  عاملية  �شعبية  منظمة  وه��ي   ،  Food
 ، �ملحلية  �لطعام  وتقاليد  ثقافات  �ختفاء  ملنع   1989

بال�شر�كة مع جمل�س �ل�شياحة �لأذربيجاين.
يف  تقدميها  يتم  �لتي  �لقائمة  يف   15 �ل�  �لأطباق  ت�شمل 
و�أرز  �لقوقاز  جبل  ك�شتناء  مثل  مكونات  �أذربيجان  جناح 
بها  تنفرد  �مللم�س  ناعمة  حليبية  حبوب  وه��ي   ، بالتايل 
هي  كما  تقدميها  يف  عادية  غري  �لقائمة  �شاكي.  منطقة 
لذوقها. "�أعتقد �أن جميع �لطهاة �لذين يحبون وظائفهم 

هم فنانون. قال خمتاروف: "يجب �أن تكون فناًنا". قال 
ملجل�س  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س   ، �شينج�شت�شميد  ف��ل��وري��ان 
�ل�شياحة �لأذربيجاين ، �إن �لرتويج لرت�ث تذوق �لطعام 
�أم��ًر� طبيعًيا لبالده. لقد خلق جائحة  �أذربيجان كان  يف 
�لنا�س  COVID-19 منوذًجا جديًد� لل�شفر. يبحث 
عن وجهات �آمنة �أكر �شد�قة للبيئة وهذ� ما ترمز �إليه 
�أذربيجان ب�شكل طبيعي. نحن ل نخرتع �أي �شيء جديد. 
نحن فقط ناأخذ �ملو�رد �حلالية و�لأ�شول �مللمو�شة وغري 
�مللمو�شة �حلالية للبلد ونخلق جتارب ومنتجات �شياحية 

جديدة للم�شافرين "
�ل�شناعة يف  �حت���اد�ت  م��دي��رة   ، �أ���ش��ج��اروف��ا  �شكينة  ق��ال��ت 
مكانة  يحتل  بلدها  �إن   ، �لأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  �ل�شياحة  هيئة 
خريطة  �إىل  تنظر  "عندما  �لطهي.  فن  ع��امل  يف  فريدة 
ي��ط��ري من  ن�����ش��ًر�  ت�شبه  �أذرب���ي���ج���ان  �أن  ���ش��رتى   ، �ل��ع��امل 
ط��ري��ق �حلرير."  ط���رق  م���دجًم���ا   ، �ل���غ���رب  �إىل  �ل�����ش��رق 
�أم�شت Asgarova ثالث �شنو�ت يف �لعمل مع منتجي 
�ل�شفر  ل��ت��ع��زي��ز  �مل�شلحة  و�أ���ش��ح��اب  �مل��ح��ل��ي��ن  �لأغ���ذي���ة 
�أذربيجان  �شمال  يف  �ل��ق��وق��از  ج��ب��ال  يف  للطعام  �ل��ب��ط��يء 
و�لتذوقي  �ل��ث��ق��ايف  �ل���رت�ث  و�مل�����ش��اع��دة يف �حل��ف��اظ على 
�ل�شتد�مة  �أذربيجان يف منطقة  "موقع جناح  للمنطقة. 
لي�س م�شادفة. نحن نركز على �لطعام �لنظيف �لذي يتم 
�إنتاجه دون �لإ�شر�ر بالبيئة و�حل�شول عليه ب�شعر عادل 

من �ملنتجن.

جناح الهند يف اإك�شبو 2020 دبي ي�شت�شيف اأم�شية 
مو�شيقية �شمن االحتفال مبهرجان نافاراترٍي

•• دبي– الفجر

 ��شت�شاف جناح �لهند �لأحد �أم�شية مو�شيقية يف �إطار �لحتفال مبهرجان 
مديرة  ت�شاد�،  جونفينا  وقالت  �أي��ام  ت�شعة  ي�شتمر  �ل��ذي  "نافار�تري"، 
�لحتفالت  روح  م�����ش��ارك��ة  �إىل  ت��ه��دف  �مل��و���ش��ي��ق��ة  �لأم�����ش��ي��ة  �إن  �جل���ن���اح، 
للمعتقد�ت  وفقا  �ل�شر،  على  �خل��ري  �نت�شار  ذك��رى  لإح��ي��اء  �أقيمت  �لتي 
بالهند  ع��دة  مناطق  يف  �مل��ه��رج��ان  بهذ�  "نحتفل  و�أ���ش��اف��ت:  �لهندو�شية. 
ونحتفل به هنا �أي�شا لعر�س ثقافتنا للزو�ر". �شملت �حتفالت  �أم�س �لأول 
�لأحد جمموعة من �لفقر�ت �لغنائية و�ملو�شيقية بح�شور عدد كبري من 
زو�ر �إك�شبو 2020 دبي من خمتلف �أنحاء �لعامل. و�شيتمكن زو�ر �إك�شبو 
خالل  من  �لهندو�شي  �ملهرجان  على  �لتعرف  من  �لعام  هذ�  دبي   2020

�جلناح �لهندي خالل فرتة �لحتفالت.

االفتتاح الر�شمي جلناح اليابان يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي- الفجر

دبي،   2020 �إك�شبو  يف  �ل��ي��اب��ان  ج��ن��اح  نظم 
�لفعاليات  ب��د�ي��ة  معلناً  ر�شمي  �ف��ت��ت��اح  حفل 
�ملمتدة  �لفرتة  يف  �ل�شيوف  �شي�شهدها  �لتي 
مار�س   31 وح��ت��ى   2021 �أك��ت��وب��ر   1 م���ن 
�لعام  �ملن�شق  مانابو،  �إي��ن��و  و�أل��ق��ى   .2022
لإك�شبو 2025، يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
�ل���ي���اب���ان���ي���ة، جم��م��وع��ة خدمات  و�ل�����ش��ن��اع��ة 
بالنيابة  ترحيبية  كلمة   ، و�ل��ت��وزي��ع  �لتجارة 
عن �لوز�رة �مل�شرفة على تنظيم و�إد�رة �جلناح. 
بينما �أعلن ناكامور� توميا�شو ، �ملفو�س �لعام 
�لفتتاح  دب��ي،   2020 �إك�شبو  �ليابان،  جلناح 

�لر�شمي للجناح.
ناكاجيما  �شعادة  قال  �لإط��الق،  على  وتعليقاً 
�لإمار�ت  دول��ة  ل��دى  �ليابان  �شفري  �أكيهيكو، 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة خ�����الل ح���ف���ل �لف���ت���ت���اح: 
�مل�شتقبلية  �لقت�شادية  �لعالقات  "تنطوي 
على  �ملتحدة  �لعربية  و�لإم���ار�ت  �ليابان  بن 
�ختبار  من�شة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ه��ائ��ل��ة،  �إم��ك��ان��ات 
�لتعاون  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �جل��دي��دة،  لل�شركات 
�حل���ايل ع��رب جم��م��وع��ة م��ن �ل��ق��ط��اع��ات مثل 
قطاع �لطاقة، وكبو�بة لالنطالق نحو �أ�شو�ق 

يتما�شى مو�شوع  �لأو�شط.  �ل�شرق  جديدة يف 
مع  �لأفكار"،  تلتقي  "حيث  �ل��ي��اب��ان،  ج��ن��اح 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �مل�شتقبلية  �ل��روؤي��ة 
جتارة  باأنها  �أ�شفها  �أن  ميكن  و�لتي  �ملتحدة، 

�لتبادل �لثقايف و�لفكري". 
م�����ش��ارك��ة �شعادة  �أي�������ش���اً  ���ش��ه��د �حل���ف���ل  ك��م��ا 
يف  �ليابان  ع��ام  قن�شل  ن��وب��ورو،  �شيكيغوت�شي 
دبي، و�إي�شينوكي مانات�شو، نائب �لأمن �لعام 

�لعاملي.   2025 ملعر�س  �ليابانية  للر�بطة 
�ل�شيوف خالل �لحتفال، يف �جلناح  وجتول 
�لتو�شيحية  �لعرو�س  �شاهدو�  حيث  �ملبتكر، 
�لتكنولوجيا.  م��ي��ز�ت  �أح����دث  ع��ل��ى  وت��ع��رف��و� 
خدمات  �خل��ربة،  ذو  �مل��درب  �لفريق  و�شيوفر 
�لرتكيز  م��ع  لل�شيوف،  �ل��ت��ايل  �مل�شتوى  م��ن 
على �أحدث �جتاهات �لتكنولوجيا و�ل�شيافة. 
تلتقي  "حيث  ���ش��ع��ار  حت��ت  �جل��ن��اح  �شي�شلط 

�ل�شر�كة،  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  �لأفكار"، 
�ملتنوعة  �لأ�شخا�س و�لأفكار  �لتقاء  �أن  وكيف 
م���ن خ��ل��ف��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة ي��خ��ل��ق ق��ي��م��ة جديدة 
�لجتماعية  �لق�شايا  خمتلف  حل  يف  ت�شاهم 
و����ش��ت�����ش��ر�ف �مل�����ش��ت��ق��ب��ل. ك��م��ا �أط���ل���ق �جلناح 
رقمية  جتربة  لتوفري  �إلكرتونين  موقعن 
�لعامل.  �أن��ح��اء  جميع  يف  للمجتمعات  مميزة 
JUNKAN )https:// م��وق��ع  �لأول 
�مل�شمم   ،  )/expo-junkan.go.jp
مل�شاركة �آر�ء �ل�شيوف حول �لق�شايا و�لأفكار 
و�حللول، مت �إن�شاوؤه بال�شرت�ك مع �جلمعية 
بينما يقدم   .2025 �إك�شبو  �ليابانية ملعر�س 
https://expo-( �لف��رت����ش��ي  �جل��ن��اح 
 )/whereideasmeet .go .jp
ميكن  �ل��ت��ي  �لأف���ك���ار  جم��م��وع��ة  للم�شاهدين 

جتربتها يف جناح �ليابان.
ب��ت��ق��دمي �شل�شلة  �ل��ي��اب��ان  ي��ت��م��ي��ز ج��ن��اح  ك��م��ا 
كاينت �شو�شريو لل�شو�شي لأول مرة يف �ل�شرق 
و�لتقنيات  �مل��ك��ون��ات  ت��ق��دم  ح��ي��ث   - �لأو����ش���ط 
�ليابانية �لتقليدية لتجربة طهي مبتكرة من 
�حلالل  �ملنتجات  با�شتخد�م  �لتايل،  �مل�شتوى 
�شي�شهد �جلناح   كما  لهذ� �حلدث.  �ملخ�ش�شة 

جمموعة من �لتجارب �ملميزة لل�شيوف.

ا�شرتاتيجية �شايف ال�شفر الرائدة توؤدي اإىل نتائج اإيجابية من اأ�شبوع املناخ والتنوع البيولوجي يف اإك�شبو 2020
•• دبي–الفجر

لتحقيق  وطنية  حملة  ع��ن  �لتاريخي  �لإع���الن  ت�شّدر   
�شايف �نبعاثات �شفرية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بحلول عام 2050 �شبعة �أيام من �لعمل و�حلو�ر و�لأمل 
يف �مل�شتقبل حيث �ختتم �إك�شبو 2020 دبي �أ�شبوع �ملناخ 

و�لتنوع �لبيولوجي
در�شت �شل�شلة �لأحد�ث كيف ميكننا �لعمل مًعا لتح�شن 
بح�شور  �لبيولوجي.  �لتنوع  وحماية  �ملناخ  تغري  �إد�رة 
رفيع �مل�شتوى ، مبا يف ذلك قادة �لعامل �ل�شابقون وروؤ�شاء 
من  للعمل  �لعاجلة  للند�ء�ت  ��شتجاب   ، �ملتحدة  �لأمم 
�خلرب�ء و�شناع �لتغيري من جميع �أنحاء �لعامل ، وو�شع 

�أ�شا�ًشا متيًنا ملخطط حلماية �لكوكب.
ياأتي �لأ�شبوع �لأول من �لأ�شابيع �لع�شرة �ملتخ�ش�شة يف 
�لبيولوجي قبل  و�لتنوع  �ملناخ  و�أ�شبوع   ،  2020 �إك�شبو 
يف  تبد�أ  �لتي   COP26 �حلا�شمة  �لدولية  �ملناخ  قمة 
جال�شكو ، �ململكة �ملتحدة ، �ل�شهر �ملقبل مت �لإعالن عن 
مبادرة Net Zero بحلول عام 2050 �لإ�شرت�تيجية 
، وهي �لأوىل من نوعها من قبل دولة يف منطقة �ل�شرق 
، يف معر�س   )MENA( �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ، بح�شور �شاحب   2020 �إك�شبو 
بن ز�يد �آل نهيان ، ويل عهد �أبوظبي. نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية. ير�فقه ��شتثمار بقيمة 600 

به  �أ�شاد  ، وقد  �ملتجددة  �لطاقة  �إمار�تي يف  دره��م  مليار 
�شخ�شيات دولية بارزة ، مبا يف ذلك �لأمن �لعام لالأمم 
�ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س ، ورئي�س �لوزر�ء �لربيطاين 
�شارما  �أل���وك   COP26 ورئ��ي�����س   ، جون�شون  ب��وري�����س 
، وج���ون ك��ريي ، �مل��ب��ع��وث �ل��رئ��ا���ش��ي �لأم��ري��ك��ي �خلا�س 
يف  للغاية"  "مهمة  خطوة  باأنها  و�شفها  �ل��ذي  للمناخ. 
�ملبادر�ت  �شل�شلة من  ت�شدرت  وقد  �ملناخ.  تغري  مكافحة 
خ��الل �لأ���ش��ب��وع و�ل��ت��ي �أظ��ه��رت بو�شوح روؤي���ة �لإم���ار�ت 
يف   COP28 ل�شت�شافة  ت�شعى  حيث  نظيف  مل�شتقبل 
نوفمرب 2022 ، بالإ�شافة �إىل �لدور �ملحوري لإك�شبو 
وقالت  �ل��ع��امل��ي.  �ل��ت��ع��اوين  �لعمل  م��ن  م��وج��ة  يف حتفيز 
�لدويل  للتعاون  �ل��دول��ة  وزي���رة   ، �لها�شمي  رمي  معايل 
�لعام لإك�شبو  �ملتحدة و�ملدير  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دولة 
من  �أف�شل  �ن��ط��الق  من�شة  توجد  "ل  دب��ي:   2020
�إك�شبو 2020 ، �لذي يكمن جوهره يف �ل�شتد�مة. مع 
روؤية  ف��اإن   ، دب��ي   2020 �إك�شبو  �إىل  تتجه  �لأن��ظ��ار  ك��ل 

�لعمل �ملناخي �ملن�شق لهذه �ملبادرة �شتلهم �جلميع ".
�أ�شبوع  ب��د�أ   ، و�لكوكب  للنا�س  �إك�شبو  برنامج  م��ن  ج��زء 
�ملناخ و�لتنوع �لبيولوجي ب� "وعد �لنا�س" - وهي ر�شالة 
قوية من �شانعي �لتغيري �ل�شباب وقادة �ملناخ �إىل �شانعي 
�ل�شيا�شات �لذين �جتمعو� يف COP26 ، موؤكدة �أنه ل 
�لطموح  �لعمل  �إىل مزيد من  ويدعو  نهدر  وقت  يوجد 

و�ل�شجاع.
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يختلف ال�شداع الن�شفي عن ال�شداع "العادي"، لكن الكثري 
من النا�ض ي�شتخدمون امل�شطلحني بالتبادل.

الأوق��ات،  بع�ض  يف  ال�شداع  من  نعاين  اأن  الطبيعي  ومن 
بقية  والآخ��ر  احلني  بني  منه  يعاين  �شيظل  البع�ض  لكن 

حياته.
ال�شداع  اأنواع  اأكرث  "الطبيعي"  ال�شداع  يكون  ما  وعادة 
ال�شداع  وه��ذا  التوتر.  ب�شداع  يو�شف  ما  وهو  �شيوعا، 

الناجت عن التوتر يختلف عن ال�شداع الن�شفي.

Bio- ل��غ��ذ�ئ��ي يف� �ل��ع��الج  �أخ�شائية  ب���ر�ي،  وت�����ش��رح ه��ان��ا 
"�لعادي". و�ل�شد�ع  �لن�شفي  �ل�شد�ع  بن  �لفرق   Kult

وه��ن��اك �أك���ر م��ن 300 ن��وع خمتلف م��ن �ل�����ش��د�ع وميكن 
تق�شيمها �إىل �شد�ع �أويل و�شد�ع ثانوي.

و�ل�شد�ع �لناجت عن �لتوتر و�ل�شد�ع �لن�شفي كالهما نوعان 
�أ�شا�شيان من �ل�شد�ع �لأويل.

وما يقارب %80 من عامة �لنا�س يعانون من �شد�ع �لتوتر 
يف مرحلة ما من حياتهم، و

�ل�شد�ع �لن�شفي �أقل �شيوعا ولكنه ل يز�ل يوؤثر على نحو 
�أن يكون  �لنا�س، وميكن  �شبعة( من  %15 )و�حد من كل 

منهكا ب�شكل ل ي�شدق.
�أن معظم �لنا�س يختلطون يف هذ� �ل�شد�ع، فمن  ويف حن 
�ل��ت��ع��رف على �لخ��ت��الف��ات ب��ن �لث��ن��ن حتى  �مل��ه��م للغاية 

ميكن �لبحث عن �لعالج �لأن�شب.
�أن��و�ع �ل�شد�ع �لن�شفي  �ل�شبعة بن  وفيما يلي �لختالفات 
تعاين  �ل��ذي  �لنوع  تتمكن من معرفة  �لتوتر، حتى  و�أن���و�ع 

منه.

�شدة الأمل
�لأمل  ف��اإن  ع��ام،  ب�شكل  �أن��ه ل يوجد �شد�ع لطيف،  يف حن 
�أ�شد  يكون  �لن�شفي  بال�شد�ع  �مل�شابون  منه  يعاين  �ل��ذي 

بكثري من �شد�ع �لتوتر �لعادي.
�إىل  ب��ه  �ل�شعور  يتم  �ل���ذي  �لأمل  ن��وع  "مييل  ه��ان��ا:  وق��ال��ت 
ب��اأن��ه �أمل  �لخ���ت���الف، ح��ي��ث ي��ت��م و���ش��ف �ل�����ش��د�ع �لن�شفي 
ناب�س، بينما مييل �شد�ع �لتوتر �إىل �أن يكون �أكر من �أمل 

د�ئم وثابت وبليد يف �لر�أ�س".

موقع الأمل
�ل�شمة �ملميزة �لأخرى بن �ل�شد�ع �لن�شفي و�ل�شد�ع �لناجت 

عن �لتوتر هي مو�شع �لأمل.
باأمل  �لن�شفي  �ل�����ش��د�ع  يظهر  م��ا  "عادة  ه��ان��ا:  و�أو���ش��ح��ت 
�ل��ر�أ���س(، بينما مع  �أح���ادي �جلانب )على جانب و�ح��د من 
�شد�ع �لتوتر، يبد�أ �لأمل عادة يف موؤخرة �لر�أ�س �أو �جلبهة 

وينت�شر على �لر�أ�س بالكامل".

اأعرا�ض اأخرى
رمبا يكون �أحد �أكرب �لختالفات بن �ل�شد�ع �لن�شفي و�أنو�ع 
�ل�شد�ع �لأخرى هو �أن �مل�شابن بال�شد�ع �لن�شفي غالبا ما 

يعانون من �أعر��س �أخرى بالإ�شافة �إىل �آلم �لر�أ�س.
و�أ�شافت هانا: "على �شبيل �ملثال، يعاين �لعديد من �مل�شابن 
يف  وم�شاكل  و�ل��ق��يء  �لغثيان  من  �أي�شا  �لن�شفي  بال�شد�ع 
و�حلركة  و�ل�شو�شاء  لل�شوء  و�حل�شا�شية  �له�شمي  �جلهاز 

و�ل�شم مع �لنوبات".

املراحل
�ل�����ش��د�ع �ل��ع��ادي ه��و يف �ل��و�ق��ع م��رح��ل��ة و�ح����دة ف��ق��ط من 
من  �أي�شا  �مل�شابن  من  �لعديد  ويعاين  �لن�شفي،  �ل�شد�ع 
�لتي  �لأوىل  �لأع��ر����س  م��ن  �أو جمموعة  )ع��ار���س  �ل��ب��ادرة 
قد ت�شري �إىل بدء �لإ�شابة مبر�س ما قبل ظهور �لأعر��س 

�خلا�شة بهذ� �ملر�س( ت�شل �إىل 24 �شاعة قبل �لنوبة.
وقالت هانا: "وتنطوي �لبادرة على �أعر��س مثل �حل�شا�شية، 
�شعوبة  �أو  �لطعام،  ت��ن��اول  يف  �ل�شديدة  و�لرغبة  و�لتهيج، 
�لأع��ر����س هي عالمة حتذير على �قرت�ب  �لرتكيز، وه��ذه 

�ل�شد�ع �لن�شفي".
 10 نحو  يعاين  �لن�شفي،  �ل�شد�ع  من  وجيزة  ف��رتة  وقبل 
جمموعة  من  �لن�شفي  بال�شد�ع  �مل�شابن  من   30% �إىل 
��شطر�بات  ت�شمل  �أن  ميكن  �لتي  �لع�شبية  �لأع��ر����س  من 
�أو ���ش��ع��ف، و����ش��ط��ر�ب يف �لنطق  ب�����ش��ري��ة، وخ����در، ووخ����ز 

وتغري�ت يف �لذ�كرة، وفقا لهانا.
ولن  �لن�شفي  �ل�شد�ع  بها  ينفرد  �لظاهرة  "هذه  وق��ال��ت: 

يختربها من يعانون من �أنو�ع �أخرى من �ل�شد�ع".
�ل�شد�ع، حيث  بعد  تاأتي مرحلة ما  �لن�شفي  �ل�شد�ع  وبعد 

ي�شعر �مل�شابون يف كثري من �لأحيان بالإرهاق �أو �لكتئاب.
و�أو�شحت هانا: "�أولئك �لذين يعانون من �شد�ع �لتوتر ل 

ميرون عادة مبثل هذه �ملر�حل �ملختلفة".

طريقة تطور املر�ض
�أ�شباب  لهما  �لن�شفي  و�ل�شد�ع  �لتوتر  عن  �لناجت  �ل�شد�ع 

مر�شية خمتلفة، وهي طريقة �لتطور.
�لتو�ئم  �لن�شفي تن�شيط �لع�شب ثالثي  ويت�شمن �ل�شد�ع 
يوؤدي  ه��ذ�  �أن  وُيعتقد  �ل��دم��اغ(.  يف  �لرئي�شي  �لأمل  )م�شار 
�لأمل  ��شتجابات  حتفز  �لتي  �لأوعية،  مو�شعات  �إط��الق  �إىل 

و�شل�شلة �لتهابية من �لأحد�ث، بح�شب هانا.
�أو  �لوجه  ع�شالت  �شد  ب�شبب  ع��ادة  �لتوتر  �شد�ع  ويحدث 
�لرقبة �أو فروة �لر�أ�س، ما يوؤدي �إىل �شغط �لع�شب �أو �إمد�د 

�لدم به مما يوؤدي �إىل �ل�شعور بالأمل �أو �ل�شغط.

املحفزات
�ل�شد�ع.  نوعي  ت�شبب  �لتي  �لأ���ش��ي��اء  �أو  �ملحفز�ت  تختلف 
يكون  م��ا  غالبا  �لتوتر  ع��ن  �ل��ن��اجت  "�ل�شد�ع  ه��ان��ا:  وت�شرح 
�لتفاعالت  �أو  �جلفاف  �أو  �ملوقف  �شوء  �أو  لالإجهاد  نتيجة 
�لدو�ئية. ويف حن �أن �لإجهاد و�لأدوية ميكن �أن توؤدي �أي�شا 
�مل�شابون  �لبع�س، مييل  �لن�شفي لدى  �ل�شد�ع  �إىل حدوث 
�إىل �أن يكون لديهم نطاق �أو�شع من �ملحفز�ت، و�لتي تختلف 
من فرد لآخر. على �شبيل �ملثال، بع�س �لرو�ئح، و�لتغري�ت 
يف درج��ة �حل����ر�رة، و�حل��رم��ان م��ن �ل��ن��وم، وتخطي وجبات 

�لطعام، وبع�س �لأطعمة، و�لكحول �أو �لكافين".
و�ل�����ش��ب��ب �ل��دق��ي��ق ل��ل�����ش��د�ع �ل��ن�����ش��ف��ي غ��ري م���ع���روف، لكن 
و�لعاطفية  �لهرمونية  �لعو�مل  ت�شمل  �ملحتملة  �ملحفز�ت 

و�جل�شدية و�لغذ�ئية و�لبيئية و�لطبية.
"ُيعتقد �أن نق�س �ملغني�شيوم ميكن �أن يكون  و�أ�شافت هانا: 
و�ل�شد�ع،  �لن�شفي  �ل�����ش��د�ع  م��ن  ك��ل  يف  م�شاهما  ع��ام��ال 
وبالن�شبة للن�شاء، قد تلعب �لتقلبات �لهرمونية دور� يف كال 

�لنوعن من �ل�شد�ع".

تورط القناة اله�شمية
�شحة  �أن  �لن�شفي  �ل�����ش��د�ع  يف  �حل��دي��ث��ة  �لأب��ح��اث  ك�شفت 
�لأمعاء قد تلعب دور� رئي�شيا يف تطور �ل�شد�ع �لن�شفي و�أن 

مكمالت �لبكترييا �حلية قد تكون مفيدة يف هذه �حلالة.
ب��ا���ش��م �لأمعاء  �أي�����ش��ا  �مل���ع���روف  ن��ف��اذي��ة �لأم���ع���اء،  �إن ف���رط 
�ملفيدة  �لبكترييا  م�شتويات  �نخفا�س  عن  �لناجت  �ملت�شربة، 
يف �لقناة �له�شمية، هو حمرك لاللتهابات يف جميع �أنحاء 

�للتهابية  �جلزيئات  �أن  �لآن  "ُيعتقد  هانا:  �جل�شم.وقالت 
�لأمل  م�شتقبالت  حت�ش�س  �أن  ميكن  �لأمعاء  من  تن�شاأ  �لتي 
يف �لع�شب �لثالثي �لتو�ئم، ما يوؤدي �إىل �شل�شلة �للتهابات 

�لتي توؤدي �إىل �ل�شد�ع �لن�شفي.

هناك اأكرث من 300 نوع خمتلف من ال�شداع

»العادي« عن  الن�شفي  ال�شداع  متيز  معرفتها  يجب  اختالفات   7

مب�شتويات  �مل���ر����ش���ى  ت��وع��ي��ة  ي��ت��م  �حل�������الت،  م��ع��ظ��م  ويف 
�لكولي�شرتول "�لكلية" لديهم.

وياأخذ �لكولي�شرتول �لكلي يف �لعتبار كمية �لكولي�شرتول 

�لنتيجة  تظهر  �أن  ويجب  �ل��دم.  يف  و"�جليد"  "�ل�شار" 
يبلغ  �ل��دم  يف  �لكولي�شرتول  م�شتوى  �إج��م��ايل  �أن  �ل�شحية 

خم�شة �أو �أقل.
و�إذ� مل يكن �لأم��ر كذلك، فقد ح��ان �لوقت لإج��ر�ء بع�س 
خف�س  يف  للم�شاعدة  �حل��ي��اة  من��ط  يف  �ل��ت��غ��ي��ري�ت 

م�شتويات �لكولي�شرتول.
وق�����ال�����ت �ل�����دك�����ت�����ورة ������ش�����وز�ن 
�أخ�شائية   - ���ش��ت��اي��ن��ب��اوم 
�إن  �ل��ق��ل��ب -  �أم���ر�����س 
�ل�����������ش�����ح�����ك م���ث���ل 
فهو  �ل���������������دو�ء، 
على  ي�������ش���اع���د 
زيادة �لربوتن 
�ل��ده��ن��ي عايل 
)�أي  �ل���ك���ث���اف���ة 
ل  و لي�شرت لكو �

�جليد(.
وي���������������������ش����������اع����������د 
�ل�����ك�����ول�����ي�����������ش�����رتول 
�ل����ت����ق����اط  يف  �جل������ي������د 
�ل��ك��ول��ي�����ش��رتول �ل�����ش��ار يف 
جمرى �لدم ونقله �إىل �لكبد 

حيث ميكن تك�شريه.
�أو  م�شحك  فيلم  و�شع  مثل  ب�شيطا  ه��ذ�  يكون  �أن  وميكن 
�أو �ل�شحك  م�شاهدة مقاطع فيديو �شخيفة عرب �لإنرتنت 

مع �أحد �أفر�د �أ�شرتك.
وه���ن���اك ط��ري��ق��ة �أخ�����رى م��ف��ي��دة ل��ل��م�����ش��اع��دة ع��ل��ى خف�س 

م�شتويات �لكولي�شرتول لديك ب�شرعة، وهي �لتحرك.
وقالت �لدكتورة �شارة �شمعان - طبيبة �أخرى متخ�ش�شة يف 
�أمر��س �لقلب - �إن �لتمارين ميكن �أن "ترفع HDL "�أي 
�لكولي�شرتول  "�أي   LDL �لكولي�شرتول �جليد" وحت�شن 

�ل�شار"".
�شرعة  ز�دت  �لتي متار�شها يوميا،  �لتمارين  ز�د عدد  وكلما 

ل��دي��ك، وبالتايل  �ل��ك��ول��ي�����ش��رتول  �ن��خ��ف��ا���س م�����ش��ت��وي��ات 
حت�شن �شحتك.

�لتو�بل  �إ�شافة  ينبغي  �إن��ه  �أخ���رى  ن�شيحة  وت��ق��ول 
و�لكزبرة  �لأ���ش��ود  �لفلفل  وخا�شة  طعامك،  �إىل 

و�لزجنبيل.
وت�����ش��م��ل �ل���ت���و�ب���ل �لأخ������رى �ل��ت��ي �أو����ش���ى بها 

WebMD للم�شاعدة يف خف�س م�شتويات 
�لكولي�شرتول، ما يلي:

• �لثوم.
• �لكركمن.
• �لزجنبيل.

• �لقرفة.
تناول ن�شف  �أن  �لأبحاث  "تظهر   :WebMD و�شرح 

�أن يخف�س  �ل��ث��وم ك��ل ي��وم ميكن  �إىل ف�س و�ح��د م��ن 
ن�شبة �لكولي�شرتول بن�شبة ت�شل �إىل ت�شعة باملائة".

و�أ�شافت �شتاينباوم �أن �إ�شافة بع�س �أنو�ع �لتو�بل 
للم�شاعدة يف  ر�ئ��ع��ة  ط��ري��ق��ة  ه��ي  ط��ع��ام��ك  �إىل 

تقليل �ل�شهية.

ل يوؤدي ارتفاع الكولي�شرتول يف الدم عادة اإىل اأي اأعرا�ض وا�شحة، ما مل تكن امل�شتويات مرتفعة 
للغاية، لذا يلزم اإجراء فح�ض دم لتحديد ما اإذا كنت معر�شا خلطر الإ�شابة بالعديد من 

احلالت ال�شحية.

ثالث طرق خلف�س م�شتويات الكولي�شرتول ب�شرعة
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املال والأعمال
الثالثاء   12  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13364  

Tuesday    12   October   2021   -  Issue No   13364

ال�شايغ يرتاأ�س جل�شة نقا�شية مع 
كربى ال�شركات االأملانية يف الدولة

•• اأبوظبي-وام

تر�أ�س معايل �أحمد بن علي حممد �ل�شايغ وزير دولة، �جلل�شة �لنقا�شية 
�لتي عقدتها وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل مع كربى �ل�شركات �لأملانية 

�لعاملة يف دولة �لإمار�ت.
�ل��زي��ودي وزي���ر دولة  �أح��م��د  ب��ن  �ل��دك��ت��ور ث��اين  ح�شر �جلل�شة .. م��ع��ايل 
�ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لفهيم  �شعيد  و�شعادة  �خل��ارج��ي��ة،  للتجارة 
�ملدير  �أوهمز،  و�أوليفر  و�لتجارة،  لل�شناعة  �مل�شرتك  �لإمار�تي   - �لأمل��اين 

�لتنفيذي للمجل�س.
ومت خالل �جلل�شة - �لتي عقدت يف دي��و�ن عام وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
دولة  توليها  �ل��ت��ي  �لأه��م��ي��ة  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط   - �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل���دويل 
�مل�شتد�مة مع جمتمع �لأعمال و�ل�شتثمار�ت �لأجنبية  �لإمار�ت لل�شر�كة 
من  منوذجا  متثل  و�لتي  �لأملانية،  �ل�شركات  مع  �شيما  ول  �ل��دول��ة،  د�خ��ل 
�ل�����ش��ر�ك��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة �مل��ث��م��رة و�ل��ع��الق��ات �مل��ت��م��ي��زة ب��ن دول���ة �لإم����ار�ت 

وجمهورية �أملانيا �لحتادية.
و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �لعالقات  تعزيز  �أهمية  على  �ل�شايغ  معايل  و�أكد 
 - �لأمل���اين  �ملجل�س  يلعبه  �ل��ذي  �مل��ح��وري  �ل��دور  �إىل  �لبلدين، م�شري�  بن 
�أع�شاء  �لإمار�تي لل�شناعة و�لتجارة يف هذ� �لإط��ار. وثمن معاليه جهود 
�مللمو�شة  �ملخرجات  على  �ل�شوء  و�شلط  �ملا�شية،  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ملجل�س 
�ل�شناعية  بالثورة  �خلا�س  �لأمل���اين   - �لإم��ار�ت��ي  �مل�شرتك  �لعمل  لفريق 

�لر�بعة، ومبا يج�شد روؤية �لبلدين �مل�شتقبلية لهذ� �لقطاع.
تو�جهها  �لتي  و�لتحديات  �لفر�س  حول  مفتوحاً  نقا�شاً  �جلل�شة  و�شهدت 
يف  �ل�شتثمار  فر�س  ذلك  يف  مبا  �لإمار�تية،  �ل�شوق  يف  �لأملانية  �ل�شركات 
�لتحتية  و�لبنية  �لنظيفة  �لطاقة  �لو�عدة مثل  �ل�شرت�تيجية  �لقطاعات 

و�لتكنولوجيا.
�أهمية متابعة  �ل�شايغ على  �لزيودي ومعايل  �أكد معايل  �لإط��ار،  ويف هذ� 
�أو  �لفر�س  م�شتوى  على  �شو�ًء  �لأملانية  �ل�شركات  من  �ملقدمة  �ملالحظات 
�مل�شتويات  خمتلف  على  لحقة  �جتماعات  عقد  �شيتم  حيث  �لتحديات، 
��شتد�مة  ل�شمان  �لإم���ار�ت���ي   - �لأمل����اين  �لأع��م��ال  جمل�س  م��ع  بالتن�شيق 
�لبلدين  م�شالح  يحقق  مب��ا  منها،  �مل��رج��وة  �لأه����د�ف  وحتقيق  �ل�شر�كة 

�ل�شديقن.

»دبي للمعار�س« ي�شت�شيف »ماترييالز 
هاندلينج ميدل اإي�شت« 2 نوفمرب  

•• دبي-وام

�ل��دورة �حلادية ع�شرة   2020 �إك�شبو  للمعار�س يف  ي�شت�شيف مركز دبي 
�لإقليمي  �ل��ت��ج��اري  �إي�شت”  م��ي��دل  هاندلينج  “ماترييالز  معر�س  م��ن 
�ملتخ�ش�س بحلول �مل�شتودعات ونظم �للوج�شتيات و�شال�شل �لتوريد خالل 
هايربمو�شن  معر�س  مع  بالتز�من  �ملقبل  نوفمرب   4 �ىل   2 من  �لفرتة 
�أهم  دبي لت�شليط �ل�شوء على و�قع �شوق �لأمتتة مب�شاركة جمموعة من 

�ملوؤ�ش�شات و�لعالمات �ملعنية بالقطاع.
�لأ�شماء  �أب��رز  من  ع��دد�  ت�شم  �لتي  �شكايلك�س  من�شة  �ملعر�س  ويحت�شن 
فيها  مبا  �ل�شلة  ذ�ت  �ملهمة  �ملو�شوعات  بع�س  معاجلة  بهدف  �لقطاع  يف 
“م�شروعات �ملر�فئ بناء من�شاآت �ملر�فئ وحتديثها وكيفية تطوير �ملن�شاآت 
و�قع  �شياغة  يف  �لأ����ش���ول  م�����ش��ارك��ة  منهجية  و”دور  بيئيا”  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
لالأ�شول  �لكامنة  �ل��ق��در�ت  �إىل  /�ل��و���ش��ول  �للوج�شتية  �خل��دم��ات  قطاع 
و�ل�شفن/”  و�مل�شتودعات  �ل�شاحنات  مثل   - �ملال  لر�أ�س  �ل�شتخد�م  كثيفة 
و”تطلعات دولة �لإمار�ت �إىل تر�شيخ مكانتها ب�شفتها وجهة ر�ئدة لعتماد 
تقنيات بلوك ت�شن ومناذج �لأعمال �جلديدة يف قطاع �خلدمات �للوج�شتية 

و�شال�شل �لتوريد ودورها يف دعم �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة«.
و�حللول  �لروبوتية  للحلول  �لعاملي  �مل���زود  �شوي�شلوغ  موؤ�ش�شة  وتوقعت 
�أمتتة  ���ش��وق  �مل��رن��ة من��و حجم  �مل��وؤمت��ت��ة  �ل��ب��ي��ان��ات و�حل��ل��ول  �إىل  �مل�شتندة 
�شيقود  ما  وه��و   2025 ع��ام  بحلول  �ل�شعف  مبعدل  �لعاملية  �مل�شتودعات 
�لتحول  مببادر�ت  مدفوعا  �لإقليمي  �لأمتتة  قطاع  يف  ��شتثنائي  منو  �إىل 

�لرقمي �لتي يطرحها �مل�شتخدمون.
�للجنة  و�لع�شو يف  �شوي�شلوغ  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  درونفيلد  ديفيد  و�أ�شار 
�ل�شت�شارية ملعر�س ماترييالز هاندلينج ميدل �إي�شت �إىل �أن �لنمو �ملتوقع 
�لكلي  �لقت�شاد  �شمن  �لفاعلة  �لقوية  �ل��دع��م  حم��ف��ز�ت  نتيجة  �شيكون 
نقلة  ت�شهد  �ملنطقة  يف  �لأمتتة  �شوق  �أن  مو�شحا   .. �ملختلفة  و�لقطاعات 

نوعية بف�شل مبادر�ت �لتحول �لرقمي.
مبقد�ر  �مل�شتودعات  �أمتتة  �شوق  حجم  منو  �إىل  ت�شري  �لتوقعات  �إن  وق��ال 
�لتجارة  خ��دم��ات  �ن��ت�����ش��ار  م��ن  م�شتفيدة   2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  �ل�����ش��ع��ف 
تلعب  حيث  �مل�شتودعات  يف  �لعاملة  �ل��ي��د  تكاليف  و�رت��ف��اع  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

عمليات �لأمتتة دور� و��شع �لنطاق يف �إطار �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.
من  كبرية  ��شتفادة  لتحقيق  تتح�شر  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  �أن  و�أ�شاف 
م�شرية �لتحول �لرقمي �إذ تتجه �ل�شركات �لإقليمية �إىل تقدمي ��شتثمار�ت 
حقيقية بهدف �لتو�شل �إىل نتائج ملمو�شة يف هذ� �لإطار وت�شكل تطبيقات 
�لأمتتة يف �شتى �لقطاعات يف دول �ملنطقة �أ�شو�قا نا�شئة مقارنة بالأ�شو�ق 
باأهمية  �شيحظى  �لتناف�شية  �لأف�شلية  �متالك  �أن  �إىل  م�شري�  �لعاملية.. 
حمورية بالن�شبة مل�شرية �لنجاح و�لتطور �لتي تنتهجها �ل�شركات و�لدول 

يف �ملنطقة.
من جهته قال نافن ناريان �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أي �شي �إم �إي �نرت�لوغ 
منطقة  �إن  �إي�شت  ميدل  هاندلينج  ماترييالز  ملعر�س  �لبالتيني  �لر�عي 
�ل�شرق �لأو�شط تعتمد حلول �أمتتة �مل�شتودعات ب�شورة �أبطاأ من �لأ�شو�ق 
�لت�شغيلية  �لهو�م�س  وتر�جع  �لعاملة  �ليد  تكاليف  زي��ادة  �أن  �إل  �لأخ��رى 
�لناجتة عن �أزمة كوفيد-19 قادت �ل�شركات ب�شرعة �إىل ��شتيعاب �أهمية 

تطبيق حلول �لأمتتة �شمن خطوط �لإنتاج و�لتوزيع لديها.
�لأمتتة  حلول  �عتماد  ت�شريع  يف  �أ�شهمت  كوفيد-19  �أزم���ة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لعاملة  �ل��ق��وى  على  ك��ب��رية  ب�شورة  �ملنطقة  وتعتمد  و�لكاملة  �جلزئية 

لإجناز �أعمال مناولة �ملو�د وعمليات �مل�شتودعات .
دبي  هايربمو�شن  معر�شي  ع��ام  مدير  باولو�س  جو�شويه  ق��ال  جانبه  من 
و�خلدمات  �مل�����ش��ت��ودع��ات  ق��ط��اع  �إن  �إي�����ش��ت  م��ي��دل  هاندلينج  وم��ات��ريي��ال��ز 
نظم  م��ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  متميزة  رق��م��ي  حت���ول  م�����ش��رية  ي�شهد  �للوج�شتية 
�خلدمات �للوج�شتية يف �مل�شتودعات �إ�شافة �إىل �لتطور �ملت�شارع يف �شل�شلة 
�لإقليمية ون�شعى من خالل معر�س ماترييالز هاندلينج ميدل  �لتوريد 
وكبار  �لأو�ئ��ل  للم�شتخدمن  �لأمثل  �ملن�شة  توفري  �إىل  و�شكايلك�س  �إي�شت 
يف  ت�شهم  �لتي  و�حل��ل��ول  �خل��دم��ات  ��شتعر��س  لهم  لتتيح  �لتوزيع  جهات 
تعزيز �لإنتاجية و�لكفاءة وغريها من �لنو�حي �لعملية �شمن �مل�شتودعات 

ونظم �خلدمات �للوج�شتية و�شل�شلة �لتوريد.

افتتاح اأول فندق بالعامل لوارنر براذرز يف اأبوظبي نوفمرب 
•• اأبوظبي -وام 

�أعلنت �شركة “مري�ل” و�شركة “و�رنر بر�ذرز” �أم�س 
“فندق  �فتتاح  موعد  �شيكون  �ملقبل  نوفمرب   11 �أن 
و�لذي  ي��ا���س  ج��زي��رة  على  �أبوظبي”  ب����ر�ذرز  و�رن���ر 
“فنادق  حمفظة  �شمن  “هيلتون”  ���ش��رك��ة  ت��دي��ره 

كيوريو – كوليك�شن باي هيلتون«.
ويقدم �لفندق ل�شيوفه فر�شة للتفاعل مع �لق�ش�س 
و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �مل��ف�����ش��ل��ة ل��دي��ه��م م��ن خ���الل جتربة 
�إرث �شركة  م���ن وح����ي  ن��وع��ه��ا  م���ن  ف���ري���دة  ���ش��ي��اف��ة 
عرب جمموعات ر�قية من �للوحات  “و�رنر بر�ذرز”، 
“و�رنر  �أر���ش��ي��ف  م��ن  �مل�شتوحاة  �لفنية  و�مل�����ش��اه��د�ت 
�لعامل  يف  فندق  �أول  �شيوف  يحظى  حيث  بر�ذرز”، 
��شتك�شافية  بتجربة  بر�ذرز”  “و�رنر  ���ش��رك��ة  م��ن 
عامل  يف  �ل��ع��ري��ق  بر�ذرز”  “و�رنر  ب��ت��اري��خ  حتتفي 

�لرتفيه �لتلفزيوين و�ل�شينمائي.
�إنتاجات  ع��ن  مل��ح��ات  جنباته  ب��ن  �لفندق  ي��ق��دم  كما 
“و�رنر بر�ذرز” بدًء� من �ل�شتقبال و�لإقامة وحتى 
�ملغادرة، و�شي�شتمع �شيوف �لفندق مبجموعة و��شعة 
وعاملية من �ملاأكولت و�مل�شروبات عرب خم�شة مطاعم 
على  عزفها  يتم  حمببة  �أن��غ��ام  على  �شيافتها  ت��ق��دم 
وميكن  وورلد”.  “وي�شت  م�شل�شل  وح��ي  م��ن  بيانو 
من  �ل�شتك�شافية  رحلتهم  يف  �لن��ط��الق  لل�شيوف 
خالل بهو �ل�شتقبال �أو �لتوجه مبا�شرة نحو �لهو�ء 
�لطلق لال�شتمتاع مب�شاهد طبيعية خالبة ُتطل على 
�ل�شخ�شيات  ت�شتقبلهم  حيث  �ملدينة،  و�أف��ق  �ل�شاطئ 

و�لق�ش�س �خليالية ل�شركة “و�رنر بر�ذرز«.
�شخ�شيات  �إح��دى  طلب  و�ل�شغار  للكبار  ميكن  كما 
و�لتي  �ل���غ���رف  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  تيونز”  “لوين 
�شتقدمها لهم �شخ�شية �لأرنب �ل�شهري”باغز باين«.

جمل�س  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة  حممد  م��ع��ايل  وق���ال 
مع  ب�شر�كتنا  ف��خ��ورون   “ “مري�ل”:  �شركة  �إد�رة 
بافتتاح  �أطلقناها  �ل��ت��ي  للرتفيه”  ب����ر�ذرز  “و�رنر 
�أول مدينة ترفيهية على م�شتوى �لعامل حتمل ��شم 
هذه �ل�شركة �لعريقة، و�ليوم نعلن موعد �فتتاح �أول 
فندق يف �لعامل يرفع ��شم “و�رنر بر�ذرز” هنا على 
جزيرة يا�س باأبوظبي يف �شهر نوفمرب �ملقبل، و�لذي 
جديدة  فندقية  �إق��ام��ة  بتجربة  �شيوفه  �شي�شتقبل 

وفريدة من نوعها بال�شر�كة مع “هيلتون«.
بر�ذرز  و�رن���ر  “فندق  ي�شاف   “  : معاليه  و�أ���ش��اف 
�أبوظبي” �إىل �إجناز�ت �شركة “مري�ل” وما حققته 
مكانة  تعزيز  �إىل  �لر�مية  روؤيتها  لإجن��از  تقدم  من 
و�ل�شتجمام  للرتفيه  عاملية  كوجهة  ي��ا���س  ج��زي��رة 
و�لأعمال، و�شنو��شل تقدمنا يف هذ� �لجتاه لتحقيق 
�أك���رب م��ن �لزو�ر  �أع���د�د  �أب��وظ��ب��ي لج��ت��ذ�ب  تطلعات 
ليفورد،  باميال  �لدولة.” وق��ال��ت  وخ���ارج  د�خ��ل  م��ن 
رئي�شة �ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ع��امل��ي��ة و�ل��ت��ج��ارب يف 
م�����ش��رك��ة و�رن����ر م��ي��دي��ا: “ ت��ل��ك ه��ي �ل��ل��ح��ظ��ة �لتي 
�أول فندق يف �لعامل يحمل  لطاملا حلمنا بها بافتتاح 
�ل��رتف��ي��ه يف  ف��ري��ق  ق��ام  وق��د  بر�ذرز”،  “و�رنر  ����ش��م 
“و�رنر بر�ذرز” و�شركاوؤنا يف “هيلتون” و”مري�ل” 
�لفندق،  ت�شميم  يف  �ل��ر�ئ��ع��ة  �لأف��ك��ار  تلك  بتطبيق 
وق�ش�س  �شخ�شيات  ع�����ش��اق  �لع��ت��ب��ار  ب��ع��ن  �آخ��ذي��ن 
�إبد�ع  يف  جنحو�  ذل��ك،  على  وبناء  بر�ذرز”.  “و�رنر 
جت��رب��ة ���ش��ي��اف��ة ف��ري��دة مت��ن��ح �ل�����ش��ي��وف م��ن جميع 
�أكرب  ب�شكل  للتو��شل  مميزة  طريقة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
و�ل�شخ�شيات �خليالية �ملف�شلة  “و�رنر بر�ذرز”  مع 
هو  �أبوظبي”  “فندق و�رنر بر�ذرز  لديهم. و�شيكون 
�ملف�شل لال�شتمتاع بتجربة �شيافة و��شتجمام  �ملكان 
مثالية �أثناء زيارة �ملدينة �لرتفيهية �ملجاورة “عامل 

ب�شا�شة  �شيوفه  �ل��ف��ن��دق  وي�شتقبل  ب�����ر�ذرز«.  و�رن���ر 
�إبد�عه  مت  حمتوى  تعر�س  عمالقة  خارجية  عر�س 
ا للفندق، بالإ�شافة �إىل نافورة من �مل�شل�شل  خ�شي�شً
�ل�شهري”فريندز” �لتي �شتتيح لل�شيوف �لتقاط �أول 
�شورة لهم ت�شجل تلك �لذكرى، وذلك قبل دخولهم 
�لت�شميم  ذ�ت  �أع��م��دت��ه  ح��ي��ث  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  ب��ه��و  �إىل 
�لفريد. وتزد�د جتربة �ل�شيوف ثر�ًء خالل توجههم 
ممر�ت  عرب  لها  �شي�شلون  و�لتي  �لفندق  غ��رف  �إىل 
مت��ث��ل م�����ش��اح��ات �إب��د�ع��ي��ة ت��ع��ر���س ع����دًد� ك��ب��رًي� من 

�لأعمال �لفنية �ملن�شقة بعناية.
وي�شتمر �لإب��د�ع يف غرف �لفندق �ل� 257 و�لتي مت 
�لعريق  �لإرث  عن  تعرّب  بطريقة  وزخرفتها  تاأثيثها 
�لأعمال  تن�شيق  مت  وق��د  بر�ذرز”،  “و�رنر  ل�شركة 
�لفنية �ملعرو�شة يف �لغرف وفق ثالثة �أفكار �أ�شا�شية. 
�لن�س  “من  �ل�شوء على فكرة  �لأول  �ملحور  وي�شلط 
�إىل �ل�شا�شة” حيث يعر�س �أبرز �للحظات �لتاريخية 
�لتي مت �لتقاطها خالل مر�حل �لإنتاج و�لتي وثقت 
�لن�س  من  بد�ية  �لرتفيهي،  �ملحتوى  �إنتاج  مر�حل 
�ملكتوب وحتى �لت�شوير �لفعلي للم�شهد. كما يحتفي 
�ملحور �لثاين بفكرة “�لك�شف عن �شخ�شية �لنجوم” 
�لفنية  �لأع��م��ال  يف  باأ�شو�تهم  �شاركو�  �لذين  ���ش��و�ًء� 
�أو لعبو� �أدو�ر �لبطولة �أمام �لكامري� يف �لعديد من 
�ملحور  �أم��ا  بر�ذرز”.  “و�رنر  �شركة  �إنتاجات  �أ�شهر 
فيعر�س �شوًر� نادرة من ذكريات  “�خلزنة”  �لثالث 

�أر�شيف �ل�شركة.
جمموعة  عرب  للفندق  �لفريد  �لت�شميم  وُي�شتكمل 
�لعاملية،  و�مل�شروبات  �مل��اأك��ولت  خ��ي��ار�ت  من  متنوعة 
ح��ي��ث ي�����ش��م �ل��ف��ن��دق خ��م�����ش��ة م��ط��اع��م ت��ق��دم قائمة 
م��ت��ن��وع��ة م���ن �لأط��ع��م��ة و�مل�������ش���روب���ات �ل��ت��ي تنا�شب 
�لرئي�شية  �لردهة  و�لأطفال. وحتت�شن  �لكبار  �أذو�ق 

يقدم  و�ل���ذي  �شرفي�ش�س”  “كر�فت  مقهى  للفندق 
�ل�شرتخاء  لل�شيف  مي��ك��ن  ح��ي��ث  متميزة  خ��دم��ات 
و�حت�شاء فنجان من �لقهوة بعد يوم حافل، يف حن 
للتفاعل  �ملثايل  �ملكان  كيك�س”  “�شايد  مطعم  يقدم 
غنية  عاملية  ط��ع��ام  بقائمة  و�ل�شتمتاع  �لجتماعي 
بالنكهات. من جهته قال جوكيم جان �شليفري، رئي�س 
هيلتون يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا وتركيا: 
مري�ل  مع  �شر�كتنا  مبو��شلة  هيلتون  يف  “فخورون 
كجزء من �لتحول �مل�شتمر �لذي ت�شهده جزيرة يا�س 
و�لذي يعزز مكانتها كوجهة ترفيهية عاملية �مل�شتوى. 
ونتطلع لن�شمام “فندق و�رنر بر�ذرز �أبوظبي” �إىل 
– كوليك�شن باي هيلتون”  “فنادق كيوريو  حمفظة 
قريًبا، باعتباره �لثاين من فنادقنا �لثالثة بعد فندق 
�فتتاحها  �شيتم  �لتي  يا�س  جزيرة  �أبوظبي  هيلتون 
�شيقدم  مري�ل.” كما  مع  بال�شر�كة  يا�س  جزيرة  يف 
�لعديد  ل�شيوفه  �أبوظبي”  ب����ر�ذرز  و�رن���ر  “فندق 
م��ن و���ش��ائ��ل �ل��ر�ح��ة و�ل���ش��ت��ج��م��ام و�ل��رتف��ي��ه، �شو�ء 
مركز  يف  �ل��رتي�����س  �أو  �ل��ع��ائ��ل��ي،  �مل�����ش��ب��ح  منطقة  يف 
�للياقة �لبدنية، �أو �ل�شرتخاء يف �ل�شبا، �أو ��شتك�شاف 
�ل��ت��ي يقدمها  �ل��ت��ذك��اري��ة  و�ل��ه��د�ي��ا  �لفنية  �لأع��م��ال 
متجر �لهد�يا �لتذكارية “بروب �شوب” من “و�رنر 
وبالن�شبة لل�شيوف �لأ�شغر �شًنا، يقدم لهم  بر�ذرز”. 
ناب�شة  مرحة  مب�شاحات  �لأطفال”  “نادي  �لفندق 
�شخ�شيات  على  �حليوية  لإ�شفاء  وم�شممة  باحلياة 
مثل  منها  �لعديد  �شت�شارك  و�لتي  بر�ذرز”،  “و�رنر 
“باغز باين” و”د�يف د�ك” وغريهم يف �إحياء �أن�شطة 
�لفندق  يقدم  كما  �شيوفه.  لكل  �لفندق  يف  ترفيهية 
خدمات �لأعمال و�ملنا�شبات مع قاعة �شخمة وغرف 
متطورة  بتجهيز�ت  �لأع��م��ال  �جتماعات  ل�شت�شافة 

مع مرونة �شبط �حلجم.

% معدل التوطني على م�شتوى مدراء فروع بنك دبي االإ�شالمي   100

»غرفة ال�شارقة« تبحث مع الربازيل جماالت التعاون اال�شتثماري يف الزراعة واالأمن الغذائي 

•• دبي-وام

�شجل معدل �لتوطن يف بنك دبي 
ما  �أي   45% ن�����ش��ب��ة  �لإ����ش���الم���ي 
يقارب ن�شف �إجمايل موظفيه كما 
بن�شبة  توطن  معدل  �لبنك  حقق 
م����در�ء  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى   100%
�أف�شل  ع���ل���ى  حم���اف���ظ���ا  �ل�����ف�����روع 
تن�س  ما  وفق  �لتوطن  م�شتويات 
�لإمار�ت  م�شرف  متطلبات  عليه 

�لعربية �ملتحدة �ملركزي.
�إمار�تية  550 �مر�أة  وتتقلد نحو 
ب���ن���ك دبي  م��ت��ن��وع��ة يف  م��ن��ا���ش��ب 
�لدكتور عدنان  وقال   . �لإ�شالمي 
�شلو�ن �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
ب��ن��ك دب���ي �لإ����ش���الم���ي: ه��دف��ن��ا يف 
بنك دبي �لإ�شالمي تن�شئة ورعاية 
�ل����ق����ادم م����ن ق������ادة قطاع  �جل���ي���ل 
�خلدمات �ملالية ونو��شل �لتز�منا 
�لإم�����������ار�ت �شمن  دول������ة  ب�����روؤي�����ة 
لتعزيز  �خلم�شن”  “م�شاريع 

�لتوطن يف �لقطاع �خلا�س ..«

•• ال�سارقة-وام 

بحثت غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة خالل 
�لعربية  �لتجارية  �لغرفة  من  وف��د�  لقائها 
�لرب�زيلية تعزيز �لتعاون �مل�شرتك بن �إمارة 
�لتجارة  حجم  ل��زي��ادة  و�ل��رب�زي��ل  �ل�شارقة 
جمتمع  ب��ن  �ل�شر�كات  �آف���اق  وفتح  �لبينية 
�لأعمال و�مل�شتثمرين من �لطرفن و خا�شة 
، ومدى  �لغذ�ئي  و�لم��ن  �لزر�عة  يف جمال 
�إمكانية تنظيم فعاليات �قت�شادية م�شرتكة 
للتعريف بالفر�س �ل�شتثمارية �ملتاحة لدى 
ك���ل ج���ان���ب. ج���اء ذل���ك خ���الل �ل��ل��ق��اء �لذي 
عقد �أم�س مبقر �لغرفة بن �شعادة عبد �هلل 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س  �شلطان 
�أو�شمار  �ل�����ش��ارق��ة و���ش��ع��ادة  جت���ارة و���ش��ن��اع��ة 
�لعربية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��غ��رف��ة  رئ��ي�����س  �شحفة 

�لرب�زيلية بح�شور �شعادة حممد �أحمد �أمن 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  �لعو�شي 
�ل�شارقة و�شعادة �شاهن علي �شاهن �لأمن 
�لعام �مل�شاعد لحتاد �لغرف �لعربية و�شعادة 
تامر من�شور �لأمن �لعام للغرفة �لتجارية 
بوزجنال  �شعيد  وجمال  �لرب�زيلية  �لعربية 
�ل�شارقة.  غ��رف��ة  يف  �لإع������الم  �إد�رة  م��دي��ر 
لفتح  �لتو��شل  تعزيز  �أهمية  �جلانبان  و�أكد 
قطاعات  يف  �ل�شتثماري  للتعاون  جم���الت 
�ل���زر�ع���ة و�ل�����ش��ي��اح��ة وغ��ريه��ا ك��م��ا مت بحث 
ل��ع��ق��د ملتقيات  �ل��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ب��ع��ث��ات  ت��ب��ادل 
م�شرتكة جتمع رجال �لأعمال للتعرف على 
�أبرز �لفر�س �ل�شتثمارية و�إمكانية �لتعاون 

و�ل�شر�كة بن �مل�شتثمرين.
�لعوي�س  ���ش��ل��ط��ان  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  �أك����د  و 
�ل��غ��رف��ة على دف��ع جم���الت �لتعاون  ح��ر���س 

�لق��ت�����ش��ادي ب��ن �ل�����ش��ارق��ة و�ل���رب�زي���ل �إىل 
مر�حل متقدمة و�لتن�شيق �ملتو��شل لتقدمي 
ك��ل م��ا مي��ك��ن م��ن ت�����ش��ه��ي��الت وم���ز�ي���ا تعزز 
�ملتبادل  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الق��ات 
وت���ط���وي���ر �ل�����رو�ب�����ط ب����ن ق���ط���اع �لأع����م����ال 
، م�شري�  و�ل���رب�زي���ل  �لإم������ار�ت  �خل��ا���س يف 
��شرت�تيجيا  �شريكا  تعد  �ل��رب�زي��ل  �أن  �إىل 
�أمريكا  �أك��ر دول  لدولة �لإم��ار�ت وهي من 
�جل��ن��وب��ي��ة ع��الق��ة م���ع �لإم�������ار�ت ح��ي��ث بلغ 
�لنفطي بن  غ��ري  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  حجم 
�لبلدين خالل عام 2020 نحو 2.8 مليار 
تد�عيات  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  �أم��ري��ك��ي  دولر 
�لعاملية.  �لتجارة  على  كوفيد-19  جائحة 
و�أكد �لعوي�س للوفد �لز�ئر وجود �لكثري من 
�لفر�س �ل�شتثمارية �لتي يجب ��شتك�شافها 
خاللها  من  �لقت�شادية  �لعالقات  وتعميق 

بن �ل�شارقة و�لرب�زيل ل�شيما يف �لقطاعات 
�حل��ي��وي��ة م��ث��ل �ل���زر�ع���ة و�ل���غ���ذ�ء مب��ا يعزز 
�ل�شرت�تيجية  يف  �ل�����ش��ارق��ة  م�شاهمة  م��ن 
�أن  �إىل  م�شري�   ، �ل��غ��ذ�ئ��ي  ل��الأم��ن  �لوطنية 
غ��رف��ة �ل�����ش��ارق��ة ل��دي��ه��ا �أك���ر م��ن 70 �ألف 
�لدعم  ك��ل  بتوفري  �ل��ت��ز�م��ه��ا  م��وؤك��د�  ع�شو 
�لرب�زيلين  �لأع��م��ال  ل��رج��ال  و�لت�شهيالت 
�نطالقا  وذلك  �قت�شادية  �شر�كات  لتاأ�شي�س 
م���ن �أه���د�ف���ه���ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب���دع���م منو 
و�لرتويج  لهم  حمفزة  بيئة  وخلق  �لأع��م��ال 

لل�شارقة كمركز جتاري عاملي.
�شحفة عن  �أو�شمار  �شعادة  �أع��رب  من جانبه 
�ل�شارقة  �إم��ارة  حققته  مبا  �ل�شديد  �إعجابه 
على �شعيد �لبنية �لتحتية �للوج�شتية وبيئة 
�لأعمال �ملتطورة وت�شجيع �ل�شتثمار وتوفري 
وبناء  �لأع���م���ال  لتاأ�شي�س  م��ت��ط��ورة  �أن��ظ��م��ة 

مناطق حرة ذ�ت بنية حتتية حديثة وقطاع 
�ملو��شفات  �أرق����ى  وف���ق  و�أك���ادمي���ي  تعليمي 
�ملجال  تفتح  �مل��ز�ي��ا  ه��ذه  �أن  ،م��وؤك��د�  �لعاملية 
حيوية  �أك���ر  م�شتقبلي  حت��ال��ف  ب��ن��اء  �أم����ام 
�هتمام  عن  ،معربا  و�ل�شارقة  �لرب�زيل  بن 
�لتجارية  �ل��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز  ب��دف��ع  ب����الده 
�لقطاعن  ب���ن  �مل��ت��ب��ادل��ة  و�لإ����ش���ت���ث���م���اري���ة 
�أف�شل  �إىل  و�ل�شارقة  �ل��رب�زي��ل  يف  �خل��ا���س 
�ل�شارقة  لغرفة  دع���وة  وم��وج��ه��ا  �مل�شتويات 
للمنتجات  �ل��ع��امل��ي  �مل��ع��ر���س  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�حلالل يف �لعا�شمة �لرب�زيلية �لذي �شيقام 
�لإقت�شادي  و�مل��ن��ت��دى  �ل���ق���ادم  دي�����ش��م��رب  يف 
يوليو  يف  �شيقام  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي  �ل��رب�زي��ل��ي 
�لغرفة  ح��ف��ل  يف  �أي�����ش��ا  و�مل�����ش��ارك��ة   2022
�لتجارية �لعربية �لرب�زيلية مبنا�شبة مرور 

70 عاما على تاأ�شي�شها.
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رواد ال�شناعة يف جمال حمطات الب�شائع ال�شائبة اجلافة يلتقون يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

كبار  �لتقاء  �خليمة  ر�أ���س  �إم���ارة  �شهدت 
�لب�شائع  حمطات  قطاع  يف  �مل�شوؤولن 
�أيام  ثالثة  م��د�ر  على  �لعاملية  �ل�شائبة 
تكنولوجيا  يف  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر  ملناق�شة 
عن  ف�شاًل  �ل�شائبة،  �لب�شائع  مناولة 
و�لتطور�ت  و�لتوجهات  �لأخبار  �أح��دث 
�لبيئة وتلك �خلا�شة بال�شحة و�ل�شالمة 
�ملتوقعة ل�شنة 2022 وما بعدها. وقد 
ع���ق���د ه�����ذ� �حل������دث ب�����ش��ك��ل مي�����زج بن 
خالل  و�حلقيقي  �لفرت��شي  �حل�شور 
�أكتوبر يف مر�فق  6 و8  �لفرتة ما بن 
دبل  و�مل���وؤمت���ر�ت مبنتجع  �لج��ت��م��اع��ات 
تري – هيلتون يف جزيرة �ملرجان باإمارة 
ر�أ�س �خليمة، و�شم عدد�ً من �ملتحدثن 
�حل��دث يف  ه��ذ�  �لذين ح�شر معظمهم 
عرب  مبا�شر  ب��ث  يف  بع�شهم  ظهر  ح��ن 

�لإنرتنت من بلد�نهم. 
– �لذي  �ملوؤمتر  �نعقاد  وق��د ج��اء مكان 
��شت�شافته مو�نئ ر�أ�س �خليمة ونظمته 
�ل�شائبة  �لب�شائع  حم��ط��ات  جم��م��وع��ة 
جمعية  وه����ي  )DBTG(؛  �جل���اف���ة 
– دل����ي����اًل على  رب���ح���ي���ة  دول����ي����ة غ����ري 
قه ميناء  �لزده��ار �ل�شتثنائي �لذي حقَّ
�شقر، �ل��ذي يعترب ج��زء�ً من جمموعة 
مو�نئ ر�أ�س �خليمة، بو�شفه �أكرب ميناء 
�ل�شرق  منطقة  يف  �ل�����ش��ائ��ب��ة  للب�شائع 
تبلغ  �شنوية  ��شتيعابية  بقدرة  �لأو�شط، 
�ليوم  ي��ع��د  وه����و  ط����ن،  م��ل��ي��ون   100
و�حد�ً من �أكرب مو�نئ �لب�شائع �ل�شائبة 

�جل���اف���ة يف �ل���ع���امل و�أك����ره����ا ت���ط���ور�ً. 
�لب�شائع  جت��ارة  حتقق  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�ل�����ش��ائ��ب��ة �جل��اف��ة �مل��ن��ق��ول��ة ب��ح��ر�ً منو�ً 
 2021 %4 يف ع���ام  ي��زي��د ع��ن  ع��امل��ي��اً 
لت�شل �إىل 5.39 مليار طن على مد�ر 
�لقت�شادية  بالأن�شطة  مدعومة  �لعام، 
ن�شاطها  �شت�شتعيد  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

عاملياً.
وب���ه���ذ� �ل�������ش���دد، ����ش���رح �ل�����ش��ي��د روج���ر 
ملو�ن��ئ   �لتنفي��ذي  – �لرئي���س  كال�شكن 
�شعد�ء  »نحن  – ق��ائ��اًل:  �خليم��ة  ر�أ����س 
�لعديد  ����ش��ت��ق��ب��ال  ب��ن��ج��اح��ن��ا يف  ل��ل��غ��اي��ة 

�لهام  �لعاملي  �لقطاع  هذ�  �لقادة يف  من 
و�لرتحيب بهم يف ر�أ�س �خليمة. تو��شل 
مو�نئ ر�أ�س �خليمة �ل�شعي نحو هدفها 
�لرئي�شي  �أن ت�شبح �ملحرك  �إىل  �لر�مي 
و�لبو�بة  �لإم���ارة  يف  �لقت�شادي  للنمو 
�ملركزية لباقي �إمار�ت �لحتاد. كان من 
�أن ن�شتعر�س خربتنا يف  دو�عي �شرورنا 
�أمام  �جل��اف��ة  �ل�شائبة  �لب�شائع  جم��ال 
ه���ذ� �جل��م��ه��ور �مل��م��ي��ز م��ن ك��اف��ة �أنحاء 

�لعامل.« 
�مل���وؤمت���ر يف تغطية  ب��رن��ام��ج  وق���د جن���ح 
�لتي  �ملو�شوعات  م��ن  و��شعة  جمموعة 

وم�شكالت  �ل��ف��ن��ي��ة،  �مل�����ش��ك��الت  ت��ت��ن��اول 
�لت�شغيلية،  و�مل�������ش���ك���الت  �ل�������ش���الم���ة، 
كانت  كما  �لتوريد.  �شال�شل  وم�شكالت 
�ل�شتد�مة من بن �ملو�شوعات �لأ�شا�شية 
و�ل��ن��ق��ا���س، و�طلع  ل��ل��ب��ح��ث  �مل��ط��روح��ة 
�أع�شاء �لوفود على �لعمل �لدوؤوب �لذي 
تقوم به مو�نئ �لب�شائع �ل�شائبة �جلافة 
�أنحاء �لعامل بهدف خف�س �نبعاثات  يف 
من  و�لتخفيف  �ل��ك��رب��ون،  �أك�شيد  ث��اين 
�لأخ����رى عرب  �لبيئية  �ل��ت��اأث��ري�ت  ح��دة 

جمموعة من �لتقنيات �جلديدة.
بول  ���ش��رح  �مل��وؤمت��ر،  ويف حديثه خ��الل 

ملجموعة  �لتنفيذي  – �مل��دي��ر  غ��وري�����س 
 – �جل��اف��ة  �ل�شائبة  �لب�شائع  حم��ط��ات 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  »تلعب  قائاًل: 
حمطات  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن  م��ه��م��اً  دور�ً 
�لب�شائع �ل�شائبة بو�شفها حمور�ً رئي�شياً 
ل�شادر�ت مو�د �لبناء �خلام و�لفو�شفات 
و�لأ�شمدة. نحن �شعد�ء للغاية بوجودنا 
يف ر�أ�س �خليمة وح�شولنا على �إمكانية 
�غ���ت���ن���ام ب��ع�����س �ل���ف���ر����س �مل���ه���م���ة �لتي 

تقدمها هذه �ملنطقة ب�شكل مبا�شر.«
�لعليا  �لإد�رة  فريق  �أن  بالذكر  جدير   
مبو�نئ ر�أ�س �خليمة قد قام با�شطحاب 
�أع�شاء �لوفود يف جولة خلف �لكو�لي�س 
�ملن�شاآت  لتفقد  وذل���ك  �شقر،  ميناء  يف 
�لب�شائع  م��ن��اول��ة  ب��ع��م��ل��ي��ات  �خل��ا���ش��ة 
�ل�شائبة �جلافة �مل�شممة ح�شب �ملعايري 
كيف  باأعينهم  ���ش��اه��دو�  حيث  �ل��ع��امل��ي��ة، 
ت�شل  – �لتي  �لأخ��رية  �ل�شتثمار�ت  �أن 
قيمتها �إىل 250 مليون دولر �أمريكي 
– �إ�شافة �إىل �أحدث �لتقنيات �لأملانية، 
 11،000 من  �أك��ر  حتميل  �لآن  تتيح 
يف  �جل��اف��ة  �ل�شائبة  �لب�شائع  م��ن  ط��ن 
كل  �مل��ي��ن��اء  يف  �لعميقة  �مل��ر����ش��ي  جميع 
خدمة  على  ق���ادرة  يجعلها  مم��ا  �شاعة؛ 
�أ���ش��خ��م ن���اق���الت �مل������و�د �ل�����ش��ائ��ب��ة على 
�مل�شاركون  ��شتمتع  كما  �لعامل.  م�شتوى 
روك،  �شتيفن  حمجر  بزيارة  �ملوؤمتر  يف 
وتناول �لطعام يف فندق و�لدورف �أ�شوريا 
�لفاخر، و�ت�شع وقتهم �أي�شاً لزيارة جبل 
جي�س – �أعلى قمة يف �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة – خلو�س مغامرة �لنزلق على 

�أطول حبل يف �لعامل.
نبذة عن موانئ راأ�ض اخليمة 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  ب��ف�����ش��ل 
قيمتها  وب��ل��غ��ت  م���وؤخ���ر�ً  �شختها  �ل��ت��ي 
مليون   250 م���ن  �أك�����ر  �لإج���م���ال���ي���ة 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة تعد  م��و�ن��ئ  ف����اإن  دولر، 
�ليوم �شريكاً جتارياً من �لدرجة �لأوىل 
و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  لل�شركات 
و�لت�شنيع.  �لبناء  قطاعات  يف  �لعاملة 
�لأ�شا�شية،  �خل��دم��ات  �ملجموعة  وت��ق��دم 
وتاأجري  �لب�شائع،  مناولة  ذل��ك  يف  مب��ا 
و�إ�شالح  �حل����رة،  �ملنطقة  يف  �لأر�����ش���ي 
�لبحرية،  و�ملالحة  و�لتخزين،  �ل�شفن، 
�لبحرية،  �ل��رح��الت  و�شياحة  و�ل��ر���ش��و، 
و�لتدريب �ل�شناعي. وعالوة على ذلك، 
من  للعديد  �لرئي�شي  �ملدخل  تعد  فهي 
�ل�شرق  منطقة  تبني  �لتي  �لبناء  م��و�د 
لالزدهار  من���وذج���اً  ل��ت�����ش��ب��ح  �لأو�����ش����ط 

�لقت�شادي.

�شعيد الطاير ووزير الدولة ل�شوؤون الرتويج التجاري االأيرلندي يبحثان التعاون امل�شرتك
•• دبي-وام

�لطاير  ���ش��ع��ي��د حم��م��د  م���ع���ايل  ب��ح��ث 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي خ���الل 
ت���روي وزير  لقائه م��ع م��ع��ايل روب���رت 
�لتجاري  �ل���رتوي���ج  ل�������ش���وؤون  �ل���دول���ة 
و�ل�شركات  �لرقمية  �لتقنيات  وتنظيم 
ت��وط��ي��د عالقات  �إي��رل��ن��د�  يف ح��ك��وم��ة 
�لتعاون وتعزيز �لعمل �مل�شرتك وتبادل 
�خلرب�ت و�أف�شل �ملمار�شات مع �جلهات 
�لعاملة يف  �لعاملية �لكربى  و�ملوؤ�ش�شات 

قطاع �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة.
�ملفو�س  هيني�شي  ب���ات  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�لعام جلناح �أيرلند� يف »�إك�شبو 2020 
�لبعثة  زي���ارة  دب��ي« وذل��ك على هام�س 
�لتجارية �لأيرلندية ملعر�س تكنولوجيا 
�ملياه و�لطاقة و�لبيئة »ويتيك�س« ودبي 
�لذي عقد يف موقع  �ل�شم�شية  للطاقة 

�إك�شبو 2020 دبي.
�للقاء  خ����الل  �ل���ط���اي���ر  م���ع���ايل  و�أك������د 
ح��ر���س دول����ة �لإم�������ار�ت ع��ل��ى تطوير 
�لعالقات �لثنائية مع �أيرلند� ول�شيما 
يف جمالت �لتقنيات �لرقمية �ملتقدمة 
ذ�ت  �مل��ج��الت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل�شناعة 
�لهتمام �مل�شرتك بالإ�شافة �إىل كيفية 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  �لتعاون  �شبل  تعزيز 
بن هيئة كهرباء ومياه دبي و�ل�شركات 
�لطاقة  جم��������الت  يف  �لأي����رل����ن����دي����ة 
�ملتجددة و�لنظيفة و�ل�شتد�مة �لبيئية 

و�لبتكار و�ملدن �لذكية و�ملياه.
�لثالثة  ل�����ل�����دورة  م���ع���ال���ي���ه  وت����ط����رق 
»ويتيك�س«  م��ع��ر���س  م���ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
�لتي   2021 �ل�شم�شية  للطاقة  ودب��ي 
�شركة   1200 م��ن  �أك����ر  ��شتقطبت 
عن  تزيد  م�شاحة  على  دول��ة   55 م��ن 
�أن  م���وؤك���د�   .. م��رب��ع  م���رت   29،200
وح�شور�  �شنويا  من��و�  ي�شهد  �ملعر�س 

متز�يد� من �ل�شركات و�أ�شحاب �لقر�ر 
و�ملهتمن  و�مل�����ش��رتي��ن  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�لعاملية  �مل��ع��ار���س  �أب�����رز  �أح����د  لي�شكل 
�ملتخ�ش�شة يف جمالت �ملياه و�لكهرباء 
و�لغاز  و�ل���ن���ف���ط  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل���ط���اق���ة 
و�لأبنية �خل�شر�ء و�ل�شتد�مة �لبيئية 
�ل�شر�كات  ل��ت��ط��وي��ر  م��ث��ال��ي��ة  وم��ن�����ش��ة 
وعقد �ل�شفقات بن �ل�شركات �لدولية 
ون���ظ���ري�ت���ه���ا �مل��ح��ل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
و�لطاقة  و�مل���ي���اه  �ل��ك��ه��رب��اء  ق��ط��اع��ات 
و�ل��ب��ي��ئ��ة وغ���ريه���ا م���ن �مل���ج���الت ذ�ت 

�ل�شلة.
�مل��ع��ر���س تكمن يف  �أه��م��ي��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
فريد  متخ�ش�س  ع��امل��ي  م��ع��ر���س  �أن����ه 
م��ن ن��وع��ه ���ش��ام��ل وم��ت��ك��ام��ل م��ن حيث 
و�مل�شمون  و�مل��ح��ت��وى  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�مل�������ش���ارك���ة ي��ت��ي��ح �ل���ف���ر����ش���ة ل���ل���زو�ر 
لال�شتفادة من جدول �لأعمال �حلافل 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ع��م��ل  وور�����س  ب��ال��ن��دو�ت 

مب���������ش����ارك����ة خ���������رب�ء وخم���ت�������ش���ن يف 
جم����الت �لق��ت�����ش��اد �لأخ�����ش��ر و�مل���دن 
�مل�شتد�مة  و�لتنمية  و�لبتكار  �لذكية 

وغريها.
�لأيرلندي  �ل���وزي���ر  �أك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 

مبعر�س  �لأيرلندية  �ل�شركات  �هتمام 
»وي��ت��ي��ك�����س« ورغبة  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ل�شتثمار  تعزيز  يف  �ل�شركات  كربيات 
�لتجارية  �لفر�س  وتدعيم  و�ل��ت��ع��اون 

�لتي حتقق م�شالح كافة �لأطر�ف.

احتاد الغرف يبحث فر�س 
اال�شتثمار مع طاجيك�شتان

 •• دبي-وام

و�شناعة  جت��ارة  غرفة  م��ع  بالدولة  و�ل�شناعة  �لتجارة  غ��رف  �حت��اد  بحث 
�آفاق �لتعاون �مل�شرتك وفر�س �ل�شتثمار بن �لقطاع �خلا�س  طاجيك�شتان 

�لإمار�تي و�لطاجيكي يف عدد من �ملجالت �لهامة لدى �جلانبن.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شعادة حميد حممد بن �شامل �لأمن �لعام لحتاد 
غرفة  رئي�س  ج��ي��م��خ��ون��ز�ده  جم�شيد  ب��ال��دول��ة،  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف 
ز�ده  حممود  بهادور  �شريفي  �شعادة  بح�شور  طاجيك�شتان  و�شناعة  جت��ارة 
�شفري جمهورية طاجيك�شتان لدى �لدولة و�لهام عبد �لرحمن قن�شل عام 
طاجيك�شتان. و�أعرب �لأمن �لعام لحتاد �لغرف عن ترحيب قطاع �لأعمال 
�لإمار�تي باإقامة �شر�كات ��شتثمارية جمدية مع �لقطاع �خلا�س �لطاجيكي 
نظر� للمو�رد �لقت�شادية �ملتوفرة لديها ل�شيما �ملائية و�لزر�عية مبا يعود 
بتبادل �ملنافع و�مل�شالح على �لبلدين. من جهته عرب رئي�س غرفة طاجيك�شتان 
طاجيك�شتان  يف  �ل�شتثمارية  �لفر�س  لبحث  �للقاء  هذ�  بعقد  �شعادته  عن 
�لتي ميكن �ل�شتفادة منها و��شتغاللها  و�لإم��ار�ت و�إيجاد �لآليات �لالزمة 
وبيئة  �ل�شرت�تيجي  و�ملوقع  �ل�شتثماري  �ملناخ  و�أثنى على  �لأمثل.  بال�شكل 
�لأعمال �لتي تتميز بها دولة �لإمار�ت من حيث �لت�شريعات و�لقو�نن �لتي 

ت�شجع على �ل�شتثمار �لأجنبي وحتمي �مل�شتثمرين.

  �شتوري االإماراتية تعّزز 
مبادرات اال�شتدامة حول العامل

•• اأبوظبي- الفجر

�ل�شلبية  �لتاأثري�ت  من  باحلد   ، و�ملبتكرة  �ملتكاملة  �لإمار�تية  �ل�شركة  تلتزم 
تتمحور  �لأم���د  طويلة  ��شرت�تيجية  تنفيذ  خ��الل  م��ن  �لبيئة  على  �مل��رتّت��ب��ة 
�شتوري  �شركة  وّقعت  �ل�شتد�مة،  مبادر�ت  تعزيز  وبغية  �لبيئة.  حماية  حول 
لل�شيافة �شر�كة مع �شركة �ملفتاح �لأخ�شر �لتي توّفر جلميع فنادق �ملحفظة 
�لقطاع  ي�شهد  �ل��و�ق��ع،  يف  �ل�شتد�مة.  �شهادة  لنيل  �ل��الزم��ة  و�مل���و�رد  �لأدو�ت 
�تباع ممار�شات  �إىل  بدورهم  �مل�شافرون  وي�شعى  كما  مت�شارًعا   � تغرّيً �ل�شياحي 
�أو  �لكربون  �نبعاثات  �شفر م�شتد�مة و�شديقة للبيئة، �شو�ء من خالل تقليل 
�حلد من �أي تاأثري�ت �شلبية على �لنظام �لبيئي. ويف هذ� �ل�شياق، عّلق كالوديو 
كابات�شيويل، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �شتوري لل�شيافة، قائاًل: “من جهتنا، 
�مل�شا�س  م��ن دون  �لح��ت��ي��اج��ات �حل��ال��ي��ة  لتلبية  م��ر�دف��ة  �ل���ش��ت��د�م��ة  �أن  ن��رى 
لتاأدية  ن�شعى  �ملختلفة،  مبادر�تنا  خ��الل  وم��ن  �لقادمة.  �لأج��ي��ال  باحتياجات 
�شلبي  تاأثري  �أي  من  للحّد  �ل��الزم��ة  �خل��ط��و�ت  جميع  باتخاذ  �ملتمّثل  و�جبنا 
على �لبيئة. كذلك، نّتبع منوذج عمل م�شوؤوًل و�شفاًفا على م�شتوى حمفظتنا 
ي�شمن �لتز�منا بحماية �لبيئة و�لتنمية �لجتماعية و�لنمو �لقت�شادي. ونرى 
ل �إىل �أف�شل �لطرق �لتي  �أن مهمتنا تكمن يف بذل كل �جلهود �لالزمة للتو�شّ
ت�شمن �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية وحمايتها من خالل �حلد من �لنفايات 

وعدم هدر �لطاقة بالتو�زي مع تقدمي �أف�شل �لتجارب و�خلدمات .

ا�شت�شارة قانونية قدمتها اقت�شادية راأ�س اخليمة   5600
•• راأ�س اخليمة-وام

تقدميه  ع��ن  �خليمة  ر�أ����س  �قت�شادية  يف  �لقانونية  �ل�����ش��وؤون  مكتب  ك�شف   
منذ  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال  لفئة  جمانية  قانونية  ��شت�شارة   5600
بد�ية �لعام �جلاري حتى نهاية �لربع �لثالث. كما �أجرى �ملكتب 102 ت�شوية 
من  قيامه  �إىل  �إ�شافة  و�مل�شتثمرين،  �خل��دم��ات  ووك���الء  �ل�شركاء  ب��ن  ودي��ة 
�إج���ر�ء�ت  م��ن  تظلم   1702 يف  �لف�شل  يف  �ملتعاملن  تظلمات  جلنة  خ��الل 
�لرقابة و�حلماية �لتجارية وتظلمات متنوعة من �ملتعاملن. و�شملت جهود 
�إىل  �إ�شافة  �لتجارية،  �ل�شركات  610 من عقود  �لت�شديق على  �أي�شا  �ملكتب 
�إلكرتونيا  توثيقها  مت  �لتي  �لتجارية  �ل�شركات  عقود  من   1120 مر�جعة 
عبد  �إي��ه��اب  �لقا�شي  وذك��ر  �خليمة.  ر�أ����س  �أع��م��ال  من�شة  تر�خي�س  نظام  يف 
رفع  �لقانونية  �ل�شوؤون  مكتب  �أن  للد�ئرة  �لقانوين  �مل�شت�شار  �لقوين  �لغفار 
24 مذكرة د�خلية ت�شمنت حت�شينا لالإجر�ء�ت و�لقو�عد �لتنظيمية و�لتي 
�شدر مبوجبها قر�ر�ت وتعاميم، �إ�شافة ملذكر�ت د�خلية ب�شاأن بع�س �شكاوى 
�ملتعاملن ت�شمنت �لر�أي �لقانوين يف �ل�شكوى. كما بلغت �ملر�جعات �لقانونية 
�ملحلية  �ل��ق��و�ن��ن  م�شروعات  يف  �ل���ر�أي  �إب���د�ء  وطلبات  �لقانونية  و�لأب��ح��اث 
و�لحتادية خالل نف�س �لفرتة 52 طلباً. وقام �ملكتب �أي�شا باإعد�د م�شروعات 
و�تفاقيات  مذكر�ت  لإع��د�د  بالإ�شافة   ،30 عددها  وبلغ  و�لتعاميم  �لقر�ر�ت 
�لتفاهم وبلغ عددها 15، كما قام �ملكتب بالرد على ما يجاوز /1000/ طلب 

ق�شائي للجهات �لق�شائية �ملحلية و�لحتادية �ملختلفة. 

دائرة الطاقة يف اأبوظبي ت�شتعر�س م�شاريعها التقنية 
املبتكرة خالل اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 2021

•• اأبوظبي –الفجر:

جيتك�س  �أ�شبوع  فعاليات  يف  م�شاركتها  عن  �أبوظبي  يف  �لطاقة  د�ئ��رة  �أعلنت   
خالل  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف  فعالياته  تقام  �ل��ذي   ،2021 للتقنية 
�حلكومية  �خلدمات  فئة  �شمن  وذل��ك  �ملقبل،  �أكتوبر  و21   17 بن  �لفرتة 
و�ملبادر�ت  �مل�شاريع  �أح��دث  ��شتعر��س  �إىل  �لهادف  �أبوظبي،  حكومة  جناح  يف 
م�شتهدفات  حتقيق  �إىل  �لهادفة  و�ملبتكرة  �جل��دي��دة  �لرقمية  و�لتطبيقات 
جمموعة  �لطاقة  د�ئ��رة  وت�شتعر�س  �لرقمي.  للتحول  �أبوظبي  ��شرت�تيجية 
من �مل�شاريع �لرقمية و�لتقنية �لر�ئدة �لهادفة �إىل تطوير كامل قطاع �لطاقة 
وفق �أحدث �لتقنيات �لعاملية وتعزيز م�شاهمة تلك �لتقنيات يف �إد�رة منظومة 

�لطاقة يف �لإمارة وفق �آليات متطورة بالتعاون مع خمتلف �ل�شركاء.

االحتادية لل�شرائب تدعو لال�شتفادة من ت�شهيالت اآلية رد ال�شريبة للم�شاركني باإك�شبو
•• دبي-وام

لل�شر�ئب  �لحت�����ادي�����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  دع�����ت 
�مل�����ش��ارك��ن �ل��ر���ش��م��ي��ن ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
�لقيمة  ���ش��ري��ب��ة  رد  �آل���ي���ة  ت�����ش��ه��ي��الت 
�مل�شافة �ملدفوعة عن �ل�شلع و�خلدمات 
�لتي  دب���ي   2020 ب��اإك�����ش��ب��و  �مل��رت��ب��ط��ة 
جمل�س  ل��ق��ر�ر  ��شتناد�ً  �لهيئة  تطبقها 
�ل��وزر�ء �ملوقر رقم “1” ل�شنة 2020 
�مل�شافة  �ل��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ب��ة  رد  ����ش���اأن  يف 
�ملدفوعة عن �ل�شلع و�خلدمات �ملرتبطة 

ب� “ �إك�شبو 2020 دبي » .
�لب�شتاين مدير  وقال �شعادة خالد علي 
ع���ام �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة ل��ل�����ش��ر�ئ��ب �إن 
�ملا�شية  �لفرتة  خ��الل  ��شتعدت  �لهيئة 
ل�شمان  �ملخت�شة  �جلهات  مع  بالتعاون 
�شريبة  رد  لإج����ر�ء�ت  �ل�شل�س  �لتنفيذ 
�ل��ق��ي��م��ة �مل�����ش��اف��ة �مل��دف��وع��ة ع��ن �ل�شلع 
 2020 “�إك�شبو  ب�  �ملرتبطة  و�خلدمات 

دبي« .
د�ئما  ت��و����ش��ال  ه���ن���اك  “ �أن  و�أ�����ش����اف 
�لحتادية  �لهيئة  ب��ن  ي��وم��ي��اً  م��ب��ا���ش��ر� 
�لدولين  �مل�شاركن  و�إد�رة  لل�شر�ئب 
خلدمات  �مل���ت���ك���ام���ل���ة  �مل���ن�������ش���ة  مب��ك��ت��ب 
“�إك�شبو 2020 دبي” لتن�شيق �جلهود 
لطلبات  �ل�شريعة  و�ملعاجلة  �مل�شرتكة، 
�شو�ء  �ملعر�س،  يف  �لر�شمين  �مل�شاركن 
�مل�شاركة  �ل����دول  ب��ط��ل��ب��ات  يتعلق  ف��ي��م��ا 
�أو  �مل�شافة،  �لقيمة  ل�شريبة  للت�شجيل 
�لرد  �ل�شرتد�د وكذلك  معاجلة طلبات 

على ��شتف�شار�ت �لدول �مل�شاركة يف هذ� 
�حلدث �لهام«.

�ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  وذك�����ر 
خا�شة  هاتفية  خدمة  تقدم  لل�شر�ئب 
ت�شجيل  �إج�������ر�ء�ت  وت�����ش��ري��ع  لت�شهيل 
�مل�شاركن �لدولين يف “�إك�شبو 2020 
دبي” ل�شريبة �لقيمة �مل�شافة، باإجر�ء 
ي���ق���وم م���ن خاللها  �ت�������ش���الت ه��ات��ف��ي��ة 
ب�شرح  بالهيئة  �لت�شجيل  ق�شم  موظفو 
مف�شل  ب�شكل  ل��ل��م�����ش��ارك��ن  �مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�ملن�شة  عرب  �لإلكرتوين  �لطلب  لتعبئة 
�ملتكاملة خلدمات “ �إك�شبو 2020 دبي 
طلبات  ملعاجلة  �لأول��وي��ة  منح  ويتم   ،“
�مل�شافة  �ل��ق��ي��م��ة  ل�����ش��ري��ب��ة  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�ل�������و�ردة م���ن �مل�����ش��ارك��ن �ل���دول���ي���ن يف 

�ملعر�س.
و�أو�شح �أن �لهيئة �أجنزت بالفعل خالل 
�لفرتة �ملا�شية عمليات ت�شجيل للعديد 
من �لدول �مل�شاركة �لتي تقدمت بطلبات 
�مل�شافة،  �ل��ق��ي��م��ة  ل�شريبة  للت�شجيل 
�لتي  �لطلبات  مبعاجلة  �لهيئة  وت��ق��وم 
ت��ت��ل��ق��اه��ا ع����رب ن��ظ��ام��ه��ا �لإل����ك����رتوين 
عن  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  ل���ش��رتد�د 
“�إك�شبو  ب����  م��رت��ب��ط��ة  وخ����دم����ات  ���ش��ل��ع 
كما تتم معاجلة طلبات  2020 دبي”، 
�ل�شرتد�د �خلا�شة �لتي تتلقاها �لهيئة 
�ملخت�س  �ملتكاملة  �ملن�شة  مكتب  ع��رب 
��شرتد�د  ط��ل��ب��ات  وم���ر�ج���ع���ة  ب��ا���ش��ت��الم 
ل�شريبة  �مل�����ش��ج��ل��ن  غ���ري  �مل�������ش���ارك���ن 

�لقيمة �مل�شافة.

وي�����ت�����م ف����ح���������س وم�����ر�ج�����ع�����ة ط���ل���ب���ات 
�ل���ش��رتد�د �خل��ا���س م��ن خ��الل �لوكيل 
مكتب  من  تعيينه  يتم  �ل��ذي  �ل�شريبي 
طلبات  �ر�شال  يتم  ثم  �ملتكاملة،  �ملن�شة 
�للكرتوين  �ل���ربي���د  ع���رب  �ل�����ش����رتد�د 
expo2020@tax.gov. للهيئة 
ومر�جعتها  ��شتالمها  يتم  حيث   ،ae

من �ملخت�شن يف �لهيئة.
�لهيئة  �أن  �لب�شتاين  خالد  �شعادة  و�أك��د 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق �آل���ي���ة ل���رد �شريبة 
�ل��ق��ي��م��ة �مل�����ش��اف��ة �مل��دف��وع��ة ع��ن �ل�شلع 
 2020 “�إك�شبو  ب�  �ملرتبطة  و�خلدمات 
دبي” مبعايري تتميز بال�شفافية و�لدقة 
و���ش��ه��ول��ة ت��ن��ف��ي��ذ �لإج���������ر�ء�ت يف �إط����ار 
�مل�شاهمة يف �جلهود �ملكثفة �لتي تبذلها 
لإجناح  �لدولة  يف  �ملعنية  �جلهات  كافة 
�ل����ذي �نطلقت  �ل��ع��م��الق  ه���ذ� �حل����دث 

�أكتوبر  ���ش��ه��ر  م���ن  �لأول  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
وي�شكل  دول���ة،   192 مب�شاركة  �حل��ايل 
�لعربية  ل��الإم��ار�ت  مهمة  دولية  من�شة 
�مل���ت���ح���دة جت��م��ع �ل���ع���امل ع��ل��ى م����دى 6 
�لتعاون  �أ�شهر وجت�شد روؤيتها يف جمال 

�لدويل.
دلياًل  �أ������ش�����درت  ق����د  �ل���ه���ي���ئ���ة  وك����ان����ت 
�إر�����ش����ادي����اً ل��ل��م�����ش��ارك��ن �ل��ر���ش��م��ي��ن يف 
�لفئات  يو�شح  دبي”   2020 “�إك�شبو 
�ل�شريبة  ��شرتد�د  ميكن  �لتي  �خلم�س 
�لأوىل  �لفئة  وتتمثل  عنها،  �مل��دف��وع��ة 
�ملدفوعة  �مل�����ش��اف��ة  �ل��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ب��ة  يف 
م��ن ق��ب��ل �مل�����ش��ارك �ل��ر���ش��م��ي ع��ل��ى �شلع 
باإن�شاء  مبا�شر  ب�شكل  ترتبط  وخدمات 
وتركيب وتعديل و�أعمال ديكور وتفكيك 
ب����ه، بينما  م�����ش��اح��ة �مل��ع��ر���س �خل��ا���ش��ة 
�لقيمة  �شريبة  يف  �لثانية  �لفئة  تتمثل 
�مل�شارك  ق��ب��ل  م���ن  �مل���دف���وع���ة  �مل�����ش��اف��ة 
�ل��ر���ش��م��ي ع��ل��ى ���ش��ل��ع وخ���دم���ات ترتبط 
تنظيم  و�أن�شطة  باأعمال  مبا�شر  ب�شكل 
�لر�شمين  �مل�شاركن  م�شاحات  وت�شغيل 
وفعاليات  ��شتعر��شات  و�أي��ة  �ملعر�س  يف 

يف موقع �إك�شبو 2020.
ل��ل��دل��ي��ل �لإر�����ش����ادي ف����اإن �لفئة  ووف���ق���اً 
�لثالثة تتمثل يف �شريبة �لقيمة �مل�شافة 
�ملدفوعة من قبل �مل�شارك �لر�شمي على 
�لتنظيم  باأعمال  ترتبط  وخدمات  �شلع 
�أل  �لفعلية للم�شارك �لر�شمي، �شريطة 
ُيطاِلب  خدمة  �أو  �شلعة  ك��ل  قيمة  تقل 
با�شرتد�د  �ل��ر���ش��م��ي  �مل�������ش���ارك  م��ك��ت��ب 

�ل�����ش��ري��ب��ة �مل���دف���وع���ة ع��ن��ه��ا ع���ن 200 
درهم.

و�أ�شار �لدليل �إىل �أن �لفئة �لر�بعة تتمثل 
يف �شريبة �لقيمة �مل�شافة �ملدفوعة من 
قبل �مل�شارك �لر�شمي و�ملرتبطة بجميع 
�لعمليات و�خلدمات و�لأن�شطة �ملقدمة 
 2020 “�إك�شبو  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ل��غ��ر���س 
���ش��و�ء مت��ت د�خ����ل ح����دود موقع  دبي” 
�إك�شبو 2020 �أو خارجه، وتتمثل �لفئة 
�مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  يف  �خل��ام�����ش��ة 
خم�ش�شة  �شلع  ��شتري�د  على  �ملدفوعة 
لال�شتخد�م �ل�شخ�شي من قبل �ملفو�س 
�لر�شمي،  للم�شارك  �لتابع  للق�شم  �لعام 

وفريق �لق�شم و�مل�شتفيدين.
�مل�شارك  يكون  لكي  �أن��ه  �لدليل  و�أو���ش��ح 
�شريبة  ل�����ش����رتد�د  م���وؤه���اًل  �ل��ر���ش��م��ي 
�لقيمة �مل�شافة �ملدفوعة على �لنفقات يف 
�إطار �لفئتن �لأوىل و�لثانية �أو �لنفقات 
ف��ئ��ات مب��ا فيها �لأوىل  ب��ع��دة  �مل��رت��ب��ط��ة 
�شهادة  ل��دي��ه  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  و�ل��ث��ان��ي��ة 
ع��ن مكتب  �ل�����ش��ادرة  �ل���ش��رتد�د  �أحقية 
مبوجب  �ملُْن�َشاأ  دبي”   2020 “�إك�شبو 
�ملر�شوم رقم 30 ل�شنة 2014 �ل�شادر 
عن حاكم �إمارة دبي، �أما يف �حلالت �لتي 
ل تكون فيها �لنفقات مرتبطة بالفئتن 
�لفئات  ت�شمل  و�إمن����ا  و�ل��ث��ان��ي��ة  �لأوىل 
�لثالثة �أو �لر�بعة �أو �خلام�شة فلن يكون 
�مل�شارك �لر�شمي بحاجة للح�شول على 
�شهادة �أحقية �ل�شرتد�د من �أجل �لتقدم 

بطلب ��شرتد�د �ل�شريبة.
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�شهد م�شاركة دولية وا�شعة لأكرث من 350 عار�شًا 

جنح يف ا�شتقطاب اأكرث من 60 األف زائر.. »اإك�شبو ال�شارقة« ي�شدل 
ال�شتار على الن�شخة الـ 48 من معر�س »ال�شرق االأو�شط لل�شاعات واملجوهرات«

و�أ�شاد �لأمري خالد بن �لوليد بن طالل 
بالطلب  �أر�د  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ملتنامي على �لقطاع �لعقاري يف �ل�شارقة 
يف  �مل�شتمرة  �ل�شتثمار�ت  ع��ززت��ه  �ل��ذي 
و�لت�شريعات  �ملحلية  �لتحتية  �لبنية 
�حلكومية �ملرنة مما �أدى �إىل منو بن�شبة 
40 يف �ملائة يف قيمة �لعقار�ت �ملباعة يف 
�لإم�����ارة خ���الل �لأ���ش��ه��ر �ل�����ش��ت��ة �لأوىل 
م��ن ه��ذ� �ل��ع��ام . م��ن جانبه ق��ال �أحمد 

•• ال�سارقة-الفجر:

�أ�شدل مركز �إك�شبو �ل�شارقة بنجاح باهر 
�ل�شتار موؤخر�ً على �لن�شخة �ل� 48 من 
لل�شاعات  �لأو����ش���ط  “�ل�شرق  م��ع��ر���س 
فعالياته  �أقيمت  �ل��ذي  و�ملجوهر�ت”، 
�ل�شمو  �شاحب  من  كرمية  رعاية  حتت 
�ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�������ش���ارق���ة، وب���دع���م م���ن غ���رف���ة جت���ارة 
�حلدث  متكن  حيث  �ل�شارقة،  و�شناعة 
�لأك���رب و�لأه���م يف قطاع �مل��ج��وه��ر�ت يف 
��شتقطاب  من  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
�ألف ز�ئر من د�خل دولة   60 �أكر من 

�لإمار�ت و�ملنطقة و�لعامل.
و�شهد �ملعر�س م�شاركة �أكر من 350 
�ملحلين  �ل��الع��ب��ن  �أه����م  م���ن  ع���ار����ش���اً 
�لتجارية  �لعالمات  و�أ�شهر  و�لدولين 
و�شناعة  ت�����ش��م��ي��م  جم����ال  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
وجت������ارة �ل�����ش��اع��ات و�مل����ج����وه����ر�ت، كما 
�إيطالية  مب�شاركة  �ل���دورة  ه��ذه  متيزت 
ب��ج��ن��اح ���ش��خ��م ���ش��م حت���ت م��ظ��ل��ت��ه 47 
م��ن ك���ربى �ل�����ش��رك��ات �لإي��ط��ال��ي��ة �لتي 
�ملو�شم  لهذ�  �إب��د�ع��ات��ه��ا  �أح���دث  عر�شت 
�لتقليدية  �مل��ج��وه��ر�ت  ت�����ش��ك��ي��الت  م��ن 
و�ملعا�شرة، وتاأكيد�ً على �لنجاح �لالفت 

ف��ق��د ���ش��ه��د م��ع��ر���س �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط 
لقاء�ت  ع��ق��د  و�مل���ج���وه���ر�ت  ل��ل�����ش��اع��ات 
جناح  لتخ�شي�س  �لرو�شي  �جلانب  مع 
و�لعالمات  ب��امل��ج��وه��ر�ت  خ��ا���س  �شخم 
�لر�ئدة �لرو�شية، خالل �لدورة �لقادمة 

يف 2022.
كما حققت �ل�شركات �لإمار�تية ح�شور�ً 
لف����ت����اً وت����األ����ق����اً خ���ط���ف �أن����ظ����ار �ل������زو�ر 
مب��ن��ت��ج��ات ح���اك���ت ب���اإب���د�ع���ات���ه���ا ت����ر�ث 
بالرقي  �متزجت  مب�شوغات  �لإم����ار�ت 
و�حلد�ثة،  �لأ�شيل  �لتاريخي  و�لعمق 
“�شاغة  م���ن�������ش���ة  ����ش���ك���ل���ت  ح������ن  يف 
�لإمار�تين” و�لتي �شمت 14 م�شممة 
�إ����ش���ايف للزو�ر  �إم���ار�ت���ي���ة، ع��ام��ل ج���ذب 
�ملو�هب  و�بتكار�ت  �أعمال  على  للتعرف 
جمال  يف  و�مل��ب��دع��ة  �ل�شابة  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�شناعة �ملجوهر�ت.
حتقيق الريادة

�ملدفع  ���ش��ي��ف حم��م��د  ����ش���ع���ادة  و�أع�������رب 
�لرئي�س �لتنفيذي ملركز �إك�شبو �ل�شارقة، 
عن �شعادته بالنجاح �لكبري �لذي حققه 
لل�شاعات  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  “معر�س 
من  جت��ل��ى  �ل���ذي  �لأم����ر  و�ملجوهر�ت” 
خ����الل �إع�����الن �جل���ه���ات �ل��ع��ار���ش��ة عن 
�لدور�ت  يف  م�شاركتها  بتعزيز  رغبتها 
�إىل ج��ان��ب متكن  ل��ل��م��ع��ر���س،  �ل��ق��ادم��ة 

�حل������دث م����ن ����ش��ت��ق��ط��اب وج������ذب دول 
�لكبري من  �ل��ع��دد  �إىل  �ن�شمت  ج��دي��دة 
�لن�شاط  �إىل  م�����ش��ري�ً  �مل�����ش��ارك��ة،  �ل���دول 
�ملعار�س  ق��ط��اع  ي�����ش��ه��ده  �ل����ذي  �ل���ق���وي 
و�مل���وؤمت���ر�ت يف �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة، وجناح 
“�إك�شبو �ل�شارقة” يف تنظيم و��شت�شافة 
�لإقليمية  و�لفعاليات  �لأح���د�ث  ك��ربى 
�لتوجيهات  ب��ف�����ش��ل  ي���اأت���ي  و�ل���دول���ي���ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �ل�������ش���دي���دة 
�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�لتي مكنت �ملركز من حتقيق �لريادة يف 
�ملنطقة  م�شتوى  على  �ملعار�س  �شناعة 

و�لعامل.
تعزيز تناف�شية الدولة

و�أ����ش���ار ���ش��ع��ادة �مل��دف��ع �إىل �أن �ل��ن��م��و يف 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل���ع���ار����س  جم����ال 
�ملتخ�ش�شة يف قطاع �لذهب و�ملجوهر�ت 
�ل�شارقة”  “�إك�شبو  ي��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي 
ت��و�ك��ب �ل��ن��م��و �ل��ق��ي��ا���ش��ي ل��ه��ذ� �لقطاع 
دور مهم يف  وتلعب  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  يف 
عاملي  ك��م��رك��ز  �ل��دول��ة  تناف�شية  ت��ع��زي��ز 
ل���ت���ج���ارة �ل���ذه���ب و�مل����ج����وه����ر�ت وذل���ك 
ب��ال���ش��ت��ن��اد �إىل �مل��ك��ان��ة �ل���ر�ئ���دة لإم���ارة 
�أمام  �لرئي�شية  �لعبور  كبو�بة  �ل�شارقة 
�إىل  ل��ل��دخ��ول  �لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  ك��ربى 

�أ�شو�ق �ملنطقة، مع �ل�شتفادة من �لبنية 
توفرها  �ل��ت��ي  �مل�شتوى  عاملية  �لتحتية 
فائقة  �للوج�شتية  وخدماتها  �ل�شارقة 
�لدولية  �ملعار�س  ت�شكل  حيث  �لكفاءة، 
لعقد  �لأه���م  �مل�شاحة  ت�شت�شيفها  �لتي 
�جلديدة  �لفر�س  و�كت�شاف  �ل�شفقات 
�ختالف  على  �ل�شركات  ب��ن  وتفعيلها 

�أحجام �أعمالها.
م�شاركة دولية متنوعة

مدير  ���ش��ط��اف  �شلطان  �أك���د  جهته  م��ن 
�إد�رة �ملبيعات و�لت�شويق يف مركز �إك�شبو 
�ل�شارقة،  �أن جناح �ملعر�س يف ��شتقطاب 
ه��ذ� �ل��ع��دد �لكبري م��ن �ل����زو�ر ي��اأت��ي يف 
���ش��وء �جل��ه��ود �ل���ذي بذلها �مل��رك��ز على 
للعار�شن  و����ش��ع  ت��ن��وع  حتقيق  �شعيد 
هذ�  �شاهم  �مل�����ش��ارك��ن، حيث  �ل��دول��ي��ن 
و����ش��ع��ة من  ت��وف��ري ت�شكيلة  �ل��ت��ن��وع  يف 
و�لت�شاميم  �مل��و���ش��ة  خ���ط���وط  �أح�����دث 
حتت  �لعامل  �أ�شو�ق  �شتى  من  �لع�شرية 
�أقوى  �إت���اح���ة  ج��ان��ب  �إىل  و�ح����د،  �شقف 
�ل���ع���رو����س ل��ه��م ب��اأف�����ش��ل �لأ����ش���ع���ار مع 
للم�شاركة  للزو�ر  فريدة  فر�س  تقدمي 
ب��ال�����ش��ح��وب��ات ع��ل��ى ج��و�ئ��ز ق��ي��م��ة، حيث 
�أ�شماء �لفائزين بها  �شيتم �لإع��الن عن 
خ��الل �لأي����ام �ل��ق��ادم��ة، م�����ش��ري�ً �إىل �أن 
�ملقبلة  �ملعر�س  دورة  يف  �شيعمل  �مل��رك��ز 

ع���ل���ى �إط�������الق �ل���ع���دي���د م����ن �مل����ب����ادر�ت 
و�شناعة  غ��رف��ة جت����ارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لنمو  حتقيق  �شاأنها  من  �لتي  �ل�شارقة 
�أع��د�د �لعار�شن و�ل��زو�ر و�إ�شعادهم،  يف 
ليظل  �ملعر�س  �أهمية  تعزيز  وب��ال��ت��ايل 
�مل��ظ��ل��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة �لأك����رب �ل��ت��ي جتمع 

�أقطاب �شناعة �ملجوهر�ت.
�لأو�����ش����ط  “�ل�شرق  م���ع���ر����س  وحت������ول 
�نطالقه  منذ  و�ملجوهر�ت”  لل�شاعات 
دولية  م��ن�����ش��ة  �إىل  �إق��ل��ي��م��ي  م���ن ح���دث 
ت��و���ش��ع قائمة  وذل�����ك يف ظ���ل  ب��ام��ت��ي��از 
حيث  �مل���ع���ر����س  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �ل��������دول 
من  ك��ل  م�شاركة  �لن�شخة  ه��ذه  �شهدت 
�إيطاليا و�ل�شن وكند� و�ليابان ولبنان 
�لعربية  و�ململكة  وباك�شتان  وليتو�نيا 
وتركيا،  و�ليمن،  �لبحرين  �ل�شعودية، 
ومالطا،  و�ل��رب�زي��ل،  �ملتحدة،  و�ململكة 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، بالإ�شافة 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة  �إىل 
وه���و م���ا ي��ع��زز م��ك��ان��ت��ه ك���اأب���رز معر�س 
�لإقليمي  �مل�����ش��ت��وي��ن  ع��ل��ى  متخ�ش�س 
و�ل��دويل معاً، ف�شال عن كونه مق�شد�ً 
هاماً لع�شاق �ملجوهر�ت و�ل�شاعات، حيث 
يتم عر�س �أحدث �مل�شغولت من �لذهب 
بيوت  �أك��رب  من  و�ل�شاعات  و�ملجوهر�ت 

وم�شنعي �ملجوهر�ت يف �لعامل.

اأراد تطلق »كايا« املرحلة الثانية من م�شروع » م�شار« بقيمة 8 مليارات درهم يف ال�شارقة
 •• ال�سارقة-وام

�لعقاري  للتطوير  �أر�د  �شركة  �أط��ل��ق��ت 
جمتمع  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  “كايا” 
بال�شارقة  �ل�شيوح  �شاحية  يف  “م�شار” 
ت�شم 421 فيال ومنزل ريفيا حيث مت 
تقدمي طرحها عقب �لطلب �لكبري على 
�لذي  �لأوىل من م�شار  �ملرحلة  وح��د�ت 

تبلغ قيمته 8 مليار�ت درهم.

ويت�شمن 4 �آلف منزل فاخر �شمن 8 
�أحياء �شكنية ومر�فق خارجية وريا�شية 

�ىل جانب 50 �ألف �شجرة.
ومي��ت��د “ َم�����ش��ار “ ع��ل��ى م�����ش��اح��ة 19 
مليون قدم مربع ويت�شمن درباً م�شجر 
بطول 5 كيلومرت�ت للدر�جات �لهو�ئية 
ريا�شية  وم��ر�ف��ق  وم�شابح  ح��د�ئ��ق   9 و 
و�شاحة  �لأطفال  لعب  ومناطق  متنوعة 

للتزحلق.

�إنه  �أر�د  �خل�شيبي �لرئي�س �لتنفيذي يف 
وحد�ت  على  �ل�شتثنائي  للطلب  نظر� 
�ملرحلة �لأوىل من “م�شار” و�لتي بعنا 
درهم  مليون   750 بقيمة  منازل  فيها 
ت��ق��دمي ط��رح �مل��رح��ل��ة �لثانية ..  ق��ررن��ا 
بالأعمال  �ملبا�شرة  �شتتم  �أن���ه  مو�شحا 
�لإن�شائية يف كايا خالل �لن�شف �لثاين 
من 2022 و�لنتهاء من �أول باقة من 
�ملنازل بحلول نهاية 2023. وتعتزم “ 

�مل��ر�ف��ق �جلديدة  ط��رح ع��دد م��ن  �أر�د” 
“ َم�شار  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل��خ��ط��ط  �شمن 
متو��شل  ج����ري  م�����ش��م��ار  ي�����ش��م��ل  و   “
ملحرتيف  خا�شاً  وم�شار�ً  كم   6.6 بطول 
ركوب �لدر�جات �لهو�ئية بن �مل�شاحات 
�ملجتمع  ب����ه����ذ�  �مل���ح���ي���ط���ة  �خل���������ش����ر�ء 
من  �لنتهاء  و�شيتم  �ملتكامل  �لع�شري 
ه���ذه �مل���ر�ف���ق خ���الل �ل��رب��ع �ل��ث��اين من 
زو�ر  م��رك��ز  �ف��ت��ت��اح  ج��ان��ب  �إىل   2022

َم�شار وفيال �لعر�س.
“�شنديان”  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   95 بيع  ومت 
“ َم�شار  م�����ش��روع  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
�لعقود  م��ن  باقة  �أول  تر�شية  و مت��ت   “
���ش��ه��ر مايو  �لإن�������ش���ائ���ي���ة ف��ي��ه��ا خ�����الل 
�ملا�شي حيث ت�شّمن ذلك عقد ت�شميم 
�ل�شت�شار�ت  وخ��دم��ات  �لتحتية  �لبنية 
و�لإ�������ش������ر�ف.. ك��م��ا مت���ت ت��ر���ش��ي��ة عقد 
ت�����ش��م��ي��م �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة وخ���دم���ات 
للمرحلة  و�لإ�������ش������ر�ف  �ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
خالل   “ َم�����ش��ار   “ يف  �لأوىل  �ل�شكنية 
�شبتمرب �ملا�شي حيث من �ملتوقع ت�شليم 
بحلول  للمالكن  �مل��ن��ازل  م��ن  باقة  �أول 

نهاية 2022.

رئي�س باك�شتان : موانىء جوادر 
وجبل علي تدعم التجارة الدولية 

•• دبي -وام

قال فخامة �لدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�شتان يف حو�ر ح�شري 
“ �إن ميناءي ج��و�در وجبل علي يدعمان  “ و�م  �أنباء �لإم���ار�ت  مع وكالة 

حركة �لتجارة �لدولية ويعزز�ن بع�شهما بع�شاً.
�لتقى علوي يوم  �إىل �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة،  �أول زي��ارة ر�شمية له  ويف 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �ل�شبت مع �شاحب 
كما �فتتح جناح   .. “رعاه �هلل”  �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 

باك�شتان يف “ �إك�شبو 2020 دبي«.
وقال علوي �إن بالده ترغب يف �ل�شتفادة من منوذج دولة �لإمار�ت يف جذب 
�ل�شتثمار�ت .. معترب� �أن ميناء جو�در هو �لأقرب �إىل دول و�شط �آ�شيا، وهو 

يدعم حركة �لتجارة �لدولية.
مع  �لتعامل  على  �حلالية  �ل��ق��درة  ل��دي��ه  �ل���ذي  ج���و�در  ميناء  �أ�شبح  وق��د 
للعمل  جاهًز�   ، �أق�شى  كحد  مرًت   12.5 مبعدل  ب�شائع  ناقلة   50000
�أما ميناء جبل علي يف دبي فيعترب �لأكر   .2021 ب�شكل كامل يف مايو 

�زدحاًما يف �ل�شرق �لأو�شط وو�حًد� من �أكرب �ملو�نئ يف �لعامل.
�ل�شمو  �شاحب  مع  باللتقاء  �شعدت  “ لقد   : �لباك�شتاين  �لرئي�س  وق��ال 
وتقديري  �إعجابي  عن  �لتعبري  و�أود   ، مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
دبي  �إم���ارة  �أ�شبحت  فقد  �ل���دويل.  �ل�شعيد  على  دب��ي  تلعبه  �ل��ذي  ل��ل��دور 
�ملختلفة  �لعامل  �لأعمال وقد جذبت دول  �إد�رة  به يف  يحتذى  مثاًل عاملياً 

لال�شتثمار على �أر�شها ».
�آل مكتوم قد  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أن �شاحب  �إىل  و�أ�شار علوي 
�أدنى  �أق���ر�أه ب��دون  “ �شوف  بلغة �لأردو .. وق��ال :  “ ق�شتي”  �أه��د�ه كتاب 
�شك فاأنا مهتم ب�شرية �شموه �لذ�تية وكيف ��شتطاع حتقيق �لتغيري”. و�أكد 
ومتخذي  �ل�شعب  وقيادة  �ل�شحيحة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  تتمثل  �لقيادة  �أن 

�لقر�ر �إىل قمم جديدة.
وباك�شتان  �لإم��ار�ت  بن  �لثنائية  �لعالقات  �أن  �لباك�شتاين  �لرئي�س  و�أك��د 
�لباك�شتانية  و�جل��ال��ي��ة  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  ي��ع��ززه��ا  ك��ب��ري�ً  ت��ط��ور�ً  �شهدت 
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي تقطن يف �ل��دول��ة. و �أو���ش��ح �أن �لأ���ش�����س �ل��ت��ي ت��ق��وم عليها 
و  �لأخ��وة  على  قائمة  قوية  �ل�شديقتن  �لدولتن  بن  �لثنائية  �لعالقات 

�لديانة �لو�حدة، موؤكد�ً �أن �لدولتن جتمعهما �لدعوة لل�شالم.
تعرتف  دول���ة  �أول  ك��ان��ت  باك�شتان  �أن  �إىل  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين  �ل��رئ��ي�����س  و�أ����ش���ار 
بالإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف عام 1971 ، موؤكد�ً �أن �لإمار�ت تعترب �أهم 
�شريك جتاري لباك�شتان يف �ل�شرق �لأو�شط حيث تعدى �لتبادل �لتجاري 

بينهما 6 مليار�ت دولر �أمريكي.
�لإم���ار�ت كمركز  �ل�شتفادة من جتربة  ب��الده ترغب يف  �أن  و�أو�شح علوي 
للتجارة و�ل�شتثمار يف �لعامل .. وقال : “ حتاول باك�شتان تاأ�شي�س جمال 
�قت�شادية  مناطق  لدينا  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  مثل   ، �آخ��ر  جت��اري 
ومناطق ت�شدير خا�شة ، حيث يتم ت�شجيع �ل�شتثمار�ت �ل�شناعية. لدينا 
�ملال  ر�أ���س  جلب  ل��الأف��ر�د  ميكن  حيث  خا�شة  تقنية  منطقة  �شلطة  ا  �أي�شً
 ، �مل��ال ، وميكنك جني �لأرب���اح  �أن��ه ميكنك �شحب ر�أ���س  وت�شمن �حلكومة 

وهناك �أي�شا �إعفاء من �ل�شر�ئب«.
و�أ�شاف �أن �لإمار�ت �شاهمت باأكر من 200 مليون دولر �أمريكي للق�شاء 
مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �إطار  باك�شتان يف  �شلل �لأطفال يف  على مر�س 

باك�شتان.

التقرير اليومي للت�شرفات العقارية
مليون درهم ت�شرفات العقارات يف دبي  889

•• دبي-الفجر:

�أك��ر من  بلغت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئ��رة �لأر����ش��ي و�لأم��الك يف دبي 
889 مليون درهم حيث �شهدت �لد�ئرة �أم�س ت�شجيل 262 مبايعة بقيمة 
566.15 مليون درهم، منها 26 مبايعة لالأر��شي بقيمة 123.5 مليون 

درهم و236 مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 442.64 مليون درهم. 
دره���م يف منطقة  مليون   31 بقيمة  �لأر����ش��ي  مبايعات  �أه���م  ج���اءت  وق��د 
دره��م يف  30 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  حد�ئق 
منطقة  يف  دره��م  مليون   6 بقيمة  مبايعة  تليها   2 �شعيب  �شيح  منطقة 

�لرب�شاء جنوب �خلام�شة. 
 وقد ت�شدرت منطقة ند �ل�شبا �لثالثة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ 
�لثالثة  وتلتها منطقة �حلبية  15 مليون درهم  بقيمة  5 مبايعة  �شجلت 
 5 �ل�شفا  و�دي  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  مليون   9 بقيمة  مبايعة   4 بت�شجيلها 

بت�شجيلها 4 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم. 
�أما فيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و�لفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 
مليون درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 
مليون درهم يف منطقة �لكر�مة و�أخ��ري�ً مبايعة بقيمة 8 مليون درهم يف 
منطقة �ملركا�س.  وقد ت�شدرت منطقة �خلليج �لتجاري �ملناطق من حيث 
عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل �إذ �شجلت 31 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم 
درهم  مليون   45 بقيمة  مبايعة   26 بت�شجيلها  �ملركا�س  منطقة  وتلتها 
وثالثة يف �ليفرة 1 بت�شجيلها 20 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.  و�شجلت 
�لرهونات قيمة قدرها 311.42 مليون درهم منها 16 رهونات �أر��شي 
 277.1 بقيمة  و�شقق  فلل  ره��ون��ات  و50  دره��م  مليون   34.31 بقيمة 
 84 بقيمة  �لر�بعة  جنوب  �لرب�شاء  مبنطقة  �أهمها  وك��ان  دره���م،  مليون 

مليون درهم و�أخرى يف منطقة معي�شم �لأول بقيمة 83 مليون درهم. 

•• عجمان –الفجر:

�شارك �شعادة �ملهند�س عبد �هلل بن حممد �ملويجعي، 
رئي�س غرفة جتارة و�شناعة عجمان، كممثل لحتاد 
غرف �لتجارة و�ل�شناعة يف دولة �لإمار�ت، يف �مللتقى 
و�لذي  �لأملانية،  �لعربية  للغرفة  و�لع�شرون  �لر�بع 
�أقيم يف �لعا�شمة �لأملانية برلن خالل �لفرتة من 4 

وحتى 6 �أكتوبر �جلاري. 
وح�����ش��ر �مل��ل��ت��ق��ى ع���دد م��ن روؤ����ش���اء �ل��غ��رف �لعربية 
�لغرف  �لعام لحت��اد  �لأم��ن  �إىل جانب  و�خلليجية، 

�لحتادية.   �أملانيا  و�شناعة  جت��ارة  وغ��رف��ة  �لعربية، 
و�ملو�شوعات  �لق�شايا  �أب��رز  من  عدد  �مللتقى  وناق�س 
�لدول  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  ب�شبل  �ملتعلقة  �ملهمة 
خ���الل م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د �ل��ت��ع��ايف م��ن ت��ب��ع��ات جائحة 

كوفيد 19 �لتي �أملت بالعامل. 
و�لتي  �لرئي�شية  �مل��ح��اور  م��ن  ع���دد  �مللتقى  ون��اق�����س 
�ملتعلقة  �لأع���م���ال  �ل��ت��ع��اون يف جم����الت  ت�����ش��م��ن��ت: 
بالطاقة بن كل من ليبيا و�أملانيا، و�لنقل و�خلدمات 
�لبحري  �لنقل  و���ش��ائ��ل  ب��ن  و�ل��ت��ك��ام��ل  �للوج�شتية 
�إىل  بالإ�شافة  �لعربي.  �ل��ع��امل  يف  و�جل���وي  و�ل���ربي 

�إىل  لتحويلها  للمدن  �لتاأهيل  و�إع��ادة  �لتحية  �لبنية 
مدن ذكية وحتقيق �ل�شتد�مة ونظافة �لبيئة، كمدن 
�إىل  �ل�شعودية.  يف  نيوم  وم�شروع  �أبوظبي  يف  م�شدر 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  وت��اأث��ري  �لرقمي  �لقت�شاد  جانب 
�ل��ر�ب��ع��ة يف �ل���ع���امل �ل��ع��رب��ي، و���ش��ب��ل ن��ق��ل �خل���رب�ت 
لتحقيق ��شتد�مة �لأعمال وجناح �لرقمنة، وم�شتقبل 

�ل�شتثمار يف �لدول �لعربية و�أملانيا.
�ملويجعي،  �ملهند�س عبد �هلل بن حممد  �شعادة  و�أك��د 
لتبادل  مثالية  ف��ر���ش��ة  مي��ث��ل  �ل���ذي  �مللتقى  �أه��م��ي��ة 
ت��ن�����ش��ي��ط �لتجارة  ���ش��ب��ل  �ل��ن��ظ��ر وم��ن��اق�����ش��ة  وج���ه���ات 

و�لق��ت�����ش��اد ب���ن �أمل���ان���ي���ا و���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر يف �ل����دول 
لإقامة  �ملنا�شب  �لإط���ار  �حل��دث  �شكل  كما  �لعربية. 
و�لأمل���اين،  �لإم��ار�ت��ي  �جلانبن  ب��ن  تو��شل  �شبكات 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��ي��اغ��ة ع��الق��ات ت��ع��اون ن��اج��ح��ة بن 
�لتعايف  مرحلة  ظل  يف  و�لأملانية،  �لعربية  �ل�شركات 
من تبعات جائحة كوفيد 19 و�لتي ي�شهدها �لعامل 
حالياً، وتتطلب �لرتكيز من قبل �لدول على تقدمي 
وبحث  باجلائحة،  �ملتاأثرة  للقطاعات  �لكبري  �لدعم 
�لعالقات  وت��ع��زي��ز  ج��دي��دة  ق��ط��اع��ات  تن�شيط  �آل��ي��ات 

�لتجارية مع �أملانيا خالل �ملرحلة �ملقبلة. 

ممثاًل لحتاد غرف التجارة وال�شناعة يف الدولة

رئي�س غرفة عجمان ي�شارك يف امللتقى الـ 24 للغرفة العربية االأملانية 
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�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10284

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/18 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده ملتيفيجني منطقة حرة-ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�شف                     �شعر التقييم  

                           اغرا�ض مكتبيه واغرا�ض متنوعه                    64،840 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/8920

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/18 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده ا�ض اف ا�ض �شبورت�ض فتن�ض تريدينج ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                   الو�شف               �شعر التقييم  

                                                  معدات �شاله ريا�شيه               210،550 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/11587

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/18 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده الفق الدولية للمحا�شبة واملراجعة و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                    الو�شف      �شعر التقييم  

                                                         اأغرا�ض مكتبيه         7،020 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6303

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/18 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده اورين فتن�ض كلوب و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                               الو�شف  

 32،500                                              معدات �شاله ريا�شيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/4646

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/10/18 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده �شركة حممد املهريي لالدوات الطبية ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                           الو�شف  

 3،000                                                    م�شتلزمات طبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12   
�عالن بالن�سر 

 756/2021/208 تنفيذ مدين 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
بن  نا�شر  بن  عبد�لعزيز   -2 �أبوقر�س  �شمري  حممد  ب�شام  ���ش��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 

عبد�لرحمن �لعبيكان - جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة �لبحرية �لوطنية للتاأمن - فرع دبي 

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
وقدره )44663( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

الإعالناتكم
يرجى الت�شال على فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

تغيري ��سـم / زباده ظافر حتات �لقحطاين

تقدمت �ملو�طنة )زباده ظافر حتات �لقحطاين/ 
/ بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية - ق�شم 
�لتوثيقات بتغيري ��شمها من )زباده( �ىل)�شيخه( 
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 7268/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ، �أد�ء  �أم��ر   2021/3921 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
)65،896.15 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لتنفيذ : تكنو فاب �لهند�شية - ذ م م  
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع بوليفارد �ل�شيخ حممد بن ر��شد - برج بوليفار بالز� 2 ، �لطابق 19 - مكتب رقم 

�ل�شهالوي   �شالح  حممد  ح�شن  يو�شف  وميثله/   1903
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت )ذ م م( - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 65896.15 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شاملة �لر�شوم و�مل�شاريف. 

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية
�إعالن ح�سور �إجتماع بالت�سال �ملرئي عن بعد

)SHCFICIREA2021/0003585( يف �لق�سية رقم
�عالن بالن�شر يف جريدة و��شعة �لنت�شار باللغتن �لعربية و�لجنليزية

بناء على طلب : �ملدعي )ة( : �ل�شامية للمفرو�شات
�ىل : �ملدعى عليه : �ف �ف دبليو دي منطقة �حلرة ذ م م - قد �أقامت �لدعوى تطالب فيها 

- �لز�م �ملدعى عليه بدفع مبلغ )91272،71( درهم 
- �لز�م �ملدعى عليه بدفع �لر�شوم و�مل�شروفات و�أتعاب �ملحاماة.

- �إعالن �ملدعى عليه باجلل�شة ولئحة �لدعاء.
- �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لأحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.

حمكمة  يف  �شيعقد  و�ل��ذي   09:00 �ل�شاعة   2021/10/17 بتاريخ  و�ملقرر  رقم  �ملرئي  �لجتماع  بح�شور  مكلف  �نت 
�ل�شارقة �لإحتادية د�ئرة د�ئرة �ليوم �لو�حد �ملدنية و�لتجارية �لد�ئرة �خلام�شة عن بعد بو��شطة �لت�شال

/https ://smart just ice .moj .gov .ae /chrysa l i s /f /eMeet ing /search"
�لهاتف   بكامري�  �أدن��اه  �ملبن  �لرمز  مب�شح  قم  �أو  معتمد.  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �ملرئية.  �لإجتماعات  �جلل�شات  بو�بة 

رقم �لإجتماع  :   بيانات �لإجتماع :    
وميكنكم تقدمي �ملذكرة �جلو�بية على �لدعوى و�رفاق �مل�شتند�ت عرب �لنظام �للكرتوين بعد ت�شريح �ملحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة �ملتعاملني 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر ملوعد �جتماع خربة 

يف �لق�سية رقم 11380/2021�يجار�ت دبی
�ىل �ملدعى عليه / 1- �ملدعى عليه �لأول / جو�د �س . م.ح - �جلن�شية )�لبحرين (

يتوجب عليكم با حل�شور ب�شخ�شكم �أو وكيل قانوين لجتماع �خلربة �ملحدد له جل�شة يوم 

�لأحد �ملو�فق 17-10-2021 عن بعد با�شتخد�م برنامج �لتو��شل �ملرئى )تطبيق زووم( 

يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف �شباحا عن طريق �لر�بط �ملرفق �أدناه

https://us04web.zoom.us/j/3726922322?pwd=THIHR1BwOXA0M3RMSTFpSWxvR1dOZz09

�لتو��شل مع  �ملنطقة �حل��رة جلبل على م.م.ح  كما يرجى   : �ملدعيه  : من  �ملرفوعه �شدكم 

 exp.dr.ebraheim@gmail.com خلبري �ملنتدب على �لربيد�

و هاتف رقم 0506805000  ويف حالة عدم ح�شوركم �شتبا�شر �خلربة عملها
�خلبري �لعقاري /د.�بر�هيم علی لهب�ض

�إجتماع خربة 
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
�أد�ء  �أمر   /  SHCFICICPL2021 /0006986 يف  �لدعوى رقم

�ىل �ملدعي عليه:�أيوب عي�شى �إليا�س يحى �لمار�ت �لعربية �ملتحدة/�جلن�شية 
نعلمكم باأن �ملدعي/ ح�شيب حممد كل خان باك�شتاين/�جلن�شية  

بتاريخ:2021/9/12  �نه  �حلكم  للمطالبة  �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �أقام  قد 
مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ناأمر  �لور�ق  على  �لطالع  بعد 
)ثمامنائة �شتة وت�شعون �لف درهم و�لزمته بالفائدة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا 

�عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ 2021/10/7 م. 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)جزئي(    جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002284/ 

�إىل �ملحكوم عليه : 1 - فاروق ندمي مقدم  2 - هبه �نترييور ديكور�شن - م م ح 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ كابارول للدهانات - �س ذ م م  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله - ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور 
�شامال  �لكلي  �ملجموع   : �ملطلوب   تنفيذه كالآتي  �ن �حلكم  ، ومبا  �ملحدد لذلك  �لر�شم  ودفع 
تاريخ  %5 من  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بالإ�شافة   ، درهم   29449 و�مل�شاريف  �لر�شوم 

�ل�شد�د.  متام  �ىل   2020/10/26
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سليم كمال د��سوركار   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003687/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �شليم كمال د��شوركار  
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ خالد عادل عبد�هلل خمي�س جمعه �ملعمري  
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 17624.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
�سركة بو�بة م�سر لل�سحن ملالكها حممد عبد�هلل �ل�سيد علي 

)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001053/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �شركة بو�بة م�شر لل�شحن ملالكها حممد عبد�هلل �ل�شيد علي  

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ يا�شر �بر�هيم �ل�شيد �بو �لف�شل ، �جلن�شية : م�شري  

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف : 36964.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0006588 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ماري عاز�ر �أ�شعد - جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة
�دخالكم يف  فاإنه طلب   ، �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  رزوق��ي يف  رزوق��ي  يا�شمن عبد�لوهاب  �ملدخل/  بناء على طلب �خل�شم 

�لدعوى كما يطلب :
ومركز عرو�س لبنان من �ل�شكوى. عبد�لوهاب  يا�شن  ��شم  ��شتبعاد   -1
ما ت�شمل عليها من طلبات لعدم �ل�شتحقاق. بكل  �ملدعيه  دعوى  رد   -2

�لدعوى �ىل �ل�شيدة/ ماري عاز�ر ��شعد �لتي كانت تعمل لديها �ملدعيه رول حرب طيلة �ل�شنو�ت �ل�شابقة. حتويل   -3
�لتقا�شي و�لتعاب. م�شروفات  �ملدعيه  حتميل   -4

وحيث �ن طلبات �ملدعيه/ رول عادل حرب �ل�شلية تتمثل يف  �لز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي لها مبلغ 21800 درهم

و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شروفات. 
 - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�شارقة  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �أمام مكتب   2021/10/17 بجل�شة  باحل�شور  �نت مكلف 
مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 14( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله 

- بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/10/10   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8277(

بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني )�س.م.ع(
�شد

�ملنذر �إليهم / 1- توبالين للتجارة )�س.ذ.م.م( )رخ�شة جتارية رقم 237206( - مدين �أ�شلي 
2- بر�بهاكار ��شار- ) هندي �جلن�شية( - جو�ز �شفر رقم )Z3278603( - كفيل �شامن

�شامن كفيل   -  )Z2405098( جو�ز �شفر رقم - )3- �شونيل كري�شتوفر ��شار ) هندي �جلن�شية 
�ملو�ش���������������وع / تكليف بالوفاء ب�شد�د مبلغ وقدره 1،589،286.70 درهم فقط مليون وخم�شمائة وت�شعة وثمانون �ألف 

ومائتان و�شتة وثمانون درهماً و�شبعون فل�شاً بالإ�شافة �يل �لفائدة �لقانونية 12 %
فاإن �ملنذر مبوجب هذ� �لإنذ�ر يخطر كل من �ملنذر �إليهم ب�شرورة �شد�د �ملديونية �لبالغة 1،589،286.70 درهم فقط 
�لقانوينة  �لفائدة  �يل  بالإ�شافة  فل�شاً  و�شبعون  درهماً  وثمانون  و�شتة  ومائتان  �ألف  وثمانون  وت�شعة  وخم�شمائة  مليون 
هذ� �لإنذ�ر، ويف حال ف�شلكم يف �شد�د كامل �ملديونية خالل �ملدة  تاريخ  من  �أيام  خم�شة   )5( �أق�شاها  مده  12% خالل 
�ملذكورة �أعاله ، �شيبادر �ملنذر �إىل رفع �لأمر للمحكمة �ملخت�شة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم ل�شت�شد�ر �أمر 
�أد�ء، وفقاً للمادتن )63 ، 62( من �لالئحة �لتنفيذية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، وذلك حفاظاً على كافة حقوق �ملنذر، مع 

�ملطالبة بالإ�شافة �إىل ما ذكر �أعاله بتحميلكم كافة �لأتعاب ور�شوم �لتقا�شي.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8304(

�ملنذرة : �شركة : �شنتميرت كيوب للعقار�ت.
 �ملنذر �إليهم : 1 جولدين در�جون دينا�شتي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 

2- وقا�س عظيم خان  - )جمهول حمل �لأقامة(
فاإن �ملنذرة تكلف �ملنذر �ليهم بالوفاء ب�شرعه �شد�د �لدين �ملرت�شد بذمتهم مبلغ وقدرة 
كالتى :  - مبلغ وقدرة  مف�شله  �ل�شتالم  تاريخ  من  �يام  خم�شه  خالل  وذلك   6606
على  بالمر  �ل�شيانه  بتقرير  و�رد  ماهو  ح�شب  �ل�شيانه  �عمال  قيمه  دره��م   4900
�ي��ام ح�شب    5 616 دره��م قيمه �يجار  2021/1565 - مبلغ وق��درة  عري�شه رقم 
 1090 وق��درة  2019/1565  - مبلغ  رق��م  �لم��ر على عري�شه  بتقرير  و�رد  ماهو 

درهم ر�شوم وم�شاريف �لمر على عري�شه رقم 2019/1565
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8303(

�ملنذرة  : �شركة : �شنتميرت كيوب للعقار�ت 
1- ز�متك تيكنولوجيز - �س.ذ.م.م  �ملنذر �إليهم : 

2 - �جمل خان يار كل  
3- ر�مي�س ر�جام كونامال - )جمهول حمل �لأقامة(  

�إل��ي��ه��م ل��دف��ع �لقيمة �لي��ج��اري��ة م��ن تاريخ  ف���اإن �مل��ن��ذرة ت��ر���ش��ل ه���ذ� �لإن�����ذ�ر �ل��ع��ديل للمنذر 
�ليجار  عقد  ح�شب  عليهم  �مل��رتت��ب��ه  �ل��غ��ر�م��ات  �يل  ب��ال���ش��اف��ة  ت��اري��خ��ه  حتى   2021/2/5
وبال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخة ... و�إل �شوف تتخذ �ملنذره 
جتاه �ملنذر �ليهم كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لإخالء �لعن �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة 
�لر�شوم و�مل�شاريف وكافة �لغر�مات �ملرتتبه عليهم ح�شب عقد �ليجار ومطالبتهم بالتعوي�س 

�ملنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة . 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8278(
بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني )�س.م.ع(

�شد
�ملنذر �إليهم / 1- �شابنا للتجارة �لعامة )ذ.م.م( )رخ�شة جتارية رقم 36797( - مدين �أ�شلي

 2- د�لبات �شينغ �شوهان - ) هندي �جلن�شية( - جو�ز �شفر رقم )Z3839081( - كفيل �شامن
�ملو�ش�وع / تكليف بالوفاء ب�شد�د مبلغ وقدره 1،006،113.85 درهم فقط مليون و�شتة �ألف ومائة وثالثة 

% ع�شر درهما وخم�شة وثمانون فل�شاً بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12 
 1،006،113.85 �لبالغة  �ملديونية  �شد�د  �إليهم ب�شرورة  �ملنذر  �لإن��ذ�ر يخطر كل من  �ملنذر مبوجب هذ�  فاإن 
بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانوينة  �ألف ومائة وثالثة ع�شر درهما وخم�شة وثمانون فل�شاً  درهم فقط مليون و�شتة 
�أيام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر، ويف حال ف�شلكم يف �شد�د كامل �ملديونية خالل  �أق�شاها )5( خم�شة  12%، خالل مده 
�لقانونية �شدكم  �لإج��ر�ء�ت  �ملخت�شة و�تخاذ كافة  �لأم��ر للمحكمة  �إىل رفع  �ملنذر  �شيبادر   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ملدة 
ل�شت�شد�ر �أمر �أد�ء، وفقاً للمادتن )63،62( من �لالئحة �لتنفيذية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، وذلك حكظاً على 

كافة حقوق �ملنذر، مع �ملطالبة بالإ�شافة �إىل ما ذكر �أعاله بتحميلكم كافة �لأتعاب ور�شوم �لتقا�شي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�لنذ�ر 

رقم )8305/2021(
�ملنذر / �شركة حممد على للتجارة �لعامة ذ م م

بوكالة �ملحامي/ �أحمد �مليدور
�شد -  �ملنذر �ليه : عبد�خلالق حممد �حمد ز�هر

�شد�د  ب�شرورة  �ليهم  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  ف��ان  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ومبوجب   : �ملو�شوع 
مبلغ وقدره 17775 �لف درهم فقط لغري يف موعد �أق�شاه 5 �يام من تاريخ 
�لعالن بالن�شر و�ل �شي�شطر �ملنذر �إىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونيه �لتي حتفظ 
له حقه و�قامة دعاوى ق�شائيه مع �إلز�مه ب�شد�د �لفائدة �لقانونية 12% من 

تاريخ �ل�شتحقاق وحتميل �ملنذر �ليهم كافة �لر�شوم و�تعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8275(
بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني )�س.م.ع(

�شد
�ملنذر �إليهم / 1- بريجن�س لتجارة �لهد�يا )�س.ذ.م.م( )رخ�شة جتارية رقم 635945( - مدين �أ�شلي

 2- ر�جي�س كومار كاند�مبيث - )هندي �جلن�شية( - هوية رقم )9-4375821-1975-784( - كفيل �شامن
�ملو�ش�وع / تكليف بالوفاء ب�شد�د مبلغ وقدره 774،584.36 درهم فقط �شبعمائة و�أربعة و�شبعون �ألف وخم�شمائة 

و�أربعة وثمانون درهما و�شتة وثالثون فل�شاً بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية %12
فقط  درهم   774،584.36 �لبالغة  �ملديونية  �شد�د  ب�شرورة  �إليهم  �ملنذر  يخطر  �لإن��ذ�ر  هذ�  مبوجب  �ملنذر  فاإن 
�شبعمائة و�أربعة و�شبعون �ألف وخم�شمائة و�أربعة وثمانون درهماً و�شتة وثالثون فل�شاً بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانوينة 
خم�شة �أيام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر، ويف حال ف�شلكم يف �شد�د كامل �ملديونية خالل   )5( �أق�شاها  مده  خالل   ، %12
�لقانونية �شدكم  �لإج����ر�ء�ت  كافة  و�ت��خ��اذ  �ملخت�شة  للمحكمة  �لأم��ر  رف��ع  �إىل  �ملنذر  �شيبادر  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �مل��دة 
ل�شت�شد�ر �أمر �أد�ء، وفقاً للمادتن )63،62( من �لالئحة �لتنفيذية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، وذلك حفاظاً على 

كافة حقوق �ملنذر، مع �ملطالبة بالإ�شافة �إىل ما ذكر �أعاله بتحميلكم كافة �لأتعاب ور�شوم �لتقا�شي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �ملحرر )2021/8312(
�ملنذرة : �لنابودة للخدمات �لتخ�ش�شية �س ذ م م - �جلن�شية: �لأمار�ت

 AL NABOODAH SPECIALIST SERVICES )LLC(
�شد �ملنذر �ليها : 

�شركة �حلجاز �ملعد�ت �مليكانيكية )ذ. م. م( �جلن�شية: �لإمار�ت
 AL HIJAZ MECHANICAL EQUIPMENT CO.)L.L.C.( 
ب�شد�د  �إليها  �ملنذر  على  �ملنذرة  وتنبه  تنذر  بالوفاء  و�لتكايف  �لإن��ذ�ر  هذ�  مبوجب   : �ملو�شوع 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دره����م(  �أل���ف  وخم�شمائة  م��ل��ي��ون  )�ث��ن��ن  دره���م   2،500،000 وق����دره  مبلغ 
�ملبلغ  كامل  ��شتحقاق  تاريخ  12% �شنويا من  بو�قع  �ل�شد�د  �ملطل يف  �لتاأخريية عن  �لفائدة 
�لإنذ�ر،  ��شتالم  تاريخ  من  �أي��ام  خم�شة  خ��الل  وذل��ك  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   15/4/2019 يف 
وذلك للعلم و�لحاطة ولتنفيذ ما جاء فيه ولنفاذ مفعوله �لقانوين يف حق �ملنذر �إليها مع عدم 

�لخالل وحفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى جتاه �ملنذر �إليها. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
 �إخطار عديل بالغاء جميع �لوكالت بو��سطة �لكاتب �لعدل  

برقم �ملحرر 2021/0019707
 �ملخطر �لأول : �شليمان حممد نور كرميي - �إير�ين �جلن�شية، و يحمل بطاقة هوية رقم )784198415972417(

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شناعية �لثامنة  - هاتف رقم : )0553534880(
�ملخطر �لثاين : �يوب �بر�هيم ميهن دو�شت - �إير�ين �جلن�شية، و يحمل بطاقة هوية رقم )784198484258581(

�لعنو�ن: �ل�شارقة - �ل�شناعية �لثامنة - هاتف رقم: )0502083089(
�ملخطر �إليه �لأول : عثمان حممد نور كرميي - �إير�ين �جلن�شية 

 �لعنو�ن :�ل�شارقة - �شارع �لنهدة - �ل�شناعية �لثامنة  - هاتف رقم : )0505497010(
�ملخطر �إليه �لثاين : عبد�لكرمي حممد نور كرميي – �إير�ين �جلن�شية

 �لعنو�ن : �ل�شارقة - �شارع �لنهدة – �ل�شناعية �لثامنة - هاتف رقم : )0506311324(
�ملخطر �إليه �لثالث : ح�شان حممد عدنان كركوتلي - �شوري �جلن�شية 

�لعنو�ن :�ل�شارقة - �شارع �خلان - هاتف رقم : )0507068200(
�ملو�شوع : عزل من جميع �لوكالت

نخطركم مبوجبه باأننا قد �لغينا جميع �لوكالت �لعامة �أو �خلا�شة �ملمنوحة من قبلنا لكم باإمارة �ل�شارقة و عمال لن�س �ملادة : )955( 
من قانون �ملعامالت �ملدنية رقم:)5( ل�شنة : )1985( و �ملعدل بالقانون رقم : )1( ل�شنة : )1987( وعليه فان جميع �ل�شلطات 
و�ل�شالحيات �ملمنوحة لكم مبوجبها تكون لغية ول يجوز �لتعامل بهذه �لوكالت من تاريخ ت�شلمك �لعالن،  لذلك ، نرجو �إعالمكم 
باأننا قد قمنا باإلغاء جميع �لوكالت �لعامة و�خلا�شة باإمارة �ل�شارقة من تاريخ هذ� �لكتاب �عاله و�ن جميع �ل�شالحيات و�ل�شلطات 

و�لو�جبات و�حلقوق �ملرتتبة عليها قد فقدت حجيتها �عتبار�ً من تاريخ ��شتالمكم هذ� �لإخطار يعترب لغيا،
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0018624
�ملخط�ر : حممد روؤف حممود �حلارحي �لبغد�دي

م�شري �حلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784194816130861(
�لعن�و�ن : �ل�شارقة - �خلان - هاتف رقم : 0505810523

�ملخطر �إليه : حممد عطا �هلل عبد�حلليم عبد�هلل - م�شري �جلن�شية
�لعن�و�ن : عجمان - هاتف رقم: 0567743046
مو�شوع �لإخطار : �ملطالبة مببلغ “8،000” درهم

�لوقائع: -
• حيث �ن �ملخطر �ليه قد حرر للمخطر و�شل �مانة مببلغ وقدره “8،000” در هم “ثمانية �آلف در هم 

يقوم بتو�شيل �ملبلغ لل�شيد/ مرو�ن حممد روؤف حممود �حلارحي - م�شري �جلن�شية �أن  “ على 
"• حيث �أن �ملخطر �ليه مل يلتزم بتو�شيل �ملبلغ لل�شيد/ مرو�ن حممد روؤف حممود �حلارحي - م�شري �جلن�شية
“ثمانية  عليه يطلب �ملخطر من �ملخطر �ليه �للتز�م بدفع قيمة �لي�شال وقدره “8،000” درهم  • و 
�لقانونية  �لجر�ء�ت  �تخاد  �شيتم  �ل  و  �لإخطار  تاريخ  من  �أيام  خم�شة  �ق�شاها  فرتة  “يف  درهم  �آلف 

ل�شتالم �ملبلغ،
�إخطار كم بهد� ر�شميا، �لعدل  �لكاتب  �شعادة  من  �ملخطر  يلتم�س  عليه  • و 

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
MOJAU_2021- 0025881 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن : �ل�شيد/ وليد م�شطفى وي�س - �جلن�شية : لبنان يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيد/حيدر على �لدرزية - �جلن�شية:�شوريا، يف 
�لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  �ل�شيار�ت(  ل�شيانة  �لر�قية  )�للم�شة  �مل�شماه  �لرخ�شة 

بال�شارقة برخ�شة رقم )778796(  
تعديالت �أخرى: • تغيري وكيل خدمات،

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
MOJAU_2021- 0025934 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن : �ل�شيد/ فيفيك �ناند �ناند - �جلن�شية : �لهند، يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�شيدة/ فيديا بينو بينو كالونكال بالكري�شنان - 
�جلن�شية:�لهند، يف �لرخ�شة �مل�شماه )مطعم �لبيت �لخ�شر �لنباتي( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )565714(،
تعديالت �أخرى : تغيري �ل�شم �لتجاري للرخ�شة من )مطعم �لبيت �لأخ�شر �لنباتي( �إىل )مطعم 
�لبيت �لأخ�شر(،  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
MOJAU_2021- 0026144 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�ش�ر

يرغب  �لإمار�ت،   : �جلن�شية   - جمعد�ر  علي  حممد  �أحمد  �ل�شيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
حممد  كامل  مهند  �ل�شيد/  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�ل�شامر�ئي - �جلن�شية:�لعر�ق، يف �لرخ�شة �مل�شماه )�شالون �لرب�ق للحالقة( �ل�شادرة من د�ئرة 

�لتنمية �لإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )522983(، 
تعديالت �أخرى: • تغيري �ل�شكل �لقانوين للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( �إىل )وكيل خدمات(، 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
MOJAU_2021- 0025943 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�شيد / جاجانديب �شينغ بارفيندر �شينغ - �جلن�شية �لهند - 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف �لرخ�شة �مل�شماه )�لفزعة 
لطباعة و ت�شوير �مل�شتند�ت( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
جتارية رقم )767586(، �إىل �ل�شيد / ر�جات �شارما ��شونى �شارما - �جلن�شية �لهند، 

تعديالت �خرى : ليوجد
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

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

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
MOJAU_2021- 0026108 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�شر

�لبيع  ، يرغب يف  �ل�شيد : حممد مو�شى �شالح �حمد - �جلن�شية : بنغالدي�س  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
�لدين  جمال  حممد   : �ل�شيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  من  و�لتنازل عن )%50( 
 - �حمد  �شالح  مو�شى  حممد   : �ل�شيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   - بنغالدي�س   : �جلن�شية   - عبد�ملنان 
�جلن�شية : بنغالدي�س ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك 
�إىل �ل�شيد: حممد �شكندر حممد �شليمان �جلن�شية : بنغالدي�س يف �لرخ�شة �مل�شماه )نهر �لر�وي لكهرباء 
وميكانيك �ل�شيار�ت( تاأ�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )601004( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بال�شارقة، تعديالت �خرى: • ل يوجد.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف 
يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

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

�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
MOJAU_2021- 0026009 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�ع���الن

حيث �أن �ل�شيد : بختيار �فغان - �فغان�شتاين �جلن�شية ميلك �لرخ�شة جتارية )مطعم ركن 
�لربيع( رخ�شة جتارية و�لتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب رخ�شة رقم )787226( حيث �ن 
�ل�شيد : بختيار �فغان – �فغان�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته يف 
زريف  حممد   : �إىل�ل�شيد   )%100( �لبالغة  �لربيع((  ركن  ))مطعم  �لتجارية  �لرخ�شة 
 )14( �ملادة  وعمالبن�س    ، لخر  �لرخ�شة  �شاحب  تنازل   ، �جلن�شية  هندي   - خان  �حمد 
�لعدل.  �لكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة 
�ليه  �مل�شار  �لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد 
�ل�شبل  �تباع  ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه  بعد 

�لقانونية حيال ذلك.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  
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�عالن بالن�سر 

 211/2021/907 تنفيذ عقاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  فهد بن �عجاز �عجاز �حمد -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة �مل�شرق �ل�شالمي للتمويل - م�شاهمة خا�شة 
وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي 

درهم   )35820( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة - ثانيا:بف�شخ �تفاقية �لجارة ومالحقها �ملربمة بن طريف �لتد�عي 
و�ملوؤرخة يف:2016/11/15 و�لز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لعقار �ل�شقة 2402 - �لطابق 24 - رقم �لر�س 992 
- رقم �لبلدية 979-393 ��شم �ملبنى icon 1 - مبنطقة �لثنية �خلام�شة - بامارة دبي ، مو�شوع �لتفاقية 
وت�شليمه للمدعيه و�شطب عبارة �لجارة �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليه و�لتي جاء فيها تخ�شع 
ملكية �لعقار لرتتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى 
�لد�ئرة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

رئي�ض �ل�سعبة  15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7401/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �لتحكيم �ل�شادر بتاريخ:2019/10/17 يف �لدعوى �لتحكيمية 
�لوليات  يف  �لو�شاطة  وخدمات  �لق�شائي  �لتحكيم  موؤ�ش�شة  من  و�ل�شادر   1425028128 رق��م: 

�ملتحدة �لمريكية .
طالب �لتنفيذ : جيورجيو مارياين

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �شارع �لبر�ج - منطقة �خلليج �لتجاري - باي �شكوير - 
بناية رقم 12 - �لطابق 3 - مكتب رقم 303 و 304 - رقم مكاين 2687286633. 

�ملطلوب �إعالنه : 1- كالوديو كونتي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )72444898.84( وق��دره  به 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر 

 7090/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  عارف جا�شم �شالح علي �لبلو�شي

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي - م�شاهمة عامة 

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
وقدره )88065( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر 

 4815/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شدهما/1-  �شركة ئي ��س �شي لتجارة ملو�د �لبناء ذ.م.م 2- حممد ح�شن 
ح�شن �مل�شري عن نف�شه وب�شفته �ملدير و�ملخول بالتوقيع عن �شركة ئي ��س �شي 

لتجارة ملو�د �لبناء ذ.م.م - جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة فيربك�س ذ.م.م 

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
وقدره )70765.98( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر 

 7332/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  جيه كيه بايون ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�مل�شاريع �لملانية �خلليجية �ملحدودة 

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
وقدره )60261.15( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�عالن بالن�سر 
 3326/2020/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  عبد مو�شى فار�س بيد�س
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/دنيا للتمويل ذ.م.م 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 

وقدره )129337.56( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر 

 98/2021/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  علي ح�شن عيد�ن �ل�شاحلي

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�أ�شامة يون�س 

به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
وقدره )1432745( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .

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

رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1608/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثالثة رقم 27

مو�شوع �لدعوى : مطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )36.918( درهم و�لفائدة 
و�لر�شوم  بامل�شاريف  عليهم  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية 

�لق�شائية . 
�ملدعي:�وتو ��شي�شت لتاجري �ل�شيار�ت

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ خليفة بن ز�يد - مبنى �ملحريبي - �شقة 
�لر�شي - مكتب رقم 7 - بجو�ز حمطة مرتو بنك �أبوظبي �لتجاري

�ملطلوب �إعالنه :  1- ميتل هاو�س للتجارة �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:2021/8/30 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ �وتو ��شي�شت لتاجري �ل�شيار�ت بالز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )36.918( 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م 
�عتبار�  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثن  ، حكما مبثابة �حل�شوري  ذلك من طلبات  ورف�شت ماعد� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر        

 18/2021/1246 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد عبد�هلل علي عبد�هلل �لدخيل  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
�ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )252.668(

وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �شباحا   9:30 �ل�شاعة   2021/10/25 �ملو�فق  �لثنن  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  98/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ :  
طالب �لإعالن : قا�شم عبا�س جنفي ��شل -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- يوليا بيلونوغ - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/9/29 خماطبتكم ل�شتالم 
رقم   - �خلام�شة  �لثنية  �ملنطقة   - �شكنية  �شقة  �لعقار  ن��وع   - �لعقار  يف  �لكائنة  �ملنقولت 
�لر�س 959 - رقم �ملبنى 2 - ��شم �ملبنى �شبا 1 - رقم �لوحدة 2803 - �مل�شاحة 237.81 مرت 

مربع - خالل خم�شة ع�شر يوما و�ل �شيتم ت�شليمها للمز�يد بعد �شد�د قيمتها.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:1405/2021/322 ��ستئناف عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لعقارية �لثانية رقم 202

و�لر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1134/2021  �لدعوى  يف  �حلكم  �إ�شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�مل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار
عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نن - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

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

�ملطلوب �إعالنه :  1- عبد�لتو�ب بني�س  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع �لإعالن :  قد �أ�شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:2021/1134 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/10/20  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:1413/2021/322 ��ستئناف عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لعقارية �لوىل رقم 90
و�لر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1090/2021  �لدعوى  يف  �حلكم  �إ�شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع 

و�مل�شاريف و�لتعاب. 
�مل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار

عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نن - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

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

�ملطلوب �إعالنه :  1- عبد�ل�شالم رم�شان �شريف  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع �لإعالن :  قد �أ�شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:2021/1090 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/10/19  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  672/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 112/2018 ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)493194( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية

عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نن مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0506335560 - بريد �للكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �شونيا �شاين 2- �نيل كومار  - �شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر  به وقدره )493194( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  822/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�شة رقم 187

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/241 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1002641( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية
عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نن مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
مكاين:3244594826 - وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد ��شف �شرو�ر  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1002641( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:537/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية رقم 249
مو�شوع �لدعوى : دعوى بطلب �لز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )3487162.29( درهم 
ثالثة مالين و�ربعمائة و�شبعة وثمانون �لفا ومائة و�ثنان و�شتون درهما وت�شعة وع�شرون فل�س - و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شروفات. 

�ملدعي:بنك �ت�س ��س بي �شي - فرع دبي
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �لبر�ج - مبنى 014 - �شقة 14

�ملطلوب �إعالنهم :  1- عبد�لقادر �لقادري 2- مودرين هومز للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م )حاليا( �شركة نور 
�حلديثة للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م )�شابقا( 3- مركز دبي لل�شري�ميك �س.ذ.م.م  -  �شفتهم : مدعي عليهم 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى بطلب �لز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� للمدعي 
مبلغ وقدره )3487162.29( درهم ثالثة مالين و�ربعمائة و�شبعة وثمانون �لفا ومائة و�ثنان و�شتون درهما 
و�لز�م  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   - فل�س  وع�شرون  وت�شعة 
�ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شروفات - وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/10/19  �ل�شاعة 08.30 
�س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:4531/2021/60 �مر �د�ء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مببلغ وقدره )62.279.06( درهم �ثنان و�شتون �لف ومائتان وت�شعه و�شبعون 

درهم و�شتة فلو�س - بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12% و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي �شارع بور�شعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديره �شيتي 
�شنرت - وميثله:ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي

�ملطلوب �إعالنه :  1- خليفه حممد ح�شن عبيد �جلالف  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع �لإعالن :فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/7/29 - �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 5% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  وق��دره )50.000(  �ملدعي مبلغ  للبنك 
�تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  وبالر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2021/7/5 يف  �حلا�شل 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات وتنوه �ملحكمة �ن �لدين �ملق�شي به ثابت بالكتابة بحق �ملدعي 
عليه �ما �ملبالغ �لز�ئدة عن ذلك �ملبلغ فهي غري حمددة �ملقد�ر لذ� رف�شتها �ملحكمة لعدم �نطباق �شروط 
�مر �لد�ء �ملقررة قانونا .ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2233/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �ل�شاد�شة رقم 405

مو�شوع �لدعوى : �ملو�شوع بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )55000( خم�شة وخم�شون 
�لف درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. 

�ملدعي:حممد �حمد حممد �ملر�شدي
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �لو�شل - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مقابل حمطة مرتو �خلليج 

�لتجاري �لطابق �لثالث - مكتب رقم 307
�ملطلوب �إعالنه :  1- مرفت �حمد عبد�لرحمن حممد  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملو�شوع بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 
وقدره )55000( خم�شة وخم�شون �لف درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�شد�د �لتام - وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/10/13  �ل�شاعة 09.00 �س يف مكتب 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�  �لدعوى  �د�رة 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1451/2020/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لثالثة رقم 27
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لتكافل فيما بينهم باد�ء مبلغ وقدره )500.000( خم�شمائة 
�لف درهما ل�شالح �ملدعن تعوي�شا جابر� و�شامال عما حلقهم من �أ�شر�ر مادية ومعنوية جر�ء وفاة مورثهم �شامال مبلغ 
�لدية �ملق�شي بها جز�ئيا مبوجب �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:38798/2019 جز�ء - و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع %9 
�شنويا من تاريخ �حلكم وحتى متام �ل�شد�د �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لتكافل فيما بينهم بالر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:بيبي ديفي ب�شفتها زوجة ومن ورثة �ملتويف/برييندر� جوبتا �شاهاثو وب�شفتها �لو�شي �ل�شرعي على �أبنائها �لق�شر 

منه/نيالم كوما ري - نيكي كوما ري ، جولو كومار برييندر� جوبتا �شاهاثو - و�خرون
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بوكالة �ملحامية مع�شومة ح�شن �ل�شايغ - وميثله:عدي تقي هادي �لقزويني

�ملطلوب �إعالنه :  1- رينجيت �شيالبان ناير �شوما�شيكار�ن بيالي �شوما�شيكار�ن  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لتكافل فيما بينهم باد�ء 
مبلغ وقدره )500.000( خم�شمائة �لف درهما ل�شالح �ملدعن تعوي�شا جابر� و�شامال عما حلقهم من �أ�شر�ر مادية ومعنوية 
رق����م:38798/2019 جز�ء  �لدعوى  �ل�شادر يف  بها جز�ئيا مبوجب �حلكم  �ملق�شي  �لدية  �شامال مبلغ  وف��اة مورثهم  ج��ر�ء 
بالت�شامم  �ملدعي عليهم  بالز�م  �لق�شاء  �ل�شد�د  �لقانونية عنه بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �حلكم وحتى متام  - و�لفائدة 
و�لتكافل فيما بينهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة علما بانه مت تعجيل �لدعوى من �لوقف - وحددت لها 
جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/10/13  �ل�شاعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:6303/2021/60 �مر �د�ء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  و�لتكافل  بالت�شامن  �شدهما  �ملطلوب  ب��ال��ز�م  �لم��ر  با�شت�شد�ر  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�شوع 
)463.983.78( درهما �ربعمائة وثالثة و�شتون �لفا وت�شعمائة وثالثة وثمانون درهما وثمانية و�شبعون فل�شا و�لر�شوم 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى  بتاريخ:2021/7/31  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف 

و�شمول �لمر بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة. 
�ملدعي:�لأطلية �ملمتازة لتجارة �لأ�شباغ ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - منطقة �لقوز �ل�شناعية �لثالثة - �شارع 17�أ - مبنى رقم 8 - مكاين رق��م:2005980225 - هاتف 
رقم:048852912 - فاك�س:048852913 - متحرك:0503686287

�ملطلوب �إعالنهما :  1- ر�جي�س كومار كري�شنا  2- بيفر جلف جويرني �ند كالدينج �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي 
عليهما - مو�شوع �لإعالن :طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/10/4 - بالز�م 
�ملطلوب �شدهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للطالبة مبلغ )463983.78( درهم فقط مبلغ وقدره )�ربعمائة 
وثالثة و�شتن �لف وت�شعمائة وثالثة وثمانن درهم وثمانية و�شبعن فل�شا - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 
�ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهما �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� 

ذلك من طلبات .ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �لفجرية �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    

مدين  FUCEXCICIV2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000035/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  �لبيت �ل�شباين لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م

�شندوق  �ملها  برج  �لفجرية  ميناء  مقابل  خورفكان  طريق  �حلرة  �ملنطقة  �لفجرية  �لعنو�ن:�مارة 
بريد:5271 - هاتف رقم:0565600691

عبد�حلكيم حممد �ملخلف
�شندوق  �ملها  برج  �لفجرية  ميناء  مقابل  خورفكان  طريق  �حلرة  �ملنطقة  �لفجرية  �لعنو�ن:�مارة 

بريد:5271 - هاتف رقم:0565600691
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شبتة لتجارة �جلر�نيت و�لرخام 
ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا  �أعاله   �ليها  �مل�شار  �لق�شية  يف 
�لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 
104834.5 درهم -  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0007514 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �مريكان ليف �ن�شورن�س كومباين فرع �ل�شارقة 
جمهول حمل �لإقامة  : �ل�شارقة �ملجاز خلف �شارع جمال عبد�لنا�شر مكتب رقم 1 17 16 طابق رقم 

1 ملك عيد�هلل ح�شن 065191201 - 0504646071
�عالن بالن�شر باللغتن �لعربية و�لجنليزية

نعلمكم بان �ملدعي/مولكال جوبالن فاديار جانارد�نان �جلن�شية �لهند يف �لدعوى رقم:7514/2021 
د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لثالثة.

قد رفع �لدعوى �ملذكورة عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )250000( درهم بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف
�ملحكمة  �ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/10/18 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية(  �لد�ئرة  �لدعوى  مدير  )مكتب   15 رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية 
وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي 

عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/10م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ستار ل�سناعة �خلر�سانة �جلاهزة ذ.م.م
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003911/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �شتار ل�شناعة �خلر�شانة �جلاهزة ذ.م.م
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �حمد ر��شد خليفه �شلطان �ل�شام�شي ، �جلن�شية �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

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

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 4763
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سفينة �لبحر للمقاولت �لفنية ذ.م.م
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2019  /M0000563  إخطار دفع يف �لق�سية رقم�

�إىل �ملحكوم عليه :  �شفينة �لبحر للمقاولت �لفنية ذ.م.م
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ جمال �لدين عبد�جلليل �شركار 
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

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

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 27289 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة �ل�سقور �لذهبية لالن�ساء�ت ذ.م.م 
وميثلها �ل�سيد/عبد�ملجيد مرو�ن عبد�ملجيد علم �لدين

)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002759/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  �شركة �ل�شقور �لذهبية لالن�شاء�ت ذ.م.م وميثلها �ل�شيد/عبد�ملجيد مرو�ن عبد�ملجيد 
10 ملك �منة �شامل �رملة  علم �لدين - �لعنو�ن:�ل�شارقة �ملجاز خلف  �شارع كورني�س �لبحرية �شقة رقم 

عبد�هلل حمد �ل�شام�شي و�شركاوؤها
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد في�شل حممد عبد�حلافظ - �جلن�شية �شود�ين 
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم 

�ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 23537

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

�ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
 �عالن ن�سر�

�إىل �ملدعي عليه /ت�شوكوويك نو�نيزوبا
ومقره مدينة خور فكان �لرفاع 

وذلك حيث �أن �ملدعي/ �بر�هيم عبد�لرز�ق عبد�هلل عبد�لرز�ق �لنقبي
�أقام �شدكم دعوى تنفيذية بالرقم 2021/131 لدى جلنة ف�س �ملنازعات  قد 
وكيال  �أو  �شخ�شيا  ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  �ليجارية 
تاريخ  من  يوم   15 مدة  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ  �أو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  خورفكان.  بلدية  مقر  يف  �أمامها  للمثول  �لإعالن 
�إر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم  �أو عدم  �حل�شور 

بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض �ملنازعات �ليجارية 

قلم �لتنفيذ 

      �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
حكومة �ل�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
 �عالن بالن�سر

322/2021/1368 ��ستئناف عقاري  
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- عبد�لغفار ر�شول بخ�س - جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف / موؤ�ش�شة عقار - وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت 
�ملطرو�شي - قد ��شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 954/2021،  وحددت 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة  �ملو�فق 2021/10/18  لها جل�شه يوم �لثنن 
�لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

 �عالن بالن�سر
322/2021/1337 ��ستئناف عقاري  

مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�بر�هيم  حممد  بن  عا�شقن  حممد  بن  خالد   -1/ �شدهما  �مل�شتاأنف  �ىل 
دهلوي 2- فريد بن حممد عا�شقن بن حممد �بر�هيم دهلوي - جمهويل 
مرو�ن  وميثله:عبد�هلل   - عقار  موؤ�ش�شة   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي - قد ��شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
2021/987،  وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/10/20 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

 �عالن بالن�سر
322/2021/1409 ��ستئناف عقاري  

مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- علي ر�شائي د�ر�ن - جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
بخيت  �حمد  عبد�هلل  م��رو�ن  وميثله:عبد�هلل   - عقار  موؤ�ش�شة   / �مل�شتاأنف 
�ملطرو�شي - قد ��شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2021/1104 عقاري 
جزئي،  وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/10/19 �ل�شاعة 10.00 
�و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه  بعد  �لتقا�شي عن  بقاعة  �شباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:569/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية رقم 249

و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )344.164.10( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لكر�مه - بردبي - دبي - �شارع �م هرير - مبنى زمرده - �شقه �خلام�س مكتب 
بي 53 - خمترب دبي �ملركزي - وميثله:د�نه �شباح حممد

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد �شليمان �بر�هيم  -  �شفته : مدعي عليه 
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  م��و���ش��وع �لإع����الن :  ق��د 
)344.164.10( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
�ملو�فق   �لح���د   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   - كفالة  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  وحتى 
2021/10/17  �ل�شاعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1380/2021/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم 227
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/699 مدين جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )41330( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
��شطفان  ج����ورج  ري��ت��ا  �ل��ت��وق��ي��ع  يف  م.د.م.����س/مي���ث���ل���ه  ���ش��ي  �ل  �ي  ف��رين��و���س   : �لتنفيذ  ط��ال��ب 

)م�شتاجر(
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - �يه بي �آي تاور مكتب رقم:3004 - �لطابق 30. 

�ملطلوب �إعالنه : 1- منى علي حممد علي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  ، وعليه  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )41330( درهم �ىل طالب  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12   حماكم  دبي �لبتد�ئية
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:1406/2021/322 ��ستئناف عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لعقارية �لوىل رقم 90

و�لر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1115/2021  �لدعوى  يف  �حلكم  �إ�شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�مل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار
عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نن - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

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

�ملطلوب �إعالنه :  1- عثمان بوبو فقي  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع �لإعالن :  قد �أ�شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:1115/2021 عقاري جزئي. 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/10/19  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد 

، وعليه يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:1414/2021/322 ��ستئناف عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لعقارية �لثانية رقم 202

و�لر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1080/2021  �لدعوى  يف  �حلكم  �إ�شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

�مل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار
عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نن - مكتب رقم 
9 - هاتف:0506767616 - بريد �لكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826 - 

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

�ملطلوب �إعالنه :  1- �ل�شيا �شدريتدنوفا  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع �لإعالن :  قد �أ�شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:1080/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم �لثنن  �ملو�فق  2021/10/18  �ل�شاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
MOJAU_2021- 0026036 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ميلك  �جلن�شية  �مار�تي   - �لطنيجي  عبد�هلل  خلفان  عبيد  �شامل   : �ل�شيد  �أن  حيث   
�لرخ�شة جتارية )�لبحري للنقليات( رخ�شة جتارية و�لتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب 
رخ�شة رقم )762621( حيث �ن �ل�شيد : �شامل عبيد خلفان عبد�هلل �لطنيجي - 
�لتجارية  �لرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  �مار�تي 
))�لبحري للنقليات(( �لبالغة )100%( �إىل�ل�شيد : ر��ش�د علي خل�ف علي �لقاي�دي 
، تنازل �شاحب �لرخ�شة �ل�شابق ل�شاحبها �حلايل. وعمالبن�س  - �مار�تي �جلن�شية 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على 

ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك.
�لكاتب �لعدل

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لدعوى رقم  130/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ  �خلام�شة رقم 187  

�لتنفيذية   بال�شيغة   21/01/2015 بتاريخ  �مل��ربم   AJBK/MTGA/2015/08 رق��م  مرجع  �لرهن  عقد  تزييل   : �لدعوى  مو�شوع 
وتوقيع �حلجز على �لعقار �ملرهون �لكائن باإمارة دبي - من نوع �شقة �شكنية - يف منطقة برج خليفة - رقم �لأر�س 190 - رقم �لبلدية 825 - 
�ملبنى 29 بوليفارد تي 1 - رقم �لعقار 3106 - رقم �لطابق 31 - �مل�شاحة �لكلية باملرت �ملربع 138.12، ومن ثم بيع  ��شم   - 1 �ملبنى  345 رقم 

هذ� �لعقار �ملرهون و�ملحجوز عليه باملز�د �لعلني وفقاً لالإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى د�ئرتكم.
طالب �لتنفيذ : م�شرف عجمان - �س م ع  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة عجمان - �لب�شتان - عجمان - �شارع �مليناء - مبنى �مليناء - وميثله : حبيب 
حممد �شريف عبد�هلل �ملال - �ملطلوب �إعالنه : علي روؤف ع�شري�ن  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد - 

n@e - 05674657969 - 35 مبنى منطقة ذ� فيال - فيال رقم
�قت�شى �حل��ال �شيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  05:00:00م ويف �لي��ام  �ل�شاعة   2021/10/20 �ملو�فق  �أن��ه يف يوم �لربعاء    : �لإع��الن  مو�شوع 
http://www. �لإلكرتوين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�شركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ليقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على 
�لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات 
خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : �شقة �شكنية - �ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�س 190 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : 29 

بوليفارد تي 1 - رقم �لعقار : 3106  - رقم �لطابق 31  - �مل�شاحة : 138،12 مرت مربع. 
مالحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

فيكتور   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�شان�شيز جور�جنو ، �لفلبن   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )a3875440p( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0557318977

فقدان جواز �شفر
�شتيفان   / �مل���دع���و   ف��ق��د 
�ملانيا �جلن�شية   ، مو�شري 
رق����م �����ش����ف����ره  ج����������و�ز   - 

 )G 1 H H 6 C F R X (
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0585315866

فقدان جواز �شفر

�بر�هيم �حمد  �ل��دي��ن  ن��ور  �مل��دع��و/  فقد 

�حلارثي، �لردن �جلن�شية  جو�ز �شفره رقم 

)O410970( من يجده عليه �لت�شال 

بتليفون رقم  0504596006

فقدان جواز �شفر

�لعدد 13364 بتاريخ 2021/10/12 
�عالن بالن�سر 

 4409/2021/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  بريجنز كينج للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

2- حمي �لدين عبد�للطيف موؤذن - عن نف�شه وب�شفته �شريك و�ملدير �ملخول ل�شركة 
بريجنز كينج للتجارة �لعامة - �س ذ م م - و�شامن للت�شهيالت �مل�شريف - جمهويل حمل 
�لإقامة - مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �أبوظبي �لأول - �س م ع - وميثله / نو�ل ز�يد 
و�لز�مكم  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليكم  �شاملن ظبيك �حلو�شني قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )935743.59( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
SHARJAH COURT

Summons for appearing a Hearing By Remote Visual Communication 
In the case No (SHCFICIREA2021/0003585)

Service by publishing in the wide-reputed newspaper in two languages Arabic & English
Based on the request of the plaintiff: Al Samiah Furniture
To : Defendant: FFWD FZ-LLC - Has filed this case and in which it demands: 
• Obligating the defendant to pay an amount of (AED 91,272.71) 
• Obligating the defendant to the fees, expenses and advocacy's fees.
• Serving the defendant with the hearing and the statement of claim. 
• Inclusion the judgment with summary of execution as per provisions of the article No. 229 
clause (5) of the civil procedures.
You are required to attend the visual hearing No …. which will be held on 17/10/2021 at 09:00 
in the Sharjah Federal Court - The One Day Civil Commercial Circuit The Fifth Circuit by the 
remote visual communication through the website of ministry of justice: https://smartjustice.
moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search/gate of the visual hearing, personally or by approved an 
attorney. Or you scan the under mentioned code by your mobile phone.
Data of hearing:  No. of Hearing:
You can submit your reply memo regarding the case along with the documents via the electronic 
system after permission of the court to you to do the same. 
Customers Happiness Center

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
A defendant's announcement of publication to the Office of 

The Litigation Administration of the Federal Court of Sharjah Civil Court
in case No. SHCFICIREA2021/0005538/Civil (partial)

To the defendant: 3- Manish Kumar
Address: Al Buhaira, Cedar Building 1805 0506036786
For defendant's announcement in Arabic and English 
The defendant is obliged to pay a sum (AED 125,000).
The defendant is obliged to pay fees, expenses and lawyers' fees. including the 
judgment with expedited enforcement.
You are charged with attending the hearing on 18/10/2021 before the Office 
of The Litigation Administration of the Federal Court of Sharjah Civil Court 
- Office No. (Office of the Director of Litigation No. 10) in person or by an 
authorized attorney, and to submit a reply note to the case with all documents 
attached within a period of not more than ten days from the date of publication 
in order to consider the above mentioned case - as a defendant.
Judicial Services Office Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
Notification by publication of the Respondent

Payment Notice 
in Case No. SHCEXCIPOR2021/0003687- Commercial (Partial)

To: Defendant: SALEEM KAMAL DASURKAR KAMAL EBRAHIM
Whereas the attached judgment has been rendered a copy of it against you in 
favor of the Plaintiff
Plaintiff: Party KHALID ADIL ABDALLAH KHAMIS ALMEMARI
in the above-mentioned case. 
Whereas the aforementioned Prevailing Party has applied for the execution of 
the aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the 
judgment required to be executed is as follows:
The grand total including fees and expenses : 17624
Therefore, you are required to execute the above-mentioned deed within [15] days 
from the date of your announcement of this notice.
In the event that you fail to do so, the Court would take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge
WAEL AHMED ABDALLA
Sharjah Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No.   211/2021/822- Real Estate Execution
Heard in    Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. "241/2020 Real Estate 
Summary", by paying the execution amount of (AED 1002641), 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
Represented by    Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified   1- Mohammad Asif Sarwar  - Capacity: Execution Respondent
Service Subject    The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (1002641) dirhams 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   Hoda Ali Al Zarooni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/ 2021/1413- Real Estate Appeal
Heard in  First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject  Appealing the verdict issued in Case No. 1090/2021 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
Parties to be notified  1- Abdulsalam Ramadhan Shariff    Capacity: Appellee
Service Subject   The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1090/2021 Real 
Estate Summary
The hearing of Tuesday 19-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourselves or your legal attorneys 
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by     Ahmed Mohammed Al Ansari

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364

Real Estate Appeal 1409/2021/322
Service by publication details
To the appellees 1- ALI REZAEI DARAN
Unknown place of residence
Whereas the appellant  / Aqaar Corporation - Represented by / 
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 1104/2021 Real 
Estate Summary The hearing of Tuesday 19-10-2021 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 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/672- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 112/2018, by paying the execution 
amount of (AED 493194), 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. 0506335560- Email execution1@omalc.ae, Makani 3244594826, 
IBAN AE090500000000020106942
Parties to be notified
1- Sonia Chani         Capacity: Execution Respondent
2- Anil Kumar          Capacity: Execution Respondent
Service Subject    The execution applicant filed the above mentioned execution case against 
you ordering you to pay the execution amount of (493194) dirhams 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
Hamad Essa Salman

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No.  322/2021/1405- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject    Appealing the verdict issued in Case No. 1134/2021 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- Abdul Tawab Benish              Capacity: Appellee
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1134/2021 Real Estate Summary
The hearing of Wednesday 20-10-2021 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  Ahmed Mohammed Al Ansari

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/ 2021/1414- Real Estate Appeal
Heard in  Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject  Appealing the verdict issued in Case No. 1080/2021 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
Parties to be notified  1- Ilsiya Sadritdinova   Capacity: Appellee
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1080/2021 Real Estate Summary
The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourselves or your legal attorneys 
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by     Hamad Abdurrahman Kulat

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/ 2021/1406 - Real Estate Appeal
Heard in  First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject  Appealing the verdict issued in Case No. 1115/2021 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
Parties to be notified  1- Osman Bobo Faki  Capacity: Appellee
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1115/2021 Real Estate Summary
The hearing of Tuesday 19-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourselves or your legal attorneys 
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by     Hamad Abdurrahman Kulat

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 10/ 2021  Issue No : 13364

Real Estate Appeal 1368/2021/322
Service by publication details
To the appellees 1- Abdul Ghaffar Rasool Bakhsh
Unknown place of residence
Whereas the appellant Aqaar Corporation - Represented by / 
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 954/2021
The hearing of Monday 18-10-2021 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
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الثالثاء   12  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13364  
Tuesday    12   October   2021   -  Issue No   13364

•• ال�سارقة-الفجر: 

�لقا�شمي،  ع��ب��د�هلل  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �أك���دت 
�ل�شارقة  مهرجان  ومدير  )ف��ن(  موؤ�ش�شة  مدير 
�ل�شينمائي �لدويل لالأطفال و�ل�شباب، �أن �ملهرجان 
لتعزيز  ومن�شة  �جلديدة  �لأجيال  لطاقات  ر�ف��د 
باحلياة  �شلتنا  عّمقت  �لتي  بال�شينما  �رتباطهم 
ب�شاطتها،  على  �لأ�شياء  قيمة  د�خلنا  يف  ور�ّشخت 
�لعادّي، وجعلت  �ل�شينما تعريف  “�أعادت  وقالت: 
و�أدخلتنا  ��شتثنائية،  و�لبديهّي حالة  �ليومي  من 
�آفاق مليئة بالإبد�ع و�للحظات �لتي ل  �إىل  معها 
�لتحديات،  لتجاوز خمتلف  �شبيلنا  تن�شى، فكانت 
وتخطي �حلو�جز �لتي حالت دون تو��شلنا خالل 
من  �لعام  ه��ذ�  دورة  نفتح  لهذ�  �ل�شعبة،  ظ��روف 
بلد�ن  �ل�شينما من خمتلف  �أم��ام ع�شاق  �ملهرجان 
ت�شّكل  ��شتثنائية،  �ف��رت����ش��ي��ة  جت��رب��ة  يف  �ل��ع��امل 
رح��ل��ة يف �ل��ف��ن ويف ج��م��ال م��ع��امل �إم���ارة �ل�شارقة 

�ل�شياحّية و�لطبيعية«.
م��دي��ر موؤ�ش�شة )ف���ن( يف  ذل��ك خ��الل كلمة  ج��اء 
حفل �فتتاح فعاليات �لدورة �لثامنة من مهرجان 
و�ل�شباب،  لالأطفال  �ل��دويل  �ل�شينمائي  �ل�شارقة 
ك��ل من  وحت��دث خالله  بعد”،  “عن  �ل��ذي عقد 
�ل�شوري  و�لفنان  �لفهد،  نهلة  �لإمارتية  �ملخرجة 
ع��اب��د ف��ه��د، و�ل��ف��ن��ان �ل�����ش��وري ي��ح��ي��ى حمياين، 
�ملحلية  �لإع��الم  و�شائل  بح�شور عدد من ممثلي 
و�ليافعن  �لأط����ف����ال  وجم���م���وع���ة  و�لأج���ن���ب���ي���ة، 

و�ل�شباب �ملعنن ب�شناعة �ل�شينما.
وتقام فعاليات �ملهرجان هذ� �لعام -عن بعد- حتت 
�جلاري،  �أكتوبر   15 حتى  �شينما”  “فكر  �شعار 
بتنظيم موؤ�ش�شة )فن( �ملعنية بتعزيز ودعم �لفن 
�لإم��ار�ت، حتت  و�لنا�شئة يف  �لإعالمي لالأطفال 
رعاية قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، �شمو 
رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة 

�ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة.
�لقا�شمي:  ع��ب��د�هلل  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  وق��ال��ت 
فن  موؤ�ش�شة  يف  ��شتثمرنا  �شنو�ت،  �م��ت��د�د  “على 
بطاقات �لأطفال و�ل�شباب، وحر�شنا على ترجمة 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة 

حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى ، �لر�مية 
جيل  �لطموحات،  تلبية  على  ق��ادر  جيل  بناء  �إىل 
وت��ن��ف��ي��ذ توجيهات  وث��ق��اف��ت��ه،  ب��ه��وي��ت��ه  م��ت��م�����ّش��ك 
ق��ري��ن��ت��ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ج����و�ه����ر ب���ن���ت حممد 
�لأ�شرة،  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي، 
�لإبد�ع،  على  ق��ادر  طموح  جيل  لبناء  تدعو  �لتي 
�لفنية مع  وتطلعاته  ق�شاياه  م�شاركة  له  يت�شنى 

�أقر�نه من خمتلف �أنحاء �لعامل«.
�ل�شارقة  مهرجان  “يجمعنا  �لقا�شمي:  و�أ�شافت 
دورته  يف  و�ل�شباب  لالأطفال  �ل��دويل  �ل�شينمائي 
�لثامنة من جديد، على هدف و�حد، وروؤية �شامية 
غر�شها تاأ�شي�س جيل جديد حمّب لل�شينما، قادٌر 

على تبّني مفرد�ت �لفّن �لإعالمي �جلديد«. 

الأط��ف��ال  ينقل  امل��ه��رج��ان  ال��ف��ه��د:  نهلة 
اإىل  ال�شينما  ا�شتهالك  وال�شباب من مرحلة 

تعلم �شناعتها واإنتاجها
من جانبها قالت �ملخرجة �لإمار�تية نهلة �لفهد: 
�لدويل لالأطفال  �ل�شينمائي  �ل�شارقة  “مهرجان 
و�ل�شباب هو فر�شة ذهبية مل تكن متاحة من قبل 
لالأجيال �ل�شابقة، فهو يتيح فر�شة كبرية ملحبي 
�لت�شوير و�لتمثيل و�لإخر�ج �ل�شينمائي ليعربو� 
عن روؤ�هم ويحرتفو� �شناعة �ل�شينما من خالل 
�لتدريبية  �ل���ور����س  وت��ن��ظ��ي��م  �لأف������الم،  ع���رو����س 
باخلرب�ء  �للقاء  خالل  ومن  �لنقا�شية  و�حللقات 

و�أ�شحاب �لتجارب �ل�شينمائية«.
�أ�شبحت  و�أث���ره  �ملهرجان  قيمة  “�إن  و�أ���ش��اف��ت:   
�أكرب، نتيجة ملا يقدمه من تدريب وما يعمل عليه 
ينقل  بذلك  لأن��ه  �جل��دي��دة،  للمو�هب  تنمية  من 
�لأطفال و�ل�شباب من مرحلة ��شتهالك �ل�شينما، 
�إنتاجها،  مب��ر�ح��ل  و�مل�����رور  �شناعتها  ت��ع��ل��م  �إىل 
وبذلك يكت�شبون �خلرب�ت ويتعلمون �لكثري حول 

هذ� �لفن«.
وتابعت:” �أرى �أن �ل�شغف لدى �لأطفال و�ل�شباب 
بال�شينما، ل ي�شتمر �إل من خالل �ملمار�شة و�شقل 
خمرج،  م�شروع  عائلة  كل  يف  يكون  فقد  �ملوهبة. 
�شيناريو،  كاتب  �أو  ممثل،  �أو  �شينمائي،  م�شور  �أو 
�ملو�هب  �كت�شاف  لكن  �شاباً.  �أو  طفاًل  ك��ان  �شو�ء 

ي��ظ��ل ب��ح��اج��ة مل��ث��ل ه���ذه �مل��ه��رج��ان��ات �ل��ت��ي تهتم 
باأبنائنا �ل�شباب وت�شاعدهم على تطوير و�كت�شاف 

�إمكانياتهم، وتوجيهها نحو �لطريق �ل�شحيح«.

ال�شباب  و�شن  الطفولة  ذاك��رة  فهد:  عابد 
وعينا  يف  الأوىل  الده�شة  ملحطات  ت��وؤرخ 

باحلياة والفن،
�شحره  “للفن  فهد:  عابد  �ل�شوري،  �ملمثل  وق��ال 
و�لأط��ف��ال مقدرة  �ل�شباب  ولفئة  يقاوم،  �ل��ذي ل 
�ل�شينما،  ج��م��ال��ي��ات  ����ش��ت��ل��ه��ام  ع��ل��ى  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�أحالمهم وتعك�س ثقافة  تلبي  ز�وية  وتلقيها من 

�للحظة �لر�هنة �لتي يعي�شونها، 
�ل�شباب  ذ�ك���رة �لطفولة و���ش��ن  ت���وؤرخ  م��ا   ود�ئ��م��اً 
ملحطات �لده�شة �لأوىل يف وعينا باحلياة و�لفن. 
�ملدر�شة  �لن�شيد يف  �لأم��ه��ات وحل��ن  بغناء  �ب��ت��د�ء 
�مل�شاهد  �إىل  و����ش���وًل  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ب��ل��وح��ات  م����رور� 

�ل�شينمائية �لتي ل تفارقنا«.
و�أ�شاف عابد فهد: “�إن و�شول مهرجان �ل�شارقة 
�ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي �ل������دويل ل���الأط���ف���ال و�ل�����ش��ب��اب �إىل 
بناء ذ�كرة  �أكيد�ً يف  �لثامنة يجعل له دور�ً  دورته 
�شينمائية لل�شباب و�لأطفال، و�أن ما نزرعه �ليوم 
يف وجد�ن �أبنائنا �شوف يزهر يف �لغد وعياً وثقافة 

نعّلق عليها �لآمال.«

اإىل  يقود  ال�شخ�شي  مهايني: احلافز  يحيى 
النجاح

�ل�����ش��وري يحيى  و�مل��م��ث��ل  �ل��ك��ات��ب  ق��ال  ويف كلمته 
مهايني خماطباً �لأطفال و�ل�شباب: “كلنا ن�شعى 
�إىل �ل�شعادة، ولكن لدينا وجهات نظر خمتلفة عما 
يجعلنا �شعد�ء، وعندما تدركون �أن هناك �لعديد 
من �لطرق �لتي توؤدي �إىل �ل�شعادة �شوف تكونون 
وف�شولكم  �شغفكم  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 

وخيالكم«.
�ل�شعور  “�إن  جت��رب��ت��ه:  خ��ال���ش��ة  م��ق��دم��اً  وت��اب��ع 
ب��ال��ر���ش��ا ع���ن �ل��ن��ف�����س م���ن خ���الل �ل��ع��م��ل يجلب 
ي�شاألو�  لكي  و�ل�شباب  �لأط��ف��ال  و�أح���ث  �ل�شعادة، 
بالر�شا،  �شي�شعرهم  �لذي  �ل�شيء  هو  ما  �أنف�شهم 
به  �أنف�شهم  ويذكرو�  يكتبونه  منه هدفا  ليجعلو� 
كل يوم، لأن �حلافز �ل�شخ�شي يقود �إىل �لنجاح«.

�ل�شرق  يف  �لأول  �ل��ع��ر���س  �لف��ت��ت��اح  حفل  و�شهد 
مرتجماً  “بوري”  �ل��ك��وري  �لفيلم  م��ن  �لو���ش��ط 
�خر�ج  من  فيلم  وه��و  و�لإجنليزية،  �لعربية  �إىل 
ج��ن ي��و ك��ي��م، ت���دور �أح���د�ث���ه ح���ول ف��ت��اة �شغرية 
و�شقيقها  و�ل��دي��ه��ا  م��ع  تعي�س  “بوري”  ت��دع��ى 
�ل�شغري، وهي �لفرد �لوحيد �لتي ميكنها �لتحدث 
تظل  وبكم،  �شم  �أفر�دها  �أ�شرة جميع  يف  و�ل�شمع 
�أي�شاً،  �شماء  لت�شبح  با�شتمر�ر  ت�شلي  “بوري” 

ويركز �لفيلم على �ل�شطر�ب �لذي تعانيه �لفتاة 
�مل�شاهد  وي�شع  عائلتها،  م��ع  ل��ت��ت��الءم  �ل�شغرية 
�أمام �أ�شئلة: هل يحبها �أهلها �أقل من �أخيها، وهل 

�شيحبونها �أكر لو كانت �شماء؟

اأكرث من 80 فيلمًا من 38 دولة 
 38 80 فيلماً من  �أك��ر من  وتقدم هذه �ل��دورة 
دولة عربية و�أجنبية، منها 6 �أفالم تعر�س للمرة 
�لأوىل  للمرة  يعر�س  فيلماً  و35  عاملياً،  �لأوىل 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  و4  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  يف 
لأول  تعر�س  �أف���الم   4 �إىل  بالإ�شافة  �خلليجي، 

مرة يف دولة �لإمار�ت.
وت���ت���وزع �ل��ع��رو���س ع��ل��ى ف��ئ��ات �مل��ه��رج��ان �ل�شبع، 
و�أفالم  و�لنا�شئة،  �لأطفال  �شنع  �أف��الم من  وهي 
و�أفالم  ق�شرية،  دولية  و�أف��الم  ق�شرية،  خليجية 
�لر�شوم �ملتحركة، و�أفالم وثائقية، و�أفالم رو�ئية، 
و�أف��الم من �شنع �لطلبة، جاء �ختيارها من بن 
4284 فيلما تقدم للم�شاركة يف �ملهرجان خالل 

�لعامن 2020 و�لعام �جلاري.
�أفالماً يف هذه  �ل��دول �لتي تعر�س  وت�شم قائمة 
�لدورة كاًل من: �لإمار�ت، و�إيطاليا وكوريا و�أملانيا 
ورو�شيا و�إير�ن و�ليابان وتركيا و�لرنويج وهولند� 
و�لوليات  �ملتحدة،  و�ململكة  وكاز�خ�شتان  وقطر 
ودوًل  و�لأرجنتن  و�ملك�شيك  �لأمريكية  �ملتحدة 

�أخرى.

اأع�شاء جلنة التحكيم 
جلنة  �أع�شاء  على  �ل�شوء  �لفتتاح  حفل  و�شلط 
يف  �ملتناف�شة  �لأف���الم  �شيقيمون  �لذين  �لتحكيم 
وخمرجن  فنانن  ت�شم  حيث  �ملهرجان،  �لفئات 
�لإعالم  يف  وخ���رب�ء  �لأف���الم  ��ن��اع  و���شُ �شينمائين 
و�لت�شوير، من �لإم��ار�ت، و�خلليج، ودول عربية، 
فهد،  عابد  �ل�شوري  �لفنان  بينهم  من  و�أجنبية، 
�لدكتور �ملخرج �لعماين خالد �لزدجايل، وجوليو 
�شغر�ن  حمد  �لإم����ار�ت  وم��ن  �إيطاليا،  م��ن  فيتا 
وماجد �لأن�شاري وفا�شل �ملهريي، ومن �لوليات 
�ملتحدة �ملخرج و�ملنتج بنتلي بر�ون، وغريهم، �إىل 

جانب جلنة �ملحكمن �لو�عدين.

من  الثامنة  ال��دورة  �شمن  وفعاليات  ور���ض 
املهرجان 

تدريبية  ور�شة   34 �ملهرجان  فعاليات  وتت�شمن 
متخ�ش�شة يف �شناعة �لأفالم و�لفنون �لإعالمية، 
نخبة  و�إجن��ل��ي��زي��ة  ع��رب��ي��ة  ن�شختن  يف  ي��ق��دم��ه��ا 
و�لأجانب  �لعرب  و�مل�شورين  �ملخرجن  �أب��رز  من 
يتناولون  ح��ي��ث  �مل��ه��رج��ان،  ي�شت�شيفهم  �ل��ذي��ن 
فيها جملة من �ملو�شوعات مثل، كتابة �ل�شيناريو، 
�لت�شوير  و�أ�شا�شيات  �ملتحركة،  �لر�شوم  و�أ���ش��ر�ر 
�ل�شينمائي،  و�لإخ�����ر�ج  و�لإن���ت���اج،  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف، 
و�ل��ت�����ش��وي��ر وت��ق��ن��ي��ات��ه.وت�����ش��م��ل ف��ع��ال��ي��ات �ل���دورة 
�ل��ث��ام��ن��ة م��ن �مل��ه��رج��ان خ��م�����س ج��ل�����ش��ات حو�رية 
�أي���ام �مل��ه��رج��ان، وت��ع��ال��ج ع��دة ق�شايا  ت��ت��وزع على 
�ل�شينمائي  و�ملخرج  �ملمثل  يدير  �شينمائية، حيث 
“�لأفالم  ب����ع����ن����و�ن  ج���ل�������ش���ة  �جل����ن����اح����ي  ن�������و�ف 
�ملحكمن  م��ن  �لتميمي  ب��ت��ول  وت��دي��ر  �مل�شتقلة” 
يف  �مل��ت��ح��رك��ة  �ل��ر���ش��وم  “تطور  جل�شة  �ل��و�ع��دي��ن 
�لأفالم”  يف  �مل��ر�أة  “دور  وجل�شة  �لأفالم”،  �إنتاج 
و”م�شتقبل  ح�شوين،  �أ�شماء  �لإعالمية  تديرها 
�شناعة �لأفالم” باإد�رة �لإعالمية بلقي�س �شابر، 
لالأفالم”  �لرتويج  يف  �ملهرجانات  “دور  وجل�شة 
�جلل�شات  يف  �لتميمي.وي�شارك  ب��ت��ول  وت��دي��ره��ا 
�لبند�ري،  �شريف  و�ملخرج  �ملحمود،  خالد  �ملخرج 
�إبد�عي،  وم�شت�شار  �أف��الم  �شانع  قعبور  وحممود 
وم���دي���رة ق�����ش��م �لأف�����الم و�ل��ت��ل��ف��زي��ون �مل��ح��ل��ي يف 
�ميجني�شن �أبوظبي هنا �لكاظم،  و�ملوؤلف و�ملخرج 
�ل�شينمائي فا�شل �ملهريي، و�ملخرج حممد فكري، 
و�ل��ر���ش��ام ب��ر�ي��ن ف��ريق��و���ش��ن، و���ش��ان��ع��ة �لأف����الم 
ري��ح��ان��ة �ل��ه��ا���ش��م��ي، و�مل��ن��ت��ج��ة و�مل��خ��رج��ة عفر�ء 
“�شي لالأفالم«  �ملرر، و�ملخرجة وموؤ�ش�شت �شركة 
»She Film«  ور���ش��ا ع��ام��ر، و�مل��خ��رج و�لكاتب 
مهرجان   - �ل��ربجم��ة  وم��دي��ر  ع��ب��ا���س،  م�شطفى 
نيويورك �لدويل لأفالم �لأطفال ماريا كري�شتينا 
فيال�شينور، و�ل�شينمائي م�شعود �أمر�هلل �آل علي، و 
موؤ�ش�س و مدير مهرجان �لعن �ل�شينمائي عامر 
�ل�شينمائي  �ل�شعودية  مهرجان  مدير  و  �شاملن، 

�أحمد �ملال. 

�شهد حفل الفتتاح العر�ض الأول يف ال�شرق الأو�شط من الفيلم الكوري “بوري«

»ال�شارقة ال�شينمائي الدويل لالأطفال وال�شباب« يفتح اأبوابه للجمهور من 
خمتلف بلدان العامل عار�شًا اأكرث من 80 فيلمًا من 38 دولة عربية واأجنبية

لتعزيز  ومن�شة  اجلديدة  الأجيال  لطاقات  رافد  املهرجان  القا�شمي:  اهلل  عبد  بنت  •جواهر 
ارتباطهم بال�شينما

ال�شابقة لالأجيال  قبل  من  متاحة  تكن  مل  ذهبية  فر�شة  املهرجان  الفهد:  •نهلة 
عليها  نعّلق  وثقافة  وعيًا  الغد  يف  �شيزهر  اأبنائنا  وجدان  يف  اليوم  نزرعه  ما  فهد:  •عابد 

الآمال
•يحيى مهايني يف كلمته لالأطفال وال�شباب: هناك طرق عديدة لل�شعادة حني تدركونها 

�شتكونون قادرين على احلفاظ على �شغفكم وف�شولكم وخيالكم

•• مدريد-الفجر:

�لثقافة  وز�رة  م��ع  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  بحثت 
�إ�شبانيا �شيف �شرف  �لإ�شبانية تفا�شيل م�شاركة 
�لدويل  �ل�شارقة  “معر�س  من  �لأربعن  �ل��دورة 
�ل�شارقة  �إك�شبو  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام  �ل���ذي  للكتاب” 
�ملقبل، حتت  نوفمرب   13  -3 �لفرتة من  خالل 

�شعار “هنا.. لك كتاب«. 
جاء ذلك خالل �جتماع عقد يف مقر وز�رة �لثقافة 
وفد  �ل�شارقة،  من  ح�شره  مدريد،  يف  �لإ�شبانية 
�أحمد  �شعادة  برئا�شة  للكتاب،  �ل�شارقة  هيئة  من 
بن ركا�س �لعامري، رئي�س �لهيئة، و�شعادة ماجد 
�إ�شبانيا،  ل��دى  �لإم����ار�ت  دول���ة  �شفري  �ل�شويدي 
ومن �جلانب �لإ�شباين، فيكتور فر�نكو�س، �لأمن 
�لعام للثقافة و�لريا�شة؛ وماريا خو�شيه غالفيز، 
يف  للكتب  �ل��ع��ام��ة  للمديرية  �لتنفيذية  �مل��دي��رة 
وفاو�شتينو  �ل�شبانية؛  و�لريا�شة  �لثقافة  وز�رة 

دياز، م�شت�شار يف �لإد�رة �لعامة �لفرعية للعالقات 
�لدولية و�لحتاد �لأوروبي.و�أكد ممثلو �لوز�رة �أن 
�لإ�شباين يتطلع لتقدمي حر�ك  �لثقايف  �حلر�ك 
�مل�شهد  �إىل  �لن�شر  و���ش��وق  �لإب��د�ع��ي��ة  �ل�شناعات 
�ل�شارقة  “معر�س  خ���الل  م��ن  �ل��ع��رب��ي  �ل��ث��ق��ايف 
�لدويل للكتاب”، �أحد �أكرب ثالث معار�س للكتاب 
�لربنامج  وغ��ن��ى  حجم  ع��ن  وك�شفو�  �ل��ع��امل،  يف 
نخبة  مب�شاركة  �ملعر�س  يف  �شيقام  �ل��ذي  �لثقايف 
من �لأدباء و�ملبدعن �لإ�شبان وممثلي �ملوؤ�ش�شات 
و�لهيئات �لثقافية �لإ�شبانية .و�عتربو� �أن �حتفاء 
من  يعزز  �لإ�شبانية  �لثقافية  بالتجربة  �ل�شارقة 
�لعالقات �لثقافية بن �لإمارة و�ملدن �لإ�شبانية، 
�لإ�شبان فر�شاً جديدًة يف  �لنا�شرين  �أمام  ويفتح 
�شوق �شناعة �لكتاب يف دولة �لإم��ار�ت و�ملنطقة، 
لفتن �إىل �أن �ل�شارقة تعد بو�بة و��شعة لتو�شيع 
�أعمال �لن�شر لي�س على �مل�شتوى �لعربي وح�شب، 
�عترب  ج��ان��ب��ه،  �ل��ع��امل��ي.م��ن  �مل�شتوى  على  و�إمن���ا 

وفد هيئة �ل�شارقة للكتاب �أن �لحتفاء بالتجربة 
�لثقافية �لإ�شبانية يف “معر�س �ل�شارقة �لدويل 
للكتاب” ي�شكل �إ�شافة لربنامج �ملعر�س، ويري 

�إ�شبانيا  ق��دم��ت��ه  م��ا  و�أن  خ��ا���ش��ة  زو�ره،  جت��رب��ة 
�لإن�������ش���اين حا�شٌر  و�لإب���������د�ع  و�ل���ف���ن  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
ومعروف للجمهور يف خمتلف بلد�ن �لعامل. ي�شار 

وز�رة  مع  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  �جتماع  �أن  �إىل 
فعاليات  م��ع  بالتز�من  ج��اء  �لإ���ش��ب��ان��ّي��ة  �لثقافة 
وقرطبة،  م��دري��د  يف  �لأدبية”  �ل�����ش��ارق��ة  “�أيام 

بن  جمعت  حو�رية  جل�شات  �شل�شلة  �شهدت  �لتي 
�ملثقفن �لإمار�تين و�لإ�شبان وعقدت يف “�لبيت 

�لعربي” بفرعيه – مدريد وقرطبة.

خالل اجتماع عقد يف مقرها مبدريد

»ال�شارقة للكتاب« تبحث مع وزارة الثقافة االإ�شبانية برنامج م�شاركة 
اإ�شبانيا �شيف �شرف »ال�شارقة الدويل للكتاب 2021«
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"بالورقة  بحكاية  للم�شاركة  دف��ع��ك  �ل���ذى  م��ا  �ل��ب��د�ي��ة..  يف   •
و�لقلم"؟

�مل�شاريع  �أنا" من  " �أل  �أن م�شل�شل  �أولها  �أكر من �شبب،  - هناك 
�مل��ر�أة ب�شكل عام وكل ق�شة لها  �لناجحة �لتي تناق�س ق�شايا تهم 
على  �ل�شوء  وت�شلط  و�لقلم"  "بالورقة  وحكاية  ج��دي��دة،  حكاية 
مو�شوع مهم جد�ً مل يتم تناوله بهذ� �ل�شكل �لعميق فى �لدر�ما 
من قبل، بالإ�شافة �إىل �أن دور "ه�شام" ��شتفزين، ور�أيت �أنها فر�شة 
لتقدمي �شخ�شية �أخرج بيها عن �ملاألوف �أو عن �لأدو�ر �لتى قدمتها 
من قبل، وهذ� ما �أحر�س عليها د�ئماً لأننى ل �أريد �لتو�جد ملجرد 
�لتو�جد، ولهذ� �ل�شبب �أنا مقل يف �أعمايل و�أرف�س �أعمال كثرية، 
لأن مهم بالن�شبة ىل �أن �أقدم عمال جيد� و�شط جنوم �أحب �لعمل 

معهم، وهذ� توفر يف هذ� �مل�شل�شل .

فى  �ملميز  ما  ل��ك..  بالن�شبة   •
�شخ�شية "ه�شام"؟

عنى  ب��ع��ي��ده  �أن���ه���ا  �وًل   -
مت�������ام�������اً، و�أن�����������ا ك�������ان يف 
�شخ�شية  �أق���دم  �أن  ي��دي 
"يو�شف" �ل�شاب �لطيب 
�لذى يحاول �أن ي�شاعد 
�أن  �أردت  لكن  "ليلي"، 
�أو�شل �أن �لذى يت�شرف 
"ه�شام"  �شخ�شية  مثل 
لبد �أن يدرك �أنه غلط 

و�أن هذ� �لنموذج ب�شببه 
�ل���ك���ث���ري من  ت���دم���ري  مت 
ب�شبب  و�لأ����ش���ر  �ل��ف��ت��ي��ات 
تهورها ومر�شها �لنف�شي، 

خ�����ش��و���ش��اً �أن���ه مل 
ي���ب���در من 

�شخ�شية  يف  ظهر  وه��ذ�  �لنتقام،  يف  يفكر  جتعله  �أذى  �أي  �لبنت 
�أهتمت  �لتى  هي  لأنها  لها  وولئه  و�لدته  �أمام  "ه�شام" �ملهزوزة 
�أبيه عنه، وذلك ت�شبب له يف عقدة  به يف �لوقت �لذى تخلى فيه 
وجعله د�ئماً ي�شعر �أنه لن يجد �شخ�س يحبه وي�شتمر معه، لذلك 
حقيقة  م��ن  ي��ت��اأك��د  حتى  ح��ول��ه  م��ن  على  �لتج�ش�س  لفكرة  جل��اء 

م�شاعرهم.

كرهتها؟ �م  ه�شام  �شخ�شية  مع  تعاطفت  • هل 
لأن  �ل�شعور،  نف�س  للنا�س  ي�شل  �أن  و�أري���د  بالتاأكيد،  كرهتها   -
�شخ�شية مثل هذه ل يجب �أن حتب �أو نتعاطف معه، فنحن ن�شامح 
�أنه  �ل�شخ�س عندما يقرر �لرت�جع عن ت�شرفاته �ملوؤذية وعرتف 
�أ�شتمر على موقفه بالتاأكيد  �إذ� ما  مري�س ويبد�أ يف �لعالج، لكن 

ل ن�شاحمه.

�حلكاية؟ هذه  ر�شالة  ما  نظرك..  وجهة  • من 
- �حلكاية تعطى جر�س �إنذ�ر للبنات، وينبههم �أن ل 
�لأم��ان لأي �شخ�س، وحتذير لهم يف نف�س  يعطون 
و�أن  �ل�شخ�شية  �شورهم  على  يحافظو�  �أن  �لوقت 
يتم تاأمينها ب�شكل �أكرب حتى ل يكون من �ل�شهل 
لنا  تعر�س  �أنها  �إىل  وبالإ�شافة  لها،  �لو�شول 
�شورة ملا يحدث علي �ل�شو�شيال ميديا، فنحن 
�مل�����ش��اه��ري ع��ل��ى مو�قع  ك��ث��ري م��ن  ن���رى  �لآن 
�لتو��شل �لجتماعي ل يقدمو� �أي حمتوى 
�أنهم  ملجرد  �لأن��ظ��ار  لفتو  لكنهم  قيمة  له 
�أن  �جليد  فمن  م�شتفزه،  �أ�شياء  يقدمو� 
�ل��وق��ت �حلايل  نعر�س ه��ذه �لأ���ش��ي��اء يف 
من  حالة  خلقت  ميديا  �ل�شو�شيال  لآن 
هي  و�ل��ن��ا���س  �لع�شو�ئية، 
�ل����������ت����������ى 

يجب �أن تت�شدى لها.

�حللقات؟ على  �جلمهور  �أفعال  ردود  وجدت  • وكيف 
يل  ج��اءت  �حللقات  عر�س  فمع  ج���د�ً،  �أ�شعدتني  �لأف��ع��ال  ردود   -
�لكثري من �لر�شائل لق�ش�س حقيقية لنا�س حدث لهم و لبناتهم 
�أننا  �أ���ش��ع��ر  جعلني  ه��ذ�  و  عائلتها،  "ليلي" و  م��ع  ح��دث  م��ا  مثل 
يدركو�  �أن  �أريدهم  �لوقت  نف�س  يف  لكن  �لنا�س،  مل�س  عمل  قدمنا 
�أن �شخ�شية "ه�شام" بعيدة عنى متاماً، و �أنه جمرد دور بقدمها يف 
عمل ولي�س لها عالقة ب�شخ�شيتي �حلقيقة، لأنى جاءت ىل �لكثري 
من �لتعليقات من نوعية "كنا بنحبك ب�س كرهناك بعد �لدور ده" 
�زعجتني وجدت  �لتعليقات بقدر ما  "�نت طلعت ندل"، و هذه  و 

�أنها فر�شه لأى �شاب مثل "ه�شام " يعرف ر�أى �لنا�س فيه.

�لقر��شنة  م����ع  جت����رب����ة  ل���ي���ك  ك������ان  ���ش��خ�����ش��ي��اً  �أن�������ت  ه����ل   •
�لإلكرتونية؟

- بالفعل حدث ذلك معي منذ عدة �شنو�ت، �شخ�س �أر�شل يل لينك 
�إذ� م��ا كانت  م��ن ح�شاب با�شم �لإع��الم��ي ر�م��ي ر���ش��و�ن، وي�����ش��األ 
�ل�شور �لتى بد�خله �أنا من قمت بتنزيلها �أم �شخ�س �آخر، وبعد �أن 
فتحت �للينك فوجئت �أن ح�شابي مت غلقه، لكن متكنت فيما بعد 

من ��شتعادته مرة �أخرى .

ي�شر�  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �حل��ك��اي��ة  ك��و�ل��ي�����س  �أج�����و�ء  ع��ن  • ح��دث��ن��ا 
�للوزى؟

- �شبق وقدمنا معاً منذ �شنو�ت طويلة م�شل�شل "خا�س جد�ً"، ومل 
جتتمع �شو�أ م�شهد �أو �أثنن، وعندما جاءت �لفر�شة �أن جنتمع يف 
هذه �حلكاية حتم�شت جد�ً لأن ي�شرة �للوزي، �إن�شانه على طبيعتها 

ومريحه يف �لتعامل،
 وذ� �شيء مهم جد�ً بالن�شبة ىل �أن يكون هناك تفاهم مع �لأ�شخا�س 
و�لقلم"،  "بالورقة  حلقات  ت�شوير  وظ��روف  معهم،  �أعمل  �لذين 
كانت خمتلفة لأن �ملخرج حممد بكري، �لذى بد�أ معنا �لتح�شري�ت 
فى  يدخل  �أن  و��شطر  بكورونا  و�أ�شيب  معه  حلقة  �أول  و�شورنا 
�لعمل غري  ن�شعر مب�شوؤليه كبرية لآن خم��رج  ع��زل، فكنا  ف��رتة 
�لعمل  يكمل  �أن  ي�شتطيع  لن  �أن��ه  �أن عرفنا  �إىل  موجود معنا، 
وتويل مهمة �لإخر�ج م�شاعده �أ�شامة و�حلقيقة كان على قدر 

�مل�شوؤولية و�شاعدنا �أن نخرج باأح�شن �شورة.

�لعو�مل  ما  فرح"  "�لآن�شة  م�شل�شل  يف  ا  �أي�شً ت�شارك   •
�لتى دفعتك �لتو�جد به؟

ف��ري��ق عمل  ف��ي��ه��ا م��ع  �أت���ع���اون  �ل��ت��ى  �مل����رة �لأوىل  - لأن 
�ليزيد  �أبو  �أ�شماء  مع  قبل  �أتعاون من  فاأنا مل  �مل�شل�شل، 
�شو�أ يف فيلم ق�شري "ما تعال�س عن �حلاجب"، و�شعيد 
�ملوجودة  �ملو�هب  �أف�شل  من  لأنها  معها  بالتعاون  ج��د�ً 
�أنها  و�أ�شعر  لذيذة جد�ً  و  �شخ�شية جميلة  حالياً، وهى 
�شخ�س  فهي  �لعائلة،  من  �شخ�س  كاأنها  قريب  �شخ�س 
جمتهد وب�شيط ويتحمل �مل�شوؤولية و��شتمتعت بالتعاون 
�ملخرج  �تعاون فيها مع  �لتى  �لأوىل  �مل��رة  �أنها  معها، كما 

و�ئل فرج و�شعيد جد�ً بالعمل معه.

و"�لآن�شة  و�لقلم"  "بالورقة  حكاية  بعد  �جل��دي��د  م��ا   •
فرح"؟

عن  م��اأخ��وذ  وه��و   "207 "�لغرفة  م�شل�شل  لت�شوير  ��شتعد   -
ع�شري  تامر  و�إخ���ر�ج  توفيق،  خالد  �أحمد  �لكبري  للكاتب  رو�ي��ة 
تدور  �مل�شل�شل  و�أح��دث  عبد�لغفور،  وريهام  ف��ر�ج  حممد  وبطولة 
فى عام 1960 و�أن��ا �أح��د ن��زلء �لغرفة 207 �لتى ت��دور حولها 

�لأحد�ث.

ب�شنت �شيام تبداأ 
ت�شوير م�شاهدها يف 

فيلم "زومبي"
بد�أت �لفنانة  ب�شنت �شيام، موؤخر�ً ت�شوير م�شاهدها يف فيلم "زومبي". 

على  �لفيلم مع  �أح��دث  توريطها يف  يتم  دكتورة  ب�شخ�شية  �شيام   وتظهر 
ربيع وحمدي �ملريغني، يف �شكل ليت كوميدي.

كرمي  ربيع،  علي  مثل  �لنجوم  من  كبري  عدد  بطولته  يف  ي�شارك  و�لفيلم 
بجانب  ووي��زو،  �شيام،  وب�شنت  حممود،  حممد  �ملريغني،  حمدي  عفيفي، 
عدد من �شيوف �ل�شرف، ومن تاأليف �أمن جمال ووليد �أبو �ملجد و�إخر�ج 

عمرو �شالح.
يذكر �أن �لفنانة ب�شنت �شيام �شاركت موؤخر�ً يف بطولة م�شرحية "ليلتكم 
، �أحلان �ملهدي ،  �شعيدة" مع حممد على رزق، مرمي �ل�شكرى،مروة عيد 
ندمي ه�شام ،مالب�س هالة �لزهوي، ديكور عمرو عبد�هلل ، خمرج منفذ عال 
فهمي ، �لعر�س عن ق�شة مطربة �لكور�س لت�شيكوف، من كتابة و �إخر�ج  

خالد جالل.

للبنات اإنذار  جر�ض  والقلم"..  "بالورقة 

علي الطيب: ال اأريد التواجد ملجرد التواجد

جتتمع  اأن  ال�شهل  من  لي�ض  �شفات  واحل�شور"..  والتلقائية  "املوهبة 
جميعها يف فنان واحد، لكنه متكن باأدائه واختياراته اأن يحقق ذلك، 
فهو متكن من  اأقنع اجلمهور يف كل الأدوار التى قدمها �شواء كوميدي 
اأو تراجيدي، وفى كل عمل يخو�ض حتدى جديد ميتعنا به، هو الفنان 
"بالورقة  حكاية  فى  "ه�شام"  ب�شخ�شية  فاجاأنا  الذي  الطيب،  علي 
حديث  واأ�شبح  اأنا"،  "اإل  م�شل�شل  حلقات  �شمن  عر�شت  التى  والقلم" 

رواد مواقع التوا�شل الجتماعي، منذ بداية عر�ض احللقات، 

�أعلن �ملطرب جمد �لقا�شم عن �نتهائه من ت�شجيل �أغنيات �ألبومه 
�ألو�ن غنائية جديدة،  "باقة ورد" و�لذي يقدم من خالله  �جلديد 
�جلديد  �لغنائي  �ألبومه  �أن  �إىل  م�شري�  قريبا،  طرحه  �ملقرر  وم��ن 
ي�شم 10 �أغنيات يتعاون فيها مع عدد كبري من �ل�شعر�ء و �ملوزعن 
و�مللحنن، من بينهم �أحمد �شتا و�أحمد �لعربى و�شيد ر��شي و�شالح 

عطية وحممود �شوقى وبا�شم منري وحمادة ع�شمت.
و�أو�شح جمد �لقا�شم- يف ت�شريح لوكالة �أنباء �ل�شرق �لأو�شط -�أنه 
كان من �ملفرت�س �أن يتم طرح �ألبومه �لغنائي �جلديد خالل مو�شم 
�ل�شيف، ولكن مت تاأجيله لختيار موعد منا�شب، ب�شبب تاأثر مو�شم 

�ل�شيف بانت�شار فريو�س كورونا، و من �ملتوقع �أن يتم طرحه يف عيد 
�حلب �أو مع بد�ية ف�شل �ل�شتاء.

�ملهرجانات  �أغ���اين  موجة  مناف�شة  على  �لطربي  �لفن  ق��درة  وع��ن 
�ملنت�شرة حاليا، 

و  �أب���د�  ينتهي  ل��ن  و  �شيعي�س  �لطربي  �لفن  �إن  �لقا�شم  جم��د  ق��ال 
�أغاين  م���وؤدي  ق��درة  ظ��ل  يف  للغاية،  �شعبة  �أ�شبحت  �ملناف�شة  لكن 
�ملهرجانات على حتقيق �أرباح طائلة من �أغانيهم من خالل طرحها 
على من�شات �ل�شو�شيال ميديا و حتقيقها لن�شبة م�شاهد�ت مرتفعة، 
يف ظل تر�جع معدلت �ل�شتماع لألو�ن �لغناء �لطربية، منوها �إىل 

يف  �ملهرجانات  �أغ��اين  مع  تلتقي  �أن  ميكن  ل  �لطربية  �لأغ���اين  �أن 
�لإيقاع  �ملهرجانات تعتمد على  �أغ��اين  �أن  �أل��و�ن غنائية، خا�شة  �أي 
�لكلمات ب�شكل كبري بعك�س  �أو  �ملو�شوعات  �ل�شريع، ول تعتمد على 
�لأغاين �لطربية �لتي تعتمد على �ملو�شوع و�للحن و �لطرب ب�شكل 

كبري.
ب�شبب  لي�شت  �مل��ه��رج��ان��ات  �أغ���اين  �نت�شار  يف  �لأزم���ة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�جلمهور، فاجلمهور ماز�ل ي�شتمتع بالأغاين �لطربية، وهناك دور 
على �ملطربن يف تكثيف �إنتاجهم و�أعمالهم �لغنائية ملو�جهة �كت�شاح 

�أغاين �ملهرجانات لل�شو�شيال ميديا.

جمد القا�شم: الفن الطربي �شيعي�س ولن 
ينتهي اأبدا ولكن املناف�شة اأ�شبحت �شعبة
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اكت�شاف مواد م�شرطنة يف هواء ال�شقق
�كت�شف علماء جامعة رود �يالند �لأمريكية، مو�د كيميائية �شارة يف هو�ء 

�ل�شقق وريا�س �لأطفال و�ملد�ر�س.
 Environmental Science & Technology وت�شري جملة
�أماكن  ويف  منازلهم  يف  �لنا�س  يتنف�شه  �لذي  �لهو�ء  �أن  �إىل   ،  Letters

عملهم، ميكن �أن يكون ملوثا مبو�د كيميائية ت�شبب �ل�شرطان.
وت�شيف، حلل �لباحثون �لهو�ء يف عدد من غرف ريا�س �لأطفال ومبنى 
وخم�شة  وخمتربين،  لل�شجاد،  ومتجرين  للمالب�س  خم��زن  يف  وم�شتودع 
مكاتب، وف�شل در��شي و�حد، وغرفة تخزين و�حدة، وم�شعد. وعرو� فيها 
PFAS )مركبات ع�شوية ذ�ت  جميعا تقريبا على مو�د كيميائية �شارة 
�شال�شل كربون حل فيها �لفلور حمل �لهيدروجن(، و�أعلى تركيز كان يف 
منت�شف  منذ   PFAS �لكيميائية  �ملو�د  وت�شتخدم هذه  �ل�شجاد.  متاجر 
�لقرن �ملا�شي، يف جمالت خمتلفة يف جميع �أنحاء �لعامل، وب�شورة خا�شة 
�ملقاومة للماء وخيوط تنظيف �لأ�شنان  �لتغليف و�لأن�شجة  �إنتاج مو�د  يف 
وت�شبب  �ل�شجاد.  تنظيف  وم��و�د  �لتجميل  وم�شتح�شر�ت  �ل�شفاه  و�أحمر 
هذه �ملركبات م�شكالت �شحية خطرية من �ل�شرطان �إىل �لعقم وم�شكالت 
يف منظومة �ملناعة. وجميع هذه �ملو�د �إما تبقى ثابتة يف �لبيئة، �أو تتحلل 

�إىل مو�د �شامة ثابتة.

علماء يح�شنون دواء عاما لعالج ال�شرطان
�ل�شرطان  ع��الج  فعالية  رف��ع  م��ن  �لتقنية  توم�شك  جامعة  علماء  متكن 
با�شتخد�م �لأكتينيوم225- بن�شبة 40 باملئة، وذلك بابتكار غالف نانوي 

خا�س، يحمي �جل�شم من نو�جت �نحالله �ل�شامة.
 ،ACS Applied Materials & Interfaces وت�شري جملة 
 -233 �ليور�نيوم  �أكتينيوم225- نظري م�شع، ينتج عن �نحالل  �أن  �إىل 
�أنو�ع  �ل��و�ع��دة يف ع��الج خمتلف  �مل�شعة  �مل���ادة م��ن �لأدوي���ة  . وتعترب ه��ذه 
�ل�شرطان. لأن نظري �لأكتينيوم يطلق ج�شيمات �ألفا �لتي ت�شيب �خلاليا 
�ل�شرطانية بدقة عالية، دون �أن مت�س �خلاليا �ل�شليمة. ولكن �مل�شكلة يف 
�لتي ترت�كم  �ل�شامة جد�،  �مل��ادة، تكمن يف نو�جت �نحاللها  ��شتخد�م هذه 
يف �ل��ك��ب��د و�ل��ك��ل��ى و�ل��ط��ح��ال، م��ا مي��ن��ع ����ش��ت��خ��د�م��ه ع��ل��ى ن��ط��اق و����ش��ع يف 

�مل�شت�شفيات.
�مل�شكلة،  ه��ذه  حل  من  �لتقنية  للعلوم  توم�شك  جامعة  علماء  متكن  وق��د 
�لنظائر  ي�شاعد على حتييد   ، �لنظري  نانوي لهذ�  بابتكار غطاء بروتيني 

�ل�شامة ويح�شن �لفعالية �لعالجية لأكتينيوم225- بن�شبة 40 باملئة.
�أي��ام، يف   10 �أن عمر �لن�شف لالأكتينيوم225- هو  وجت��در �لإ���ش��ارة، �إىل 
حن يبقى �لغ�شاء �لنانوي يف �جل�شم ملدة �أ�شبوعن على �لأقل. وقد �أظهرت 
نتائج �ختبار �لعقار �جلديد على �حليو�نات، �أن تر�كم �لنظائر �ل�شامة يف 
�جل�شم ل يزيد عن خم�شة باملئة، يف حن يرت�وح حجم �لرت�كم من دون 

�لغ�شاء �لنانوي بن 30 و50 باملئة.

بالعامل؟ ال�شناعية  املائية  القنوات  اأطول  هي  •  ما 
قناة �ل�شوي�س مب�شر.

الأدغال  كروم  �شجر  من  احلمر  الهنود  • ا�شتخل�ض 
مادة ي�شكبونها يف مياه الأنهار فت�شل حركة الأ�شماك 

ثم تطفو على ال�شطح ما ا�شم هذه املادة ؟
 تامبو 

ارتفاعا؟ اكرث  القارات  • اأي 
�لقارة �ملتجمدة �جلنوبية

بالثعبان؟ ال�شم  حا�شة  توجد  مكان  اأي  • يف 
�لل�شان.

• من املعروف اأن الأع�شاب املخية عددها 12 ع�شب 
فما هو ترتيب ع�شب ال�شمع؟

�لع�شب �لثامن
مو�شى؟ نبيه  عليه  اهلل  كلم  الذي  اجلبل  ا�شم  • ما 

جبل �لطور ب�شيناء.

تزيد  �لدهون  �أن  هو  و�ل�شبب  �ملر�رية  �حل�شاة  تكّون  �ىل  يوؤّدي  �لطعام  يف  �لدهون  كرة  �أن  تعلم  • هل 
�مل��ر�رة لفرتة طويلة من �حل�شيات  من ن�شبة �لكول�شرتول وهذ� �لأخري هو من بقاة �حل�شيات و�ن عانت 

فاأنها قد توؤّدي �ىل ��شابتها بال�شرطان.
325غم  فهو  �ملتو�شط  وزنه  �أما   . �أبعاده  وكذلك  �آخر  �ىل  �شخ�س  من  يختلف  �لقلب  حجم  �أن  تعلم  •هل 

بالن�شبة للرجال �أما متو�شط وزنه عند �لن�شاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم �جل�شم ووزنه.
�أو 37843200  �أو .432 خفقة يف �ل�شاعة  •هل تعلم �أن معّدل خفقات �لقلب ي�شل �ىل 72 خفقة يف �لدقيقة 

يف �ل�شنة.
�لأ�شخا�س  كبد  من  �أ�شخم  �أو  �أ�شمن  يكون  �لكحول  على  �ملدمنن  �لأ�شخا�س  عند  �لكبد  �أن  تعلم  • هل 
�أ�شباب  وهناك  �لكبد  يت�شّمع  وبالتايل  لل�شحوم  م��اأوى  في�شبح  بامل�شكر�ت  َي�شُمن  �لكبد  لأن  مدمنن  �لغري 

�أخرى لت�شّمع �لكبد ولكن �لإدمان يف مقدمتها.
�حليو�نات  من  �لكثري  كبد  �أن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرة  و�حد  ع�شو  يف  عديدة  باأع�شاء  ي�شمى  • �لكبد 

ي�شتعمل كعالج فّعال لفقر �لدم �خلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�شا  �أكر  �لأربعن  �أو  �لثالثن  �شن  تخّطو�  �لذين  �لرجال  �أن  تعلم  • هل 

رب �ضارة نافعة
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ال�شوكولتة 

ك�شفت نتائج در��شة �أجر�ها علماء �أمريكيون �أن تناول �ل�شوكولتة �ملحتوية 
على �أكر من 70 % من �لكاكاو تقلل �حتمال �ل�شابة باأمر��س �لقلب 

و�لأوعية �لدموية.
�أجروها  �لتي  �لدر��شة  نتائج  من  �ل�شتنتاج  هذ�  �إىل  �لعلماء  تو�شل  وقد 
على 44 �شخ�شاً يعانون من �لوزن �لز�ئد، كان عليهم تناول 70 جم من 

�ل�شوكولتة �لد�كنة يومياً ملدة �شهر كامل.
ب�شورة منتظمة  بكميات معقولة  �ل�شوكولتة  تناول  �أن  للباحثن  و�ت�شح 
�خلرة  تكون  ومينع  �لدموية  �لأوعية  مرونة  ��شتعادة  يف  ي�شاعد  يومياً، 
 �لدموية وبالتايل يقلل �حتمال �لإ�شابة باحت�شاء �لقلب و�لدماغ )�جللطة(.

يف �شاحة �جلامعة و�شعت ورقة بي�شاء كبرية حتمل خرب�ً ل�شباق �جلري جائزته كبرية ..كانت �جلائزة مطمع 
للكثري منهم فهب كل �لريا�شيون لالأ�شرت�ك يف �شباق �لعدو �ملنتظر .

كانت �مل�شافة طويلة وو�ظب �لكثريين على �لتدريب �ل �ن �حدهم وهو تومي فكر كثري�ً، وهو يتدرب نعم لكن 
من ي�شمن له �نه �شيفوز .. جل�س يف بيته يفكر حن دخل �شقيقه �لتو�أم لي�شاأله عما ي�شغل تفكريه وعندما �شمع 
ق�شته رد عليه بخبث رمبا لن ت�شتطيع �ن تك�شب لكنا معاً ن�شتطيع ذلك .. هى خدعة ب�شيطة ولكن مفيده فما 
ر�أيك �ن ن�شرتك معاً ولكن باأ�شمك �نت تومى �نت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل �نا �ل�شباق، 
نلب�س مالب�س و�حدة ونحمل نف�س �لرقم، وكما ترى لن ي�شتطيع �حد �ن ي�شك يف �شيئ �بد� فاأنا و�نت �شورة 
و�حدة ل�شخ�شن.. رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�شباق �شيمر على �ماكن كثرية ملتوية 

ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم.
يوم �ل�شباق، �تفقا ودر�شا �خلطة معاً وقاما بفح�س �لطريق وكل ز�وية �شيمر عليها �ملت�شابقون، و�مام �ملر�آه 
وقفا معاً ..�نهما متطابقان متاماً، تومي �خذ موقعه بن �ملت�شابقن �ما روبرت فقد ذهب ب�شيارته �إىل حيث 
من �ملنتظر �ن يتقابال فيتبادل �لأثنن مكانهما.. وبد�أ �ل�شباق و��شرع تومي ببذل كل ما يف و�شعه جرى بكل 
قوته وهلل �جلميع من حوله، جرى وجرى ب�شرعه حتى ي�شل �إىل �ملكان �لذي �شيقابل فيه روبرت ليحل حمله، 

لكنه مل يعرف �ن روبرت قد �نقلبت �شيارته و��شيب ول �حد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة �غماء �شديدة و�لوقت مير به وهو ل يدرى �ما تومي فقد رك�س بكل قوته وو�شل �إىل �ملكان 
ومل يجد �شقيقه فظن �نه خدعه فاأكمل �ل�شباق بكل قوة وبكل غيظ �ي�شاً وكلما جرى �ق�شم بينه وبن نف�شه �ن 
يلقنه در�شاً لن ين�شاه .. مع و�شوله خلط �لنهاية �شفق �جلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �شعادته 
..�ما روبرت فقد وعى لنف�شه و�فاق لريى �ن �لدنيا قد �ظلمت حوله جل�س ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�شه 
وعاد للبيت مثخنا باجلر�ح وهناك عرفت �لأ�شرة ما حدث وقال �لأب: رمبا فعل �هلل ذلك لتعرف مدى قدرتك 
على �جتياز مثل هذ� �ل�شباق.. حمد تومى �هلل على جناة �شقيقه وعلى نيله �جلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت 

يف �لأمر ما ��شتطاع �ن يكمل �ل�شباق ورب �شارة نافعه. 

طيور البجع ذات املنقار الطويل جتل�ض على درابزين ج�شر يف كولومبو. ا ف ب

�أعلنت �لدكتورة �إيرينا ليزون، خبرية �لتغذية �لرو�شية، �أن ثمار �لتوت 
�لربي و�لعنب �لربي )عنب �لبقر( ت�شاعد على تعزيز منظومة �ملناعة 

يف �خلريف قبل بد�ية مو�شم �لربد.
�لثمار  ه��ذه  �أن  �إىل  "�شبوتنيك"،  ل��ر�دي��و  ح��دي��ث  يف  �خل��ب��رية  وت�شري 
�إىل  بالإ�شافة  لل�شحة  مفيدة  عديدة  مكونات  على  حتتوي  �خلريفية 

�أنها تعزز منظومة �ملناعة قبل بد�ية مو�شم �لربد.
وتقول، "حتتوي هذه �لثمار على ن�شبة ب�شيطة من �ل�شكر ل تزيد عن 
10 باملئة، ولكنها حتتوي على ن�شب جيدة من �لأحما�س �لع�شوية �ملفيدة 
جد� وكذلك على �لفيتامينات و�لعنا�شر �ملعدنية. فمثال يحتوي �لتوت 
�لربي cranberries على ن�شبة عالية من فيتامن C. كما حتتوي 
هذه �لثمار على ن�شبة عالية من م�شاد�ت �لأك�شدة وبيوفالفونويد�ت، 
�ملفيدة للمناعة، و�لقلب و�لأوعية �لدموية، و�لب�شر". لذلك ت�شتخدم 

كثمار طبية".

وت�شيف �خلبرية، تبقى هذه �لثمار طازجة خالل فرتة طويلة، ما ي�شمح 
بالحتفاظ بجميع خ�شائ�شها �ملفيدة، وهذ� ما مييزها عن �لفو�كه �لتي 

ل ميكن �لحتفاظ بها طازجة خالل فرتة طويلة.
�لثالجة،  يف  بها  و�لحتفاظ  �مل��اء  يف  �لثمار  ه��ذه  و�شع  "ميكن  وتقول، 
�أن تبقى �شاحلة  �أو �لقبو. لذلك ل حاجة ل�شنع �ملربى منها من �أجل 

لال�شتهالك".
وت�شيف، ميكن ��شتخد�م هذه �لثمار يف طهو �للحوم �ملختلفة. وتقول، 
"مكونات هذه �لثمار تتفاعل جيد� مع �لربوتينات وحتفز عمل �ملعدة. 
�حلديد  �مت�شا�س  عملية  حت�ّشن   С فيتامن  على  �حتو�ئها  وبف�شل 

�ملوجود يف �للحوم".
وت�شري �خلبري، �إىل �أنه عند ��شتخد�م هذه �لثمار يف �لطهو. تفقد 20-

30 باملئة من �لعنا�شر �ملفيدة. وهذ� �أقل بكثري مما تفقده عند �شنع 
�ملربيات منها.

مواد غذائية لتعزيز املناعة يف اخلريف


