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ن�صائح ذهبية للحالقة اجلافة للذقن
قالت الهيئة الأملانية للفح�ص الفني اإن احلالقة اجلافة للذقن متتاز 
اأنها  الب�ضرة مقارنة باحلالقة الرطبة، ف�ضاًل عن  األطف على  باأنها 

توفر الوقت واجلهد.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ق��د ُتلحق احل��الق��ة اجل��اف��ة ���ض��رراً بالب�ضرة 
الرقاقة  كانت  اإذا  اأو  رديئة  احلالقة  ماكينة  �ضفرات  ج��ودة  كانت  اإذا 
وقبل  النيكل.  على  حتتوي  احلالقة،  بروؤو�ص  حتيط  التي  املعدنية، 
احلالقة ينبغي تنظيف الب�ضرة وجتفيفها جيداً، حيث ي�ضهم ذلك يف 
التخل�ص من بقايا الأو�ضاخ وجزيئات اجللد القدمية، والتي قد تتوغل 
التهابات.  ح��دوث  وتت�ضبب يف  بعد  فيما  املفتوحة  املوا�ضع  داخ��ل  اإىل 
ما  م�ضتح�ضر  ا�ضتخدام  فيمكن  للغاية،  ح�ضا�ضة  الب�ضرة  كانت  واإذا 
العمل  ينبغي  احل��الق��ة  واأث��ن��اء   .)Pre-Shave( احل��الق��ة  قبل 
ب�ضكل مت�ضاو وباأقل �ضغط ممكن. ويف حال ا�ضتخدام ماكينة حالقة 
دوارة، فينبغي القيام بذلك بحركات دائرية، بينما يتم و�ضع ماكينات 
احلالقة ذات الرقائق بزاوية قائمة على اجللد وحتريكها يف خطوط 
ال�ضعبة  املناطق  من  البدء  وُيف�ضل  النمو.  اجت��اه  عك�ص  م�ضتقيمة 
اأ�ضفل عظم الفك والأنف، حيث اإن راأ�ص احلالقة تكون باردة يف بداية 

احلالقة ولطيفة على املناطق احل�ضا�ضة حول الأنف.

تدابري مهمة لأمان القيادة يف ال�صباب
"�ضوء  املنخف�ص  ال�ضوء  "ديكرا" بت�ضغيل  الفح�ص  موؤ�ض�ضة  اأو�ضت 
ال�ضري" يدوياً وعدم العتماد على الآلية الأوتوماتيكية اأثناء القيادة 

يف ال�ضباب خالل ف�ضل اخلريف.
الأوتوماتيكية متيز فقط بني  الآلية  اأن  الأملانية  املوؤ�ض�ضة  واأو�ضحت 
ال�ضوء والظالم. ويف حالة ال�ضباب، ل تتفاعل الآلية الأوتوماتيكية 
غالباً عن طريق التبديل من امل�ضابيح النهارية اإىل امل�ضابيح الليلية. 

وهذا يعني اأن اجلزء اخللفي من ال�ضيارة يظل غري م�ضاء.
وهذا  املنخف�ص.  ال�ضعاع  من  اأ�ضعف  �ضوء  الأمامية  امل�ضابيح  وتنتج 
ال�ضيارة من الأمام واخللف. واأ�ضارت ديكرا  يجعل من ال�ضعب روؤية 
اإىل اأن فائدة م�ضابيح ال�ضباب تظهر يف مثل هذه الظروف. وين�ضح 
للتوازن  والك�ضافات  ال�ضباب  م�ضابيح  بني  بالتبديل  ديكرا  خ��راء 
ال�ضوء  ع��ن  التخلي  ويف�ضل  ال��ط��ري��ق،  واإ���ض��اءة  الإب��ه��ار  تقليل  ب��ني 
اأ�ضواأ. وب�ضكل  الروؤية  ال�ضباب، والذي يجعل  القيادة يف  اأثناء  العايل 
القيادة يف ظروف  ب�ضرعة بطيئة عند  بالقيادة  عام، ين�ضح اخل��راء 
ال�ضباب اأو ميكن ال�ضرت�ضاد بامل�ضار املرئي بحيث يتم القيادة ب�ضرعة 

جتعل من املمكن اإيقاف ال�ضيارة داخل هذا امل�ضار.

بخاخات منزلية ال�صنع للتخل�ص من العناكب
املنزل  زواي��ا  اإىل  العناكب  ت�ضلل  امل��ن��ازل من  رب��ات  الكثري من  تعاين 
اإىل و�ضائل للتخل�ص من هذه  اأع�ضا�ضها، مما يفر�ص احلاجة  لتبني 

احل�ضرات املزعجة.
ن��ق��دم فيما يلي  ال�����ض��ارة،  الكيماوية  امل��ب��ي��دات  ا���ض��ت��خ��دام  وب���دًل م��ن 
التخل�ص  ت�ضاعد على  التي  ال�ضنع  البخاخات منزلية  جمموعة من 

من العناكب يف املنزل، بح�ضب �ضحيفة اإك�ضري�ص الريطانية:
�ضّبي كوًبا من خل التفاح يف وعاء واأ�ضيفي كوًبا من الفلفل الأ�ضود 
�ضابون  من  �ضغرية  وملعقة  الزيت  من  �ضغرية  وملعقة  املطحون، 
جلي الأطباق قبل خلط جميع املكونات جيداً. ثم انقلي املحلول اإىل 
املحلول على  زجاجة نظيفة ذات فوهة ر�ضا�ص ورجيها جيداً، ور�ضي 

املناطق املعر�ضة للعناكب.
يف حني اأن الب�ضر قد يجدون الزيوت الأ�ضا�ضية العطرية مهدئة، فاإن 
العناكب ت�ضعر بالعك�ص متاًما. �ضبي �ضبع قطرات من الزيت العطري 
ليرد،  واتركيه  املاء  اغلي  ثم  فارغة،  رذاذ  تختاريه يف زجاجة  الذي 
غ�ضيل  �ضائل  من  قطرات  ب�ضع  اأ�ضيفي  ثم  الزجاجة،  اإىل  واأ�ضيفيه 
منع�ضة  برائحة  بخاخ  على  للح�ضول  ج��ي��ًدا  العبوة  ورج��ي  الأط��ب��اق 

م�ضاد للعناكب.
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ال�صودان.. فتيات ي�صلكن 
طرق وعرة هربا من العنو�صة

تلجا الكرث من الفتيات ال�ضودانيات اإىل القبول بزيجات حمفوفة باملخاطر، 
قد تنتهي بطالق �ضريع، هربا من "العنو�ضة" التي تتزايد معدلتها ب�ضكل 

ملحوظ يف ظل الظروف القت�ضادية ال�ضعبة التي تعي�ضها ال�ضودان.
وت�ضري بيانات ر�ضمية اإىل وجود 4 ماليني فتاة يف �ضن الزواج من جمموع 

ن�ضاء ال�ضودان املقدر عددهن بنحو 20 مليونا.
اأو  العان�ضات  اأن اخلوف من الدخول يف نادي  يرى خمت�ضون اجتماعيون 
"بايرات" يدفع بالكثري من البنات  من يطلق عليهن باللغة املحلية لقب 
لال�ضتجابة لأول طالب يد مما يوؤدي يف نهاية الأمر اإىل حياة زوجية مليئة 

بالتنافر وامل�ضاكل التي تنتهي بالطالق.
الطالق  معدلت  ارتفاع  ف��اإن  ن�ضوية،  منظمات  عن  �ضادرة  لبيانات  ووفقا 
اأكرث  اإذ ت�ضري الإح�ضاءات اإىل حدوث  بات ي�ضكل هاج�ضا جمتمعيا كبريا، 

من 35 األف حالة طالق يف العام 2020.
التنمية  ب���وزارة  امل��راة  �ضد  العنف  مكافحة  مديرة  ا�ضحق  �ضليمى  وتقول 
والتعيري  التنمر  م��ن  اخل���وف  اإن  عربية  ن��ي��وز  �ضكاي  مل��وق��ع  الجتماعية 
بالعنو�ضة يدفع بالكثري من الفتيات اإىل الزواج املبكر الذي يف�ضل يف الكثري 

من الأحيان ويعود بالفتاة مرة اأخرى اإىل الدائرة التي هربت منها.
لها  تتعر�ص  التي  التنمر  حالة  من  النف�ضية  ال�ضحة  يف  خمت�ضون  يحذر 
بع�ص الفتيات يف اأو�ضاطهن الأ�ضرية واملجتمعية ب�ضبب تاأخرهن يف الزواج. 
اأحيانا  يكون  بالعنو�ضة  الفتيات  تعيري  اإن  عاما   33 الأم��ني  �ضهام  وتقول 

داخل الأ�ضرة، مما ي�ضبب اأذى نف�ضيا بالغا.

الأمري وليام ي�صّلم 
مكافاآت اإيرث �صوت 

املناخي  الأط����راف  م��وؤمت��ر  م�����ض��ارف  على 
 "26 "كوب  والع�ضرين  ال�ضاد�ص  ال��دويل 
امللكية الريطانية  وبعدما رفعت العائلة 
ال�ضوت يف ق�ضية املناخ، ي�ضلم الأمري وليام 
الأوىل  بن�ضختها  �ضوت"  "اإيرث  ج��وائ��ز 
والتي تكافئ جهات ت�ضعى ل�ضتنباط حلول 
لالأزمة املناخية. ويتلقى الفائزون يف كل 
الطبيعة  "حماية  اخل��م�����ص  ال��ف��ئ��ات  م��ن 
واإحياء  وتنقية هوائنا،  بريقها،  وا�ضتعادة 
حميطاتنا، وبناء عامل خاٍل من النفايات، 
قدرها  جائزة  البيئي"،  مناخنا  واإ���ض��الح 
مليون   1،37" ا�ضرتليني  جنيه  مليون 
دولر" لتطوير م�ضاريعهم. و�ضُيعلن عن 
على  مبا�ضرة  ُينقل  اأ�ضمائهم خالل حفل 
ال�ضابعة  ال�ضاعة  من  اعتبارا  التلفزيون 
الأمري  وق��ال  غرينيت�ص.  بتوقيت  م�ضاء 
الأ�ضبوع  �ضي" ه��ذا  بي  "بي  لهيئة  وليام 
"ل ميكن اأن يكون لدينا خطابات طنانة 
وع���ب���ارات رن���ان���ة م���ن دون م���ا ي��ك��ف��ي من 
واأ���ض��اف حفيد  الأر����ص.  اخلطوات" على 
ت�ضجع  اأن  "اآمل  الثانية  اإليزابيث  امللكة 
اجلائزة اأنا�ضا كثريين يف موقع امل�ضوؤولية 
على الذهاب اأبعد" و"البدء فعليا بالإيفاء 

بوعودهم".
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اأعرا�ص توؤكد اإ�صابة 
الطفل بح�صا�صية البي�ص

البي�ص  تناول  اإن  والربو  للح�ضا�ضية  الأملانية  اجلمعية  قالت 
يف  تتمثل  الأط��ف��ال،  بع�ص  ل��دى  حت�ض�ضية  ا�ضتجابات  ي�ضبب 
الطفح اجللدي، واحلكة، وتورم الوجه، واحمراره، و�ضعوبات 
والغثيان،  والإ���ض��ه��ال،  امل��غ�����ص،  مثل  اله�ضم  وم�ضاكل  ال��ب��ل��ع، 

والقيء، والنتفاخ.
واأ�ضافت اجلمعية اأنه يف احلالت ال�ضديدة يعاين الطفل من 
م�ضاكل الدورة الدموية و�ضعوبات تنف�ص فيما يعرف بال�ضدمة 

التح�ض�ضية، التي ت�ضكل خطراً على احلياة.
ولتجنب هذه املخاطر اجل�ضيمة، يجب ا�ضت�ضارة الطبيب فور 

مالحظة هذه الأعرا�ص، باختبار الدم والختبارات اجللدية.
واأ�ضارت اجلمعية اإىل اأن العالج الفعال الوحيد، ال�ضتغناء التام 
عن البي�ص، واملنتجات املحتوية عليه، موؤكدة �ضرورة ا�ضت�ضارة 

متخ�ض�ص تغذية لإيجاد بدائل �ضحية ملحتويات البي�ص.

املرحا�ص غطاء  اإغالق  عدم   .1
اأظ���ه���رت ال��ع��دي��د م��ن ال���درا����ض���ات اأن����ه ع��ن��دم��ا ي��ت��م غ�ضل 
املرحا�ص، تتناثر قطرات املاء ال�ضغرية يف الهواء وميكن 
اأن  امل��ك��ان. ومي��ك��ن  ال��ع��دوى يف  اأن����واع م��ن  اأن تن�ضر ع���دة 
ي�ضل ارتفاع هذه املياه اإىل حوايل 6 اأقدام يف الهواء فوق 
املرحا�ص. كما اأنه من املرجح اأن تبقى البكترييا، املوجودة 
يف قطرات املاء املتناثرة يف الهواء على قيد احلياة لفرتة 
بالعدوى  الإ�ضابة  احتمالت  ن�ضبة  من  يزيد  مما  اأط��ول، 

التي تنقلها.

احلمام خزانة  يف  الأ�ضنان  فر�ضاة  تخزين   .2
ل ي�ضمح ترك فر�ضاة الأ�ضنان داخل خزانة بتمام جتفيفها 
البكترييا  لنمو  م��وات��ي��ة  بيئة  ي��وف��ر  مم��ا  ���ض��ح��ي،  ب�ضكل 
بالحتفاظ  اخل��راء  ين�ضح  الأ�ضنان.  فر�ص  على  املعدية 

بفر�ضاة الأ�ضنان يف و�ضع راأ�ضي وخارج احلمام.

الليفة غ�ضل  عدم   .3
الحتفاظ  ف���اإن  ل��ذا  ال��رط��ب��ة،  البيئة  يف  البكترييا  تنمو 
بالليفة اأو ا�ضفنجة ال�ضتحمام يف احلمام بعد ال�ضتخدام 
�ضطحها.  طبيعة  ب�ضبب  فيها  البكترييا  تكاثر  اإىل  ي��وؤدي 
داخل  ال�ضتحمام  ا�ضفنجة  اأو  الليفة  و�ضع  جتنب  يجب 
قبل  ال�ضم�ص  يف  جتفيفها  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب  واإمن����ا  احل��م��ام، 
اخلراء  وين�ضح  التالية.  امل���رات  يف  جم���دداً  ا�ضتخدامها 
بتنظيف الليفة بال�ضابون واملاء الدافئ مرة كل اأ�ضبوع، اأو 
ميكن ا�ضتخدام �ضائل ُمبي�ص خمفف لتنظيفها وتعقيمها 

من خالل نقعها ملدة 5 دقائق ثم يتم �ضطفها جيداً.

احلمام يف  املنا�ضف  تعليق   .3
يحذر اخلراء من خطورة عادة �ضائعة هي تعليق املن�ضفة 
البكترييا  املبللة  املن�ضفة  اأن تلتقط  يف احلمامات. وميكن 
املعدية املنت�ضرة يف احلمام وت�ضبح اأر�ص خ�ضبة للبكترييا 
والعفن والفريو�ضات واخلمائر، التي تبداأ يف النمو عليها 

يف  املت�ضخة  املن�ضفة  تت�ضبب  اأن  مي��ك��ن  لح���ق���اً. 
منها.  الفطرية  خا�ضًة  اأم��را���ص  بعدة  الإ���ض��اب��ة 
ويو�ضي اخلراء بفرد املن�ضفة يف الهواء الطلق 
اأو خارج احلمام، حتى يتم التخل�ص من جميع 

م�ضببات الأمرا�ص املعدية التي قد حتتويها.

العادم مروحة  ت�ضغيل  عدم   .5
الطرد  املروحة  ت�ضغيل  على  احلر�ص  ينبغي 
ت�ضحب  لأن��ه��ا  روت��ي��ن��ي،  ب�ضكل  ال�����ض��ف��اط  اأو 

الرطوبة والبكترييا من احلمام. عندما ل 
يتم ت�ضغيل مروحة العادم، ميكن للبكترييا 

املرتاكمة يف احلمامات اأن تتطور اإىل رائحة 
لالإ�ضابة  ال��ط��ري��ق  مت��ه��د  اأن  ي��ح��ت��م��ل  ك��م��ا  ك��ري��ه��ة 

بالعديد من اللتهابات.
احلمام يف  الهاتف  و�ضع   .6

عندما يتم و�ضع الهاتف املحمول على من�ضدة احلمام اأو 
اأحد الأرف��ف، فاإنه يلتقط البكترييا املعدية ورمبا ي�ضبب 
اإذا  حتى  لح��ق��اً.  ا�ضتخدامه  عند  الإ���ض��اب��ات  م��ن  العديد 
كان ال�ضخ�ص يغ�ضل يديه با�ضتمرار، فيجب عليه اأن يقوم 
عدم  ل  يف�ضَّ كما  اخل��ط��ر.  ه��ذا  لتجنب  هواتفه  بتطهري 

ا�ضطحاب الهواتف اإىل داخل احلمام.
"الد�ص" راأ�ص  تنظيف  عدم   .7

ميكن اأن يوؤدي ال�ضتحمام اإىل التخل�ص من الأو�ضاخ من 
كان  اإذا  فائدة  بال  اجلهد  يكون  رمب��ا  ولكن  اجل�ضم،  على 
وال�ضيقة  الرطبة  الثقوب  تعتر  "الد�ص" مت�ضخاً.  راأ���ص 
لتكاثر البكترييا. وعندما  "الد�ص" مكاناً مثالياً  يف راأ�ص 

ين�ضب املاء،
ميكن للبكترييا اأن تتالم�ص مع ال�ضخ�ص الذي ي�ضتحم. 
"الد�ص" م���رة كل  راأ�����ص  بتنظيف  اخل����راء  ي��و���ض��ي  ل���ذا، 
ال�ضاخن  املاء  ا�ضتمرار تدفق  اأ�ضبوعني، مع احلر�ص على 
منه ملدة دقيقة قبل ال�ضتخدام لأنه ي�ضاعد اأي�ضاً يف تقليل 

خطر الإ�ضابة البكتريية.

عادات خطاأ بع�ضها �ضائع
واأورد التقرير عدد من العادات اخلطاأ التي يجب اأن يتم 

الإقالع عنها ومنها:
يف  وغريها  وال�ضمادات  والورقية  املبللة  املناديل  • رمي 

املرحا�ص.
من  يزيد  مما  طويلة،  لفرتة  املرحا�ص  على  • اجللو�ص 

خطر الإ�ضابة بالبوا�ضري.
ا�ضتخدامه. اإعادة  قبل  ال�ضابون  �ضطف  • عدم 

املرحا�ص. خلف  التنظيف  • عدم 

نهاية جدل لغز 
ميكروبا�ص ال�صاحل

ك�ضفت النيابة العاّمة امل�ضرية عدم 
�ضحة بالغ �ضقوط حافلة م�ضرية 
يف نهر النيل اأعلى كوبري ال�ضاحل 
الق�ضية  يف  ال����ق����اه����رة،  مب��ن��ط��ق��ة 
ب�"ميكروبا�ص  ��ا  اإع��الم��يًّ امل��ع��روف��ة 
ال�ضاحل"، بح�ضب بيان ن�ضرته على 
�ضفحتها الر�ضمية مبوقع التوا�ضل 

الجتماعي في�ضبوك.
اأّنها تّلقت  وذكرت النيابة يف بيانها 
اأكتوبر   10 املا�ضي،  الأح���د  ب��الًغ��ا 
2021، ب�ضقوط حافلة نقل رّكاب 
من اأعلى كوبري ال�ضاحل، وانتقلت 

النيابة للفح�ص واملعاينة.
القب�ص  امل�ضرية  ال�ضرطة  واأل��ق��ت 
ع��ل��ى 3 اأ����ض���خ���ا����ص ب��ت��ه��م��ة اإزع�����اج 
�ضقوط  ادع���اء  واق��ع��ة  يف  ال�ضلطات 
اأعلى  م��ن  "ميكروبا�ص"  ح��اف��ل��ة 
البيان،  وبح�ضب  ال�ضاحل.  كوبري 
�ضهوًدا  �ضاألت  العامة  النيابة  ف���اإّن 
عياًنا "�ضمعوا �ضوت ارتطام باملياه، 
اأعلى  من  حافلة  �ضقوط  وروؤيتهم 
الكوبري دون تبّينهم اأثًرا لها اأو ملن 
كان بداخلها. وكّلفت النيابة العاّمة 
وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن 
وعلى  ب�ضقوطها،  امل��ّدع��ى  احلافلة 
"بالرغم  ل�ضيء  التو�ضل  ع��دم  اإث��ر 
تو�ضلت  ال���ب���ح���ث  حم�����اول�����ة  م�����ن 
اأكتوبر   15 يف  ال�����ض��رط��ة  حت��ري��ات 
اأحدثه  الك�ضر  اأنَّ  اإىل   ،2021
"توكتوك" اأثناء  اآلية  دراج��ة  قائد 
وا�ضطدامه  الطريق  عن  انحرافه 
كبرًيا  ج���زًءا  اأ�ضقط  حيث  بال�ضور 

منه باملياه ثم فّر هارًبا.

هكذا احتفلت كارينا 
كابور بعيد زواجها

الهندية  كارينا  النجمة  احتفلت 
لها  زواج���ه���ا مب��ن�����ض��ور  ع��ي��د  كابور  
عر �ضفحتها اخلا�ضة على موقع 
�ضاركت  اإذ  الجتماعي،  التوا�ضل 
املتابعني �ضورة قدمية لها جتمعها 

بزوجها.
يف  م�����رة  "ذات  ت��ع��ل��ي��ق��اً:  وك���ت���ب���ت 
ال��ي��ون��ان ... ك��ان ه��ن��اك وع���اء من 
 ... وغ��ريت حياتي  احل�ضاء ونحن 
�ضعيدة لأك��رث رجل  �ضنوية  ذك��رى 

و�ضيم يف العامل".
املتابعني  اإع��ج��اب  ال�����ض��ور  واأث����ارت 
معربني عنه بالتعليقات ومهنئني 

الثنائي بعيد زواجهما.
وك�����ان�����ت ت����األ����ق����ت ك����اري����ن����ا ك���اب���ور 
ن�ضرتها  ب�ضور  لها  ظهور  باأحدث 
موقع  على  اخلا�ضة  �ضفحتها  يف 

التوا�ضل الجتماعي.
ح����دث متعلق  ك���اب���ور يف  وظ���ه���رت 
باملو�ضة والأزياء بف�ضتان كال�ضيكي 
والأبي�ص،  الذهبي  باللون  طويل 
يالئم  غ��ري��ب��اً  ت�ضميماً  وت�ضمن 

ج�ضمها ب�ضكل كبري.

علميًا.. 7 عادات خطاأ يف 
احلمام ت�صر ب�صحة الإن�صان

يدرك �جلميع �أن �لعدوى، �أكانت فريو�سية �أو بكتريية �أو فطرية، ميكن 
هناك  لكن  نظيف،  غري  مرحا�سا  ��ستخدم  �إذ�  �لإن�سان  �إىل  تنتقل  �أن 
بع�ض �لأخطاء �لأخرى �لتي يقع فيها �لبع�ض عند ��ستخد�مه للحمام، 

دون �أن يدرك �أنها ميكن �أن ت�سكل خطرً� على �ل�سحة.
بح�سب ما ورد يف تقرير ن�سره موقع Boldsky، ميكن �أن يكون �حلمام، 
بالعدوى ما مل يتم  �لإ�سابات  للعديد من  و�إن كان نظيفًا، م�سدرً�  حتى 
�أر�سًا  منها،  �لنظيفة  حتى  �حلمامات،  وتعترب  معينة.  قو�عد  �تباع 
على  �سلبًا  توؤثر  �أن  ميكن  �لتي  و�جلر�ثيم،  �لبكترييا  لتكاثر  خ�سبة 
�لعقدية  �ملكور�ت  ما بني  �لعدوى  �مل�ستخدم. وترت�وح �حتمالت  �سحة 
و�ملكور�ت �لعنقودية و�لإ�سريكية �لقولونية وبكترييا �ل�سيغيال وفريو�ض 
�حل�سر�ت  ت�سبب  �أن  ميكن  كما  �لربد.  نزلت  وفريو�ض   A �لكبد  �لتهاب 
�ملختبئة يف زو�يا و�أركان �حلمام يف �لإ�سابة بالتهابات �لأمعاء وم�ساكل 
�سبع   Boldsky تقرير  وحدد  فريو�سية.  و�لتهابات  و�جللد  �لرئة  يف 

عاد�ت �سيئة يجب جتنبها عند ��ستخد�م �حلمام، وهي:
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�ش�ؤون حملية

دومينيكا حتتفل بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي بفعاليات ثقافية تقليدية

اجلناح الأ�صرتايل يف اإك�صبو 2020 دبي يناق�ص منع هدر الطعام

يوم الأغذية العاملي يف اإك�صبو 2020 دبي يناق�ص م�صتقبل الغذاء يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 

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

حممد معني

اإك�ضبو  دوم��ي��ن��ي��ك��ا يف  ك��وم��ن��ول��ث  دول����ة  اح��ت��ف��ل��ت 
يف  العلم  برفع   ، الوطني،  بيومها  دبي   2020
تخللها  احتفاليه  اأج����واء  و���ض��ط  ال��و���ض��ل،  �ضاحة 
ع���ر����ص ث���ق���ايف وف����ق����رات م��و���ض��ي��ق��ي��ة وع���رو����ص 

تقليلدية لرق�ضتي الكاليناغو والبيليه.
امل��دي��ر التنفيذي  ال��ع��ل��ي،  ورح���ب جن��ي��ب حم��م��د 
ملكتب اإك�ضبو 2020 دبي، ب�ضعادة الدكتور كينيث 
و�ضوؤون  الدولية  والأع��م��ال  اخلارجية  وزي��ر  دارو 

املغرتبني بدومينيكا.
تفخر  "كدولة  ال���ع���ل���ي:  حم���م���د  جن���ي���ب  وق������ال 
ال�ضياحة  جم��ال  يف  املت�ضلة  وفر�ضها  بخراتها 
البيئية وال�ضياحة اخل�ضراء، فاإن جناح دومينيكا 
اإجن�����ازات�����ه وط���م���وح���ات���ه يف هذه  اآخ������ر  ي���ع���ر����ص 
امل��ج��الت، وي��ع��زز م��ن روؤي��ت��ه ب��اأن تكون دومينيكا 
اأول جزيرة يف العامل قادرة على ال�ضمود يف وجه 
تغري املناخ. نحن، ب�ضفتنا زوارا جلناح دومينيكا، 
�ضن�ضهد معر�ضا يركز ب�ضدة على املوارد الطبيعية 

افتخارها  م����دى  ي��ع��ك�����ص  ك���ذل���ك  ل��دوم��ي��ن��ي��ك��ا، 
ومبوروثها  ن��ه��را   365 ع��ن  ي��زي��د  مل��ا  باكتنازها 
الثقايف امل�ضتمد من �ضكان الكاليناغو الأ�ضليني". 
اخلارجية  ال�������ض���وؤون  وزي����ر  دارو،  ك��ي��ن��ي��ث  وع���ر 
والأع�����م�����ال ال���دول���ي���ة وع����الق����ات امل���غ���رتب���ني يف 

دومينيكا، عن �ضعادته بوجوده يف الإمارات كونها 
دومينيكا  "تعتر  وق��ال:  للدولة.  الأوىل  زيارته 
دولة مفتوحة اأمام الأعمال وت�ضهد حالياً جهودا 
عالقات  لدينا  امل��ج��الت.  من  العديد  يف  تنموية 
جيدة م��ع الحت���اد الأوروب����ي وال��ولي��ات املتحدة 

واململكة املتحدة، لذا يعتر تواجدنا يف الإمارات 
لبناء  مهمة  نافذة  مبثابة  دب��ي   2020 واإك�ضبو 
ال�ضتثمارات  وجلب  العامل،  مع  جديدة  عالقات 
اإىل دومينيكا التي متلك مقومات طبيعية جاذبة 

يف منطقة الكاريبي".

لدى  ال��ع��ارم��ة  ال��رغ��ب��ة  دومينيكا  ج��ن��اح  ويعك�ص 
غاباتها  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ال��ك��اري��ب��ي��ة يف  اجل���زي���رة 
روؤيتها  م��ن  وي��ع��زز  وحمايتها،  ال��ري��ة  وحياتها 
املناخ يف  اآث��ار تغيري  تقاوم  اأول جزيرة  تكون  ب��اأن 
املواقع  اأك��رث  من  واح��دة  دومينيكا  وتعد  العامل. 

البكر على هذا الكوكب والوجهة املف�ضلة لل�ضياح 
مناطق  وت�ضمل  بالبيئة،  املهتمني  الأيكولوجيني 
مل�ضافات  امل�ضي  دومينيكا:  يف  ال�ضياحي  اجل���ذب 
ط��وي��ل��ة يف ال��غ��اب��ات امل��ط��رية وال��غ��و���ص يف قيعان 
الكريتية  والينابيع  ال�ضافية  الفريوزية  املياه 
ال�����ض��اخ��ن��ة وال���راك���ني املُ��ح��ت��دم��ة ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

بحريتها "الفوارة" ال�ضهرية الن�ضطة حراريا.
على  يركز  معر�ضا  دومينيكا  جناح  زوار  ويتابع 
كما  دومينيكا،  بها  ت�ضتهر  التي  الطبيعية  امل��وارد 
يعك�ص م���دى اع��ت��زازه��ا ب��اك��ت��ن��ازه��ا مل��ا ي��زي��د عن 
365 نهرا ومبوروثها الثقايف امل�ضتمد من �ضكان 

الكاليناغو الأ�ضليني.
اأكرث  لح��ت��ف��ال  فر�ضة  الوطنية  الأي����ام  وُت��ع��ت��ر 
2020 دبي،  اإك�ضبو  200 جهة م�ضاركة يف  من 
امل�ضاركة  ال���دول  ث��ق��اف��ات  على  ال�����ض��وء  وت�ضليط 
واإجن���ازات���ه���ا، وا���ض��ت��ع��را���ص اأج��ن��ح��ة ت��ل��ك ال���دول 
بذكرى  الحتفالت  تت�ضم  اإذ  فعالياتها.  وبرامج 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��ل��دول ب��رف��ع ع��ل��م ال��دول��ة التي 
يف  الأمم  من�ضة  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي  ب��ي��وم��ه��ا  حتتفل 
وتقدمي  ك��ل��م��ات  اإل���ق���اء  يعقبها  ال��و���ض��ل  ���ض��اح��ة 

عرو�ص ثقافية.

•• دبي- الفجر 

نظم اجلناح الأ�ضرتايل يف "اإك�ضبو 2020 دبي" فعالية بعنوان "منع هدر 
الطعام" وذلك �ضمن �ضل�ضلة من الفعاليات املماثلة التي �ضهدها "اإك�ضبو 
2020 دبي" يف يوم الأغذية العاملي، وا�ضت�ضاف اجلناح الأ�ضرتايل ثالثة 

طهاة قدموا طرائق خمتلفة من �ضاأنها اأن حتد من هدر املواد الغذائية. 
الطهي"،  "حتدي  اجل��ن��اح  العاملي" �ضهد  ال��غ��ذاء  "برنامج  رع��اي��ة  وحت��ت 
وت�ضمنت الفاعلية جمموعة من الأطفال امل�ضاركني يف التحدي، بح�ضور 
2020 دبي، وعدد  اإك�ضبو  جا�ضتني ماكغاون، املفو�ص العام لأ�ضرتاليا يف 

من اخلراء يف هذا املجال.
وقال ماكغاون: "هناك ما يكفي لإطعام كل �ضخ�ص على الأر�ص، لكن نحو 
مليار  ن�ضف  يقرب من  وم��ا  ه��دره،  يتم  العامل  ينتجه  ال��ذي  الطعام  ثلث 
اأزم��ة نحتاج  �ضخ�ص يعانون من اجل��وع، لذلك ه��ذا احل��دث مهم، وه��ذه 
لعمل جماعي حللها، فهدر الطعام �ضئ ل ميكن اأن نتجاهله. اإن ٪25 من 
نهاية  �ضيتم هدره يف  لزراعة غذاء  ت�ضتخدم  الزراعة  امل�ضتخدمة يف  املياه 

املطاف".
الإمارات  املقيم لدولة  املتحدة  الدكتورة دينا ع�ضاف، من�ّضق الأمم  وقالت 
"اليوم   :2020 اإك�ضبو  يف  املتحدة  ل��الأمم  العام  املفو�ص  ونائب  العربية، 

بالق�ضايا  لتذكرينا  املتحدة  الأمم  قبل  من  حتديده  مت  لالأغذية  العاملي 
تتم  2020 دبي  اإك�ضبو  اأنحاء  اأن��ه يف جميع  نعلم  العامل، نحن  التي تهم 
معاجلة العديد من ق�ضايا ال�ضتدامة، ومن الطبيعي جدا اأن نهتم مبثل 
هذا اليوم، وب�ضفتنا الأمم املتحدة، فاإننا نعتر الإمارات العربية املتحدة 
الأمم  م��ب��ادرات  ا�ضت�ضافة  يف  فقط  لي�ص  عديدة،  ل�ضنوات  رئي�ضياً  �ضريًكا 
ا يف اإظهار التزامها القوي بامل�ضي قدما نحو ا�ضتكمال  املتحدة، ولكن اأي�ضً
2030 واأهداف التنمية امل�ضتدامة ال�ضبعة  خطة التنمية امل�ضتدامة لعام 

ع�ضر".
يتم  حيث  العامل،  م�ضتوى  على  للغاية  مقلقة  الإح�ضاءات  "اإن  واأ�ضافت: 

فقدان اأو هدر ما يقرب من ثلث الأغذية املنتجة يف العامل، اأي ما جمموعه 
�ضن  دون  طفل  مليون   149 ويعاين  �ضنويا،  الغذاء  من  طن  مليار   1.3
�ضن  دون  طفل  مليون   49 وي��ت��اأث��ر  ال��غ��ذاء،  ب�ضبب  التقزم  م��ن  اخلام�ضة 
اخلام�ضة بالإهمال يف اخلدمات ال�ضحية، كل ذلك يوؤكد على احلاجة اإىل 

اتخاذ اإجراءات فورية ل�ضمان الأمن الغذائي للجميع".   

•• دبي- الفجر 

الإقليمي  واملمثل  امل�ضاعد  العام  املدير  الواعر،  الدكتور عبداحلكيم  قال 
)فاو(،  والزراعة  الأغذية  ملنظمة  اأفريقيا  و�ضمال  الأدن��ى  ال�ضرق  لإقليم 
الغذائية  اأنظمتنا  يف  و�ضامل  تعاوين  نهج  اتباع  ال�ضروري  من  اإن  اأم�ص 
اأف�ضل  اأف�����ض��ل، وح��ي��اة  اأف�����ض��ل، وب��ي��ئ��ة  اأف�����ض��ل، وت��غ��ذي��ة  اإن��ت��اج  لتحقيق 

للجميع. 
 2020 اإك�ضبو  جاء ذلك مبنا�ضبة يوم الأغذية العاملي، الذي احتفل به 
دبي، بالتعاون مع كل من وزارة التغري املناخي والبيئة ومنظمة الأغذية 
��ع��ت دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع���ددا من  وال���زراع���ة )ف����او(، ووقَّ
الأنظمة  ودعم  العاملي،  الغذائي  الأمن  لتعزيز  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكات 
وتعزيز  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف  اجل��وع  على  الق�ضاء  يف  وامل�ضاهمة  الغذائية، 

الأنظمة الغذائية امل�ضتدامة. 
والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  ب��ني  ن��واي��ا  خطاب  توقيع  ذل��ك  وت�ضمن 

لدعم  للطبيعة  الإم���ارات  )ف���او(، وجمعية  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  ومنظمة 
امل�ضتدامة،  الغذائية  الأنظمة  على  القائمة  ال�ضحية  الغذائية  احلميات 
بو�ضفها و�ضيلة لإفادة املجتمع، واحلفاظ على البيئة، وتعزيز القت�ضاد 
ال��وط��ن��ي. واأك���د ال��واع��ر اأن "ال�ضراكات املُ��ع��ّززة وال��ع��م��ل املُ��ن�����ّض��ق، مب��ا يف 
ت�ضاعد يف احلفاظ  اأن  �ضاأنها  القدرات، من  تنمية  الرامج وجهود  ذلك 
املُقبلة، وذل��ك بعد م��رور عام ملئ  النا�ص وكوكب الأر���ص لالأجيال  على 
كان  فقد  العاملي،  الأغ��ذي��ة  بيوم  نحتفي  "بينما  واأو���ض��ح:  بالتحديات". 
العام احلايل خمتلفا ومليئا بالتحديات. يرجع ذلك اإىل ثالثة اأ�ضباب: 
يف  اجل��وع  "يتزايد  واأ���ض��اف:  والنزاعات".   وال��ك��وارث،  املناخي،  التغري 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا منذ عام 2014، حيث بلغ عدد 
عام  يف  �ضخ�ص  مليون   69 التغذية  �ضوء  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�ص 
واأحدثت جائحة  اأثناء عقدين.  املئة  91 يف  ن�ضبتها  بزيادة  اأي   ،2020
ارتفع عدد الأ�ضخا�ص الذين يعانون  اأخ��رى، حيث  19- �ضدمة  كوفيد 
من نق�ص التغذية مبا يعادل 4.8 مليون �ضخ�ص. وُيقّدر اأن %32 من 

ال�ضكان ل يح�ضلون على طعام كاٍف ومغٍذ". وتركز اأجندة الأمم املتحدة 
اأهداف  لتحقيق  وال�ضراكات،  التعاون  على  امل�ضتدامة  للتنمية   2030
والعمل على عقد  نوعية،  نقلة  اإح��داث  ال��الزم  امل�ضتدامة. فمن  التنمية 
�ضراكات حتويلية وحتقيق تعاون اإمنائي دويل.   وقال الدكتور الواعر: 
على  يتعني  الدويل.  التعاون  لتحقيق  �ضامل  نهج  اتباع  يف  احلل  "يكمن 
اخلا�ص،  والقطاع  امل��دين،  واملجتمع  الدولية،  واملنظمات  ال��دول،  جميع 
حتفز  اأن  ال�ضلة  ذات  املعنية  واجلهات  احلكومية  غري  املنظمات  وجميع 
تنمية  وج��ه��ود  ال��رام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  املُن�ّضق،  والعمل  ال�ضراكات  تعزيز 
والتاآزر". ووقعت كل من دولة  الفعالية، وال�ضتدامة،  القدرات لتحقيق 
الإمارات العربية املتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة )فاو( اأي�ضا م�ضروع 
اأعمال الزراعة لأ�ضحاب  – م�ضروع ا�ضتعادة واإدماج  "يدا بيد زميبابوي 
الئتماين  ال�����ض��ن��دوق  دع���م  وج�����ّددت  ال�ضغرية"،  ال��زراع��ي��ة  احل���ي���ازات 
"فاو" ل��دول جمل�ص  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  ملنظمة  الإقليمي  �ضبه  للمكتب 

التعاون لدول اخلليج العربية واليمن.
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اإك�صبو 2020 دبي يدعو الزوار وامل�صاركني اإىل امل�صاركة يف برناجمه ال�صامل للرك�ص

ح�سدو� 40 ميد�لية يف �أوملبياد طوكيو 

ريا�صيون اإيطاليون ي�صاركون جتاربهم مع زوار اإك�صبو 2020 دبي

برنامج حافل بتجارب معرفّية وترفيهّية يف اأ�صبوع الف�صاء من اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر

اأحد  اإىل  الن�����ض��م��ام  ي��رغ��ب يف  م���ن  ل��ك��ل 
 2020 اإك�����ض��ب��و  اف��ت��ت��اح  ي�ضكل  ال���ن���وادي، 
املثايل لتحقيق هذه الرغبة.  الوقت  دبي، 
متاح  ل��ل��رك�����ص   2020 اإك�������ض���ب���و  ن������ادي 
العمرية  الفئات  كافة  للجميع من  جمانا 
الأع�ضاء  و�ضي�ضاعد  البدنية،  وال��ق��درات 
على امل�ضاركة يف م�ضابقات متعددة للرك�ص 
مل�����ض��اف��ات ب��ع��ي��دة يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول���ة 
الإمارات، فيما يعززون يف الوقت ذاته من 
لياقتهم البدنية ويح�ضنون اأ�ضلوب احلياة. 
يقع النادي يف حديقة اإك�ضبو )مقابل قرية 
ب�  ال�ضتمتاع  لالأع�ضاء  ومي��ك��ن  اإك�����ض��ب��و(، 
182 يوماً من جل�ضات التمرينات بقيادة 
عّدائي م�ضابقات رك�ص امل�ضافات املتو�ضطة 

والطويلة وجمموعة من املدّربني.  

�لرك�ض يف �إك�سبو
الرك�ص يف اإك�ضبو 2020 هو �ضباق يت�ضم 

ل��ل��ج��ري بالعمل  امل��خ�����ض�����ص  امل�����ض��ار  ف��ي��ه 
عداء  اآلف   10 ي�����ض��م  ك��م��ا  الإب����داع����ي، 
وُي��ع��ق��د مل���رة واح�����دة. م���ن اأب�����رز م���ا مييز 
مبادرة "حتدي دبي للياقة"، باأنه �ضي�ضمح 
اجلري  م�ضابقة  يف  امل�����ض��ارك��ني  للعدائني 
كيلومرتات   5 و  كيلومرتات   10 مل�ضافة 

الآ�ضرة  املناطق  3 كيلومرتات م�ضاهدة  و 
اأن  ���ض��اأن��ه��ا  وال��ت��ي م��ن   ،2020 لإك�����ض��ب��و 
اأق�ضى  اإىل  ه��م��م��ه��م  ���ض��ح��ذ  يف  ت�����ض��ه��م 
احل��دود، كما اأن خط بداية م�ضار اجلري 
وال��ذي يتالءم  الكيني  يقع بجوار اجلناح 
م��ع��ه ع��ل��ى ن��ح��و خ���ا����ص، ن��ظ��را لأن هذه 

اأف�ضل  اأخ��رج��ت للعامل ع���دداً م��ن  ال��ب��الد 
العدائني، لكن احرت�ص من بع�ص النجوم 
الذين تت�ضابق معهم، ومن اأجواء املناف�ضة 

ال�ضديدة.
دخول  على  املت�ضابقني  جميع  �ضيح�ضل   
جماين اإىل اإك�ضبو 2020 يف اليوم الذي 

اإك�ضبو"،  "الرك�ص يف  فعالية  فيه  �ضُتعقد 
ف�����ض��ال ع���ن ح�����ض��ول��ه��م ع��ل��ى ت���ي �ضريت 
لل�ضباق م�ضنوع ح�ضب الطلب، وميدالية 

وحقيبة هدايا.
 بالإ�ضافة اإىل �ضريحة توقيت اإلكرتونية 

و�ضهادة )قابلة للتنزيل الإلكرتوين(.

•• دبي- الفجر

اإك�ضبو  يف  الإي����ط����ايل  اجل���ن���اح  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
الإيطالية  الريا�ضات  دبي جنوم   2020
احل����ا�����ض����ل����ني ع����ل����ى م����ي����دال����ي����ات خ����الل 
ال�ضيف  ط��وك��ي��و  اأومل��ب��ي��اد  يف  م�ضاركتهم 
الريا�ضي  فنيو الحتاد  يرافقهم  املا�ضي، 
ل��ب��الده��م، �ضمن ج��ول��ة خا�ضة  ال��وط��ن��ي 
لتبادل خراتهم مع زوار احلدث الدويل.  
ا�ضت�ضافة  اإي��ط��ال��ي��ا،  ج��ن��اح  م���درج  و�ضهد 
حوار مفتوح مع احلائزين على امليداليات 
التي  الإي��ط��ال��ي��ة،  الريا�ضية  ال��ف��رق  م��ن 
وهو  ميدالية،  اأرب��ع��ني  اإىل  عددها  و�ضل 
ما اعتر رقما قيا�ضيا يف الألعاب الأوملبية 

باليابان ال�ضيف املا�ضي.
وق��د ع��ر ك��ل م��ن م��ارك��و دي كو�ضتانزو، 
احل���ا����ض���ل ع���ل���ى امل���ي���دال���ي���ة ال���رون���زي���ة 
رباعي،  ب���ق���ارب  ال��ت��ج��ذي��ف  م�����ض��اب��ق��ة  يف 
على  احلا�ضل  روان���و،  كونييدو  واأب��راه��ام 
امل�ضارعة  امليدالية الرونزية يف م�ضابقة 
امراأة  اأول  احلرة، وجيورجيا بوردينيون، 
رفع  يف  الف�ضية  بامليدالية  تفوز  اإيطالية 
اإك�ضبو  بامل�ضاركة يف  الأثقال، عن فرحهم 

2020 دبي، موؤكدين على قيمة متثيل 
الريا�ضة يف هذا احلدث ال�ضتثنائي كقناًة 
للدبلوما�ضية غري  واأداة  الثقايف،  للتبادل 
الأوملبية  ال��ري��ا���ض��ي��ة  وق��ال��ت  ال��ر���ض��م��ي��ة. 
 2020 "اإك�ضبو  بوردينيون:  جيورجيا 
دب���ي جت��رب��ة ج��م��ي��ل��ة ج�����داً، وم���ن اجليد 
لأ�ضارك  اأومل��ب��ي��ة  كريا�ضية  هنا  اأك���ون  اأن 
خ���رت���ي م���ع اجل���ي���ل اجل���دي���د وال�������زوار، 

واأتبادل الآراء والتجارب مع الآخرين".
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة مبركز  و���ض��م��ن 

اإك�ضبو  يف  ال��ب��دن��ي��ة  وال��ل��ي��اق��ة  ال��ري��ا���ض��ة 
الريا�ضيون  خ�����ض�����ص  دب������ي،   2020
ريا�ضية  جل�ضات  الإيطاليون  وامل��درب��ون 
 5 اأعمارهم بني  لالأطفال الذين ترتاوح 
عدد  تقنيات  علموهم  حيث  ع��ام��اً،  و14 
وذلك  اأع��م��اره��م،  تنا�ضب  ال��ت��ي  الأل���ع���اب 
احلياة  اأ�ضلوب  اأهمية  اكت�ضاف  اأج��ل  م��ن 
ريا�ضية  ت��خ�����ض�����ض��ات  وجت���رب���ة  ال��ن�����ض��ط، 
خمتلفة با�ضتخدام الألعاب كاأداة تعليمية 

موؤثرة، ح�ضب املنظمني.

الريا�ضي  ك��و���ض��ت��ان��زو،  دي  م��ارك��و  وق���ال 
الإيطايل الذي كان قد نال اأي�ضا ميدالية 
ريو  الأوملبية يف  الأل��ع��اب  خ��الل  برونزية 
التي  الأوىل  امل���رة  ه��ي  "هذه   :2016
اأتواجد يف دبي، واأنا متحم�ص جدا لروؤية 
هذا املكان اجلميل. من املهم بالن�ضبة يل 
اأن اأكون هنا حيث اأ�ضتطيع تعريف اجليل 
وتعليمهم  احلديثة  بالريا�ضات  اجلديد 
ب��ع�����ص ال��ت��ق��ن��ي��ات، وذل�����ك لأن���ن���ي ب����داأت 
اأي  التا�ضعة،  الريا�ضية يف عمر  م�ضريتي 

الريا�ضة  اأن  واأوؤم���ن  ع��ام��اً،  ع�ضرين  منذ 
مهمة ج�ضديا ونف�ضيا، وها اأنا اليوم اأحرز 
ميداليات يف الأوملبياد، وهو ما كان حلما 

بالن�ضبة يل يف يوم من الأيام".
اأوملبيني  ريا�ضيني  جن��وم  تواجد  ويعتر 
اأن�ضطة  �ضل�ضلة  م��ن  ج����زءاً  اإي��ط��ال��ي��ا  م��ن 
الإيطايل  اجل��ن��اح  تنظيمها  يف  ي�����ض��ارك 
الإيطالية  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  مع 
انعقاد  ف���رتة  ام���ت���داد  ع��ل��ى   )CONI(

اإك�ضبو 2020 دبي.
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فعاليات  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف  اأنطلقت 
من  ال��زوار  �ضيتمكن  حيث  الف�ضاء،  اأ�ضبوع 
بالفعاليات  ح��اف��ل  ب��رن��ام��ج  ال���ض��ت��م��ت��اع 
املعرفية والرتفيهية املرتبطة مبو�ضوعات 
 23 ت�����ض��ت��م��ر ح��ت��ى  ب��ال��ف�����ض��اء  ذات ���ض��ل��ة 
عرو�ضا  �ضت�ضمل  وال��ت��ي  اجل����اري،  اأك��ت��وب��ر 
جانب  اإىل  غ���ام���رة،  وجت������ارب  م��و���ض��ي��ق��ي��ة 
طائفة اأخرى من الفعاليات. و�ضتاأ�ضر قبة 
�ضاحة الو�ضل يف قلب موقع اإك�ضبو 2020 
التقنيات  ب��ني  ب��ع��ر���ص مي���زج  ال�����زوار  دب���ي 
ال�ضوتية والب�ضرية، ياأخذهم يف رحلة اإىل 
والكواكب  ال��ن��ج��وم  على  للتعرف  الف�ضاء 
ع��ن ك��ث��ب، يف ع��ر���ص غ��ام��ر ت��وف��ره القبة 
عر�ص  �ضا�ضة  اأك��ر  ت�ضكل  التي  العمالقة 
و�ضُتلهم  درج����ة.   360 ب��ن��ط��اق  ال��ع��امل  يف 
دقيقة،   15 ت�ضتغرق  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة،  ه��ذه 
ملعرفة  بالتاأكيد  حما�ضهم  وتثري  اجلمهور 
امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ال��ك��ون ال�ضا�ضع 
ال��رح��ل��ة عدة  م��ن ح��ول��ه��م. و�ضتتكرر ه��ذه 

مرات يف اأوقات خمتلفة على مدى الأ�ضبوع 
اأدن��������اه(. وقدمت  )ان���ظ���ر اجل�����دول امل��ب��ني 
اأورك�ضرتا ال�ضيمفونية الوطنية الإيطالية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ع��ه��د امل��و���ض��ي��ق��ي الإي����ط����ايل، 
تاأليف  ت�����ض��وي��ري��ا م���ن  ع��ر���ض��ا م��و���ض��ي��ق��ي��ا 
وذلك  روت��ا،  ونينو  موريكون  اإنيو  امللحنني 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع��ر���ص جمموعة م��ن �ضور 

ال�ضناعية  الأق��م��ار  عر  التقطت  الف�ضاء، 
"مو�ضيقى  ب��ع��ن��وان  ���ض��اح��رة  اأم�ضية  �ضمن 

الف�ضاء". 
مغني  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��و  وا���ض��ت�����ض��اف 
لإحياء  ف��الن��غ��ر،  ال�ضهري  ال�ضيلي  ال��ب��وب 
بالتزامن  خا�ضة  مو�ضيقية  عرو�ص  ثالثة 
مع فعاليات اأ�ضبوع الف�ضاء، والتي ا�ضتوحي 

التي  الف�ضاء  عامل  اأ�ضوات  من  مو�ضيقاها 
اأملا. على من�ضة البحر يف  التقطها مر�ضد 
منطقة التنقل يوم الثالثاء 19 اأكتوبر يف 
العر�ص  و�ضيتكرر  19:30؛  ال�ضاعة  متام 
اخلمي�ص  ي��وم  اليوبيل  من�ضة  على  اأي�����ض��ا 
ال�ضاعة  مت����ام  يف  اأك���ت���وب���ر،   21 امل����واف����ق 
ال�ضم�ص  من�ضة  و�ضت�ضت�ضيف   .15:00
عر�ضا م�ضرحيا مو�ضيقيا بعنوان "ال�ضم�ص! 
مما  ال�����ض��م�����ص،  ح����ول  ي��ت��م��ح��ور  النجم!"، 
يجعلها جنمة احلدث بكل ما حتمل الكلمة 
م��ن م��ع��ان. و���ض��ُي��ق��دم ال��ع��ر���ص يف منطقة 
اأكتوبر   19 املوافق  الثالثاء  يوم  الفر�ص، 
يف متام ال�ضاعة 17:00 ويف متام ال�ضاعة 
18:00؛ ويوم الأربعاء املوافق 20 اأكتوبر 
ال�ضاعة يف متام ال�ضاعة 18:00 ويف متام 
املوافق  اخلمي�ص  وي��وم  19:00؛  ال�ضاعة 
ويف   17:30 ال�ضاعة  متام  يف  اأكتوبر   21
متام ال�ضاعة 18:30. و�ضيحت�ضن اجلناح 
الفرن�ضي الواقع يف منطقة التنقل فعالية 
متام  يف  وذل���ك  النجوم"،  ���ل  ت���اأمُّ "ليايل 
اأيام  ث��الث��ة  م���دار  ع��ل��ى   18:30 ال�����ض��اع��ة 

ويوم  اأكتوبر،   20 الأرب��ع��اء  )ي��وم  متتالية 
 22 اجلمعة  وي��وم  اأك��ت��وب��ر،   21 اخلمي�ص 
دقيقة،   90 ال��ع��ر���ص  ي�ضتغرق  اأك��ت��وب��ر(. 
وي�ضحب اجلمهور اأثناء هذه املدة يف رحلة 
املجرات  ل�ضتك�ضاف  البعيد  الف�ضاء  اإىل 
وال�ضدم، وهي رحلة مليئة بالتفا�ضيل التي 
ميكن التعرف عليها عر عد�ضة التل�ضكوب 

الرقمي املطور  "يون�ضتلر".
�ضل�ضلة  ال���ث���اين يف  ه���و  ال��ف�����ض��اء،  اأ���ض��ب��وع   
ُينظمها  التي  الع�ضرة  املو�ضوعات  اأ�ضابيع 
اإك�ضبو 2020 دبي �ضمن فعاليات احلدث 
هذا  و�ضيقدم  اأ�ضهر.  ل�ضتة  املمتدة  ال��دويل 
الأ���ض��ب��وع جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن املحاور 
من  ذل��ك  وغ��ري  النقا�ص  وجل�ضات  املُنتقاة 
الفعاليات املميزة، التي �ضتبحث يف الفوائد 
واحللول والتحديات املرتتبة عن ا�ضتك�ضاف 
م��ا وراء م���دار ك��وك��ب الأر�����ص، وت�ضمل كل 
�ضيء، ابتداء من املناق�ضات رفيعة امل�ضتوى 
وو�ضول اإىل اجلل�ضة احلوارية التي �ضُتعقد 
الإماراتيني  ال��ف�����ض��اء  رواد  م��ن  اث��ن��ني  م��ع 

الأوائل لتجاذب اأطراف احلديث معهم.

وزير خارجية دومينيكا: اإك�صبو 
بالعامل يو�صلنا  دبي   2020
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وعالقات  الدولية  والأعمال  اخلارجية  ال�ضوؤون  وزي��ر  دارو،  كينيث  اعتر 
واقت�ضادها  ال�ضرتاتيجي  مبوقعها  الإم���ارات،  اأن  دومينيكا،  يف  املغرتبني 
املت�ضارع النمو، �ضتكون مبثابة نقطة الو�ضل لدولته مع باقي اأجزاء العامل، 

الأمر الذي اعتره حيوياً مل�ضرية بالده التنموية. 
واأعرب دارو عن تطلعه لإبرام اتفاقيات عدة، وجلب ال�ضتثمارات اإىل دولته 
"دومينيكا  برنامج  على  رك��ز  كما  امل��ج��الت.  كل  يف  بكراً  بيئة  تعتر  التي 
املتقدم جواز �ضفر دومينيكا  للمواطنة عن طريق ال�ضتثمار" كونه مينح 

الذي يتيح حلامله ال�ضفر دون تاأ�ضرية اإىل 130 دولة.
والأعمال  والبتكار  الأعمال  وري��ادة  التجارة  وزير  اإي��ان دوغال�ص،  وح�ضب 
مبحا�ضيلها  ت�ضتهر  ال��دول��ة  ف���اإن  دومينيكا،  يف  ال�����ض��ادرات  تنمية  ووزي���ر 
لذا  معتدل،  م��داري  مبناخ  تتمتع  اأنها  كما  اخلالبة،  و�ضواطئها  الزراعية 
تعتر وجهة �ضياحية جاذبة، فيما يطمح جناح دومينيكا يف اإك�ضبو 2020 
اإىل اإي�ضال ر�ضالة للعامل عن خفايا هذه اجلزيرة التي حتت�ضن اأنهاراً بعدد 

اأيام ال�ضنة. 
واعتر دوغال�ص اأن ال�ضياحة اأحد الروافد الرئي�ضة يف البالد، واأ�ضار اإىل اأنها 
ت�ضررت ب�ضبب جائحة كوفيد19-، لذا حتتل اأهمية كبرية يف ا�ضرتاتيجية 
البيئية  ال�ضياحة  الرتكيز على  "�ضيكون  وقال:  القت�ضاد.  لإنعا�ص  البالد 
كون البالد تتمتع بجميع املقومات املطلوبة، ولديها العديد من املنتجعات 
لبناء  التحتية  البنية  اأعمال  اجل��اري  العام  و�ضتبداأ  والغابات.  ال�ضاطئية 

مطار دويل يربط دومينيكا بكل اأنحاء العامل".
وقالت ديني�ص ت�ضارلز، وزيرة ال�ضياحة والنقل الدويل واملبادرات البحرية 
يف دومينيكا: "نتمنى اأن يعك�ص جناحنا جمال البيئة الطبيعية يف بالدنا، 
ت�ضم  التي  وبيئتها اخلالبة  دومينيكا احلقيقية،  ال��زوار على  يتعرف  واأن 
ال��ب��ك��ر وال��ت�����ض��اري�����ص الطبيعية. نحن  ال�����ض��اللت وال��غ��اب��ات  ال��ع��دي��د م��ن 
�ضديق  منتجع  لدينا  �ضيكون  جًد  وقريبا  امل�ضتدامة  بال�ضياحة  ملتزمون 
للبيئة يعمل بالطاقة ال�ضم�ضية. كما نريد الرتويج لأنف�ضنا كدعاة لل�ضالم 

العاملي والوحدة، وهي قيم نت�ضاركها مع دولة الإمارات العربية املتحدة".

ُتعزز م�ساعيها لبناء كوكب �أكرث ُخ�سرة   UPS
موؤ�ص�صة UPS تتعهد بزراعة اأكرث من 10 اآلف �صجرة مقابل الطرود 

التي ت�صحنها ال�صركة خالل فعاليات اإك�صبو 2020 دبي العاملي
العاملية  اإك�ضبو  فعاليات  اأك��رث  م��ن  واح��د  بتقدمي  التزامها  م��ن  انطالقاً 
ا�ضتدامة على الإطالق، اأطلقت UPS مبادرة غابة امل�ضتقبل الرامية اإىل 
اإطار املبادرة بغر�ص  اأكرث ُخ�ضرة. و�ضتقوم ال�ضركة يف  ر�ضم مالمح كوكب 
 UPS مكاتب  خ��الل  م��ن  ط��رد  ب�ضحن  يقوم  عميل  لكّل  تكرمياً  �ضجرة 

املنت�ضرة يف موقع اإك�ضبو 2020
�ضهادة  العمالء على  �ضيح�ضل  ي��وؤدون��ه،  ال��ذي  الإي��ج��اب��ي  ل��ل��دور  وت��ق��دي��راً 
الكربونية  الب�ضمة  تفا�ضيل دقيقة حول  ت�ضمل  الكربون،  رقمية حليادية 

لل�ضحنة والإجراء املُتخذ لتعوي�ضها.
وتاأتي مبادرة غابة امل�ضتقبل يف اإطار التزام موؤ�ض�ضة UPS العاملي بالعمل 
 UPS ال��ذي تلعبه �ضركة  ال��دور الأو���ض��ع  املناخي، حيث ت�ضكل ج��زءاً من 

ب�ضفتها �ضريكاً ر�ضمياً للخدمات اللوج�ضتية لإك�ضبو 2020 دبي.  
و�ضيت�ضنى للعمالء اختيار املوقع املف�ضل لديهم لغر�ص ال�ضجرة يف الدول 
املمتدة عر �ضبه القارة الهندية وال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا واآ�ضيا، مبا يف 
واليابان،  وكينيا  ونيجرييا  اأفريقيا  وجنوب  والهند  الإم���ارات  دول��ة  ذل��ك 
الأ�ضلية  النباتات  م��ن  تكون  بحيث  ال�ضجرة  ن��وع  حتديد  اإىل  بالإ�ضافة 
اإطار مبادرة غابة  UPS، يف  وتعتزم موؤ�ض�ضة  التي يختارونها.  للمنطقة 
الإمارات  دول��ة  �ضجرة يف   750 �ضجرة، غر�ص  اآلف   10 لغر�ص  امل�ضتقبل 
حيث  ال��ي��اب��ان  يف  �ضجرة   2،025 غر�ص  جانب  اإىل  اأك��ت��وب��ر،   16 بحلول 

�ضتنعقد الن�ضخة القادمة من فعالية اإك�ضبو العاملية يف 2025. 
لل�ضوؤون  التنفيذية  الرئي�ضة  لني،  ل��ورا  قالت  املو�ضوع،  هذا  على  وتعليقاً 
مع  �ضراكتها  خ��الل  م��ن   UPS "ت�ضعى   :UPS �ضركة  ل��دى  املوؤ�ض�ضية 
اإك�ضبو 2020 اإىل الرتقاء مببادرات ال�ضتدامة و�ضمان قدرتنا على ترك 
العامل. وجُت�ضد مبادرة  املجتمعات حول  اإيجابي وم�ضتدام يف خمتلف  اأثر 
املناخي  العمل  الكربون ودعم  اإزال��ة  التزامنا مب�ضاعي  امل�ضتقبل على  غابة 
من خالل املبادرات البيئية، اإىل جانب امل�ضاعدة على حت�ضني جودة الهواء 

من خالل عزل الكربون".
واأ�ضدرت �ضركة UPS قد اأ�ضدرت موؤخراً تقرير ا�ضتدامة ال�ضركة بهدف 
حتقيق احلياد الكربوين بحلول عام 2050، مبا يف ذلك تزويد %40من 
العمليات الأر�ضية بالوقود البديل بحلول عام 2025. وملعرفة املزيد عن 
املناخ والعدالة  العاملية مثل تغري  التحديات  UPS ملواجهة  جهود �ضركة 

  .UPS الجتماعية، يرجى زيارة اأبرز مبادرات �ضركة

األفًا زاروا جناح مملكة البحرين يف اأك�صبو 2020 دبي منذ افتتاحه  40
•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

دبي   2020 اأك�����ض��ب��و  يف  ال��ب��ح��ري��ن  جل��ن��اح مملكة 
اطاللة خا�ضة، فمنذ اأن تتجه اإىل املمر الأ�ضمنتي 
الذي يخلو من اأي تدخل فني اأو ر�ضومات اأو حتى 
هوية  اإىل  ي�ضري  الت�ضميم  وك���اأن  ترحيب  كلمات 
اجلناح،  ب��داخ��ل  وثقافات  معامل  وجتهيز  اململكة 
وكرثة  ب��اأرت��ف��اع��ه  يتميز  مفتوح  اجل��ن��اح  وبالفعل 
الأع���م���دة م��ع م��ع��دن الأمل���ون���ي���وم ال����ذي ي��ع��ر عن 
املتميز،  ال�ضناعي  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  اململكة  وج��ه��ة 
اجلدير بالذكر اأن مملكة البحرين تعد من الدول 
وترتبط  العربي  اخلليج  يف  تقع  التى  اجل��زي��ري��ة 
فهد(  )امل��ل��ك  بج�ضر  ال�ضعودية  العربية  باململكة 
م�ضتوى  على  متقدم  برتتيب  وحظيت  ال�ضناعي، 
العامل يف موؤ�ضر التنمية الب�ضرية يف العقد الثاين 
املتحدة  الأمم  ع�����ض��و يف  وه���ى  ال���ق���رن،  ه���ذا  م���ن 
العربية  الدول  العاملية وجامعة  التجارة  ومنظمة 
وح��رك��ة ع��دم الن��ح��ي��از وم��ن الأع�����ض��اء املوؤ�ض�ضني 
ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، كما اعتمد 
ال�ضياحة  بقطاعي  النفط  ع��ن  بعيدا  اقت�ضادها 
اأك�ضبو  م��ع��ر���ص  يف  م�ضركتها  وح���ول  وامل�����ض��ارف، 
خليفة  اإبراهيم  مع  لقاء  لنا  ك��ان  دب��ي،   2020

م�ضوؤول جناح مملكة البحرين.
ال��ع��ام ع��ل��ى جناح  امل�����ض��رف  اإب��راه��ي��م خليفة  ا���ض��ار 
معر�ص  يف  اململكة  م�ضاركة  ب��اأن  البحرين  مملكة 
العربي  لدورنا  جت�ضيداً  جاء  دبي   2020 اأك�ضبو 
وت��ع��ب��رياً ع��ن اأه��م��ي��ة ه���ذا امل��ح��ف��ل ال����دويل الذي 
من  وال����زوار  للم�ضتثمرين  قبلة  ي��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل 
جميع انحاء العامل ملعرفة منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
وما بها من فكر ووعي وق��درة على تنظيم كرى 
املعار�ص على م�ضتوى العامل، كما اأن املعر�ص ي�ضم 

اأكرث دول العامل يف جو من التناغم والتن�ضيق يف 
وجود اأمن و�ضالم وا�ضحني على الأجواء العامة. 
التى مت  الفكرة  ب��اأن  اأف���اد  وح��ول ت�ضميم اجل��ن��اح 
تنفيذ اجلناح على اأ�ضا�ضها نبعت من هوية مملكة 
الف�ضاء  اإىل  تتطلع  اململكة  اأن  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ري��ن 
الرحب والأت�ضاع يف جميع املجالت من بينها الفكر 
والثقافة، وقد مت تنفيذ اجلناح مبعدن الملونيوم 
لاأن اململكة تعتر من اأهم ثالث دول على م�ضتوع 
العامل ت�ضديراً لهذا املعدن املهم والذي يدخل يف 
اأدق ال�ضناعات ومنها الطائرات على �ضبيل املثال، 
امل�ضمم  ك���رى، كما راع���ى  اأهمية  ل��ه  ل��ذل��ك جن��د 
ال���زوار  دخ���ول  ل�ضهولة  م��ف��ت��وح  ي��ك��ون اجل��ن��اح  اأن 
معر�ضني  اإىل  اجل��ن��اح  تق�ضيم  ومت  وخ��روج��ه��م، 
احلرفية  وال�����ض��ن��اع��ات  ال������رتاث  ي���ت���ن���اول  الأول 
القدمية والأخر يحاكي التطور واملن�ضوجات، وقد 
يالحظ الزائر ال�ضخ�ضية العربية والإ�ضالمية يف 

امل�ضرف  خليفة  اإبراهيم  واأ���ض��ار  اجلناح.  مقتنيات 
اململكة  اأن  ال��ب��ح��ري��ن  ج���ن���اح مم��ل��ك��ة  ع��ل��ى  ال���ع���ام 
ح��ظ��ي��ت ع��ل��ى ���ض��ه��ادات ع��ل��م��ي��ة م��ع��ت��م��دة يف �ضتى 
املتقدمة  ال��دول  يجعلها يف م�ضاف  امل��ج��الت مما 
املنطقة،  يف  واملعرفة  والثقافة  للتطور  والداعمة 
املمتدة  احل�����ض��ارة  ع��ن  تعر  احلرفية  فاملقتنيات 
التاريخ ولأهمية تلك احلرف تتجه مملكة  لعمق 
ال�ضناعات  ه���ذه  يف  اخل�����رات  ل�����ض��ق��ل  ال��ب��ح��ري��ن 
ونقلها لالأجيال املتعاقبة لتاأ�ضيل الهوية الثقافية 
ال��رتاث وذلك من خالل التدريب  واحلفاظ على 
الع�ضر  تتما�ضى مع  التى  املهارات  وتعليم  امل�ضتمر 
املا�ضي  ب��ني  للجمع  ال��ذي عي�ضه  ال��زم��ن  وت��واك��ب 
متتلك  ب��ك��وادر  للم�ضتقبل  والتجهيز  واحل��ا���ض��ر 

املعرفة وال�ضرار وعدم الإعتماد على النفط.
التعريف  يف  اململكة  دور  خليفة  اإب��راه��ي��م  واأو���ض��ح 
تبتعد  وال��ت��ى  الب�ضيطة  الأل��ي��ة  بتلك  نف�ضها  ع��ن 
ت�ضعى  اململكة  اأن  التعقيد، وبني  ت�ضميمها عن  يف 
جلذب ال�ضياحة الثقافية وال�ضتثمار يف امل�ضروعات 
واأعتر  والقطاعات،  امل��ج��الت  جميع  يف  احليوية 
ل��ت��ق��رب ال�ضعوب  امل��ل��ق��ن الأوح����د  ال��ث��ق��اف��ة ه��ى  اأن 

والتفاهم بينهم.
عدد  اأن  البحرين  مملكة  ج��ن��اح  م�ضرف  وا���ض��اف 
الزوار الذين اطلعوا على حمتوى اجلناح بلغ 40 
األف زائر منذ افتتاح معر�ص اك�ضبو 2020 دبي يف 
الأول من ال�ضهر اجلاري، وفور و�ضول الزوار يتم 
ما  وتف�ضري  املقتنيات  على  وتعريفهم  ا�ضتقبالهم 
التذكارية  ال�ضور  ويلتقطون  تف�ضريه  يرغبون يف 
الكثري  وحر�ص  البحريني،  ال��رتاث  مقتنيات  مع 
ممن يحملون جواز �ضفر اأك�ضبو على ختمه لتوثيق 
الزيارة وجمع اختام دخول دول العامل وا�ضيد بهذه 

الفكرة التى نالت ا�ضتح�ضان الكثري من الزوار. 
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�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007205 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نا�ضر حممد عبا�ص حممد
جمهول حمل القامة - ال�ضارقة يوجد حتري هاتف:067318696 - 0554999545 

بناء على طلب املدعية:تالتي للتجارة �ص.ذ.م.م
درهم  بدفع مبلغ )90.000(  عليه  املدعي  ب���:الزام  اعاله تطالبكم  املذكورة  الدعوى  رفعت  قد 
املدعي  املحاماة - اعالن  الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب  املدعي عليه بدفع  الزام  ال�ضيك -  قيمة 
الفقرة  املادة 229  املعجل طبقا لحكام  بالنفاذ  �ضمول احلكم   - الدعاء  عليه باجلل�ضة ولئحة 
)5( من قانون الجراءات املدنية - انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/10/18 امام مكتب اإدارة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى 
الدعوى رقم 2( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2021/10/11م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن بالن�سر

�ملحرر رقم:2021/8166
املنذرة:ثمرات اخلري لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م

بوكالة املحامي/ابراهيم علي املو�ضى
املنذر اليها:اجني عادل توفيق ال�ضيد خاطر

تدعو املنذرة املنذرة اليها للمرة الخرية اىل وجوب �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمتها البالغ 
- مع  درهما لغري  و�ضبعة ع�ضر  الفا وثالثمائة  ت�ضعه وع�ضرون  ق��دره )29.317( 
اق�ضاها  مهلة  يف  وذل��ك  التام  ال�ضداد  حتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من  القانونية  فائدته 
ايام من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة امتناعكم فان املنذرة �ضت�ضطر  خم�ضة 
اىل انخاذ كافة الجراءات القانونية التي ت�ضمن حقوقها مع حتميل املنذر اليها منذ 

الن كامل امل�ضوؤولية واية م�ضاريف قد ترتتب عن هذه الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن بالن�سر

رقم:7956/2021
املنذرة:ناجية حممد مبارك عبداهلل القا�ضمي

املنذر اليها:عود المارات لتجارة العطور ذ.م.م
نخطركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة التي:ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره )290.000( 
درهم قيمة ال�ضيكات املرت�ضدة يف ذمتكم وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر هذا 
النذار وال �ضوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة ومنها 
ا�ضت�ضدار امر اداء يف مواجهتكم للزامكم مبا �ضبق ذكره بال�ضافة اىل حتميلكم كافة 
الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة بال�ضافة اىل الفوائد القانونية املقررة مع 

حفظ كافة احلقوق القانونية الخرى للطالب ولجل العلم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
MOJAU_2021- 0027279 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعـــالن

حيث ان ال�ضيد املتويف:عو�ص خلفان جمعه الكعبي - اماراتي اجلن�ضية يونوب عنه وكيل الورثة ال�ضيد/
�ضيف عو�ص خلفان جمعه الكعبي - اماراتي اجلن�ضية يف ح�ضر ارث رقم:451/2020 ال�ضادر من حمكمة 
 22929d254eb8e2281e24:رقم بالرث  العدل  الكاتب  من  �ضادرة  خا�ضة  بوكالة  اأبوظبي 
للمالب�ص  اخل�ضراء  الر�ص  )�ضركة  جتارية  الرخ�ضة  ميلك  انه  ان  حيث  بتاريخ:2021/9/26 
حيث   112613 رقم  رخ�ضة  مبوجب  بال�ضارقة  تاأ�ض�ضت  والتي  جتارية  رخ�ضة  والكماليات(  اجلاهزة 
كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  اماراتي اجلن�ضية يرغب يف   - الكعبي  ال�ضيد:عو�ص خلفان جمعه  ان 
100% اىل  البالغة  والكماليات(  للمالب�ص اجلاهزة  الر�ص اخل�ضراء  التجارية )�ضركة  الرخ�ضة  يف 
ال�ضابق  الرخ�ضة  تنازل �ضاحب  باك�ضتاين اجلن�ضية   - �ضودري اجمد علي  احمد اجمد  ال�ضيد:حممود 
ل�ضاحبها احلايل. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
الجراء  على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف 
ال�ضبل  اتباع  اي اعرتا�ص على ذلك عليه  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�ضبوعني من  بعد  اليه  امل�ضار 

القانونية حيال ذلك
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
MOJAU_2021- 0026729 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعـــالن  بالن�سر 

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة:وفاء احمد الق�ضريي - �ضورية اجلن�ضية ترغب يف التنازل 
عن كامل ح�ضتها البالغة 100% اىل ال�ضيدة/منى يو�ضف عبداهلل حممد ال علي - اماراتية 
100% يف الرخ�ضة با�ضم:دلتا للتجارة واخلدمات الزراعية والتي  اجلن�ضية لت�ضبح ن�ضبتها 
تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب الرخ�ضة رقم:730050 - تغيري عنوان موقع العمل تغيري 

وكيل اخلدمات ، ا�ضافة ن�ضاط ، حذف ن�ضاط ، تغيري ال�ضم التجاري لل�ضركة/املوؤ�ض�ضة
�ضان  2013 يف  ل�ضنة   رقم )4(  القانون الحتادي  فقرة )5( من   املادة )14(  وعمالبن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
MOJAU_2021- 0024513 رقم �ملعاملة

�إعـــالن  بالن�سر 
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:�ضلطان عبداهلل احمد قا�ضم العامري - اماراتي اجلن�ضية ارغب 
يف التنازل عن كامل ح�ضتي البالغة 100% اىل ال�ضيدة:منى قره بطاق - �ضويدية اجلن�ضية 
50% واىل ال�ضيد/حممد طارق ح�ضون ديت حم�ضي - �ضويدي اجلن�ضية 50% يف الرخ�ضة 
ال�ضارقة مبوجب الرخ�ضة رقم:761429.   تاأ�ض�ضت بامارة  با�ضم )كافترييا الطابية( والتي 
تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر ، تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل وكيل خدمات ، 

تغيري ال�ضم التجاري لل�ضركة/املوؤ�ض�ضة ، من كافترييا الطابية اىل معجنات وادي بردى
�ضان  2013 يف  ل�ضنة   رقم )4(  القانون الحتادي  فقرة )5( من   املادة )14(  وعمالبن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �لفر�سة �لذهبية ملقاولت �لفنية ذ.م.م 
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002236/ 

اإىل املحكوم عليه : الفر�ضة الذهبية ملقاولت الفنية ذ.م.م
النمر  حممود  حممد  ع�ضام  ملك   4 رقم  حمل  ال�ضرق  �ضارع  بوطينة  العنوان:ال�ضارقة 

الهاتف:0502086714
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ:حممد نعمان فقري ح�ضني - اجلن�ضية باك�ضتاين
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
�ضامال  الكلي  املجموع   : املطلوب   تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�ضم  ودفع 

الر�ضوم وامل�ضاريف 5360 .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 268
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ميزان الرحمن قي�ص الدين ، اجلن�ضية بنغالدي�ص يرغب 
�ضاهاداد  ال�ضيد:حممد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الهواتف  لتجارة  حتا  )طريق  الرخ�ضة  يف  بنغالدي�ص  اجلن�ضية   ، ال�ضالم  فخر  حممد 
779643 ال�ضادرة من  املتحركة( والتي تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة ، مبوجب رخ�ضة رقم 

دائرة التنميه القت�ضادية
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�سقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
MOJAU_2021- 0027136 رقم �ملعاملة

تنازل/بيع
ترغب   - المارات  اجلن�ضية   - العبدويل  حممد  را�ضد  ال�ضيدة:عزيزة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
100% اىل ال�ضيد/خالد عبداللطيف  البالغة  51% من كامل ح�ضتها  يف البيع والتنازل عن 
احمد يون�ص احلمادي - اجلن�ضية المارات وكذلك ترغب ال�ضيدة/ عزيزة را�ضد حممد العبدويل 
- اجلن�ضية المارات - ترغب يف البيع والتنازل عن 49% من كامل ح�ضتها البالغة 100% اىل 

ال�ضيد/هاري�ص توتاتيكولم حممد ب�ضري - اجلن�ضية الهند
يف الرخ�ضة امل�ضماه )مركز النجمة لتاأهيل ذوي العاقة( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 
من/ للرخ�ضة  القانوين  ال�ضكل  اخرى:تغيري  تعديالت   - رقم:735994  برخ�ضة  بال�ضارقة 

موؤ�ض�ضة فردية اىل/�ضركة اعمال مهنية
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
MOJAU_2021- 0027069 رقم �ملعاملة

تنازل/بيع
اجلن�ضية   - علي  حممد  عبدالكرمي  ال�ضيد:علي  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% يف الرخ�ضة 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  �ضومناد(  مدينة  )كافترييا  امل�ضماه 
بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم:547705 اىل ال�ضيدة/منى وحيد بالل خمي�ص 

بالل - اجلن�ضية المارات. تعديالت اخرى:ليوجد
ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف   2013
يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
MOJAU_2021- 0027190 رقم �ملعاملة

�عالن تنازل/بيع موؤ�س�سة كافترييا لوؤلوؤة �مل�سلى
جاي�ضينغ  تاكور  جاي�ضينغ  ال�ضيد:دوني�ضاد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
مو�ضريام تاكور - الهند اجلن�ضية يرغب يف التنازل عن كامل ح�ضتي البالغة 
100% اىل ال�ضيد/�ضنديب �ضيف دايال فريما �ضوارنكار - هندي اجلن�ضية 
، يف الرخ�ضة با�ضم )كافترييا لوؤلوؤة امل�ضلى( والتي تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  رقم:615241.  الرخ�ضة  مبوجب 
 . العدل  الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  من  
فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 

امل�ضار اليه بعد 14 يوم من تاريخ هذا العالن.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن حكم متهيدي بالن�سر        

                        يف  �ل�ستئناف رقم:797/2021/320 ��ستئناف �حو�ل �سخ�سية ومو�ريث 
املنظورة يف:دائرة الحوال ال�ضخ�ضية الوىل - ا�ضتئناف رقم 88

مو�ضوع ال�ضتئناف : ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:445/2021 احوال نف�ص م�ضلمني والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 
امل�ضتاأنف:نهلة كي عبد النا�ضر

ال��دور 14 - مكتب   - api world tower عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - �ضارع �ضارع ال�ضيخ زاي��د - مبنى 
1404b - وميثله:حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلي

املطلوب اإعالنه :  1- منيب حممد حممد كالتهيل  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده    
التمهيدي  نعلنكم باحلكم  املذكورة اعاله وعليه  الدعوى  اقامت  املذكورة اعاله قد  امل�ضتاأنفة  اأن  :  مبا  الإع��الن  مو�ضوع 
التايل:حكمت املحكمة بقبول ال�ضتئناف �ضكال ويف املو�ضوع وقبل الف�ضل فيه اندار امل�ضتاأنف �ضده اما بالقامة مع زوجته 
امل�ضتاأنفة يف الدولة يف امل�ضكن الذي اعده لها او نقلها اليه اىل الهند بعد تكلفه باجراءات ا�ضتخراج التاأ�ضريه وم�ضتلزمات 
القامة و�ضداد م�ضاريفها وم�ضاريف ال�ضفر والنقلة وال�ضكن لها وللبنت او ت�ضريحها باح�ضان او تطليقها عليه ان مل ينفذ 
منطوق احلكم وامهلته ثالث ا�ضابيع لذلك من تاريخ الن�ضر وحددت جل�ضة 2021/11/10 ملعرفة مامت وابقت يف امل�ضروفات 

و�ضرحت للم�ضتاأنفة اعالنه بالن�ضر يف �ضحيفتني احداهما باللغة الجنليزية وكلفتها بار�ضفة العالن ا�ضول يف النظام
وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2021/11/10  ال�ضاعة 10.00 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد والتي ميكن 

الو�ضول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - اخلدمات العامة - جداول جل�ضات الق�ضايا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2445/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�ضة رقم 15

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )187.073( درهما مائة و�ضبعة وثمانني 
الفا وثالثة و�ضبعني درهما - مع الفائدة القانونية وقدرها 12٪ من تاريخ املطالبة الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية 
تعوي�ضا وقدره )15.000( درهم خم�ضة ع�ضر الف درهم - عن فوات فر�ضة ال�ضتثمار والنتفاع مببلغ املطالبة الزام املدعي 

عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:واغرن بريو بريدج جلف �ص.ذ.م.م - عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - الرو�ضة ابوظبي - �ضارع منطقة الرو�ضة 

- مبنى على واولدة - �ضقة الثالث مكتب 301
املطلوب اإعالنه :  1- ويل جي اأند بي الوطنية �ص.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 

ت��وؤدي اىل  ب��ت��اري��خ:2021/9/2 بالزام املدعي عليها بان  املنعقدة  مو�ضوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املدعية مبلغ )187.073( درهم مائة و�ضبعة وثمانني الفا وثالثة و�ضبعني درهما ، مديونية وبالفائدة بواقع 5٪ �ضنويا من 
تاريخ 2021/6/8 وحتى ال�ضداد التام 2- بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )10.000( درهم ع�ضرة الف درهما 
اتعاب املحاماة، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف  تعوي�ص وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومببلغ خم�ضمائة درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:899/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضاد�ضة 216
مو�ضوع الدعوى : املطالبه ب�ضحة ونفاذ عقد البيع املرم بني املدعية كم�ضرتية واملدعي عليها الوىل كمطور عقاري وذلك الوحدة العقارية 
ب��ت��اري��خ:2008/12/18 احلكم  العاملية( وامل��رم  ام��ارة دبي - منطقة انرتنا�ضونال �ضيتي )املدينة  رقم 3 والكائنة يف م�ضروع رويف جاردنز - يف 
يف  والكائنة   3 رقم  العقارية  للوحدة  املدعية  وبا�ضتحقاق  عقاري  تنفيذ   213/2014 رقم  التنفيذ  العقار  العقار  وبيع  تنفيذ  اج��راءات  ببطالن 
م�ضروع رويف جاردنز - يف امارة دبي - منطقة انرتنا�ضونال �ضيتي )املدينة العاملية( واملرم بتاريخ:2008/12/18 - ا�ضدار قرار بوقف اجراءات 
تنفيذ وبيع الوحدة العقارية املذكورة واملتعلقة بالتنفيذ رقم:213/2014 تنفيذ عقاري الزام املدعي عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة. 
املدعي:يل ك�ضو

عنوانه:المارات - امارة عجمان - الرميلة - عجمان مبنى بناية جيبا�ص - �ضقة 603 - الطابق ال�ضاد�ص
املطلوب اإعالنه :  1- دي�ضموند ترين�ص هني�ضي  -  �ضفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه ب�ضحة ونفاذ عقد البيع املرم بني املدعية كم�ضرتية واملدعي عليها الوىل  مو�ضوع الإع��الن :  قد 
كمطور عقاري وذلك الوحدة العقارية رقم 3 والكائنة يف م�ضروع رويف جاردنز - يف امارة دبي - منطقة انرتنا�ضونال �ضيتي )املدينة العاملية( 
واملرم بتاريخ:2008/12/18 احلكم ببطالن اجراءات تنفيذ وبيع العقار العقار التنفيذ رقم 213/2014 تنفيذ عقاري وبا�ضتحقاق املدعية للوحدة 
العقارية رقم 3 والكائنة يف م�ضروع رويف جاردنز - يف امارة دبي - منطقة انرتنا�ضونال �ضيتي )املدينة العاملية( واملرم بتاريخ:2008/12/18 - 
ا�ضدار قرار بوقف اجراءات تنفيذ وبيع الوحدة العقارية املذكورة واملتعلقة بالتنفيذ رقم:213/2014 تنفيذ عقاري الزام املدعي عليهما بالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/20 ال�ضاعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت 

مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

نظر  �عادة  �لتما�س   SHCFICIRECON2021 /0007573 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ريا�ص احمد احمد ح�ضن ار�ضد

جمهول حمل القامة - دبي ارجان بناية فين�ضيتور بوليفارد �ضقة رقم 226 - رقم مكاين:2269172608 - 
الهاتف:0527437175 - 0506760077 

بناء على طلب املدعي:قي�ضر حممود رحمت علي - باك�ضتاين اجلن�ضية
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها:1- الزام امللتم�ص �ضده بدفع مبلغ )23250( درهم للملتم�ص مقابل 
ت�ضليم عدد 5 �ضيكات )مت�ضمنة  اعادة  امللتم�ص 2-  امللتم�ص �ضده نقدا من ح�ضاب  قيمة 3 �ضيكات �ضرفها 
ال�ضيك املرتد( بال�ضافة اىل �ضيك ال�ضمان البالغ 6200 درهم 3- الزام امللتم�ص �ضده بدفع ر�ضوم وم�ضاريف 
املحكمة - انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/10/27 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الحتادية 
 )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ضباحا  ال�ضاعة:08:30  متام  يف  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه. اعالن املدعي عليه بالن�ضر وبلغتي العربية والجنليزية حرر بتاريخ 2021/10/17م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
مذكرة �عالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �لحتادية , �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005427 يف  �لدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : املروان لتجارة مواد البناء ذ.م.م - العنوان 9319121
�ضاندرا كانتا واغلي - العنوان:9319122

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2021/9/19  بانه  علما  نحيطكم 
بالتايل:ن�ص   - ذ.م.م  املحدودة  لتجارة احلديد  النمر  ل�ضالح  اعاله  بالرقم  املذكورة 
يوؤديا  بان  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املحكمة مبثابة احل�ضوري  قررت  احلكم 
قيد  تاريخ  من   ٪5 بواقع  الفائدة  مع  درهم   )129289.96( وقدره  مبلغ  للمدعية 
الدعوى وحتى ال�ضداد التام على ال تزيد الفائدة على اأ�ضل املبلغ املق�ضي به وبالر�ضوم 
وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية

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

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1197/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة ع�ضر رقم 416

ال��وادي الخ�ضر بحمدون بجمهورية لبنان والزام  مو�ضوع الدعوى : املطالبة بف�ضخ عقد بيع الفيال رقم 1 جممع فلل 
املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )694937.68( درهم �ضتمائة اربعة وت�ضعون الف ت�ضعمائة �ضبعة وثالثون درهم وثمان 

و�ضتون فل�ضا - مع الفائدة بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد. 
املدعي:رمزي �ضالمة حممود

عنوانه:المارات - امارة دبي - ابوهيل - ديره - �ضارع �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضالم للمكاتب - �ضقة 49 - بجوار 
ذا اإت�ص 2735391504

املطلوب اإعالنهما :  1- ال��وادي الخ�ضر للعقارات ذ.م.م فرع 2- ال��وادي الخ�ضر للو�ضاطة العقارية - فرع  -  �ضفتهما 
: مدعي عليهما

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه املطالبة بف�ضخ عقد بيع الفيال رقم 1 جممع فلل الوادي 
اربعة  �ضتمائة  دره��م   )694937.68( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  ب��ان  عليهم  املدعي  وال��زام  لبنان  بجمهورية  بحمدون  الخ�ضر 
الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  5٪ من  بواقع  الفائدة  مع   - فل�ضا  و�ضتون  وثمان  درهم  وثالثون  �ضبعة  ت�ضعمائة  الف  وت�ضعون 
وحتى متام ال�ضداد - وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2021/10/24  ال�ضاعة 09.00 �ص يف مكتب ادارة الدعوى لذا 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�ضور 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1129/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

مو�ضوع الدعوى : الق�ضاء بف�ضخ التعاقد على الوحدة رقم 219 م�ضروع اتالنت�ص - طرابزون تركيا ، مو�ضوع العقد املوؤرخ يف:2015/8/24 فيما بني املدعي 
ال�ضكنية رقم 219 م�ضروع  الوحدة  بيع و�ضراء  ب�ضان  ال�ضالمي  �ضعيد  للمدعو/علي  اململوكة  العقارية(  للو�ضاطة  ال��وادي الخ�ضر  واملدعي عليها )موؤ�ض�ضة 
اتالنت�ص - طرابزون تركيا واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد والزام املدعي عليها ممثلة مبالكها برد مبلغ )218.246( درهم مائتان وثمانية ع�ضر 
التاأخريية بواقع 12٪ والفوائد القانونيه بن�ضبة 9٪ من تاريخ قيد الدعوى  الفا ومائتان و�ضتة واربعون درهما اماراتيا - للمدعي مع الزامهم بالفوائد 
وحتى تاريخ ال�ضداد والزام املدعي عليها ممثلة مبالكها ب�ضداد مبلغ )100.000( درهم كتعوي�ص للمدعي عن ال�ضرر املادية واملعنوي وفوات الك�ضب واخل�ضارة 
جراء الغ�ص املرتكب وا�ضتيالء املدعي عليها على اموال املدعي بدون وجه حق ونتيجة ا�ضطرار املدعي لرتك عمله وال�ضفر من ال�ضعودية لمارة دبي من 
مرة والزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  املدعي:فوزان بن عبداهلل بن فوزان ال�ضهلي - عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة 
اخلليج التجاري - دبي - �ضارع البراج - مبنى برج برلينجتون - �ضقة 3103 - ح�ضه علي القبي�ضي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية. املطلوب اإعالنهما :  
1- الوادي الخ�ضر للعقارات ذ.م.م 2- الوادي الخ�ضر للو�ضاطة العقارية )موؤ�ض�ضة فردية( ملالكها/علي �ضعيد �ضليمان عبيد ال�ضالمي  -  �ضفتهما : مدعي 
عليهما.  مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بف�ضخ التعاقد على الوحدة رقم 219 م�ضروع اتالنت�ص - طرابزون تركيا ، مو�ضوع 
العقد املوؤرخ يف:2015/8/24 فيما بني املدعي واملدعي عليها )موؤ�ض�ضة الوادي الخ�ضر للو�ضاطة العقارية( اململوكة للمدعو/علي �ضعيد ال�ضالمي ب�ضان بيع 
و�ضراء الوحدة ال�ضكنية رقم 219 م�ضروع اتالنت�ص - طرابزون تركيا واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد والزام املدعي عليها ممثلة مبالكها برد مبلغ 
)218.246( درهم مائتان وثمانية ع�ضر الفا ومائتان و�ضتة واربعون درهما اماراتيا - للمدعي مع الزامهم بالفوائد التاأخريية بواقع 12٪ والفوائد القانونيه 
بن�ضبة 9٪ من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد والزام املدعي عليها ممثلة مبالكها ب�ضداد مبلغ )100.000( درهم كتعوي�ص للمدعي عن ال�ضرر املادية 
واملعنوي وفوات الك�ضب واخل�ضارة جراء الغ�ص املرتكب وا�ضتيالء املدعي عليها على اموال املدعي بدون وجه حق ونتيجة ا�ضطرار املدعي لرتك عمله وال�ضفر 
من ال�ضعودية لمارة دبي من مرة والزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2021/10/24  
ال�ضاعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2365/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ضاد�ضة رقم 405

الف  وع�ضرون  ثالثة  دره��م   )23.557.11( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم   - فل�ضا  ع�ضر  واح��دى  دره��م  وخم�ضون  و�ضبعة  وخم�ضمائة 
12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة �ضم ملف النزاع املدين 

 .2020/1078
املدعي:�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - �ضارع املكتوم - مبنى امل�ضعود - �ضقة 602
املطلوب اإعالنه:  1- جميل حممد منظور ح�ضني  -  �ضفته : مدعي عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ض��وع الإع����الن :  ق��د 
)23.557.11( درهم ثالثة وع�ضرون الف وخم�ضمائة و�ضبعة وخم�ضون درهم واحدى ع�ضر فل�ضا - والر�ضوم 
بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
املعجل بال كفالة �ضم ملف النزاع املدين 2020/1078 - وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/20  
ال�ضاعة 09.00 �ص يف مكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4348/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/692 اأمر اأداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )51283.62( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : بنك م�ضر - دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - مبنى - اأفنيو �ضيتي - �ضقة مكتب رقم 
205-206 مقابل �ضيتي �ضنرت ديرة

املطلوب اإعالنه : 1- خليل جميل علي الهباهبة - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )51283.62( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:2376/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة الدعوى الوىل رقم 400
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23458.44( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم:1085/2020. 
املدعي:�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - دبي - �ضارع املكتوم - مبنى امل�ضعود �ضقة 602
وميثله:زبيدة مبارك بن هندي

املطلوب اإعالنه :  1- حممد �ضهريار حممد ريا�ص  -  �ضفته : مدعي عليه 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ض��وع الإع����الن :  ق��د 
)23458.44( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 
التام �ضم ملف النزاع املدين رق��م:1085/2020 - نود اعالمكم انه قد مت ت�ضجيل الدعوى املذكور بياناتها 
اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عر برنامج الت�ضال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة 
الدعوى البتدائية الوىل على هاتف رق��م:00971566037085 - يوم 2021/10/20 وذلك من ال�ضاعة 9:00 
�ص ولغاية 12:30 ظ او احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�ضيد( لتقدمي جوابكم 

على �ضحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�ضوية
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لتنفيذ رقم  1879/2020/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم:1138/2019 عمايل جزئي ، ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها 
)187643( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ:عبا�ص عبداهلل عبا�ص قمر احلتاوى 
عنوانه :امارة ام القيوين - منطقة الرعفة - �ضارع الحتاد - فيال رقم 101 - خلف حمطة الرعفة للبرتول 

املطلوب اعالنه:�ضركة جلف تكنيال كون�ضرتك�ضن �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �ضارع العلم مع �ضارع العلم - برامي تاور - 6c marasi dr الطابق 31 

Muhammed.shareef@drakescull.com - 0528003508 - كامل الطابق بالقرب من بنك بلوم
التالية ان اقت�ضى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2021/11/10 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�ضوع الإعالن 
البيع )�ضركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�ضافه  العقار املو�ضحة  احلال �ضيجرى بيع 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية  اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة  خالل ع�ضرة 
لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�ضروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :ح�ضة يف عقار )ار�ص ف�ضاء( - املنطقة ور�ضان الرابعة - رقم الر�ص 368 - م�ضاحة احل�ضة 

درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  1287521 احل�ضة  قيمة  مربع  مرت   1196.58

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

 �إخطار عديل بالوفاء 
برقم 2021/00417

املخط�ر/ �ضيرتاماىل دامايانتى باندارا ارا�ض�ضيجي اجلن�ضية �ضريالنكا 
احمل بطاقة هوية رقم 784195963984133

العن�وان / ال�ضارقة - قراين 5 �ضارع 16 فيال رقم 6 - هاتف رقم / 0553120681
املخطر اإليه / عبداهلل حممد عبدالرحمن عبداهلل اجلن�ضية المارات العربية املتحدة - العن�وان/ ال�ضارقة - نوف 2

- هاتف رقم / 0508088277
املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 7،000 درهم

املخطر اإليه حرر �ضيك للمخطر مببلغ7،000 درهم ك�ضمان مقابل ا�ضتالمه املبلغ املحدد نقدا ، حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق 
ال�ضيك توجه املدعى ل�ضرف ال�ضيك اإل اأنه ارتد دون �ضرف لعدم حترير ال�ضيك بال�ضكل ال�ضحيح - وبيانه كالتايل : ال�ضيك 

رقم 000014 مببلغ 7،000 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2020/08/04 وامل�ضحوب على بنك دبي التجاري 
م��رارا وتكرارا” ولكن دون  الودية  واملطالبة  ا�ضتحقاقه  تاريخ  باملبلغ رغم م�ضي  بالوفاء  تقوم  املدعي عليه قد  اإن  وحيث 
جدوى ، لذلك فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�ضة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ضن�ضطر 

لتخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

وهذا اإخطار منا بذلك
�لكاتب �لعدل     

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

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

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
 �إخطار عديل بالوفاء  - برقم 2021/0023685

املخط�ر/ فورايفر للمنا�ضبات و ميثلها مالكها ال�ضيد / �ضعبان زهري البلدي و ميثلها بالوكالة رقم 2021/1/38331 - ال�ضيد / خالد منري زين الدين - �ضوري اجلن�ضية 
ويحمل بطاقة هوية رقم  784198902695810 العنوان / ال�ضارقة - املنطقة التعاون - رقم الهاتف : 0568887720

املخطر اإليه الأول :- / احلياة العقارية - رخ�ضة �ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 
الع�نوان/ ال�ضارقة/  القا�ضمية - خلف �ضارع امللك عبد العزيز / الهاتف - 0506797834

املخطر اإليه الثاين : - �ضامل علي املحمود - اماراتي اجلن�ضية - العنوان / ال�ضارقة / الهاتف - 0506797834
املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء با�ضرتجاع مبلغ ال�ضيكات كامال وقيمته 272،500 درهم اماراتي ،

حيث ان املخطر حرر �ضيك للمخطراليه الأول بقيمة 12،500 )اثني ع�ضرة الف و خم�ص مئة درهم اماراتي مقابل اتفاقية متت بني الطرفني كعمولة و حرر عدد 5 �ضيكات 
للمخطر اليه الثاين بقيمة 260،000 )مئتني و �ضتون الف( درهم اماراتي ، وحيث ان املخطر دفع للمخطر اليهما ال�ضيكات كاإيجار �ضرة ملك للمخطر اليه الثاين ، حيث 

قام املخطر اليهما ب�ضرف املبلغ دون وجه حق و دون ترخي�ص ال�ضرة و عقد اليجار الذين بينهم
و  الف  اماراتي )مئتني واثنني و�ضبعون  272،500 درهم  ابوظبي ال�ضالمي وقيمته  امل�ضحوب على بنك  املبالغ  ا�ضرتجاع  اليهما  املخطر  املخطر يطلب من  وعليه فان 

خم�ضمائة ( درهم اماراتي. وال �ضي�ضطر املخطر ا�ضفا لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �ضدهم
ال�ضارقة(  )ف��رع   - ال�ضالمي  ابوظبي  بنك  على  امل�ضحوب  ا�ضتحقاق2019/09/15  بتاريخ  دره��م   62،500 مببلغ   501117 رقم  ال�ضيك  كالتايل:  ال�ضيك   بيانات 

ال�ضيك رقم 501118 مببلغ 62،500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق2019/12/15 امل�ضحوب على بنك ابوظبي ال�ضالمي )فرع ال�ضارقة(
ال�ضيك رقم 501116 مببلغ 62،500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق2019/05/05 امل�ضحوب على بنك ابوظبي ال�ضالمي )فرع ال�ضارقة (
ال�ضيك رقم 501114 مببلغ 10،000 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق2019/05/07 امل�ضحوب على بنك ابوظبي ال�ضالمي )فرع ال�ضارقة (

ال�ضيك رقم 50119 مببلغ 62،500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق2020/03/15 امل�ضحوب على بنك ابوظبي ال�ضالمي )فرع ال�ضارقة (
ال�ضيك رقم 501120 مببلغ 12،500 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق2019/05/07 امل�ضحوب على بنك ابوظبي ال�ضالمي )فرع ال�ضارقة(

اجمايل  درهم   272،500 وق��دره  امل�ضحوب  املبلغ  ا�ضرتجاع  الثاين وعن  اليه  املخطر  و  املخطر  الذين بني  اليهما قد تخلفا عن ت�ضديق عقداليجار  املخطر  اإن  وحيث 
ال�ضيكات املذكورة اعاله و رغم  املطلبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، لذلك فاأننا نخطركم ب�ضرورة ا�ضرتجاع املبلغ كامال املذكور اعاله خالل خم�ضة اأيام من 

تاريخ اإخطاركم وال �ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به
وهذا اخطار منا بذلك

�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   
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الأوراق املالية وال�صلع تبحث تعزيز 
التعاون مع هيئة الرقابة املالية امل�صرية

•• اأبوظبي - وام: 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�ضويدي  بطي  م��رمي  الدكتورة  �ضعادة  بحثت 
الرقابة  هيئة  رئي�ص  ع��م��ران  حممد  الدكتور  م��ع  وال�ضلع  املالية  الأوراق 
املالية مب�ضر يف مقر الهيئة بدبي �ضبل تعزيز التعاون املتبادل بني الهيئتني 
امل�ضرفية  غري  املالية  لالأن�ضطة  التنظيمية  لالآليات  امل�ضتمر  والتطوير 

وتبادل املعلومات واخلرات.
واأ�ضادت الدكتورة مرمي ال�ضويدي بالعالقات الثنائية بني الهيئتني م�ضرية 
بتنظيم  تتعلق  امل��ايل  القطاع  يف  مو�ضوعات  ع��دة  ناق�ص  الجتماع  اأن  اإىل 
وقد  ب��اأداء وظائفه،  ال�ضوق  قيام  امل��ال، ومراقبة ح�ضن  راأ���ص  �ضوق  وتنمية 
امل�ضتدامة  التنمية  امل�ضتدام وق�ضايا  التمويل  املناق�ضات مو�ضوعات  �ضملت 
منتجات  وا�ضتحداث  وتطوير  اجلن�ضني،  ب��ني  ال��ت��وازن  وتعزيز  الأخ���رى، 
وخدمات مالية غري م�ضرفية تالئم وتنا�ضب احتياجات الفئات املختلفة من 
العمالء، وتطوير اإجراءات الرتخي�ص مبزاولة الأن�ضطة اخلا�ضة بالأوراق 
املالية، واإجراءات التفتي�ص والرقابة عليها وعلى ال�ضركات املدرجة، وتوفري 
وحماية  وال�ضتثمارية،  املالية  والتوعية  الثقافة  ون�ضر  املعلومات  ون�ضر 
املناق�ضات  “ خل�ضت  واأ�ضافت  املالية.  الأوراق  اأ�ضواق  يف  املتعاملني  حقوق 
اإىل اأهمية ت�ضمني مذكرة التفاهم املخطط توقيعها بني اجلهتني كل ما 
ي�ضهم  مبا  ذكرها..  ال�ضابق  املو�ضوعات  يف  بينهما  التعاون  دعم  �ضاأنه  من 
يف تطوير و�ضائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهو�ص 

باخت�ضا�ضاتهما وفقا لأف�ضل املمار�ضات الدولية«.
من جانبه توجه الدكتور حممد عمران بالتهنئة ل�ضعادة الدكتورة مرمي 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  من�ضب  تتوىل  �ضيدة  اأول  باعتبارها  ال�ضويدي 
الأوراق املالية وال�ضلع بدولة الإمارات واأول �ضيدة ت�ضغل هذا املن�ضب على 

م�ضتوى دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
2020 �ضهد تركيز هيئة الرقابة املالية يف م�ضر على  “العام  اأن  واأو�ضح 
املراأة،  متكني  نحو  الجت��اه  ا�ضتمرارية  دع��م  بهدف  واملراأة”  “ال�ضتدامة 
اجلن�ص  اأ�ضا�ص  على  التمييز  وحظر  والإن��اث  الذكور  بني  امل�ضاواة  وتعزيز 
بني املتعاملني، وحتقيق العدل وامل�ضاواة والإن�ضاف بني اجلن�ضني يف جميع 

مراحل التعامل«.
فعاليات  يف  ع��م��ران  حممد  الدكتور  م�ضاركة  هام�ص  على  ال��زي��ارة  ج��اءت 
دبي  يف  املنعقد  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  املركزي  امل�ضرف  موؤمتر 
ممثلي  مب�ضاركة  املا�ضي،  الأ�ضبوع  املايل”  النظام  “م�ضتقبل  عنوان  حتت 
كرى املوؤ�ض�ضات املالية العاملية وكبار امل�ضوؤولني احلكوميني من دول العامل 
املختلفة والأكادمييني، وخراء ال�ضناعة املالية، ملناق�ضة الق�ضايا الرئي�ضية 
التي تواجه التمويل احلديث يف مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على 

هام�ص فعاليات معر�ص “اإك�ضبو 202«.

الظاهرة القاب�صة تفتتح 5 م�صانع جديدة لكب�ص 
وجتفيف الأعالف يف �صربيا رومانيا وبلغاريا

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  اإم����ارة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي   - القاب�ضة”  “الظاهرة  �ضركة  اأع��ل��ن��ت 
املجال  يف  املتخ�ض�ضة  العاملية  ال�ضركات  اأك��ر  من  واح��دة  وتعد  لها  مقرا 
5 م�ضانع جديدة لكب�ص وجتفيف الأع��الف يف كل  افتتاح  الزراعي - عن 
ال�ضركة  موا�ضلة  اإط��ار  يف  الإفتتاح  ياأتي   . وبلغاريا  ورومانيا  �ضربيا  من 
لتحقيق خططها بالتو�ضع العاملي وذلك بزيادة الرقعة الزراعية والنت�ضار 
يف التواجد اجلغرايف حول العامل من اأجل تنويع م�ضادر الإنتاج و التوريد 
�ضعادة  وقال  املناخي.  التغري  ومواجهة  اللوج�ضتية  املخاطر  تقليل  بهدف 
خ���دمي ع��ب��داهلل ال��درع��ي ال�����ض��ري��ك امل��وؤ���ض�����ص وال��ع�����ض��و امل��ن��ت��دب ل�ضركة “ 
الظاهرة القاب�ضة “ اإن ال�ضركة تعد من اأكر منتجي وم�ضدري الأعالف 
12 خط  اأوروب��ا ال�ضرقية ودول البلقان و تتكون امل�ضانع اخلم�ضة من  يف 
اإنتاج بطاقة ت�ضل ايل 500 األف طن �ضنويا من الر�ضيم واأكرث من 15 
مليون   500 ال�  �ضنفا من الأعالف واحلبوب املركزة وبا�ضتثمارات تفوق 
درهم لت�ضبح اأكر �ضركة يف اأوروبا ال�ضرقية ودول البلقان يف جمال اإنتاج 

وت�ضدير الر�ضيم والأعالف اخل�ضراء اإىل العامل.
واأ�ضار اإىل اأن ال�ضركة كانت قد اأ�ضافت زراعة 11 األف هكتار من الر�ضيم 
موؤخراً �ضمن مزارعها الواقعة يف جزيرة برايال يف رومانيا والبالغة 56 
ميناء  اإىل  احلاويات  ل�ضحن  نهري  ميناء  اإن�ضاء  اإىل  بالإ�ضافة  هكتار  األف 
اإنتاجية  بطاقة  جديدة  خم��ازن  واإن�ضاء  مزارعها  من  مبا�ضرة  كوت�ضتن�ضا 

ت�ضل اإىل 60 األف طن من الأعالف .

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطتني جديدتني يف ال�صارقة
•• اأبوظبي-وام: 

يف  ال�ضارقة  اإم��ارة  يف  للتوزيع حمطتني جديدتني  اأدن��وك  �ضركة  افتتحت 
املحطتني  افتتاح  ويدعم  ال�ضناعية.  باملنطقة  واملدائن  الطالع  منطقتي 
اجلديدتني التزام ال�ضركة بتوفري اأف�ضل خدمات التزود بالوقود لعمالئها 
وللمناطق ال�ضكنية. وتوفر حمطة خدمة الطالع املخ�ض�ضة فقط للتزود 
بالوقود خدمات تزود �ضريعة يف حني توفر حمطة خدمة املدائن خدمات 
تزود بالوقود وت�ضوق كاملة من خالل متجر واحة اأدنوك امللحق باملحطة. 
للتوزيع،:  لأدن��وك  التنفيذي  الرئي�ص  اللمكي،  �ضعيد  ب��در  املهند�ص  وق��ال 
اأنحاء الدولة، ويعك�ص افتتاح  “نوا�ضل تو�ضعة وتعزيز ح�ضورنا يف جميع 
بالوقود ومتاجر  التزود  اأف�ضل خدمات  بتوفري  التزامنا  املحطتني  هذين 
اإىل  نتطلع  كما  املحلية،  ال�ضكنية  واملناطق  لعمالئنا  ال�ضتثنائية  التجزئة 

افتتاح املزيد من املواقع قبل نهاية هذا العام«.

جمل�ص اإدارة اأدنوك للحفر يوافق على خطط منو طموحة ويعلن ان�صمام ال�صركة ملوؤ�صرات فوت�صي العاملية
•• اأبوظبي-وام:

“اأدنوك”  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �ضركة  ع��ق��دت 
للحفر  اأدن���وك  �ضركة  اإدارة  ملجل�ص  الأول  الج��ت��م��اع 
ال��ذي مت ت�ضكيله م��وؤخ��راً، حيث مت خ��الل الجتماع 
خم�ضية  وخطة   2022 العام  ميزانية  على  املوافقة 
اأدن�����وك للحفر ل��ل��ف��رتة من  اأع���م���ال  ط��م��وح��ة ل��ن��م��و 
اأهدافاً  املجل�ص  ح���ّدد  ك��ذل��ك   .2026 اإىل   2022
ط��م��وح��ة ل��ت��ع��زي��ز ���ض��ج��ل ال�����ض��رك��ة امل��ت��م��ي��ز يف جمال 
طريق  خ��ارط��ة  وو���ض��ع  والبيئة  وال�����ض��الم��ة  ال�ضحة 

لال�ضتدامة يف عملياتها.
اأعقاب  اأدن��وك للحفر يف  اإدارة  وياأتي اجتماع جمل�ص 
العام  الكتتاب  عملية  �ضهدته  ال��ذي  الكبري  النجاح 
الأويل على اأ�ضهم ال�ضركة واإدراجها يف �ضوق اأبوظبي 
الأك���ر على  الإدراج  وال���ذي يعتر  امل��ال��ي��ة،  ل����الأوراق 
الإط����الق يف ت��اري��خ ال�����ض��وق. واأك����دت اأدن����وك للحفر 
بنمو  املتعلقة  الرئي�ضية  ب��ال��ق��رارات  الكبرية  ثقتها 
وتعزيز الأعمال التي مت التو�ضل اإليها يف الجتماع، 
ال�ضركة يف ثالثة موؤ�ضرات عاملية  ب��اإدراج  كما رحبت 
هي موؤ�ضر فوت�ضي لالأ�ضواق النا�ضئة، وموؤ�ضر فوت�ضي 
فوت�ضي  وم��وؤ���ض��ر  ال��ك��ب��ري،  امل���ال  راأ����ص  ذات  لل�ضركات 

القيا�ضي العاملي.
اأدن����وك  اإدارة  ملجل�ص  الف��ت��ت��اح��ي  الج��ت��م��اع  ت���راأ����ص 
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  للحفر 
وزير ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب 
والرئي�ص التنفيذي ل�ضركة برتول اأبوظبي الوطنية 
اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  �ضركاتها  وجمموعة  /اأدن��وك/ 

اأدنوك للحفر.
وتعزز القرارات الرئي�ضية التي اتخذها جمل�ص الإدارة 
من الدور الأ�ضا�ضي الذي تلعبه اأدنوك للحفر كمزود 

املتعلقة  واخل��دم��ات  احل��ف��ر  ل��ت��اأج��ري من�ضات  وح��ي��د 
ال�ضركة  توا�ضل  حيث  اأدن���وك،  ملجموعة  ب��احل��ف��ارات 
حتقيق  م��ن  اأدن����وك  لتمكني  ح��ي��وي  ب���دور  امل�ضاهمة 
النفط اخلام  الإنتاجية من  زي��ادة طاقتها  هدفها يف 
 ،2030 ع��ام  بحلول  يومياً  برميل  ماليني   5 اإىل 

وحتقيق الكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجلابر 
“يعك�ص   : الإدارة  ملجل�ص  الفتتاحي  الجتماع  عقب 
موؤ�ضرات  م��ن  ثالثة  يف  للحفر  اأدن���وك  �ضركة  اإدراج 
بالو�ضع  العاملية  املالية  الأ�ضواق  العاملية ثقة  فوت�ضي 
واملزدهرة  الن�ضطة  املالية  وبالأ�ضواق  لل�ضركة  القوي 
يف  �ضي�ضهم  الدراج  ه���ذا  اأن  ول����ض���ك  اأب���وظ���ب���ي.  يف 
امل�ضتثمرين  اأم��ام  اأدن��وك للحفر  اأ�ضهم  زي��ادة جاذبية 

الدوليني وتنويع قاعدة امل�ضتثمرين يف ال�ضركة«.
واأ�ضاف معاليه : “ �ضتوا�ضل اأدنوك للحفر الرتكيز 
على رفع الأداء وموا�ضلة العمل على حتقيق النتائج 
ال��ت��ي ت��رتج��م ال��ث��ق��ة ال��ت��ي و���ض��ع��ه��ا امل�����ض��ت��ث��م��رون يف 
القرارات  خالل  من  اأي�ضاً  ينعك�ص  ما  وهو  ال�ضركة، 
الإدارة  جمل�ص  اجتماع  يف  تبنيها  مت  التي  الأ�ضا�ضية 
ال��ع��م��ل اخلم�ضية  ذل����ك خ��ط��ة  الف���ت���ت���اح���ي، مب���ا يف 
امل�ضتمر،  النمو  على  تركز  والتي  لل�ضركة  الطموحة 
اأدنوك  مل�ضاهمي  القيمة  وتعزيز  خلق  اإىل  بالإ�ضافة 

للحفر ودولة الإمارات«.
وموا�ضلة لأداء ال�ضركة القوي ومنحها زخماً اإ�ضافياً 
اأدن����وك  اإدراج  ف��ق��د مت  الأ�����ض����واق،  م��ك��ان��ت��ه��ا يف  ي��ع��زز 
للحفر يف ثالثة موؤ�ضرات رئي�ضية عاملية هي:موؤ�ضر 
فوت�ضي لالأ�ضواق النا�ضئة، وموؤ�ضر فوت�ضي لل�ضركات 
ال�����ض��رك��ات ذات راأ����ص امل���ال ال��ك��ب��ري، وم��وؤ���ض��ر فوت�ضي 

القيا�ضي العاملي.
وتعتر هذه املوؤ�ضرات، التابعة ملوؤ�ضر فوت�ضي را�ضل” 

امل�ضتثمرون  ي�ضتخدمها  معيارية  م��راج��ع  العاملية، 
حول العامل لقيا�ص اأداء ال�ضتثمار وتكوين املَحافظ 
للحفر  اأدن����وك  اإدراج  مت  وق��د  امل��ال��ي��ة.  ال�ضتثمارية 
ا�ضتيفائها  بعد  الرئي�ضية  العاملية  املوؤ�ضرات  ه��ذه  يف 

جلميع ال�ضروط واملتطلبات.
وا�ضتهداف  النمو  اأدنوك للحفر دفع جهود  وتوا�ضل 
عدد من املناق�ضات ال�ضخمة يف اأبوظبي، كما ت�ضعى 
اإىل مزيد من التو�ضع يف حمفظة خدماتها وح�ضتها 
حالة  ويف  النفط.  حقول  خدمات  قطاع  يف  ال�ضوقية 
اإر�ضاوؤها  يتم  اأن  يتوقع  التي  املناق�ضات،  بهذه  الفوز 
تو�ضيع  م��ن  ال�ضركة  �ضتتمكن   ،2022 ع��ام  خ��الل 

حمفظتها خارج قطاع خدمات احلفر املتكاملة.
ويف اإط�����ار حت��ال��ف احل��ف��ر ال���ض��رتات��ي��ج��ي ال����ذي مت 
يف  ب��اي��ن  اآن���د  هيلمرييت�ص  �ضركة  م��ع  عنه  الإع����الن 
على  للحفر  اأدن���وك  �ضتح�ضل   ،2021 �ضبتمر   8
ثماين من�ضات حفر برية متكنها من تلبية متطلبات 
ت�ضتهدف حفر  التي  ودع��م خططها  املتزايدة  احلفر 
اآلف الآبار بحلول عام 2030. وتتواجد اثنتان من 
يف  العاملي  امل�ضتوى  ذات  الثمانية  الأر�ضية  احلفارات 
لبدء الت�ضغيل  اإعدادهما حالياً  دولة الإم��ارات، ويتم 

يف اأوائل عام 2022.
وكانت اأدنوك قد اأكملت بنجاح الكتتاب العام الأويل 
َدر يف اأدنوك  بن�ضبة %11 من اإجمايل راأ�ص املال امل�ضْ
للحفر يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف 3 اأكتوبر 
اإجمالية  عائدات  حتقيق  الطرح  وا�ضتطاع   .2021
تزيد على 4 مليارات درهم، يف حني جتاوزت تغطية 
الطرح 31 �ضعف القيمة امل�ضتهدفة مع طلب اإجمايل 

على اأ�ضهم الطرح العام بلغ 127 مليار درهم.
يوم  %30 يف  بن�ضبة  للحفر  اأدن��وك  اأ�ضهم  وارتفعت 
الإدراج وحافظت على هذا امل�ضتوى منذ ذلك احلني، 

 14 اخلمي�ص  ي��وم  دره���م   2.97 عند  اأغ��ل��ق��ت  حيث 
ال�ضهم  �ضعر  ع��ن   29.1% ب��زي��ادة   2021 اأكتوبر 
عند الإدراج، مما يعك�ص الطلب القوي وامل�ضتمر من 

امل�ضتثمرين.
وحتتفظ اأدنوك بعد الإدراج باأغلبية %84 يف اأدنوك 
العاملية  الطاقة  بينما متتلك �ضركة خدمات  للحفر، 
مع  اإ�ضرتاتيجية  �ضراكة  يف  دخلت  التي  هيوز،  بيكر 
اأدنوك للحفر يف اأكتوبر 2018، ح�ضة قدرها 5%، 
كما متتلك �ضركة هيلمرييت�ص اآند باين الرائدة عاملياً 
اآبار النفط والغاز ح�ضة بن�ضبة 1%  يف جمال حفر 
بعد ا�ضتثمارها الأ�ضا�ضي البالغ 100 مليون دولر يف 

الكتتاب العام الأويل يف 8 �ضبتمر 2021.

كهرباء ومياه دبي ت�صتعر�ص
 مبادراتها الرقمية املبتكرة خالل جيتك�ص

جزيرة يا�ص ومرافقها الرتفيهية حت�صد 7 من جوائز ال�صفر العاملية 2021

�صقر غبا�ص ي�صتقبل رئي�ص �صركة هواوي ملنطقة ال�صرق الأو�صط
•• اأبوظبي-الفجر:

الوطني  املجل�ص  رئي�ص  ا�ضتقبل معايل �ضقر غبا�ص 
الحتادي يف مقر املجل�ص باأبوظبي �ضعادة �ضتيفن يي- 
لالت�ضالت  العاملية  ال�ضينية  ه��واوي  �ضركة  رئي�ص 
والتكنولوجيا املتقدمة ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط.  ويف 
بداية اللقاء رحب معايل �ضقر غبا�ص برئي�ص �ضركة 
بالعالقات  م�ضيدا  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  ملنطقة  ه��واوي 
وجمهورية  الم�����ارات  دول���ة  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة  الثنائية 
تطلعات وطموحات  �ضاأنها حتقق  والتي من  ال�ضني 
ال�ضداقة  اأ���ض��ا���ص  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  و���ض��ع��ب��ي  ق��ي��ادت��ي 
امل�ض����رتكة  امل�ض�����الح  املتبادل ومبا يحقق  والح��رتام 

بني البلدين.

عمر  الدكتور  �ضعادة  بح�ضور  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
الحتادي  الوطني  للمجل�ص  العام  الأم��ني  النعيمي 
م�ضتوى  على  التقنية  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  ا�ضتعرا�ص   ،
املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�ضالت  جمال  يف  العامل 
كما مت ا�ضتعرا�ص الدور احليوي لقطاع تكنولوجيا 
الذكاء  وت��ق��ن��ي��ات  الم���������ارات،  دول�����ة  يف  امل���ع���ل���وم���ات 
ال�ضطناعي وا�ضتخداماته يف العديد من ال�ضناعات 
واملبادرات  الدولة،  وامل�ضتقبلية يف  القائمة  وامل�ضاريع 
املبتكرة التي تطلقها دولة الإمارات بف�ضل توجيهات 
اإىل توظيف العلوم  وروؤية القيادة الر�ضيدة الرامية 
لأبناء  ال��واع��دة  وال��ط��اق��ات  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
لر�ضم  مدرو�ضة  وخطط  را�ضخة  اأ�ض�ص  وفق  الوطن 

م�ضتقبل اأف�ضل لأجيال امل�ضتقبل.

•• دبي-وام:

ت�����ض��ت��ع��ر���ص ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
خ����الل م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف ال������دورة ال����� 41 
لأ�ضبوع جيتك�ص للتقنية باقة من كرى 
املبتكرة  الرقمية  ومبادراتها  م�ضاريعها 
ال�����ذراع  الرقمية”  “ديوا  وم�����ض��اري��ع 
ال�ضركات  وم�����ض��اري��ع  للهيئة  ال��رق��م��ي 
�ضعيد  معايل  واأو���ض��ح  للهيئة.  التابعة 
الرئي�ص  املنتدب  الع�ضو  حممد الطاير 
ان  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
الهيئة ت�ضتعر�ص خالل اأ�ضبوع جيتك�ص 
وخدماتها  م�����ض��اري��ع��ه��ا  اأب�����رز  للتقنية 
الرقمية املبتكرة التي جعلت من الهيئة 
اأعلى  وتطبيق  تطوير  يف  عاملياً  مرجعاً 
م��ع��اي��ري ومم��ار���ض��ات ال��ت��م��ي��ز يف جميع 
اأن�ضطتها وعملياتها الت�ضغيلية لتخطي 
�ضعادتهم  وت���ع���زي���ز  امل��ع��ن��ي��ني  ت���وق���ع���ات 
واحلفاظ  ال�ضتدامة  دع��م  على  ع��الوة 

على البيئة واملوارد الطبيعية.
واأ����ض���اف ت�����ض��ت��ق��ي ال��ه��ي��ئ��ة روؤي��ت��ه��ا من 

توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
دبي  ح���ك���وم���ة  خ����دم����ات  ل��ت��ط��وي��ر  اهلل 
العامل  مدن  �ضتطبقه  ما  اليوم  لتطبق 
مع  ان�ضجاماً  �ضنوات   10 بعد  الأخ��رى 
اأه��داف مئوية الإم��ارات 2071 جلعل 
اأف�ضل دول��ة يف العامل.  دول��ة الإم���ارات 
الرقمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  واأ���ض��ه��م��ت 
امل��ت��ط��ورة للهيئة وال��ت��ي تعد ج���زءاً من 
ال���رق���م���ي يف ح�ضد  ال���ت���ح���ول  خ���ارط���ة 
الهيئة جلوائز حملية وعاملية مرموقة 
من اأهمها جائزة ال�ضيخ خليفة لالمتياز 
ح�ضلت  ك��م��ا  امل��ت��م��ي��زة.  النخبة  ف��ئ��ة  يف 
الهيئة على ختم  %100 لورقية من 
موؤ�ض�ضة دبي الرقمية تقديراً لنجاحها 
يف النتهاء من التحول الرقمي جلميع 
 .100% بن�ضبة  وخدماتها  عملياتها 
وت���وف���ر ال��ه��ي��ئ��ة ج��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا عر 

موقعها الإلكرتوين وتطبيقها الذكي.
الرقمي  ال��ت��ك��ام��ل  م��ن  الهيئة  وان��ت��ه��ت 

م���ع اأك����رث م���ن 30 ج��ه��ة وو����ض���ل عدد 
املعامالت الذكية التي مت اإجنازها منذ 
 2021 �ضبتمر  نهاية  حتى   2017
وبلغت  م��ع��ام��ل��ة،  م��ل��ي��ون   41 ق���راب���ة 
الهيئة  خل��دم��ات  ال��ذك��ي  التبني  ن�ضبة 
ال��ث��ال��ث م��ن عام  ال��رب��ع  %98.92 يف 

.2021
الرقمية”  “ديوا  م�����ض��اري��ع  ت���ق���دم  و 
املدينة  “جتربة  الرقمي للهيئة  ال��ذراع 
الأبعاد  رب��اع��ي��ة  جت��رب��ة  وه��ي  الذكية” 
�ضت�ضمح لزوار معر�ص جيتك�ص 2021 
الرقمية  الذكية  املدينة  تقنيات  اختبار 
ال�ضركات  ت�ضتعر�ص  وك��ذل��ك  امل��ت��ع��ددة. 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة جم��م��وع��ة م���ن اأب����رز 
امل�����دارة  “اخلدمات  وم��ن��ه��ا  خ��دم��ات��ه��ا 

البيانات  التي يقدمها مركز  واملهنية” 
امل���ت���ك���ام���ل���ة /م����������ورو/ حيث  ل���ل���ح���ل���ول 
واإدارة  تطوير  خدمات  اأح��دث  تت�ضمن 
و”خدمات  ال��ت��ق��ن��ي��ة؛  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى 
على  تعمل  ال��ت��ي  ال�ضيراين”  الأم����ن 
ر�ضد واعرتا�ص الهجمات الإلكرتونية 
با�ضتخدام اأحدث اأنظمة الأمن الرقمي 
مورو  و”خدمات  ال�����ض��اع��ة؛  م���دار  على 
تقدم  التي  والآم��ن��ة  املرنة  ال�ضحابية” 
من�ضة  على  م��ت��ع��ددة  �ضحابية  خ��دم��ات 
اأع���ل���ى معايري  م���ع  م��ت��واف��ق��ة  واح������دة 

اتفاقيات م�ضتوى اخلدمة.
وت�ضتعر�ص من�ضة الهيئة اأي�ضاً م�ضاريع 
“خدمات  م��ث��ل  اإك�ص”  “اإنفرا  ���ض��رك��ة 
الت�ضال  وخ���دم���ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

واإنرتنت الأ�ضياء املتقدمة” مبا يف ذلك 
خ��دم��ات ���ض��رائ��ح اجل��ي��ل اخل��ام�����ص التي 
املتطورة  احلو�ضبة  اأح��دث حلول  تتبنى 
يف القطاعات اخلدماتية. كما ت�ضتعر�ص 
مثل  اإك�ص”  “ديجيتال  �ضركة  م�ضاريع 
ي�ضمح  ال���ذي  بوك�ص”  دروب  “تطبيق 
باأمان دون  اأي �ضحنة للمنازل  بتو�ضيل 
“الدخول  وتطبيق  ب�ضري؛  تدخل  اأي 
هيئة  ملحطات  ي�ضتخدم  ال��ذي  الذكي” 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ال��ف��رع��ي��ة للتحكم 
يف ت�����ض��اري��ح ال���دخ���ول؛ ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
الروبوتات مثل “جوبي روبوت “ الذي 
اخلدمات  وتقدمي  للتوا�ضل  ُي�ضتخدم 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ع���ن ب���ع���د.. وغ���ريه���ا من 

امل�ضاريع الذكية.

•• اأبوظبي-وام:

عن  اأم���������ص  “مريال”  ����ض���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
العاملية  ال�����ض��ف��ر  “جوائز  يف  ت��ك��رمي��ه��ا 
2021” املرموقة بح�ضول جزيرة يا�ص 
ومدنها ومرافقها الرتفيهية على �ضبعة 

جوائز �ضمن عدة فئات.
يف  رائ���دة  كوجهة  مكانتها  على  وت��اأك��ي��داً 
قطاع الرتفيه وال�ضتجمام العاملي، وللعام 
ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل، ح�����ض��ل��ت جزيرة 
التطوير  “م�ضروع  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ي��ا���ص 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  يف  ال���رائ���د  ال�����ض��ي��اح��ي 
العديد  تكرمي  مت  كما   .»2021 للعام 

م���ن امل����دن وامل���راف���ق ال��رتف��ي��ه��ي��ة عاملية 
امل�ضتوى يف جزيرة يا�ص، من بينها مدينة 
التي ح�ضلت  اأبوظبي”،  ف��رياري  “عامل 
الرائدة  الرتفيهية  “املدينة  جائزة  على 
والتي   ”2021 الأو�����ض����ط  ال�����ض��رق  يف 
الرتفيهية  املناطق  من  العديد  حتت�ضن 
امل��خ�����ض�����ض��ة ل��ل��ع��ائ��الت والأف���ع���وان���ي���ات 
احل����ائ����زة ع��ل��ى ج����وائ����ز. وم�����رة اأخ�����رى، 
مدينة  ووتروورلد”  “يا�ص  ح�����ض��ل��ت 
من  امل�ضتوحاة  الإماراتية  املائية  الألعاب 
تراث الغو�ص و�ضيد اللوؤلوؤ، على جائزة 
“مدينة الألعاب املائية الرائدة يف ال�ضرق 
تكرمي  مت  ح��ني  يف   .”2021 الأو���ض��ط 

اأكر  اأبوظبي”  ب�����راذرز  وارن�����ر  “عامل 
على  ال��ع��امل  يف  مغلقة  ترفيهية  مدينة 
يف  ال��رائ��دة  ال�ضياحية  “الوجهة  ج��ائ��زة 
للعام  وذل��ك   ”2021 الأو���ض��ط  ال�ضرق 
مرة  ح�ضلت  كما  ال��ت��وايل.  على  الثالث 
التي  اأخرى جتربة “كالمي اأبوظبي” - 
القيا�ضية  الأرق����ام  م��ن  ال��ع��دي��د  حطمت 
ع����ر اأك������ر غ���رف���ة ط������ريان داخ���ل���ي���ة يف 
ال��ع��امل واأط�����ول ج����دار ت�ضلق داخ��ل��ي يف 
املغامرات  “وجهة  على جائزة   - املنطقة 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  يف  ال��رائ��دة  ال�ضياحية 
ع��ب��د اهلل  وق����ال حم��م��د   .»2021 ل��ع��ام 
ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال���زع���اب���ي، 
مريال: “يعد عام 2021 حمطة فارقة 
ومنا�ضبة مهمة يف تاريخ وم�ضرية احتادنا 
يف دولة الإمارات ، حيث نحتفل هذا العام 
الإمارات  احت��اد  لقيام  الذهبي  باليوبيل 
دبي،   2020 اإك�����ض��ب��و  اف��ت��ت��اح  وك���ذل���ك 
ال����ذي ي��ق��دم ل��ل��دول��ة ف��ر���ض��ة للرتحيب 
ب��امل��زي��د م���ن ال������زوار م���ن ح����ول العامل. 
مرافقنا  ب���ح�������ض���ول  ف�����خ�����ورون  ون���ح���ن 
ومدننا وجتاربنا يف “جزيرة يا�ص” التي 
العامل  اأنحاء  ال��زوار من جميع  ت�ضتقبل 
و�ضنوا�ضل  املرموقة.  اجلوائز  هذه  على 
ت��ق��دمي جت����ارب ل ُت��ن�����ض��ى ل���زوارن���ا عر 
جميع املرافق الرتفيهية يف جزيرة يا�ص، 

مبا يعزز مكانتها كوجهة اإقليمية وعاملية 
والأعمال.”  وال�ضتجمام  للرتفيه  رائدة 
املا�ضية،  ال��ع�����ض��رة  الأع�����وام  م����دار  وع��ل��ى 
روؤيتها  حت��ق��ي��ق  يف  “مريال”  جن��ح��ت 
كواحدة  يا�ص”  “جزيرة  مكانة  وتعزيز 
العاملية،  ال�ضياحية  الوجهات  اأف�ضل  من 
ال���ي���وم جم��م��وع��ة فريدة  ت�����ض��م  وال���ت���ي 
الرتفيهية  وامل��دن  ال�ضيافة  مرافق  من 
الأرقام  حطمت  التي  املغامرات  وجت��ارب 
مرة  لأول  افتتاحها  مت  والتي  القيا�ضية 
على امل�ضتوى العاملي مثل “عامل فرياري 
اأبوظبي” و”يا�ص ووتروورلد” و”عامل 
وارنر براذرز اأبوظبي” ووجهة املغامرات 

الإع����الن  مت  ك��م��ا  اأبوظبي”.  “كالمي 
“وارنر  فندق  افتتاح  موعد  عن  م��وؤخ��را 
“هيلتون”  ب�������اإدارة  اأبوظبي”  ب������راذرز 
كوليك�ضن”،  “كيوريو  حمفظة  �ضمن 
يوم  �ضيوفه  ا�ضتقبال  يف  �ضيبداأ  وال���ذي 

11 نوفمر 2021.
على  العاملية”  ال�ضفر  “جوائز  وترتكز 
اأف�ضل  اخ��ت��ار  يتم  حيث  اجل��م��ه��ور،  اآراء 
وقد  ع���ام.  ت�ضويت  على  ب��ن��اء  ال��وج��ه��ات 
عام  يف  العاملية  اجلوائز  هذه  تاأ�ضي�ص  مت 
قطاع  يف  ب��ال��ت��م��ي��ز  ل��الح��ت��ف��اء   1993
تنجح  التي  الوجهات  وتكرمي  ال�ضياحة، 

يف و�ضع املعيار الأعلى للجودة والتميز.
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حاكم الفجرية ي�صتقبل رئي�ص الغرفة التجارية العربية الربازيلية
•• الفجرية-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن 
الأعلى  املجل�ص  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد 
الرميلة،  ق�����ض��ر  يف  ال��ف��ج��رية  ح���اك���م 

رئي�ص  �ضحفة  اوزم���ار  ال�ضفري  �ضعادة 
الرازيلية  العربية  التجارية  الغرفة 

والوفد املرافق له..
ا�ضتعرا�ص  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ج����رى  و   
وغرفة  الفجرية  ام��ارة  بني  العالقات 

ال��ت��ج��ارة ال��ع��رب��ي��ة ال��رازي��ل��ي��ة وبحث 
�ضبل تطويرها .

�ض��������رح  ال��������ى  �ض����������موه  وا�ض�����تمع   
الغرف�������ة  ع��م��ل  اآل���ي���ة  ح����ول  م��ف�����ض��ل 
تق�������وم  الت�ي  وال�ض��������راكات  التجارية 

به������ا م�������ع ال����دول العربي��������ة.
�ضعيد  حممد  �ض���������عادة  اللقاء  ح�ضر 
الأمريي  ال��دي��وان  م��دي��ر  ال�ضنحاين 
فريناندو  ���ض�����������������������ع��ادة  و  ب��ال��ف��ج��ي�����������������رة 
اجريج�������ا �ض���������فري جمهورية الرازيل 

المني  وت��ام��ر من�ض����ور  ال��دول��ة  ل��دى 
الرازيلية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��رف��ة  ال���ع���ام 
امل�ض��������ت�ضار  �ض�������اهني  و�ض��������اهني 
ال�������دول  يف  ل��ل��غ��رف��������������������������ة  الق��ل��ي��م��ي 

العربية.

اقت�صادية دبي: ارتفاع موؤ�صر 
ثقة امل�صتهلك للربع الثالث 

•• دبي-الفجر: 

اأو�ضحت درا�ضة موؤ�ضر ثقة امل�ضتهلك التي تقوم بها اقت�ضادية دبي متمثلة 
املوؤ�ضر  ارتفاع  ربعي  ب�ضكل  امل�ضتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  يف 
2021 اإىل اأعلى م�ضتوى منذ اإطالقه قبل  خالل الربع الثالث من عام 
اأغ�ضط�ص  اإىل  يوليو  من  الفرتة  خ��الل  املوؤ�ضر  ارتفع  حيث  اأع���وام،  ع�ضرة 
2021 نقطتني عن الربع ال�ضابق و21 نقطة مقارنًة بالربع املماثل من 

عام 2020.
وامل�ضتقبلية  احلالية  امل�ضتهلكني  انطباعات  امل�ضتهلك  ثقة  موؤ�ضر  ويقي�ص 
عن الو�ضع القت�ضادي وت�ضورات امل�ضتهلك حول فر�ص العمل والظروف 
املادية ال�ضخ�ضية ورغبة امل�ضتهلك ل�ضراء املنتجات التي يحتاجها ويرغب 

ب�ضرائها.
اإيجابية  انطباعات  اجل��اري  العام  من  الثالث  الربع  خ��الل  املوؤ�ضر  اظهر 
ل��ف��ر���ص احل�����ض��ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة يف 
ال���وق���ت احل�����ايل، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ن�ضبة 
احل�ضول  يف  املتفائلني  امل�ضتهلكني 
على وظيفة %73 مقارنة ب�� 46% 
املا�ضي،  ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  يف 
للح�ضول  ال��ت��ف��اوؤل  ن�ضبة  وارت��ف��ع��ت 
املقبل  �ضهراً  ال��12  يف  وظيفة  على 
%77 لنف�ص  ب��  %88 مقارنًة  اإىل 
وت�ضدر   .2020 ع����ام  م���ن  ال���رب���ع 
ن�ضبة  والأم���ري���ك���ي���ون  الأوروب�����ي�����ون 
التفاوؤل يف احل�ضول على وظيفة يف 
 80% بلغت  احل���ايل، حيث  ال��وق��ت 
انطباعات  الإم����ارات����ي����ني  وت�������ض���در 
احل�ضول على وظيفة يف ال��12 �ضهرا 

املقبلة بن�ضبة تفاوؤل بلغت 93%.
ومن جانبه، قال حممد علي را�ضد لوتاه، املدير التنفيذي لقطاع الرقابة 
نتائج  امل�ضتهلك  ثقة  موؤ�ضر  درا�ضة  “اأظهرت  امل�ضتهلك:  التجارية وحماية 
الأو�ضاع  جتاه  للم�ضتهلكني  الإيجابي  النطباع  يعك�ص  مما  م�ضبوقة  غري 
بعد  القت�ضادي  الن�ضاط  لإع���ادة  بنجاح  دب��ي  تعاملت  وكيف  القت�ضادية 
حتديات جائحة كوفيد 19، ويظهر هذا الأمر وا�ضحا ب�ضعور %86 من 
امل�ضتهلكني باأن ظروفهم املادية ال�ضخ�ضية جيدة يف الوقت احلايل مقارنة 

ب��%72 من الربع الثالث من عام 2020«.
باأن الوقت منا�ضب ل�ضراء  امل�ضتهلكني  %82 من  “يعتقد  واأ�ضاف لوتاه: 
اإيجابي  ب�ضكل  �ضينعك�ص  ب�ضرائها مما  ويرغبون  يحتاجونها  التي  الأ�ضياء 
النمو  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل�ضاهمة  املحلي  الق��ت�����ض��اد  يف  الن��ف��اق  زي���ادة  على 
القت�ضادي، وياأتي ذلك نتيجة ل�ضعور %78 من امل�ضتهلكني باأن الو�ضع 
القت�ضادي احلايل جيد جدا مقارنة ب���%57 لنف�ص الربع من عام  2020، 
وترتفع توقعات امل�ضتهلكني الإيجابية جتاه الو�ضع القت�ضادي ل�12 �ضهراً 
املقبلة اإىل %85 مقارنة ب��%72 لنف�ص الربع من عام 2020. وي�ضعر 
الأعمال احل��رة من خمتلف  اأ�ضحاب  %81 من  الإماراتيني  %82 من 
اجلن�ضيات باأن الو�ضع القت�ضادي احلايل جيد، اأما بالن�ضبة ل 12 �ضهرا 
%95 من العاملني يف القطاع العام و%87 من الذكور  املقبلة فيعتقد 
امل�ضاركني يف هذه الدرا�ضة باأن الو�ضع القت�ضادي جيد. ويعتقد امل�ضتهلكني 
باأن حت�ضن الو�ضع القت�ضادي يرجع اإىل انتعا�ص ال�ضياحة وازدهار التجارة 

وزيادة احلمالت الإعالنية.«
واأو�ضح املوؤ�ضر كيفية تعامل امل�ضتهلكني مع الأموال الزائدة عن احلاجات 
الأ�ضا�ضية، حيث خطط %44 من امل�ضتهلكني على انفاقها على الإجازات 
املالب�ص اجلديدة. ومن  املنزل و%33 على  الرتفيه خارج  و%36 على 
لعدم  امل�ضتهلكني  قبل  من  املتخذة  الإج���راءات  املوؤ�ضر  اأو���ض��ح  اآخ��ر،  جانب 
التقليل  على  امل�ضتهلكني  م��ن   51% �ضرح  حيث  امليزانية،  م��ن  اخل���روج 
على  الن��ف��اق  تخفي�ص  منهم جت��اه  و39%  اجل��دي��دة  املالب�ص  �ضراء  من 
الرتفيه  التقليل من  %38 منهم  وقرر  الق�ضرية،  والإج��ازات  العطالت 

خارج املنزل.

الرئي�ص التنفيذي لـ »ات�صالت الإمارات«: تقنية اجليل اخلام�ص 5G حمور حلول الت�صالت املتقدمة والرقمنة
•• اأبوظبي-وام: 

ق����ال م�����ض��ع��ود حم��م��د ���ض��ري��ف حممود 
ل�”ات�ضالت  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
خطوات  اتخذت  ال�ضركة  اإن  الإمارات” 
كبرية على مر العقود املا�ضية للم�ضاهمة 
اخلدمات  رق��م��ن��ة  يف  حم�����وري  ب�����ض��ك��ل 
اأ�ضاليب  وحت���وي���ل  ال��ق��ط��اع��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
والرتفيه  وال��ت��ع��ل��م  الأع���م���ال  واأمن�����اط 
الرقمي  التحول  توجهات  مع  لتتوافق 
ومتطلبات املرحلة الراهنة وامل�ضتقبلية.
و�ضائل  م���ع  ح����وار  م�����ض��ع��ود - يف  ول��ف��ت 
جيتك�ص  فعاليات  هام�ص  على  الإع���الم 
ت�ضري  ال�ضركة  اأن  اإىل   2021 جلوبال 
البتكار  باأ�ض�ص  ومدعمة  ثابتة  بخطى 
العمالء  جت������ارب  ت���ع���زي���ز  اإىل  ه����ادف����ة 
وامل�ضاركة الفعالة يف دعم اأبرز الفعاليات 
التي ت�ضهدها الدولة وتزويدها باأحدث 
الذكية  واخل��دم��ات  الت�����ض��الت  �ضبكات 
تقدم  م��دى  باأ�ضره  للعامل  تعك�ص  التي 
قطاع الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات 

يف الدولة.
العام  ات�ضالت هذا  وح��ول جديد جناح 
اإن  ق��ال   ..  2021 جيتك�ص  معر�ص  يف 
العرو�ص  اأف�ضل  عام  كل  تتيح  ات�ضالت 
م��ع��ر���ص جيتك�ص،  واأك���رثه���ا ح��داث��ًة يف 
والذي من املقرر اأن يبهر الزوار بالعديد 
من البتكارات التقنية التي تظهر لأول 
جناحنا. يف  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  م��رة 
ك��م��ا ت��ق��دم ات�����ض��الت يف ج��ن��اح��ه��ا ملحة 

والرعاية  النقل  لقطاعات  م�ضتقبلية 
والتعليم  ال��ت��ج��زئ��ة  وجت�����ارة  ال�����ض��ح��ي��ة 
التجارية  والأع���م���ال  امل��ن��زيل  وال��رتف��ي��ه 
اجليل  �ضبكة  ا�ضتخدامات  تعر�ص  التي 
القطاعات  ه����ذه  ع���ر   5G اخل��ام�����ص 
املبتكرة يف  وكيف ميكن تطبيق احللول 

بيئتنا لت�ضبح حقيقة رقمية.
ت�����ض��ت��ع��ر���ص يف  ات�������ض���الت  اأن  واأ�����ض����اف 
التي  اخل��ام�����ص  اجل��ي��ل  تقنية  جيتك�ص 
املتقدمة  الت�����ض��الت  حلول  حم��ور  ُتعد 
نظرة  التنقل  ق�ضم  كما مينح  والرقمنة 
ويف  القيادة،  ذاتي  النقل  مل�ضتقبل  ثاقبة 
التقنيات  من  العديد  ت�ضلط  الروبوتات 
ال�ضوء على دوره��ا يف حت�ضني  احلديثة 
القدرات املختلفة  الأ�ضخا�ص ذوي  حياة 
م����ن خ������الل اأج�����ه�����زة روب����وت����ي����ة ميكن 
ارتداوؤها، و�ضتتفاعل الروبوتات ال�ضبيهة 
بالب�ضر مع الزائرين، وميكن للروبوتات 
 5G اخلام�ص  اجل��ي��ل  بتقنيات  امل����زّودة 
ال�ضناعية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��دع��م  ت��ق��وم  اأن 
كما ميكن  الفرتا�ضي،  الواقع  بتقنيات 
للزوار اإلقاء نظرة خاطفة على م�ضتقبل 
الروبوتات  با�ضتخدام  ال�ضحية  الرعاية 
املعقدة  الإج����������راءات  يف  ت�����ض��اع��د  ال���ت���ي 
الطالع  للزّوار  ميكن  كما  واحل�ضا�ضة؛ 
ال��روب��وت��ي��ة خالل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى دور 
حقبة ما بعد اجلائحة يف جعل التعليم 
تعريف  اإع����ادة  واأي�����ض��اً  تفاعلية  جت��رب��ة 

املنزل الذكي بتقنيات غامرة.
 2020 اإك�ضبو  يف  ات�ضالت  دور  وح��ول 

هو  دب��ي   2020 اإك�ضبو  اإن  ق��ال  دب���ي.. 
اأه�����م ح����دث ل��ل��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف وح���اف���ًزا 
ال�ضوء  لت�ضليط  العامل  حول  للماليني 
ع��ل��ى الخ���رتاع���ات والب��ت��ك��ارات حملياً 
احلدث  ه��ذا  يتيح  اإذ  ودول��ي��اً.  واإقليمياً 
لزّواره من جميع اأنحاء العامل امل�ضاركة 
يف واحدة من الأحداث التي �ضي�ضطرها 
احتفالية  ه���ذا  اأج�����واء  خ���الل  ال��ت��اري��خ 
جلعل  “ات�ضالت”  وع��م��ل��ت  ف���ري���دة. 
الأ�ضرع والأذك��ى والأكرث  موقع احلدث 
لي�ضتمتع  الأر�������ص  وج���ه  ع��ل��ى  ات�����ض��اًل 
ومتطورة  �ضل�ضة  رقمية  بتجربة  ال��زوار 
واآمنة  �ضبكة حديثة  وغامرة من خالل 
خ�ضي�ضاً  بناوؤها  مت  �ضاملة  تغطية  ذات 
دبي   2020 اإك�ضبو  متطلبات  لتلبية 

وجميع الأجنحة امل�ضاركة والزوار.
ل�”ات�ضالت  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�ضاف 

توفر  ات�����ض��الت  �ضبكة  اأن  الإمارات” 
عالية  ت���غ���ط���ي���ة  ال����ع����امل����ي  احل��������دث  يف 
ت�ضتهدف  و����ض���ول  ن��ق��اط  م���ع  ال��ك��ث��اف��ة 
الرقمية  التجربة  تعزيز  خا�ص  ب�ضكل 
الواقع  مثل  تقنيات  با�ضتخدام  ل��ل��زوار 
الف��رتا���ض��ي وال��واق��ع امل��ع��زز ف�ضاًل عن 
ال�ضحابة  ع��ل��ى  اخل����دم����ات  ا���ض��ت�����ض��اف��ة 
الرئي�ضية  الأول��وي��ات  اإح��دى  تعد  والتي 
ل��ت��وف��ري الت�����ض��ال امل���رن وال�����ض��ري��ع بني 
اإك�ضبو 2020 ومكاتب املوقع وال�ضركاء 
املوؤ�ض�ضات.  وخدمات  العامة  واخلدمات 
وب�ضفتها �ضريك الت�ضالت واخلدمات 
ببناء  ات�ضالت  قامت  الر�ضمي  الرقمية 
اإك�ضبو  ملعر�ص  خم�ض�ضة  حديثة  �ضبكة 
2020 دبي لتلبية متطلباته احل�ضرية 
وت���وف���ري خ���دم���ات الت�������ض���الت ملاليني 
الزوار املتوقعني من جميع اأنحاء العامل 
�ضتة  ت�ضتمر  التي  الفعالية  فرتة  ط��وال 

اأ�ضهر.
دبي   2020 اإك�ضبو  زوار  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
مع  وم��وث��وق��ة  اآم���ن���ة  ب�ضبكة  ي��ت��م��ت��ع��ون 
حيث  للغاية  منخف�ص  ا�ضتجابة  زم��ن 
تغطي ال�ضبكة م�ضاحة 4.38 كيلومرت 
مربع. وا�ضتطعنا حتقيق ذلك عر ن�ضر 
اأكرث من 8500 نقطة و�ضول للهاتف 
املتحرك واأكرث من 8000 نقطة و�ضول 
ل�ضبكة ال��واي ف��اي وك��اب��الت لأك��رث من 
800 كيلومرت ل�ضبكة الهاتف املتحرك 
مناطق  فاي عر  واي  و�ضبكة  الداخلية 
كثافة  اأعلى  لتوفري  والأجنحة  املعار�ص 

و�ضعة لالت�ضال الذكي وال�ضل�ص.
اأول  ه��و  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و  اأن  وذك���ر 
موقع جتاري يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
بتجربة  يحظى  اآ�ضيا  وجنوب  واأفريقيا 
مع  بال�ضراكة  اخلام�ص  اجليل  �ضبكات 
ويحتوي املوقع على اأكرث  “ات�ضالت”. 
الألياف  �ضبكة  من  كيلومرت   700 من 
وهو  وال�ضعة،  امل��رون��ة  عالية  ال�ضوئية 
م��ا ي��ع��ادل اأرب���ع���ة اأ���ض��ع��اف امل�����ض��اف��ة بني 
الكابالت  تتمتع  ح��ي��ث  واأب��وظ��ب��ي  دب���ي 
ال�����ض��وئ��ي��ة ب��ال��ق��درة ع��ل��ى ت��وف��ري املزيد 
امل��زي��د من  لنقل  ال���رتددي  النطاق  م��ن 

البيانات.
ات�ضالت  اإم���ك���ان���ات  م�����ض��اه��م��ة  وح�����ول 
داخلًيا  الب���ت���ك���ار  ت��ع��زي��ز  يف  ال��رق��م��ي��ة 
“ات�ضالت”  تركيز  اإن  قال   .. وخارجًيا 
الرقمية  اخل��دم��ات  متكني  على  ين�ضب 
ال�������ض���ام���ل���ة م����ن خ�����الل ق����ي����ادة ال���ذك���اء 
ال�ضطناعي والأمتتة، وتن�ضيط جتربة 
ا�ضتخدام  زي���ادة  م��ع  الرقمية  ال��ع��م��الء 
الذكاء ال�ضطناعي يف تفاعالت العمالء 
وتطوير القدرات لدعم عرو�ص القيمة 
اجلديدة. حيث تعد خدمة العمالء اأحد 
املجالت التي ُت�ضتخدم فيها تقنيات مثل 
التحدث وحتليالت الفيديو والروبوتات 
رحلة  لتعزيز  اخللفية  املكاتب  اأمتتة  يف 
العميل. يوجد حالًيا العديد من حالت 
ال�ضتخدام التي مت حتديدها وهي قيد 
الرقمية  التجربة  ه��ذه  جلعل  التنفيذ 

حقيقة واقعية.

بال�سر�كة مع هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�سياحي يف حكومة �ل�سارقة:

جامعة ال�صارقة تكرم 40 من احلا�صلني على رخ�صة الإر�صاد ال�صياحي 
للمر�ضدين  ال����ك����ث����ري  وغ�����ريه�����ا 
قدم  كلمته  نهاية  ويف  ال�ضياحيني، 
الأكادميي  ل��ل��ك��ادر  ال�����ض��ك��ر  امل��دف��ع 
الهيئة  يف  والعاملني  اجلامعة  يف 
على اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة، واأك���د على 
مع  اجل��ه��ود  لتوحيد  الهيئة  �ضعّي 
م�ضتقباًل  ل��ال���ض��ت��م��رار  اجل��ام��ع��ة 
اأبنائه  وخ���دم���ة  ال���وط���ن  خل���دم���ة 

وبناته.
ال����دك����ت����ور ح�ضني  الأ�����ض����ت����اذ  اأم�������ا 
العثمان عميد كلية الآداب والعلوم 
تقدم  والجتماعية فقد  الن�ضانية 
على  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  اإىل  بال�ضكر 
دعمها املتوا�ضل لطلبة الكلية، كما 
قدم ال�ضكر لهيئة الإمناء التجاري 
وال�ضياحي بال�ضارقة على تعاونهم 
التاريخ  وق�ضم  الكلية  مع  امل�ضتمر 
على  واأك��د  الإ�ضالمية،  واحل�ضارة 
ال�ضياحي  الإر���ض��اد  رخ�ضة  اأهمية 
مبزاولة  لالأ�ضخا�ص  ت�ضمح  كونها 
امل��ه��ن��ة ب��ط��ري��ق��ة م��ه��ن��ي��ة، ك��م��ا اأكد 
ال�ضياحي  القطاع  دور  اأهمية  على 
اأن  واأ���ض��اف  ال��وط��ن��ي��ة،  التنمية  يف 
الإر�ضاد  م�����ض��ار  خ���الل  م��ن  الكلية 
ال�ضياحي بق�ضم التاريخ واحل�ضارة 
تلبية  ع��ل��ى  ���ض��ت��ع��م��ل  الإ����ض���الم���ي���ة 
احتياجات الدولة يف جمال الإر�ضاد 
للخريجني  ب����ارك  ث��م  ال�����ض��ي��اح��ي، 
وح���ث���ه���م ع���ل���ى اأه���م���ي���ة دوره�������م يف 
املبا�ضر للرتاث  الدعاية والرتويج 
الثقايف واحل�ضاري  للدولة وك�ضب 
ث��ق��ة ال�����ض��ائ��ح��ني وال��ت��ع��ام��ل معهم 

بطريقة مهنية احرتافية.
وانتهت الحتفالية بتكرمي وت�ضليم 
والفائزات  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ال�����ض��ه��ادات 
برخ�ضة الإر�ضاد ال�ضياحي، وتكرمي 
الأ�ضاتذة امل�ضرفني على الرنامج.

ال�ضياحة  اأن قطاع  واأك��د  امل�ضتقبل، 
حيوياً  دورا ً وي��ل��ع��ب  وواع����د  م��ه��م 
ي�ضكل  فهو  الوطني،  القت�ضاد  يف 
اإمارة  %10 من الناجت املحلي يف 
امل�ضاريع  ب��ع��د  ون���اأم���ل  ال�������ض���ارق���ة، 
اجل��دي��دة ال��ت��ي مت الإع����الن عنها 
يكون  اأن  الأخ�������رية  ال�������ض���ن���وات  يف 
من  اأك���ر  ال�ضياحة  ق��ط��اع  ن�ضيب 
لل�ضباب  فر�ص  هناك  لذلك  ذل��ك، 
ال�ضياحي  الإر����ض���اد  يف  امل��رخ�����ض��ني 
ك���ث���رية وه���ن���اك ت��خ�����ض�����ض��ات مثل 
واملتاحف  والآثار  البيئية  ال�ضياحة 

يف  والت�ضجيل  امل�ضاركة  يف  ال�ضابة 
وهي  ب�ضهولة،  ال��رام��ج  ه��ذه  مثل 
العربية  باللغتني  ت��ت��وف��ر  ب��رام��ج 

والجنليزية.
ال�ضمو  �ضاحب  اأن  املدفع  واأ���ض��اف 
حاكم ال�ضارقة يويل اهتماماً كبري 
البنى  وتطوير  والثقافة  بالعلم  اً 
التحتية واملعامل الثقافية واإ�ضافة 
العديد من الوجهات ال�ضياحية يف 
لال�ضتفادة  الإم����ارة  م��دن  خمتلف 
الوطني  الق��ت�����ض��اد  ودع�����م  م��ن��ه��ا 
واآف���اق ج��دي��دة جليل  وفتح فر�ص 

ه���و ثمرة  الإجن������از  ه���ذا  اأن  واأك�����د 
تعاون وجهود م�ضرتكة مع �ضريكنا 
ال�ضارقة،  ج��ام��ع��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
�ضراكتها  لتطوير  الهيئة  وت�ضعى 
مع اجلامعة ب�ضكل اأكر  م�ضتقباًل 
م��ن خ��الل ط��رح ب��رام��ج م�ضرتكة 
واأ�ضاف  امل�ضتقبل،  اأج��ي��ال  خلدمة 
دائماً  ت�ضعى  الهيئة  اأن  ���ض��ع��ادت��ه، 
ل��ت��ق��دمي الأف�����ض��ل لأب��ن��اء الوطن، 
املا�ضية  ال���ف���رتة  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  واأن 
عملت على تطوير من�ضات خمتلفة 
الوطنية  ل��ل��ك��وادر  اأت���اح���ت  وال���ت���ي 

وال�ضياحي بال�ضارقة والعاملني بها 
واإىل اأع�ضاء هيئة التدري�ص بق�ضم 
الإ�ضالمية-  واحل�����ض��ارة  ال��ت��اري��خ 
م�������ض���ار الإر��������ض�������اد ال�������ض���ي���اح���ي يف 
الإن�ضانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ل��ي��ة 

والجتماعية على جهودهم.
جا�ضم  خ���ال���د  ����ض���ع���ادة  ك��ل��م��ة  ويف 
امل�����دف�����ع، رئ���ي�������ص ه���ي���ئ���ة الإمن�������اء 
بال�ضارقة،  وال�����ض��ي��اح��ي  ال��ت��ج��اري 
ابتداأ �ضعادته بالرتحيب باحل�ضور 
برنامج  م���ن  اخل��ري��ج��ني  وت��ه��ن��ئ��ة 
الطلبة،  م���ن  ال�����ض��ي��اح��ي  الإر�����ض����اد 

منحكم  على  �ضت�ضاعد  الت��ف��اق��ي��ة 
مزيد من الفر�ص، كما اأن اجلامعة 
ع�ضوية  على  احل�ضول  على  تعمل 
ال��دويل جلمعيات الإر�ضاد  الحت��اد 
الرنامج  يك�ضب  مب��ا  ال�����ض��ي��اح��ي، 
وعلى  عليكم  ت�ضهل  دول��ي��ة  �ضمعة 
بكم  �ضيلحقون  وم��ن  �ضبقوكم  من 
من  ال�ضتفادة  التخ�ض�ص  ه��ذا  يف 
اخلرات  ول�ضيما  اخل���رات  ه��ذه 
امل�ضتمدة من هذا الحتاد العاملي.«

 ويف نهاية كلمته، قدم �ضعادة املدير 
التجاري  الإمن��اء  هيئة  اإىل  ال�ضكر 

مكانة  م��ن  ي��ع��زز  ومب���ا  ال�ضياحية 
ال����دول����ة يف ه����ذا ال���ق���ط���اع ال���ه���ام، 
ال�ضارقة  جامعة  يف  ب��دورن��ا  ونحن 
لكم  الدعم  تقدمي  نتوانى عن  لن 
من  املزيد  مينحكم  ال��ذي  بال�ضكل 
اخلرات والتجارب التي تعزز من 
ال�����ض��ي��اح��ي وترفع  م��ه��ن��ة الإر����ض���اد 
املهنة،  التوطني يف هذه  ن�ضبة  من 
قبل  اأن�����ه  اأب��ل��غ��ك��م  اأن  وي�����ض��ع��دين 
ال�ضارقة  جامعة  وقعت  قليلة  اأي��ام 
ات���ف���اق���ي���ة م����ع ج��م��ع��ي��ة الإم��������ارات 
هذه  واأن  ال�ضياحيني  للمر�ضدين 

••ال�سارقة -الفجر:

احتفالية  ال�ضارقة  جامعة  نظمت 
اف����رتا�����ض����ي����ة ل����ت����ك����رمي ال����ط����الب 
متطلبات  اأنهو  الذين  والطالبات 
الإر�ضاد  رخ�����ض��ة  ع��ل��ى  ح�����ض��ول��ه��م 
الثانية  دورت����������ه  يف  ال�������ض���ي���اح���ي 
اأع�������ده  وال����������ذي   ،40 وع������دده������م 
واحل�ضارة  ال��ت��اري��خ  ق�����ض��م  ون��ف��ذه 
الإ�����ض����الم����ي����ة - م�������ض���ار الإر������ض�����اد 
والعلوم  الآداب  كلية  يف  ال�ضياحي 
باجلامعة  والجتماعية  الإن�ضانية 
بالتعاون مع هيئة الإمناء التجاري 

وال�ضياحي بال�ضارقة.
ب����داأ الح��ت��ف��ال ب���اآي���ات ع��ط��ره من 
الذكر احلكيم ثم الن�ضيد الوطني 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
وترحيبية  اف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ة  ت���اله 
ل�����ض��ع��ادة الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور حميد 
اجلامعة،  مدير  النعيمي،  جم��ول 
رحب من خاللها باحل�ضور وقدم 
للخريجني  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
على  ح�ضولهم  على  واخل��ري��ج��ات 
ال��رخ�����ض��ة، وال�����ذي اأك����د اأن���ه���ا من 
املتطلبات الأ�ضا�ضية الأوىل ملزاولة 
الوظيفة يف  املهنة واحل�ضول على 
ه��ذه امل��ي��ادي��ن، ث��م ع��ر ع��ن فخره 
اإىل  لين�ضموا  اخل��ري��ج��ني  ب��ن��ج��اح 
من  الأوىل  ال���دف���ع���ة  خ���ري���ج���ني 

زمالئهم.
للخريجني   كلمة  النعيمي  ووجهه 
ق���ائ���ال: “ اأو���ض��ي��ك��م ب��امل��زي��د من 
العلم  يف  وال�����ض����ت����م����رار  ال���ع���م���ل 
الأجمل  ال�ضورة  لت�ضكلوا  والتعلم 
الوطن  ل���ه���ذا  ت���ك���ام���ال  والأك��������رث 
يقدم  وال�������ذي  وال����ع����زي����ز  ال����غ����ايل 
التجارب  اأف�ضل  لل�ضياحة ورواده��ا 
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خالل لقاء �لزيودي مع وفد جتاري تركي على هام�ض معر�ض �إك�سبو 2020 دبي

الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون القت�صادي
حجم �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي بني �لإمار�ت وتركيا خالل عام 2020   8.9

% من وحداتها ال�صكنية يف  �صمانا للتطوير العقاري تبيع 80 
م�صروع �صمانا بارك فيوز البالغ قيمته130 مليون درهم خالل 4 اأيام

•• دبي-وام:

ال���ت���ق���ى م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث������اين بن 
للتجارة  دول��ة  وزي������ر  ال��زي��ودي  اأحمد 
تركيا،  جت����اري����ا  وف������دا   ، اخل����ارج����ي����ة 
اإك�ضبو  معر�ص  فعاليات  هام�ص  على 
تعزيز  �ضبل  وبحث�����ا  دب���ي،   2020
اأطره يف  القت�ضادي وتطوير  التعاون 
كاف����ة املجالت ذات الهتم����ام امل�ضرتك 
ل��دع��������������������م الأج����ن����دات ال��ت��ن��م��وي��ة التي 
امل�ضال���ح  وحتقي���ق  البلدين  ي��ق��وده��ا 

امل�ضرتكة.
جاء ذلك بح�ضور �ضعادة جمعة الكيت، 
التجارة  لقطاع  امل�ضاعد  ال��وزارة  وكيل 
و�ضعادة  الق��ت�����ض��اد،  وزارة  يف  ال��دول��ي��ة 
ح��م��ي��د ب��ن حم��م��د ب��ن ���ض��امل، الأم���ني 
العام لحتاد غرف التجارة وال�ضناعة، 
وح�ضني �ضجواين، رئي�ص جمل�ص اإدارة 
�ضركة داماك العقارية، رئي�ص اجلانب 
الإماراتي  الأع��م��ال  ملجل�ص  الإم��ارات��ي 
اجلانب  رئي�ص  اأوز،  وتوفيق  ال��رتك��ي، 
الإم���ارات���ي  الأع���م���ال  ملجل�ص  ال��رتك��ي 
جانب  اإىل  ال���وف���د،  رئ��ي�����ص  ال���رتك���ي، 
احلكوميني  امل���������ض����وؤول����ني  م����ن  ع������دد 

وال�ضركات  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  وممثلي 
ال�ضتثمارية من البلدين.

خطط  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
ت���ن���وي���ع ال���ف���ر����ص الق���ت�������ض���ادي���ة ذات 
الت����ف����اق  امل���������ض����رتك، ومت  اله����ت����م����ام 
التبادل  لتنمية  عملية  خ��ط��وات  على 
على  والتعاون  وال�ضتثماري  التجاري 
البلدين،  ب��ني  الق��ت�����ض��ادي  ال�����ض��ع��ي��د 
كما بحثا التحديات القت�ضادية و�ضبل 
الو�ضول  اإمكانية  وناق�ضا  معاجلتها، 
اإىل م�����ض��ت��وي��ات ج��دي��دة ل��ل��ت��ع��اون من 

اجلانب القت�ضادي وال�ضتثماري.
الزيودي،  الدكتور ثاين  واأطلع معايل 
التطورات  اأب���رز  على  ال��رتك��ي،  ال��وف��د 
يف  القت�ضادية  البيئة  �ضهدتها  ال��ت��ي 
دول����ة الإم������ارات يف ظ��ل الإع�����الن عن 
م�����ض��اري��ع اخل��م�����ض��ني واإط������الق حزمة 
تعزز  ون��وع��ي��ة  ا�ضرتاتيجية  م��ب��ادرات 
ال����ت����ح����ول ن���ح���و من��������وذج اق���ت�������ض���ادي 
وتفتح  وا�ضتدامة  مرونة  اأك��رث  جديد 
ال�ضتثمارية  ل��ل�����ض��راك��ات  اأو���ض��ع  اآف����اق 
التحديثات  وا���ض��ت��ع��ر���ص  وال��ت��ج��اري��ة، 
القت�ضادية  الت�ضريعات  �ضهدتها  التي 
يف الدولة، ول �ضيما حترير ال�ضتثمار 

الأجنبي  بالتملك  ال�ضماح  خ��الل  من 
بن�ضبة  وال�ضركات  للم�ضاريع  الكامل 
%100 يف كافة الأن�ضطة والقطاعات 
القت�ضادية با�ضتثناء اأن�ضطة حمدودة 
للدولة،  بالن�ضبة  ا�ضرتاتيجي  اأثر  ذات 
امل�ضتثمرين  فر�ص  يعزز  ال��ذي  الأم���ر 
وال�ضركات ال�ضورية الراغبة يف تاأ�ضي�ص 

وتو�ضيع اأعمالها يف دولة الإمارات.
تكثيف  اأه���م���ي���ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����ار 

••  دبي-د.حممود علياء

ب��ارك فيوز  �ضمانا  اإط��الق م�ضروع  عقب 
الأ�ضبوع  دره�����م  م��ل��ي��ون   130 ب��ق��ي��م��ة 
للتطوير  �ضمانا  اأم�����ص  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���ض��ي، 
وحداتها  م����ن   80% ب���ي���ع  ال���ع���ق���اري 
ال�����ض��ك��ن��ي��ة خ���الل 4 اأي������ام، ح��ي��ث لحظ 
العقارية  الو�ضاطة  و�ضركات  امل�ضرتون 
ال���ع���ق���اري ببناء  امل���ط���ور  ال����ت����زام  م����دى 
بنمط  تتميز  �ضكنية  وح����دات  وت�ضييد 
املنتجعات الفاخرة مقابل اأ�ضعار معقولة، 
اأنظار بل وجذب عددا  الأم��ر الذي لفت 
على  وامل�ضتثمرين  امل�ضرتين  من  كبريا 

حد �ضواء.
الكائن  ف��ي��وز  ب���ارك  �ضمانا  م�ضروع  يقع 
العام  امل��ن��ت��زه  ب��ج��وار  اأرج����ان  يف منطقة 
وعلى م�ضافة قريبة من حديقة املعجزة 
من  وكالهما  بدبي،  الفرا�ضات  وحديقة 
جذب  على  تعمل  التي  الرئي�ضية  املعامل 

ال�ضياح يف دبي.
املتميز  ال�ضكني  امل�����ض��روع  ت�ضميم  ميتد 
واملكون من طابق اأر�ضي و6 طوابق على 
وي�ضم  مربع  قدم   183،323 م�ضاحة 
غرفة  من  تتكون  و�ضقة  ا�ضتوديو   176
ن���وم واح����دة وغ��رف��ت��ي ن���وم م��ع حمامات 

�ضباحة خا�ضة.
الرئي�ص  ف����اروق،  ع��م��ران   : ال�ضيد  اأف���اد 
للتطوير  ���ض��م��ان��ا  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جًدا  م��ت��ف��ائ��ل��ني  “كنا  ق��ائ��اًل  ال��ع��ق��اري، 
عدًدا  تلقينا  لأننا  امل�ضروع  هذا  قبلطرح 
واأعتقد  امل�ضتثمرين،  طلبات  من  كبرًيا 
اأن دمج جوانب ال�ضتدامة واخل�ضائ�ص 
امل�ضروع  ت�ضميم  يف  للمنتجع  امل��م��ي��زة 
ال�ضنوات  يف  اأك�����ر  اه��ت��م��اًم��ا  ���ض��ي�����ض��ه��د 
القادمة يف �ضوءاملخاوف البيئية والقدرة 
اجلائحة،  اأث��ن��اء  التكاليف  حت��م��ل  ع��ل��ى 
يف  �ضت�ضتمر  ولكنها  تقريًبا  انتهت  التي 
تداعياتها، مما �ضيوؤدي ا�ضتمرار الطلب 

على هذه الوحدات ال�ضكنية املتميزة«.
و�ضعت �ضمانا للتطوير العقاري الفائزة 
تتميز  التي  العقارات  ت�ضميم  باجلائزة 
بنمط املنتجعات الفاخرة امل�ضتوحاة من 
واحلوكمة  وال���ض��ت��دام��ة  البيئة  ج��وان��ب 
على  املُ�ضتمل  فيوز  ب��ارك  �ضمانا  مل�ضروع 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م���ع م�����ض��ب��ح رئي�ضي  م��ن�����ض��ات 
مزودة  �ضكنية  و�ضقق  والكبار  لالأطفال 
وم�ضطحات  خ��ا���ض��ة  �ضباحة  ب��ح��م��ام��ات 
مفتوحة  و�ضينما  يوجا  ومنطقة  مائية 
و�ضالت  خ�������ض���راء  وم���ن���اط���ق  وح����ان����ات 
ونادي �ضحي  داخلية وخارجية  ريا�ضية 

وحمامات بخار و�ضاونا واأمن خا�ص على 
مدار 24 �ضاعة.

واأ����ض���اف ال�����ض��ي��د: ع��م��ران ف����اروق قائاًل 
ملدة  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ت��اأ���ض��ريات  م��ن��ح  “ُيعد 
 10 اأو  �ضنوات  خم�ص  اأو  �ضنوات  ث��الث 
ومنح  العقاريني  للم�ضتثمرين  �ضنوات 
العربيةاملتحدة  الإم���ارات  دول��ة  جن�ضية 
برنامج  اإط��ار  امل��ب��ادرات احلكيمة يف  من 
الإ�ضالحات القت�ضادية لدولة الإمارات 
�ضعوراً  ت��خ��ل��ق  امل��ت��ح��دة،وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
بالنتماء بني الوافدين، وهي من عوامل 

اجلذب الرئي�ضية للم�ضتثمر العقاري.
فيوز خطة  بارك  �ضمانا  يعر�ص م�ضروع 
�ضداد مرنة مع%10 دفعة اأوىل و1% 
على 70 �ضهًرا و%10 يف ال�ضهرال�ضاد�ص 
و5%  ع�����ض��ر  ال���ث���اين  ال�����ض��ه��ر  و%5 يف 
اأ�ضعار  وت��ب��داأ  ع�����ض��ر.  ال��ث��ام��ن  ال�ضهر  يف 
من459،000  ال��ع��ق��اري��ة  ال����وح����دات 
الوحدات من  تبداأ م�ضاحات  كما  دره��م، 
361 قدم مربع لال�ضتديو، و937 قدم 
مربع لل�ضقة املكونة منغرفة نوم واحدة، 
من  املكونة  لل�ضقة  مربع  ق��دم  و1301 

عدد2 غرفة نوم.
ومن املقرر ت�ضليم وحدات م�ضروع �ضمانا 
بارك فيوز ال�ضكني يف الربع الثاين لعام 

خمتلفة  خ��ط��ط  ل�����ض��ي��اغ��ة  ال���ت���ع���اون 
لل�ضراكة خالل املرحلة املقبلة، وتطوير 
اآليات و�ضيا�ضات اأكرث مرونة وانفتاحاً 
بني  وال���ض��ت��ث��م��اري  ال��ت��ج��اري  للتعاون 
ال��ب��ل��دي��ن، وحت��دي��د ق��ط��اع��ات وفر�ص 
النمو  م���ت���ط���ل���ب���ات  ت����واك����ب  ج����دي����دة 
امل�ضتقبلي بني اجلانبني، داعيا جمتمع 
ال�ضتفادة  تعزيز  اإىل  الرتكي  الأعمال 
 ،2020 اإك�ضبو  معر�ص  فعاليات  من 

فاروق  عمران  ال�ضيد:  واختتم   .2024
اإك�ضبو2020  “يعد  ق���ائ���اًل  ح��دي��ث��ه 
فر�ضة كبرية بكل تاأكيد جتذب اهتماًما 
وامل�ضتخدمني  امل�ضتثمرين  م��ن  ك��ب��رًيا 
النهائيني على حد �ضواء، واأتوقع ارتفاع 
املعامالت  يف   30% اإىل   20% بن�ضبة 
العقارية يف الأيام املقبلة، عندما ت�ضتمر 
ال�ضياحي  املو�ضم  م��ع  ال���زوار  ع��دد  زي���ادة 
مار�ص.  اإىل  نوفمر  اعتباًرا من  دبي  يف 
الإمارات  دول��ة  تعامل  اأن  اإىل  بالإ�ضافة 
اأزمة جائحة  العربية املتحدة املمتاز مع 

التي  الفر�ص  والتعرف عن قرب على 
توفرها البيئة القت�ضادية يف الدولة.

وق����د ���ض��ج��ل ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري غري 
ال��ن��ف��ط��ي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن من�����واً بنحو 
 ،2020 املا�ضي  ال��ع��ام  خ��الل   21%
حيث بلغ نحو 8.9 مليار دولر، وذلك 
2019 وال����ذي بلغ  م��ق��ارن��ة م��ع ع���ام 
حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري خ��الل��ه نحو 

7.3 مليار دولر.

على  التطعيم  حملة  وب��دء  كوفيد-19 
م�ضتوى الدولة قد اأتى بثماره.

اآخرين  م�����ض��روع��ني  اإط����الق  �ضيتم  ك��م��ا 
على اخلريطة يف اأواخر 2021 وبداية 
بقيمة  وي���ف���ز  ���ض��م��ان��ا  وه���م���ا:   2022
جمريا  ق���ري���ة  يف  دره�����م  م��ل��ي��ون   165
اأفينيو2  ج���ول���ف  و���ض��م��ان��ا  ال���دائ���ري���ة، 
بقيمة 110 مليون درهم يف مدينة دبي 
لال�ضتوديوهات، حيث من املقرر الإعالن 
عن هذين امل�ضروعني اأثناء فرتة اإك�ضبو 

.2020

�صركة الإمارات لل�صناعات الغذائية و�صركة تنوفا 
الإ�صرائيلية توقعان اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية

•• اأبوظبي-الفجر: 

العربية  الإم��ارات  الرائدة يف دولة  الغذائية  الإم��ارات لل�ضناعات  اأعلنت �ضركة 
املتحدة، عن تعاونها مع �ضركة تنوفا كجزء من خطة تعاون ا�ضرتاتيجية طويلة 
املدى تهدف لتحقيق منو مت�ضارع يعزز خططها التو�ضعية. تعتر تنوفا الأكر 
التعاون يف  اإ�ضرائيل. وي�ضاهم هذا  الغذائية يف  امل��واد  يف جمال ت�ضنيع وتوزيع 
تنوفا  خ��رة  م��ن  ال�ضتفادة  م��ن  الغذائية  لل�ضناعات  الإم����ارات  �ضركة  متكني 
الوا�ضعة بقطاع اإنتاج الألبان، وا�ضتخدام اأحدث التقنيات املتبعة لتطوير عملية 
كن هذه  اإىل ذلك، ف�ضوف متمٌ بالإ�ضافة  الغذائية.  الألبان وزي��ادة اجل��ودة  اإنتاج 
داخل  املميزة  تنوفا  �ضركة  منتجات  وتوزيع  اإنتاج  من  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
تنموية  خطة  م��ن  ج���زءاً  التعاون  ه��ذا  ويعد  املتحدة.  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ك�ضريك  الغذائية  لل�ضناعات  الإم����ارات  �ضركة  دور  تعزيز  �ضاأنها  م��ن  �ضاملة، 

الغذائي  الأم�������ن  ب����رام����ج  يف  رئ��ي�����ض��ي 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  وال�ضتدامة 
ال�ضركات  ال�ضركة من  وتعتر  املتحدة. 
الرائدة يف اإنتاج الأعالف احليوانية يف 
ال��رائ��د يف  ن�ضاطها  اإىل جانب  ال��دول��ة، 
للدولة  ال��رثوة احليوانية  تعزيز  قطاع 
من خالل امتالكها لأثنني من كرى 
ق��ام��ت يف  الأب���ق���ار. حيث  م���زارع تربية 
حجم  يف  بالتو�ضع  الأخ����رية  ال�����ض��ن��وات 
مزارع الأبقار ب�ضكل كبري وتقوم حالياً 
وت�ضنيع  لإن��ت��اج  �ضخم  م�ضنع  باإن�ضاء 
اأعلى  على  ال��ع��ني  يف  الأل��ب��ان  منتجات 
املعايري التقنية احلديثة، والذي �ضيتم 
ت�ضغيله من قبل �ضركة الألبان الوطنية 

التابعة لها. ويقول و�ضفي كا�ضو، الرئي�ص 
التقنيات املتطورة يف  “ تاأتي  الغذائية:  التنفيذي ل�ضركة الإم��ارات لل�ضناعات 
الغذائية.  لل�ضناعات  الإم��ارات  �ضركة  اأعمالنا يف  وتنويع  لنمو  �ضميم خططنا 
وتتمثل روؤيتنا يف اإن�ضاء �ضركة متكاملة لل�ضناعات الغذائية لت�ضمل جميع املوارد 
بداأً من املزارع و�ضوًل ملنتجات ذات جودة عالية جاهزة لال�ضتهالك. هدفنا هو 
بالثقة وذات  ي�ضاعد يف تقدمي منتجات جديرة  ابتكار كل ما  النمو من خالل 
جودة وقيمة غذائية عالية، با�ضتخدام املكونات الطازجة والتكنولوجيا املتطورة 

يف كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج. »

مايكرو�صوفت تركز على امل�صتقبل 
امل�صتدام خالل جيتك�ص 2021

•• دبي - وام:

جيتك�ص  معر�ص  يف  ال�ضنوية  م�ضاركتها  خالل  من  اأم�ص  مايكرو�ضوفت  اأك��دت 
للتقنية عر ن�ضخته ال�� 41 على م�ضيها قدماً نحو روؤيتها الرامية اإىل حتقيق 
م�ضتقبل اأكرث ا�ضتدامة مبا يتما�ضى مع الأجندة الوطنية 2030 حلكومة دولة 
لهذا  جيتك�ص  معر�ص  يف  �ضوفت  مايكرو  ت�ضارك  و  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
التاأكيد على  ازدهاراً” مع  اأكرث  رقمياً  ُم�ضتقباًل  نخُلق  “معاً  �ضعار  العام حتت 
التزامها الرا�ضخ جتاه دولة الإمارات وحكومتها و�ضعبها وت�ضلط مايكرو�ضوفت 
ال�ضوء يف هذه الن�ضخة على اجليل التايل من حلول املدن الذكية والتي �ضتمكن 
الإمارات من حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة. و اأكد �ضيد ح�ضي�ص املدير العام 
اأن جيتك�ص يعد موطناً لالبتكار ومن�ضة حا�ضنة  الإم��ارات على  ملايكرو�ضوفت 
اأنه املكان الأمثل الذي يجتمع فيه  اإىل  لالبداع على �ضعيد املنطقة .. م�ضرياً 
اجلميع للح�ضول على الإلهام وال�ضتماع اإىل الإجنازات التكنولوجية الكبرية 
القادمة. منوها اأن مايكرو�ضوفت ت�ضعى با�ضتمرار اإىل اإيجاد حلوًل ملعاجلة اأكرث 
التحديات اإحلاًحا يف ع�ضرنا.. منوهاً اأن ال�ضركة كثفت من هذا املنطلق جهودها 
الذكية  امل��دن  ُتعنى بجعل  التي  اأب��رز جتاربها  اح��دى  العام  لتعر�ص خالل هذا 
جزًءا من حل حتديات املناخ ، وذلك مبا ي�ضمن خلق م�ضتقبل اأكرث ا�ضتدامة. 
الذكية و�ضوؤون ال�ضتدامة ،عقدت  املدن  ال�ضركة يف حلول  اإطار م�ضاهمات  ويف 
 »>>AVEA و »>>Schneider Electric مايكرو�ضوفت �ضراكة مع كل من
الذي توفره مايكرو�ضوفت يف  روؤي��ة دبي لال�ضتدامة حيث يو�ضح احلل  لدعم 
هذا املجال كيف ميكن ل�تقنيات انرتنت الأ�ضياء والتحليالت املتقدمة والذكاء 
ال�ضطناعي اأن يجتمعوا معا لإن�ضاء لوحة معلومات خم�ض�ضة للمدن الذكية 
ميكنها توفري روؤى ومعلومات وا�ضحة حول اجلوانب احليوية ملوارد وخدمات 
املرور  واإدارة حركة  والكهرباء  املياه  ا�ضتهالك  الفعلي مثل  الوقت  املدن خالل 
وجودة الهواء وغري ذلك الكثري. كما �ضيتح هذا احلل للقادة اإمكانية ال�ضتفادة 
من هذه الروؤى وا�ضتخدامها يف حل اأبرز امل�ضكالت خالل الوقت الفعلي وكذلك 
ا�ضتباقية متكنهم من معاجلة  بطريقة  ال�ضرتاتيجية  القرارات  اأف�ضل  اتخاذ 
العديد من التحديات. بالإ�ضافة اإىل ذلك ميكن لهذه احللول املقدمة ترجمة 
هذه الروؤى اإىل ا�ضرتاتيجيات قابلة للتنفيذ على اأر�ص الواقع وذلك من خالل 
وم�ضاعدة  ال�ضتدامة  ب�ضوؤون  املتعلق  الأداء  لتقييم  الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  تعقب 
املن�ضو�ص عليه يف  النحو  ال�ضتدامة على  اأه��داف  دبي على حتقيق  مدن مثل 

ا�ضرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

 الفجرية لالإح�صاء ي�صدر تقرير �صهر 
اأغ�صط�ص لأ�صعار امل�صتهلك يف الإمارة

•• الفجرية - وام:

اأ�ضدر مركز الفجرية لالإح�ضاء تقرير موؤ�ضر الرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك 
لإمارة الفجرية عن �ضهر اأغ�ضط�ص 2021 وذلك لر�ضد حركة اأ�ضعار امل�ضتهلك 
بالإمارة. وي�ضري التقرير اإىل ارتفاع يف ن�ضبة التغري ال�ضنوي للموؤ�ضر العام لأ�ضعار 
 2021 اأغ�ضط�ص  �ضهر  خ��الل   0.19% بن�ضبة  الفجرية  اإم���ارة  يف  امل�ضتهلك 
ال�ضنوي  التغري  ن�ضبة  اأن  التقرير  واأو���ض��ح     .2020 اأغ�ضط�ص  ب�ضهر  مقارنة 
جمموعة  وه��ي  امل�ضتهلك  ل�ضلة  الرئي�ضية  امل��ج��م��وع��ات  م��ن  ع��دد  يف  انخف�ضت 
 7.43%- القدم  وملبو�ضات  واملالب�ص   ،0.10%- بن�ضبة  وامل�ضروبات  الطعام 
والأدوات  والتاأثيث  والث���اث   ،  1.43%- بن�ضبة  وتوابعه  ال�ضكن  وجمموعة   ،
املنزلية واإ�ضالحها -%4.67 ، وجمموعة الرتفيه والثقافة بن�ضبة -0.16% 
ويف املقابل ح�ضل ارتفاع يف التغري  ويف ال�ضلع واخلدمات املتنوعة -2.30%.   
بن�ضبة  النقل  جمموعة  وه��ي  امل�ضتهلك  �ضلة  جم��م��وع��ات  م��ن  ع��دد  يف  ال�ضنوي 
الرقم  موؤ�ضر  وبقي   0.61% بن�ضبة  والفنادق  املطاعم  وجمموعة   11.28%
القيا�ضي ل�ضعار امل�ضتهلك م�ضتقرا يف كل من جمموعة التبغ ، وجمموعة ال�ضحة 
، والت�ضالت وخدمات التعليم ومتت مقارنة الأرقام القيا�ضية لأ�ضعار امل�ضتهلك 
2021 للوقوف على احدث التغريات يف  2021 ويوليو  بني �ضهري اغ�ضط�ص 

موؤ�ضر الرقام القيا�ضية ل�ضعار امل�ضتهلك على امل�ضتوى ال�ضهري. 

وفد من غرفة اأم القيوين يزور اإك�صبو 2020 دبي
•• اأم القيوين -وام:

القيوين  اأم  اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة  زار وفد جمل�ص 
اإك�ضبو2020 دبي، ومركز الأعمال امل�ضاحب باملعر�ص، 
الر�ضمية  التعاون بني اجلهات  اإطار تعزيز  وذلك �ضمن 
املبذولة  اجل��ه��ود  دع��م  يف  مل�ضوؤوليتها  ال��غ��رف��ة  وحتقيق 
الدولة  فيها  اأب��ه��رت  ال��ت��ي  ال�ضتثنائية  ل��ال���ض��ت��ع��دادات 
ت�ضميمه  مت  ال��ذي  الإم����ارات  جناح  ال��وف��د  وزار  للعامل. 
احللم  “موطن  الإم���ارات  ق�ضة  ل��ريوي  مبدعة  ب�ضورة 
الثقافة  ع���ن  ���ض��ام��ل��ة  ف��ك��رة  ي��ق��دم  وال�����ذي  والإجناز” 

الإماراتية عر حمتوى متنوع من عرو�ص تراثية متكن 
الإماراتي،  الفلكلور  على  ق��رب  عن  التعرف  من  ال��زائ��ر 
التي  امللهمة  وال�ضخ�ضيات  الإم��ارات��ي��ة  البيئة  ومميزات 
كما  الإم�����ارات.  جن��اح  ق�ضة  م��الم��ح  ت�ضكيل  يف  �ضاهمت 
لالطالع  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ج��ن��اح  ال��وف��د  زار 
على  والتعرف  اململكة  لنه�ضة  املهمة  امل��ح��اور  اأب��رز  على 
للم�ضتقبل  ال��ط��م��وح��ة  وروؤي��ت��ه��ا  وح��ا���ض��ره��ا،  ما�ضيها 
للمملكة  ال��رثاء احل�ضاري  اإبداعي يعك�ص  عر حمتوى 
برتاثها وطبيعتها وجمتمعها املتنوع. وتعرف الوفد على 
اخلطط امل�ضتقبلية الطموحة لروؤية ال�ضعودية 2030.

اأبوظبي للزراعة حتتفي بيوم الأغذية العاملي 
وت�صــارك يف فعاليــات الفــاو باإك�صــبو 2020

•• اأبوظبي -وام:

الغذائية  وال�ضالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  �ضاركت 
والزراعة  الأغذية  منظمة  اأقامتها  التي  الفعاليات  يف 
دبي   2020 اإك�����ض��ب��و  يف  “الفاو”  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم 
 16 مبنا�ضبة ي���وم الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي وال����ذي ي�����ض��ادف 
اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام وه���و ال��ي��وم ال���ذي ت��اأ���ض�����ض��ت فيه 

“الفاو” عام 1945.
واأكدت الهيئة يف هذه املنا�ضبة التزامها بتعزيز مفاهيم 
ب�ضاأن  املجتمعي  ال��وع��ي  وتنمية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ض��الم��ة 
ومنتجي  للم�ضتهلكني  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل 
اأن تعزيز  �ضواء.. مو�ضحة  الغذاء على حد  ومتداويل 
ون�ضر  الغذائية  املمار�ضات  باأف�ضل  املجتمعي  ال��وع��ي 
هدر  م��ن  احل��د  يف  ي�ضهم  م�ضوؤولة  ا�ضتهالكية  ثقافة 
الغذاء وتبني نظم غذائية �ضحية ت�ضاعد على حت�ضني 
الأمرا�ص  م��ن  وال��وق��اي��ة  واملجتمع  امل�ضتهلك  �ضحة 

الناجتة عن اتباع نظم غذائية خاطئة.
من  العامة  وال�ضحة  الغذائي  الأم��ن  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
الأولويات ال�ضرتاتيجية التي توليها القيادة الر�ضيدة 
اأهمية خا�ضة حيث توؤمن قيادتنا باأن م�ضتقبل الأوطان 

ي�ضنعه اإن�ضان �ضحيح العقل والبدن.
واأكدت التزامها برتجمة روؤية القيادة الر�ضيدة لتعزيز 
ال�ضيا�ضات  و�ضع  خ��الل  من  الغذائي  الأم��ن  منظومة 
املحلي  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  لزيادة  الالزمة  والت�ضريعات 
املمار�ضات  اأف�ضل  وتطبيق  واحليواين  النباتي  ب�ضقيه 
ل���ض��ت��دام��ة الإن���ت���اج وحت�����ض��ني ج��ودت��ه ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

الغذائية  ال�ضالمة  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  بتحقيق  الل��ت��زام 
اأف�ضل  اأب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل ���ض��م��ان تطبيق  اإم����ارة  يف 
مراحل  ك��اف��ة  يف  ال��غ��ذاء  ب�ضالمة  املت�ضلة  امل��م��ار���ض��ات 
ال�ضل�ضلة الغذائية وتبني اأنظمة رقابية فعالة وبرامج 
توعوية متكاملة يف جمال الزراعة والغذاء ت�ضتند اإىل 
اأف�ضل املمار�ضات الدولية ومبادئ حتليل املخاطر، مبا 

ي�ضهم يف تعزيز رفاهية و�ضالمة املجتمع.
واأ���ض��اف��ت اأن تطبيق امل��م��ار���ض��ات ال��زراع��ي��ة اجل��ي��دة يف 
الهيئة حيث  اأبوظبي يعد هدفا حموريا لعمل  م��زارع 
اأ�ضحاب  وت���دري���ب  ب��ت��وع��ي��ة  الإر����ض���اد  مهند�ضو  ي��ق��وم 
وعمال املزارع على تطبيق اأف�ضل املمار�ضات للمحافظة 
املنتج املحلي وزي��ادة ف��رتة �ضالحيته على  على ج��ودة 
طول �ضل�ضلة التوريد وعند امل�ضتهلكني وتقليل الفاقد 

و�ضمان �ضالمة الغذاء املتداول يف اأ�ضواقنا.
عملية  الزراعية  املنتجات  ج��ودة  اأن  الهيئة  واأو�ضحت 
متكاملة ومتوا�ضلة تبداأ يف املزرعة من خالل اختيار 
بعمليات  م��رورا  املنا�ضبة  والأ�ضناف  ال��زراع��ة  مواعيد 
الآفات  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال��ث��م��ار  وخ��ف  والت�ضميد  ال���ري 
للح�ضاد  ال�����ض��ح��ي��ح��ة  ب��ال��ط��رق  ان��ت��ه��اء  والأم����را�����ص 
بطريقة  املنتج  نقل  ث��م  احل�����ض��اد  بعد  م��ا  وم��ع��ام��الت 

�ضحيحة لالأ�ضواق.
امل�����ض��ارك��ة يف  اأن��ه��ا حت��ر���ص ع��ل��ى  اإىل  واأ����ض���ارت الهيئة 
الحتفال بيوم الأغذية العاملي من منطلق الرغبة يف 
تعزيز ال�ضعور بامل�ضوؤولية العامة حيث متثل الإمارات 
اأكر داعم لرامج مكافحة اجلوع و�ضوء التغذية على 

امل�ضتويني الإقليمي والعاملي،
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                  يف  �لدعوى رقم:2421/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ضاد�ضة رقم 405

وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )16070.09( وق��دره  مببلغ  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم:2947/2021. 

املدعي:�ضركة عمان للتاأمني  �ص.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �ضارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 24 - بالقرب من دوار ال�ضاعة - مقابل مركز الدانة - 

امييل:maliklaw@emirates.net.ae - رقم مكاين:3066594950
املطلوب اإعالنهم :  1- مطعم جوقي دا  دابا �ص.ذ.م.م

عليهم مدعي   : �ضفتهم  املجيد  عبد  جماهد  حممد   -3 خان   يون�ص  حممد  يون�ص  و�ضيم  حممد   -2
وقدره  مببلغ  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د    : الإع�����الن  م��و���ض��وع 
)16070.09( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام �ضم ملف 
النزاع املدين رقم:2947/2021 - وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2021/10/24  ال�ضاعة 09.00 �ضباحا 
يف مكتب اإدارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

  �إعالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ضاد باأن ال�ضادة/ �ضركة اينيت انرتنا�ضيونال )اململكة املتحدة( ليمتد 
)اجلن�ضية : اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة يف امارة دبي 
)العنوان : ال�ضفوح 2 ملك حمد �ضهيل اخليلي مكتب 1413/1412 ، 1411 ، 1410 ، 
1409 ، 1408 ، 1407 �ص ب 502885( واملقيدة حتت رقم )5372( يف �ضجل ال�ضركات 
الأجنبية بالوزارة.  وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 يف �ضاأن 
ال�ضركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�ضنة 2010م يف �ضان اعتماد 
دليل اإجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق احلرة 
بالدولة. يرجى من ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وز�رة �لقت�ساد -  �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�ساد

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�إعالن بالن�سر 

لدى حمكمة دبي �لبتد�ئية
�لق�سية رقم )2021/2937( جتارى جزئى- دبى

املرف�وعة م�ن : لفيتا للتموين باملواد الغذائية �ص.ذ.م.م
�ضد : جمموعة من البداعات للمقاولت البناء �ص.ذ.م.م

املدعى عليه : جمموعة من الإبداعات للمقاولت البناء �ص.ذ.م.م
اإجتماع اخلرة احل�ضابيه املقرر عقده الواحدة بعد الظهر )01.00( ظ - وذلك يوم الأحد املوافق  مدعوا حل�ضور 

)مكاملة فيديو( . بعد  عن  اإجتماع   zoom برنامج  عر  وذلك  م   24/10/2021
للتوا�ضل مع مكتب اخلبري لإر�ضال املعلومات :0589796040

salemoffice123@gmail.com : اأو عر الريد الإلكرتوين
رابط الجتماع : 

 Meeting ID: 303 437 2242
Passcode: 5ATNyv

اخلبري احل�ضابي
�ضامل حممد �ضامل بالعمى 
رقم القيد: 144 
رقم الطرف الإلكرتوين:1558

�إجتماع خربة 

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�إعالن بالن�سر للح�سور �أمام �خلربة

يف الدعوى رقم 1643 ل�ضنة 2021 مدنى جزئي- ال�ضارقة
املدعى عليها / �ضركة ال�ضواء البينية التجارية �ص.ذ.م.م )لي�ص له عنوان معلوم(

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�ضابي يف الدعوى اأعاله واملرفوعة �ضدكم من )�ضركة جمموعة بريد المارات (
 24/10/2021 اأو من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الأحد املوافق  وعليه فانتم مكلفني 
عر   Zoom برنامج  با�ضتخدام  بعد  عن  الجتماع  و�ضيكون  �ص  ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا )11:00(  وذلك 

الرابط التايل :
Mohamed Amer is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic: Mohamed Amer's Zoom Meeting
Time: Oct 24، 2021 11:00 AM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/i/73415382697?pwd-OThFK2pYcmFLZDI3U0FGdUFGNzhldz09
Meeting ID: 734 1538 2697
Passcode: 4A9uAK
يرجي احل�ضور باملوعد وتقدمي امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى اأعاله على اأن تكون امل�ضتندات مرتبة ومرتجمة 
للغة العربية واإح�ضار الأ�ضول لالطالع عليها ، علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلرية �ضتبا�ضر اعمالها 

وفقا لل�ضالحيات املخولة لها قانوناً. للتوا�ضل مع اخلبري: هاتف رقم )0524379029(
اخلبري املنتدب / حممد عبد املح�ضن عامر 

قيد رقم 619

�إجتماع خربة 
�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 

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

)SHCFICIREA2021/ 0005189( يف �لق�سية رقم
اعالن املدعى عليه ن�ضرا يف جريدة وا�ضعة النت�ضار باللغتني العربية والجنليزية

بناء على طلب : املدعي )ة( : مرجهان اخرت حممد يو�ضف 
اىل املدعي عليه : ر�ضتم حممود اعظم عبدالرزاق

تطالب فيها :  - الزام املدعى عليها بدفع مبلغ ) 5120 ( درهم
- الزام املدعى عليها بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات واأتعاب املحاماة .

- اإعالن املدعى عليها باجلل�ضة ولئحة الدعاء .
- �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية .

انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم EM00014136 واملقرر بتاريخ 2021/10/28 ، ال�ضاعة 08:30، والذي 
بوا�ضطة  بعد  عن  اخلام�ضة  ال��دائ��رة  والتجارية  املدنية  الواحد  اليوم  دائ��رة  دائ��رة  الإحت��ادي��ة  ال�ضارقه  حمكمة  يف  �ضيعقد 

الت�ضال املرين عر موقع وزارة العدل
 / https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

الهاتف  اأدن��اه بكامريا  اأو قم مب�ضح الرمز املبني  او بوا�ضطة وكيل معتمد.  املرئية. �ضخ�ضيا  بوابة اجلل�ضات /الإجتماعات 
بيانات الإجتماع :

النظام  عر  امل�ضتندات  وارف���اق  ال��دع��وى  على  اجلوابية  امل��ذك��رة  تقدمي  وميكنكم   EM00014136  : الإجتماع  رق��م 
اللكرتوين بعد ت�ضريح املحكمة لكم بذلك.

مركز �ضعادة املتعاملني - �ضمة احمد را�ضد ال�ضلمان 

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

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�لإنذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/8372(
املنذرة : جرياب لتقنية النظمة )�ص.ذ.م.م(

املنذر اإليهما : 1- كوفان�ضي�ص تكنولوجيز �ص.ذ.م.م
ال�ضيكات( -)حمرر  اجلن�ضية  هندي   - راجاكومار  رامالينغام  انيور   -2

 )جمهول حمل الإقامه(
)اثنان  دره��م   72939،11 مببلغ  بالوفاء  مت�ضامنني  اليهما  املنذر  تكلف  امل��ن��ذرة 
و�ضبعون الف وت�ضعمائه وت�ضعه وثالثون درهم واحدى ع�ضر فل�ضا( والفوائد من تاريخ 
ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى متام ال�ضداد، وذلك خالل خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضتالمهما 
هذا الإنذار، وال فاإنه يف حالة امتناع املنذر اإليهما عن الوفاء �ضوف ت�ضطر املنذرة اإىل 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها من اأي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8367(

املنذره / �ضركة العبار للزجاج والتجارة )ذ.م.م(
املنذر اليها / تريا فريدي لالن�ضاءات �ص.ذ.م.م

ا�ضتنادا اىل طلب ال�ضراء املقدم من طرفكم للجهة املوكلة املنذرة رقم 903073/902985/902701/902705 
و الذي مبوجبهم ا�ضتح�ضلتم على خدمات اجلهة املنذرة التجارية و حيث ان املنذرة كانت قد اوفت بكامل التزاماتها ، و 
امتت كافة العمال ، و لديها جمموعة القرارات و امل�ضتندات التي تثبت اقراركم ب�ضحة ذلك ،،، و حيث ان اجمايل ر�ضيد 
م�ضتحقات املنذرة بذمتكم هو مبلغ 23،601،79 درهم و هو مبلغ ما زالت ذمتكم م�ضغولة جتاه املنذرة و حيث ان املنذرة 
قد طالبتكم مرارا و تكرارا ب�ضداد الر�ضيد املذكور اأعاله و لكنكم مل تبادروا حتى هذا التاريخ اىل ت�ضديد ما بذمتكم ، و 
ما زلتم متخلفني عن �ضداد املبالغ املذكورة على الرغم من اآنها م�ضتحقة الداء منذ فرتة طويلة ، و م�ضادق عليها ا�ضول 
من طرفكم لذلك نوجه لكم هذا النذار العديل بح�ضب وكالتنا عن اجلهة املنذرة لتكليفكم بالوفاء و طالبني منكم املبادرة 
فورا اىل ت�ضديد املبالغ املنوه عنه اأعاله و البالغ  23،601،79  درهم ثالث و ع�ضرون الف و�ضتمائة و واحد درهم و ت�ضع 
و �ضبعون فل�ضا ، و ذلك خالل مدة خم�ضة اأيام فاإننا �ضن�ضطر ا�ضفني اىل اللجوء اىل الق�ضاء املخت�ص ملطالبتكم بها ، مع 

الفوائد القانونية ، ا�ضافة للعطل و ال�ضرر و �ضائر النفقات و الر�ضوم وامل�ضاريف و اتعاب املحاماة.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8365(

املنذره / �ضركة العبار للزجاج والتجارة )ذ.م.م(
املنذر اليها / �ضركة الفجرية الوطنية للمقاولت �ص. ذ م م

ا�ضتجراركم ب�ضائع و خدمات جتارية  كما هو معلوم لديكم انكم مدينون للجهة املنذرة مببلغ اجمايل و قدره 76،125،00 درهم ناجتة عن 
من اجلهة املوكلة املنذرة مبوجب عقود و فواتري و طلبات �ضراء و حما�ضر ا�ضتالم منظمة ح�ضب الأ�ضول و القانون و حيث ان حقوق اجلهة 
املوكلة باملبالغ الواردة اأعاله هي حقوق ثابتة و موثقة مبوجب وثائق خطية �ضادرة عنكم و حتمل توقيعكم و ختمكم ،،، اإ�ضافة اىل انها مو�ضوع 

ال�ضيكات ال�ضادر عنكم التالية و التي ارجتعت من البنك لعدم كفاية الر�ضيد 
2448 تاريخ 2020/6/30 امل�ضحوب على بنك المارات الإ�ضالمي بقيمة و قدرها 34،650 درهم رقم  ال�ضيك   -1
على بنك المارات الإ�ضالمي بقيمة و قدرها 6،825 درهم امل�ضحوب   2020/6/30 تاريخ   2449 رقم  ال�ضيك   -2
3-ال�ضيك رقم 3039 تاريخ 2020/9/7 امل�ضحوب على بنك المارات الإ�ضالمي بقيمة و قدرها 34،650 درهم 

و حيث ان مبلغ ال�ضيكات وا�ضح و حمدد القيمة و تاريخ الأداء و غري معلق على اأي �ضرط او غري ذلك 
لذلك نر�ضل لكم هذا النذار العديل لتبادروا فورا اىل ت�ضديد و الوفاء باملبالغ اعاله مببلغ اجمايل و قدره 76،125 درهم �ضت و �ضبعون الفا 
و مائة و خم�ص و ع�ضرون درهما و امل�ضتحقة اىل اجلهة املنذرة و خالل 5 ايام عمل من تاريخ ا�ضتالمكم هذا النذار و ال �ضن�ضطر اىل اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية بحقكم ل�ضرتداد املبلغ امل�ضتحق ا�ضافة لتحملكم كافة الفوائد و امل�ضاريف و النفقات القانونية )اتعاب املحامني( حتى 

تاريخ ال�ضداد التام مع الحتفاظ بباقي احلقوق الخرى

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8367(

املنذره / كابارول للدهانات �ص.ذ.م.م
املنذر اليهما / 1- �ضركة الفجرية الوطنية للمقاولت )ذ.م.م(

يو�ضف حنا زهره – لبناين اجلن�ضية  -  2
مبوجب تعامل جتاري بني املخطرة واملخطر اإليهما قام املخطر اإليه الثاين بتحرير ال�ضيكات التالية من ح�ضاب املخطر 

اإليها الأوىل لدى بنك اأبوظبي التجاري ل�ضالح ولأمر املخطرة ح�ضب الآتي:
 1.  بنك دبي التجاري 039923    2020/5/22   42،511،35 درهم 

 2.  بنك دبي التجاري 039924    2020/6/9   42،511،35 درهم 
ولدى تقدمي ال�ضيكات املذكورة لل�ضرف بتاريخ ا�ضتحقاقها ارجتعت بدون �ضرف لعدم كفاية الر�ضيد.

وحيث ان املخطر اإليهما ممتنعني دون وجه حق عن �ضداد قيمة ال�ضيكات املذكورة بعاليه.
لذلك فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما ومتهلهما مدة خم�ضة اأيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما بهذا الإخطار لوفاء و�ضداد 
قيمة ال�ضيكات املرجتعة املذكورة بياناتها بعاليه والبالغ مبلغ وقدره 85،022،70 درهم )خم�ضة و ثمانون األف و اإثنان و 
ع�ضرون درهماً و �ضبعون فل�ضاً( وبخالف ذلك فان املخطرة �ضتكون م�ضطرة اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى 

يف �ضبيل اإلزام املخطر اإليهما بالت�ضامن والتكافل باملبلغ املذكور بالإ�ضافة اإىل الر�ضوم وامل�ضاريف والفوائد.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن بالن�سر        

 8/2021/1223 عقاري جزئي  
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر

اإىل املدعى عليه / 1- �ضنان �ضاريكايا  - جمهول حمل الإقامة
ال�ضخ�ص  الواحد م�ضاهمه خا�ضة �ضركة  ال�ضخ�ص  اأن املدعى / �ضكاي كورت�ص ملالكها �ضركة ال�ضكوك الوطنية �ضركة  مبا 

الواحد �ص ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه بف�ضخ اتفاقية التاأجري الآجل املوقعة ما بني املدعية واملدعى عليه املوؤرخة يف  

التعاقدية الواردة بالإتفاقية احلا�ضرة باإلتزاماته  عليه  املدعى  التزام  لعدم   2016/04/30
واإع��ادة ت�ضجيل  الدعوى احلا�ضرة،  املدعى عليه كمالك للوحدة مو�ضوع  ا�ضم  الأرا�ضي والأم��الك لإلغاء  دائ��رة  خماطبة 

الوحدة رقم 1118 مب�ضروع اأبراج �ضكاي كورت�ص با�ضم املدعية B بالبلوك 
احلكم بعدم اأحقية املدعى عليه يف اإ�ضرتداد مبلغ 158.423.53 درهم املدفوع منه طبقا للمتفق عليه بالإتفاقية املرمة 
وفقاً للبند 6.3 منها. وكجزء من مقابل اإنتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ 2016/4/30.اإلزام املدعى عليه باأن 
يوؤدي اإىل املدعية مبلغ وقدره 150.000 درهم كتعوي�ص عن فرق �ضعر الوحدة ما بني فرتة البيع ال�ضابقة والتي مت فيها 
التوقيع على اإتفاقية التاأجري الأجل، وما بني الفرتة احلا�ضرة نظراً لأن املدعية �ضتخ�ضر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�ضابق 
نظراً لإنخفا�ص القيمة ال�ضوقية احلالية للعقار مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة، اإلزام املدعى عليه بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف 
-10-24 املوافق  الح��د  يوم  جل�ضة  لها  BUILDING_DESC& وح��ددت  فاأنت  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل 
اإدارة الدعوى مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك  09:00 �ضباحا يف مكتب  2021 ال�ضاعة 

من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على القل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
 �إخطار عديل بالوفاء 
برقم 2021/0018726

اأحمد  ال�ضيد  ال�ضناوي - م�ضري اجلن�ضية ب�ضفتي وكيل عن  ال�ضيد/ احمد يو�ضف حممد يو�ضف  املنذر: �ضا�ص للعقارات، بالوكالة 
خليفة بن ظاعن املهريي، مبوجب وكالة رقم )180175/1/2021( وب�ضفته وكيال عن ال�ضيد / خليفه �ضاعن عبداهلل املهريي 
دبي  بر   - دبي  العنوان:   - للعقارات  �ضا�ص  ب�ضفته مالك   ، دبي  88356/1/2010( م�ضدقة من حماكم   ( رقم  وكالة  مبوجب 
فاك�ص   ،  +97143986668 هاتف   -  11769 رق��م  بريد  �ضندوق   - املهريي  اهلل  عبد  �ضاعن  بن  خليفة  مكتب   - اله�ضيبة   -

dhahir@sasrealuae الإلكرتوين  الريد   0524370908 حممول   -  +97143986868
املنذر )اإليه( : حممد و�ضيم يا�ضني زبداين )م�ضتاأجر( العنوان: �ضقة رقم )2805( - برج بن ظاعن - البحرية - ال�ضارقة

هاتف: 0551584414 - 0552008198 - 05502008198
مو�ضوع الإنذار

اإنذار عديل بالإخالء ، و�ضداد القيمة الإيجارية املتاأخرة، ودفع امل�ضتحقات،
حيث اأن املخطر اإليه ي�ضتاجر من الوحدة املذكورة اأعاله، مبوجب عقد الإيجار رقم )3078097( - واملوؤرخ يف 26/07/2017، 
وذلك منذ الفرتة 29/07/2016 وحتى 28/07/2017 بقيمة اإيجارية قدرها 38000 درهم، )مرفق �ضورة العقد( وحيث 
اأن املخطر اإليه تخلف عن التجديد، ودفع بدل الإيجار امل�ضتحق منذ 26/11/2020، ومل يقم بتجديد العقد حتى الآن رغم بقائه 
يف العني و�ضغله لها، وحيث اأن املخطر ي�ضكو من تهربكم وعدم التزامكم بهذا اخل�ضو�ص، رغم توا�ضله معكم مرارا طيلة ال�ضهور 
و�ضداد  ال�ضواغل،  من  خالية  وت�ضليمها  املوؤجرة،  العني  اإخ��الء  يف  يرغب  العقار  مالك  مكتب  ب�ضفته  املخطر  ف��اإن   ، لذلك  املا�ضية. 
املتاأخرات الإيجارية، وامل�ضتحقات، مع فواتري ا�ضتهالك املاء والكهرباء حتى تاريخ الإخالء الفعلي خالل مدة )30 - ثالثون( يوما 
من ت�ضلمكم هذا الإنذار، واإل �ضوف ي�ضطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخالء وبدل العطل وال�ضرر، مع 

حتميل املنذر كافة ر�ضوم التقا�ضي ومقابل اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل     

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

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

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
Notification for attending videoconference

Case No. SHCFICIREA2021/0005189
Notification by publication in a wide spread newspaper
Upon the request of: plaintiff: Marjahan Akter Mohammad Yousuf 
To: Rustam Mahmood Azam
Requesting:
• Bind the defendant to pay AED 5120
• Bind the defendant to pay charges, expenses and attorney fees Notify the defendant 
with the hearing and statement
• The ruling shall have an immediate execution pursuant to Article 229 of section 5 
of Civil Procedure Law.
You are requested to attend the videoconference meeting No. EM00014136 dated 
28/10/2021 08:30 am in Sharjah Federal Court civil and commercial One-Day Circle 
5 via videoconference on Ministry of Justice website 
http://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/emeeting/search/ videoconference hearing 
portal, in person or to be represented by a legal attorney. Or you mat scan the QR code 
below. Meeting No. EM00014136
You can submit a plea to the case and attach all documents on the system after the 
court permission.
Customer Happiness Center / Shama Ahmed Rashed Alsalman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
An executed declaration against him by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
Suvarna Prashant SuradkarKhon Tishabova

Pay Notice in Case No. 0002617/ SHCEXCIREA2021-civil(partial)
To The convict: Suvarna Prashant SuradkarKhon Tishabova
As it is on the date that the attached judgment has been issued a copy of it against you in favor of 
the plaintiff
The executor 1: Al Nakheel Metal Works Industry LLC
2 2- Omar Sultan Obaid bin Tarish Al Muhairi,
33- James Thomas, Ben Willemman, Chaco Thomas, an Indian national,
4 4- Mahanen Pololi Vasudevan, Indian National, In the case referred to above
And since the aforementioned convicted person has applied for the execution of the aforementioned 
judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment requested to be executed is as 
follows: Grand total including fees and charges: 9700 dirham
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred to above 
within [15] days from
The date of your notice of this notification.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures 
prescribed by law against you.
The judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369

Real Estate Appeal 1427/2021/322
Service by publication details
To the appellee 1- Yasmeen Fatima Shakeel Ahmed Siddiqui

Unknown place of residence
Whereas the appellant  / Aqaar Corporation
Represented by
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 1143/2021 Real 
Estate Summary. The hearing of Monday 25-10-2021 at 10:00 
AM on the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be 
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369

Real Estate Appeal 1408/2021/322
Service by publication details
To the appellee 1-Ahmad Moeed Malik Abdulateef Malik 
Unknown place of residence
Whereas the appellant  / Aqaar Corporation
Represented by
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 1114/2021 Real 
Estate Summary. The hearing of Monday 25-10-2021 at 10:00 
AM on the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be 
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369

Real Estate Appeal 1201/2021/322
Service by publication details
To the appellee 1- Abubakar Qassim Cabdo 

Unknown place of residence
Whereas the appellant /Aqaar Corporation
Represented by
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 883/2021 Real Estate 
Summary. The hearing of Monday 25-10-2021 at 10:00 AM on 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
in case of your failure to do the same, you shall be trailed in 
absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369

Judicial Notice of Publication 
No. (8372/2021)

Notifying Party: GERAB SYSTEM TECHNOLOGY LLC
Notified Parties:
1- COVANSYS TECHNOLOGIES LLC
2- ANNIYUR RAMALINGM - Indian - cheque writer

(residence is unknown)
the Notifying Party notifies the Two Notified Parties to pay an 
amount of 110250 (One hundred ten thousand two hundred 
fifty Dirham) with the commercial interest as of the due date of 
the cheque until the full payment within 5 days from the date of 
receiving thereof. Otherwise, the Notifying Party will take all legal 
actions to serve its rights whatsoever and any other legal rights.
Notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
Real Estate Summary 1260/2021/18

Details of service by publication
To the defendant / 1-Muhammad Azeem Soomro 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff  / Aqaar Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 218,572), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
The hearing of Sunday 24-10-2021 at 08:30 AM on online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
Notifying the Defendant by Publication

Before Case Management Office, 
Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance

In Case No. AJCFICIREA2021/0003103, Civil Partial
To the Defendant: MUJIBA SIRAJ MOHAMED
Unknown address: Ajman, Al Bustan, Al Bustan St., next to Central Post 
Office, Makani: 4357211208
You or your authorized representative are required to appear before 
Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil Court of 
First Instance, Office No. (Case Manager Office No. 8) on 26/10/2021 
hearing, and submit plea on the case, along with all documents no later 
than ten days from the date of publication, in order to consider the above 
mentioned case in your capacity as the Defendant.
Note: Notification by Publication in two languages Arabic and English.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi
Issued on: 12/10/2021

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
Notification the Judgment by Publication Memorandum 

Issued by Sharjah Federal Court-Civil Court of First Instance 
In Case No. SHCFICIPOR2021/0005427 Commercial Partial

To: Defendants
1- AL MARWAN BLDG. MAT. TR. LLC - Address: 9319121
2-CHANDRA KANTA WAGLI - Address : 9319122
We would like to inform you that on 19/09/2021, this Court issued a judgment against 
you in the above mentioned Case for Al Nimr Steel Trading LLC as follows:

Judgment Wording
The Court, as in the presence of the Defendant, rules as follows:
-To keep the Two Defendants jointly under obligation under obligation to pay the 
Plaintiff an amount of AED 129289.96 with the legal interest at rate of 5% as of the 
date of registering the Case until the payment is made in full, subject to that this 
interest shall not exceed the original of the judged amount; and to pay the fees, the 
expenses an amount of AED 500 against the attorney fees.
This Judgment may be appealed within the legal period 30 days as of the day following 
publishing this notification.
Judge / Mohammed Hassan Al Marzouki
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
Declaration claimed by publication

The Case Management Office of the Sharjah Federal Court has the Federal 
Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIRECON2021/0007573
To the defendant: Riaz Ahmad Ahmad Hassan Arshad
Unknown place of residence: Dubai Arjan, Vincitore Boulevard Building, Apartment No. 226, 
my place number: 2269172608
Phone: 050/6760077 - 7437175/052
At the request of the plaintiff, Qaisar Mahmud Rehmat Ali. a Pakistani national 
He may file a lawsuit against you and demand it from you:
1. Obligating the defendant to pay an amount of 23,250 dirhams to the plaintiff in return for 
the value of 3 cheques cashed by the defendant from the plaintiff's account.
2. Re-delivery of 5 cheques (including the bounced check) in addition to the guarantee check 
of 6200 dirhams.
3. Obligating the defendant to pay court fees and expenses.
You are required to attend the 27/10/2021 hearing in front of the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, at exactly 08:30 am - Office No. 
Documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
consider the case whose number is mentioned above. As a defendant, the defendant announced 
the publication in both Arabic and English languages.
Judicial Services Office
 Aisha Ali Muhammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 10/ 2021  Issue No : 13369
Preliminary Notification by publication

Appeal No.: 320/2021/797- Personal Status and Inheritance Appeals
Considered in: First Personal Status Department - Appeal No. 88
Subject of the appeal: ((Appeal of the judgment issued in Case No. ((445/ 2021)) Conditions of Muslim 
souls, fees, expenses and fees)) The Appellant: Nahla Ki Abdel Nasser
Address: Emirates - Dubai Emirate Bur Dubai - Sheikh Zayed Road Street - api world tower building 
- 14th floor, office 1404b
Represented by: Hamid Mubarak, Yaqout Mubarak Al-Ghafli
The defendant: 1- Munib Muhammad Muhammad Kalathil - his capacity:
The defendant
Subject of the announcement: Since the above-mentioned appellant has instituted the above-mentioned 
lawsuit, and accordingly, we announce to you the following preliminary ruling:
The court decided to accept the appeal in form and in the matter, and before deciding on it, by warning 
the defendant to either reside with his appellant wife in the state in the residence he had prepared for her, 
or to transfer her to him to India after ensuring that the procedures for obtaining the visa and residence 
requirements and paying her expenses, travel expenses.
transportation and housing for her and the girl, or she was released in good faith. Or divorce her if the 
verdict was not implemented, and gave him three weeks for that from the date of publication, and set the 
10/11/2021 session to find out what had been done and kept the expenses and authorized the appellant 
to announce it by publishing in two newspapers, one of which was in English, and assigned her to 
archive the declaration duly in the system. And the court set a session for it on Wednesday, 10/11/2021 
at 10:00 am in the remote litigation hall, which can be accessed through the Dubai Courts website - 
public services - case hearings schedules
Prepared by: Hisham Abdul Karim Abdullah

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

�لعدد 13369 بتاريخ 2021/10/18 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 2052/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف   الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12

 / ل�ضركة  م�ضفي  تعيني   . م  م  ذ  الأزي���اء  لت�ضميم  اور�ضي   / �ضركة  ت�ضفية  و  بحل  احلكم  با�ضدار  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
اور�ضي لت�ضميم الأزياء ذ م م مهمته جرد ما لها من حقوق و ماعليها من التزامات ومتثيلها اأمام الغري واتخاذ كافة الإجراءات 
املن�ضو�ص عليها يف قانون ال�ضركات ب�ضاأن ت�ضفية ال�ضركة و اإ�ضهار انتهاء الت�ضفية يف ال�ضجل التجاري و�ضطب قيد ال�ضركة من 

ال�ضجل التجاري.الزام املدعى عليهما الأول و الثاين بكافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى / هناء حممد ظاهر بن ظاهر - عنوانه / اإمارة دبي - منطقة جمريا، جمريا الثالثة ، �ضارع رقم 15، فيال رقم 352. 

رقم مكاين: 3098591218 وميثله / يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر  
املطلوب اإعالنهم1- ارو�ضي لت�ضميم الأزي��اء ذ م م - �ضفته: مدعى علي ، 2 - لوجلني بيرت كامبيل - �ضفته : مدعى عليه ، 

�ضوزان اوبري لوغلني - �ضفته : مدعى علي مارثي  مرييل   -3
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 07-07-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح / 
&NAME_PARTY1 بحل وت�ضفية �ضركة اور�ضي لت�ضميم الأزياء وندب امل�ضفى �ضاحب الدور يف اجلدول املتخ�ض�ص 
اأ اأن يقدمه اخل�ضوم له من م�ضتندات اأخري  اأوراق الدعوى وم�ضتنداتها وما ع�ضي  ت�ضفية ال�ضركات لت�ضفيتها بالطالع على 
وح�ضر وجرد دفاترها و�ضجالتها وكافة موجوداتها واأ�ضولها وفح�ص ح�ضاباتها من خالل الطالع علي الدفاتر املحا�ضبية لها 
وحركة الإيرادات وامل�ضروفات وك�ضوف حركة احل�ضاب لدى البنوك و�ضول لبيان املركز املايل لها ثم بيان ما لها من اأموال لدى 
الغري وال�ضعي لتح�ضيلها واإيداعها ح�ضاب خا�ص بالت�ضفية لدي اأحد امل�ضارف ، وبيع : كافة موجوداتها املنقولة والعقارية باملزاد 
العلني واإيداع ح�ضيلة البيع بذلك احل�ضاب ، وكذا بيان ما عليها من التزامات للغري ودعوتهم لتقدمي طلباتهم والخطار عن 
الت�ضفية بالن�ضر ب�ضحيفتني حمليتني يوميتني لإعالم الدائنني غري معلومي العنوان والعمل علي �ضداد هذه الديون والوفاء 
اأو عناوينهم  الدائنني  املنازعة وكذا تلك غري معلومة  الف�ضل يف  املتنازع عليها حلني  بالديون  واإي��داع مبالغ كافية للوفاء  بها 
ال��واردة بعقد  وختاما بيان ح�ضة كل من ال�ضركاء يف ال�ضركة بعد الت�ضفية من حيث املك�ضب واخل�ضارة يف �ضوء ن�ضب التوزيع 
التاأ�ضي�ص ويقوم بتوزيعه عليهما ، وعلية انهاء الت�ضفية خالل �ضتة اأ�ضهر يقدم بعدها ح�ضابا ختاميا لها ثم يقوم ب�ضهر احلكم 
م�ضروفات  عاتق  علي  واأ�ضافتها  للم�ضفى  كاأتعاب  دره��م  اآلف  ع�ضرة  مبلغ  وق��درت  به  ال�ضركة  قيد  ل�ضطب  التجاري  بال�ضجل 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما    . املحاماة  اأتعاب  مقابل  دره��م  واأل��ف  امل�ضروفات  عليهما  املدعى  واألزمت  الت�ضفية 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

لإعالناتكم يف 

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

email:advt@alfajrnews.ae
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يوجد يف �ملتو�سط ثالثة ماليني غدة عرقية يف ج�سم �لإن�سان، و�أثناء ممار�سة �لريا�سة 
ميكنك �أن تفقد ما بني 700 مل و1.5 لرت من �لعرق يف �ل�ساعة.

ونتعرق يف جميع �أنحاء �أج�سامنا، لنهد�أ ونحافظ على رطوبة ب�سرتنا، ولكن، هناك ثالثة 
 ،apoeccrine أنو�ع خمتلفة من �لغدد �لعرقية: �لغدد �ملفرزة و�لغدد �ملفرتزة، وغدد�

�لتي تفرز �لعرق، وهي موجودة يف �لثدي و�لوجه وفروة �لر�أ�ض و�لإبطني.وميكن 
�أن يكون �ل�سعور باحلر�رة و�لتعرق �أمر� جيد� يف �لظروف �ملنا�سبة: مثل �لتعرق 

يف �سالة �لألعاب �لريا�سية.
ولكن، �إذ� بدت ر�ئحة �لعرق خمتلفة، فقد يرجع ذلك �إىل م�سكلة �سحية.

ملاذ� قد تبدو ر�ئحة �لعرق حام�سة؟
ميكن اأن تنتج رائحة اجل�ضم احلام�ضة عن التعرق اأكرث.

وكلما زاد تعرقك، زاد اختالط عرقك بالبكترييا التي تعي�ص 
عادة على ب�ضرتك، ما يت�ضبب يف الرائحة احلام�ضة.

وميكن اأن يكون هذا نتيجة حالة ت�ضمى فرط التعرق، ما 
ي�ضبب التعرق املفرط. وميكن اأن ي�ضاهم تناول الأطعمة 

الالذعة مثل الثوم يف هذه الرائحة اأي�ضا.

ر�ئحة  مثل  �لعرق  ر�ئحة  تكون  مل��اذ� 
�لبول؟

من  العالية  امل�ضتويات  ت���وؤدي  اأن  ميكن 
بول  رائ���ح���ة  اإىل  ال���ع���رق  الأم���ون���ي���ا يف 

اأنها  ال���وا����ض���ح  م����ن  وال����ت����ي  ب���اه���ت���ة، 
مزعجة.

ولكن العرق الذي تنبعث منه رائحة 
يكون  اأن  مي��ك��ن  ال��ب��ول 

اأي�����ض��ا من 

اأعرا�ص �ضيء اأكرث خطورة. وميكن لأمرا�ص الكبد والكلى 
اأن ت�ضبب رائحة كريهة وغريبة.

واإذا كان الكبد اأو الكليتان ل تعمالن ب�ضكل �ضحيح، ميكن 
اأن ترتاكم ال�ضموم التي ُتر�ّضح من اجل�ضم ب�ضكل طبيعي.

اأو  الأم��ون��ي��ا  مثل  ال��ع��رق  برائحة  ذل��ك  يت�ضبب  اأن  وميكن 
البول.

�لعرق  ر�ئ��ح��ة  تبدو  مل��اذ� 
مثل خمرية �خلبز؟

ت���ع���ت���ر اخل����م����رية 
م�����ن امل���ك���ون���ات 
ئي�ضية  لر ا
ل�����رائ�����ح�����ة 
اخل������ب������ز 

ع��ن��دم��ا تظهر على  �ضهية  اأق���ل  ب��ال��ت��اأك��ي��د  وه���ي  ال��ل��ذي��ذة، 
ج�ضمك.

اأو  املهبلية  اخل��م��رية  ب��ع��دوى  الإ���ض��اب��ة  تت�ضبب  اأن  وميكن 
ت�ضبه  العرق  رائحة  الإب��ط��ني يف جعل  ع��دوى اخلمرية يف 

رائحة خمرية اخلبز.

ملاذ� ر�ئحة �لعرق مثل �خلل؟
ببع�ص احلالت  م��رت��ب��ط��ة  اخل���ل  رائ��ح��ة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 

ال�ضحية املختلفة.
كليتاك غري  تكون  فقد  الكلى،  كنت م�ضابا مبر�ص يف  اإذا 

قادرتني على تك�ضري مادة كيميائية ت�ضمى اليوريا.
و�ضيقوم ج�ضمك بعد ذلك باإفراز اليوريا من خالل البول 

والعرق - ما يت�ضبب يف احل�ضول على رائحة ت�ضبه اخلل.
العرق  رائحة  جعل  يف  اأي�ضا  ال�ضكري  مر�ص  يت�ضبب  وق��د 
اأكرث نفاذة وخال من املعتاد. وذلك لأن امل�ضتقلبات، مبا يف 

ذلك الأ�ضيتون، ُتطلق يف العرق.
اجل�ضم  لرائحة  اآخ��ر  �ضببا  امل�ضعرات  داء  يكون  اأن  وميكن 
ال�ضبيهة باخلل. وهذه عدوى بكتريية ت�ضيب �ضعر الإبط.

ملاذ� قد تبدو ر�ئحة �لعرق حلوة؟
اإذا كانت رائحة العرق اأو الأنفا�ص حلوة ب�ضكل غري عادي، 
جمرى  يف  الكيتونات  ع��دد  ارت��ف��اع  ب�ضبب  ه��ذا  يكون  فقد 

الدم.
وقد يبدو من اجليد اأن تكون رائحتك حلوة باملعنى 
احل�����ريف ل��ل��ك��ل��م��ة، ول���ك���ن مي��ك��ن اأن ت���ك���ون يف 
ال��واق��ع عالمة على ح��الت طبية خطرية 
غ���ري اخلا�ضع  ال�����ض��ك��ري  م���ر����ص  م��ث��ل 

لل�ضيطرة.

العرق  اإف���راز  ع��ن  التوقف  ميكن  كيف 
ذي الرائحة الكريهة؟

معظم  متكرر:  ب�ضكل  ال�ضتحمام    •
روائح العرق �ضببها البكترييا املوجودة 

على اجللد.
وم�ضادات  ال��ع��رق  م��زي��ل  ا���ض��ت��خ��دام   •
�ضرب  امل��اء:  من  املزيد  التعرق.• ا�ضرب 
ب�ضكل  ال��ع��رق  �ضيخفف  امل���اء  م��ن  امل��زي��د 

اأكر، ما يجعل الرائحة اأقل و�ضوحا.
لنظامك  مي��ك��ن  ال��غ��ذائ��ي:  ال��ن��ظ��ام    •
ال��ع��رق، وميكن  اأن يغري رائ��ح��ة  ال��غ��ذائ��ي 
اأن ي��وؤث��ر ت��ن��اول ال��ك��ث��ري م��ن ال��ل��ح��وم على 

مقدار تعرقك ورائحته.

�لأ�سباب �خلم�سة  لر�ئحة �لعرق 

 مب تلّمح لك رائحة ج�صمك عن �صحتك؟!

يف  الروفي�ضورة  بوغوجيفا،  اآل  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
والتكنولوجيا  للتغذية  الفدرالية  البحوث  مركز 
يف  بتناولها  يو�ضى  التي  ال�ضكر  كمية  اأن  احليوية، 

اليوم يجب األ تزيد عن 50 غراما.
املق�ضود  اأن  اإىل  مو�ضحة،  ال��روف��ي�����ض��ورة  وت�ضري 
اليوم ت�ضمل  بتناولها يف  التي يو�ضى  ال�ضكر  بكمية 
ال�ضكر امل�ضاف اإىل املنتجات الغذائية خالل عملية 
والن�ضاء  والغلوكوز  والفركتوز  ال�ضكروز   - الإن��ت��اج 

والع�ضل.
وتقول، "�ضمن احلد املو�ضى به ، ميكن اأن يتواجد 

والأ�ضحاء،  للمر�ضى  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال�ضكر 
الأم����را�����ص واحل�������الت. وت�ضمل  ب��ع�����ص  ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء 
ال�����ض��م��ن��ة، وم��ت��الزم��ة ال��ت��م��ث��ي��ل ال��غ��ذائ��ي، ومر�ص 
كمية  حتديد  "عند  مو�ضحة،  ال�ضكري".وت�ضيف 
التي  ب��الع��ت��ب��ار،  العليا  احل���دود  اأخ���ذ  يجب  ال�ضكر 
تعادل حاليا 10 باملئة من ال�ضعرات احلرارية التي 

حتتويها املواد الغذائية، اأو 50 غراما يف اليوم".
وت�ضري، اإىل اأن الأ�ضخا�ص الذين يهتمون ب�ضحتهم، 

عادة يركزون على معايري منخف�ضة.
ين�ضح  للكربوهيدرات،  كم�ضدر  "ال�ضكر  وت��ق��ول، 

الألياف  ت�ضمل  التي  ال�ضكاريد،  بعديد  با�ضتبداله 
الغذائية املوجودة يف منتجات احلبوب الكاملة ويف 

الفواكه واخل�ضروات".
وت�ضيف، يحتاج ال�ضخ�ص ال�ضليم اإىل كمية حمدودة 
للج�ضم.  ال�ضروري  للغلوكوز  كم�ضدر  ال�ضكر  من 
ب�ضبب حمية  الغلوكوز  يف  احل��اد  النق�ص  عند  لأن��ه 
م�ضتوى  انخفا�ص  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  معينة،  غ��ذائ��ي��ة 
ال�ضكر يف الدم، ما ينتج عنه �ضعف عام، اعتام الروؤية 
يحتوي  م�ضروب  تناول  يجب  احلالة  ه��ذه  ولعالج 

على ال�ضكر، مثل ال�ضاي.

ما كمية ال�صكر التي ميكن 
التغذية تناولها يف اليوم ب�صكل �صحي؟ �ضافيليفا، خبرية  داريا  الدكتورة  اأعلنت 

اأن  ال��غ��ذائ��ي��ة، مي��ك��ن  امل����واد  اأن بع�ص  ال��رو���ض��ي��ة، 
ت�ضبب الإدمان.

"�ضبوتنيك"،   وت�ضري اخلبرية يف حديث لراديو 
اإليها  اأن هناك بع�ص املواد الغذائية ينجذب  اإىل 
اأ�ضباب  ل��ه��ا  ال��ظ��اه��رة  ب��ا���ض��ت��م��رار.وه��ذه  ال��ن��ا���ص 

نف�ضية واأ�ضباب كيميائية حيوية.
�ضخ�ص  ك��ل  ي�ضبح  اأن  ميكن  عمليا  ل��ه��ا،  ووف��ق��ا 
التحكم  ي���ج���ب  ل���ذل���ك  ال�������ض���ك���ر،  ع���ل���ى  م���دم���ن���ا 

با�ضتهالك احللويات.
وتقول، "ميكن التخل�ص من هذا الإدمان خالل 
فرتة طويلة. لأن الدماغ يحب الطاقة الب�ضيطة 
لي�ص  وبالطبع  ال�ضكر.  مثل  واملتوفرة  وال�ضهلة 
الدماغ وحده من يحتاج اإىل احللوى، بل واأي�ضا 
م��ي��ك��روب��ي��وم الأم����ع����اء، ال����ذي ي��ع��ت��اد ع��ل��ي��ه عند 

الإفراط بتناول ال�ضكر على مدى �ضنوات".
الألبان.  منتجات  اأي�ضا  ي�ضمل  وه��ذا  وت�ضيف، 
مفيدة  الأل���ب���ان  منتجات  ت��ك��ون  "براأي  وت��ق��ول، 
لحتوائها  العالجية.  ب��اجل��رع��ات  تناولها  عند 
على ن�ضبة عالية من �ضكر الالكتوز، الذي ي�ضبب 
اأي�ضا. كما حتتوي منتجات  الإدم��ان على ال�ضكر 
حليب  لأن  طبيعية.  اأفيونية  م��واد  على  الأل��ب��ان 
احل��ي��وان��ات ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���واد خم���درة خفيفة 
ت�ضمى كا�ضومورفني. وهذه مواد مهدئة وت�ضاعد 
تناول  الكثريون  يحب  لذلك  ال���ض��رتخ��اء.  على 
منتجات الألبان ليال، وهذا ي�ضري اإىل اأنها ت�ضبب 
الرغبة  ه��ذه  التعامل مع  لذلك يجب  الإدم���ان. 
اأن منتجات  ال��رغ��م م��ن  ب��ح��ذر، ع��ل��ى  ال�����ض��دي��دة 

الألبان املخمرة مفيدة لل�ضحة".
وت�����ض��ي��ف اخل���ب���رية، ون��ف�����ص امل�����ض��ك��ل��ة م���ع اخلبز 
واملعجنات الأخرى. فمن جانب ل حاجة للتخلي 
ع���ن ت��ن��اول��ه��ا، وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر ي��ج��ب النتباه 
اإىل رغبة ل ميكن  لكي ل يتحول حب املعجنات 

التي  اخلبز،  منتجات  وخا�ضة  عليها،  ال�ضيطرة 
اأن  لأن��ه��ا ميكن  اإن��ت��اج��ه��ا،  اخل��م��رية يف  ت�ضتخدم 

ت�ضبب الإدمان اأي�ضا.
الإدم��ان، وعند  الأبي�ص  الدقيق  "ي�ضبب  وتقول، 

مزدوجة.  �ضربة  ي�ضبح  اإل��ي��ه  اخل��م��رية  اإ���ض��اف��ة 
تناول  التخلي عن  الكثريين  ي�ضعب على  لذلك 
اخلبز، لأن الإدمان عليه اأقوى من الإدمان على 

احللويات".

مواد غذائية ت�صبب الإدمان
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•• اأبوظبي- وام: 

ت�سارك جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب يف مركز �أبوظبي للغة �لعربية، �لتابع لد�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي، 
يف �لن�سخة �ل�� 73 من معر�ض فر�نكفورت �لدويل للكتاب 2021، �لذي ُتقام فعالياته بني 20 - 24 �أكتوبر �جلاري 

حتت �سعار “�إعادة �للقاء«.
وت�سارك �جلائزة مبن�سة خا�سة �سمن جناح مركز �أبوظبي للغة �لعربية �مل�سارك يف �ملعر�ض، لتقدم �أجندًة حافلة 
�ملو�سوعات  �أبرز  من  �لتي تت�سمن تنظيم ثالث جل�سات حو�رية، تغطي جمموعة  �لنوعية  �لثقافية  بالفعاليات 

�لتي ترثي نقا�سات �ملعر�ض، وت�ستقطب �هتمام زّو�ره من �ملوؤلفني و�لنا�سرين على حد �سو�ء.

ثقافة وفن�ن
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•• ال�سارقة-وام: 

الرفاعي  طالب  الكويتي  الأدي���ب  اختيار  ع��ن  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  اأعلنت 
�ضخ�ضية العام الثقافية لفعاليات الن�ضخة ال�40 من معر�ص ال�ضارقة الدويل 
للكتاب الذي يقام هذا العام حتت �ضعار “هنا.. لك كتاب”، خالل الفرتة من 

13 نوفمر املقبل يف مركز اإك�ضبو ال�ضارقة. حتى   3
وجاء اختيار طالب الرفاعي �ضخ�ضية العام الثقافية للمعر�ص تقديرا مل�ضريته 
الأدب��ي وتدري�ص فنون  الق�ضرية والنقد  الرواية والق�ضة  الإبداعية يف كتابة 
الكتابة الإبداعية ودوره يف التجديد يف الأدب اخلليجي ونقل جماليات املكان 
ونظريه  العربي  الثقايف  احل��راك  بني  توا�ضل  وبناء ج�ضر  اأهله  ثقافة  وعمق 

الغربي خالل اأكرث من ثالثة عقود متوا�ضلة.
– روؤية  الغد  ل��ون  بعنوان خطف احلبيب وكتاب  رواي��ة  اأعماله  اأح��دث  وم��ن 
انت�ضارا وح�ضورا  �ضردية حققت  اإ�ضدارات  وله  كورونا  بعد  ملا  العربي  املثقف 
و”الثوب”  ال�ضم�ص” و”�ضرقات �ضغرية  “ظل  القراء منها  اأو�ضاط  كبريا يف 

واأعمال اأخرى مثل “امل�ضرح يف الكويت: روؤية تاريخية«.
روايته  ع��ن  الكويت  2002 يف  ع��ام  الآداب  ال��دول��ة يف  ج��ائ��زة  الرفاعي  ون��ال 
“رائحة البحر” وكان رئي�ضا للجنة حتكيم اجلائزة العاملية للرواية العربية 
يف  للجائزة  الطويلة  الهنا” للقائمة  “يف  روايته  وتر�ضحت   2010 العام  يف 

العام 2016.

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  يف  والفنون  الثقافة  لإدارة  مديرا  وعمل 
 2003 عامي  “الفنون” بني  جلريدة  وم�ضت�ضارا  ومديرا  بالكويت  والآداب 
و2008 واإىل جانب اإىل ان�ضغاله الدائم والغزير بالكتابة الروائية له العديد 
امللتقى للق�ضة الق�ضرية  من الأبحاث الأدبية والتاريخي و هو رئي�ص جائزة 

العربية.
قال  امل��ع��ر���ص،  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  لزينة  الثقافية  ال��ع��ام  �ضخ�ضية  اختيار  وح��ول 
اأن  “ ن�ضعى  للكتاب..  ال�ضارقة  رئي�ص هيئة  العامري  اأحمد بن ركا�ص  �ضعادة 
يظل معر�ص ال�ضارقة الدويل للكتاب من�ضة لتكرمي رموز الإبداع يف الثقافة 
املكتبات  اإىل  اأ�ضافوا  الذين  والنقاد  واملفكرين  الأدب��اء  من  والعاملية  العربية 
ال�ضاحة  اأ�ضيلة تك�ضف عن ثراء  بالتنوع ويرفدها بتجارب  العاملية ما يغنيها 
الأدبية فتكرمي العقول امل�ضتنرية والنماذج املبدعة تقليد �ضنوي رافق معر�ص 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤى  ليج�ضد  انطالقه  منذ  للكتاب  ال��دويل  ال�ضارقة 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة جتاه 
الثقافة  بواقع  النهو�ص  يف  دوره��م  وتكرمي  والثقافة  الأدب  برموز  الحتفاء 
العربية«. واأ�ضاف اإن التكرمي هذا العام هو احتفاء با�ضم اأدبي جتاوز ح�ضوره 
املحلي واخلليجي اإىل امل�ضهد الثقايف العربي وهو الأديب طالب الرفاعي الذي 
ا�ضتطاع اأن يثبت لالأجيال اجلديدة اأن املراهنة على الكلمة والإبداع اجلميل 
الإن�ضاين  امل�ضرتك  على  قائم  اأو���ض��ع  ع��امل  اإىل  والفنان  الكاتب  جتربة  تنقل 

واحل�ضاري.

مبا�ضرًة  الإجنليزية  باللغة  النقا�ضية  اجلل�ضات  هذه  و�ضُتبّث 
بعد  العربية  باللغة  و�ضُتعر�ص  ف��ران��ك��ف��ورت،  ا�ضتديو  ع��ر 
اإي�ضالها  ل�ضمان  اليوتيوب  على  اجلائزة  قناة  عر  انتهائها 

لأكر عدد من اجلمهور من حول العامل.
ال��ع��ام جلائزة  الأم���ني  ب��ن متيم،  ال��دك��ت��ور علي  وق��ال �ضعادة 
العربية:  للُّغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  رئي�ص  للكتاب  زاي���د  ال�ضيخ 
معر�ص  يف  بامل�ضاركات  ح��اًف��ال  ت��اري��ًخ��ا  اجل��ائ��زة  متتلك   “
ف��ران��ك��ف��ورت ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب؛ ال���ذي ُي��ع��ّد واح�����ًدا م��ن اأهم 
يف  م�ضاركتنا  وحتظى  والن�ضر.  الأدب  يف  العاملية  الأح����داث 
له من  هذا احلدث العاملي باأهمية بالغة بالن�ضبة لنا؛ ملا ُي�ضكِّ
من�ضة مثالية لتحقيق مهمتنا املتمثلة يف تعزيز مكانة اللُّغة 
والأدب العربي على م�ضتوى العامل؛ ل �ضيما اأنه يجمع نخبًة 
من كبار املوؤلفني والنا�ضرين وال�ضخ�ضيات املوؤثرة من العامل 
العالقة  واأّن  ال��ق��ّراء حتت مظلة واح��دة. خا�ضة  الأدب��ي مع 
بني الثقافتني العربية والأملانية متاأ�ضلة ذات جذور عميقة، 
ات املعرفية الرائدة  ون�ضهد اليوم من خالل ما توفره املن�ضّ
عاملياً مزيداً من التالقي بني الأدبني العربي والأمل��اين، مبا 
املتمثلة  للجائزة  الرئي�ضة  املهمة  م��ع  كبري  ب�ضكل  ي��ت��واف��ق 
جميع  م��ن  باملوؤلفني  والح��ت��ف��اء  الثقايف،  التبادل  تعزيز  يف 
العربية  واحل�ضارة  الثقافة  عن  يكتبون  ممن  العامل  اأنحاء 

بلغاتهم».
وُتعقد اجلل�ضة الأوىل للجائزة حتت عنوان: “ الأدب العربي ل 
حدود لالإبداع “ يوم 21 اأكتوبر يف متام ال�ضاعة 11 �ضباحاً 

“بيبلي�ضينغ  جملة  م��ع  بالتعاون  وُت��ق��ام  الإم����ارات،  بتوقيت 
بري�ضبكتيفز”، املجلة الأمريكية الرائدة يف قطاع ن�ضر الكتب 
العاملية والتابعة ملعر�ص فرانكفورت للكتاب. وتبحث اجلل�ضة 
كبار  الكثري من  اأعمال  دون ترجمة  التي حَتول  الأ�ضباب  يف 
الكّتاب العرب وو�ضولها اإىل العاملية، وُترّكز على اآليات متكني 
النا�ضرين للتعرف على اأبرز اأعمال الأدب العربي الكال�ضيكّية 
ُيدير  و  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ث��ق��اف��ة  اإث�����راء  ال��ت��ي ميكنها  واحل��دي��ث��ة 
“بيبلي�ضينغ  جملة  حترير  رئي�ص  اأندر�ضون،  بورتر  اجلل�ضة 
بالنك�ضيب،  كيفن  م��ن:  ك��لٌّ  فيها  وُي�����ض��ارك  بري�ضبكتيفز”، 
ال�ضاعر والناقد واملرتجم، وهو اأي�ضاً اأ�ضتاذ م�ضاعد يف الأدب 
العربي يف جامعة بريغهام يونغ الأمريكية، وت�ضيب رو�ضيتي، 
جري�ضاتي،  ويا�ضمينة  العربي،  الأدب  مكتبة  حترير  مدير 

مديرة الن�ضر يف �ضتوريتل دبي وموؤ�ض�ضة وكالة راية الأدبية.
الكتب  “ن�ضُر  م��و���ض��وع  للجائزة  الثانية  اجلل�ضة  وت��ت��ن��اول 
اأيام  ثالث  يف  ُتعقد  التي  والتحديات” -  الفر�ُص   - العربية 
بتوقيت  ظ��ه��راً   2 ال�ضاعة  يف  اأك��ت��وب��ر   22 ب��ت��اري��خ  امل��ع��ر���ص 
م بالتعاون مع موؤ�ض�ضة “ليتروم الثقافية”  الإمارات، وُتَنظَّ
التابعة ملعر�ص فرانكفورت للكتاب - الأ�ضباَب املعيقة لدخول 
اأعمال الأدب العربي اإىل الأ�ضواق الغربية، وماهي العناوين 
واملو�ضوعات التي تثري اهتمام القراء العامليني وحتّقق مبيعات 
جيدة، وكيف ميكن دعم ن�ضر الأدب العربي يف اخلارج. وعلى 
عرٍب  غري  ملوؤلفني  كتباً  اجلل�ضة  �ضت�ضتعر�ص  معاك�ص،  نحو 
موؤهلة مبو�ضوعاتها املعرفية وعناوينها ال�ضيقة لأن حتظى 

باهتمام القّراء العرب.
وي��ت��ح��دث يف اجلل�ضة ك��لمٌ م��ن ر���ض��ا الأم����ري، ال��ن��ا���ض��رة يف دار 
اجلديد، الدار الفائزة بجائزة ال�ضيخ زايد للكتاب عام 2021 
جري�ضاتي،  ويا�ضمينة  الثقافية،  والتقنيات  الن�ضر  ف��رع  يف 
مديرة الن�ضر يف �ضتوريتل دبي، وموؤ�ض�ضة وكالة راية الأدبية، 
فريلج” الأملانية،  “هيرنيك  جملة  حمرر  �ضالبي،  وبيريو 
فيما تدير اجلل�ضة لينا بوب، املحررة ال�ضحفية يف �ضحيفة 

./FAZ/ فرانكفورتر الأملانية
الطفل  “كتاب  مو�ضوع  للجائزة  الثالثة  اجلل�ضة  وتناق�ص 
بالتعاون  ُت��ق��ام  ال��ت��ي  الفكرة”  وتعقيد  ال�����ض��رد  تب�ضيط  ب��ني 
متام  يف  اأكتوبر   22 الثقافية” ي��وم  “ليتروم  موؤ�ض�ضة  مع 
لتطوير  ال��ك��ب��رية  الأه��م��ي��َة   ، الإم�����ارات  بتوقيت   3 ال�����ض��اع��ة 
لالأطفال،  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال  كتابة  يف  املتخ�ض�ضني  م��ه��ارات 
حتّديات  منها،  حم���اور؛  ع��دة  املتحدثون  �ضي�ضتعر�ص  حيث 
تاأليف كتب اأدب الطفل وترجمتها ون�ضرها، نوع الأدب الذي 
ُيعد منا�ضباً لالأطفال، وما ال�ضكل الذي يجب اأن يتخذه من 

الناحية اللغوية وال�ضردية والعالقة بني الن�ص وال�ضورة.
وت�ضهد اجلل�ضة التي ُتديرها املرتجمة ليلى �ضّماع، م�ضاركة 
بجائزة  ال��ف��ائ��زة  والفنانة  الكاتبة  ب��رك��ات،  ابت�ضام  م��ن:  ك��لٍّ 
ال�ضيخ زايد للكتاب 2020 لأدب الطفل عن كتابها: “الفتاة 
الليلكية”، وجميد مهيت، النا�ضر واملدير التنفيذي لدار ن�ضر 
املوؤلف واملرتجم �ضليمان  اإىل  فريلج” بالإ�ضافة  “�ضوجيت 

توفيق.

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب ت�صارك يف معر�ص فرانكفورت للكتاب 2021

•• ال�سارقة –الفجر:

األقت الكاتبة والأديبة الإماراتية هيفاء �ضلطان الدح حما�ضرة 
بعنوان »الت�ضجيع على القراءة« وذلك �ضمن فعاليات مبادرة 
باإيجابيتنا ن�ضنع الأمل التي اأطلقها �ضفراء ال�ضالم بال�ضارقة 
�ضمن برنامج التوعية والتثقيف للمجتمع مبنا�ضبة اأكتوبر 
اآل  �ضلوى  بال�ضارقة بح�ضور  بوينت�ص  فور  ال��وردي يف فندق 
مر�ص  من  الناجيات  واإح��دى  ال�ضالم  �ضفراء  رئي�ضة  رحمه 
املحلي  املجتمع  اأف���راد  م��ن  كبري  ع��دد  مب�ضاركات  ال�ضرطان 

الإماراتي بال�ضارقة والإمارات املجاورة  .
وا���ض��ت��ه��ل��ت امل��ح��ا���ض��رة ب��ال��ت��ع��ري��ف ب��اأه��م��ي��ة ال���ق���راءة وطرق 
هي  باأنها  اإي��اه��ا  وا�ضفة  اجلميع  قبل  م��ن  عليها  الت�ضجيع 
�ضابغ  العطاء،  غزير  معينا  يعتر  ال��ذي  اللغوي  الفن  ذل��ك 
اأنها  الأخ���رى،  الفنون  بقّية  عنا�ضرها  ت�ضتمد  ومنه  امل���دد، 
املورد الذي ينهل منه الإن�ضان ثروته  اللغوّية. واملنهل الذي 
العلم  ث��روات  املعرفة وينهل من معينها  يرت�ضف منه رحيق 

وا�ضتق�ضاء املعلومات عرها .

ال��ق��راءة والكتابة يف  :«ت��اأت��ي  ال��دح  الكاتبة  هيفاء  واأ���ض��اف��ت 
ا�ضتقبال  كمهارتي  اأه��م��ي��ة،  العربية  اللغة  م��ه��ارات  مقدمة 
امليادين، وتعّلمها لي�ص  التعّلم يف كّل  بوابه  واإنتاج، فالقراءة 
لذاتها فح�ضب، ولكن لغريها اأي�ضاّ من �ضنوف املعرفة، كما 
اأن الكتابة اإنتاج لهذه املعرفة، وتعبري عن مقدار ما اكت�ضب 
ال��ق��راءة مفتاح  كانت  ف���اإذا  املعرفة،  ه��ذه  م��ن  املتعلم ومت��ّث��ل 
التعلم، فاإن الكتابة هي التعّلم ذاته، اأ�ضف اإىل هذا ما تّت�ضم 
اللغوية   امل��ه��ارات  اكت�ضاب  تعدد  يف  والكتابة من  ال��ق��راءة  به 
املوارد العلمية فيها  وتعّقد يف العمليات ال�ضتيعابية لبع�ص 

اإن مل يكن القارئ يتقن فن القراءة«.
العلوم  كنز  تعد  ال���ق���راءة   ب���اأن  ال���دح  هيفاء  الكاتبة  وق��ال��ت 
اأنه  اإىل  م�����ض��رية  وامل��ع��رف��ة  للعلم  الأول  امل�����ض��در  وه���ي  ك��اف��ة 
بقدر م�ضدر الثقافة ما يف ينابيعها من عذوبة و�ضال�ضة يف 
الفهم والإدراك ملعانيها ، ودقة و�ضفاء ورونق وبهاء يف انتقاء 
اللغوي من بالغة  وف�ضاحة بقدر ما  التعبري  مفرداتها يف 
تعطى للكالم والكتابة، بل وال�ضتمتاع بها  عند �ضماعها دور 
هام يف ا�ضتيعاب واإدراك مفاهيمها   ل �ضيما اإذا كانت القراءة 

والكتابة  بالعامية  التحّدث  م��ن   اأف�ضل  تعد  فهي  جهرّية، 
ا�ضتخراج  ال���ذي يح�ضن  ل��ل��ق��ارئ  ال���ض��ت��م��اع  اأن  م��وؤك��دة  ب��ه��ا  
اأنه �ضيكون ممتع  احلروف بلفظ �ضليم  من الأهمية مبكان 
ومفيد،بعك�ص اإذا اأختلط الأمر  ومل ترتبط روافدها مبعنّي 

القراءة، واإذا مل تلتق جماريها مع غدير القراءة.
التنمية  القراءة تعد جزء ل يتجزاأ من  باأن  الكاتبة   واأكدت 
اإىل  كافة  املجتمع  ب��ع��ودة  �ضوى  تتحقق  ل��ن  وال��ت��ي  الب�ضرية 
املتوفرة  وامل�ضادر  الكتب  خ��الل  من  املعرفة  لزيادة  ال��ق��راءة 

الأخرى 
ولي�ص  الكتب  ق���راءة  يف  ال��ت��ن��وع  اأه��م��ي��ة  اإىل  اجلميع  ودع���ت 
اأهمية الرتكيز على الجتاه  الجت��اه لنوع واحد فقط،  مع 
والثقافية وذلك  العربية  واللغة  والتاريخية  العلمية  للكتب 
لتو�ضيع مدارك القارئ من خالل القراءة التي هي    عبارة 
اأف����راد املجتمع ل��ع��ودة حب  اأن ن��زرع��ه��ا يف  ع��ن ب���ذرة ن��ح��اول 

القراءة للكتب،
وا�ضتف�ضارات حول حمتواها  املحا�ضرة عر�ص جتارب  تخلل 

وحماورها التي عر�ضتها الكاتبة.

•• ال�سارقة –الفجر:

ال�ضارقة  لهيئة  التابع  ال�ضارقة  تلفزيون  يبثه  الذي  »اإ�ضراقة«    يفتح برنامج 
9:30 م�ضاء،  ال�ضاعة  اأ�ضبوع يف متام  لالإذاعة والتلفزيون يوم الأحد من كل 
من  وغ��ريه��ا  امل��ت��ع��ددة،  الآداب والفنون  ب��ني  جديدة، تتنوع  ثقافية  ن��واف��ذ 

املوا�ضيع املرتبطة بالثقافة والفكر.
اأن تخطر على ذهن اأي  الت�ضاوؤلت التي ميكن  على بع�ص  الرنامج  ويجيب 

فرد حول امل�ضهد الثقايف، ويحاول تب�ضيط املفاهيم، من خالل حوار تفاعلي مع 
�ضخ�ضيات فنية واأدبية، تتحدث عن جتاربها.

ويخرج الرنامج الذي تعده وتقدمه علياء املن�ضوري، يف تقدميه من نطاق 
�ضيف،  ك��ل  اهتمام  م��ع  تتنا�ضب  ال�ضارقة  يف  خمتلفة  م��واق��ع  اإىل  ال�ضتديو، 
والبيوت  الثقافية،  ال�ضروح  يف  وال���رواد  واملبدعني  والكتاب  الأدب���اء  فيحاور 

الرتاثية، وغريها من املعامل يف الإمارة.
ويتناول الرنامج، موا�ضيع متنوعة تركز على �ضرورة الوعي والرتقاء بفكر 

وم�ضهد  بالفل�ضفة،  الت�ضكيلي  الفن  عالقة  للم�ضتقبل،  روؤيتنا  مثل  الإن�ضان، 
الق�ضة الق�ضرية يف الإمارات، وترميم املباين، واأهمية النقد الأدبي يف تطور 
عر  الرنامج  حلقات  جميع  م�ضاهدة  للجمهور  الثقافية.  وميكن  احلركة 
 https://maraya.sba.net.ae/title/407 »م��راي��ا«  تطبيق 
ة ومكتبة رقمية ت�ضّم جميع  الذي خ�ض�ضته الهيئة ب�ضكل جماين ليكون من�ضّ
لالإذاعة  ال�ضارقة  هيئة  ق��ن��وات  تبثها  التي  وال��رام��ج  وامل�ضل�ضالت  الأع��م��ال 

والتلفزيون طيلة العام.

�سمن فعاليات مبادرة باإيجابيتنا ن�سنع �لأمل ل�سفر�ء �ل�سالم بال�سارقة 

حما�صرة حول الت�صجيع على القراءة للكاتبة الإماراتية هيفاء الدح 

ال�صارقة الدويل للكتاب2021 يحتفي مب�صرية 30 عاما من الأدب للروائي الكويتي طالب الرفاعي

»اإ�صراقة«.. لقاءات ملهمة مع �صخ�صيات ثقافية وفنية على »تلفزيون ال�صارقة«
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- ق�سة م�سل�سل )تاجنو( 
با�ضل خياط، وهو  الذي يوؤدي دوره  "عامر"،  يتناول م�ضل�ضل تاجنو ق�ضة 
رجل اأعمال يف جمال العقارات متزوج من "لينا"، التي تلعب دورها دانا 

مارديني، وهي ربة منزل واأم لطفل،
 وجتمع هذه الأ�ضرة عالقة �ضداقة وعمل مع الثنائي �ضامي "با�ضم 
مغنية" وهو مهند�ص عمارة، ومتزوج من فرح "دانييال رحمة" التي 

تعمل مدربة رق�ص.
اأن��ه كانت  ويك�ضف ح��ادث ال�ضري ال��ذي يتعر�ص له عامر وف��رح عن 
للهروب  ي�ضتعدان  كانا  واأنهما  بينهما،  تربط  ح��ب  عالقة  هناك 
م�ضوقة يف احللقة  اأحداثاً  ُتفجر  التي  املفاجاأة  وال�ضفر معاً، وهي 

الأوىل للم�ضل�ضل و�ضيتبعها الكثري من املفاجاآت غري املتوقعة.

- �أبطال م�سل�سل )تاجنو( 
جتمع حلقات الدراما املميزة "تاجنو" ُنخبة من جنوم الدراما 
العربية، منهم با�ضم مغنية، دانا مارديني، دانييال رحمة، يو�ضف 

حّداد، طالل اجلردي، �ضمرية بارودي، فرح بيطار، واآخرين.
املا�ضي  رم�ضان  اأهلية  حرب  م�ضل�ضل  يف  خياط  با�ضل  و�ضارك 
اأثناء عر�ضه  وعر�ص على  كبرًيا  امل�ضل�ضل حقق جناًحا  وكان 
التوا�ضل  م��واق��ع  تريندات  وت�ضدر  �ضي،  ب��ي  �ضي  قناة  �ضا�ضة 
يت�ضمنه  ملا  نظًرا  العاملي جوجل  البحث  الجتماعي وحمرك 

من اأحداث �ضيقة ومثرية بني اخلري وال�ضر.
اأجنح  اإح��دى  م��رمي، وه��ي  العمل ق�ضة  ي�ضرا خ��الل  وج�ضدت 
طبيبات التجميل يف م�ضر، والتي متر مبنعطفات غري متوقعة 
تقلب حياتها راأ�ًضا على عقب، فتحاول مللمة اأ�ضالئها يف مواجهة 
اإطار من الدراما الجتماعية  التحولت الطارئة يف حياتها يف 

امل�ضوقة.

- �أحد�ث )حرب �أهلية(
وتدور اأحداث امل�ضل�ضل يف اإطار من الإث��ارة بني زوجتني ل�ضخ�ص 
واحد، اإىل جانب ال�ضراع بني اأبطال العمل ويف مقدمتهم الفنانة 
اأجنح طبيبات التجميل يف  "مرمي" اإح��دى  ي�ضرا التي جت�ضد دور 
ولديها  �ضيء يف حلظة �ضعف،  كل  تخ�ضر  قد  اأنها  وتكت�ضف  م�ضر، 
اب��ن��ة تدخلها يف ���ض��راع��ات، كما ت��واج��ه ال��ع��دي��د م��ن اخل��الف��ات مع 

زوجها وتتواىل الأحداث يف اإطار درامي م�ضوق.
و ي�ضارك يف بطولة امل�ضل�ضل ي�ضرا، با�ضل خياط، جميلة عو�ص، تامر 
هجر�ص، ر�ضدي ال�ضامي، خالد اأنور، ب�ضنت �ضيام، برلنتي فوؤاد، وتاأليف 

اأحمد عادل، واإخراج �ضامح عبد العزيز.

دينا فوؤاد: 
)حكاية ماريونيت( 
حتقق الغر�ص منها 

حكاية  يف  "مروة"،  ب�ضخ�ضية  ف�����وؤاد،  دي��ن��ا  ال��ف��ن��ان��ة  حققته  ك��ب��ري  جن���اح   
من�ضات  على  وا�ضعة  اأفعال  بردود  باب(،  كل  )وراء  مب�ضل�ضل  "ماريونيت"، 

التوا�ضل الجتماعي، واإ�ضاد اجلمهور باإم�ضكها بتفا�ضيل ال�ضخ�ضية جيًدا. 
واأعربت النجمة دينا فوؤاد فى ت�ضريحات �ضحفية عن �ضعادتها بردود الفعل 
الوا�ضعة التى حققتها عر احلكاية، مو�ضحة اأنها �ضعيدة برد الفعل وكذلك 
تاأثريا كبرياً  التى تركت  املغني فى احلكاية  م�ضاركتها للنجم حممود عبد 
لدى امل�ضاهدين، مو�ضحة اأن جناح ال�ضخ�ضية ي�ضع على عاتقها م�ضوؤولية 

كبرية، خ�ضو�ضا واأنها متيل اإىل التنوع فى اختياراتها. 
واأ�ضارت )فوؤاد(، اإىل اأن احلكاية حققت الغر�ص منها، وبعثت بر�ضالة مهمة 
الزوجية  ال��ع��الق��ات  ن��اق��و���ص اخل��ط��ر ح��ول  وال���زوج���ات، ودق���ت  الأزواج  لكل 
ال�ضو�ضيال  خطر  على  ال�ضوء  واألقت  امللل،  ب�ضبب  تواجهها  التي  واملخاطر 

ميديا واجلروبات التي توؤدى اإىل خراب البيوت. 
واأ�ضافت اأن حكاية ماريونيت جذبتها منذ قراأتها لل�ضيناريو، لكونها مت�ص 
العمل  يف  م�ضاركتها  اأن  اإىل  م�ضرية  اخل�ضو�ضية،  �ضديدة  وحكاية  ال��واق��ع، 
احلكاية،  خم��رج  �ضالح  اأحمد  وال�ضتاذ  �ضيرنجي  �ضركة  طريق  عن  ج��اءت 
وحتمل  ق��ب��ل  م��ن  جت�ضدها  ومل  ج��دي��دة  "مروة"  �ضخ�ضية  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
انفعالت مت�ضابكة وم�ضاكل عديدة تعاين منها ال�ضيدات املتزوجات، مو�ضحة 
اأنه دور جديد مل ولن تتناوله الدراما بال�ضكل املبا�ضر، واأكدت اأنها ا�ضتعانت 
باملوؤلف حممد �ضيد ب�ضري وحتدثت اليه و�ضاألته )انت �ضايف مروة ازاي وانت 

بتكتبها( ف�ضاعدها كثرًيا. 
 وحول كوالي�ص العمل، اأ�ضارت دينا فوؤاد، اإىل اأنها كانت رائعة وت�ضود اأجواء 
حميمية بني جميع الأبطال، لفتة: اإىل اأن )حممود عبد املغني فنان حمرتم 
وحمرتف وابن اأ�ضول ومن رجال الزمن اجلميل، ومرينا �ضخ�ضية لطيفة 

وروحها حلوة و�ضاطرة جًدا، ولديها طموح(.
 وعن املخرج اأحمد �ضالح، قالت )فوؤاد(:"اأنا �ضعيدة بالتعاون معه، واأمتني 
التعاون معه كثرًيا، خمرج متميز، وي�ضتوعب املمثل ويحبه جًدا، واأنا كنت 
م�ضدودة وخائفة، وحاملة هم امل�ضاهد ال�ضعبة الكثرية، وطوال الوقت يهون 

علينا برغم تعبه".
ووجهت دينا فوؤاد ن�ضيحة لالزواج ليتخل�ضوا من امللل والفتور الذي ياأتي 
بعد فرتة من الزواج، باأن يظلوا قريبني من بع�ضهم، واإن مينحوا بع�ضهم 
امللل  تزيل  الب�ضيطة  الأ�ضياء  اأن  اإىل  لفتة  الوقت،  ط��وال  اإيجابية  م�ضاعر 

والفتور. 

ب�سبب �حتياجه �إىل ��سرت�حة حمارب

 با�صل خياط يغيب عن 
ال�صباق الرم�صاين

�لفنان با�سل خياط غيابه عن مو�سم در�ما رم�سان 2022، وك�سف عن  �أعلن 
�أ�سباب �تخاذه هذ� �لقر�ر خالل ت�سريحات له مع برنامج "�إي تي بالعربي"، 
�إنها �سر  ورف�ض يف بد�ية حديثه ك�سف م�سري �أعماله يف رم�سان �ملقبل وقال 

بالن�سبة له، قبل �أن يك�سف �أنه �سيغيب عن مو�سم رم�سان 
�ملقبل ب�سبب �حتياجه �إىل ��سرت�حة حمارب، بالإ�سافة 
�إىل تعاقده على �أعمال �أخرى �ستوؤثر على تو�جده يف 

رم�سان.
وعر�ض لبا�سل خياط خالل �سهر رم�سان �ملا�سي م�سل�سلني 
در�ميني هما تاجنو و حرب �أهلية �لذي �سارك فيه للمرة 

�لأوىل �مام �لنجمة ي�سر�. 

حنان مطاوع: �صعيدة بالتكرمي عن دورى فى )القاهرة كابول(
عربت �لفنانة حنان مطاوع عن �سعادتها بتكرميها لأكرث من مرة عن 
رم�سان  �سهر  يف  عر�ض  و�ل��ذي  كابول"،  "�لقاهرة  م�سل�سل  يف  دوره��ا 
يف  دورها  عن  �لتكرمي  من  كثري  على  ح�سلت  �أنها  �إىل  م�سرية  �ملا�سي، 
�مل�سل�سل و�أنها فخورة بكونها و�حدة من فريق عمل كبري قدم م�سل�سل 

ر�ئع ولقى ��ستح�سان �لكثريين.
وقالت حنان مطاوع، اإنها �ضعيدة بدور الدولة 
اأنها  اإىل  م�����ض��رية   ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة،  خ���الل 
ت�ضعر بدور ال�ضمري اجلمعي والوعي الثقايف 
بدور  �ضعيدة  اأن��ه��ا  اإىل  لفتة  حالياً،  امل��وج��ود 
الفن يف الفرتة احلالية ودوره يف التاأثري حتى 

لو على امل�ضتوى البعيد.
واأ�ضافت "مطاوع" اأنها بداأت ت�ضوير م�ضل�ضل 
ومن  املغني  عبد  حممود  مع  تالت"،  "و�ص 
اإخراج اأحمد ح�ضن، وهو مكون من 15 حلقة، 
يف  امل�����ض��ارك��ة  على  �ضجعها  م��ا  اأن  اأك���دت  حيث 
التي  الق�ضة  وحتديدا  ال�ضيناريو،  هو  العمل 
الذي  املختلف  ال���دور  وك��ذل��ك  اإعجابها  نالت 
تقدمه، مو�ضحة اأن امل�ضل�ضل كتب على يديها 
حلقة تلو الأخرى، خا�ضة اأنها �ضاحبة الفكرة 

ووقفت على كتابتها مع الكاتب حممد علي. 

لطفي،  ط��ارق  كابول" مع  "القاهرة  م�ضل�ضل 
نبيل  ال�����ض��اوي،  خ��ال��د  ال��وه��اب،  وفتحي عبد 
احل��ل��ف��اوي، ���ض��ريي��ن، ن��ور حم��م��ود، كما ظهر 
احللقات  يف  ���ض��رف  �ضيف  رزق  اأح��م��د  الفنان 

الأوىل من العمل.
وكانت قد روجت الفنانة حنان مطاوع مل�ضل�ضل 

قريًبا. عر�ضه  املقرر  "التحدي"، 
ح�ضابها  عر  لها،  �ضورة  "مطاوع"  ون�ضرت   
وعلقت:  "اإن�ضتجرام"،  مب���وق���ع  ال��ر���ض��م��ي 
جميلة  اأع����م����ال  ب��ت��ع��ر���ص  ال���ل���ي  "املن�ضات 
ون�ضارك  ن��دع��م��ه��ا  لزم  م��ن�����ض��ات  وحم��رتم��ة 
على  فيه  ب�ضارك  جديد  عمل  والتحدي  فيها 

من�ضة حمرتمة".
من ناحية اأخرى ت�ضارك حنان مطاوع يف فيلم 
"قابل للك�ضر" تدور ق�ضته حول اإمراأة تدعى 

"نان�ضي" ت�ضتعد للهجرة بعد عدة اأيام 
لتلحق باأ�ضرتها يف كندا، وخالل تلك 

الأحداث،  الأي��ام متر بكثري من 
وي�����ض��ت��ع��ر���ص ع��الق��ت��ه��ا بعدد 

قبل  ال�������ض���خ�������ض���ي���ات  م�����ن 
�ضفرها، منهم �ضديقتها، 

ال������ذي حتبه  وال�������ض���اب 
وعدد من املواقف.

للك�ضر" من  "قابل   
ت����األ����ي����ف واإخ���������راج 
اأح������م������د ر�������ض������وان، 

ب�������ط�������ول�������ة: ح����ن����ان 
�ضاهني،  رانيا  مطاوع، 

عمرو  ع��������ادل،  ف���اط���م���ة 
جمال، خالد خطاب.
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حتديد اأعرا�ص اأحد اأكرث اأنواع ال�صرطان فتكا
التي  العالمات  الأمريكية،  كولومبيا  جامعة  من  علماء  جمموعة  حددت 

ت�ضري اإىل اإمكانية اكت�ضاف �ضرطان البنكريا�ص يف الوقت املنا�ضب.
اأن   ،ColumbiaSurgery موقع  ن�ضرها  التي  ال��درا���ض��ة،  يف  وج��اء 
يكون  م��ا  غالبا  ل��ذل��ك  حم�ضو�ص،  غ��ري  ب�ضكل  تتطور  الأوىل،  الأع��را���ص 
البنكريا�ص  موقع  ذلك  يف�ضر  وخطورته.  للمر�ص  مدركني  غري  املر�ضى 
يف اجل�ضم: ميكن اأن ينمو الورم دون اأمل ل�ضنوات. ويعد ظهور ال�ضفرار 
على اجللد وعلى بيا�ص العينني )الريقان( من العالمات املميزة للمر�ص.  
اإ�ضهال، غثيان( من  وتعتر ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي )اآلم يف البطن، 
اخلبيث،  ال���ورم  وج���ود  اإىل  ت�ضري  اأن  ومي��ك��ن  للمر�ص.  �ضائعة  ال��ع��الم��ات 
حدوث اأمل حاد يف منت�ضف واأ�ضفل الظهر لعدة اأ�ضابيع، لأن الورم يكر مع 
الوقت ويبداأ بال�ضغط على اأع�ضاء اجل�ضم املجاورة. ويف كثري من الأحيان، 

يفقد املر�ضى امل�ضابون بهذا الورم، الوزن ب�ضكل كبري.

�صبكة خلاليا الأع�صاب ال�صطناعية 
تتنباأ يف عواقب خطرية لـ كوفيد – 19

ال�ضطناعية  الأع�����ض��اب  خ��ا���ض��ة خل��الي��ا  �ضبكة  ال��رو���ص  ال��ع��ل��م��اء  اخ���رتع 
مبقدورها التنبوؤ يف خطورة جريان مر�ص "كوفيد – 19" لدى مري�ص 

اأ�ضيب للتو ب�"فريو�ص كورونا".
وق���ال اأح���د اأ���ض��ح��اب ال��درا���ض��ة ب��ه��ذا ال�����ض��اأن ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة "نيجني 
ن�ضره يف  اإيفانت�ضينكو يف مقال  نوفغورود" الرو�ضية احلكومية، ميخائيل 
جدا  امل��ه��م  م��ن  اإن  ق��ال   Frontiers in Immunology جملة 

معرفة عالمات رئي�ضية توؤثر على خطورة جريان املر�ص.
و�ضارك يف جتربة اإعداد �ضبكة خاليا الأع�ضاب ال�ضطناعية 60 متطوعا 
ترتاوح اأعمارهم بني 18 و65 عاما نقلوا اإىل امل�ضت�ضفى يف الفرتة ما بني 
– 19"وهم  ب�"كوفيد  اإ�ضابتهم  تاأكيد  بعد   2020 عام  واأغ�ضط�ص  مايو 

م�ضابون بفريو�ص كورونا خمتلف اخلطورة.
امل�ضت�ضفى مبراقبة هوؤلء. ودر�ص  العاملني يف  وقام الأطباء وغريهم من 
يف  اأحيائيا  موؤ�ضرا   50 على  كورونا  فريو�ص  تاأثري  كيفية  كذلك  الأطباء 

ج�ضم كل مري�ص.
خاليا  �ضبكة  لتعليم  عليها   ح�ضلوا  التي  املعلومات  من  العلماء  وا�ضتفاد 
خطورة  على  كثريا  توؤثر  عوامل  على  والتعرف  ال�ضطناعية  الأع�ضاب 
جريان املر�ص. ومتكنت �ضبكة خاليا الأع�ضاب ال�ضطناعية نهاية املطاف 
من التنبوؤ يف حدة مر�ص فريو�ص كورونا بن�ضبة %83 وذلك با�ضتخدام 

فقط. اأحيائية  موؤ�ضرات   8
وقد اخرتع العلماء بناء على نتائج درا�ضتهم تطبيقا خا�ضا للهاتف الذكي 
– 19"حيث  "كوفيد  ملر�ص  احتمال اجلريان اخلطري  ي�ضاعد يف ح�ضاب 
ميكن للم�ضتخدمني اإيجاد تطبيق "حا�ضوب خطورة "كوفيد – 19" على 

من�ضة "اأندرويد" واإدخال نتائج فح�ص املوؤ�ضرات الأحيائية املذكورة.

�لغالب؟. يف  �لأخ�سر  باللون  �لنباتات  تظهر  • ملاذ� 
- لأنها حتتوي على مادة الكلوروفيل.

�لإن�سان؟. يف  موجود  دم  لرت  كم  تعرف  • هل 
- يحتوي ج�ضم الإن�ضان على 6 لرت من الدم.

طوله؟. فكم  طويل  ل�سان  لها  • �لزر�فة 
- حوايل 45 �ضم.

�ل�سوت. نقي�ض  • كيف 
- عن طريق الدي�ضبل.

الرج �ضوف  اأن من خالل  اإذ   . اأن توقفها على قاعدتها  • اإذا قمت برج بي�ضة ب�ضكل جيد فاإن با�ضتطاعتك 
ينثقب الغ�ضاء الفا�ضل بني املح والآح ، و�ضوف يهبط املح اإىل قاع البي�ضة.

1847 عام  يف  وذلك  �ضباحي  منبه  اأول  اإبتكار  يف  روديية  انطوان  الفرن�ص  لل�ضاعاتي  الف�ضل  • يعود 
ولكن  ال�ضاعة  يف  112كم  ب�ضرعة  يجري  اأن  ي�ضتطيع  فهو  ال�ضياد  الفهد  هو  العامل  يف  حيوان  • اأ�ضرع 

مل�ضافة ل تزيد عن 300 مرت فقط.
. ال�ضاخي  الكربون  هو  للما�ص  املكون  الوحيد  • العن�ضر 

قطر  نف�ص  يف  النحا�ص  من  �ضلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  • �ضعر 
�ضعره.

يف  وتوجد  م   30 القاعدة  عند  وحميطها  م   83 ارتفاعها  الحمر  اخل�ضب  �ضجرة  هي  �ضجرة  اك��ر   •
امريكا . 

. الأبطاأ  هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�ضرع  هو  الو�ضطى  اإ�ضبعك  ظفر  • منو 
البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ضتطيع  الذي  الوحيد  • احليوان 

اجلراحة. فروع  من  كفرع  التجميلية  اجلراحة  اإىل  اأ�ضاروا  الذين  اأوائل  من  • الرازي 
 . امل�ضتنقعات  على  ويعي�ص  وليفا  وا�ضمه  مم   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ا�ضغر 

الأمنيات 
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�جلوز

) عني  باجلوز  يومى غنى  نظام غذائى  اإتباع  اأن  درا�ضة طبية عن  ك�ضفت 
مر�ضى  واإب��ط��اء  ظ��ه��ور  ت��اأخ��ري  اأو  امل��خ��اط��ر  تقليل  على  ي�ضاعد   ) اجل��م��ل 

الزهامير.
و�ضدد الباحثون على اأن الدرا�ضة اجلديدة ت�ضيف اإىل جمموعة متزايدة 
الإدراكية  الوظائف  واقية من اجلوز على  اآث��ارا  تو�ضح  التى  البحوث  من 

لالإن�ضان .
وكانت الدرا�ضة قد حللت جمموعة من الأبحاث لالآثار مكمالت الغذائية 
على الفئران حيث مت تناول %6 منهم نحو 28.7 جرام من البندق، فى 

الوقت الذى تناول البع�ص الأخر نحو42.5 جرام من اجلوز يوميا.
الذاكرة، واحلد  التعلم،  الباحثون حت�ضنا ملحوظا فى مهارات  فقد وجد 
من القلق والنمو احلركى بني الفئران الالتى اأنتظمت فى تناول اجلوز ) 

عني اجلمل( مقارنة باأقرانهم الذين تناولوا عني اجلمل .

جل�ص جحا و�ضديقه يتحدثان عن اأمنيتهما فقال جحا: اأمتنى اأن يكون يل 100 �ضديق يحبونني واأحبهم، 
ومت��ن��ى ج���اره ان ي��ك��ون ل��دي��ه اأم����وال ك��ث��رية وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���ص، ف��ق��ال جحا م���رياث ال��دن��ي��ا يف الولد 

وال�ضدقاء.
 فقال الرجل بل فيما لديك من مال .

وا�ضتمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�ضاحبه �ضدق الكالم.
 خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد اأ�ضبح لديه مائة �ضديق.. اأما �ضاحبه فذهب يجمع الأموال 

بكافة الطرق حتى ا�ضبح غنيا جدا يف فرتة ب�ضيطة.
 وملا تقابال حكى كل منهما ل�ضاحبه ماذا فعل، فكان جحا �ضعيدا باأ�ضدقائه.

 يف اإحدى الأيام اأحب جحا ان يختر اأ�ضدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�ضه وخ�ضارته لتجارته 
فاأ�ضرع اجلميع بعر�ص خدماتهم عليه واأموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى، واغدقوا عليه 

العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال: بحق ال�ضديق وقت ال�ضيق .
ي�ضتطيع  ل  التي  موا�ضيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربتها  مزروعاته  على  الأم��ط��ار  ات��ت  فقد  �ضاحبه  ام��ا 
رعايتها وحده ، كما خ�ضر اأمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء، وهنا تقابل مع جحا فقال له 

جحا: عرفت ما حدث لك، فبكى الرجل وقال: عدت كما كنت ل مال ول �ضديق ،ل بيت ول �ضئ .
اأن تعمل وتكد  اأن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين  ..اأن��ا وت�ضتطيع  فقال جحا: ولكن لديك �ضديق 
وقت  ال�ضديق  الرجل: حقا  فقال  عليه،  اأن حتافظ  �ضت�ضتطيع  وعندها  فيه  تعبت  مال  ليكون عندك  وتتعب 

ال�ضيق وهو ل ي�ضيع لكن املال ي�ضيع.

�ملمثلة �مل�سرية ب�سرى تقف على �ل�سجادة �حلمر�ء خالل �لدورة �خلام�سة ملهرجان �جلونة �ل�سينمائي.� ف ب

املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  زم��الوؤه��م  و  ال��رو���ص  العلماء  اكت�ضف 
طريقة لتحديد بنية م�ضتقبالت اللوكوترين BLT1، التي 
املعدية  الأم��را���ص  تطور  ويف  اللتهابية  العمليات  يف  ت�ضاهم 

واحل�ضا�ضية والأورام.
اإىل   ،Nature Communications وت�ضري جملة 
النوع  عالج  اأ�ضاليب  لتطوير  الطريق  تفتح  النتائج  هذه  اأن 
 BLT1 اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اكت�ضف  و  ال�����ض��ك��ري.  مل��ر���ص  ال��ث��اين 
والإنفلونزا  ال��رب��و  فيها  مب��ا  الأم���را����ص،  م��ن  ب��ع��دد  مرتبط 
وت�ضلب ال�ضرايني والتهاب املفا�ضل وال�ضكري وال�ضرطان. وقد 
امل�ضتقبالت  اأن جرت حم��اولت عديدة ل�ضتخدام هذه  �ضبق 
اآث��ارا جانبية  كهدف لالأدوية، ولكن ات�ضح اأن لهذه الأدوي��ة، 
غري مرغوب بها، بالإ�ضافة اإىل اأن فعاليتها كانت منخف�ضة و 

تخرج من اجل�ضم ببطء. وعر�ص الباحثون الرتكيب البلوري 
النتقائي  امل�����ض��اد  م��ع   )hBLT1( ال��ب�����ض��ري   BLT1 ل��� 
مر�ص  من  الثاين  النوع  بعالج  اخلا�ص   MK-D-046
ال�ضكري واللتهابات الأخرى. وبعد حتليل العالقة بني بنية 
املناطق  يف  املتعمدة  الطفرات  مب�ضاعدة  ون�ضاطه  امل�ضتقبل 
الأنواع  خمتلف  ارت��ب��اط  اآل��ي��ة  ح���ددوا  للجزيئات،  الأ�ضا�ضية 
)عادة   )ligand( ال��رب��ي��ط��ة  م��ع  للم�ضتقبالت  ال��ف��رع��ي��ة 
معقدة.  مركبات   BLT1 م��ع  ت�ضكل  ال��ت��ي  �ضغري(  ج���زيء 
وي�ضري الباحثون، اإىل اأن معرفة البنية، ي�ضاعد على حتديد 
اخللوي،  الغ�ضاء  يف  املخفية  الربيطة،  اإىل  الو�ضول  قنوات 
وكذلك على حتديد الطرق املحتملة لالرتباط مب�ضتقبالت 

جديدة. اأدوية  بابتكار  ي�ضمح  ما   ،BLT1

طريقة جديدة لعالج مر�ص ال�صكري


