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�أ�صبح غ�سل اليدين املتكرر �أمراً ال بد منه يف ظل جائحة كورونا ،ومع
اق�تراب ف�صل ال�شتاء� ،أ�صبحت احلاجة �إىل االعتناء بب�شرة �أيدينا
�ضرورة ملحة ،لأنها رقيقة وتفقد الرطوبة ب�سهولة ،مما يجعلها
عر�ضة للتهيج واجلفاف.
ولتجنب �أي �أ�ضرار على ب�شرة �أيدينا يف ال�شتاء ،ال بد من البحث عن
�سمات معينة �أثناء اختيار غ�سول اليدين.
فيما يلي �أه��م ال�سمات التي يجب البحث عنها يف غ�سول اليدين،
بح�سب ما �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا:
خ�صائ�ص احل��م��اي��ة م��ن اجل��راث��ي��م :تعترب احل��م��اي��ة م��ن اجلراثيم
م�س�ألة �أ�سا�سية عندما يتعلق الأمر بغ�سل اليدين ،فمن ال�ضروري �أن
ي�ساعد املنظف يف تخلي�ص �أيدينا من جميع الأو�ساخ واجلراثيم.
وتنت�شر العدوى عادة عندما تلم�س الأي��دي امللوثة الوجه والعينني
والأنف والفم مما ي�سهل و�صول اجلراثيم �إىل اجل�سم.
رائ��ح��ة تعزز امل���زاج :الرائحة لها ت���أث�ير كبري على مزاجنا ،وميكن
للم�ستخل�صات الفاكهية والزهرية والقائمة على الزيوت يف غ�سول
اليدين �أن ت�ضفي روائح العطر على اليدين وت�ساعد يف رفع احلالة
املزاجية والإيجابية .التغذية :ال يقت�صر غ�سول اليدين اجليد على
حماية اليدين من اجلراثيم وتنظيف ال�شوائب فح�سب ،بل يرتك
�أيدينا ناعمة ورطبة �أي�ضاً .ميكن �أن ي�ساعد املزيج املثايل من املكونات
وال�صيغة ال�صحيحة على ترطيب الب�شرة وتنعيمها .لهذا ال�سبب،
اخرت دائ ًما غ�سول اليدين الذي له خ�صائ�ص ترطيب حتافظ على
نظافة يديك وجتعلها ناعمة ون�ضرة � ً
أي�ضا.

قرية ميلك كل �ساكن فيها �أغنية خا�صة به
كونغثونغ قرية نائية تقع بعيدًا يف ت�لال والي��ة ميغااليا الهندية،
لديها تقليد فريد يعود �إىل قرون ،حيث يتم �إعطاء كل �ساكن فيها
ا�س ًما عاد ًيا و�أغنية خا�صة به عند الوالدة ،وكالهما ي�شكالن هويته.
ومت تر�شيح كونغثونغ م���ؤخ�� ًرا مل�سابقة "�أف�ضل القرى ال�سياحية"
التي تنظمها منظمة ال�سياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة ،وذلك
جلمالها الطبيعي و�سكانها امل�ضيافني ،وتقاليد الت�سمية الفريدة
�شخ�صا ل��دى كل منهم ا�سم
فيها .ويبلغ ع��دد �سكان القرية 650
ً
ع��ادي ي�ستخدمه للأغرا�ض الر�سمية ،بالإ�ضافة �إىل �أغنية �صفري
و�صنعت ه��ذه الأغاين
ف��ري��دة ق��ام بت�أليفها �آب��ا�ؤه��م عند والدت��ه��مُ ،
خ�صي�صا لهم ،و ُت�ستخدم ك�أ�سماء حامليها ط��وال حياتهم ،ومتوت
ً
معهم عندما يحني �أجلهم.
ونظراً لأن كل �شخ�ص يف قرية كونغثونغ ي�ستخدم ا�سم �أغنيته حمل ًيا،
فقد �أ�صبح املجتمع اجلميل معرو ًفا با�سم قرية ال�صفري الهندية.
وق��ال �شيدياب خوجن�سيت ،وهو من مواطني كونغثونغ ،ملرا�سل بي
بي �سي م�ؤخ ًرا "�إنه تعبري عن حب الأم اجلامح وفرحها عند والدة
طفلها� .إنها مثل �أغنية قلب الأم ،مليئة باحلنان".
ويطلق على هذا التقليد ا�سم جينغراوي جاوبي ،والذي يعني "�أغنية
اجلدة" ،وهو تقليد قدمي ال يعرف �أح��د متى ب��د�أ ،وتعتقد القبائل
الثالث التي تعي�ش يف القرية �أن ا�ستخدام الأغ���اين ك�أ�سماء �أثناء
ال�صيد يف الغابة يبعد الأرواح ال�شريرة ،وعلى مر ال�سنني ،ح�صلت
الأغ��اين التي ت�شبه ال�صفري على وظيفة �أخ��رى ،لأنها �سهلت على
ال�سكان املحليني االت�صال ببع�ضهم البع�ض عرب امل�سافات الطويلة.

بعد ن�صف قرن� ..سيدة تعرث على خامتها املفقود
عرثت �سيدة �أ�سكتلندية م�ؤخرا ،على خامت زواجها الذي فقدته قبل
 50عاما ،م�ستعينة بجهاز ك�شف املعادن.
وا�ستعانت ماك �سوين بدونالد ماكفي الذي يبحث عن املعادن كنوع
من الهواية ،للعثور على خامتها الذي �أ�ضاعته قبل  50عاما ،بينما
كانت جتمع البطاطا يف �أحد املزارع.
و�أم�ضى ماكفي ثالثة �أيام يف البحث عن اخلامت يف ذات املنطقة التي
ذكرت ماك �سوين �أنها �أ�ضاعته فيه ،ح�سبما نقلت �شبكة "يو بي �آي"
للأنباء.
وبعد عثورها على اخلامت ،علقت ماك �سوين قائلة�" :صدمت ملا عرث
على خامتي الذي ال يزال منا�سبا لالرتداء ويف حالة جيدة .اعتقدت
�أين لن �أراه جمددا" .و�أ�ضافت�" :س�أرتديه دائما �إىل جانب اخلامت
الذي �أهداه زوجي الراحل جون يل عندما �أ�ضعته".

دونالد ترامب ي�شتكي من
ابنه بارون ..ماذا فعل؟

قال جوناثان كارل ،مرا�سل قناة "�أي بي
�سي نيوز" املخ�ضرم� ،إن الرئي�س ال�سابق
دون���ال���د ت��رام��ب �شبهه ذات م���رة بابنه
بارون ترامب ،الذي ال يعرب له عن حبه
ب�صوت عال.
وروى ك���ارل الق�صة �أث��ن��اء ظ��ه��وره على
���ش��ب��ك��ة "�سي �إن �إن" ل��ل�تروي��ج لكتابه
اجلديد "اخليانة :الف�صل الأخ�ير من
برنامج ترامب �شو".
و�س�أل مذيع "�سي �إن �إن" ك��ارل عما �إذا
كانت هناك �أي ق�ص�ص مت التغا�ضي عنها
يف كتابه وال��ت��ي تك�شف حقيقة ترامب
خلف الأبواب املغلقة.
و�أج������اب ك�����ارل ب���ال���ق���ول" :قال ترامب
ذات م����رة- :ج���ون���اث���ان �أن���ي���ق ج����دا� ،إنه
مثل ابني .-ثم وا�صل ترامب احلديث
م���ع اب���ن���ه- :ه����ل حت���ب وال�������دك؟ �أن�����ا ال
�أعرف."-
و�أ�ضاف كارل" :يبدو �أن دونالد ترامب
يقارنني بابنه امل��راه��ق ،ب��ارون ،ال��ذي ال
يعرب له عن حبه ب�صوت عال".
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كيف تختار غ�سول اليدين املنا�سب يف ال�شتاء؟

درا�سة تك�شف كيف ي�ساعد ارت�شاف
القهوة يوميا يف حرق دهون البطن

 3مليون �إيطايل يعتقدون
�أن كورونا خرافة

وجبة خفيفة ورخي�صة تخف�ض
م�ستويات ال�سكر بغ�ضون دقائق

متيل م�ستويات ال�سكر يف الدم �إىل االرتفاع بعد
تناول الطعام ،مما ميكن �أن ميثل م�شكلة �إذا
كان ال�شخ�ص م�صا ًبا بداءال�سكري من النوع
 .2ولكن ثبت علم ًيا �أن وجبة خفيفة
ورخي�صة الثمن ق��د يكون لها ت�أثري
معاك�س يف غ�ضون دقائق من تناولها،
وفقا ملا ن�شرته �صحيفة "�إك�سربي�س"
الربيطانية.
مقاومة الإن�سولني
ينبع مر�ض ال�سكري من النوع  2من خلل يف طريقة
معاجلة اجل�سم للأن�سولني ،ال��ذي يفرزه البنكريا�س
لتنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم يف اجل�سم .ولكن يتم
�إعاقة �إنتاج الإن�سولني �إذا ك��ان ال�شخ�ص م�صا ًبا بداء
ال�سكري من النوع  ،2مما ي���ؤدي �إىل ارتفاع م�ستويات
ال�سكر يف الدم .ميكن �أن ت�ؤدي م�ستويات ال�سكر يف الدم
غري املنتظمة �إىل �إح��داث فو�ضى يف اجل�سم ،لذا يجب
�أن يحر�ص املري�ض بداء ال�سكري من النوع الثاين على
�أن يتبع �إجراءات وو�سائل بديلة للتحكم وال�سيطرة على
ثباتم�ستويات ال�سكر يف الدم.
يكون خطر ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم �أكرث حدة
بعد تناول الطعام لأنه عندما يه�ضم املري�ض الطعام يف
املعدة ترتفعامل�ستويات ب�شكل حاد .وحل�سن احلظ ،ف�إن
بع�ض الأطعمة تقاوم ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم يف
غ�ضون دقائق من تناولها.
نتائج �أحدث بحث علمي
ت�شري الأبحاث �إىل �أن تناول الزبيب ي�ؤدي �إىل مقاومة
ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم .ووفقا ملا جاء يف نتائج
�أحدث درا�سةمت ن�شرها يف دوريةThe Physician
and Sportsmedicine.
قيمت الدرا�سة الع�شوائية ،التي ا�ستمرت � 12أ�سبو ًعا
ت���أث�ير اال���س��ت��ه�لاك ال��روت��ي��ن��ي للزبيب ال��داك��ن مقابل
ال��وج��ب��ات اخلفيفة امل�صنعة ال��ب��دي��ل��ة ع��ل��ى م�ستويات
الغلوكوز يف  51م�شار ًكا يف الدرا�سة يعانون من مر�ض
ال�سكري من النوع 2.
يف غ�ضون  120دقيقة
وجاءت النتائج �أن �أولئك الذين تناولوا الزبيب �شهدوا

ً
ريا بن�سبة  23%يف م�ستويات الغلوكوز
انخفا�ضا كب ً
بعد الأكل.
يتم �إج���راء اختبار قيا�س م�ستويات ال�سكر يف ال��دم يف
غ�ضون �ساعتني من تناول وجبة ملعرفة كيف ي�ستجيب
ج�سم املري�ضلل�سكر والن�شا بعد تناول وجبة.
وت��ع��ن��ي ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة �أن ال��زب��ي��ب ي�����ؤدي �إىل خف�ض
م�ستويات ال�سكر يف ال��دم للم�شاركني يف غ�ضون 120
دقيقة من تناوله.
غلوكوز ال�صائم
وب��امل��ق��ارن��ة �أي���ً��ض��ا م��ع ال��وج��ب��ات اخلفيفة ،ف����إن �أولئك
الذين تناولوا الزبيب لديهم انخفا�ض بن�سبة  19%يف
الغلوكوز ال�صائم و 0.12%يف الهيموغلوبني�  A1cإنقا�ص الوزن
ت�ساعد الأطعمة منخف�ضة امل�ؤ�شر اجلالي�سيمي ،التي
(HbA1c).
�إن الغلوكوز ال�صائم هو متو�سط م�ستويات الغلوكوز ت�سبب تباط�ؤ يف ارتفاع وانخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف
(ال�سكر) يف الدم بعد ثماين �إىل � 10ساعات من ال�صيام الدم على ال�شعور بال�شبع لفرتة �أطول ،وبالتايل ف�إنها
وHbA1c هو متو�سط م�ستويات الغلوكوز (ال�سكر) ميكن �أن تكون مفيدة يف التحكم يف ال�شهية وت�ساعد
على �إنقا�ص الوزن.
يف الدم خالل ال�شهرين �إىل الثالثة �أ�شهر املا�ضية.
انخفا�ض كبري يف �ضغط الدم
ع�لاوة على ذل��ك ،ف�إنه باملقارنة � ً
أي�ضا ب�أولئك الذين �أعرا�ض �صامتة
ت��ن��اول��وا ال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة امل�����ص��ن��ع��ة ال��ب��دي��ل��ة ،ف�إن ت��ك��م��ن خ��ط��ورة داء ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين يف �أن
ً
ريا الكثري املر�ضى امل�صابون به ال يدركون �أنه ال�سبب وراء
املجموعة التي تناولت الزبيب �شهدت
انخفا�ضا كب ً
الأعرا�ضال�صامتة التي ال جتعلهم ي�شعرون بال�ضرورة
يف قراءة �ضغط الدم.
وخ��ل�����ص ال��ب��اح��ث��ون �إىل �أن���ه "ب�شكل ع���ام  ،ت��دع��م هذه بالتوعك �أو الإعياء ،حيث ت�شمل ما يلي:
ال��ب��ي��ان��ات ال��زب��ي��ب ك��ب��دي��ل ���ص��ح��ي م��ق��ارن��ة بالوجبات • التبول �أكرث من املعتاد وخا�صة يف الليل
اخلفيفة امل�صنعة بخا�صة للمر�ضى الذين يعانون من • ال�شعور بالعط�ش طوال الوقت
• ال�شعور بالتعب ال�شديد
مر�ض ال�سكري من النوع 2".
• فقد الوزن دون حماولة �إنقا�صه
• حكة حول الأع�ضاء التنا�سلية
ال�سر يف فوائد الزبيب
ي�شري الباحثون �إىل �أن ت�أثري خف�ض ن�سبة ال�سكر يف • ت�ستغرق اجلروح وقتًا �أطول لل�شفاء
الدم نتيجة لتناول الزبيب ال يعد �أم�� ًرا مفاج ًئا ،حيث • عدم و�ضوح الر�ؤية.
حت��ت��ل ال��ف��اك��ه��ة امل��ج��ف��ف��ة مرتبة منخف�ضة يف م�ؤ�شر
ن�سبة ال�سكر يف الدم� ،GIأو امل�ؤ�شر اجلالي�سيمي ،وهو
مقيا�س ت�صنيف ي�ستخدم لتحديد كيفية ت�أثري �أي نوع
معني من الكربوهيدرات على ن�سبة ال�سكر يف ال��دم يف
ج�سم الإن�سان.
وي��ت��م تق�سيم الأط��ع��م��ة املنخف�ضة �أو املتو�سطة من
GI ب�شكل �أبط�أ وت�سبب ارتفا ًعا تدريج ًيا يف م�ستويات
ال�سكر يف ال��دم مب��رور ال��وق��ت ،وت�شمل بع�ض الفاكهة
واخل�ضروات والأطعمة امل�صنوعة من احلبوب الكاملة،
مثل ال�شوفان والع�صيدة.

ق�ضاء الآباء وقت ًا مع �أطفالهم
يغري تركيبة الدماغ

ك�شفت درا�سة جديدة �أن الآباء الذين يق�ضون
وق�� ًت��ا �أط����ول م��ع �أط��ف��ال��ه��م لديهم
بنية دماغية خمتلفة عن الآباء
ال��ذي��ن يق�ضون وق��ت��اً �أقل مع
الأطفال . ووجد باحثون من
جامعة �إ�سيك�س �أن الرجال
ال��ذي��ن يرغبون يف امل�شاركة
بن�شاط يف رع��اي��ة الأطفال
واال����س���ت���م���ت���اع بالوقت
م��ع �أطفالهم ،لديهم
منطقة ما حتت املهاد
�أك�ب�ر  -وه���ي منطقة
ب����ح����ج����م ال��������ل��������وزة يف
الدماغ معروفة ب�أنها
ت��ل��ع��ب دوراً رئي�سياً
يف التعلق والأبوة
والأمومة.
ال������ف������ري������ق غري
م���ت����أك���د مم���ا �إذا
كان حجم منطقة

ما حتت املهاد تزداد ا�ستجاب ًة لق�ضاء الوقت مع
الأطفال� ،أو ما �إذا كان بع�ضالرجال يولدون
بحجم �أكرب لهذه املنطقة .وبغ�ض النظر عن
ذل��ك ،ي���أم��ل الفريق �أن ت�ساعد النتائج على
فهم العالقات ب�ين الأطفال و�آب��ائ��ه��م ب�شكل
�أف�ضل .ويف الدرا�سة ،قام الفريق مب�سح �أدمغة
� 50أباً ،وقام امل�شاركون �أي�ضاً مبلء ا�ستبيانات
ح��ول معتقداتهم يف تقدمي الرعاية ومدى
ا�ستمتاعهم ب��ال��وق��ت م��ع �أط��ف��ال��ه��م ،وك�شفت
النتائج �أن الرجال الذين �سجلوا درجات �أعلى
يف ك�لا اال�ستبيانني ك��ان لديهم حجم �أكرب
من منطقة ما حتت املهاد .وقالت الدكتورة
با�سكال فرتي�شكا ،التي ق��ادت ال��درا���س��ة" :يف
العديد من املجتمعات ،ازدادت م�شاركة الآباء
يف الأب�����وة والأم����وم����ة ب�شكل ك��ب�ير ،ويرغب
الرجال يف ق�ضاء املزيد من الوقت والتوا�صل
الوثيق مع �أطفالهم ،فهم يريدون �أن ي�صبحوا
�آباء �أكرثانخراطاً وثقة ،لقد �أظهرنا الآن �أن
هذه املعتقدات املتعلقة بتقدمي الرعاية ميكن
تتبعها بعمق يف �أدمغة الآباء".

ك�������ش���ف  6%م����ن الإي���ط���ال���ي�ي�ن،
ميثلون حوايل ثالثة مليون فرد،
عن اعتقادهم ب�أنه ال وجود جلائحة
كورونا ،بالتزامن مع اكت�شاف 17
�ألف �إ�صابة جديدة باملر�ض خالل
ال�ساعات الـ 24املا�ضية ،م��ا دفع
احلكومة التخاذ �إج��راءات جديدة
الح��ت��واء ال��ف�يرو���س �ستدخل حيز
ال��ن��ف��اذ اع��ت��ب��اراً م��ن ي���وم االثنني
املقبل م��ع ق��رب حلول احتفاالت
�أعياد امليالد.
و�إ������ض�����اف�����ة �إىل ه������������ؤالء ،اعترب
� 10.9%أن اللقاحات غري فعالة
وال ج��دوى منها ،وق��ال 31.4%
�إن ال���ل���ق���اح���ات جم������رد عقاقري
جت��ري��ب��ي��ة ،ور�أى � 12.7%أن
العلم يت�سبب يف �أ���ض��رار �أك�بر من
املنافع ،بح�سب اال�ستطالع الذي
�أج����راه م��رك��ز درا���س��ات اال�ستثمار
االج��ت��م��اع��ي (���س��ي��ن�����س��ي�����س) حول
الو�ضع االجتماعي يف البالد.
وت�����ظ�����ه�����ر ال�������درا��������س�������ة "تف�شي
ال��ل��ام�����ع�����ق�����ول�����ي�����ة يف ال���ن�������س���ي���ج
االجتماعي" ل��ل��ب�لاد و�أن هناك
ب�ين الإي��ط��ال��ي�ين "ا�ستعداداً غري
منطقي لت�صديق خ��راف��ات تعود
لع�صر ما قبل احلداثة ،و�أحكاماً
م�سبقة راف�ضة للعلم ،ونظريات
وتكهنات م�ؤامرة ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة".
يف ال��وق��ت ذات����ه� ،أك����دت ال�سلطات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة �أن �إيطاليا
ت�����ش��ه��د "ارتفاعاً م���ل���ح���وظ���اً يف
�إ�صابات كورونا اجلديدة للأ�سبوع
ال�ساد�س على التوايل ،خا�صة بني
من هم �أقل من  20عاما ،وكذلك
يف الفئة العمرية ب�ين  30و49
عاماً".

ليدي غاغا تفوز بجائزة �أف�ضل
ممثلة عن House of Gucci
�أع��ل��ن��ت دائ�����رة ن��ق��اد ال�����س��ي��ن��م��ا يف
ك ع����ن ت����واج����د النجمة
ن���ي���وي���ور 
ال���ع���امل���ي���ة ل����ي����دي غ�����اغ�����ا� ،ضمن
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��زه��ا ل��ه��ذا العام،
بعد ت�ألقها يف ال�سينما اليابانية
والإي��ط��ال��ي��ة والغربية وح�صولها
على تقييمات مرتفعة عن فيلمها
الأخري .House of Gucci
ووف���قً���ا ل��ت��ق��ري��ر ن�����ش��رت��ه �صحيفة
"فاريتى" ،ف����إن النجمة العاملى
ل����ي����دى ج�����اج�����ا ،ح�������ص���ل���ت ع����ل����ى
ج��ائ��زة �أف�����ض��ل ممثل ة ع��ن فيلمها
. House of Gucci

امل�سكوف العراقي يف خطر..
�أزمة املياه تنذر بجفاف كارثي

على �ضفاف نهري دجلة والفرات ،متثل موائد �شواء الأ�سماك منظرا معتادا
لدى العراقيني ،املحبني خلريات نهريهما� ،إذ متثل �أكلة امل�سكوف العراقي،
ركيزة �أ�سا�سية يف مطبخ بالد الرافدين ،بل ذاع �صيتها يف دول �أخ��رى .غري
�أن تلك امل�شاهد مهددة ب��الأف��ول ،ب�سبب ت�أثري الأزم��ة املائية على بحريات
الأ�سماك ،والتي من املتوقع �أن يرافقها ارتفاع يف الأ�سعار ،وقلة يف املعرو�ض.
وقطعت �إيران طوال ال�شهور املا�ضية معظم الأنهار املتدفقة من �أرا�ضيها نحو
العراق ،الأمر الذي ت�سبب بجفاف �شديد يف معظم مناطق �شرق البالد ،على
الرغم من �أن قرابة  40نهرا متدفقا من �إيران نحو العراق ،هي �أنهار دولية
عابرة للحدود ،وثمة اتفاقيات دولية تنظم حقوق ال��دول امل�شرتكة يف تلك
الأنهار .كما تراجعت كميات املاء املتدفقة من نهري دجلة والفرات واملئات
من فروعها املتدفقة من تركيا ،على مدار الأ�شهر املا�ضية ،وهو ما دق ناقو�س
اخلطر ،جتاه �إحدى الرثوات يف البالد ،وهي الرثوة ال�سمكية .ويف هذا الإطار،
�أكد املتحدث با�سم وزارة الزراعة العراقية ،حميد النايف� ،أن "تناق�ص املياه
�أ ّثر ب�شكل �سريع على القطاعني الزراعي واحليواين ،فبعد �أن �أجه�ض على
اخلطة الزراعية ،وخف�ضها �إىل خم�سني يف املئة� ،ألقى بظالله على الأ�سماك
وال��ب��ح�يرات ،التي رمب��ا �ستتوقف ع��ن عملها وباخل�صو�ص البحريات على
حافات الأنهر" .و�أ�ضاف النايف ،يف ت�صريح لـ"�سكاي نيوز عربية"� ،أن "وزارة
امل��وارد املائية هي املخت�صة ب���إدارة ملف املياه ،حيث قامت ب�إجراءات �سريعة،
مثل رفع التجاوزات على جماري الأنهار ،كما �أ�صدرنا �إنذارات للمتجاوزين
على املياه ،ب�ضرورة رفعها ،كي نتمكن من اال�ستفادة بالطريقة املثلى من املياه
الواردة �إلينا ،وتخطي الأزمة".
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رئي�س وزراء انتيغو وبربودا :نعترب الإمارات منوذج النجاح الذي نقتدي به

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

ق��دم جا�ستون ب���روان ،رئي�س وزراء انتيغو وب��رب��ودا �شكره
لقيادة وحكومة و�شعب الإم���ارات للجهود املبذولة لإجناح
واحد من �أجمل دورات �إك�سبو الدويل على م�ستوى العامل،
وال����ذي ي��وف��ر ل��دول��ة �أن��ت��ي��غ��و وب���رب���ودا االع��ت��راف العاملي،
والرتويج اال�ستثنائي لرباجمها وخططها .وق��ال �إننا مل

جن��د �أف�����ض��ل م��ن �إك�سبو  2020ل�ل�إع�لان ع��ن جاهزيتنا
لل�سياحة والتعريف ببالدنا وبيئتنا وجونا النقي .وبالطبع
ع��ودة ال�سياحة تعني زي���ادة اال�ستثمارات وح��رك��ة التجارة
والعودة �إىل احلياة مرة �أخرى .و�أ�ضاف بحكم �أننا حكومة
جديدة و�صلنا �إىل ال�سلطة  ،2014نبذل ق�صارى جهدنا
لتعزيز العالقات الثنائية بيننا وبني الإمارات التي نعتربها
من��وذج متكامل للنجاح ،وق��د متكنت من ج��ذب الكثري من
اال�ستثمارات ،ال �سيما ،يف جمال ال�ضيافة .كما �أنها م�س�ؤولة
ع��ن ق��در كبري م��ن ال��ت��ج��ارة داخ���ل املنطقة باعتبارها �أهم

م��وان��ئ ال�شحن .ون��ح��ن ننفذ ال�سيناريو نف�سه يف البحر
الكاريبي .وقال �إننا نوا�صل حت�سني البنية التحتية للبناء
القوي حتى ال ن�صبح عر�ضة للأعا�صري ،ويف الوقت نف�سه
التكيف والتخفيف من �آثار تغري املناخ .لدينا قر�ض بقيمة
 15مليون دوالر �أمريكي مت ا�ستخدامها لإن�شاء حمطة
طاقة �شم�سية هجينة للطاقة ال�شم�سية والرياح ،و�ساعدنا
هذا يف التحويل للطاقة اخل�ضراء ،ون�سعى ال�ستدامتها قدر
الإمكان .لدينا ن�سبة ال تذكر من االنبعاثات العاملية �أقل من
واحد باملائة ،لذا التكيف مع البيئة ومواردها هو �أف�ضل حل

للت�صالح مع الطبيعة .نحن نعلن �أننا على �أك�بر قدر من
املرونة املناخية .لكننا قد نعاين مما يفعله غرينا من الدول
الأخرى لأنه عامل واحد .نحاول �أن نح�صل على الإن�صاف
القانوين ب���أن يدفع ال��ط��رف ال��ذي �أ���ض��ر للطرف املت�ضرر
تكاليف الإ���ص�لاح ،لكننا ن�ستعد بحلول � 2050أن يكون
لدينا مناخا مرنا ،وكربونا حمايدا �ش�أن ال��دول الكربى.
ال��ف��رق ف��ق��ط يف �أن��ن��ا ال ن�صنع ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي ،ب��ل نحن
�أحد �ضحاياه .و�أ�ضاف �أود �أن يعرف الزائرون �أن بلدنا من
�أجمل دول العامل ال�سياحية ووجهة ا�ستثمارية رائعة .بلد

م�ستقرة ،م�ستوى اجلرمية منخف�ض لغاية ،لدينا الأمن
واال�ستقرار ما مينحنا القدرة على التنمية ورفع م�ستوى
االقت�صاد .حيث يتمتع املواطنون مب�ستوى دخل عال .كما
ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�صبح من مواطني الدولة يف حالة
ح�صوله على اجلن�سية مببلغ مائة وخم�سة وع�شرون �ألف
دوالر �أم��ري��ك��ي� ،أو ���ش��راء ع��ق��ارات مببلغ مائتي �أل��ف دوالر
�أمريكي .لدينا مرافق طبية مب�ستوى عاملي .لدينا الفن
والريا�ضة وكل �شيء يريده ال�سائح ،ولكن بن�سخة كاريبية
متتاز بجو معتدل منا�سب لل�شاطئ  365يوما يف ال�سنة.

دور متميز يف فعاليات �إك�سبو دبي 2020

جامعة الإمارات حتتفل باليوم الدويل للمتط ّوعني من �أجل التنمية
•• العني -الفجر

�أكد الدكتور �أحمد مراد ،النائب امل�شارك للبحث العلمي يف جامعة
الإمارات  ،النائب املفو�ض العام جلناح جامعة الإمارات يف �إك�سبو
 2020دبي على �أن االحتفال باليوم العاملي للمتطوعني �ضمن
برنامج الأمم املتحدة ،ي�ؤكد �أهمية ودور املتطوعني يف الربامج
الإن�سانية ،وي�ساهم يف حتقيق التنمية ون�شر روح التعاون والت�سامح

واكت�ساب املهارات واخلربات وتعزيز ال�شراكة املجتمعية يف خمتلف
ال�برام��ج .وق���ال" :بهذه املنا�سبة نتوجه بال�شكر والتقدير لكل
م��ت��ط��وع ،لأن��ه��م يف طليعة م��ت�����ص��دّري اجل��ه��ود للعمل التطوعي
والإن�ساين ،فهم متواجدون يف كل املواقع وكل الأوقات واملنا�سبات
،وقد ظهر دورهم جلياً يف الت�صدي ملكافحة وباء كورونا وفعاليات
الهالل الأحمر والأعمال الإن�سانية".
و�أردف" :كما نفتخر ب��ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة يف ب��رام��ج اجلامعة،

وتنظيم الفعاليات واالحتفاالت وبرامج التوعية� ،إ�ضافة لدورهم
املتميز يف فعاليات �إك�سبو دب��ي  ،2020حيث حر�صت اجلامعة
ع��ل��ى تكليف ع���دد م��ن ال��ط��ل��ب��ة م��ن خم��ت��ل��ف ال��ك��ل��ي��ات للتواجد
امل�ستمر يف ف��ع��ال��ي��ات �إك�����س��ب��و م��ن خ�ل�ال ج��ن��اح ج��ام��ع��ة الإم����ارات
م��ن �أج���ل ا���س��ت�����ش��راف �آف����اق امل�ستقبل ون��ق��ل ال�����ص��ورة احل�ضارية
والإن�سانية ل��دول��ة االم����ارات .ويُ�سعدنا م�شاركة �أك�ث�ر م��ن 50
متطوعاً كل �أ�سبوع يتواجدون يف �أروقة جناح اجلامعة وي�ساهمون

يف تعريف الزوار بفعاليات و�أن�شطة اجلامعة خالل هذا املعر�ض
العاملي الرائد".
واخ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور �أح��م��د م���راد ت�صريحه ق��ائ�ل ً
ا" :لقد حر�صت
اجلامعة على تقدمي كل �أوجه الدعم املعنوي للطلبة املتطوعني يف
احت�ساب �ساعات العمل التطوعي �ضمن مهارات و�أن�شطة الطلبة
ومنحهم ال�شهادات التي ت�ساهم يف تعزيز خرباتهم م��ن خالل
االندماج باملجتمع بعد التخرج".

�إك�سبو  2020دبي يناق�ش اال�ستعداد للم�ستقبل

م�ساعد يف جامعة التفرد ،و�ضياء الدين �سردار ،كاتب وناقد اال�صطناعي وما �سيحدثه من تغريات �سلبية".
•• دبي – الفجر
ثقايف وم�ستقبلي من اململكة املتحدة ،و�أبريل وارد ،مر�شحة وتابع ق�سوم" :تطور الذكاء اال�صطناعي له �أي�ضاً جوانب
ناق�ش امل�شاركون يف جل�سة املجل�س العاملي يف �إك�سبو  2020لنيل درجة الدكتوراة من جامعة لينكولن.
�إيجابية على �سبيل امل��ث��ال يف علوم وتكنولوجية الف�ضاء،
دبي مبنا�سبة اليوبيل الذهبي للإمارات الر�ؤى امل�ستقبلية وقال ن�ضال ق�سوم� ،أ�ستاذ الفيزياء وعلم الفلك يف اجلامعة حيث �أظهرت التجربة الإماراتية �أن الف�ضاء لي�س حكراً على
للعامل خ�لال � 50سنة املقبلة ،والتحديات التي �ستواجه الأمريكية يف ال�شارقة" :ملناق�شة حتديات امل�ستقبل� ،أو ًال الدول الغربية فقط بل للجميع� ..إن الإمارات �أ�صبحت دولة
الب�شرية يف �ضوء التحول املناخي ،وحماربة الفقر ،وحت�سني يجب طرح ال�س�ؤال الآت��ي ،هو �إىل �أين نتجه مع التحديات متقدمة يف ا�ستخدامات الف�ضاء".
جودة احلياة.
التي نواجهها؟ ب�صفتي �أ�ستاذ وعامل ف�إنني �أنظر �إىل �أنواع و�أ�شار ق�سوم �إىل �أن الف�ضاء �سيكون متاحاً للكثري من الدول،
و�شارك يف اجلل�سة التي �أدارها عبدالعزيز خالد اجلزيري ،التغريات التي �أحدثها العلم والتكنولوجيا يف عاملنا اليوم ،وح��ت��ى لل�شركات اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي ل��ه��ا ب��راجم��ه��ا بخ�صو�ص
نائب الرئي�س التنفيذي والرئي�س التنفيذي للعمليات يف وحماولة معرفة التحديات التي تنتظرنا وما نوع لق�ضايا الف�ضاء ،الف��ت��اً �إىل �أن��ه يف امل�ستقبل �سيتمكن الأف����راد من
"م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل" ،كل من برناردينو ليون ،املدير التي يجب �أن نقلق ب�ش�أنها الآن".
الذهاب وزيارة الف�ضاء وا�ستك�شافه واال�ستفادة منه.
العام لأكادميية �أن��ور قرقا�ش للدبلوما�سية ،وراغ��ب علي ،و�أ����ض���اف ق�����س��وم" :اعتقد ان الهند�سة ال��وراث��ي��ة والذكاء وحول �آليات التغيري امل�ستقبلية ،قال دانيال ت�شري ،املفو�ض
مدير وباحث رئي�سي يف مركز �أبحاث وبحوث ال�صحة العامة ،اال�صطناعي �سيكونان من اه��م العوامل خ�لال اخلم�سني ال��ع��امل جل��ن��اح �إ���س��ت��ون��ي��ا يف �إك�����س��ب��و �" :2020إن عمليات
الأ�ستاذ امل�شارك يف جامعة نيويورك �أبوظبي ،ون�ضال ق�سوم� ،سنة املقبلة ،فهما �سيحددان م�سار التغريات املذهلة التي الرقمنة ت�ساعد على التغيري العاملي والتوجه نحو الثورة
�أ�ستاذ الفيزياء وعلم الفلك يف اجلامعة الأمريكية بال�شارقة� ،سيعرفها العامل" ،م�ضيفاً "بالن�سبة للهند�سة الوراثية الرقمية ،ففي العامني املا�ضيني �ساعد كوفيد_ 19على
والدكتورة الك�سندرا ايفانوفيت�ش ،املدير التنفيذي �إكواليتي ميكن لأي خمترب بقيمة  1000دوالر ان يقوم بتجارب التحول الرقمي ،وعمل كم�سرع" ،م�ضيفاً�" :سجلنا حتوال
الب ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وع�ضو هيئة تدري�س مهمة يف الهند�سة ال��وراث��ي��ة ،وال��ع��ام��ل ال��ث��اين ه��و الذكاء كبريا يف عملية التدري�س والتعليم ويف العمل على تقدمي

اخلدمات احلكومية للنا�س ،كل هذا مت عن بعد".
و�أو�ضح "ت�شري" �أن لدى �أ�ستونيا رغبة يف م�شاركة خربتها
الكبرية بتقدمي اخلدمات عن بعد وفق �أعلى املعايري ،الفتاً
�إىل ان ال��دول��ة تعمل على م�شاريع كثرية يف ه��ذا اجلانب
�ست�صنع ثورة رقمية حقيقية يف امل�ستقبل.
وت��اب��ع ت�شري� :إن امل�ستقبل �سيكون للتجارة الإلكرتونية
خا�صة يف �إفريقيا باعتبارها �سوقاً كبرية ،حيث يبلغ حجم
التجارة الإلكرتونية فيها حالياً  27مليار دوالر �سنوياً،
ومن املتوقع �أن يت�ضاعف هذا الرقم خالل  2025بحكم
العدد الكبري ل�سكان القارة الإفريقية.
وقال برناندينو ليون ،املدير العام لأكادميية �أنور قرقا�ش
للدبلوما�سية� ،إن العامل طيلة  150عاماً املا�ضية ،تهيمن
عليه القوى الدولية احلالية التي �شهدت تغريات كبرية يف
القمة بعد احلرب العاملية الثانية ثم احلرب الباردة.
واو����ض���ح ل��ي��ون� ،أن ال��ث�لاث�ين ���س��ن��ة الأخ��ي��رة ال��ت��ي �أعقبت
نهاية احل���رب ال��ب��اردة �شهدت دخ���ول حم��رك��ات ج��دي��دة يف

العالقات الدولية ،وهي ال�شركات املالية الكبرية ،و�شركات
التكنولوجيا ،الفتاً �إىل �أننا نعي�ش يف عامل قد ميتلك فيه
� 100شخ�ص ثروة تعادل ن�صف ثروة �إفريقيا.
و�أف��اد ليون �أنه خالل � 30سنة مقبلة �سيكون العامل حتت
هيمنة �شركات التكنولوجيا الكبرية ،داعياً �إىل البحث عن
�آليات لتحقيق التوازن بني �شركات التكنولوجيا الكبرية.
وت��رك��زت م��داخ�لات بقية امل�شاركني على ���ض��رورة االهتمام
بالتغريات املناخية الكبرية املهددة للتنوع البيئي ،وللحياة
الب�شرية ،مطالبني ب�ضرورة دعم الدول التي يهددها التغري
املناخ خا�ص ًة و�أنه يهدد ب�إزالة دول من الوجود.
و�أ�شاروا �إىل �أنه خالل ال�سنوات املقبلة ،يبد�أ العامل التعامل
مع اعداد كبرية من الالجئني ،لي�س ب�سبب احلروب فح�سب،
بل ب�سبب الظروف املناخية التي �ستدفع بالكثري من النا�س
ملغادرة دولهم بحثاً عن حياة �أف�ضل ،زيادة على ذلك تركزت
املداخالت حول التغريات االقت�صادية ،وانتقال مركز القوة
عاملياً ،واملتغريات التي ميكن �أن تنجم عن هذا االنتقال.

ماهارا�شرتا الهندية تك�شف عن ا�ستثمارات مبلياري
دوالر خالل م�شاركتها يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي -الفجر

جنحت والية ماهارا�شرتا يف جذب ا�ستثمارات بقيمة قاربت ملياري دوالر
�أمريكي ،على هام�ش م�شاركة جناح الهند يف �إك�سبو  2020دبي ،وقد مت
توقيع �أك�ثر من  25مذكرة تفاهم مع ال�شركات العاملية ،بالإ�ضافة �إىل
مذكرات التفاهم اال�ستثمارية املوقعة من قبل �إدارة ال�صناعات الهندية،
وقامت م�ؤ�س�سات مثل وزارة التنمية الب�شرية والتنمية الإداري��ة واملهارات
وال�سياحة وتنمية املر�أة والطفل بتوقيع �ست مذكرات تعاون مع نظرائها
العامليني.
وح�سب بيانات ك�شف عنها جناح ماهارا�شرتا يف �إك�سبو  2020دبي ،وافقت
�شركات معروفة من  6دول ،مثل اليابان ،و�سنغافورة ،وال�سويد ،وكوريا،
و�أملانيا ،و�إيطاليا ،على اال�ستثمار يف والية ماهارا�شرتا ،و�أبرمت الدولة
مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سة �إفريقيا والهند االقت�صادية للتجارة الثنائية
والتعاون.
وقال �أ�سلم �شيخ ،وزير الرثوة ال�سمكية واملن�سوجات يف والية ماهارا�شرتا:
"لقد �صنعت حكومة الإمارات التاريخ من خالل �إقامة هذا احلدث الذي
جمع دول العامل ،و�إنه ل�شرف كبري �أن �أمثل والية ماهارا�شرتا يف مثل هذه
املن�صة الرائعة".
و�أ�ضاف" :نحن فخورون بكل هندي �ساهم يف منو البلدين ،كما تقدر والية
ماهارا�شرتا التفاين والعمل اجلاد الذي بذله �أبناء �شعبنا يف تعزيز املكانة
العاملية لكل من جمهورية الهند ،ودولة الإمارات العربية املتحدة".

العبو منتخب ال�سلة الإماراتي ي�شاركون زوار �إك�سبو  2020دبي مهاراتهم
•• دبي– الفجر

���ش��ارك الع��ب��ون م��ن املنتخب الوطني الإم���ارات���ي ل��ك��رة ال�سلة زوار �إك�سبو
 2020دبي ،ب�ألعاب ريا�ضية منوعة وذلك خالل تواجد املنتخب داخل
مركز اللياقة البدنية يف موقع احلدث ال��دويل �ضمن فعالية تفاعلية مع
جمهور اللعبة .وعلى مدى �ساعة ون�صف ،جرت مباريات عدة م�شرتكة بني
الالعبني املحرتفني وهواة كرة ال�سلة الزوار من خمتلف الأعمار ،و�شارك

من املنتخب ع�شرة العبني قدموا خرباتهم املتنوعة ،حيث نظمت م�سابقات
"حتدي الرمية الو�سطى" للكبار ،و"الرمي املجاين" للأطفال ووزعت
جوائز للرابحني.
وق��ال د .منري بن احلبيب ،املدير الفني الحت��اد ال�سلة الإم��ارات��ي ومدرب
املنتخب" :لدى احتاد كرة ال�سلة يف الإم��ارات و�إك�سبو  2020دبي �شراكة
مهمة للرتويج للحدث من خالل كرة ال�سلة ،و�أي�ضا للرتفيه عن الزوار،
وال�تروي��ج لكرة ال�سلة ب�صورة عامة ،وي�صادف االحتفال بالعيد الوطني

اخلم�سني ،وبالتايل نحن نحتفل بهذه املنا�سبة م��ن جهة ،وبتعاوننا مع
�إك�سبو من جهة ثانية .نحن فرحون بوجودنا هنا".
و�أك��د الع��ب وكابنت الفريق حممد عبداللطيف" :كنا ن�شعر بالقليل من
التعب جراء جتولنا يف املوقع ،لكن حني و�صلنا اىل مركز اللياقة يف �إك�سبو
 2020دبي �شعرنا بطاقة كبرية �أعطانا �إياها الأطفال والأجواء اجلميلة
يف املكان .لعبنا �ألعابا حرة هدفها املتعة فقط ،حيث حاولنا معرفة مهاراتهم
وم�ساعدتهم على حت�سينها .اجلميع م�ستمتع هنا".
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ميكن للدهون احل�شوية ،املعروفة �أي�ضا با�سم دهون البطن،
�أن متهد الطريق مل�ضاعفات خطرية ،لذلك من ال�ضروري �أن
تتجنبها وتكافحها �إن كانت لديك.
وتنتمي الدهون احل�شوية �إىل جمموعة من احلاالت التي
ميكن �أن تزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،لذا ف�إن
تقليل الكمية التي حتملها �أمر بالغ الأهمية.
وجتاور الدهون احل�شوية الأع�ضاء احليوية يف اجل�سم ،مثل
الكبد والأمعاء .ومع ذلك ،ميكنك خرق دفاعاتها من خالل اتخاذ قرارات غذائية مفيدة.
يجب �أن تلتزم بنظام غذائي يك�سر الدهون
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درا�سة تك�شف كيف ي�ساعد ارت�شاف
القهوة يوميا يف حرق دهون البطن
وق��د تفاجئك بع�ض ال��ق��رارات .على �سبيل امل��ث��ال ،ميكن
لع�شاق القهوة �أن يفرحوا مبعرفة �أن امل�شروب ال�شعبي
�أثبت �أنه يحرق دهون البطن.
و�أ�شار الباحثون يف درا�سة ن�شرت يف جملة ،Nutrients
�إىل �أن "مكونات حبوب النب املحم�صة �أو اخل�ضراء التي
تعزز تقليل الدهون يف البطن غري وا�ضحة".
ودر�س الباحثون �آثار اال�ستهالك اليومي للقهوة الغنية
ب�أحما�ض الكلوروجينيك (،)CGA
املغذيات الدقيقة املوجودة بكرثة يف القهوة ،على الدهون
احل�شوية يف جتربة ع�شوائية مزدوجة التعمية (ال يعرف
املري�ض ما �إذا ك��ان يتلقى العالج التجريبي� ،أو العالج
القيا�سي،
�أو العالج الوهمي ،وال يعرف الطبيب) وجتربة متوازية
خا�ضعة للرقابة.
ومت تخ�صي�ص ال��رج��ال وال��ن�����س��اء الأ���ص��ح��اء ذوي الوزن

وكتب الباحثون �أن "ا�ستهالك القهوة عالية �أحما�ض
الكلوروجينيك ملدة � 12أ�سبوعا من قبل البالغني الذين
يعانون م��ن زي���ادة ال���وزن ق��د يقلل م��ن منطقة الدهون
احل�شوية".
وي�شار �إىل �أنه مل يقع ت�سجيل �أي �آثار �سلبية �شديدة.

الزائد ب�شكل ع�شوائي ملجموعات القهوة الغنية ب�أحما�ض
الكلوروجينيك �أو املجموعة ال�ضابطة.
وتناول امل�شاركون القهوة الفورية مرة واحدة يوميا ملدة
� 12أ�سبوعا .وحلل الباحثون منطقة الدهون احل�شوية
يف الأ�سا�س ويف  4و 8و� 12أ�سبوعا ،و�أكمل � 142شخ�صا
التجربة.
ووجد الباحثون �أن منطقة الدهون احل�شوية ،ومنطقة ن�صائح غذائية عامة
لتعظيم فوائد �شرب القهوة ،يجب �أن تلتزم بنظام غذائي
الدهون الكلية يف البطن،
ووزن اجل�سم ،وحميط اخل�صر انخف�ضت ب�شكل ملحوظ يك�سر دهون البطن .وب�شكل عام�" ،إذا كنت ترغب يف تقليل
دهون البطن،
يف جمموعة  CGAمقارنة مع املجموعة ال�ضابطة.
ف�ستحتاج �إىل ح��رق �سعرات ح��راري��ة (ط��اق��ة) �أك�ثر مما
عالوة على ذلك ،
كانت التغيريات يف الدهون احل�شوية عند خط الأ�سا�س ت�ستهلكه ،وتناول �أنواع الطعام املنا�سبة".
(بداية الدرا�سة) �إىل � 12أ�سبو ًعا �أك�بر ب�شكل ملحوظ ولتحقيق ذلك،
يف جمموعة �أحما�ض الكلوروجينيك ،مقارنة باملجموعة تقول �شركة الرعاية ال�صحية � ،Bupaإنه يجب تناول
ما ال يقل عن خم�س ح�ص�ص من الفاكهة واخل�ضار كل
ال�ضابطة.

يوم ،و�إدراج الأطعمة الن�شوية الغنية بالألياف يف وجبات  -ا�شرب �ستة �إىل ثمانية �أكواب من املاء كل يوم
 جتنب �إ�ضافة امللح �أو ال�سكر �إىل وجباتك.الطعام.
كما تن�صح بتناول بع�ض منتجات الألبان قليلة الد�سم �أو  -ت��وق��ف ع��ن ت��ن��اول امل�����ش��روب��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة وامل�شروبات
امل��ح�لاة بال�سكر والأط��ع��م��ة الأخ����رى ال��ت��ي حت��ت��وي على
م�شروبات ال�صويا املدعمة بالكال�سيوم
وتناول املزيد من الفا�صوليا والبقول والأ�سماك والبي�ض ،الكثري من ال�سكر امل�ضاف.
بالإ�ضافة �إىل تناول كميات قليلة من الزيت غري امل�شبع - .ي��ج��ب ا���س��ت��ك��م��ال ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال�����ص��ح��ي بالن�شاط
البدين املنتظم (ما ال يقل عن  30دقيقة من التمارين
املعتدلة ،على الأقل خم�سة �أيام يف الأ�سبوع)
وتن�صح ال�شركة:

�أمل مزعج �أ�سفل الظهر قد يكون عالمة على خطر الإ�صابة مبر�ض مهدد للحياة
عندما تنمو �أورام املثانة ب�شكل �أك�بر� ،أو تنت�شر اخلاليا ال�سرطانية �إىل
مناطق �أخرى من اجل�سم ،فقد ت�سبب �أعرا�ضا ت�شمل �صعوبة التبول �أو ال�ضعف
والإرهاق.
ميد يف حياة
وكلما مت الت�شخي�ص ب�شكل �أ�سرع ،ميكن بدء العالج �أبكر ،ما قد ّ
املري�ض .ولذلك ،من ال�ضروري االنتباه لعدد من الأعرا�ض املنذرة.
و�أدرجت جمعية ال�سرطان الأمريكية الأعرا�ض املبكرة للمر�ض يكون يف املنت�صف.ورمبا حتدث �آالم �أ�سفل الظهر مبجرد زيادة
حجم الأورام �أو عندما تبد�أ اخلاليا ال�سرطانية يف االنت�شار �إىل
والتي ت�شمل:
�أجزاء �أخرى من اجل�سم.
 �صعوبة التبولوحالياُ ،تظهر معدالت البقاء على قيد احلياة ل�سرطان الكلى
 �آالم �أ�سفل الظهر من جانب واحدواملثانة يف �إجن��ل�ترا �أن ع��دد الن�ساء الالئي يع�شن مل��دة خم�س
 فقدان ال�شهية وفقدان الوزن�سنوات بعد الت�شخي�ص �أقل من عدد الرجال.
 ال�شعور بالتعب �أو ال�ضعفوق��د يكون ال�سبب يف ذل��ك ه��و �أن �أط��ب��اء الأ���س��رة مييلون �إىل
 تورم يف القدمني�إرجاع الأعرا�ض الأولية للن�ساء ،ولي�س الرجال� ،إىل �أ�سباب غري
 �آالم العظاموميكن �أن ي�سبب �سرطان املثانة �آالم��ا يف �أ�سفل الظهر عندما م�ؤذية ،مثل االلتهابات البكتريية ،وبالتايل يتعني على بع�ض
الن�ساء زي��ارة الطبيب مرات عدة قبل �إحالتهن �إىل �أخ�صائي،
يبلغ �شكال �أكرث تقدما يف املر�ض.
وع���ادة م��ا يكون الأمل يف جانب واح��د فقط م��ن الظهر ،وقد ح�سبما �أ�شار باحثون يف درا�سة جديدة.

ونظر الباحثون يف عدد املر�ضى الذين مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم
ب�سرطان الكلى واملثانة يف �إجنلرتا بني عامي  2009و.2010
و�أظ��ه��ر التحليل �أن احتمال زي���ارة الن�ساء للطبيب ال��ع��ام هو
�ضعف احتمال قيام الرجال به يف ثالث منا�سبات �أو �أكرث قبل
�إحالتهن �إىل �أخ�صائي.
و�إذا كانت لديك �أعرا�ض ،ميكن �أن يقوم طبيبك ب�إجراء اختبار
ملعرفة ما �إذا كان هناك �أي دم يف عينة من بولك.
خماطر عودة ال�سرطان.
و�إذا كانت االختبارات �أو الأعرا�ض ت�شري �إىل احتمال الإ�صابة (.)TURBT
وبعد اكت�شاف �سرطان املثانة� ،سيتم �إج��راء تنظري املثانة كل وي�شمل ذل��ك ال��ع�لاج الكيميائي و� /أو لقاحا ي�سمى BCG
ب�سرطان املثانة ،فيجب زيارة �أخ�صائي يف غ�ضون �أ�سبوعني.
(ع�����ص��ي��ة ك��امل��ي��ت غ��ي��ران) ،ال����ذي ي��ح��ف��ز اجل��ه��از امل��ن��اع��ي على
وي��ت��ي��ح تنظري امل��ث��ان��ة ق��ط��ع الأورام ال�����س��رط��ان��ي��ة امل��ب��ك��رة من ثالثة �إىل �أربعة �أ�شهر لإزالة �أي �أورام �أخرى قد حتدث.
اجل��ذع ،واملعروف با�سم اال�ستئ�صال عرب الإحليل ل��ورم املثانة وميكن تقدمي الأدوية امل�ضادة لل�سرطان يف هذه املرحلة لتقليل مهاجمة اخلاليا ال�سرطانية.
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م�صدر ..م�ساهم فاعل يف م�سرية �إجنازات الدولة بقطاع الطاقة النظيفة
•• �أبوظبي-وام

ت�شكل حماية البيئة واحل��د من تداعيات التغري املناخي
�أولوية لدى دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة وقد حر�صت
منذ ق��ي��ام االحت���اد على تبني م��ب��ادرات وم�����ش��اري��ع مهمة
ورائ���دة تعود بالنفع على �أج��ي��ال امل�ستقبل وت�شكل رافدا
مهما مل�سرية التنمية امل�ستدامة يف كافة القطاعات.
وجاء ت�أ�سي�س �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل “م�صدر”
يف ع��ام  2006ث��م��رة ل��ه��ذه اجل��ه��ود املكثفة ال��ت��ي تهدف
�إىل املحافظة على امل���وارد الطبيعية وتقليل االنبعاثات
الكربونية وتعترب “م�صدر” داعما �أ�سا�سيا مل�ساعي الدولة
يف ن�شر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية امل�ستدامة
وامل�ساهمة يف العمل املناخي العاملي.
وتعد “م�صدر” مطورا وم�ستثمرا رائدا يف قطاع الطاقة
املتجددة والتقنيات النظيفة والتطوير العمراين امل�ستدام
وت��ن�����ش��ط ح��ال��ي��ا يف ق��راب��ة  40دول���ة وم���ن خ�ل�ال حتفيز
االبتكار يف التقنيات النظيفة ون�شرها على نطاق وا�سع
ت�ساهم “م�صدر” يف التخل�ص من االنبعاثات الكربونية
ال��ن��اجت��ة ع���ن ق���ط���اع ال��ط��اق��ة وت��ر���س��ي��خ ري������ادة �أبوظبي
والإمارات يف هذا املجال على املدى الطويل.
ومنذ ت�أ�سي�سها باتت متثل “م�صدر” منوذجا حيا وم�ساهما
�أ�سا�سيا يف احلد من �آثار التغري املناخي وانبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري وت�ستثمر “م�صدر” حاليا يف م�شاريع
م�ستدامة بقيمة �إجمالية تفوق  20مليار دوالر �أمريكي
وبقدرة �إنتاجية تفوق  13جيجاواط كما ت�ساهم يف تفادي
انبعاث �أكرث من  16مليون طن من ثاين �أك�سيد الكربون
�سنويا.
وع�بر حممد جميل الرحمي الرئي�س التنفيذي ل�شركة
“م�صدر” عن فخره مب�سرية الإجن��ازات لدولة الإمارات
على خمتلف الأ�صعدة ال�سيما قطاع الطاقة املتجددة الذي
حقق قفزة نوعية خالل ال�سنوات املا�ضية حتى باتت دولة
الإمارات من الدول الرائدة يف هذا املجال وال�سباقة نحو
ت�سخري �أحدث التقنيات يف م�شاريع الطاقة النظيفة.
وق��ال ر�سخت “م�صدر” مكانتها ك��واح��دة م��ن ال�شركات
العاملية البارزة يف ن�شر حلول الطاقة النظيفة واملجدية

جتاريا يف العديد من دول العامل وبالتايل امل�ساهمة يف
تعزيز ال��ت��ن��وع االق��ت�����ص��ادي وت��ن��وي��ع م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة مبا
ي��ع��ود بالنفع ع��ل��ى الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ومب���ا يتما�شى مع
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة احل���ي���اد امل��ن��اخ��ي  2050ووث��ي��ق��ة مبادئ
اخلم�سني اال�سرتاتيجية.
وحت��ف��ل م�����س�يرة “م�صدر” يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة النظيفة
وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��راين امل�����س��ت��دام ب��ال��ع��دي��د م��ن الإجن����ازات
وامل�شاريع املهمة على م�ستوى الدولة والعامل فقد �أجنزت
يف عام  2013حمطة �شم�س التي كانت تعد عند تد�شينها
�إح��دى �أك�بر م�شاريع الطاقة املتجددة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط وتعاونت يف �إن�شاء هذه املحطة احلرارية ال�شم�سية
البالغة ا�ستطاعتها  100ميجاواط م��ع �شركات رائدة
عامليا يف هذا املجال وا�ستغرق �إن�شا�ؤها ثالث �سنوات.
كما جنحت يف �إجناز املرحلة الثالثة من جممع حممد بن
را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية بقدرة  800ميجاواط
يف دب��ي ال��ت��ي ج��رى تطويرها م��ن خ�لال ائ��ت�لاف تقوده
“م�صدر” بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي و�شركة
“اي دي اف رينوبلز”.
وعلى �صعيد املنطقة ط��ورت “م�صدر” حمطة الطفيلة
لطاقة ال��ري��اح يف اململكة الأردن���ي���ة الها�شمية وه��ي �أول
م�شروع جتاري لطاقة الرياح يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وت�ساهم حمطة الرياح الربية يف زيادة القدرة الإجمالية
لإنتاج الكهرباء يف اململكة بن�سبة  3يف املائة وتوفر �إمدادات
تكفي لتلبية احتياجات � 83ألف منزل.
ويف �سلطنة عمان نفذت “م�صدر” حمطة “ظفار لطاقة
الرياح” وه��ي �أول م�شروع وا�سع النطاق لطاقة الرياح
يف منطقة اخلليج العربي وتوفر املحطة البالغة قدرتها
الإنتاجية  50ميجاواط الكهرباء النظيفة لـقرابة 16
�ألف منزل وت�سهم يف احلد من انبعاثات ما مقداره 110
�آالف طن �سنويا من غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
كما تعمل م�صدر على تطوير حمطة دومة اجلندل لطاقة
الرياح الأك�بر من نوعها يف ال�شرق الأو�سط والأوىل من
نوعها يف اململكة العربية ال�سعودية وبا�ستطاعة 400
ميجاواط.
وعلى ال�صعيد العاملي مت يف عام  2011تد�شني حمطة

“خيما �سوالر” للطاقة ال�شم�سية امل��رك��زة يف �إ�سبانيا
وهي �أول م�شروع للطاقة ال�شم�سية على م�ستوى املرافق
اخلدمية يف ال��ع��امل يتم فيه اجل��م��ع ب�ين ن��ظ��ام ا�ستقبال
الطاقة ال�شم�سية يف الربج املركزي وتقنية تخزين احلرارة
با�ستخدام امللح امل�صهور التي متكن املحطة م��ن توليد
الكهرباء على مدار � 24ساعة.
و�أطلقت ال�شركة ثالثة م�شاريع يف اململكة املتحدة ت�شمل
م�صفوفة لندن التي تعد �إحدى �أكرب حمطات طاقة الرياح
البحرية يف العامل قيد الت�شغيل وتقوم بتلبية احتياجات
الكهرباء لأك�ثر من ن�صف مليون منزل وت�ساهم يف منع
ان��ب��ع��اث � 925أل���ف ط��ن م��ن غ���از ث���اين �أك�����س��ي��د الكربون
�سنويا وحمطة “هايويند �سكوتالند” �أول حمطة طاقة
رياح بحرية عائمة على م�ستوى جتاري يف العامل ف�ضال
عن حمطة “دادجون” لطاقة الرياح البحرية التي تقع
على م�سافة  32كيلومرتا م��ن �ساحل مقاطعة “نورث
نورفوك” الإجنليزية يف منطقة “�إي�ست �أجنليا” والتي
تت�ألف م��ن  67توربينا وتبلغ قدرتها الإنتاجية 402
ميغاواط.
وت��ت��وىل ال�شركة تطوير وت�شغيل حمطة طاقة �شم�سية
كهرو�ضوئية با�ستطاعة  200م��ي��ج��اواط يف �أذربيجان
كما ف���ازت مبناق�صة تطوير �أول م�����ش��روع م�شرتك بني
ال��ق��ط��اع�ين احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص ل��ل��ط��اق��ة ال�����ش��م�����س��ي��ة يف
جمهورية �أوزبك�ستان بقدرة  100ميجاواط �إ�ضافة �إىل
تطوير �أول حمطة طاقة �شم�سية عائمة يف �إندوني�سيا تبلغ
قدرتها الإنتاجية  145ميجاواط ومتتد على م�ساحة
 225هكتارا على �سطح مياه �سد “�شرياتا”.
ولدى “م�صدر” العديد من اال�ستثمارات العاملية املهمة
كا�ستثمارها يف �شركة “فيوت�شر هريو انرجيز” ال�شركة
الرائدة يف جمال التكنولوجيا النظيفة و�أك�بر ال�شركات
املطورة مل�شاريع الطاقة النظيفة يف �شبه القارة الهندية
وامل�����س��اه��م��ة يف ���ص��ن��دوق ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف ت��ط��وي��ر البنية
التحتية ل�شحن املركبات الكهربائية ال��ذي �أطلقته وزارة
اخل���زان���ة ال�بري��ط��ان��ي��ة وا���س��ت��ث��م��ار ال�����ش��رك��ة يف جمموعة
من حمطات الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح بالواليات
املتحدة الأمريكية.

•• دبي-الفجر:

ي��ل��ع��ب م��رك��ز الأع����م����ال اللوج�ستية
املتكامل التابع ل��ـ “دي ب��ي ورلد” يف
جبل علي ،وال���ذي ي�شمل ميناء جبل
ع���ل���ي وامل���ن���ط���ق���ة احل�������رة جل���ب���ل علي
أ�سا�سا يف متكني قطاع
(جافزا) ،دو ًرا � ً
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات يف دول����ة الإم�����ارات
ومنطقة ال�شرق الأو���س��ط ب�شكل عام،
وي�����س��ل��ط امل���رك���ز ال�������ض���وء ع��ل��ى �آف����اق
النمو يف القطاع والعرو�ض التناف�سية
التي يوفرها م��ن خ�لال م�شاركته يف
الن�سخة اخلام�سة ع�شر م��ن منتدى
“جيبكا” ال�������س���ن���وي ال������ذي ينظمه
االحت����اد اخل��ل��ي��ج��ي للبرتوكيماويات
والكيماويات.
على مدى ال�سنوات املا�ضية ،تعد دولة
الإم������ارات وم��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو�سط
ب�شكل عام الوجهة املف�ضلة لل�شركات
ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع البرتوكيماويات
أ�سا�سا جلميع ال�صناعات،
ال��ذي يعد � ً

وتعتمد  95يف املائة من ال�سلع امل�صنعة
مب��ا يف ذل��ك الإل��ك�ترون��ي��ات ،والأث���اث،
والأج��ه��زة ،واملن�سوجات ،وغريها على
البرتوكيماويات ،م��ا يجعلها حمر ًكا
مه ًما لالقت�صاد.
وق������ال ع����ب����داهلل ب����ن دم���ي���ث���ان ،املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل���دي���ر ال��ع��ام ل��ـ “دي بي
ورلد” الإمارات وجافزا“ :من املتوقع
�أن ينمو �سوق البرتوكيماويات العاملي
مبعدل �سنوي مركب ي�صل �إىل 5.1
يف املائة بني  2021و ،2030وفقًا
ل��ت��ق��اري��ر م���ؤ���س�����س��ة “بري�سيدين�س”
لأب�����ح�����اث ال���������س����وق واال�����س����ت���������ش����ارات.
ووف���قً���ا ملجل�س ال��ك��ي��م��ي��اء الأمريكي،
م���ن امل��ت��وق��ع �أن ي��ن��م��و ح��ج��م الإنتاج
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ال��ع��امل��ي ب��ن�����س��ب��ة 3.9%
يف  ،2021ل��ذا ،ف�إننا ن�شهد اجتاهًا
ت�صاعد ًيا يف ق��ط��اع البرتوكيماويات
ال�����ذي ي��ع��د �أح�����د ال���رك���ائ���ز الرئي�سة
ل�لا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة لل�صناعة
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة (م�شروع

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  6دي�سمرب  2021العدد 13409

دعم االقت�صاد
املحلي والإقليمي
ُي َّ�شكل ق��ط��اع ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات جز ًءا
ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال�صناعية
الرئي�سة يف “دي ب��ي ورلد” ،وتلبي

•• دبي-الفجر:

ووق��ع��ت ال�����ش��رك��ة �أي�����ض��ا ال��ع��دي��د م��ن االت��ف��اق��ي��ات خالل
ال��ع��ام احل���ايل �شملت تطوير م�شاريع يف ك��ل م��ن العراق
وكازاخ�ستان وتركمان�ستان واليونان و�أرمينيا وغريها.
وت���ق���ود “م�صدر” م����ب����ادرات ا���س��ت��ك�����ش��اف ���س��ب��ل تطوير
ال��ه��ي��دروج�ين الأخ�����ض��ر وال��وق��ود امل�ستدام ال�ستخدامات
النقل وال�شحن وال��ط�يران حيث �أطلقت م��ب��ادرات نوعية
لدعم تطوير اقت�صاد الهيدروجني الأخ�ضر يف �أبوظبي
ومن �ضمنها ت�أ�سي�س م�شروع حمطة جتريبية يف مدينة
م�صدر املدينة امل�ستدامة الرائدة يف �أبوظبي ال�ستك�شاف
فر�ص تطوير الهيدروجني الأخ�����ض��ر وال��وق��ود امل�ستدام
و�إنتاج الكريو�سني من الكهرباء لأغرا�ض النقل والطريان،
بالتعاون مع �شركاء حمليني وعامليني.
وت�����ن�����درج ه������ذه امل������ب������ادرة يف �إط��������ار “حتالف �أب���وظ���ب���ي
للهيدروجني” ال��ذي مت ت�شكيله مبوجب مذكرة تفاهم
بني “مبادلة” و�شركة برتول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك”
وال�شركة القاب�ضة  ADQويهدف �إىل تطوير اقت�صاد
الهيدروجني يف دولة الإمارات.

ال���ق���درات امل�����ش�ترك��ة مل��ي��ن��اء ج��ب��ل علي
وج���اف���زا ،ال��ت��ي ت�شكل م���رك���زاً رئي�ساً
متكام ً
ال ومتعدد الأمناط ،ب ًرا وبح ًرا
وج��� ًوا ،الطلب الكبري لل�صناعة على
امل�����س��ت��وي�ين امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي .وميتد
جم��م��ع ال���ب�ت�روك���ي���م���اوي���ات يف جافزا
على م�ساحة  3.8ماليني مرت مربع،
وي�ضم � 563شركة برتوكيماويات من
 70دولة تعمل يف العديد من املنتجات
مثل البيتومني والبال�ستيك واملواد
الكيميائية الع�ضوية وم�ستخل�صات
الدباغة  /ال�صباغة ،وغريها ،وت�شمل
ق��ائ��م��ة ال�������ش���رك���اء دو ًال م��ث��ل الهند،
واليابان ،وال�صني ،وكوريا اجلنوبية،
ودول�����ة الإم��������ارات ،وامل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية وغريها.
ي�����وف�����ر م����ي����ن����اء ج����ب����ل ع����ل����ي ح����ل����و ًال
م��ت��ك��ام��ل��ة مل��خ��ت��ل��ف ج����وان����ب �صناعة
البرتوكيماويات ،مبا يف ذل��ك مرافق
ال��ت��خ��زي��ن م��ث��ل حم��ط��ات ال�صهاريج
وامل�������س���ت���ودع���ات ،وم����راف����ق التخزين

املخ�ص�صة ل��زي��وت الت�شحيم املعب�أة
والوقود واملواد الكيميائية ال�صناعية،
و����ص���ه���اري���ج ال���ت���خ���زي���ن امل��ب��ن��ي��ة وفق
م��ع��اي�ير ه��ي��ئ��ة امل���وا����ص���ف���ات العاملية
(�آيزو)� ،إ�ضافة �إىل م�ستودعات للمواد
اخل���ط���رة .ك��م��ا ت�����ض��م م��راف��ق للخلط
الكيميائي ،والتعبئة ،و�إدارة املخزون،
وتلبية الطلبات ،والتعبئة والتغليف
وو�����ض����ع امل���ل�������ص���ق���ات ،و�إدارة النقل،
وال��ت��خ��ل��ي�����ص اجلمركي-الو�ساطة
اجلمركية ،وال�شحن عن طريق الرب
وال��ب��ح��ر واجل���و ،وم��ن��اط��ق للحاويات،
و�إم���ك���ان���ات حت��وي��ل و���س��ائ��ط ال�شحن
وتنظيف اخلزانات و�إ�صالحها وغريها
من اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة.
وت�سهم اخلدمات اللوج�ستية املتكاملة،
�إ�ضافة �إىل �أكرب �شبكة ات�صال يف جتارة
البرتوكيماويات وامل��دع��وم��ة بقدرات
م��رك��ز الأع���م���ال اللوج�ستية يف جبل
علي ،ب�أن جتعله خيا ًرا رائ��دًا بالن�سبة
ل�صناعة البرتوكيماويات.

جائزة النخبة تعزز مكانة الدائرة الريادية

جمارك دبي تكرم جمموعات العمل والتجارة �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري
•• دبي –الفجر:

كرمت ج��م��ارك دب��ي جمموعات العمل وال��ت��ج��ارة خ�لال االج��ت��م��اع الأخري
للمجل�س اال�ست�شاري يف  ، 2021والذي عقد عرب تقنية االت�صال املرئي،
حيث �أك��د �سعادة �أحمد حمبوب م�صبح الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة املوانئ
واجلمارك واملنطقة احلرة  ،املدير العام جلمارك دبي ،على العالقة الوطيدة
واملميزة التي جتمع جمارك دبي بعمالئها  ،والتي �أدت دوراً رئي�سياً يف حتقيق
جمارك دبي لنجاحات متالحقة توجتها بالفوز بجائزة النخبة �ضمن نتائج
الدورة  2021التقييمية الأكرب يف تاريخ برنامج دبي للتميز احلكومي و
�شارك فيها  132مقيماً وخبرياً عاملياً وحملياً لتقييم  31جهة حكومية.
وق���ال �سعادته خ�لال االج��ت��م��اع ال���ذي ح�ضره امل���دراء التنفيذيني ومدراء
الإدارات يف جمارك دب��ي ”:نحن يف جمارك دب��ي نعمل وف��ق ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،لرت�سيخ دبي املركز املف�ضل
للتجارة والأع��م��ال عرب خدمات حكومية رائ��دة امل�ستوى ،م���ؤك��داً �أن الفوز
بجائزة النخبة يعزز مكانة جمارك دبي الريادية كقدوة حتتذي بها اجلهات
وامل�ؤ�س�سات اجلمركية العاملية” .و�أ�ضاف �سعادته�“ :شهد العام اجلاري �أدا ًء
جيداً على كافة القطاعات االقت�صادية وكان للقطاع التجاري ن�صيب مهم
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بنك دبي الإ�سالمي يحتفي باليوبيل الذهبي للإمارات
موظفا � ً
عرب تعزيز امل�سرية املهنية خلم�سني ً
إماراتيا

ميناء جبل علي وجافزا ي�سلطان ال�ضوء على �إمكاناتهما يف قطاع البرتوكيماويات خالل امل�شاركة يف منتدى «جيبكا»
 300م��ل��ي��ار) وال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع �أن
ت��رف��ع م�ساهمة القطاع ال�صناعي يف
الناجت املحلي للدولة ،من  133مليار
دره���م �إىل  300مليار دره���م بحلول
ع����ام  .2031ويف “دي ب���ي ورلد”
نتطلع �إىل اال�ستفادة م��ن الفعاليات
التجارية اال�سرتاتيجية مثل منتدى
“جيبكا” ل��ت��ع��زي��ز ه���ذا ال��ن��م��و الذي
�سي�ساعد ���ش��رك��اءن��ا احل��ال��ي�ين الذين
تربطنا بهم ع�لاق��ات طويلة الأمد.
كما �سيتيح املنتدى الفر�صة للتوا�صل
مع �شركاء جدد ميكنهم اال�ستفادة من
مرافقنا احلديثة يف ج��اف��زا وحمطة
البرتوكيماويات يف ميناء جبل علي
لتو�سيع نطاق �أعمالهم».

Monday

يف حتقيق معدالت منو قيا�سية وغ�ير م�سبوقة ،وذل��ك بف�ضل ال�سيا�سات
احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة يف �إدارة �أزم��ة كورونا حيث جنحت الإم��ارات يف
تخطي الأ�صعب واالنطالق بقوة نحو حتقيق طفرات اقت�صادية وفق ر�ؤيتها
للخم�سني عاماً القادمة ،مدعومة بالعديد من الأن�شطة والفعاليات ،فقد
عزز احلدث العاملي �إك�سبو من دعم عجلة االقت�صاد الوطني ،كما حفز على
ت�شجيع اال�ستثمارات ،من خالل م�شاركة  192دولة � ،أي�ضاً ا�ست�ضافت دبي
،معر�ض دبي للطريان مب�شاركة  148دولة و  1200عار�ض ،ومت توقيع
�صفقات باملليارات وهو ما ي�ؤكد بدء تعايف االقت�صاد العاملي” .ولفت �إىل �أن
جت��ارة دبي اخلارجية يف تزايد م�ستمر واملعامالت اجلمركية ت�سجل منواً
قوياً ،كما نح�ضر حالياً لفعاليات �أ�سبوع جمارك الإمارات خالل الفرتة من
� 23إىل 27يناير القادم وهذه دعوة جلميع �أع�ضاء املجل�س حل�ضور الأن�شطة
اجلمركية املتنوعة على مدار الأ�سبوع .من جانبه توجه عمار عبد اجلواد،
امل�س�ؤول يف �إدارة تطوير الأعمال بقطاع الت�سجيل والرتخي�ص التجاري يف
اقت�صادية دبي ،بالتهنئة �إىل جمارك دبي مبنا�سبة فوزها بجائزة النخبة ،
املوحدة لت�أ�سي�س الأعمال،
وا�ستعر�ض من�صة ا�ستثمر يف دبي املن�صة الرقمية ّ
وتوفر املن�صة جتربة فريدة ملزاولة الأعمال بنمط ين�سجم مع �أ�سلوب دبي
الذكي ،ك�أكرب من�صة موحدة متنح امل�ستثمرين فر�صة احل�صول على رخ�ص
جتارية وب��دء الأعمال خالل دقائق معدودة ،وب�أ�سلوب �سهل و�سل�س يوفر
الوقت واجلهد .

�أعلن بنك دب��ي الإ���س�لام��ي� ،أك�بر بنك �إ�سالمي يف دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة وثاين �أكرب بنك �إ�سالمي يف العامل ،اليوم عن اختياره  50موظفاً
من مواطني الدولة لتعزيز م�سريتهم املهنية مبا ي�شمل الرتقيات الوظيفية
وغري ذلك من احلوافز .ت�أتي هذه املبادرة يف �إطار احتفاالت البنك باليوبيل
الذهبي لت�أ�سي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث �سيتم مبوجبها ترقية
عدد من ه�ؤالء املوظفني لتويل منا�صب هامة يف البنك ،وتزويدهم باملهارات
والفر�ص الالزمة التي ت�ؤهلهم لي�صبحوا قادة امل�ستقبل يف القطاع.
وحتتفي هذه املبادرة بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة ،وذلك بالتما�شي مع ا�سرتاتيجيات التوطني التي و�ضعتها القيادة
الر�شيدة والتي يلتزم بها بنك دبي الإ�سالمي ،وت�ؤكد على جهود البنك احلثيثة
يف جمال التوطني ،وعلى �صعيد تطوير وتنمية ومتكني الكفاءات الوطنية
واحلفاظ عليها ،والتي نال البنك عليها العديد من اجلوائز املرموقة .وقد
عرب البنك على الدوام عن التزامه بدعم وت�شجيع املواطنني الإماراتيني على
االلتحاق ب�شركات القطاع اخلا�ص مبا يتما�شى مع ر�ؤية دولة الإمارات �ضمن
“م�شاريع اخلم�سني” لتعزيز التوطني يف القطاع اخلا�ص.
ويف ال��وق��ت ال���ذي ت��وا���ص��ل فيه ال��ق��ي��ادة الر�شيدة ل��دول��ة الإم����ارات العربية
املتحدة �سنّ الت�شريعات التقدمية و�إطالق املبادرات التي ت�سهم يف بناء ر�أ�س
املال الب�شري يف الدولة ،يلتزم بنك دبي الإ�سالمي بامل�ضي قدماً يف دعم هذه
املبادرات والبقاء يف طليعة اجلهود العاملة على متكني املواهب والكفاءات
الإماراتية وم�ساعدتها على حتقيق �إمكاناتها الكاملة.
ويف معر�ض تعليقه على هذه املبادرة ،قال الدكتور عدنان �شلوان ،الرئي�س
التنفيذي ملجموعة ب��ن��ك دب���ي الإ�سالمي ”:مبنا�سبة اح��ت��ف��االت الدولة
باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها قررنا االحتفاء بهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا
عرب ترقية  50مواطناً �إم��ارات��ي��اً من فريق البنك .وق��د مت اختيار ه�ؤالء
املوظفني من خمتلف الأق�سام وامل�ستويات الوظيفية وذلك بناء على �أدائهم
اال�ستثنائي الذي ي�ؤهلهم لتحقيق م�ستقبل مهني مميز».
و�أ�ضاف“ :ين�صب هدفنا يف املقام الأول على تن�شئة ورعاية اجليل القادم من
القادة يف قطاع اخلدمات املالية� ،إذ �أن ا�سرتاتيجية التوطني الناجحة التي
ينتهجها بنك دبي الإ�سالمي ،والتي ت�ستند �إىل �إرث طويل الأمد من جهود
دعم وتنمية املوظفني الإماراتيني على ال�صعيد ال�شخ�صي واملهني ،قد �آتت
ثمارها بتويل املواطنني الإماراتيني العديد من املنا�صب القيادية يف البنك».
وي�شار �إىل بنك دب��ي الإ�سالمي يف �أو���س��اط املواطنني الإماراتيني باعتباره
“اخليار الأف�ضل للتوظيف” �إذ متكن البنك بنجاح من بناء بيئة عمل تتميز
بال�شمول والتنوع وتوفر ملوظفي البنك من مواطني ال��دول��ة العديد من
املزايا ،على ر�أ�سها �إي�لاء �أهمية ق�صوى لتوفري برامج تدريبية متخ�ص�صة
يف مكان العمل ،مما مكن البنك من بناء فريق عمل �إماراتي يتمتع ب�أعلى
درجات الكفاءة واملهارة والتناف�سية .وبعك�س بع�ض ال�شركات الأخرى ،ي�سعى
بنك دبي الإ�سالمي �إىل خلق فر�ص عمل توفر قيمة للمواطنني الإماراتيني
عو�ضاً عن الرتكيز فقط على عدد الإماراتيني الذي يتم توظيفهم.
ريا عن النهج الكمي التقليدي لتوظيف املواطنني،
وقد �شهد البنك حتو ًال كب ً
ليتبع نهجاً ا�سرتاتيجياً نوعي�أ يركز على التطوير امل�ستقبلي ملوظفيه من
مواطني الدولة لال�ضطالع ب�أدوار رئي�سية يف البنك ،واالنتقال �إىل مفهوم
يقوم على اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري �أكرث من مفهوم املوارد الب�شرية.
وي���ؤم��ن بنك دب��ي الإ���س�لام��ي بقوة ب���أن القطاع اخل��ا���ص يف ال��دول��ة ،وب�شكل
خا�ص القطاع امل�صريف ،يوفر للمواطنني الإماراتيني فر�صاً كبرية للتعلم
والنمو ،وق��د ب��ذل الكثري من اجلهود لتعزيز ا�سرتاتيجية التوطني التي
ينتهجها على الرغم من التحديات اجل�سيمة التي فر�ضتها تداعيات جائحة
كوفيد .19 -
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 9.3تريليون دوالر التجارة
اخلارجية للإمارات خالل  5عقود

•• �أبوظبي-وام

بلغ �إج��م��ايل حجم التجارة اخلارجية ل�ل�إم��ارات خ�لال  5عقود قرابة
 9,32تريليون دوالر  34,23تريليون درهم  ،بح�سب قاعدة بيانات
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية االونكتاد.
وحقق امل��ي��زان ال��ت��ج��اري للدولة خ�لال ال��ف�ترة م��ن 2020 - 1971
فائ�ضا بلغ قرابة  1,3تريليون دوالر  4,76تريليون درهم.
و�أظهرت بيانات االونكتاد ت�ضاعف حجم التجارة اخلارجية للإمارات
 473مرة ارتفاعاً من  1,15مليار دوالر  4,2مليار درهم عام 1971
�إىل  545,02مليار دوالر تريليوين درهم بنهاية العام .2020
وارتفع الر�صيد الرتاكمي لتدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الدولة
من  7.8مليون دوالر  28مليون درهم عام � 1971إىل قرابة  20مليار
دوالر  73,46مليار درهم بنهاية عام .2020
وتوزعت التجارة اخلارجية خالل  5عقود بني ال�صادرات بن�سبة 57%
مبا قيمته  5,3تريليون دوالر  19,5تريليون درهم ،و الواردات 43%
بقيمة  4,01تريليون دوالر  14,7تريليون درهم .
وت�ضاعفت ال�����ص��ادرات الإم��ارات��ي��ة � 380ضعفاً ،مرتفعة من 0,842
مليار دوالر 3.1مليار درهم يف العام � 1971إىل  319,3مليار دوالر
 1.17تريلون درهم بنهاية  ،2020والواردات  730مرة مرتفعة من
 0,309مليار دوالر  1.13مليار درهم �إىل  225.7مليار دوالر 828
مليار درهم بنهاية العام .2020
وبح�سب البيانات ،ت�ضاعف حجم التجارة اخلارجية بنهاية العقد الأول
لت�أ�سي�س االحت��اد  28مرة �إىل  32مليار دوالر  117.5مليار درهم،
وقرابة  33مرة بنهاية العام � 1991إىل  38,2مليار دوالر  140مليار
درهم ،وحوايل  74مرة مطلع الألفية احلالية �إىل  85,7مليار دوالر
 315مليار درهم ،وبنهاية العقد الرابع  462مرة �إىل  532مليار
دوالر  1,9تريليون درهم .
وت��ب��و�أ ال��ع��ام  2019امل��رك��ز الأول يف قائمة ال�سنوات الأع��ل��ى يف حجم
التجارة اخلارجية بقيمة  657,3مليار دوالر  2,4تريليون دره��م ،
تاله العام  2018بقيمة  649,4مليار دوالر  2,38تريليون درهم ،
والعام  2013بقيمة  644,8مليار دوالر  2,3تريليون درهم ،والعام
 2014بقيمة  619مليار دوالر  2.27تريليون درهم  ،والعام 2012
بقيمة  616مليار دوالر  2,26تريليون درهم.

 869مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي

•• دبي-وام

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي �أم�س �أكرث
من  869مليون دره��م حيث �شهدت ال��دائ��رة ات�سجيل  262مبايعة
بقيمة  663.76مليون دره���م منها  21مبايعة ل�ل�أرا���ض��ي بقيمة
 86.14مليون درهم و 241مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 577.63
مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  23مليون درهم يف منطقة نخلة
جمريا تليها مبايعة بقيمة  7ماليني درهم يف منطقة احلبية الرابعة
تليها مبايعة بقيمة  6ماليني درهم يف منطقة احلبية الرابعة.
و ت�صدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات
�إذ �سجلت  6مبايعات بقيمة  17مليون دره��م وتلتها منطقة احلبية
الرابعة بت�سجيلها  4مبايعات بقيمة  21مليون درهم وثالثة يف وادي
ال�صفا  5بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  6ماليني درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل ج��اءت مبايعة بقيمة 30
مليون دره��م مبنطقة �أم �سقيم الثالثه ك���أه��م املبايعات تلتها مبايعة
بقيمة  25مليون درهم يف منطقة جمريا الثانية و�أخريا مبايعة بقيمة
 25مليون درهم يف منطقة جمريا الثانية .
وت�صدرت منطقة املركا�ض املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل
�إذ �سجلت  28مبايعة بقيمة  35مليون درهم وتلتها منطقة مر�سى دبي
بت�سجيلها  23مبايعة بقيمة  69مليون درهم وثالثة يف وادي ال�صفا 5
بت�سجيلها  21مبايعة بقيمة  47مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها  201.65مليون درهم منها  14رهن
�أرا�����ض بقيمة  30.34م��ل��ي��ون دره���م و 25ره���ن ف��ل��ل و���ش��ق��ق بقيمة
 171.31مليون دره��م ،وك��ان �أهمها مبنطقة النهده االوىل بقيمة
 133مليون دره��م و�أخ���رى يف منطقة ن��د ال�شبا الثالثه بقيمة 15
مليون درهم.
�أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  6هبات بقيمة  4.01مليون درهم كان
�أهمها مبنطقة اليالي�س 1بقيمة مليونني دره��م و�أخ���رى يف منطقة
الثنية اخلام�سة بقيمة  762الف درهم.

�أوفيد يدعم حركة التجارة
يف �أفريقيا بـ  80مليون دوالر

•• فيينا-وام

و ّقع �صندوق �أوبك للتنمية الدولية “ �أوفيد” اتفاقية قر�ض بقيمة 80
مليون دوالر مع بنك الت�صدير والإ�سترياد الإفريقى “،”Afreximbank
لتمويل التجارة الدولية ب�ين ال�شركات وتعزيز التو�سع االقت�صادي يف
�أفريقيا.
و�أعرب الدكتور عبد احلميد اخلليفة ،مدير عام “�أوفيد” يف بيان �صادر
عن ال�صندوق عن �سعادته بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة املالية املكلفة بتمويل
وتعزيز التجارة يف �أفريقيا ،ودعم مبادراته الرئي�سية جلعل متويل التجارة
يف متناول الأطراف الأفريقية عن طريق احلد من قيود ال�سيولة.
و�أكد �أن التجارة الدولية ،تعد حمفزا هاما للتنمية االقت�صادية والنمو،
وت�ساهم يف دعم تعايف �أفريقيا من تداعيات جائحة وباء كورونا امل�ستجد.
و�أف���اد البيان ب���أن القر�ض امل��ق��دم م��ن �أوف��ي��د� ،سي�ساهم يف تعزيز �سيولة
البنك وتنمية حمفظة القرو�ض املخ�ص�صة لقطاع ال�صادرات والواردات،
وقطاعات حيوية �أخ��رى ت�شمل ال��زراع��ة والت�صنيع والرعاية ال�صحية،
وتدعم ت�سريع الت�صنيع وحركة التجارة البينية ،ما ي�ؤدي لتعزيز التو�سع
االقت�صادي يف �أفريقيا.

التكنولوجيا حمور التطوير لتح�سني جتربة امل�سافرين يف مرحلة ما بعد اجلائحة

معر�ض املطارات  2022دفعة قوية ل�صناعة املطارات العاملية

�أحمد بن �سعيد «:املعر�ض ي�ساهم بالتعرف على �أحدث االبتكارات امل�ستدامة واحللول الذكية التي �ستعيد ت�شكيل م�ستقبل ال�صناعة»
•• دبي – الفجر:
ت�ستعد دبي لإعطاء قوة دفع جديدة ل�صناعة املطارات العاملية مع انطالق فعاليات معر�ض املطارات يف دورته الواحدة
والع�شرين ،يف الفرتة ما بني  19 – 17مايو  2022يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
وقال �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للطريان املدين ،رئي�س مطارات دبي ،الرئي�س الأعلى
الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات واملجموعة ”:يعد معر�ض املطارات والفعاليات وامل�ؤمترات املهمة التي تقام على
هام�شه ،قوة دافعة ل�صناعتنا لتظهر ب�شكل �أقوى و�أف�ضل يف �أعقاب جائحة فريو�س كورونا والتعرف على �أحدث احللول
الذكية واالبتكارات الدولية التي �ستعيد ت�شكيل م�ستقبل ال�صناعة وهذا بال�ضبط ما قدمه معر�ض املطارات على مدى
العقدين املا�ضيني كمن�صة مثالية للتعاون لإن�شاء مرافق الطريان الأكرث تقد ًما يف العامل « .و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ �أحمد
بن �سعيد راعي املعر�ض“ :املطارات و�شركات الطريان لديها نهج قائم على اعتماد التكنولوجيا يف التعامل مع ا�ستدامة
م�ستويات ال�سالمة والأمن والكفاءة يف العمليات .وخالل هذا الوقت الذي �أنفق على االبتكار والتكيف على م�ستوى
املطارات الدولية ،كانت دبي يف طليعة تطوير املبادرات التي مكنت الطريان من التعايف املت�سارع».
وتتوقع �شركة (ري��د اك�سبي�شنز ال�شرق
الأو�سط) املنظمة لهذا احلدث الدويل،
�أن يقوم املعر�ض ال��ذي يعترب الأ�ضخم
م��ن ن��وع��ه يف ال��ع��امل ،يف دورت���ه املقبلة،
بت�سجيل منو قيا�سي ب�أعداد العار�ضني
م���ن خم��ت��ل��ف دول ال����ع����امل ،ب��ع��د ك�سر
ال��ع��زل��ة ال��ت��ي عا�شتها امل���ط���ارات نتيجة
اجلائحة واحلاجة املا�سة اىل الت�شبيك
بني ال�شركات امل�صنعة للحلول الذكية
و���ص��ن��اع ال���ق���رار يف امل���ط���ارات الدولية،
للتعرف على �أف�ضل املمار�سات والدرو�س
امل�����س��ت��ف��ادة ،ا����س���ت���ع���داداً مل���واك���ب���ة النمو
القيا�سي املتوقع بالطلب على ال�سفر
ابتداء من منت�صف العام املقبل.
وح�����س��ب ت��وق��ع��ات �أح����دث ت��ق��ري��ر �صادر
عن املجل�س املطارات العاملي الذي ي�ضم
 1933م��ط��ارا ح��ول ال��ع��امل يف 183
دول�����ة ،ف����ان ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات التي
�ستقوم امل��ط��ارات ح��ول العامل ب�إنفاقها

�ست�صل اىل  2.4تريليون دوالر �أمريكي
حتى ال��ع��ام  ،2040م��ن �أج���ل عمليات
ال��ت��و���س��ع��ة وال��ت��ح��دي��ث واحل���ف���اظ على
البنية التحتية ل��ل��م��ط��ارات وترقيتها
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اي����ة ظ�����روف م�ستقبلية
م�شابهة للتحديات التي واجهتها خالل
فرتة اجلائحة.
وذك��ر التقرير �أن دول ال�شرق الأو�سط
حتتاج لوحدها �إىل �إنفاق حوايل 151
مليار دوالر ال�ستكمال م�شاريع التو�سعة
وال��ت��ح��دي��ث مل��ط��ارات��ه��ا ،ال��ت��ي مت �إبطاء
ع��ج��ل��ت��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ف�ي�رو����س كوفيد19
واال�ستعداد جمددا للم�ضي قدما بهذه
ال��ت��ح��دي��ث��ات مل��واك��ب��ة ال��ط��ف��رة املتوقعة
ب�����أع����داد امل�����س��اف��ري��ن خ��ل�ال ال�سنوات
املقبلة م��ع الرتكيز على ط��رق حت�سني
ال��ت��ج��رب��ة ال�شاملة ل��ل��رك��اب م��ن خالل
ت��ع��زي��ز دور ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل����دي����دة مثل
ال��ذك��اء اال�صطناعي واعتماد الأنظمة

ال��ب��ي��وم�تري��ة ع��ن��د ت�����س��ج��ي��ل الو�صول
وت�سليم احلقائب واجل��وازات وال�صعود
�إىل الطائرة.
وي�شمل املعر�ض  -الذي ي�ساهم بدعمه
ك����ل م����ن ه��ي��ئ��ة دب�����ي ل���ل���ط�ي�ران امل����دين
وم�ؤ�س�سة م�شاريع الطريان الهند�سية
يف دب��ي وم��ط��ارات دب��ي ودن��ات��ا  -العديد
م��ن امل����ؤمت���رات وال��ف��ع��ال��ي��ات امل�شرتكة
�أب��رزه��ا منتدى امل��راق��ب��ة اجل��وي��ة و�أمن
امل��ط��ارات يف ال�شرق الأو���س��ط ،ومنتدى
قادة املطارات العاملية ،ومنتدى املر�أة يف
الطريان وم�ؤمتر جتربة ركاب املطارات
وم�ؤمتر اخلدمات الأر�ضية .و�سيتمكن
زوار املعر�ض م��ن التعرف على �أحدث
ال��ت��ق��ن��ي��ات غ�ي�ر ال��ت�لام�����س��ي��ة وال���ذك���اء
اال����ص���ط���ن���اع���ي وال���ق���ي���ا����س���ات احليوية
وحلول التنقل النظيفة ل�ضمان النظافة
و�سالمة الركاب.
ومن جانبه قال فرا�س �أبو لطيف مدير

املعر�ض ”:على ال��رغ��م م��ن التحديات
ال���ت���ي ف��ر���ض��ت��ه��ا اجل��ائ��ح��ة �إال �أن ريد
اكزبي�شنز ال�شرق الأو���س��ط وكجزء من
ال��ت��زام��ه��ا ب���االرت���ق���اء ال���دائ���م ب�صناعة
املطارات ،قامت بتنظيم الدورة الع�شرين
مع املعر�ض يف مايو املا�ضي ،ولقد مل�سنا
حاجة �صناع ال��ق��رار وق��ي��ادات املطارات
وامل�صنعني لتكنولوجيا امل��ط��ارات� ،إىل
ال���ت�ل�اق���ي حت����ت ����س���ق���ف واح�������د لبحث
م�ستقبل ال�صناعة والتعرف على �أف�ضل
التجارب وال�سبل للتغلب على ت�أثريات
اجلائحة واال�ستعداد ملرحلة الطفرة يف
امل�ستقبل القريب».
و�أ���ض��اف فرا�س ”:رغ��م ك��ل التحديات
�شارك يف املعر�ض �أكرث من  100عار�ض
من خمتلف دول العامل بالإ�ضافة اىل
م�شاركة  3441متخ�ص�صا وخبريا من
 48دول���ة ،يف امل���ؤمت��رات الهجينة التي
�أقيمت على هام�شه ،ق��ام��وا بالتوا�صل

وت����ب����ادل الأف�����ك�����ار وال����������ر�ؤى ،وحتديد
احتياجات ال�صناعة ،مما عك�س مرونة
الالعبني املهمني يف قطاع الطريان يف
ال�شرق الأو�سط والعامل ،الذين �أظهروا
� ً
أي�ضا ا�ستعدادًا للتكيف مع منط ال�سفر
امل��ت��غ�ير واع���ت���م���اد ال��ت��ق��ن��ي��ات املتطورة
ملواكبة ع��امل ال�سفر يف مرحلة م��ا بعد
ك��وف��ي��د  .»19وت�����س��ت��ع��د امل����ط����ارات يف
جميع �أنحاء العامل الآن ملرحلة التعايف
وم��ن امل��ت��وق��ع �أن ت��ع��ود �إىل الربحية يف
ع��ام  2023ح�سب منظمة االي��ات��ا مع
التح�سن التدريجي بحركة امل�سافرين
الدوليني .وبعد عقد من النمو املت�سق
والقوي يف حركة الركاب العاملية� ،أوقف
الوباء اندفاعة املطارات حول العامل يف
الربع الثاين من عام  ،2020مما �أدى
�إىل انخفا�ض �إجمايل عدد الركاب لذلك
العام ب�شكل حاد �إىل م�ستوى مل ت�شهده
مطارات العامل منذ عام .1997

بدء التداول على �أ�سهم ملتيبالي يف �سوق �أبوظبي املايل

•• �أبوظبي-وام

ب��د�أت �أ�سهم �شركة جمموعة “ملتيبالي” التداول
يف من�صة ال�سوق الرئي�سي ل�سوق �أبوظبي للأوراق
املالية �أم�س.
وب��د�أ ال��ت��داول بحفل ق��رع اجلر�س يف �سوق �أبوظبي
ل���ل���أوراق امل��ال��ي��ة ب��ح�����ض��ور ���س��ع��ي��د ح��م��د الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية
و���س��ي��د ب�صر ���ش��ع��ي��ب ،ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي والع�ضو
امل��ن��ت��دب ل��دى ال�شركة العاملية القاب�ضة ،و�أندريه
ال�صايغ ،رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة “ملتيبالي”
و �سامية بوعزة ،الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س
�إدارة جمموعة “ملتيبالي”.
ويوفر �إدراج جمموعة “ملتيبالي” للم�ستثمرين

الفر�صة للم�شاركة يف من��و حمفظة متنوعة تركز
على التكنولوجيا.
وتتبع ال�شركة ،التي بلغت �أ�صولها  8.16مليار درهم
يف نهاية �سبتمرب 2021ويعمل بها  3240موظ ًفا،
ا�سرتاتيجية منو تركز على االبتكار الرقمي يف عدد
من القطاعات ،مبا فيها ال�سيارات وقطاع اخلدمات
ل��ل��م��راف��ق ال��ع��ام��ة ،ور�أ�����س امل����ال ،ال�����ص��ح��ة ،والإع��ل�ام
واالت�صاالت.
وق����ال �سعيد ح��م��د ال��ظ��اه��ري ،ال��رئ��ي�����س التنفيذي
ل�سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية“ :ي�سعدنا �أن نرحب
مبجموعة “ملتيبالي” يف �سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال��ي��ة كم�ساهمة قيمة يف ال��ع��رو���ض اال�ستثمارية
امل��ت��ن��وع��ة يف ال�����س��وق .ل��ق��د دع��م��ت جم��م��وع��ة الإدراج
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي �شهدناها ه��ذا ال��ع��ام زي���ادة يف القيمة

ال�سوقية لل�سوق لت�صل �إىل �أكرث من  1.5تريليون
دره��م  .كما �أدى ن�شاط �أ���س��واق ر�أ����س امل��ال املتزايد،
جن ًبا �إىل جنب مع �إمكانات النمو القوية لل�شركات
يف منطقتنا� ،إىل جذب تدفقات ا�ستثمارية قوية �إىل
�سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،مما يجعله �أحد �أف�ضل
الأ�سواق �أدا ًء يف العامل يف عام .“ 2021
من جهتها قالت �سامية بوعزة ،الرئي�س التنفيذي
وع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة “ملتيبالي” “ :
يعد الإدراج يف �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية فر�صة
لتو�سيع قاعدة م�ساهمينا وتزويد م�ستثمري �سوق
�أب��وظ��ب��ي ل���ل���أوراق امل��ال��ي��ة ب���إم��ك��ان��ي��ة ال��و���ص��ول �إىل
حمفظة ا�ستثمارية مميزة .وتعد هذه بداية مرحلة
ج��دي��دة حيث �أن ال��ت��زام��ن��ا الأول ه��و حتقيق النمو
وتعظيم القيمة للم�ساهمني .يف عامل �سريع اخلطى

يف وقت يعترب التحول الرقمي �ضرور ًيا لت�سريع منو
الأعمال التجارية ،ف�إننا ن�ستهدف عمليات اال�ستحواذ
التي تقودها التكنولوجيا ومن ّكن ال�شركات التابعة
لنا م��ن اعتماد حلول مبتكرة الكت�ساب التميز كي
ت�صبح رائدة يف ال�سوق يف جماالتها “.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن جم��م��وع��ة “ملتيبالي” نفذت
�سل�سلة من عمليات اال�ستحواذ يف الإمارات وخارجها
يف العام املا�ضي لبناء حمفظة متنوعة من ال�شركات
ذات ال��ع��ائ��د امل���رت���ف���ع .وت�����ش��م��ل ه����ذه اال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية ح�ص�صاً يف �شركة الإم����ارات لتعليم
قيادة ال�سيارات ،ومن�صة الو�سائط الرقمية “فاير
فالي” وم��ق��ره��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،واال�ستحواذ
الكامل على �شركة االت�صاالت الت�سويقية املتكاملة
فيوال.

بروج تر�سي ً
عقودا بتكلفة  22مليار درهم لبناء م�شروع التو�سعة الرابعة بالروي�س

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت �أم�����س �شركة ب���روج البرتوكيماوية
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ت����وف��ي�ر ح����ل����ول ال���ب���ويل
�أوليفينات املبتكرة عالية القيمة ..تر�سيتها
ل��ع��ق��ود الأع����م����ال ال��ه��ن��د���س��ي��ة وامل�شرتيات
وال��ت�����ش��ي��ي��د اخل���ا����ص���ة مب�������ش���روع التو�سعة
ال���راب���ع���ة ذي امل��ق��اي��ي�����س ال��ع��امل��ي��ة “بروج
 ”4يف جم��م��ع��ه��ا ال�����ص��ن��اع��ي يف الروي�س
ب�أبوظبي .ويف وقت �أ�سبق ،وقعت “�أدنوك”
و�شركة “بوريالي�س” اتفاقية اال�ستثمار
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ت��و���س��ع��ة جم��م��ع ب�����روج لإنتاج
البويل �أوليفينات من خ�لال م�صنع بروج
 4بتكلفة ق��دره��ا  22مليار دره��م “6.2
م��ل��ي��ار دوالر” .وي��ع��ك�����س ه���ذا ال��ع��ط��اء دور
ب��روج ال��ري��ادي يف اكت�شاف الفر�ص املهمة

يف جم��ال ت�صنيع البويل �أوليفينات ودعم
النمو ال�صناعي وتعزيز القيمة الكامنة يف
ك��ل برميل م��ن النفط اخل���ام يتم �إنتاجه
يف �إم��ارة �أبوظبي .وم��ع التو�سعة� ،ست�صبح
بروج �أكرب جممع يف العامل لإنتاج البويل
�أوليفينات يف موقع واح���د .بالإ�ضافة �إىل
ذل����ك� ،ست�سهم امل��ن�����ش���أة يف مت��ك�ين املرحلة
امل��ق��ب��ل��ة م����ن ال���ن���م���و يف جم���م���ع الروي�س
ال�صناعي م��ن خ�لال توفري امل���واد الأولية
ملنطقة “تعزيز” للكيماويات ال�صناعية.
وك��ج��زء م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات والإج�������راءات التي
متت للو�صول ملرحلة تر�سية عقود الأعمال
الهند�سية وامل�����ش�تري��ات والت�شييد ،قامت
ب����روج ب��ا���س��ت��ك��م��ال ال��ت�����ص��ام��ي��م الهند�سية
الأول��ي��ة للم�ضي ق��دم��اً يف �إجن���از امل�شروع.
ومت ت��ر���س��ي��ة ال���ع���ق���ود ح�����س��ب التفا�صيل

ال��ت��ال��ي��ة ..ال��ع��ق��د الأول مت ت��ر���س��ي��ت��ه على
�شركة “الع�صب” للنقل العام واملقاوالت
ذات امل�س�ؤولية املحدودة”� ،إح��دى �شركات
الإن�شاءات الرائدة يف �أبوظبي .وهذا العقد
يتعلق ب��الأع��م��ال ال��ه��ن��د���س��ي��ة والإن�شائية
وامل�شرتيات اخلا�صة بالأعمال التمهيدية
لتح�ضري م��وق��ع امل�����ش��روع .ال��ع��ق��د الثاين
مل�����ش��روع ب����روج  4مت ت��ر���س��ي��ت��ه ع��ل��ى �شركة
“تيكنب �إنريجيز ”Technip Energies
الفرن�سية ،بتحالف م��ع �شركة “تارغيت
اجنينريينغ” Target Engineering
ل��ب��ن��اء وح����دة تك�سري الإي���ث���ان ال��ت��ي تعترب
ال��راب��ع��ة م��ن نوعها يف جممع ب��روج والتي
�ستقوم ب�إنتاج  1.5مليون طن �سنوياً من
الإيثيلني .العقود الثالثة الأخرية مل�شروع
بروج  4مت تر�سيتها على �شركة “ تكنيمونت

 ”Tecnimontالإي���ط���ال���ي���ة للهند�سة
ال�صناعية ،وت�شمل ..العقد الثالث :بناء
م�صنعني جديدين لإنتاج البويل �إيثيلني،
وم�صنع للهيك�سني 1-ال���ذي يعترب �أحد
املكونات الأ�سا�سية يف �إنتاج البويل �إيثيلني
ذو الأداء العايلالعقد الرابع� :إن�شاء املرافق
اخلدمية واملرافق خارج املوقع التي تت�ألف
م��ن �إن�����ش��اء امل��ب��اين ال��غ�ير متعلقة بالإنتاج
وال��ط��رق��ات وال��ب��ن��ي��ة التحتية والواجهات
ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة و�أن��ظ��م��ة اخلزانات
و�أن��ظ��م��ة ح���رق ال��غ��از بال�شعلة واخلدمات
ال��ع��ام��ة و�أع���م���ال ���ض��م ب����روج  4للمن�ش�آت
املوجودة .العقد اخلام�س :بناء م�صنع �إنتاج
ال��ب��ويل �إي��ث��ي��ل�ين امل�تراب��ط ال��ث��اين ،بطاقة
�إنتاجية تبلغ � 100ألف طن �سنوياً .وت�أتي
تر�سية عقود الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات

والت�شييد بعد عملية مناق�صة تناف�سية،
كما �أن قيمة هذه العقود �ست�ساهم يف دعم
القيمة املحلية امل�ضافة يف دول��ة الإمارات
حيث �ستقوم �شركات حملية ب���إدارة 60%
من الأن�شطة املتعلقة بالأعمال الهند�سية
وامل�شرتيات والت�شييد با�ستخدام منتجات
ومواد �صُ نعت حملياً� .إن تر�سية هذه العقود
ت�ساهم يف دعم برنامج �أدنوك للقيمة املحلية
امل�ضافة وتعك�س الدور البارز الذي توا�صل
ال��ق��ي��ام ب��ه ���ش��رك��ة ب���روج وامل�����س��اه��م�ين فيها
بالرتكيز على القيمة املحلية امل�ضافة مبا
يتما�شى مع �سعيها لتحقيق �إ�سرتاتيجيتها
لعام  .2030وك��ج��زء م��ن م�ساهمة بروج
 4يف دعم برنامج القيمة املحلية امل�ضافة،
�ست�ساهم املن�ش�أة اجلديدة يف توفري العديد
من فر�ص العمل للمواطنني الإماراتيني يف
القطاع اخلا�ص دعماً لإ�سرتاتيجية التنويع
االقت�صادي .وقال هزمي �سلطان ال�سويدي،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي للدائن
البال�ستيكية “بروج” “ ..يعترب م�شروع
بروج � 4أحد العوامل الرئي�سية التي ت�ساهم
يف تعزيز طموحات دولة الإمارات يف التنوع
االق��ت�����ص��ادي ودع���م ���ص��ادرات��ن��ا �إىل العمالء
ح���ول ال���ع���امل .ك��م��ا ي�����س��اه��م ال��ن��م��و يف هذا
املجمع ذو املقايي�س العاملية بتعزيز احل�ضور
ال��ع��امل��ي ل�����ش��رك��ة ب����روج ودع����م ب��راجم��ن��ا يف
القيمة املحلية امل�ضافة .نحن على ثقة ب�أن
م�شروع ب��روج � 4سي�شكل �سابقة جديدة يف
م�سريتنا الناجحة خالل العقدين املا�ضيني
وعام ًال م�ساهماً لتنفيذ �إ�سرتاتيجيتنا يف
ال��ن��م��و ل��ع��ام  2030وحت��ق��ي��ق �أه��داف��ن��ا يف
اال�ستدامة”.
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مهرجان ال�سلع البحري ينطلق اخلمي�س املقبل

•• الظفرة-وام

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان
بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم
يف م��ن��ط��ق��ة ال����ظ����ف����رة ،ينطلق
مهرجان ال�سلع البحري خالل
الفرتة من � 9إىل  11دي�سمرب
اجلــــاري بجوائز نقدية تتجاوز
 3م�ل�اي�ي�ن دره������م ،وذل�����ك على
�شاطئ مدينة ال�سلع يف منطقة

الظفــرة ب�إمــــارة �أبوظبي.
ي��ن��ظ��م امل����ه����رج����ان ،ال������ذي ي�أتي
بالتزامن م��ع اح��ت��ف��االت الدولة
ب��ع��ام اخل��م�����س�ين ،ن����ادي �أبوظبي
للريا�ضات البحرية وجلنة �إدارة
امل��ه��رج��ان��ات وال�برام��ج الثقافية
والرتاثية ب�أبوظبي.
و�أك��د معايل اللواء فار�س خلف
امل��زروع��ي ،القائد ال��ع��ام ل�شرطة
�أب����وظ����ب����ي رئ���ي�������س جل���ن���ة �إدارة

امل��ه��رج��ان��ات وال�برام��ج الثقافية
والرتاثية..
�إن م��ه��رج��ان ال�����س��ل��ع البحري
ميثل ا���ض��اف��ة نوعية �إىل قائمة
املهرجانات الرتاثية التي ترتجم
اهتمام القيادة الر�شيدة باحلفاظ
على ال�ت�راث والهوية الوطنية،
ول��ل��م�����س��اه��م��ة يف �إي�����ص��ال ر�سالة
الإم���ارات احل�ضارية والإن�سانية
�إىل خمتلف �شعوب العامل ،ونقل

ه��ذا ال�ت�راث ل�ل�أج��ي��ال املتعاقبة
وت�شجيعهم على ممار�سته.
وثمن معاليه توجيهات �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل “و�صاحب ال�����س��م��و ال�شيخ
حم��م��د ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل
ع���ه���د �أب����وظ����ب����ي ن����ائ����ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،مل�شاريع
�صون امل��وروث الثقايف الإماراتي

وب��امل��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��م��رة م���ن �سمو
ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،
مل��خ��ت��ل��ف امل��ه��رج��ان��ات الرتاثية،
وذلك ا�ستمرارا للم�سرية املباركة
ال��ت��ي ب��د�أه��ا امل���ؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
“ طيب اهلل ثراه” لتعزيز الوعي
بالقيمة ال��ت��ي يحملها الرتاث
ال��ث��ق��ايف الإم�����ارات�����ي .ك��م��ا �أ�شاد

م��ع��ال��ي��ه ب��ج��ه��ود ن����ادي �أبوظبي
للريا�ضات البحرية وال�شراكة
امل��ت��م��ي��زة ب��الأن�����ش��ط��ة وامل�سابقات
البحرية التي �ساهمت يف تعزيز
االهتمام بالثقافة البحرية بني
حمبي وع�شاق الريا�ضات البحرية
وزائري املهرجانات الرتاثية مبا
ي�����س��ه��م يف ت���ط���وراحل���ف���اظ على
ال�تراث البحري وال�بري لدولة
الإم���ارات ،وت�سليط ال�ضوء على

الرتاث وال�سنع الإماراتي ونقله
ل�ل�أج��ي��ال ال��ق��ادم��ة  ،والرتويج
ل����ل����م����دن ال�������س���اح���ل���ي���ة واجل�������زر
الإماراتية واملهرجانات البحرية،

ودع��������م ال����ري����ا�����ض����ات البحرية
وال�تراث��ي��ة وت�شجيع ممار�ستها،
ودع���������م ال�������س���ي���اح���ة والتنمية
االقت�صادية يف منطقة الظفرة.

ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة احلالية
و�آف��������اق ال�������ش���راك���ات امل�ستقبلية
ب�ي�ن جم��ت��م��ع��ي الأع����م����ال يف دبي
وكو�ستاريكا.
و�أ���ش��ار ال��غ��ري��ر يف كلمته على �أن
ال��ت��ج��ارة الثنائية غ�ير النفطية
بني دبي وكو�ستاريكا منت بن�سبة
 ?12خ��ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن العام
� 2019إىل  ،2020لت�صل
�إىل  112مليون دوالر �أمريكي
م�ضيفا �إن التجارة غري النفطية

بني دبي وكو�ستاريكا و�صلت �إىل
 64م��ل��ي��ون دوالر �أم���ري���ك���ي يف
الن�صف الأول من العام 2021
م�شددا على �أهمية اال�ستفادة من
ال��ق��وا���س��م امل�����ش�ترك��ة ال��ت��ي جتمع
اجل���ان���ب�ي�ن ل�ل�ارت���ق���اء بالتعاون
االقت�صادي.
و�أ�ضاف رئي�س جمل�س �إدارة غرف
دب����ي  :ت��ع��م��ل غ��رف��ة دب����ي ب�شكل
وث��ي��ق م��ع مكتب ت��روي��ج التجارة
يف كو�ستاريكا لتعزيز العالقات

الثنائية وحت��دي��د ال��ف��ر���ص التي
ميكن �أن ت�ستفيد منها ال�شركات
الكو�ستاريكية كما ويعك�س افتتاح
ه�������ذا امل����ك����ت����ب يف ع�������ام 2019
التزام كو�ستاريكا القوي بتعزيز
ع�ل�اق���ات���ه���ا ال���ث���ن���ائ���ي���ة م����ع دول����ة
الإمارات.
ودعا الغرير الوفد الكو�ستاريكي
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل���ن���ت���دى العاملي
للأعمال لدول �أمريكا الالتينية
 2022والذي �سيقام على هام�ش
معر�ض �إك�سبو  2020دبي حيث
ي���ه���دف �إىل ت�����ش��ج��ي��ع واكت�شاف
الفر�ص التجارية واال�ستثمارية
ب�ي�ن ال�����ش��رق الأو�����س����ط و�أمريكا
ال�لات��ي��ن��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل دعم
ومناق�شة تطوير الأعمال الهامة

وت���وق���ي���ع وم��ن��اق�����ش��ة ال�صفقات
وامل�شاريع امل�ستقبلية الهامة.
وب�������دوره ع�ب�ر ف��خ��ام��ة كارلو�س
�ألفارادو كي�سادة رئي�س جمهورية
كو�ستاريكا ع��ن ت��ق��دي��ره العميق
ل��ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات
ودب��ي على حر�صهم ال��دائ��م على
ت��ع��زي��ز ال���ع�ل�اق���ات امل��ت��ب��ادل��ة بني
اجلانبني وت�شجيع اال�ستثمار يف
القطاعات احليوية ،م�ؤكدا على
�أهمية هذه الزيارة بهدف تعزيز
ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة مب��ا يف ذلك
امل��وا���ض��ي��ع امل��ت��ع��ل��ق��ة بامل�ستدامة
م�������ش�ي�را �إىل �أن ب���ل���اده تعترب
خمتربا مثاليا للطاقة النظيفة
واالب���ت���ك���ار م���ن �أج�����ل االقت�صاد
الأخ�ضر.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و  /جميلة �سامل
اح�����م�����د احل����ي����ق����ي  ،اليمن
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )07458961يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
ب��ال�����س��ف��ارة اليمنية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف������ق������د امل��������دع��������و  /ري���������س����ا
ج�����اب�����وى دال���������و  ،الفلبني
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )P2396490Bيرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف���ق���د امل����دع����و /اروى �سامل
اح�����م�����د احل����ي����ق����ى  ،اليمن
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )0 7 2 9 7 5 2 1يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
ب��ال�����س��ف��ارة اليمنية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و  /ج������و او
ب�������اول�������و ج�����وي�����ل�����ه�����رم دى
���س��وزا ،ال�برازي��ل اجلن�سية
 ج������������واز ������س�����ف�����ره رق�����م( )ft573736من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0525414399

غرفة دبي تبحث تعزيز التعاون اال�ستثماري وال�شراكات االقت�صادية مع كو�ستاريكا
بحثت غرفة دبي �أم�س يف مقرها
�سبل تطوير العالقات االقت�صادية
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ي�ن دب����ي وجمهورية
كو�ستاريكا خالل ا�ستقِبالها وفدا
حكوميا برئا�سة فخامة كارلو�س
�ألفارادو كي�سادة رئي�س جمهورية
كو�ستاريكا حيث ناق�ش اجلانبان
تعزيز وتفعيل التعاون امل�شرتك
يف جم��االت وقطاعات اقت�صادية

رئ��ي�����س��ي��ة وم�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة .وراف�����ق
فخامته وفد �ضم ع��ددا من كبار
ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني ورجال
الأعمال ومنهم �سيدة كو�ستاريكا
الأوىل كلوديا دوبلي�س كامارجو
ومعايل رودولفو �سوالنو كريو�س
وزير خارجية كو�ستاريكا ومعايل
ماريا ديل بيالر وزيرة التخطيط
القومي وال�سيا�سة االقت�صادية
يف كو�ستاريكا وم��ع��ايل فيكتوريا
هرينانديز مورا وزيرة االقت�صاد

وال�صناعة والتجارة يف كو�ستاريكا
ومعايل �أوج�ستني كا�سرتو �سوالنو
وزي�����ر االت�������ص���ال يف كو�ستاريكا
و���س��ع��ادة ج��م��ع��ة ال��رم��ي��ث��ي �سفري
الدولة لدى جمهورية كو�ستاريكا
و����س���ع���ادة ف��ران�����س��ي�����س��ك��و �شاكون
�إي��رن��ان��دي�����س ���س��ف�ير كو�ستاريكا
ل����دى ال���دول���ة و����س���ع���ادة ال�سفري
ت�شارلز هرينانديز ف��ي��ايل نائب
املدير العام لل�سيا�سة اخلارجية
يف وزارة اخلارجية يف كو�ستاريكا

و���س��ع��ادة �أالن �سولي�س فون�سيكا
امل�������س���اع���د ال�����ش��خ�����ص��ي للرئي�س
الكو�ستاريكي ،و�سعادة مار�سيال
ماتاريتا زيليدون رئي�س املرا�سم
بالق�صر الرئا�سي يف كو�ستاريكا.
والتقى الوفد الزائر معايل عبد
العزيز الغرير رئي�س جمل�س �إدارة
غ���رف دب���ي ي��راف��ق��ه ���س��ع��ادة حمد
مبارك بوعميم مدير عام غرفة
دبي وعدد من م��دراء الإدارات يف
الغرفة حيث تناول الطرفان واقع

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

•• دبي-وام

ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �أ���س��ه��م با�سم/
امل��ت��وف��ى /ع��ب��ا���س غ��ل��وم ح�سن
ال��ب��ن��اي ����ص���ادرة م���ن م�صرف
�أب����وظ����ب����ي الإ������س��ل��ام�����ي رق���م
ال�شهادة  1059716 /بعدد
ا�سهم � 150 /سهم  ،فعلى من
ي��ج��ده��ا ت�سليمها للم�صرف
املذكور �أو الإت�صال على رقم /
0562224318

ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �أ���س��ه��م با�سم/
�أح����م����د ع���ب���ا����س غ���ل���وم ح�سن
ال��ب��ن��اي ����ص���ادرة م���ن م�صرف
�أب����وظ����ب����ي الإ������س��ل��ام�����ي رق���م
ال�شهادة  1059723 /بعدد
ا�سهم � 151 /سهم  ،فعلى من
ي��ج��ده��ا ت�سليمها للم�صرف
املذكور �أو الإت�صال على رقم /
0501424223

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �أ���س��ه��م با�سم/
حم���م���د ع���ب���ا����س غ���ل���وم ح�سن
ال��ب��ن��اي ����ص���ادرة م���ن م�صرف
�أب����وظ����ب����ي الإ������س��ل��ام�����ي رق���م
ال�شهادة  1059722 /بعدد
ا�سهم � 150 /سهم  ،فعلى من
ي��ج��ده��ا ت�سليمها للم�صرف
املذكور �أو الإت�صال على رقم /
0508992849

ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �أ���س��ه��م با�سم/
ا����س���م���اء ع���ب���ا����س غ���ل���وم ح�سن
ال��ب��ن��اي ����ص���ادرة م���ن م�صرف
�أب����وظ����ب����ي الإ������س��ل��ام�����ي رق���م
ال�شهادة  1059721 /بعدد
ا�سهم � 151 /سهم  ،فعلى من
ي��ج��ده��ا ت�سليمها للم�صرف
املذكور �أو الإت�صال على رقم /
0562224318

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/16342
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/12/08لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم فود كا�سل و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
7,418
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

Date 6/ 12/ 2021 Issue No : 13409

70530

Dubai Courts of Firsts Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1135- Real Estate Execution
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 680/2020 Real
Estate Summary, by paying the execution amount of (AED 127,264), including
the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae,
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified 1- Muhammad Abdullah Khan Asmat Ullah Khan Capacity:
Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution
case against you ordering you to pay the execution amount of 127264 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 / Amnah Ahmed Felknaz

Monday

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 6/ 12/ 2021 Issue No : 13409

70530

Dubai Courts of Firsts Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/829- Real Estate Execution
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. «177/2020 Real
Estate Summary», by paying the execution amount of (AED 713536), including
the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.
ae, Makani 3244594826
Party to be notified
1- Muhammed Waseem Akram Arain Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution
case against you ordering you to pay the execution amount of (713536) dirhams
and to deliver it to the execution applicant or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you
case of non- compliance with the said order within 15 days from the date of
publishing this service.
Prepared by Aisha Rashid Mohammed Al Dhanhani

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  53/2021/250بيع عقار مرهون

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن العقار رقم  666مبنطقة وادي ال�صفا  5وهو عبارة عن قطعة ار���ض م�ساحتها
 3089.02مرت مربع
طالب التنفيذ  :بنك برودا  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي  -مبنى بنك برودا � -شقة مكتب رقم  - 201مقابل للعربة بالقرب من
الديوان  -ال�سوق الكبري  -وميثله  :عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :حفيظ رحمن باديات كونهي كامتي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي القرهود  -ديرة  -دبي  -ملك مركز ميلينيوم واي لالعمال  -مكتب رقم  G-07Dمركز ا�ستدامة B
0505981445 - drhafeezrahman@sify.com
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار���ض ف�ضاء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر���ض  - 666رقم البلدية :
 - 648-8598امل�ساحة  3089.02 :مرت مربع  -القيمة الكلية  8.977.473.00 :درهم  -العلى عطاء
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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االمارات العربية املتحدة

ا�شعار ت�صفية

وزارة العدل

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70021

�شركة /مطعم هاك�سان � -ش ذ م م (رخ�صة رق��م ( )652944ال�شركة) والكائنة مبركز
التجارة العاملي � /ص ب  117609دبي  ،دولة الإم��ارات العربية املتحدة  ،واملرخ�صة لدى
دائرة التنمية الإقت�صادية ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت
اتخاذه بوا�سطة قرار ال�شركاء الذي عقد بتاريخ  2021/7/4ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  15يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب  :ال�سادة  /مطعم هاك�سان � -ش ذ م م
�ص ب  ، 117609 :دبي
دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم +971-4-483-4828 :
الربيد االلكرتوين :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  15يوما وت�سقط
بانتهاء الفرتة الزمنية املحددة.

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70197

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ابهيال�ش بريومباليل فيتيل فيتيل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2020 /0000578جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ابهيال�ش بريومباليل فيتيل فيتيل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 160880
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين)
بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70353

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2021/5484جتاري كلي ال�شارقة
لدى حمكمة ال�شارقة االبتدائية

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70535

رقم املعاملة MOJAU_2021_ 0035040

�إخطار عديل باحل�ضور اىل مقر الدائرة الإقت�صادية

املرفوعة من  :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
�ضد  -1 :م�ؤ�س�سة �أك�سفورد للعقارات ملالكها�/أحمد عبداهلل �أحمد �سرور احلمادي
� -2أحمد عبداهلل �أحمد �سرور احلمادي
� -3سيف �أحمد عبداهلل احلمادي
� -4آمنة حممد �أحمد احلمادي
املدعى عليها الأوىل م�ؤ�س�سة �أك�سفورد للعقارات ملالكها �أحمد عبداهلل �أحمد �سرور احلمادي واملدعى عليه الثاين� /أحمد عبداهلل
�أحمد �سرور احلمادي ومدعوين احل�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة (امل�صرفية) املقرر عقده ال�ساعة
� 10:30صباحاً  ،يوم االثنني املوافق  13/12/2021موعداً لعقد اجتماع اخلربة امل�صرفية الأول امل�صرفية وفقاً للتفا�صيل
املبينة �أدناه  :اليوم االثنني املوافق  - 13/12/2021ال�ساعة � 10 30 :صباحاً
موقع مكتب اخلبري امل�صريف يون�س على املال
ال�شارقة  ،منطقة مويلح � ،شارع املدينة اجلامعية ،بداية رقم ( )976مكتب رقم 202
(خرائط قوقل)Google Maps/
https://goo.gl/maps/fG5FCoK3HLc5u7vg7
للتوا�صل 0552752147 /

اخلبري  /يون�س علي املال  -عو�ض الدائرة التجارية الكلية امل�صرفية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

املخطر  -:حممد نور النبي عبد الرحيم  ،اجلن�سية  -الهند ب�صفته ملك الرخ�صة امل�سماه (مطعم ركن
الريموك) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( )783127وميثله مبوجب وكاله رقم
( )SH20210330A10651ال�سيده� /شيجا حممد حنيفه حممد حنيفة  ،اجلن�سية الهند ،وميثلها مبوجب
وكاله رقم  MOJ_2021_0027391ال�سيد�/سنان ایالتو ماداتومكالدي ليالر كوتي بالينتاكاث اجلن�سية -
الهند ويحمل جواز �سفر رقم  U7168836العنوان  :ال�شارقة  ،هاتف 0503792777 :
املخطر اليها  :ابراهيم عبداهلل بالل حممد عبداهلل  -اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
 784197553641594العنوان  :ال�شارقة  -حلوان  -هاتف رقم 0508038388
مو�ضوع الإخطار  :احل�ضور �إىل مقر الدائرة االقت�صادية
الوقائع  -:حيث �أن املخطـر اليه وكيل خدمات الرخ�صة اململوكة للمخطر وامل�سماة (مطعم ركن الريموك) واملرخ�صة
برقم  )783127املخاطر اليه ممتنع عن احل�ضور الجناز ما يلزم من معامالت لت�سيري م�صالح الرخ�صة مما احلق
باملخطر بلغ ال�ضرر وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�ضرورة احل�ضور اىل مقر الدائرة االقت�صادية
خالل خم�سة ايام واال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية �ضده ،

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033436
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /را�شد را�شد ح�سن البادي الطنيجي � -إماراتي اجلن�سية
 يحمل هوية رقم ( ، )784195010737419يرغب يف البيع و التنازل عن كاملح�صته البالغة ( ) %100لل�سيد /حممد �شفيق الرحمن حممد عبداالخر  -بنغالدي�شي
اجلن�سية  -يحمل هوية رقم ( )784196027159316يف الرخ�صة التجارية امل�سماة
/بقالة ركن املر�سى  -وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  -حكومة ال�شارقة برقم
( )785711تغيري وكيل اخلدمات ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
تنازل /بيع

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /هيثم خالد �سيف ابراهيم املعيني  -اجلن�سية  :الإمارات
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /عبداهلل
�سيف عبدالرحمن حممد املازمي  -اجلن�سية  :الإمارات يف الرخ�صة امل�سماة (االختيار االول
للهواتف املتحركة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )566456ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036147
تنازل /بيع

70533

ليكن معلوما للجميع ب�أنني ال�سيد  /اقبال االكاندي عبداهلل كاليتا فاالبيل
عبداهلل  -هندي اجلن�سية �أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة ()%100
�إىل ال�سيد/رفيق �شينامادات هاو�س  -هندي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته (،)%100
يف الرخ�صة ب�إ�سم (بقالة الرماقية) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة
رقم  ،)113311( :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70197

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  3465/2021/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى :
طالب الإع�لان  :م�صنع خال�ص للعطور ذ.م.م وميثلها مديرها عبداخلالق ب��ارودج��ال � -صفته
بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شيخ حممد ا�سلم حممد عبا�س � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :حكمت حمكمة بتاريخ 2021/10/5:بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ
وقدره ( )50000خم�سون الف درهم والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع  %5من 2021/9/12
وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم اتعاب حماماة ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 38/2021/20:جتاري كلي

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره ( )28383365درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12ابتداء من تاريخ امتام التحويل وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة.
املدعي:ر�سملة تريد فاينان�س فاند
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -معرب اخلليج التجاري � -شارع االبراج  -بناية  - o14الطابق  14مكتب بيكر
مكنزي حبيب املال  -مكاين� - 2563786091:ص.ب 2268:دبي  -هاتف رقم - 044230000:فاك�س044479777:
املطلوب �إعالنهما  -1 :حممد فاروق  -2فارلني انريجي & كوموديتيز م.م.ح � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/27:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /ر�سملة تريد فاينان�س فاند بالزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )5005000دوالر امريكي
خم�سة مليون وخم�سة االف دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من
تاريخ  2017/8/30وحتى متام ال�سداد وامل�صروفات والر�سوم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
تنازل /بيع

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد هالل الدين عبدور الرحمن  -بنغالدي�شي اجلن�سية وال�سيد  :عبدالرحمن حممد
فاروق  -بنغالدي�شي اجلن�سية ميلكان الرخ�صة جتارية (كافترييا م�شاكيك الكباب) رخ�صة جتارية والتي
ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( )609925حيث ان ال�سيد :حممد هالل الدین عبدور الرحمن
 بنغالدي�شي يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((كافترييا م�شاكيك الكباب))البالغة ( ،)%50وال�سيد  :عبدالرحمن حممد فاروق  -بنغالدي�شي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن
جزء من ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((كافترييا م�شاكيك الكباب)) بقدر ( )%45ليتبقى له ن�صيب
( )%5فقط  ،وينوب عنهم بالتوقيع ال�سيد حممد اجمد حممد ار�شد  -باك�ستاين اجلن�سية مبوجب وكالة
�صادرة من الكاتب العدل برقم  MOJAU-2021-0034239بتاريخ � 2021/11/21إىل ال�سيد
 :حممد اجمد حممد ار�شد  -باك�ستاين اجلن�سية لتكون ن�سبته يف الرخ�صة التجارية  ،%95خروج �شريك
ودخول �آخر ،وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب
العدل ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني
من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

رئي�س الق�سم

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة �أ�سما�ؤهم ادناه  :من الطرف الأول  :عبيد حممد عبدالكرمي
البلو�شي  -اجلن�سية  :الإمارات �إىل الطرف الثاين � :ساتي�شن �سوبرمانيان كيزهيتيل
اجلن�سية  :الهند با�سم التجاري (نيوتكال للهند�سة واخلدمات البحرية) رخ�صة
�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بعجمان برقم ( )48799وامل�سجلة بغرفة
جتارة �صناعة عجمان ،وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
الكاتب العدل العام

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن بالن�شر
�إعالن �صحيفة الطعن رقم 958/2021

70408

بوكالة املحامي/عبدالرحمن الفردان
الـي � -1 /شركة باك اليت (�ش.م.ح).
 -2بالل �أفندي اقبال افندي -3 .حممد حار�س قر�شي.
ليكن معلوماً لديكم ب�أن احلكم اال�ستئناف رقم  2021/836جتاري ال�صادر بتاريخ
 17/08/2021قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعن � /شركة كيـو بـيـه تـي -
ل�صناعة البال�ستيك (ذ.م.م) (جتـارة اخلامات الأوليـة �سـابقا) وميثلهـا ال�سيد�/سعد النداوي،
يف الطعن امل�شار اليـه اعـاله وعليكم �إيداع مذكرة بدفاتكم م�شفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل
عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب �إدارة الدعوى يف موعد �أق�صاه خم�سة ع�شر
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ( )SHCFICIREA2021/0007576

70197

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار
بناء على طلب  :املدعي (ة)  :ف�ضل حق غالم نبي
اىل  :املدعي عليه  :خليفة عبيد على القطي النعيمي
و املدعى عليه  :احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري
قد �أقام املدعي الدعوى يطالب فيها :
( 1احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
( 2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
( 3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  402الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة املحجوز عليها
حمل هذه االجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماه
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00020550واملقرر بتاريخ  ،2021/12/14ال�ساعة  08:30والذي �سيعقد يف حمكمة
ال�شارقه الإحتادية دائرة دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة االت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/ https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/searchبوابة اجلل�سات /الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدناه بكامريا الهاتف  ،بيانات الإجتماع  :رقم الإجتماع  EM00020550 :وميكنكم تقدمي
املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70197

اعالن بالن�شر
 8311/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/وايت بيجون خلدمات احلرا�سة  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حازم حممد عبده حممد رم�ضان
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )21986درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن بالن�شر
 3883/2021/16جتاري جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليهما  -1 :ورلد دي اف دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م  -جوجنور �أولفان
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :برراكودا ليمتد وميثلها قانونا �سيان ت�شري�ستوفري رو�ستاج الوزات
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ
وق��دره ( )6524171درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من اخر
فاتورة يف  3/102016وحتى ال�سداد التام �ضم ملف اال�ستئناف التجاري رقم 404/2020
 وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/7ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعةالتقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1526/2021/320:ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي اال�ستئنافية احلادية ع�شر رقم 849
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1084/2021:احوال نف�س
م�سلمني والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:ابت�سام بدري
عنوانه:امارة دبي  -املمزر � -شارع االحتاد  -بناء �سول افنيو � -شقة رقم 503
وميثله:ح�سن احمد عبدالعزيز جا�سم عبداهلل ك�شواين
املطلوب �إعالنه -1 :ح�سام الدين حممد غ�سان البهلوان � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم .2021/1084:وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة � 09.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم
غيابيا.

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036310
تنازل /بيع
�إعــالن بالن�شر

70408

حماكم دبي

حماكم دبي
70197

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :شركة بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات الغ�سيل ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :املحرتفون لتجارة معدات املغا�سل  -فرع من جمموعة احلثبور ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها �شركة� /شركة بتلرز للتنظيف
على البخار وخ��دم��ات الغ�سيل ذ.م.م مببلغ وق��دره ( )52.826.25دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/21ال�ساعة 09:00
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

ا�سم ال�شركة  :ال يف ان للتجارة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب ملك مركز امبي�شن �ستار لالعمال  -ا�ستدامة  Bال�شكل القانوين :
ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  887860 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1493542مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال��ت��ج��اري لديها ب���إن��ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل���ك مب��وج��ب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/8/24وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال��ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/8/24وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني جي
ا�س ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  303ملك م�شاريع قرقا�ش  -بردبي
 منخول  -هاتف  04-3258695 :فاك�س  04-3517523 :م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا

حماكم دبي
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن بالن�شر
 4260/2021/16جتاري جزئي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
70353

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد :حممد يو�سف جابر �آل علي  -اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  :حممد
�سامل حممد �سليمان  ،اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (كوتا لتجارة املالب�س اجلاهزة)
والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )116668ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
 ،تنازل �صاحب رخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :هول مارك انرتنا�شيونال لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  - 312ملك ال�شيخ را�شد بن خليفة بن �سعيد ال
مكتوم  -هور العنز �شرق  -هاتف  04-2599055 :فاك�س  :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية ايليز كو�شر لإدارة املطاعم � -ش ذ م م وذلك مبوجب
ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2021/10/25وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب العدل
حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2021/10/25وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي امل��ع�ين يف مكتبه الكائن ب��دب��ي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036362
تنازل /بيع

70535

ا�سم ال�شركة  :ايليز كو�شر لإدارة املطاعم � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب  76-1001ملك دجيباركول ماتكرميوفا  -برج خليفة  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  907678 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1515426 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/25وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/25وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني هول مارك انرتنا�شيونال لتدقيق احل�سابات العنوان
 :مكتب رقم  - 312ملك ال�شيخ را�شد بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم  -هور العنز
�شرق  -هاتف  04-2599055 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

70197

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70021

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي االبتدائية
70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :جي ا�س ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  303ملك م�شاريع قرقا�ش  -بردبي  -منخول  -هاتف :
 04-3258695فاك�س  04-3517523 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية ال يف ان
للتجارة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/24
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/8/24وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70533

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70021

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إجتماع خربة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 403/2021/20:جتاري كلي

70197

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالغاء كفالة املدعي للمديونية وزوالها تبعا النتفاء الدين فيما بني املدعي عليه
الرابع واملدعي عليهم االول والثاين والثالث ومن ثم الغاء كافة االجراءات التنفيذية املتخذة بحقه وحفظ
ملف التنفيذ قبل املدعي والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:سلمان عبيد حممد ماجد الطويله
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -منطقة الوحيدة  -فيال رقم  - 63متحرك0506588838:
املطلوب �إعالنهما  -1 :حممد �سا�شان احلداد  -2امني عبدالرحمن للتجارة العامة �شركة ال�شخ�ص الواحد
�ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالغاء كفالة املدعي للمديونية وزوالها
تبعا النتفاء الدين فيما بني املدعي عليه الرابع واملدعي عليهم االول والثاين والثالث ومن ثم الغاء كافة
االج��راءات التنفيذية املتخذة بحقه وحفظ ملف التنفيذ قبل املدعي والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/14ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن بالن�شر
 7027/2021/60امر �أداء

70197

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ليفربول للتجارة العامة  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :املوارد الفنية �ش.ذ.م.م
وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/3:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )67.070.07درهم �سبعة و�ستني الف و�سبعني درهم و�سبعة فل�س
 ,والفائدة القانونية  %5اعتبارا من تاريخ املطالبة يف  2021/11/1وحتى متام ال�سداد والزمتها
بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15
يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

29
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70021

�إعـــــــــــــالن
املو�ضوع  :الطلب رقم T21038146021121

املقدم من  /هناده ح�سني حممد عموره
تعلن حمكمة عجمان ال�شرعية املدعوة  /هناده ح�سني حممد عموره  -اردنية
اجلن�سية حتمل بطاقة هوية بالرقم  784198695180947ال�صادرة
من الإمارات للهوية  ،تقدمت بطلب تطابق ا�سمها املذكورة يف بطاقة هويتها
وا�سمها املذكور يف جوازها القدمي باال�سم /هنادي ح�سني حممد عموره
ال�صادر من االدرن .فمن لديه �أي اعرتا�ض على هذا الطلب احل�ضور �إىل
رئي�س قلم الأحوال ال�شخ�صية خالل مدة خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن لإبداء �أ�سباب اعرتا�ضه.

قا�ضي مبحكمة عجمان ال�شرعية
ال�صديق جابر الطاهر

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

�إعالن
حيث ان ال�سيد :حممد عاطن �سعيد خليفة الكتبي � -إماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة التجارية
(اخلنفرو�ش لالكالت ال�شعبية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )738566حيث ان ال�سيد /حممد عاطن �سعيد خليفة الكتبي � -إماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية (اخلنفرو�ش لالكالت ال�شعبية)
البالغة ( )%100اىل ال�سيدة /فاطمة مبارك �سعيد الكتبي � -إماراتي اجلن�سية ،تنازل �صاحب
الرخ�صة الخر ،وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �ش�أن الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على
الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه
اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0035208

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036464
تنازل /بيع

املخطـر  :ليتون نورو برودانيا  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،واحمل هوية �إماراتية رقم ()784198552620316
العنوان  :ال�شارقة � -صناعية  - 3هاتف رقم 0556299025 / 0559186588 :
املخطر �إليه � :سامل مفتاح احلاج مفتاح العبيديل  -اجلن�سية  :االمارات  ،و�أحمل جواز �سفر رقم ()HRJ826711
العنوان  :ال�شارقة  -مويلح  -بالقرب من �ستي �سنرت الزاهية  -هاتف رقم 0506645576 :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة ب�إ�سرتداد ال�شيكات و الفواتري لعدم تنفيذ االتافق.
الوقـائـع  :حيث ان املخطر و املخطر اليـه كـان بينهم اتفاق على بيع رخ�صـة امل�سماه (�سامل العبيديل لتجارة االدوات الكهربائية وال�صحية) ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم  791225للمخطر وحيث ان املخطر قام بدفع املبلغ املذكور ادناه و لكن املخطر اليه خالف باالتفاق و بقيمة
اجمالية و قدرها 15000
حيث ان املخطر اليه مل يقم بتنفيذ العقد املربم و بناء عليه يرغب املخطر برد قيمة ال�شيكات
وحيث ان املخطر اليه مل يلتزم باالتفاق الذي بينه و بني املخطر
حيث ان املخطر يطالب با�سرتجاع ال�شيكات و الفواتري التي قام بدفعها وبيانات ال�شيك كاالتي :
� ،1شيك رقم ( )00010بقيمة ( )3000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2022/07/25و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
� .2شيك رقم ( )000006بقيمة ( )3000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2021/11/25و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
� .3شيك رقم ( )000007بقيمة ( )3000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2022/01/25و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
� .4شيك رقم ( )000008بقيمة ( )3000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2022/03/25و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
� ،5شيك رقم ( )000009بقيمة ( )3000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2022/05/25و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
�أن املخطر يخطر املخطر اليهم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واال
�سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق  ،لذلك  ،فاملخطر
يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

الكاتب العدل

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0032025

اخطار عديل للوفاء مببلغ  168,286،99درهم
املخطـر � :شركة احلركة ل�صناعة االملنيوم والزجاج ذ م م  -وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم  623166وميثلها ال�سيد  /ماتيو جيورج
كامبادام  -هندي اجلن�سية ب�صفته �شريك ومدير يف الرخ�صة املذكورة اعاله وميثله بالوكالة ال�سيد  /ديلي جاكوب – هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
 784199294859790مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل بامارة دبي برقم  210777/1/2021العنوان :ال�شارقة – �صناعية  - 11هاتف
رقم )0503218376( )0558788586( :
املخطر اليهم  :ال�سادة  /بيفر جلف للمقاوالت �ش ذ م م  -واملرخ�صة برقم  621551:و�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بامارة دبي ال�سيدة  /علياء عبا�س
علي عبداهلل اخلاجه  -اماراتية اجلن�سية وحتمل جواز �سفر رقم  G90R27405ال�سيد /راجي�ش كومار كري�شنا  -هندي اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم
 Z3069462العنوان دبي  -بر دبي  -جبل علي ال�صناعية االوىل  -م�ستودع ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية  -هاتف رقم ()0506546341
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة بقيمة الفواتري جمملها وقدره ( )168,286,99درهم
بالإ�شارة �إىل املو�ضوع �أعاله ف�إننا نتقدم ب�إخطارنا هذا ون�ضمته الآتي:
 بناء على ما مت االتفاق بني املخطر واملخطر اليهم على االعمال التجارية التي بينهما فقد تر�صدت مبالغ يف ذمة املخطر اليه ل�صالح املخطر ومل دفعهاوذلك مبوجب فواتري (مرفق ك�شف عن الفواتري) مبلغ وقدره  168,286.99درهم (مئة وثمانية و�ستون الف ومئتان و�ستة وثمانون درهم و  99فل�سا)ً
قيمة اجمايل املواتري
 اال ان املخطر قام بالتوا�صل مع املخطر اليهم مرارا وتكرارا عن طريق الربيد الكرتوين (مرفق �صورة عن الربيد االلكرتوين مرتجم) لكن دون جدوىمما يبني نية االمتناع عن دفع قيمة الفواتري للمحطر دون مربر قانوين
لذا  ،ف�إننا ننذركم ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره  168,286,99درهم (مئة وثمانية و�ستون الف ومئتان و�ستة وثمانون درهم و  99فل�سا) يف
موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ي�سداد املرت�صد بذمتكم واملائدة
القانونية عنه بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة
الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70197

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فينكات رامو نايدو بهيمي�سيتي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0002904جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :فينكات رامو نايدو بهيمي�سيتي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ البنك العربي املتحد � -ش م ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  387497درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  3966/2021/16جتاري جزئي

املنظورة يف  :دائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  61,807.19الف درهم (واحد و�ستون الفا وثمامنائة
و�سبعة دره��م و  19فل�سا) والفوائد القانونية الت�أخريية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2019/10/6
حتى ال�سداد التام.
املدعي  :دياري للخدمات الفنية  -ذ م م  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -الثنية االوىل  -دبي � -شارع ال�شيخ
زايد  -مبنى هوم تو هوم � -شقة  101الرب�شاء هايت�س (تيكوم)
املطلوب �إعالنه  :كيو بي جي للخدمات �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش�.ش.و (حاليا) /كيو بي جي للخدمات  -م�ؤ�س�سة
فردية (�سابقا) � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  61,807.19الف
درهم (واحد و�ستون الفا وثمامنائة و�سبعة درهم و  19فل�سا) والفوائد القانونية الت�أخريية بواقع � %5سنويا من
تاريخ اال�ستحقاق يف  2019/10/6حتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/19ال�ساعة
� 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70197

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة ر�سانا لل�صناعات الهند�سية ذ م م
�شركة ر�سانا للمقاوالت ذ م م �شركة ر�سانا للهند�سة االن�شائية ذ م م هاين �سمري حنا
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2021 /0003024جتاري (كلي)
�إىل املحكوم عليه � - 1 :شركة ر�سانا لل�صناعات الهند�سية ذ م م � - 2شركة ر�سانا للمقاوالت ذ م م ،
� - 3شركة ر�سانا للهند�سة االن�شائية ذ م م - 4 ،هاين �سمري حنا
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ البنك العربي املتحد � -ش م ع يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  2058064درهم بالإ�ضافة اىل
الفائدة القانونية  5%من تاريخ  2019/9/12وحتى متام ال�سداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13019بتاريخ 2021/12/6
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2365/2021/11مدين جزئي

70197

املنظورة يف  :دائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( 23,557.11دره��م) (ثالثة وع�شرون الف وخم�سمائة
و�سبعة وخم�سون درهم واحدى ع�شر فل�سا) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة� .ضم ملف النزاع املدين 2020/1078
املدعي � :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -رقة البطني  -ديرة � -شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة 602
املطلوب �إعالنه  -1 :جميل حممد منظور ح�سني � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/2يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح
� /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره  23,557.11درهم (ثالثة
وع�شرون الف وخم�سمائة و�سبعة وخم�سون درهم واحدى ع�شر فل�سا) والفائدة عنه بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية
يف  2021/9/26وحتى ال�سداد التام  ،وكذا الزامه بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8749/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4950/2018جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 81086.41درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :موارد للتمويل
عنوانه � :إمارة دبي بردبي �شارع ال�شيخ زايد بناية اترمي مكتب 116
وميثله  /علي �سلطان �سامل الكندي
املطلوب �إعالنه � :سعود �سعيد عي�سى �سعيد بن ياعد الزعابي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 81086.41
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/469عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 1692244.06درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار  -ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار  -منطقة
جبل علي  -مبنى دبي لال�ستثمار  -فاك�س رقم  - 048851007هاتف � - 048851188ص ب - 111485
مكاين  - 1521766151امييل info@alserkallawfirm.ae :
املطلوب �إعالنه  -1 :بيجاي تريدينغ  -م د م �س � -صفته  :منفذ �ضده
م��و���ض��وع الإع��ل��ان  :ق��د �أق����ام عليكـــ ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة �أع��ل�اه وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره
 1692244.06درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 3063/2021/305:ا�ستئناف جتاري

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م 2021/38:جتاري كلي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:ر�سملة تريد فاينا�س فاند
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -معرب اخلليج التجاري � -شارع االبراج  -بناية - o14
الطابق  14مكتب بيكر مكنزي حبيب املال  -مكاين��� - 2563786091:ص.ب 2268:دبي  -هاتف
رقم - 044230000:فاك�س - 044479777:وميثله:علياء حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
املطلوب �إعالنهما -1 :فارلني انريجي & كوموديتيز م.م.ح  -2حممد ف��اروق � -صفتهما :
م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم2021/38:جتاري كلي .وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/1/19ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8897/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ �أم��ر االداء رق��م  2021/5368الل���زام املنفذ �ضده ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )224.271.50درهم ف�ضال عما ي�ستجد من فائدة قانونية حتى ال�سداد التام.
طالب التنفيذ  :مداح بن عو�ض بن حمود احلي�سوين احلربي
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -منطقة بور�سعيد  -بناية �سيتي �أفينو  -مقابل فندق بوملان  -الطابق الثاين -
مكتب رقم  - 208رقم مكاين - 3225493941:الهاتف - 042555000:الفاك�س� - 042555005:ص.ب41333:
املطلوب �إعالنه  -1 :با�سم بن �سعيد بن حممد ابوبي�شت � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )224271.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8365/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  ،2019/2514ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 80172.25درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :موارد للتمويل  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -القوز ال�صناعية االوىل  -دبي � -شارع
بردبي  -مبنى معر�ض رقم  1ملك احمد بن �سويدان
املطلوب �إعالنه  -1 :عمار عبداهلل علي فريوز �آل علي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 80172.25درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن بالن�شر
 16/2021/4438جتاري جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليه � _1 /شركة اخلليج الكندية لالن�شاءات (ذات م�س�ؤولية حمدودة)
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعى  /راحب بابات للتجاره العامه �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه ب�إلزام املدعي عليها بدفع املبالغ امل�ستحقة واملرت�صدة يف ذمتها و البالغ
قدرها  23,851.68درهم (ثالثة وع�شرون �ألف ثمان مائة و واحد خم�سني دهم �إماراتي) �إلزام املدعي عليها بدفع
فائدة قانونية قدرها  %12من تاريخ ا�ستحقاق �آخر فاتورة نتيجة لل�ضرر الذي تكبدتها املدعية لتجاهل املدعي
عليها للمطالب الودية ال�صادرة من هذه االخرية و كذلك عدم قيامها بدفع املبالغ املرت�صدة لأزيد من �سنة على �سبيل
االحتياط الكلي يف حال ما �أرتى �سعادة القا�ضي امل�شرف توافر �شروط �أمر الأداء نلتم�س �إحالة الدعوى لقا�ضي �أمر
الأداء املخت�ص �إعما ًال لن�ص املادة  17الفقرة  8من قرار جمل�س الوزراء رقم  33ل�سنة  2020بتعديل بع�ض �أحكام
قرار جمل�س الوزراء رقم  75ل�سنة  2018يف �ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي رقم  11ل�سنة 1992
ب�ش�أن قانون الإجراءات املدنية�إلزام املدعي عليها بر�سوم الدعوى وم�صاريفها .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2021/12/12ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

�إخطار عديل
املخطـر  :موفق رفيق قعدان � -سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ( )78416680827373ب�صفته �شريك ومدير يف
الرخ�صة امل�سماه (ارتي�ستا لالن�شاءات ذ م م) وال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة رقم (.)625648
العنوان  :ال�شارقة – القا�سمية – الند  -هاتف رقم )971506465817( :
املخطر �إليه  :عبداحلميد ايوب عي�سى البطاط  -اردين اجلن�سية ،العنوان  :ال�شارقة – القا�سمية – الند
هاتف رقم .)971503011632(:
مو�ضوع الإخطار ا�ستدعاء املخطر اليه.
الوقائع  -:حيث �أن املخطـر واملخطر �إليه �شركاء بالرح�صة امل�سماه (ارتي�ستا لالن�شاءات ذ م م) وال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة رقم ( .)625648حيث �أن املخطر يرغب يف �إخراج املخطر اليه من الرخ�صة لعدم تواجده من حوايل 5
�سنوات مما �سبب له ا�ضرار ج�سيمة وعدم قدرته على جتديد الرخ�صة والدخول يف غرامات وخمالفات قانونية  ،و عدم دفع قيمة
االيجار وفواتري الكهرباء واملياه  ،علما ان املخطر اليه مل يقم بدفع اي من الغرامات واملخالفات و جتديد الرخ�صة وااليجار املكان
وكافة امل�صروفات التي تتوجب عليه ك�شريك بن�سبة  %16مع العلم انه مل يقم بدفع اي مبلغ يف ا�صل را�سمال ال�شركة وكان دخوله
ا�ضافة ا�سمه يف الرخ�صة كم�ساعدة له ال اكرث .وعليه يعلن املخطر املخطر �إليه بال�ضرورة احل�ضور اىل الدائرة االقت�صادية خالل
خم�سة ايام من ا�ستالم االخطار للتوقيع على الأوراق الالزمة لإخراجه من الرخ�صة ودفع الر�سوم وامل�صاريف املرتتبه على عاتقه
واال �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية .لذلك  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عماد حبيب دخل اهلل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0000845مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :عماد حبيب دخل اهلل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ جورج حنا ف�ضول يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  52763درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

70533

�إخطار عديل بالتخارج
برقم املحرر 2021/0032653

االمارات العربية املتحدة
العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009158مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :مروة جوهر حمبوب �سعيد حمبوب  -جمهول حمل الإقامة  :العنوان  :ال�شارقة (يوجد
حتري) هاتف رقم 0506055222 - 0555445408 :
نعلمكم �أن املدعية  :فاطمة �سعيد را�شد م�صبح الزحمي
قد �أقامت الدعوى املذكورة �أعاله وتطالب فيها باالتي :
املطالبة بقيمة ( )15000درهم
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة
اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/11/25م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1135/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  680/2020عقاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 127,264درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية  -عنوانه  :دبي  ،منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال ،
امليزانني  ،مكتب رقم  ، 9هاتف  - 0504643947بريد الكرتوين  - execution1@omalc.ae :مكاين
IBAN AE090500000000020106942 - 3244594826
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد عبداهلل خان ع�صمت اهلل خان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 127264
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  829/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/177عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 713536درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  9هاتف 0504643947
بريد الكرتوين  EXECUTION1@OMALC.AEمكاين 3244594826
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد و�سيم اكرام ارين � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 713536
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�شركة الكويتية لالغذية  -امريكانا � -ش م ك  -اجلن�سية
الكويت  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماة
(امريكانا دجاج تكا  -جراند كافية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة جتارية رقم ( )218497اىل ال�سيد /ال�شركة الكويتية لالغذية  -امريكانا  -ذ
م م  -اجلن�سية  :الإمارات .تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70353

املخطـر  :حممد ب�شري دو�ست حممد  -افغان�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم
( )784198868507389العنـوان  :ال�شارقة  -م�صلى  -هاتف رقم )0558751001( :
املخطر �إليه  :حممد خوكون مياه ف�ضل احلق  -بنغالدي�شي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم
( )784198192876203العنـوان  :ال�شارقة  -م�صلی  -هاتف رقم )0559089132( :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ ( )18,220درهم ،
حيث ان املخطر اليه مـدين مببلغ وقدره ( )18,220درهم (ثمانية ع�شر الف ومتتـان وع�شرون
درهم فقط ال غري) مبوجب اقرار حمرر بتاريخ ( )12/10/2021على �أن يقوم ب�سداد املبلغ
بتاريخ (،)20/10/2021
حيث �أن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة االقرار  ،وعليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام
بدفع املبلغ يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ االخطار واال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية
ال�ستالم املبلغ  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا ،

حمكمة التنفيذ

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  996/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0036404
تنازل /بيع

70555

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي
70533
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حماكم دبي
70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0033159

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ
70392

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

اخلبري احل�سابي� /أحمد �إبراهيم بن فار�س

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
70197

املقامة من  /م�صطفى �أمني حمب النادي
�ضد /فندق تامي جراند بالزا
نعلن نحن اخلبري احل�سابي � /أحمد �إبراهيم بن فار�س� ،أنه مت تعيننا من قبل
حماكم دبي مبهمة اخلربة احل�سابية يف الدعوي رقم 10008/2021
عمایل جزئی (كما نعلن املدعى عليه حل�ضور �إجتماع اخلربة املقرر له
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق ال�ساعة � 2021/12/09 10:30صباحاً)
وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي ،ديرة � ،شارع املطار  ،بناية مكاتب  ،مقابل
دناتا ،الطابق الثالث .306

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
�إعالن �إجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم  2021/10008عمایل جزئى

70021

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

Monday

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إجتماع خربة
70533

االثنني  6ديسمبر  2021م  -العـدد 13409

حمكمة دبي االبتدائية
70197

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5747/2019/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  328/2018عمايل كلي واملعدل
باال�ستئناف رقم  294/2019ا�ستئناف عمايل  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )942152درهم
ل�صالح العامل .
طالب التنفيذ � :سمري �شاهر مو�سى داود
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -منطقة اخلليج التجاري  -جممع بنايات باي �سكوير  -بناية رقم
 - 6مكتب رقم 402
املطلوب �إعالنه  -1 :دري��ك اند �سكل انرتنا�شيونال � -شركة م�ساهمة عامه � -صفته  :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن االر���ض رقم
 146 - 150 - 149 - 144الكائنة يف منطقة �سيح �شعيب  , 2االر�ض رقم  571الكائنة يف منطقة
دبي لال�ستثمار االول  -وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله
قانونا  -بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ .2021/11/29
رئي�س ال�شعبة

العدد  13409بتاريخ 2021/12/6
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7047/2021/60:امر اداء

70533

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )45000الف درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفوائد القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ ال�سداد والواقع يف 2017/11/25
بالن�سبة ملبلغ ال�شيكني ويف  2019/11/21وحتى تاريخ ال�سداد التام
املدعي�:سالم مو�سى عبداهلل
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة كورني�ش البحرية املجاز  - 1البطحاء 1006
وميثله:والء جابر نا�صر �صالح �آل رحمه
املطلوب �إعالنه  -1 :ح�سام لبيب غامن � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/11/3:بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )45000درهم خم�سة واربعني الف درهم والفائدة القانونية  %5اعتبارا
من  2019/11/25وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم
احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

االثنني  6ديسمبر  2021م  -العـدد 13409
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ثقافة وفنون

Monday

يف خطاب ملهم على من�صة “تيد�إك�س مكتبات ال�شارقة” يف هيئة ال�شارقة للكتاب

نورة النومان :اخليال العلمي ي�ؤ�س�س لثقافة
بناء على الأدلة والرباهني
فهم الواقع ً

•افتقار املكتبة العربية للخيال العلمي دفعني للكتابة يف هذا املجال
•«حرب النجوم» كان البذرة التي زرعت لدي حب ق�ص�ص اخليال العلمي
•�أدب اخليال العلمي قادر على تغيري الأجيال
•�أدب اخليال العلمي ي�ستند يف حبكته و�أحداثه و�أدواته �إىل �أ�سا�سيات العلم ومفاهيمه

30

•• ال�شارقة-الفجر:

�أك��دت الروائية الإماراتية ن��ورة النومان �أن �أدب
وفنون اخليال العلمي ت�ؤ�س�س لبناء ثقافة فهم
الواقع بنا ًء على الأدلة والرباهني ،و�أن ما نقر�أه
�أو ن�����ش��اه��ده م��ن خ��ي��ال ع��ل��م��ي ه��و ول��ي��د حتليل
الواقع وبناء توقعات ا�ست�شرافية ت�ستند ملكوناته
وت�ستجيب لتوجهاته ،م�شري ًة �إىل �أن �أدب اخليال
العلمي ق��ادر على تغيري الأج��ي��ال ،و�أن��ه��ا موقنة

ب�أثره العميق يف توجيه العقول نحو تر�سيخ مبد�أ
الرباهني والأدل��ة عند اتخاذ القرارات احلا�سمة
يف احل��ي��اة ،مبينة �أن ه��ذا م��ب��د�أ علمي رك��ز عليه
القر�آن الكرمي.
ج���اء ذل���ك يف خ��ط��اب ملهم �أل��ق��ت��ه ال��ك��ات��ب��ة نورة
النومان على من�صة (تيد�إك�س مكتبات ال�شارقة)،
امل��رخّ �����ص��ة م��ن ق��ب��ل �سل�سلة امل����ؤمت���رات العاملية
« ،»TEDيف ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب ،بعنوان
“خيال ع���ل���م���ي ..ه���ات���وا برهانكم!!” ،ال���ذي

حتدثت فيه حول خ�صائ�ص �أدب اخليال العلمي
ومنهجياته ،ورحلتها م��ع ه��ذا احلقل املهم من
حقول املعرفة.
«حرب النجوم»
حت��دث��ت ن����ورة ال���ن���وم���ان ع���ن رح��ل��ت��ه��ا م���ع عامل
اخل��ي��ال العلمي ،و�شغفها ب��ه منذ ف�ترة ال�صغر،
عندما عر�ض لأول مرة يف ال�سينما بال�شارقة ،ويف
ظاهرة كانت فتية على املجتمع الإماراتي ،فيلم
“حرب النجوم” ،ال��ذي ك��ان البذرة التي زرعت
فيها حب ق�ص�ص اخليال العلمي ،ما دفعها �إىل
دخ���ول ع��امل��ه م��ن خ�لال ق��راءت��ه��ا لآداب���ه املكتوبة
باللغة العربية لتنتقل بعد ذلك للبحث عما كتب
حوله باللغة الإجنليزية.
و�أ�ضافت نورة النومان� :إن �شغفها باخليال العلمي
ك���ان ع��ام�ل ً
ا م�شجعاً ل��ه��ا ع��ل��ى دخ���ول ع��وامل��ه ،يف
الت�أليف ،بعد �أن انخرطت فيه اطالعاً ومطالعة
خالل فرتة حياتها.
اخليال العلمي والفنتازيا
ويف �إبرازها للفارق بني اخليال العلمي والفنتازيا،
�أو�ضحت نورة النومان �أن الفنتازيا حتتوي على
الأفكار”املجنونة” واخل��ارق��ة وتعطي للكاتب
فر�صة �أن يجمح بخياله ويكتب يف موا�ضيع قد
تكون غري معقولة وغ�ير منطقية� .أم��ا اخليال
العلمي ،ف���إن��ه ي��ت��واف��ق م��ع الفنتازيا م��ن ناحية

حديثه ع��ن الأف��ك��ار اخل��ارق��ة واملجنونة� ،إال �أنه
ي�ستند يف حبكته و�أحداثه و�أدواته وحتى يف حلوله
�إىل �أ�سا�سيات العلم ومفاهيمه.
و�أ�شارت النومان �إىل �أن ثمة فارقاً جوهرياً �أي�ضاً
بني �أف�لام اخليال العلمي و�أدب اخليال العلمي،
حيث �إن اخل��ي��ال العلمي يف الأف�ل�ام ي�ستند �إىل
الإثارة،
ومن هنا ف�إنه ال ينطلق من ثوابت العلوم� ،أما
�أدب اخل��ي��ال العلمي ف���إن��ه ال ب��د �أن ي�ستند �إىل
�أ�سا�سيات العلوم التي حتكمه يف جممل �أحداثه
و�سردياته.
كما �أك���دت ال��ن��وم��ان �أن ال��ك��ات��ب يف حقل اخليال
العلمي ينبغي �أن يقر�أ الع�شرات من الروايات كي
ي�ضطلع بهذا الباب الوا�سع وامل��رك��ب من �أبواب
الأدب� ،إ�ضافة �إىل �أهمية ق��راءة الكتب العلمية
واملقاالت العلمية والأف�لام الوثائقية ،كي ميلك
الأدوات التي ت�ؤهله خلو�ض ه��ذا املجال ب�إتقان
واحرتاف.

ال�سابق عنا�صر خيالية م�سطرة ب�ين �صفحات
روايات اخليال العلمي.
و�أ����ش���ارت ال��ن��وم��ان �إىل �أن م��ا مي��ي��ز ال��ع��ل��وم هو
ا�ستنادها �إىل الأدل��ة واحلقائق ،و�أنها ال حتكمها
العواطف وامل�شاعر النف�سية،
م�ؤكدة �أن العامل احلقيقي م�ستعد للتخلي عن
نظريته �إن �أثبتت احلقائق القاطعة بطالنها.
م�ب�رزة خ��ط��ورة م��ا ين�شر على و�سائل التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي لإث����ب����ات االدع����������اءات ال���ت���ي تن�شر

بت�صديرها بعبارة “�أثبتت الدرا�سات».
وقالت نورة النومان :القر�آن الكرمي ي�ؤكد �أهمية
�أن تكون الأدل���ة وال�براه�ين ه��ي الوجهة الأوىل
والأخرية لإثبات االدع��اءات ،وهذا يظهر وا�ضحاً
يف ق��ول��ه ت��ع��اىل ( :ق��ل ه��ات��وا برهانكم �إن كنتم
�صادقني) ،ف���أي ادع��اء من غري برهان ال يحكم
عليه بالإثبات ،والأدلة هي امليزان الذي ينبغي �أن
توزن به االدعاءات لتكون حقائق را�سخة يف �إثبات
املبادئ العلمية.

حقائق قاطعة
و�أو���ض��ح��ت ن��ورة النومان يف كلمتها على من�صة
(تيد�إك�س مكتبات ال�شارقة)� ،أن االهتمام باخليال
العلمي ميثل اهتماماً مب�ستقبل الب�شرية و�آفاق
تطورها� ،إذ �إن كثرياً من التقنيات التي ن�ستخدمها
و�أ�صبحت من �أ�سا�سيات احلياة املعا�صرة كانت يف

م�ؤ�س�سة الرخ الإماراتية تبحث التعاون مع املكتبة الوطنية للمملكة املغربية
•• الرباط ،الفجرية ـ الفجر

بحثت م�ؤ�س�سة ال ّرخ الإماراتية للن�شر مع املكتبة الوطنية للمملكة املغربية
�سبل تعزيز التعاون يف جمال الن�شر الورقي والإلكرتوين ،وتبادل اخلربات
يف جم��ال الإب����داع الفكري والثقافة و�صناعة ال��ك��ت��اب ،ف� ً
ضال ع��ن تنظيم
الفعاليات واملبادرات الثقافية امل�شرتكة بني الطرفني.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة وف��د من م�ؤ�س�سة ال��ر ّخ الإم��ارات��ي��ة برئا�سة الأديب
خالد الظنحاين رئي�س امل�ؤ�س�سة ،مقر املكتبة الوطنية للمملكة املغربية

يف العا�صمة ال��رب��اط ،و�ضم الوفد ،الفنان �أزل يحيى �إدري�����س مدير قطاع
املعار�ض وامل���ؤمت��رات ،والدكتور ك��رمي بابا ،حيث التقوا بالدكتور حممد
الفران مدير عام املكتبة الوطنية للمملكة املغربية الذي ا�ستعر�ض بدوره
م�شاريع املكتبة الوطنية خالل املوا�سم الثقافية.
و�أك��د الأدي��ب الإم��ارات��ي خالد الظنحاين �أهمية توطيد التعاون يف جمال
الثقافة والفكر ما بني امل�ؤ�س�سات الوطنية يف دولة الإم��ارات وامل�ؤ�س�سات يف
دول املغرب العربي و�صنع �شراكات ا�سرتاتيجية ،مبا يتنا�سب مع ال�سيا�سات
الوطنية التي تنتهجها القيادة احلكيمة للدولة بهدف خدمة املجتمع يف

اجلانب الثقايف والتنموي.
و�أ�شاد الظنحاين بالدور الذي ت�ضطلع به املكتبة الوطنية بو�صفها واجهة
ثقافية رائدة ،حملياً وعربياً ودولياً ،عرب تبنيها م�شاريع نوعية ومعا�صرة،
تغني امل�شهد الثقايف املغربي ،وخا�صة فيما يتعلق مبجال الكتاب الذي يعترب
من �ضمن مهامها الأ�سا�سية.
م��ن جانبه ،ع�ّب�رّ الدكتور حممد ال��ف��ران مدير املكتبة الوطنية للمملكة
املغربية عن �سعادته بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ال ّرخ الإماراتية للن�شر بو�صفها
من امل�ؤ�س�سات الوطنية الإماراتية التي ت�ساهم يف ن�شر الثقافة الإماراتية،

جمعية النا�شرين الإماراتيني تبحث �سبل تطوير الن�شر
ع��ق��د جم��ل�����س �إدارة ج��م��ع��ي��ة النا�شرين
الإماراتيني اجتماعه الدوري الرابع لعام
 2021ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ع��ل��ي ب���ن حامت
رئي�س جمل�س الإدارة ملناق�شة ما مت تنفيذه
من خمرجات االجتماع ال�سابق واعتماد
امل�شاريع وامل�شاركات القادمة لعام 2022
و بحث امل�شاريع واملحاور التي من �ش�أنها
الإ�سهام يف تطوير قطاع الن�شر واالرتقاء

به وتر�سيخ دوره يف دعم م�سرية التنمية
الثقافية والإجتماعية والإق��ت�����ص��ادي��ة يف
الدولة.
ورفع رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية
خ��ل�ال الأج���ت���م���اع �أ���س��م��ى �آي�����ات التهاين
وال��ت�بري��ك��ات مل��ق��ام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
«ح��ف��ظ��ه اهلل» و���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ

حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم
�أ���ص��ح��اب ال�سمو �أع�����ض��اء املجل�س الأعلى
لالحتاد حكام الإمارات مبنا�سبة احتفاالت
الدولة بعد االحتاد اخلم�سني.

وناق�ش االج��ت��م��اع �سبل ال��ت��ع��اون م��ع عدد
م���ن ال��ن��ا���ش��ري��ن وامل���وزع�ي�ن الإماراتيني
والعرب والتعاون يف �إيجاد �آليات متطورة
ل��ل��ت��وزي��ع وع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر والتحديث
للدورات التدريبية التي تنظمها اجلمعية
للنا�شــــرين مـــــن خالل برنــــــامج تدريب
النا�شـــــرين لتحقـــــيق �أعلـــــى م�ستــــوى
مـــــن النجـــــاح خلــــــدمة ق��ط��اع الن�شر
والتوزيع.
ك��م��ا ا�ستعر�ض املجل�س خ�ل�ال اجتماعه
ح���زم���ة ال���ن���ج���اح���ات ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا منذ
ت�أ�سي�سه عام  2009حتى اليوم واعتمد
خطة العمل وامل�شاريع وال�شركات القادمة
لعام  2022والتي حتتوي على جمموعة
متكاملة من اخلدمات والر�ؤى والتدريب
وحتديد الأولويات التجارية والتنظيمية
ل��ق��ط��اع الن�شر ومتثيلها وت��ع��زي��ز حقوق
النا�شرين وال��دف��اع عنها وحماية حقوق
امل�ؤلف الفكرية وحقوق الن�شر.
و ق���ال ���س��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن ح���امت  « :يواكب
اج��ت��م��اع��ن��ا ه���ذا اح��ت��ف��ال الإم�������ارات بعيد
االحت�����اد اخل��م�����س�ين ال�����ذي ي��ع��د منا�سبة
ت�ستح�ضر املنجزات التي تر�سخت يف كافة
جم����االت التنمية وم���ن �ضمنها �صناعة
الن�شر وعندما ن�ستعر�ض م�سرية االحتاد
وحمطاته خالل اخلم�سني عاما املا�ضية
نلم�س �أهمية التالحم بني قيادة و�شعب
الإم�������ارات لأن����ه احل���اف���ز ال����ذي �أ���س��ه��م يف

حتقيق الكثري من الطموحات والأهداف
التي راف��ق��ت �سنوات الت�أ�سي�س فانطلقت
امل�������ش���اري���ع ال���ت���ي ن��ن��ع��م ال���ي���وم بخرياتها
وتعددت جماالت العمل من �أجل الت�أ�سي�س
مل�ستقبل �أكرث نهو�ضا «.
و�أ�ضاف لقد و�ضعت دولة الإم��ارات قطاع
الن�شر والتوزيع يف مكانة رائدة ت�سعى من
خاللها �إىل تعزيز م�صادر املعرفة وتنمية
ال��وع��ي يف خطط التنمية و�أدوات���ه���ا حتى
غدت �صناعة الن�شر والإهتمام بالنا�شرين
الإم��ارات��ي�ين �ضمن الأول���وي���ات ت��وج��ه بها
ق��ي��ادة الإم�����ارات ال��ر���ش��ي��دة وي���ؤك��د عليها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة .

واالهتمام بالكتاب والكاتب و�إبرازه حملياً وعاملياً ،م�شرياً �إىل ا�ستعداد املكتبة
الوطنية يف املغرب على تقدمي خدماتها مل�ؤ�س�سة ال��رخ وت��ب��ادل املعلومات
الدائم يف جمال الن�شر الورقي والإلكرتوين.
ويف ال�سياق ذاته  ،ناق�ش الظنحاين رئي�س م�ؤ�س�سة الرخ الإماراتية للن�شر مع
الدكتور عبدالقادر الرتناين رئي�س احتاد النا�شرين يف املغرب� ،سبل تعزيز
التعاون امل�شرتك خ�لال املرحلة املقبلة مب��ا يخدم واق��ع الثقافة العربية
والنهو�ض بال�صناعات الثقافية وتعزيز ودع��م �صناعة الن�شر يف املنطقة
العربية.

ال�شارقة للآثار تعلن عن
اكت�شاف متثال يعود لفرتة
القرن الأول امليالدي
�أعلنت هيئة ال�شارقة للآثار واملتم َثلة يف بعثة التنقيب الأثرية املحلية عن
اكت�شاف قطعة �أثرية جديدة يف منطقة مليحة التابعة لإمارة ال�شارقة عبارة
عن متثال م�صنوع من الربونز ميثل خملوقا �أ�سطوريا له جناح ن�سر كبري
ور�أ���س �أ�سد و ِرج��ل طائر �ضخم ذو خمالب قوية حيث يعود التمثال لزمن
الإمرباطورية الرومانية يف القرن الأول امليالدي.
و�أعرب الدكتور �صباح عبود جا�سم مدير عام هيئة ال�شارقة للآثار عن �شكره
وتقديره للدعم الكبري وامل�ستمر الذي يقدمه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة حيث يُعترب
دعم �سموه ركيزة �أ�سا�سية يف عملية التنقيب واال�ستك�شاف وا�ستخراج الكنوز
الأثرية وحتقيق الإجن��ازات التاريخية املتعددة التي تفخر بها الإم��ارة كما
ُت�برز ه��ذه املكت�شفات التاريخية و الأن�شطة الهامة التي تقوم بها الهيئة
وتعزز من مكانة ال�شارقة يف اخلارطة الأثرية العاملية للمواقع التي لعبت
دوراً يف تاريخ احل�ضارة الب�شرية.
و�أكد �سعادته �أن وجود هذا التمثال يف منطقة مليحة بال�شارقة يدل على قيام
جتارة كبرية بني منطقة مليحة والإمرباطوريات القدمية �سابقاً م�شرياً �إىل
�أن �شكل هذا املخلوق الأ�سطوري مت ت�صويره يف العديد من الأعمال الفنية
الرومانية التي اُ�ستخدمت يف فن العمارة وال��زخ��ارف والأل���واح اجلدارية
والأث��اث واملجوهرات حيث تعترب املخلوقات الأ�سطورية جزءا من العقائد
الدينية والعبادات يف الع�صور الإغريقية منذ القرن اخلام�س ق.م .
و�أو�ضح الدكتور �صَ باح �إىل �أن القطعة الأثرية عبارة عن جزء من مبخرة
حتمل ث�لاث متاثيل مت�شابهة يف ال�شكل وم��وزع��ة ب�شكل دائ���ري متنا�سق
ويعلوها وعاء كبري وفاخر يُ�ستخدم حلرق البخور وهذه �إح��دى الزخارف
التجميلية التي كانت ت�ستخدم �آنذاك .
وذك��ر �سعادته �أن منطقة مليحة ب�شكل خا�ص دائ��م��اً م��ا تتحفنا بكنوزها
النفي�سة نظراً لكرثة االكت�شافات والقطع الأثرية التي لها �أهمية �أثرية
وتاريخية وال تزال هناك �أ�سرار كبرية تكتنزها املنطقة التي ن�ش�أت وازدهرت
يف القرون الثالثة الأخرية قبل امليالد ويف القرن الثالث امليالدي ثم بادت
واختفت حتت الرمال.
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حري�صة على �أن ي�صدقنى اجلمهور

�سهر ال�صايغ" :بيت
عز" ت�ضمن عدة ر�سائل
ممثلة م�شاهد "املا�سرت �سني" ،هكذا �أطلق اجلمهور عليها ل�شدة
تقم�صها لأدوارها ورفعها �شعار امل�صداقية دو ًما ب�أعمالها الفنية،
هى الفنانة "�سهر ال�صايغ" والتى حتدثت يف هذا احلوار ،عن
م�شاركتها يف بطولة فيلم "الباب الأخ�ضر"� ،إىل جانب ق�صة "بيت عز" من م�سل�سل �إال �أنا ،والذى حققت من خالله جناح
كبري والقت ال�ضوء على الكثري من امل�شكالت للطبقة املتو�سطة ،كما حتدثت عن جتربة م�شاركتها يف حفل
افتتاح مهرجان امل�سرح القومى يف دورته الـ:14
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• ب����داي����ة ..ح��دث��ي��ن��ا ع���ن جت��رب��ة م�����ش��ارك��ت��ك ب��ف��ي��ل��م "الباب
الأخ�ضر"؟
 �أعترب نف�سى "حمظوظة جدًا" مل�شاركتى بفيلم "البابالأخ�ضر" لأنه م�أخوذ عن الكاتب العظيم الراحل
�أ�سامة �أن��ور عكا�شة ق�صة و�سيناريو وحوار،
وال��ذى يهتم بكافة ال�شخ�صيات ويكتب
ح�����وار رائ�����ع ف��ه��و ع��م��ل "مغرى"
لأى ف���ن���ان ،ب��اال���ض��اف��ة لأنه
ث���ان���ى ت����ع����اون م����ع املخرج
ر�ؤوف عبد العزيز والذى
جت���م���ع���ن���ى ب������ه كيميا
خ��ا���ص��ة م��ن��ذ ال��ع��م��ل يف
م�سل�سل "الطاوو�س"
يف امل���و����س���م الرم�ضانى
املا�ضى ومتكنّا من حتقيق
جن��اح كبري يلم�س اجلمهور
على �أر���ض ال��واق��ع فهو خمرج
وا ِع ويفهم املمثل الذى �أمامه
و�سيقدمنى بالفيلم ب�شكل مغاير
عن امل�سل�سل.
• وماذا عن �أحداث الفيلم؟
 الفيلم ٌي�سلط ال�ضوء على "الهوية امل�صرية" والدفاععنها ،حيث مت كتابته يف ف�ترة الت�سعينيات ،ولكن الأحداث
�ستظهر للجمهور وك�أنه مت بالأم�س ،فالراحل �أ�سامة �أنور عكا�شة
لديه ر�ؤية م�ستقبلية للأحداث لدرجة كبرية ،والتى �ستجعل
اجلمهور يف حالة ذهول وك�أنه كان يعا�صر معنا ما يحدث.
• �شاركتِ ب�أوىل ق�ص�ص اجلزء الثانى من م�سل�سل "�إال
�أنا" وتناول جانب من ق�ضية التحر�ش� ..أمل ترتدين
من تكرار جتربة "الطاوو�س"؟
 هذا تف�سري خط�أ لدى بع�ض اجلمهور ،لأن ق�صة"بيت عز" تت�ضمن عدة ر�سائل يتم مناق�شتها
ولي�س اخلط الرئي�سى للق�صة عن التحر�ش،
ودع���ي���ن���ى �أخ���ب���رك �أن ف���ك���رة مو�ضوعات
ال��ت��ح��ر���ش م��ه��م��ة ل��ل��غ��اي��ة يف ه���ذه الآون�����ة،
ب�سبب اهتمام ال��دول��ة ب��ه وتفعيل قانون
عقوبات �ضد املتحر�شني تزامنًا مع طرح
الق�صة من خالل الربملان.

حنان مطاوع :م�سل�سالت
(الأوف �سيزون) �أعادت
رونق الدراما
توا�صل الفنانة حنان مطاوع ت�صوير م�سل�سلها الدرامي اجلديد الذي يحمل عنوان
(و�ش تالت) والذي تخو�ض بطولته �ضمن حكايات م�سل�سل (و�شو�ش).
وقالت (حنان)� :إن حكاية و�ش تالت التي تت�ضمن  15حلقة خمتلفة متا ًما
عما قدمته من قبل مما يجعلها متحم�سة لعر�ضه ،م�شرية �إىل �أنها ال
تعلم موعد عر�ضها بالتحديد ولكن من املقرر �أن يكون قبل املو�سم
الرم�ضاين املقبل وذلك �ضمن قائمة م�سل�سالت الأوت �أوف �سيزون.
و�أ�ضافت حنان مطاوع �أنها ترى �أن م�سل�سالت االوت �أوف �سيزون
حققت جناحات قيا�سية خالل الأع��وام القليلة املا�ضية ،و�أثبتت
�أن جناح امل�سل�سالت مل يقت�صر على مو�سم بعينه ،بالإ�ضافة �إىل
�أنها �أعادت رونق الدراما التليفزيونية كما كانت من قبل منذ
�أن كانت العائالت امل�صرية تنتظر م�سل�سلها املف�ضل على مدار
العام� ،سواء داخل املو�سم الرم�ضاين �أو خارجه ،م�شرية �إىل �أن
هذا التطور جاء بعدما �أخذت الدراما التليفزيونية فرتة
كانت تعر�ض خالل مو�سم رم�ضان فقط ويقت�صر جناحها
على هذا املو�سم.ي�شارك يف بطولة احلكاية �إىل جانب حنان
م��ط��اوع ك��ل م��ن حممود عبداملغنى وه��ال��ة فاخر وعابد
عناين ونورهان ،والعمل من �إخراج معتز ح�سام.
وت���خ���و����ض ح���ن���ان م����ط����اوع جت���رب���ة ال���ب���ط���ول���ة يف
(و���ش��و���ش) بعد توقف م�سل�سلها (ورد) ،الذي
مت ت�صوير ع��دد م��ن م�شاهده ال��ع��ام املا�ضي،
وه��و ت�أليف فتحي اجلندي و�إخ���راج �شادى
�أب��و���ش��ادي ،وي�����ش��ارك ح��ن��ان يف بطولته
ن�ضال ال�شافعي ،مى ك�ساب ،حممد
عز ،تيام م�صطفى قمر� ،سارة
ال�������ش���ام���ي� ،أح���م���د �صيام،
ع��اي��دة ري��ا���ض ،وعدد
من الفنانني.

• قمتِ بالغناء خالل �أحداث الق�صة �أكرث من مرة ..فهل كان مق�صودًا لعذوبة �صوتك
�أم �صدفة بال�سيناريو؟
ال ،كان موجودا بال�سيناريو منذ البداية ،والق�صة بعنوان "بيت عز ..يا خلي القلب" وتقوم
على البيت امل�صرى الذى ينتمى للطبقة املتو�سطة وهو دائم اال�ستماع لعبداحلليم حافظ،
فتجدين كل �صباح الأم��ه��ات ي�ستيقظن وي�ستمعن لتلك الأغ��ان��ى مع حت�ضري الإفطار
وخا�صة �أغنية "يا خلى القلب".
• وما الر�سائل التى حم�ست �سهر ال�صايغ للقيام ببطولة "بيت عز"؟
 الكثري والكثري لأننى وجدت ق�صة امل�سل�سل "قما�شة عري�ضة" ،والق�صة ا�ستعر�ضت كلامل�شكالت التى يتعر�ض لها املجتمع من خالل "الطبقة املتو�سطة" ،وهو �أكرث ما جذبنى
للم�سل�سل لأنه جرى ال ُعرف �أن يتم مناق�شة ق�ضايا الطبقة الدُنيا بالدراما �أو الطبقة
العليا "االر�ستقراطية"،
�أما املتو�سطة ال ت�أخذ حقها على الرغم من �أننى �أرى �أنها "رمانة امليزان" باملجتمع وهى
الأهم يف الثالث طبقات و�أغلب امل�شكالت تنبع من خاللها ،و�أى تغيري يكون من خاللها
� ً
أي�ضا ،فق�صة "بيت عز" هى �أزمات ان�سانية �أكرث من كونها م�شكالت اجتماعية مثل فكرة
"الفقد" للأم وهى العمود الرئي�سى للبيت ،وقدرة الأ�سرة على مواكبة احلياة والقيام من
جديد ،باال�ضافة لفكرة "اجلرية" و�ضرورة ع��ودة العالقات الطيبة ،ف�ضال عن ق�ضية
"املرياث" والذى يعد قنبلة موقوتة بعائالت كثرية.
• بر�أيك هل م�سل�سالت الـ 10حلقات كافية لتناول ق�ص�ص درامية؟
 من وجهة نظرى نعم ،لأن كل ق�صة تتحمل ما يكفى لها من عدد حلقات ،وهذه كانت�أول جتربة ىل بهذه النوعية من الأعمال الدرامية ،و�شعرت �أنها �أ�شبه بالفيلم ،و�أحداثها
مكثفة دون مط للأحداث،
و�أثبتت تلك التجربة جناحها يف تقدمي حمتوى درامى جيد.
• بالرغم من قلة عدد احللقات �إال �أنك متكنت من جت�سيد م�شهد "ما�سرت �سني" كل
حلقة  ..حدثينا عنهم؟
 مثلما ذكرتي لأن عدد احللقات قليل والأح��داث مكثفة ،فكل حلقة يوجد �إيقاع �سريعللأحداث املهمة ،على عك�س م�سل�سالت الـ 30حلقة ،كل خم�س حلقات يوجد حدث مهم،
وكانت امل�آ�سى خالل الأح��داث كثرية ،وبالن�سبة ىل ف�أنا دائ ًما ما �أك��ون حري�صة على �أن
ي�صدقنى اجلمهور وهم الأهم بالن�سبة ىل �أن يتوحدوا مع ال�شخ�صية ويفرحوا مع فرح
ال�شخ�صية.
• �شاركتِ م�ؤخ ًرا بتقدمي حفل افتتاح مهرجان امل�سرح القومى بح�ضور وزيرة الثقافة..
حدثينا عن تلك التجربة؟
 �سعدت جدًا بتلك التجربة ،و�أرى �أن مهرجان القومى للم�سرح هو احلدث الأكرب والأهميف جمال امل�سرح على غرار مهرجانات ال�سينما ،وهذا العام �أعجبنى �أ�سماء املكرمني و�أرفع
لهم القبعة على اختيارهم مثل العمالق عبد اهلل غيث ،الفنان الكبري ف��اروق فلوك�س،
العظيم والكبري �أ�شرف عبد الغفور والراحلني �سمري غامن ودالل عبد العزيز ،باال�ضافة
لت�شريفى كونى �أقدم مهرجان عريق له باع يف املجال الثقافى لأنه دائ ًما ما ي�شهد ح�ضور
كبري من نخبة املجتمع.

هاين �سالمة ي�ؤجل
ً
م�شروعا �سينمائ ًيا ويجهز
م�سل�سلاً لرم�ضان املقبل
ق����رر ال��ن��ج��م ه����اين ���س�لام��ة ت���ك���رار ال��ت��ج��رب��ة ال���دام���ي���ة يف ال�سباق
الرم�ضاين للعام الثاين على التوايل بعد تقدميه م�سل�سل "بني
ال�سما والأر�ض" العام املا�ضي حيث يح�ضر لتجربة جديدة حال ًيا
لتقدميها رم�ضان .2022ويفا�ضل النجم هاين �سالمة حال ًيا
بني �سيناريوهني من بني عدة �سيناريوهات كانت معرو�ضة عليه
م�ؤخ ًرا ويحدد موقفه خالل �أيام لبدء االتفاق مع طاقم العمل
وبدء الت�صوير خالل دي�سمرب املقبل حتى يكون امل�سل�سل جاه ًزا
بحلول رم�ضان القادم .وب�سبب امل�سل�سل ورغبته يف التواجد يف
املو�سم الرم�ضاين ،قرر هاين �سالمة ت�أجيل م�شروعًا �سينمائ ًيا
كان قد اتفق عليه ب�شكل مبدئي خالل الفرتة املا�ضية لكنه مل
ي�شرع يف التنفيذ الفعلي للعمل اجلديد و�سيتم الت�أجيل حتى
االنتهاء من امل�سل�سل الرم�ضاين احلايل.
و�شارك الفنان هاين �سالمة جمهوره ومتابعيه ،عرب �صفحته
الر�سمية مبوقع (�إن�ستجرام) ،ب�أحدث جل�سة ت�صوير له.
وظهر ه��اين �سالمة ب���إط�لال��ة �صيفية ك��اج��وال ،حيث ارتدى
قمي�صً ا ب��ال��ل��ون الأخ�����ض��ر ،ون�سق معه ���ش��ورت ب��ال��ل��ون الأزرق
الغامق ،واعتمد نظارة �شم�سية �سوداء �أنيقة وعلق على ال�صور:
(جمعة مباركة �إن �شاء اهلل عليكم).
�آخر �أعمال هاين �سالمة
وك��ان��ت �آخ����ر �أع���م���ال ال��ف��ن��ان ه���اين ���س�لام��ة م�سل�سل (ب�ي�ن ال�سما
والأر���ض) امل�أخوذ عن رواية الأدي��ب جنيب حمفوظ ،وم�ستوحى من
فيلم �سينمائي مت تقدميه م��ن ق��ب��ل ،م��ع وج���ود �أح����داث و�شخ�صيات
خمتلفة ،وت���دور �أح��داث��ه داخ��ل م�صعد كهربائي يحب�س فيه ع��دد من
ريا خالل �أيام عر�ضه يف الن�صف الأول
الأ�شخا�ص.وحقق العمل جناحً ا كب ً
من �شهر رم�ضان الكرمي ،عرب �شبكة قنوات  ONوو�صفه اجلمهور ب�أنه
واحد من �أف�ضل الأعمال يف مو�سم رم�ضان ،خا�صة �أن �صناعه جنحوا يف حتدِ
االقتبا�س عن ق�صة الكاتب الكبري �صاحب نوبل جنيب حمفوظ رغم اختالف
زمن الرواية والظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية مع احلفاظ على
روح الق�صة والفكرة الرئي�سية ،و�ساعد خ��روج العمل يف  15حلقة يف �سرعة
الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والت�شويق.
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ع�صري الأنانا�س ميكنه عك�س التهاب املفا�صل وت�سكني الآالم ب�شكل �سريع!
يعد التهاب املفا�صل حالة م�ؤملة تتميز بتورم املفا�صل ،ما قد يهدد احلركة
مبرور الوقت .وهناك اثنان من �أكرث �أ�شكال هذه احلالة انت�شارا :التهاب
املفا�صل الروماتويدي والتهاب املفا�صل العظمي .وقد ي�ساعد م�شروب
واحد ،ميكن �صنعه يف املنزل ،يف تخفيف الأعرا�ض امل�صاحبة لكال النوعني
م��ن التهاب املفا�صل .و�سلطت ال��درا���س��ات ال�ضوء با�ستمرار على �أهمية
تغيريات منط احلياة لتقليل الأعرا�ض ،حيث يلعب النظام الغذائي دورا
وقائيا ال يقدر بثمن �ضد ه��ذه احل��ال��ة .و ُر ّح���ب بع�صري فاكهة الأنانا�س
باعتباره ترياقا اللتهاب املفا�صل ،حيث �أظهرت بع�ض الدرا�سات �أنه ميكن
�أن يعك�س االلتهاب.
ويعترب الأنانا�س م�صدرا جيدا لفيتامني  Cو�إنزمي الربوميلني ،والذي
ثبت �أنه يقلل الأمل والتورم يف التهاب املفا�صل الروماتويدي .واقرتح خط
بحثي �أن ت�أثري الربوميلني امل�ضاد لاللتهابات ينبع من قدرته على تعزيز
�إنتاج مركبني �أ�سا�سيني يعمالن على عك�س االلتهاب.
وا�س ُتخدمت م�شتقات الإن���زمي يف املكمالت الغذائية لعالج االلتهابات

احلادة والإ�صابات الريا�ضية.
وم���ن ب�ين ال��ط��رق املختلفة ل��ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ه�لاك ال��غ��ذائ��ي للربوميلني
للتخفيف من �آالم املفا�صل ،تناول الأنانا�س الطازج �أو �شرب ع�صريه حيث
ثبت �أنه �أكرث فائدة من تناوله يف املكمالت الغذائية.
وميكن �أن ت�ساعد املركبات الع�ضوية املعروفة با�سم البوليفينول املوجودة
يف الأنانا�س �أي�ضا يف تخفيف الأمل الناجت عن ه�شا�شة العظام.
وثبت �أي�ضا �أن هذه املركبات تعمل على حت�سني مرونة املفا�صل واحلركة
ال��ع��ام��ة .ووج���دت مراجعة واح���دة ع��ام  2006يف جملة Arthritis
 ،Research in Therapyالتي حللت الدرا�سات حول العالجات
البديلة اللتهاب املفا�صل� ،أن الربوميلني كان �أكرث فعالية من م�سكنات
الأمل التي ال ت�ستلزم و�صفة طبية.
وب��ي��ن��م��ا �أظ���ه���رت ال���درا����س���ات ف���وائ���د امل���رك���ب ل��ك��ل م���ن ال��ت��ه��اب املفا�صل
ال��روم��ات��وي��دي والتهاب املفا�صل العظمي ،ف���إن ال��ت���أث�يرات على ه�شا�شة
العظام مفهومة ب�شكل �أف�ضل.

درا�سة :نق�ص فيتامني «د» قد يزيد
من خطر �إ�صابتك مبر�ض خطري!

الفلفل احلار

�أوردت جملة (فرويندين) الأملانية� ،أن الطعام احلار ميد اجل�سم بفوائد
�صحية ج ّمة ،خا�صة ال��ذي يحتوي على الفلفل الأ�سود �أو الفلفل احلار،
يعمل على تقوية جهاز امل��ن��اع��ة ،مم��ا ي�ساعد على مواجهة ن��زالت الربد
وان�سداد الأنف مث ً
ال ،كما �أنه ي�ساعد على تن�شيط عملية اله�ضم ،مما يقي
من الإم�ساك .و�أو�ضحت املجلة يف موقعها على الإنرتنت �أن الطعام احلار،
ي�سهم يف �ضبط م�ستوى الأن�سولني ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يعمل على حتفيز
عملية حرق الدهون بف�ضل الطاقة ،التي يتم ا�ستهالكها بفعل التعرق.
ك��ذل��ك ي��ح��ت��وي ال��ف��ل��ف��ل احل����ار ع��ل��ى م����ادة (ك��اب�����س��ي�����س�ين) ،ك��م��ا يحتوي
الفلفل الأ�سود على مادة (بيربين) وكالهما يعمالن على �إف��راز هرمون
(الإندورفني) املعروف (بهرمون ال�سعادة) ،مما ي�ساعد على حت�سني املزاج
وا�سرتخاء اجل�سم.

 ملاذا يعترب البعو�ض اخطر على الإن�سان من احليوان ؟ان ل�سعة البعو�ض ا�شد خطرا علي حياة االن�سان م��ن ك��ل حيوانات
االر�ض ،فقد ثبت ان 50%من حاالت الوفاة ب�سبب االمرا�ض ي�سببها
البعو�ض وامرا�ضه مثل (احلمي ال�صفراء -حمي املالريا )واالوبئة
التي يت�سبب بها البعو�ض تق�ضي علي االف من الب�شر قبل ان ي�ستطيع
الطب التغلب عليها .

ـ من هو العامل الذي اخرتع علم الكيمياء ومعادالت التفاعل؟
العامل جابر بن حيان.

ـ ما هي الدولة التي �أن�شئت �أول �سكة حديد يف العامل؟
�إجن���ل�ت�را يف ع���ام 1925م ح��ي��ث ك��ان��ت ت��رب��ط ب�ين ���س��ت��وك��ت��ون ودار
لنفتون.

ـ ما هو ال�شيء الذي كل ما يزيد ينق�ص؟

العمر ..فكلما زاد عمر ال�شيء نق�ص؛ لأنه بذلك النق�ص يقرتب من
نهاية عمره وميوت.

تينيل تاون�س تقدم عرو�ضها على خ�شبة امل�سرح خالل حفل توزيع جوائز مو�سيقى الريف الكندي لعام  2021يف لندن.ا ف ب

تزداد �أعرا�ض نق�ص فيتامني (د) مع دخول ف�صل ال�شتاء ،وب�شكل مقلق،
تك�شف درا�سة �أن النق�ص يزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية اخلطرية.
ويف درا�����س����ة ن�������ش���رت يف Molecular Nutrition Food
 ،Researchجرى التحقيق يف نق�ص فيتامني (د) لدى الفئران ما
ت�سبب يف �ضعف القلب ب�سبب مقاومة الأن�سولني يف ع�ضلة القلب.
ونظرت الدرا�سة يف العالقة بني ال�سبب والنتيجة بني نق�ص فيتامني (د)
وت�شوهات القلب والأوعية الدموية.
وجرى تغذية ذكور الفئران بنظام غذائي طبيعي� ،أو نظام غذائي يفتقر
�إىل فيتامني (د) �أو نظام غذائي عايل الدهون وعايل الفركتوز ملدة 20
�أ�سبوعا.
ووجد �أن نق�ص فيتامني (د) لدى الفئران ،يحاكي النظام الغذائي الغني
بالدهون والفركتوز م��ع متالزمة التمثيل الغذائي امل�ستحثة وخلل يف
وظائف القلب.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن "هذه الدرا�سة تو�ضح �أن نق�ص فيتامني (د) هو
عامل خطر م�ستقل لف�شل القلب ،على الأق��ل جزئيا ،من خ�لال حتفيز
مقاومة الأن�سولني يف ع�ضلة القلب".
وق��ال��ت ج��ون هوبكنز �إن ع���ددا م��ت��زاي��دا م��ن ال��درا���س��ات ي�شري �إىل نق�ص
فيتامني (د) ك��ع��ام��ل خ��ط��ر ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��ال��ن��وب��ات القلبية وف�����ش��ل القلب
االحتقاين و�أمرا�ض ال�شرايني الطرفية ( )PADوال�سكتات الدماغية
واحلاالت املرتبطة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،مثل ارتفاع �ضغط
الدم وال�سكري.
و�أ���ض��اف��ت" :فيتامني (د) يعمل كهرمون ينظم �أك�ثر من  200جني يف
جميع �أنحاء اجل�سم .ونظرا لأن النا�س يق�ضون وقتا �أقل يف الهواء الطلق،
وي�ستخدمون املزيد من واق��ي ال�شم�س عندما يكونون يف اخل��ارج ،فهناك
نق�ص عام بني جميع ال�سكان".
وقال الدكتور برنت موهلي�ستني ،املدير امل�شارك لأبحاث القلب والأوعية
الدموية يف معهد القلب مبركز  Intermountainالطبي" :يلقي
البحث �ضوءا جديدا واجتاها �أف�ضل للمر�ضى الذين قد ي�ستفيدون ب�شكل
�أف�ضل من تناول مكمالت فيتامني (د)".
و�أ�ضاف" :على الرغم من وجود احتمال �أن ي�ستفيد املر�ضى بطريقة ما من
حتقيق م�ستويات �أعلى من فيتامني (د) يف الدم ،ف�إن املعلومات اجلديدة
تخربنا �أن �أكرب فائدة للقلب �ستحدث على الأرجح بني املر�ضى الذين يقل
م�ستوى فيتامني (د) لديهم عن  15نانوغرام  /مل .وبينما نوا�صل درا�سة
فيتامني (د) والقلب ،ن�أمل يف نهاية املطاف احل�صول على معلومات كافية
حتى نتمكن من �إبالغ جميع املر�ضى على وجه التحديد مبا يجب عليهم
فعله لتقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب قدر الإمكان".
و�أو�ضح اخلرباء �أن الدرا�سة بحاجة لتو�س ّع �أكرب ،وينبغي مراجعة الطبيب
لتحديد م�ستوى فيتامني (د) ال�صحي يف اجل�سم.

ــ �أن ما يحدثه  0.47ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن  0.45كغ من الديناميت
ــ �أن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح م�صدرا دويا قويا  .وقد �أطلق على
هذه الوردة با�سم ال�شجرة املفرقعة النارية
ــ �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا على �سطحه
ــ �أن �ضوء ال�شم�س ال يتخلل مياه البحر �أكرث من  400م
ــ �أن عدد البالد يف �شمال خط اال�ستواء ثالثة �أ�ضعاف ون�صف عدد البالد جنوب خط اال�ستواء
ــ ان احل�شرة املعروفة با�سم اليع�سوب ت�ستطيع التقاط فري�ستها بت�شكيل �أرجلها  ،و�ضمهم على �شكل �سله
ــ انه كان ي�سمح للرجال االنكليز يف القرن ال�ساد�س ع�شر ب�ضرب زوجاتهم  ،ولكن فقط قبل بلوغ ال�ساعة
العا�شرة م�ساء
ــ هل تعلم �أن احلفيد ابن زهر الأندل�سي يعترب من نوابغ الطب والأدب يف الأندل�س .ومل يكن يف زمانه �أعلم
منه ب�صناعة الطب �أخذها عن �أبيه .وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.
له الرتياق اخلم�سيني يف الطب ور�سالة يف طب العيون .ويعترب ابن زهر �أول من اكت�شف جرثومة مر�ض
اجلرب من �أطباء امل�سلمني كما هو �أول من �شخ�ص �أعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�شافة
واالن�سكاب.

الل�ص املجهول
د�أب احد الل�صو�ص على مراقبة احدى الفلل الفخمة لو�ضع خطة ل�سرقتها ولكن لال�سف كان دائما ي�ستمع
ال�صوات �صخب و�ضحكات ومو�سيقى ت�صدر منها وبعد مرور وقت لي�س بالق�صري قام هذا الل�ص بالذهاب �إىل
مركز ال�شرطة وقدم بالغ ازعاج �إىل ال�سلطات املحلية يتهم فيها ا�صحاب الفيال بال�ضجيج واالزعاج والت�سبب
يف قلة راحته وعلى الفور وكما املتبع يف مثل تلك احلاالت قام احد ال�ضباط ب�صحبة �شرطيني بالذهاب �إىل
الفيال يف نف�س التوقيت الذي حدده الل�ص وطلبا مقابلة �صاحبة البيت .
ا�ستقبلت �صاحبة البيت العجوز ال�ضابط برتحاب وا�ستعداد للم�ساعدة فقال لها ال�ضباط انه �آ�سف ليخربها
بتقدم احد اجلريان ب�شكوى للق�سم تفيد بت�سببها يف ازعاج �شديد له طوال الليل ب�سبب حفالتها املتزايدة،
هنا �ضحكت �صاحبة البيت واخذته بهدوء �إىل خارج باب الفيال وقالت له يا بني انظر حولك ماذا ترى ..نظر
ال�ضابط فوجد ان املنطقة تقريبا خالية اال من جمموعة من الفيالت الفخمة متناثرة هنا وهناك وان كانت
تلك املر�أة تقيم حفال كل �ساعة فلن ي�ؤثر على �أي من تلك الفلل البعيدة ،فت�ساءل عما يق�صده ال�شاكي فقالت
بب�ساطة ح�ضرة ال�ضابط انه ل�ص د�أب على مراقبة الفيال وكنت اق��وم بت�شغيل �شرائط فيديو اعياد ميالد
ابنائي حتى يح�س بوجود انا�س هنا ،ف�أنا اعي�ش لوحدي كما ترى من فرتة الخرى وهو ال يدري ذلك ويريد
ان ننام مبكرا حتى ي�ستطيع ال�سرقة ..و�ضحكت و�ضحك معها ال�ضابط الذي فطن �إىل لعبة الل�ص ..خرج
ال�ضابط وذهب ملكتبه وطلب عمل بحث عن ا�سم امل�شتكي بل وقام ب�أخذ ب�صماته يف احلال بعد �س�ؤال امل�س�ؤولني
واكت�شف ال�ضابط عددا كبريا من الق�ضايا م�سجلة بناء على ب�صمات ذلك الل�ص املتعجل والذي كان دائما يهرب
يف الوقت املنا�سب ،فتقدم منه وقال لو مل تتعجل �سرقة تلك الفيال ما ك�شفت نف�سك ،ون�شكرك انك اتيت �إىل
هنا فقد تعبنا يف البحث عن الل�ص املجهول.

