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درا�سة تك�سف النظام الغذائي امل�سبب ل�سرطان القولون
�أن  نتورك"،  "جاما  جملة  يف  نتائجها  ن�شرت  طبية  در����ش��ة  تو�شلت 
�لأمعاء  ميكروبيوم  �شحة  على  �شلبا  توؤثر  �لتي  �لغذ�ئية  �لأنظمة 
على  �جل�شم  ت�شاعد  و�لتي  �له�شمي  �جلهاز  يف  �ملوجودة  )�لبكترييا 

معاجلة �لطعام( قد تزيد من خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لقولون.
و�مل�شنعة  �حلمر�ء  للحوم  �ملفرط  �ل�شتهالك  �أن  �لدر��شة  و�أظهرت 
جانب  �إىل  �ل��غ��ازي��ة،  و�مل�����ش��روب��ات  �ملقلية  �لبطاط�س  مثل  ومنتجات 
من  يزيد  �لكاملة،  و�حلبوب  و�خل�شرو�ت  �لفو�كه  تناول  تخفي�س 
 27 بن�شبة  و�مل�شتقيم  �لقولون  ب�شرطان  �ل�شخ�س  �إ�شابة  �حتمالية 

يف �ملئة.
حتتوي  �لتي  �لأخ���رى  و�لأطعمة  و�ملعاجلة  �حل��م��ر�ء  �للحوم  وتزيد 
�لغذ�ئية،  و�ل��ك��ري��ت��ات  و�ل��روت��ن  �ل��ده��ون  م��ن  عالية  ن�شبة  على 
جتعل بكترييا �لأمعاء تزيد من �إنتاج �مل�شتقلبات "�ملركبات �لو�شطية 

و�لنو�جت �لنهائية لعملية �ل�شتقالب بو��شطة �لإنزميات".
وميكن لهذه �مل�شتقلبات، �لتي ت�شبح جزء من ميكروبيوم �لأمعاء، �أن 
�لنووي، وترفع من خطر منو  تزيد �للتهاب وت�شبب تلف �حلم�س 
�أندرو  �لدكتور  قال  �لدر��شة  على  وتعليقا  و�مل�شتقيم.  �لقولون  �أور�م 
ت�شان، �أخ�شائي �أمر��س �جلهاز �له�شمي يف م�شت�شفى ما�شات�شو�شت�س 
تزيد من  �لأطعمة  كون هذه  �ل�شبب يف  �أن  "عرفنا  ببو�شطن:  �لعام 
خطر �إ�شابة �ل�شخ�س ب�شرطان �لقولون و�مل�شتقيم، يعود لآثارها على 

ميكروبيوم �لأمعاء".

هذه مزايا تونر ال�سعر اجلمالية
 Hair Toner �ل�شعر  لتونر  ب���اأن   "Instyle" جملة  �أف����ادت 
�ل�شعر،  ت�شاقط  يحارب  �إذ  �ل�شعر،  وجمال  ل�شحة  �ملز�يا  من  لعديد 

وجفاف فروة وق�شرة �لر�أ�س، و�ل�شعر �لدهني.
�لذي  بالتونر،  �ل�شعر  ت�شاقط  مو�جهة  ميكن  �أن��ه  �ملجلة  و�أو�شحت 
و�إكليل  و�لكافين،  و�لزجنبيل،  �لقر��س  نبات  على خال�شة  يحتوي 

�جلبل، و�لبتول.
وميكن �أي�شاً بف�شله  مو�جهة م�شكلة ق�شرة �لر�أ�س، بخال�شة �لبتول 
مو�جهة  ميكنه  كما  فيه.  �لزنك  وبرييثيون  �أولم���ن  بريوكتون  �أو 
م�شكلة جفاف وتهيج �لفروة  بف�شل خال�شة جوز �ملكادمييا و�شجرة 
�ل�شاي وزيت �لأرجان. وميكن �لتغلب به على م�شكلة �ل�شعر �لدهني 

بف�شل �ملادة �مل�شتخل�شة من �شجرة �لنيم �لهندية.

القطط ت�ستخدم الإ�سارات ال�سوتية لتحديد موقع مالكها
وجدت در��شة يابانية جديدة �أن �لقطط لديها �لقدرة على تتبع موقع 

مالكها با�شتخد�م �لإ�شار�ت �ل�شوتية، وحتديد� �شوت �ملالك.
�لدكتور�ه يف  للدر��شة وطالبة  �لأوىل  �ملوؤلفة  تاكاجي،  �شاهو  وقالت 
مهتمة  د�ئما  كانت  �إنها   CNN ل�شبكة  "كيوتو" �ليابانية،  جامعة 
بقدر�ت �شمع �لقطط، م�شرية �إىل �أن �لقطط لها �آذ�ن ح�شا�شة ميكن 

�أن تتحرك يف �جتاهات خمتلفة.
و�أ�شافت: "ر�أيت قطة متيل باإحدى �أذنيها فقط �إىل �خللف و��شتمعت 
ق��در�ت على  للقطط  كانت  �إذ�  ما  در��شة  �ل�شوت خلفها، فقررت  �إىل 
حتديد موقع مالكها مكانيا من �لأ�شو�ت"، مبينة �أنه "يعتقد عموما 
�أنها  �ت�شح  لكن  �لكالب،  مثل  باأ�شحابها  مهتمة  لي�شت  �لقطط  �أن 

متثل عقليا �لوجود غري �ملرئي لأ�شحابها".
للقطط،  بيئة منزلية ويف مقهى  �أجريت يف  �لتي  �لدر��شة  ولحظت 
�إ����ش���ار�ت مرئية  �أ���ش��ح��اب��ه��ا دون  �أ����ش���و�ت  �ل��ق��ط��ط م��ع  ك��ي��ف تتفاعل 
وهم  لأ�شحابها  ت�شجيل  بت�شغيل  ت��ق��وم  ���ش��وت  م��ك��ر�ت  با�شتخد�م 

يقولون �أ�شماء قططهم.
وبعيد�  �لبع�س  بع�شها  عن  بعيدة  �شوت  مكر�ت  �لباحثون  وو�شع 
�إذ�  خا�شة  لالأ�شو�ت،  �لقطط  �شت�شتجيب  كيف  ل��ريو�  �لقطط،  عن 
جمموعة  و�شنفت  �آخ���ر.  �إىل  مكان  م��ن  ينتقل  �مل��ال��ك  �شوت  �أن  ب��د� 
�أخرى م�شتوى مفاجاأة �لقطط من مقيا�س من 0 �إىل 4، بناء على 

�شلوكيات، مثل حركات �لأذن و�لر�أ�س.
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انتحار طالبة تعر�ست 
مل�سايقات عن�سرية

�أعلنت منطقة تعليمية بولية يوتا �لأمريكية، عزمها فتح حتقيق م�شتقل 
يف تنمر مزعوم على فتاة تبلغ من �لعمر 10 �شنو�ت، �نتحرت بعد �أن قالت 
�أ�شول  من  كونها  �لطالب  زمالئها  من  مل�شايقات  تعر�شت  �إنها  �أ�شرتها 

�إفريقية وم�شابة بالتوحد.
يكفي  مبا  �لقيام  بعدم  �لتعليمية  �ملنطقة  تيت�شينور  �إيز�بيال  �أ�شرة  وتتهم 

حلماية �بنتهم بعد �أن �أبلغو� �ملدر�شة عن تعر�س طفلته للتنمر.
منطقة  ق��ال��ت  �أن  بعد  ل���الإج���ر�ء�ت  ت�شعيد�  �خل��ارج��ي  �لتحقيق  ومي��ث��ل 
ديفي�س �لتعليمية يف وقت �شابق من هذ� �لأ�شبوع �إنها جتري حتقيقا خا�شا 
بها و�أنها ��شتجابت ب�شكل منا�شب و "عملت على نطاق و��شع مع �لأ�شرة" 
ب�شاأن �ل�شكاوى �لتي تقدمو� بها. وقالت �ملنطقة �لتعليمية يف بيان �أر�شلته 
نقلت  ماأ�شاوية ومدمرة"، ح�شبما  �إيز�بيال  "وفاة  �إن  لوند  �شونا  �ملتحدثة 
من  ملزيد  م�شتقال  حتقيقا  جنري  "�شوف  و�أ�شافت  بر�س".  "�لأ�شو�شيتد 
�لبحث يف هذ� �لأمر ومر�جعة طريقة تعاملنا مع �مل�شكالت �حلرجة، مثل 
قال  جانبه  وم��ن  �لطالب".  جلميع  ومرحبة  �آمنة  بيئة  لتوفري  �لتنمر، 
تايلر �أيري�س، وهو حمام ميثل �أ�شرة �إيز�بيال وو�لدتها بريتاين تيت�شينور 
كوك�س، �إن �لفتاة تعر�شت للتنمر من قبل جمموعة �شغرية من �لطالب 
�لذين  ليك،  �شولت  �شمال  يف  �لبتد�ئية  فوك�شبورو  مدر�شة  يف  �لآخ��ري��ن 
�أطلقو� عليها لفظ "زجنية"، وقالو� لها �إنها كريهة �لر�ئحة و�شخرو� منها 

كونها م�شابة بالتوحد.

زهور مده�سة من 
قوارير بال�ستيكية

���ش��ن��ع��ت ب��ري��ط��ان��ي��ة �مل����ئ����ات م����ن زه����ور 
�لقو�رير  من  �ل�شطناعية  �خل�شخا�س 
بها  وزينت  تدويرها  �ملعاد  �لبال�شتيكية 

جزء�ً كبري�ً من �أحد جدر�ن منزلها.
بد�أت كانت فيونا من دورت�شي�شرت، جمع 
�لأ�شدقاء  م��ن  �لبال�شتيكية  �ل��ع��ب��و�ت 
و�جل���������ري�ن يف ع���ي���د �مل����ي����الد �مل���ا����ش���ي، 
�أزهار �خل�شخا�س �ل�شطناعية  ل�شناعة 
و�لأ�شود  ب��الأح��م��ر  تلوينها  قبل  منها، 

وربطها بالأ�شالك.
متجر  يف  تعمل  �ل��ت��ي  فيونا  و��شتوحت 
من  �لفكرة  �ل��ي��دوي��ة،  و�حل���رف  �لفنون 
�أق��ي��م يف ب���رج ل��ن��دن يف 2014  ع��ر���س 

جلمع �لترعات لالأعمال �خلريية.
"�شاعدين  جتربتها:  ع��ن  فيونا  وق��ال��ت 
ب��ع�����س �لأ�����ش����دق����اء ب��ج��م��ع �ل���ق���و�ري���ر 
�لبال�شتيكية، ومتكنت من جمع 1000 
�أزهار،  �شكل  على  قيعانها  قطعت  عبوة 
�أن  ي��ذك��ر  �لأكريليك"  ب��األ��و�ن  ولونتها 
فكرة فيونا كانت تهدف جلمع �لترعات 
جمع  يف  وجن��ح��ت  �مل��ح��ت��اج��ن.  مل�شاعدة 
�لترعات،  جلمع  �شفحة  ع��ر   �أم����و�ل 

وفق موقع "ميرتو" �لإلكرتوين.

درا�سة تدق ناقو�س اخلطر حول عالقة منط 
احلياة امل�ستقر بالإ�سابة بال�سكتة الدماغية �ص 29

كرثة النوم قد تزيد خطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية
�أظهرت �لدر��شات �أن �لأ�شخا�س �لذين ينامون �أكرث 
لالإ�شابة  عر�شة  �أك��رث  ي��وم،  كل  �شاعات  ثماين  من 
ينامون  �لذين  بالأ�شخا�س  مقارنة  دماغية  ب�شكتة 

ما بن �شت �إىل ثماين �شاعات.
�لطبية  �مل��ج��ل��ة  ن�����ش��رت يف  �ل���ت���ي  �ل���در�����ش���ة  خ����الل 
�لعلماء  قيم  "نيورولوجي"،  �لأمريكية  لالأكادميية 
 32000 ل��دى  �لدماغية  بال�شكتة  �لإ�شابة  خطر 
عر�شة  �أك��رث  منهم  �شخ�شاً   62 �أن  وتبن  �شخ�س، 
يف  ل��الإف��ر�ط  نتيجة  �لدماغية،  بال�شكتة  لالإ�شابة 

�لنوم.
حتدث �ل�شكتة �لدماغية عندما يتعطل تدفق 

�لدم �إىل جزء من �لدماغ �أو يت�شاءل، 
مما يت�شبب يف تلف �أن�شجة �ملخ.

وف�������ق�������اً ل������ل������در��������ش������ة، ف�������اإن 
�لأ�شخا�س �لذين ينامون 
�أك��رث من ت�شع �شاعات يف 
�لليلة يزيد لديهم خطر 

دماغية  ب�����ش��ك��ت��ة  �لإ����ش���اب���ة 
بالأ�شخا�س  مقارنة   23% بن�شبة 

�لذين ينامون �أقل من ثماين �شاعات يف �لليلة.
ع��الوة على ذل��ك، ف��اإن �لأ�شخا�س �لذين ياأخذون 
قيلولة ملدة 90 دقيقة على �لأقل يف منت�شف �ليوم 

ب�شكتة  لالإ�شابة   25% بن�شبة  �أعلى  فر�س  لديهم 
�أقل  ياأخذون قيلولة  �لذين  باأولئك  دماغية مقارنة 

من 30 دقيقة.
ولكنهم  �أطول  ينامون لفرتة  �لذين  �لأ�شخا�س  �أما 
 82% بن�شبة  م��ع��ر���ش��ون  �ل��ن��وم  ق��ل��ة  ي��ع��ان��ون م��ن 

خلطر �لإ�شابة بال�شكتة �لدماغية.

ما هي اال�سطرابات النف�سية؟
مثل  �جل�شم،  �أو  �لعقل  وظيفة  على  ي��وؤث��ر  ��شطر�ب  ه��ي 
"�ل�شطر�ب"  ت��ع��ري��ف  �أن  �إىل  ن��ظ��ًر�  �ل��ع��ق��ل.  ����ش��ط��ر�ب 
ي�شمل، على وجه �لتحديد، ��شطر�ب �لعقل، فاإنه ينا�شب 
ب�شكل �أف�شل ما ن�شميه �لآن �لأمر��س �لعقلية، خا�شة قبل 
�أن نفهم �أن �ل�شطر�بات �لنف�شية هي بالفعل ��شطر�بات 

يف �لدماغ )ولي�س بب�شاطة �لعقل(.

ما هي االأمرا�ض العقلية؟
ي�شري �ملر�س �لعقلي �إىل جمموعة و��شعة من �حلالت مثل 

�لكتئاب و�لقلق و�ل�شطر�ب ثنائي �لقطب و�لف�شام
م��ن �جل�شم  ج����زء�ً  ت�شيب  ح��ال��ة  ه��و  ع���ام،  ب�شكل  �مل��ر���س 
مثل  خمتلفة،  �أ�شباب  عن  ينتج  وه��و  ج��ه��از�ً.  �أو  ع�شو�ً  �أو 
�لبيئي. فيما يت�شم  �أو �لإجهاد  �لور�ثي  �لعيب  �أو  �لعدوى 

مبجموعة حمددة من �لعالمات �أو �لأعر��س.
�أن �حلالة �ملر�شية هي  "�ملر�س" ي�شري �إىل  �أن  ونظًر� �إىل 
ي�شتخدم  �أن  �ملرجح  غري  من  ك��ان  فقد  �جل�شم،  من  ج��زء 
�أن �ملر�س  �أن ُيفهم  "�ملر�س �لعقلي" قبل  �لنا�س م�شطلح 

�لعقلي من �أمر��س �جل�شم.
و�لفرق بن "�ل�شطر�ب �لعقلي" و "�ملر�س �لعقلي" �إذن، 

هو �لفرق يف �لنظر �إىل �أ�شل �حلالة.
لديك  ت��ك��ون  عندما  )�لنف�شي(  �لعقلي  �مل��ر���س  وي��ح��دث 
على  وت��وؤث��ر  م��ت��ك��ررة  ���ش��غ��وًط��ا  ت�شبب  م�شتمرة  �أع���ر�����س 
�أو  �شعورك  �أو  �لعمل، وعلى طريقة تفكريك  قدرتك على 

�شلوكك �أو �رتباطك بالآخرين �أو جميعها.
و��شعة من  �إىل جمموعة  �لعقلي  �ملر�س  ي�شري  �أن  وميكن 
�حلالت �لتي توؤثر على مز�جك وتفكريك و�شلوكك، مثل 
و�لف�شام  �لقطب  ثنائي  و�ل���ش��ط��ر�ب  و�ل��ق��ل��ق  �لك��ت��ئ��اب 
و�لذهان  �ل�شدمة  بعد  ما  و��شطر�ب  �لأك��ل  و��شطر�بات 

و�كتئاب ما حول �لولدة و�ل�شلوك �لإدماين.

اأكرث االأمرا�ض النف�سية انت�سارًا عند الن�ساء
�لأمر��س �لنف�شية هي ك�شائر �لأمر��س �جل�شدية �لأخرى، 
حيث حتتاج �إىل عالج طبي ومتابعة لل�شفاء منها. وي�شري 
�ملر�س �لنف�شي، �إىل جمموعة كبرية من �أمر��س �ل�شحة 
مز�ج  على  توؤثر  ��شطر�بات  عن  عبارة  هي  �لتي  �لنف�شية 
�لنف�شية:  �أمثلة �لأمر��س  �ملري�س وتفكريه و�شلوكه. من 

و��شطر�بات  �لك��ت��ئ��اب، 
�ل����ق����ل����ق، و������ش����ط����ر�ب����ات 

�ل������ط������ع������ام، و�ل�����ف�����������ش�����ام، 
ت�شّبب  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ات 

�لإدمان وغريها.
على  ي��ط��ل��ع��ك  نت"  "�شيدتي 

�نت�شار�ً  �أكرث �لأمر��س �لنف�شية 
عند �لن�شاء يف �ملو�شوع �لآتي:

االكتئاب
�أّن  �لعاملية"  �ل�شحة  "منظمة  ت��وؤك��د 

�لك��ت��ئ��اب ه��و م��ن �لأم���ر�����س �ل�شائعة 
على م�شتوى �لعامل ككل، حيث يوؤثر على 

���ش��خ�����س. ويختلف  م��ل��ي��ون   300 م��ن  �أك���رث 
و�لنفعالت  �لعادية  �ملز�جية  �لتقلبات  عن  �لكتئاب 

لتحديات  كا�شتجابة  طوياًل،  تدوم  ل  �لتي  �لعاطفية 
�شحية  حالة  �لكتئاب  ي�شبح  وق��د  �ليومية.  �حل��ي��اة 

وبكثافة  �لأم���د  طويل  يكون  عندما  ل�شيما  خ��ط��رية، 
معاناة  ي�شبب  �أن  لالكتئاب  وميكن  �شديدة.  �أو  معتدلة 

�أو يف  �لعمل  �أد�ئ���ه يف  وت��ردي  ب��ه،  �مل�شاب  لل�شخ�س  كبرية 
�ملدر�شة �أو يف �لأ�شرة. وميكنه �أن يف�شي يف �أ�شو�أ حالته �إىل 
�لنتحار. ميكن عالج �لكتئاب �ملعتدل و�حلاّد، عر طرق 
�لعالج �لنف�شي )مثل �لتحفيز �ل�شلوكي، و�لعالج �ل�شلوكي 
�لأدوي����ة  �أو  �لأ���ش��خ��ا���س(  ب��ن  �لنف�شي  و�ل���ع���الج  �مل���ع���ريف، 
�مل�شاّدة لالكتئاب )مثل مثبطات �مت�شا�س �ل�شريوتونن 

�لنتقائية وم�شاد�ت �لكتئاب ثالثية �حللقات.

ا�سطرابات القلق
ي�شري خر�ء "مايو كلينك" �إىل �أّن �ملعاناة من �لقلق ميكن 
ج��زًء� طبيعيًّا من �حلياة. ومع ذلك، فاإنَّ  �أحياناً  �أن تكون 
ما  غالًبا  �لقلق  ��شطر�بات  يعانون من  �لذين  �لأ�شخا�س 
يكون لديهم خماوف وخوف مفرط وم�شتمر من �ملو�قف 
�ليومية. ويف كثري من �لأحيان، تت�شمن ��شطر�بات �لقلق 
نوبات متكررة من �مل�شاعر �ملفاجئة للقلق �ل�شديد و�خلوف 
)نوبات  دق��ائ��ق  غ�شون  يف  ذروت��ه��ا  �إىل  وت�شل  �ل��رع��ب،  �أو 

�لهلع(.
تتد�خل م�شاعر �لقلق و�لذعر هذه مع �لأن�شطة �ليومية، 

�لتحكم  وي�������ش���ع���ب 
مع  تتنا�شب  ول  فيها، 
وميكن  �لفعلي،  �خلطر 
ل���ف���رتة  ت�������ش���ت���م���ر  �أن 
يتجّنب  ق����د  ط���وي���ل���ة. 
�ملري�س بع�س �لأماكن �أو 
�مل�شاعر.  هذه  ملنع  �ملو�قف 
قد تبد�أ �لأعر��س خالل �شنو�ت 
�لطفولة، �أو �شن �ملر�هقة، وت�شتمر حتى �شن �لبلوغ. ومن 
�أمثلة ��شطر�بات �لقلق: ��شطر�ب �لقلق �لعام، و��شطر�ب 
�لقلق �لجتماعي )�لرهاب �لجتماعي(، و�لرهاب �ملحدد، 
و��شطر�ب قلق �لنف�شال. ميكن �أن ُي�شاب �ل�شخ�س باأكرث 
من ��شطر�ب قلقي و�حد. قد ينتج �لقلق يف بع�س �لأحيان 

عن حالة طبية حتتاج �إىل عالج.
هما:  رئي�شين  بعالجن  �لقلق  ��شطر�بات  ع��الج  يتمثل 
�ملري�س  ي�شتفيد  وق��د  �ل��دو�ئ��ي.  و�ل��ع��الج  �لنف�شي  �لعالج 
�أكرث من مزيج من �لثنن. فيما قد تكون هناك حاجة �إىل 
��شتخد�م طريقة �لتجربة و�خلطاأ لكت�شاف �أي �لعالجات 

تعمل ب�شكل �أف�شل بالن�شبة للمري�س.
م�شاد�ت  م��ن  معينة  �أن����و�ع  على  يعتمد  �ل��دو�ئ��ي  �ل��ع��الج 
و�أدوية  �لقلق،  ��شطر�بات  لعالج  ا  �أي�شً ت�شتخدم  �لكتئاب 
م�����ش��ادة للقلق ت��دع��ى ب�����ش��ب��ريون. و�أح��ي��ان��اً �لأدوي�����ة مثل 
�مل��ه��دئ��ات و�ل��ت��ي ت��دع��ى ب��ن��زودي��ازي��ب��ن �أو ح��ا���ش��ر�ت بيتا 

لي�شعر �ملري�س بالر�حة.

هذه فوائد النيم  
للب�سرة

�أفادت جملة myself باأن للمادة 
فو�ئد  "نيم"  ب���  �ملعروفة  �لفعالة 
لتجميل �لب�شرة. و�أو�شحت �ملجلة 
�مل�����ش��ت��خ��ل�����ش��ة من  �مل������ادة  ه����ذه  �أن 
 Neem Tree �ل��ن��ي��م  ���ش��ج��رة 
م�شاد  ب���ت���اأث���ري  مت���ت���از  �ل���ه���ن���دي���ة 
لاللتهابات  وم��ث��ب��ط  ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا 
و�لفريو�شات،  للفطريات  وم�شاد 
ملحاربة  ف��ع��اًل  �شالحاً  يجعلها  م��ا 
م�����ش��اك��ل �ل��ب�����ش��رة �مل��خ��ت��ل��ف��ة مثل 
�لبثور، وحب �ل�شباب، وغريها من 
"نيم"  �ل�شو�ئب. كما ت�شاعد مادة 
�ملتهيجة،  �ل��ب�����ش��رة  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى 
لتمنحها ملم�شاً  �لب�شرة  وترطيب 
من  حمايتها  عن  ف�شاًل  خمملياً، 
بتن�شيط  �ل�شارة  �لبيئية  �ملوؤثر�ت 
�أن  �آل��ي��ات جت��دده��ا. و�أ����ش���ارت �إىل 
�لب�شرة،  �أنو�ع  لكل  "نيم" منا�شبة 

خا�شة �حل�شا�شة منها.

نا�سا تاأخذ ع�ساق الف�ساء 
يف جولة لكوكب الزهرة

�لأمريكية  �لف�شاء  وك��ال��ة  �أعلنت 
�لعمل  عزمها  �لعام،  هذ�  "نا�شا" 
مهمتن  لإط���������الق  خ���ط���ة  ع���ل���ى 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف ك���وك���ب �ل����زه����رة يف 

�أو�ئل عام 2030.
�ملهمتن  ع��ل��ى  "نا�شا"  و�أط��ل��ق��ت 
و"د�فن�شي"،  "فرييتا�س"  ��شمي 
�ل�����دور�ن  �لأوىل  يف  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث 
غيوم  عر  و�لر�شد  �لزهرة  ح��ول 
�شتحقق  بينما  �لكثيفة،  �ل��ك��وك��ب 
�لثانية يف �لغالف �جلوي �لعميق 
�ل��ت��ي يت�شكل  ل��ل��ك��وك��ب، و�ل���غ���از�ت 

منها.
ح�شابها  يف  "نا�شا"  وع���ر����ش���ت 
فيديو  "تويرت"  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��م��ي 
ي�شّلط  "د�فين�شي"،  باملهمة  خا�س 
�ل�شوء على هذه �ملهمة و�لتجارب 
لك�شف  ���ش��ت��ج��رى  �ل���ت���ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة 

�ملزيد من �ملعلومات عن �لزهرة.
"�شبي�س"  م���وق���ع  ذك����ر  وح�����ش��ب��م��ا 
فاإن  �لف�شاء،  ب��اأخ��ب��ار  �ملتخ�ش�س 
معلومات  ���ش��ي��ح��ّل��ل  "د�فين�شي" 
مت�شلة بالغالف �جلوي للكوكب، 
كيفية  فهم  على  �لعلماء  مل�شاعدة 

ت�شكله وتطوره.
و�شرت�قب �ملهمة �أي�شا كيفية تّغري 
و�شتحاول  �ل��وق��ت،  مب��رور  �لغيوم 
كيميائية  م������ادة  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف 
غ���ام�������ش���ة مت��ت�����س �ل�������ش���وء فوق 

�لبنف�شجي ب�شكل غريب.
مهمة  ت�شاهم  �أن  �لعلماء  وي��اأم��ل 
على  م�شاعدتهم  يف  "د�فين�شي" 
�ملرتفعات  ت�������ش���ّك���ل  ك��ي��ف��ي��ة  ف���ه���م 

�لغريبة على �لزهرة.

فارق كبري بني ال�سطراب 
واملر�س العقلي

ي�ستخدم الطب النف�سي احلديث مفهوًما نظرًيا لال�سطراب، دون 
اأو  املر�سية،  املر�سية عن اال�سطرابات غري  متييز اال�سطرابات 

حتى من اال�سطرابات امل�سابهة للمر�ض.
و"اال�سطراب  العقلي"  م�سطلح"املر�ض  ا�ستخدام  يتم  ما  وعادًة 
الفارق  اأن  رغ��م  معينة،  واح���دة  ح��ال��ة  ع��ن  للتعبري  العقلي" 

الفرق  على  تطلعه  التالية،  ال�سطور  يف  بينهما.  وا�سح 
موقع  ذكر  ما  بح�سب  النف�سي،  واملر�ض  اال�سطراب  بني 

نت. ل�سيدتي  وفقا   Oxford Medicine
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�ش�ؤون حملية
املهرجان الوطني للت�سامح ينطلق باإك�سبو 2020 اليوم االأحد

نهيان بن مبارك: الإمارات دولة الت�سامح والعدل وامل�ساواة وجت�سد مفاهيم التعاي�س يف اأ�سمى معانيها
 انطالق املهرجان يف اإك�سبو 2020 دبي يحمل دللت عميقة، توؤكد اإميان قيادتنا الر�سيدة بقيم الت�سامح ورغبتها اأن ت�سارك العامل كله جتربتها الفريدة

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

حممد معني الدين

الوطني  املهرجان  فعاليات  نوفمرب   14 االأحد   اليوم   �سباح  تنطلق 
كامل،  اأ�سبوع  مدى  على  ت�ستمر  عاملية  ن�سخة  يف  والتعاي�ض  للت�سامح 
ويتكامل املهرجان الذي تنظمه وزارة الت�سامح والتعاي�ض مع "اأ�سبوع 
اجلانب  دب��ي   2020 اإك�سبو  يحت�سن  حيث  وال�سمولية"  الت�سامح 
املوجودة  االأجنحة  كافة  بها  وي�سارك  واملبادرات،  االأن�سطة  االأكرب 

باملعر�ض، والتي تربو على 192 دولة، وت�ست�سيف االأن�سطة الدولية 
للمهرجان ما يزيد على 125 �سخ�سية عاملية بارزة ليقدموا جميعا 
يف  ي�سارك  كما  العاملي،  الت�سامح  م�ستقبل  عن  ومتنوعة  �ساملة  روؤية 
من  واجلامعات،  املدار�ض  طالب  من   4000 حوايل  املهرجان  برامج 
املهرجان هذا  140 فعالية حملية وعاملية، وطالبية، ويركز  خالل 
العام على ق�سايا ال�سباب واالأديان واملراأة واجلامعات.  وت�سم اأن�سطة 
املهرجان الدولية هذا العام ، اإطالق التحالف العاملي للت�سامح يف 16 
نوفمرب وعلى وجه التحديد ال�ساعة 11:16 �سباًحا، حيث يجتمع 
العامل باأ�سره الإطالق هذا التحالف احتفااًل باليوم العاملي للت�سامح يف 

تعهد م�سرتك وموحد للت�سامح و التعاي�ض ال�سلمي، ثم تنطلق القمة 
االأديان ت�ستعر�ض  للحوار بني  امل�سرتكة لالأديان، وهي قمة  العاملية 
يف  واملعتقدات  االأديان  ملختلف  املتحدة   العربية  االإمارات  احت�سان 
العامل، وتهدف القمة العاملية اىل ت�سجيع احلوار من اأجل فهم اأف�سل 
معتقداتنا،  يف  ومتميزين  مميزين  جميًعا  جتعلنا  التي  لالختالفات 
ولكن متحدون يف اإن�سانيتنا امل�سرتكة، وتهدف اإىل تعزيز امل�ساركة مع 
التعاي�ض  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  وال�سمولية  التعاي�ض  وتنمية  العامل 
و�سيا�سيون  دينيون  قادة  ويح�سرها  مكان  كل  يف  وامل�ستدام  ال�سلمي 

واأمميون حول العامل.
   وي�شتمع �لعامل كله �إىل �أ�شو�ت �لت�شامح، وهي 
�أغنية �شالم من �لإم��ار�ت �إىل �لعامل  مت �إنتاجها 
من خالل �لعمل مع �شركاء �ملجتمع، حيث جنحت 
جوقة  وتعبئة  بتجميع  و�لتعاي�س  �لت�شامح  وز�رة 
ا ميثلون دول �لعامل �مل�شاركة يف  ت�شم 219 �شخ�شً
�إك�شبو 2020 دبي لي�شدو� معا للمحبة و�ل�شالم 
حب  ر�شالة  �لعر�س  وي�شور  �ل��ع��امل��ي،  و�لتعاي�س 
وقبول وتعاي�س متناغم ووعد بفر�شة متجددة.، 
�ل�شباب  منتدى  �لعاملية  �لفعالية  تنطلق  وبعدها 
�مل�شتقبل،  يف  �لتفكري  �ىل  �ل�شباب  "من  �ل��ع��امل��ي 
بالتعاون  و�لتعاي�س  �لت�شامح  وز�رة  جنحت  حيث 
لل�شباب يف تنظيم منتدى  �ملوؤ�ش�شة �لحتادية  مع 
�لتي ل  �لأهمية  �ل�شوء على  ي�شلط  �شبابي عاملي 
ميكن �إنكارها حلاجة �لعامل للم�شاركة و�ل�شتفادة 
�ل�شباب. من  �لقدر�ت �لإبد�عية و�ملرنة لفئة  من 
�لأكرث  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  �مل��و�ه��ب يف  ��شتدعاء  خ��الل 
ح��ي��وي��ة مي��ك��ن ل��ل��ع��امل ب��ن��اء ب��ر�م��ج م�����ش��ت��د�م��ة يف 
ج��م��ي��ع �مل���ج���الت ق����ادرة ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة �لتغري�ت 
�ل�شريعة �لتي ل تنتهي و�جتاهات �لن�شاط �لعاملي 
وي�شارك باملنتدى قادة عامليون من �لأمم �ملتحدة 
بالإ�شافة  �ل�����ش��ب��اب  �ل��ع��امل��ة يف جم���ال  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�إلهاما على  �لأك��رث  �شباب تعد جتاربهم  ق��ادة  �إىل 

م�شتوى �لعامل.
    بينما ت�شتمر �ملبادر�ت �لعاملية للمهرجان يف 17 
“دور  �ل��دويل  �مل��وؤمت��ر  �ل�شهر �جل��اري لتقدم  من 
�لتعاي�س" وي�شت�شيف  قيم  تعزيز  يف  عاملياً  �مل��ر�أة 
�ملوؤمتر �لقياد�ت �لن�شائية من جميع �أنحاء �لعامل، 
ومن خالل �ملوؤمتر �شيعر�س �مل�شاركون و�مل�شاركات 
دور �لتعليم و�ملعرفة يف �مل�شاعدة على فهم �أف�شل 
�لتحديات  مل��و�ج��ه��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  �ل��ق��ي��م  لأه��م��ي��ة 

�لهام  �لن�شاء  �ملوؤمتر دور  �لر�هنة، ويثمن  �لعاملية 
�ل�شتجابة  يف  �مل��ا���ش��ي��ة  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل  و�مل���وؤث���ر 
�ىل  �مل��وؤمت��ر  وي��ه��دف   ،١٩- كوفيد  �لعاملي  للوباء 
�لن�شاء  به  �ل��ذي تقوم  �ل��دور  �ل�شوء على  ت�شليط 
يف خمتلف دول �لعامل وتعزيز فكرة �مل�شاو�ة ودعم 

متكن �ملر�أة.
�أن�شطة  للت�شامح  �لوطني  �مل��ه��رج��ان  ي�شم  كما    
ومنها  دب���ي،   2020 �إك�شبو  يحت�شنها  متنوعة 
فعاليات �أندية �لت�شامح  �لتي تنطلق �شباح �ليوم 
�لطالبية  �لأن�����ش��ط��ة  ع�����ش��ر�ت  "وت�شم  "�لأحد 
�إمار�تية  ج��ام��ع��ة   20 م��ن  ط���الب  ب��ه��ا  وي�����ش��ارك 
�ل�شبابية  �جلل�شة  �مل��ه��رج��ان  ينظم  كما  وع��امل��ي��ة، 
لتعزيز  �مل��ب��ت��ك��رة  "�لأ�شاليب  ل��ب��ح��ث  �مل��و���ش��ع��ة 
من  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ع��ل��ى  �إ���ش��اف��ة  �لت�شامح"، 
ر�ئدة  �إمار�تية  كتجربة  �لت�شامح  فر�شان  برنامج 
وملهمة، لتعزيز دور �ل�شباب ك�شفر�ء للت�شامح يف 
يلتقى جمهور  كما  �لعامل،  وح��ول  �ملحلية  بيئتهم 
�ملهرجان بعدد من كبار م�شممي �لأزياء �لعاملين 
و�ملحلين، يف جل�شة حو�رية، حول عالقة �لأزياء 
�ل�شعوب،  وت���ر�ث  وقيم  �خ��الق  بطبيعة  و�مل��و���ش��ة 
ومدى تاأثريها وتاأثرها بالتعاي�س �لعاملي �ملن�شود.

  وي�شم �ملهرجان جل�شة تقام على هام�س منتدى 
"�لت�شامح  عنو�ن  حتت   2020 باإك�شبو  �لأعمال 
وز�رة  تنظمها  �لتي  �جلل�شة  و�ل�شمولية" وتطرح 
�لأ���ش��ال��ي��ب و�لطرق  �أه����م  �ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س 
قيم  تعزيز  يف  �لإ���ش��ه��ام  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �ملبتكرة 
�لوز�رة خالل  �لت�شامح و�لتعاي�س، و�لتي طبقتها 
عملها يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة، وت�شعى د�ئما لتطوير 
و�ل��دويل، كما ي�شم  �ملحلي  �مل�شتوين  �أد�ئها على 
�ل�شغري،  �ل���ف���ار����س  وج��ل�����ش��ات  دور�ت  �مل���ه���رج���ان 

�شاعر�ت من خمتلف  بها  ت�شارك  �شعرية  و�أم�شية 
�أقطار �لوطن �لعربي و�لالتي يقدمن �إبد�عاتهن 
حول دور �لكلمة �ل�شاعرة يف ن�شر �لقيم �ل�شامية.

 2020 باإك�شبو  �مل��ه��رج��ان  �أن�����ش��ط��ة  ج��ان��ب  و�إىل 
�ل��ت��ي تتمثل يف  �ل��ر�م��ج �لأخ���رى  ه��ن��اك ع�شر�ت 
فعاليات �ل�شركاء �ل�شرت�تيجين لوز�رة �لت�شامح 

و�لهيئات  ب��ال��وز�ر�ت  �لت�شامح  وجل��ان  و�لتعاي�س، 
حا�شنة  �حلكومة  برنامج  م��ن  �ملنبثقة  �ملختلفة 
�إ�شاءة  �ت�����ش��الت،  ن��ط��اق  تغيري  م��ث��ل  للت�شامح، 
بالتعاون  �مل�شرتكة  �لفعاليات  �حلكومية،  �ملباين 

مع �ملجال�س �لتنفيذية بكافة �إمار�ت �لدولة.
  كما ت�شم فعاليات �ملهرجان بالتكامل مع �أ�شبوع 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل�����ش��م��ول��ي��ة �أن�����ش��ط��ة �أك���رث م��ن 192 
2020 دب���ي ع��ل��ى مدى  ج��ن��اح��ا دول��ي��ا ب��اإك�����ش��ب��و 
�شينمائية  �أفالما  �لأجنحة  هذه  تقدم  �أي��ام  �شبعة 
وعرو�شا  تفاعلية،  و�أن�شطة  وموؤمتر�ت،  وتوعوية 
غ��ن��ائ��ي��ة وف��ل��ك��ل��وري��ة وم��و���ش��ي��ق��ي��ة حت��م��ل ر�شالة 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  ثقافة  باأهمية  توعوية  �شالة 
و�شائل  كافة  تزويد  و�شيتم  �لعاملي.  �مل�شتوى  على 
�لفعاليات وتوقيتها، و�شيوفها  بتفا�شيل  �لإعالم 
�ل�شيخ  وم��ن جانبه عر معايل  ومو�شوعاتها.    
نهيان بن مبارك �آل نهيان ع�شو جمل�س �لوزر�ء، 
بافتتاح  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  و�ل��ت��ع��اي�����س  �لت�شامح  وزي���ر 
و�لتعاي�س  للت�شامح  �لوطني  "�ملهرجان  فعاليات 
�لعامل  دول  خمتلف  بها  ي�شارك  عاملية  ن�شخة  يف 
على �أر�س �لإمار�ت يف �أك�شبو 2020 دبي، و�لذي 
يعر عن قناعة �أكيدة باأهمية ن�شر �لوعي باأهمية 
�حل�شار�ت  خم��ت��ل��ف  ب���ن  و�ل��ت��ع��اي�����س  �ل��ت�����ش��ام��ح 
و�ل��ث��ق��اف��ات و�مل��ع��ت��ق��د�ت ، مب��ا ي��دع��م قيم �ل�شالم 
�لتطرف  م��ن��ع  يف  وي�شهم  و�ل��ت��ع��اي�����س،  و�ل��ت��ف��اه��م 
�لتفرقة  �أ����ش���ك���ال  ك���اف���ة  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل 
و�لتمييز، من �أجل �أن يكون ذلك �أ�شا�شا قويا لبناء 
�ل��ع��الق��ات �مل��ف��ي��دة ب��ن �جل��م��ي��ع، وم��دخ��ال �أمينا 

لتحقيق �ل�شالم و�لوفاق يف �ملجتمع و�لعامل.
   و�أو����ش���ح م��ع��ال��ي��ه �أن دول���ة �لإم������ار�ت ه��ي دولة 
�لت�شامح و�لعدل و�مل�شاو�ة و�شيادة �لقانون ، و�نها 

جت�شد متاما مفاهيم �ل�شالم و�لتعاي�س يف �أ�شمى 
م��ع��ان��ي��ه��ا، ح��ي��ث ن���رى ح��ر���ش��ه��ا �ل��ك��ب��ري  ع��ل��ى �أن 
�لن�شط  تقوم �لعالقات بن �جلميع، على �حل��و�ر 
و�لتفاعل �ملثمر  كي يتعاي�شو� معا يف مودة و�شالم 
يف  و�ل��ن��م��اء،  �خل��ري  حتقيق  نحو  م�شرتك  و�شعي 
�إنها دولة يلتحم فيها  ، كما  ربوع �لوطن و�لعامل 
حول  فيها  �جلميع  ويلتف  �ل��ق��ي��ادة،  م��ع  �ل�شعب 
مبد�أ وطني مهم يوؤكد عليه د�ئماً بالقول و�لعمل، 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
�لب�شر،  ب��ن  �لل��ت��ق��اء  "�أن  يف  وي��ت��م��ث��ل  �مل�����ش��ل��ح��ة، 
�مل�شرتك  و�ل��ع��م��ل  و�لتفاهم  و�لت�شامح  و�حل����و�ر 
�ل�شالم  ي�����ش��وده  ع����امل  �إىل  �ل��ط��ري��ق  ه���و  ب��ي��ن��ه��م 

و�لرخاء و�ل�شتقر�ر" .
للت�شامح  �ل��وط��ن��ي  �مل��ه��رج��ان  �ن��ط��الق  �أن  و�أك����د 
عميقة،  دللت  ي��ح��م��ل  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و  يف 
�إمي���ان �لإم����ار�ت ك��ق��ي��ادة و�شعب  ت��وؤك��د على عمق 
ت�شارك  �أن  ورغبتها  و�ل��ت��ع��اي�����س،  �لت�شامح  بقيم 
�أجل خري  �ملجال من  �لعامل كله، جتاربها يف هذ� 
خمتلف  بتفاعل  م�شيد�  م��ك��ان،  ك��ل  يف  �لإن�شانية 
�ملهرجان  م��ع   2020 باإك�شبو  �مل�����ش��ارك��ة  �ل����دول 
دور  معاليه  ثمن  كما  فيه،  �لفعالة  وم�شاركتهم 
�ل�شركاء �ملحلين و�لدولين، و�جلهات �حلكومية 
باأن�شطة مميزة تعزز قيمنا �لأ�شيلة  �لرت ت�شارك 

لدى كافة فئات �ملجتمع.
وعر معاليه عن �مله باأن تتحقق ر�شالة �لإمار�ت 
�ل��ع��امل يف خمتلف  �ل��ت�����ش��ام��ح ح���ول  ث��ق��اف��ة  بن�شر 
�مل���ج���الت ح��ت��ى ي��ع��م �ل�����ش��الم و�مل��ح��ب��ة و�لأم������ان 
خمتلف ربوع �لعامل و�أن ت�شعد �لب�شرية بالرفاهية 

و�لتقدم. 

يف مبادرة االقت�ساد الدائري لفئة ال�سباب باإك�سبو  

   4  طالبات من جامعة الإمارات �سمن  اأف�سل 6 مت�سابقني
•• العني - الفجر

جامعة  م����ن  ط����الب����ي  ف����ري����ق  ف������از 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �شمن 
مبادرة  يف  نهائية  م��ر�ك��ز   6 �أف�شل 
 - �ل�شوي�شري  �ل��د�ئ��ري  �لق��ت�����ش��اد 
�لتي  �ل�شباب  لفئة  �لأو�شط  �ل�شرق 
نّظمها �جلناح �ل�شوي�شري  مبعر�س 

�إك�شبو 2020 دبي.
�ملقبايل  م��ه��رة  �ل��ط��ال��ب��ات  وق���ام���ت 
نافيد  وم������رمي  �مل�����زروع�����ي  و�����ش����وق 
م�شروع  بت�شميم  �ملن�شوري  وم��وزة 
تطبيق  وه���و  �مل�شتد�م"،  "�لبناء 
لأ�شحاب  كمن�شة  ي��ع��م��ل  ل��ل��ه��ات��ف 
�مل�شلحة للعثور على خملفات �لبناء 
�لتي ميكن �إعادة ��شتخد�مها لإعادة 
بناء  م���و�د  �إىل  وحتويلها  ت��دوي��ره��ا 

جديدة.
وتاأتي �أهمية هذ� �مل�شروع باعتبار �أن 

و�مل�����ش��م��م��ن و�مل���ق���اول���ن وم�����وردي 
�لتدوير  �إع�����ادة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  �مل�����و�د 
عقار�ت  لديهم  �لذين  و�لأ�شخا�س 
�ملو�د  ��شتخد�م  �إع���ادة  �لتنفيذ  قيد 
�خلام �لز�ئدة و�مل�شاعدة يف مو�جهة 
منها.  �لتخل�س  عملية  يف  �ملخاطر 
من  ُن��ّظ��م��ت  �مل�شابقة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
بال�شر�كة  �ل�شوي�شري  �جلناح  قبل 
تقدمي  مت  ح��ي��ث  �شويزنيك�س.  م��ع 
هذه �ملبادرة من قبل مر�شدين من 
�ل�شوي�شرية  و�ل�شركات  �جلامعات 
ب��ه��دف ع��ر���س �أف�����ش��ل �مل�����ش��اري��ع يف 
�أع�شاء  وُدع��ي  �ل�شوي�شري،  �جلناح 
وحلقات  �لعمل  ور����س  �إىل  �ل��ف��ري��ق 
�لنقا�س �مل�شرتكة، ومت منح �ملتاأهلن 
لتطوير  ا  فر�شً �لنهائية  للت�شفيات 
بتوجيه من  �أكر  ب�شكل  م�شاريعهم 
�حلكام و�ملوجهن و�جلهات �لر�عية 

�ملحلية.

منها.  �لتخل�س  �شعوبة  وب��ال��ت��ايل 
من  �حل�����ّد  �إىل  �مل�������ش���روع  وي���ه���دف 
وتوفري  �مل��ت��ز�ي��دة،  �ل��ب��ن��اء  خملفات 
�نبعاثات  وخف�س  �لطبيعية،  �ملو�رد 

ُتعّد مركًز� �شناعًيا  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ل��ع��دي��د من  ب��ن��اء  ح��ي��وي��اً حيث يتم 
مما  دوري،  وب�شكل  �لتحتية  �لبنى 
�لبناء  خم��ل��ف��ات  ت��ر�ك��م  ي�شبب  ق��د 

�ل���ك���رب���ون وخماطر  �أك�����ش��ي��د  ث����اين 
�لتلوث. من خ��الل تطبيق  ح��و�دث 
�لهاتف، حيث ميكن للجهات �ملختلفة 
�لإنتاج  ووح���د�ت  �لإن�����ش��اء  و�شركات 

جدران تفاعلية وعرو�س ب�سرية عن الثقافة اليونانية بجناحها يف اأك�سبو 2020 
•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

�ل��ث��اين قبل  �ل��ق��رن  �ل��ي��ون��ان يف  �إذ� ك��ان��ت دول����ة 
�مليالد  تعتر جزء�ً ل يتجز�أ من �لأمر�طورية 
�لرومانية، فهى �ليوم تقع يف منطقة �ل�شتد�مة 
�لثقافة  لن�شر  دب����ي،   2020 �أك�����ش��ب��و  مب��ع��ر���س 
�ل��ب��ح��ر �لأبي�س  �ل��ي��ون��ان��ي��ة و�ل��ع��ل��وم م��ن ���ش��رق 
�ملتو�شط �إىل �لعامل، حيث تقع �ليونان يف جنوب 
�أوروب��ا مما يجعل موقعها �جلغر�يف موقعاً  �شرق 
��شرت�تيجياً حيث تقع يف مفرتق �لطرق بن �أ�شيا 
و�أوروبا و�أفريقيا، وتقع على �لطرف �جلنوبي من 
�شبه جزيرة �لبلقان، وت�شرتك يف �حلدود �لرية 
مع �لبانيا �إىل �ل�شمال �لغربي ومقدونيا �ل�شمالية 
وبلغاريا �إىل �ل�شمال وتركيا �إىل �ل�شمال �ل�شرقي، 
�إىل �جلنوب، هذ� وقد  �ملتو�شط  و�لبحر �لأبي�س 
10 مليةن و750 �لف  بلغ عدد �شكانها ح��و�يل 
غني  �ليونان  �أن  بالذكر  و�جلدير  تقريباً،  ن�شمة 
بالأرث �لتاريخي بانت�شاب 18 موقعاً دون بقائمة 

�ليون�شكو للرت�ث �لعاملي. 

 2020 �أك�شبو  �ل��ي��ون��ان يف  جم��رد دخ���ول ج��ن��اح 
وعرو�س  وتركيبات  �لتفاعلية  �جل��در�ن  تكت�شف 
ب�شرية عن �لثقافة و�أفر�د �ملجتمع ومدى و�شول 
�ليونان �إىل �لتقنية �حلديثة و�لذكاء �ل�شطناعي، 
�أنها  وقد يكون �ل�شعار �لأمثل جلناح �ليونان هو 
على  �ل�شوء  وت�شلط  للم�شتقبل،  �لطريق  متهد 
�لنجاح  نحو  قدما  �ل�شعي  يف  �ل�شحيح  م�شارها 
عن  تنم  بعرو�س  للم�شتقبل،  و�لبتكار  و�لتقدم 
و�لتقاليد  ب��ال��ع��اد�ت  للتعريف  �مل��ل��ح��ة  �حل��اج��ة 
لليونان من جهة ون�شر �لوعي من خالل �لركائز 
�ل�شا�شية لالقت�شاد وكيفية �لنتقال من �لع�شور 
و�لتى  و�ملبتكرة  �حلديثة  �لعو�مل  �إىل  �لقدمية 

تتما�شى مع �لتاريخ �لإن�شاين �حلديث.
�أهتم جناح �ليونان يف �أك�شبو 2020 باملمر�ت �لتى 
تعك�س �ل�شوء و�لألو�ن �ملبهرة �مل�شتوحاة من مياة 
�لبحر وتعك�س �ثقافة �لدولة �لقدمية �لتى متتد 
لقرون، وت�شد �لزو�ر باملناظر �خل�شر�ء و�شيا�شة 
�لتي�شري يف �لقطاعات �ل�شناعية و�لتجارية ومنها 
و�ل�����ش��ي��اح��ة، ومل  و�ل��ت�����ش��دي��ر  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 

يغفل �جلناح �شبل �لتعريف بال�شا�شات �لعمالقة 
يف  �لإغريقية  و�مل��درج��ات  �مل�شارح  حتاكي  وق��اع��ة 
 700 من  �أك��رث  �إىل  تعود  و�لتى  �أثينا  �لعا�شمة 

عام قبل �مليالد. 
كارتريو�س،  ك��ري�����ش��و���ش��ت��وم��و���س  م��اك��ي�����س  و�أك�����د 
�ل���ي���ون���اين، يف حديث  ب��ا���ش��م �جل���ن���اح  �مل���ت���ح���دث 
لالإعالم �إن �ليونان وجدت طريقها نحو �مل�شتقبل 
منذ قرون م�شت، حيث يقدم �جلناح دجماً وقعياً 
على  �لوطني  �ل��رت�ث  فهم  �أج��ل  من  و�فرت��شياً 
مر �لع�شور، �لذي خطا ب�شكل �شريع نحو �لنمو 
و�لتطور، �إذ بات �مل�شتقبل �أمامنا، مبا منتلكه من 
��شر�ر وجهد كبريين يف ظل �ملناخ �لعام للتطور 
وتنفيذ ما ن�شبو� �إليه من تقدم وتنمية م�شتد�مة 
تو�كب �لع�شر �حلديث وما يطر�أ على �لعامل من 

تغيري ملحوظ يف جميع مناحي �حلياة.
و�أ�شاف كارتريو�س �أن جناح �ليونان حر�س على 
ت��ق��دمي �خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ل��ب��الد لز�ئري 
باحلوكمة  �لهتمام  وم��دى  دب��ي   2020 �إك�شبو 
يف  �ل�شطناعي  �لذكاء  على  و�لعتماد  �لرقمية 

جميع �مل�شاريع �لقت�شادية و�لتجارية �لتى تتمثل 
ي�شتعر�س  ك��ذل��ك  �ل��دول��ي��ة،  �ل�شحن  �شل�شلة  يف 
�خل�شر�ء  �ل��ط��اق��ة  �أ����ش���ك���ال  �ك�����ش��ب��و  يف  �جل���ن���اح 
و�ملتجددة، �لتي و�شعت �لبالد يف طليعة �لتنمية 
متثله  وم��ا  �ملبتكرة،  �لأع��م��ال  وحلول  �مل�شتد�مة، 
ذ�ت جودة عالية  �شفر عاملية  �ليونان من و�جهة 
�ل�����ش��ي��اح��ي، ك��م��ا نقدم  �مل�����ش��ت��وى  ب��ه��ا ع��ل��ى  تتمتع 
�لرعاية  �لزر�عي، وتطوير  �لقطاع  �أي�شا تطوير 
�لأن�شان  يف  �ل�شتثمار  على  و�ل��رتك��ي��ز  �ل�شحية 

�لذي يقود �لبالد �إىل م�شتقبل �أف�شل.
باأن  �و���ش��ح   2020 �أك�����ش��ب��و  �مل�����ش��ارك��ة يف  وح���ول 
�ليونان  لعر�س  خ�شبة  �أر���ش��اً  يعد  �حل��دث  ه��ذ� 
�لز�ئرين  ع��ل��ى ج���م���وع  ب��ت��اري��خ��ه  ي��ل��ي��ق  م���ا  ك���ل 
�لبيئة  حماية  يف  �ليونان  ودور  �مل�شاركة  و�ل��دول 
ملح من  �أ�شبح مطلب  �ل��ذي  �ل�شتد�مة  وتعزيز 
دول �ل���ع���امل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �لأر������س م���ن خالل 
�خلامات  و��شتخد�م  �لنظيفة  �لطاقة  ��شتخد�م 
�شديقة �لبيئة لتحويلها لبيئة خ�شر�ء، فمعر�س 
و�مل�شاركة  بالتكاتف  للعامل  دع��وة  يعتر  �أك�شبو 

�أعطانا كل  �لذي  �لر�ئع  يف �حلفاظ على كوكبنا 
�شئ، �شعينا من خالل �مل�شاركة للرتويج ملنتجاتنا 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة و�ط������الع �ل������زو�ر على 
�لماكن �لتاريخية و�لأثرية �لتى تعود �إىل عقود 

طويلة مع ح�شن �ل�شيافة و�لرعاية �لتى توليها 
بلد�ن  �شتى  م��ن  لل�شائحن  �لطبيعية  �مل��ن��اط��ق 
مثالية  وجهة  يعتر  �ليونان  �أن  خا�شة  �ل��ع��امل، 

لال�شرتخاء و�لغط�س قي مياه �شافية جد�ً. 

•• دبي- الفجر 

 2020 �إك�شبو  �لت�شامح، يقيم  ت�شجيع ثقافة  �إط��ار  يف 
�لت�شامح  �أ����ش���ب���وع  ن��وف��م��ر،   20 �إىل   14 م���ن  دب�����ي، 
�مل�شرتك  �لتفاهم  تعزيز  �إىل  يهدف  �ل��ذي  و�لتعاي�س، 
لإن�شاء جمتمعات �أكرث ت�شاحماً. وينظم �حلدث �لدويل 
برنامج فعاليات ثقافية و��شعة و�شاملة متاحة للجميع، 
�لفردو�س  لأورك�����ش��رت�  �ملو�شيقي  �لأد�ء  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
وو���ش��ول �إىل جم��م��وع��ة م��ن ع��رو���س �لأف�����الم، ف�شال 
ع��ن ع��رو���س فنية م��ت��ن��وع��ة، وذل���ك م��ن �أج���ل جت�شيد 
�لدويل  باليوم  ولالحتفاء  بنا.  �ملحيط  �ل��ع��امل  جمال 
�لفردو�س  �أورك�����ش��رت�  تعود  نوفمر،   16 يف  للت�شامح 
�إىل من�شة �ليوبيل لإحياء حفل مو�شيقي يف  �لن�شائية 
�لإم���ار�ت، يف  7:00 م�شاء بتوقيت دول��ة  �ل�شاعة  متام 
عر�س ل ُيفوَّت متتزج فيه �لتاأثري�ت �ملو�شيقية �ل�شرق 
�أهم  من  ملجموعة  �لت�شويرية  �ملو�شيقى  مع  �أو�شطية 
�لعاملية،  �لتلفزيونية  و�مل�شل�شالت  �ل�شينمائية  �لأف��الم 
و�أن�شودة"يا  بومباي"،  و"�شعار  بر�ديزو"،  "�شينما  مثل 
مولي �شلي"، و"�ملليونري �ملت�شّرد"، ف�شال عن تقدمي 

عر�س لكور�ل �لأطفال من مدر�شة جيم�س ليجا�شي.
فعالية �شمن  �أبرز  �لفردو�س  �أورك�شرت�  ويعتر عر�س 
للت�شامح،  �ل���دويل  لليوم  �حل��اف��ل  �لفعاليات  ب��رن��ام��ج 
�لذي ي�شمل �أي�شا دعوة �إىل �لتحرك من وز�رة �لت�شامح 

و�ل��ت��ع��اي�����س يف دول���ة �لإم������ار�ت، حت��ث �جل��م��ي��ع ع��ل��ى �أن 
�إىل  و�لن�����ش��م��ام  �لت�شامح"  "منا�شري  م��ن  ي�شبحو� 
�ملجال  وفتح  �لوعي،  ون�شر  �لرو�بط،  لتوثيق  من�شتها 
�ل�شاعة  عند  نف�شه،  �ليوم  ويف  �لتعاونية.  �حللول  �أم��ام 
جناح  يعر�س  �لإم���ار�ت،  دول��ة  بتوقيت  م�شاء   6:00
�لوليات �ملتحدة يف �إك�شبو 2020، بال�شرت�ك مع بعثة 
�إ�شر�ئيل،  �لإم��ار�ت وجناح  �ملتحدة لدى دولة  �لوليات 
�لذي  �لفر�شان،  حديقة  يف  "�آمن-�آمن-�آمن"،  فيلم 
�لأب  لتكرمي  نع  �شُ و�ل��ذي  �ل��ت��ور�ة  �ِشفر  م�شرية  يوثق 
�ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  �لإم����ار�ت،  ل��دول��ة  �ملوؤ�ش�س 
ث��ر�ه، وهو ي�شم  �آل نهيان، طيَّب �هلل  ز�ي��د بن �شلطان 
حمطات بارزة من مقاربة دولة �لإمار�ت �إز�ء �لت�شامح 
�لديني، مبا يف ذلك زيارة �لبابا فرن�شي�س �إىل �أبوظبي يف 
فر�ير 2019.  وُتنظم �لدول �ملُ�شاركة فعاليات �أخرى 
يف �إك�شبو 2020، من بينها فيلم كو�ندو �شيرّيوو لو�س 
�أوخو�س )عندما �أغلق عينّي(، وهو فيلم مك�شيكي يعر 
وُيعَر�س  �لإق�����ش��اء،  ملحاربة  �حل��اج��ة  ع��ن  �شوتان  فيه 
�ل�شاعة �لثانية ظهر� يوم 15 نوفمر، يف مدرج ترّي�،، 
ويف �ل�شاعة �لثامنة م�شاء على م�شرح �ليوبيل تقدم فرق 
من �شكان كند� �لأ�شلين عر�شا متعدد �لثقافات موؤلفا 
فنانن  ي�شم  و�شعر،  تقليدية،  ورق�شات  مو�شيقى،  من 
بنما، وماليزيا،  ذل��ك  �ل��ع��امل، مبا يف  �أن��ح��اء  من جميع 

ونيوزيلند�، وكند�. 

اأ�سبوع الت�سامح والتعاي�س يقدم جتارب متنوعة جلميع زوار اإك�سبو 2020 دبي
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اللغة لي�ست عائقا يف ليلة 
»لويزا فينك« بجناح الربازيل

•• دبي- الفجر

�أّدت �ملطربة �لر�زيلية لويز� فينك عدد� من �أغانيها على �إيقاعات �شائقة، 
لتمتع جمهور� �ن�شجم مع �أد�ئها رغم عدم فهم �لكلمات �لتي جاءت باللغة 

�لرتغالية، �شمن حفل خا�س بجناح �لر�زيل يف �إك�شبو 2020 دبي.
�أم��ام جمهور من خمتلف �جلن�شيات د�خل �جلناح  �للغة عائقا  ومل ت�شكل 
بينما  �جلمهور،  لتمتع  فينك  فغّنت  �ل�شتد�مة،  مبنطقة  �ل��و�ق��ع  �ملميز 
�ل�شا�شات �لعمالقة د�خل �جلناح لقطات للتنوع �لعرقي و�لثقايف  عر�شت 

�لذي حتفل فيه كرى بلد �أمريكا �جلنوبية م�شاحة.
و�لأهم  عاملية،  لغة  �ملو�شيقى  �إن  باولو،  �شاو  �لقادمة من  "فينك"،  وقالت 
قدمتها  �لتي  �لغنية  �لالتينية  و�لإيقاعات  بالأنغام  �حل�شور  ��شتمتاع  هو 
على �مل�شرح �ل�شغري �ملقام �أمام منوذج لغابات �لأمازون، كرى غابات �لعامل 

و�أكرثها �أهمية للتنوع �لبيئي.

اأ�سبوع الت�سامح والتعاي�س يف اإك�سبو 2020 دبي  
يعمل من اأجل تعزيز التعاي�س يف املجتمعات

•• دبي–  الفجر

�لتحدث مع جميع مكونات �ملجتمع، رجال ون�شاء، على �ختالف معتقد�تهم 
وخلفياتهم �لثقافية، و�إيجاد فر�س لأ�شحاب �لهمم و�ملجتمعات �ملهّم�شة، 
كلها �أمور تدخل يف �شلب �أهد�ف �أ�شبوع �لت�شامح و�لتعاي�س �لذي ينظمه 

�إك�شبو 2020 دبي �شعيا لبناء جمتمع للجميع.
�لت�شامح  وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ن��وف��م��ر   20 �إىل   14 م��ن  �لأ���ش��ب��وع  ُي��ق��ام 
تعزيز  كيفية  عن  حمادثات  �إىل  و�شيف�شي  �لإم���ار�ت؛  دول��ة  يف  و�لتعاي�س 
�لتعاي�س يف �مل�شاحات �لجتماعية، و�لبيئات �ملادية، و�أ�شاليب �شرد �لق�ش�س، 

بهدف �إثر�ء �لتعدد �لثقايف وتعزيز �لتعاي�س �ل�شلمي.
�آل نهيان، وزير �لت�شامح و�لتعاي�س،  وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�س �لعام لإك�شبو 2020 دبي: "�إن فهم خمتلف �حل�شار�ت و�لثقافات  �ملفوَّ
�أ�شبوع  ��شت�شافة  عر  ومزدهر.  �شلمي  جمتمع  لبناء  �أ�شا�شي  و�حرت�مها 
و�لتعاي�س  للت�شامح  �لوطني  �ملهرجان  من  جزء  وهو  و�لتعاي�س،  �لت�شامح 
�إىل  لل�شعي  دول��ة،   192 دب��ي   2020 �إك�شبو  �شيجمع  �لإم���ار�ت،  دول��ة  يف 
تعزيز مبادئ �لت�شامح و�لتعاي�س و�لأخوة و�لأمل و�لعمل �مل�شرتك يف دولة 
�لإمار�ت وجميع �أنحاء �لعامل، من �أجل ر�شم مالمح غد �أف�شل للب�شرية 
وت�شتهله  ن��وف��م��ر،   14 يف  و�ل��ت��ع��اي�����س  �لت�شامح  �أ���ش��ب��وع  ينطلق  كلها". 
�أماكن عمل  "�لت�شميم للجميع"، �لتي ت�شتك�شف كيف ميكننا بناء  جل�شة 
وجمتمعات قائمة على �لتعاي�س، تلبي �حتياجات �جلميع وجت�شد جتاربهم، 

مع �لرتكيز ب�شكل خا�س على �أ�شحاب �لهمم.
وبالتز�من مع �ليوم �لدويل للت�شامح لليون�شكو يف 16 نوفمر، �شي�شت�شيف 
�إك�شبو 2020 جمموعة من �لفعاليات �ملهمة، ت�شمل منتدى �شبابيا يلقي 
�جلن�شيات  خمتلف  من  لل�شباب  و�مل��رن��ة  �لإب��د�ع��ي��ة  �ل��ق��در�ت  على  �ل�شوء 
و�خللفيات، و�إطالق �لتحالف �لعاملي للت�شامح، وهو مبادرة �إمار�تية جلعل 

�لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي جزء� ل يتجز�أ من حياتنا.
�لت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  و�شيك�شف 
�ل�شاعة  �لتحالف  ع��ن  دب��ي   2020 لإك�شبو  �ل��ع��ام  ���س  �مل��ف��وَّ و�ل��ت��ع��اي�����س، 
جناح  يف  ُتقام  مغلقة  فعالية  يف  �لإمار�ت،  دولة  بتوقيت  �شباحا   11:16
�لت�شامح  فعاليات منتدى  �أي�شا مبا�شرة �شمن  �لإع��الن  و�شُيبث  �إيطاليا. 
وُيقام يف مركز  �إ�شتونيا،  بال�شرت�ك مع  م  ُينظَّ �لذي  و�لتعاي�س لالأعمال، 
�لعمل،  مكان  يف  و�لتعاي�س  �لتنوع  على  �ملنتدى  و�شريكز  للمعار�س.  دبي 
وكيف ميكن لل�شمول �لرقمي �إز�لة �لعو�ئق وم�شاعدة �لأعمال على حتقيق 

منو م�شتد�م.
ويف �ليوم نف�شه، �شي�شت�شيف جناح �إيطاليا �أي�شا قمة �لأديان، �لتي �شيناق�س 
ب  فيها قادة دينيون من جميع �ملعتقد�ت و�أنحاء �لعامل �لتغلب على �لتع�شّ
و�حلد من تاأثري�ت �لتطّرف. ومن �ملتحدثن معايل مارينا �شرييني، نائب 
وزير �خلارجية �لإيطايل، وف�شيلة �لدكتور حممد �لدويني، وكيل �لأزهر 
بولونيا،  �أ�شاقفة  رئي�س  تزوبي،  ماريا  ماتيو  �لكاردينال  ونيافة  �ل�شريف، 
�لتابع  �حل�شار�ت  لتحالف  �ل�شامي  �ملمثل  مور�تينو�س،  �أنخيل  وميغيل 

لالأمم �ملتحدة.
طيلة �لأ�شبوع، �شتقدم م�شروعات �جتماعية من برنامج ِمنح �لبتكار �ملوؤثر 
بد�ية  �شمول،  �أك��رث  جمتمعات  لإن�شاء  �ملُبتكرة  �أفكارها  لي��ف  �إك�شبو  من 
�أدو�ت  من �شقل مهار�ت �ملهاجرين و�لالجئن و�إدماجهم، مرور� بتوفري 
�حلو�جز  ك�شر  �إىل  وو���ش��ول  و�إدم��اج��ه��م،  �لنا�س  رب��ط  على  ت�شاعد  رقمية 
و�لتوظيف.  تنعقد �شل�شلة �إك�شبو ليف �ملوؤثرة يف �لفرتة من 15 �إىل 19 
نوفمر يف متام �ل�شاعة �لر�بعة ع�شر� يف جناح "مبدعون يف �خلري"، وهو 
فر�شة لال�شتماع �إىل �حلا�شلن على �ملنح من �لرنامج، مثل بيت�شا �إيت�س، 
ُت��دّرب �لطهاة من �لالجئن،  �مل�شتد�مة يف ماليزيا  وهي �شركة لالأطعمة 
�ملكفوفن  يربط  �آيز، وهي تطبيق  بي ماي  �لدمناركية  �لنا�شئة  و�ل�شركة 

و�شعاف �لب�شر باملتطوعن �ملب�شرين.
�ملو�شوع من جمموعة من  �لعاملي  �ملجل�س  �شل�شلة  �لأثناء، تتناول  يف هذه 
تعزيز رعاية  �لفن يف  يوؤديه  �ل��ذي  �ل��دور  بد�ية من بحث  �لنظر،  وجهات 
�أج���ل �خلري" �لتي  م��ن  "�لفن  فعالية  وذل���ك يف  �لأر�����س،  وك��وك��ب  �لنا�س 
14 نوفمر، و�شول �إىل �حلاجة �إىل �لتقدم �لتقني �لأخالقي  ُتعقد يوم 
�لرقمية"  �لأخ��الق  �لرقمي،  "�لعقل  فعالية  يف  �لإن�شان  ح��ول  و�ملتمحور 
يوم 18 نوفمر.   ويركز �ملجل�س �لعاملي للمر�أة �ملُنعقد يف جناح �ملر�أة يوم 
دولة  �أ�ش�شت  كيف  و�شي�شتك�شف  �جلن�شن،  بن  �مل�شاو�ة  على  نوفمر   17
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وز�رة �لت�شامح و�لتعاي�س لت�شجيع ح�شول �ملر�أة 
على �أهمية �أكر يف �أماكن �لعمل، وكيف يرتبط ذلك ب�شكل خا�س باأوقات 

�لتعايف يف مرحلة ما بعد �جلائحة.

موقع هوتيل اندري�ست دوت كوم يوؤكد :

اإك�سبو 2020 دبي يعطي المارات قوة دفع اإ�سافية للنمو والتخطيط للم�ستقبل

�سرطة دبي واإك�سبو 2020 دبي  يكتبان خامتة �سعيدة لق�سة طفل هندي اأ�ساع جواز �سفره بعد ختمه 100 مرة

COP28 اإك�سبو 2020 دبي والأجنحة امل�ساركة  يهنئون دولة الإمارات العربية املتحدة على اختيارها ل�ست�سافة موؤمتر

على م�سرح اليوبيل يف اإك�سبو 2020 دبي

عمر العبدالالت.. ح�سور عربي عاملي غري م�سبوق مع جمموعة كبرية من اأغانيه العاطفية القدمية واجلديدة

•• ابوظبي -الفجر: 

�ن��دري�����ش��ت دوت كوم  ق���ال م��وق��ع ه��وت��ي��ل 
�لخباري    hotelandrest.com
�ملتخ�ش�س يف �ل�شياحة �إن تنظيم معر�س 
�إك�شبو 2020 دبي، بهذه �لروعة و�لرقي 
و�ل��ف��خ��ام��ة و�ل���دق���ة ، ي��وؤك��د �ن �لم����ار�ت 
 ، وت��ف��وق  بنجاح  �مل�شتقبل  دول���ة  �أ�شبحت 
�إقليمي  دور  ل��ل��ع��ب  ي��وؤه��ل��ه��ا  �ل����ذي  �لم����ر 
�قت�شاد  ك��اك��ر  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  وع��امل��ي 
ت��ن��م��وي��ة �حتادية  ع���رب���ي و�جن�����ح جت���رب���ة 

عربية �شرق �أو�شطية.
و�كد �ملوقع �لذي ير�أ�س حتريره �لإعالمي 
�ملبتكر  �لتنظيم  هذ�  �ن  �ملجايدة  د.جمال 
و�لن�شان  �لإم��ار�ت��ي��ة  باحل�شارة  و�ل��الئ��ق 
�لم�����ار�ت�����ي ي��ع��ط��ي �لم���������ار�ت ق�����وة دفع 
للم�شتقبل  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  للنمو  �إ���ش��اف��ي��ة 
وي��ع��ط��ي��ه��ا ك���ذل���ك م�����ش��د�ق��ي��ة ك����رى يف 
�لتوؤهل ملرحلة �لولوج �ىل نادي �لكبار مع 

�قوى �لقت�شاد�ت �لعاملية .
دبي   2020 �ك�شبو  "ب�شر�حة  و�أ���ش��اف 
�لكثري  �شهادة تفوق على  �لم��ار�ت  يعطي 
��شت�شافت  و�ن  لها  �شبق  �لتي  �ل��دول  من 
�لتاريخ  �ل�شخم يف  �ل��دويل  �ملعر�س  ه��ذ� 
�ملحكم  �لتنظيم  ه���ذ�  ب���ان  ن��ق��ول  ول��ذل��ك 
�لبناءة  �جل���ه���ود  ل��ك��اف��ة  ت��ت��وي��ج��اً  ي���اأت���ي   ،
و�ل��ع��ظ��ي��م��ة �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دول���ة �لإم�����ار�ت 
�ل�شنو�ت  طيلة  وقياد�تها  �ملتحدة  �لعربية 
�لإم����ار�ت يف  دول��ة  و�ل��ت��ي و�شعت  �ملا�شية 
م�شاف �لدول �ملتقدمة، ف�شاًل عما حققته 
�ل�شيا�شية  �ل�شعد  �إجن��از�ت على كافة  من 

و�لقت�شادية و�لجتماعية.
وقال �ملوقع �لتابع ل�شركة �يري�س ميديا يف 
�أن تنظيم دولة �لإمار�ت �لعربية  �بوظبي 
�ملتحدة ملعر�س �إك�شبو 2020 دبي، �شيخلد 
يف تاريخ �لدولة كنقطة حتول هامة نحو 
�نطالقة جديدة ومن�شة جديدة �شتحدث 
منها دولة �لمار�ت �لعامل ب�شكل خمتلف 

وبلغة جديدة وبانطالقة جديدة يف ذكرى 
يوبيلها �لذهبي.

دب��ي �شوف   2020 �ك�شبو  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  
يحقق �إير�د�ت ت�شل �ىل 220 مليار درهم 

على مدى �ل�شتة ��شهر �ملقبلة �إ�شافة �يل 
قطاعات  يف  و�لتحالفات  �ل�شر�كات  عقد 
و�لتقنية  و�مل��ع��ل��وم��ات  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ط��اق��ة 
�لذكية و�لت�شالت يف حن من �ملتوقع �ن 

25 مليون �شخ�س  �ل��زو�ر �ىل  ي�شل عدد 
حتي نهاية مار�س 2022 .

" هوتيل  م���وق���ع  رئ���ي�������س حت���ري���ر  وق������ال 
hotelandrest. كوم  دوت  �ندري�شت 
لهذ�  م�شاهدتي  بعد  �لخ��ب��اري    com
�ملعر�س �لدويل �لهام على �ر�س �لمار�ت 
�ك�شبو  م��ع��ار���س  يف  �شاهدته  مب��ا  م��ق��ارن��ة 
�لتي كان يل �شرف �لعمل و�حل�شور فيها 
مع �لفريق �لإعالمي �حلكومي لالمار�ت 
و�ل�شن  �جل���ن���وب���ي���ة  ك����وري����ا  م����ن  ك����ل  يف 
و��شبانيا و�إيطاليا و�لرتغال و�أملانيا �أقول 
ب�شر�حة �ن �لمار�ت تفوقت على كل من 

�شبقها يف ��شت�شافة معار�س �ك�شبو.
 ويف �خلتام و�شف �إك�شبو 2020 دبي بانه 
�لعامل،  م�شتوى  على  �مل��ع��ار���س  �أك���ر  م��ن 
�لعاملي  للمجتمع  ف��ر���ش��ة  م��ن  ي��وف��ره  مل��ا 
لإيجاد حلول مبتكرة، وحتقيق �ل�شتد�مة 
و�لتنقل و�لنمو �لقت�شادي، وير�شم فرتة 

مقبلة من تاريخ �حل�شارة �لإن�شانية .

•• دبي- الفجر

2020 دبي بف�شل �جلهود  �إك�شبو  متكن 
�مل�شرتكة بينه وبن �شرطة دبي، من �إعادة 
�إىل وجه طفل هندي �شغري يف  �ل�شحكة 
�خلام�شة من عمره، بعد �أن غمره �حلزن 
�خلا�س  �إك�شبو  �شفر  ج���و�ز  �شياع  ب�شبب 
100 مرة،  به، من بعد متكنه من ختمه 
ب��اأخ��ت��ام �أج��ن��ح��ة �ل�����دول �ل��ت��ي مت��ك��ن من 
زي��ارت��ه��ا خ���الل 8 زي�����ارت، ق���ام ب��ه��ا ملوقع 
�ل��دويل مع و�لدته، �شعر خاللها  �حل��دث 
باملتعة و�لإثارة وهو يتجول بن دول �لعامل 

حامال جو�ز �شفره بكل فخر و�عتد�د.
فما هي ق�شة جو�ز �ل�شفر �ل�شائع؟ وكيف 
�لرحالة  ب�شمات  و��شتعادة  ��شتعادته،  متت 
�ل�شغري �بن �خلام�شة وو�لدته معه؟ هذ� 

ما �شنعرفه فيما يلي:
ح�����ش��ن ع��ل��ي ع��ب��ا���س، ه���و ���ش��ب��ي ه��ن��دي يف 
 2020 �إك�شبو  ز�ر  ع��م��ره،  م��ن  �خلام�شة 
دبي مع و�لدته ثمان مر�ت، كانا يق�شيان 
�إىل �شبع  ���ش��ت  ب���ن  ك���ل م��ن��ه��ا م���ا  خ����الل 
���ش��اع��ات، وه���و م��ا مكنه م��ن زي����ارة 100 
�ملختلفة،  �ل��ع��امل  دول  �أج��ن��ح��ة  م��ن  ج��ن��اح 
�أخ���ت���ام هذه  ���ش��ف��ره بجميع  ج����و�ز  خ��امت��اً 
�ل�����دول، ل��ك��ن��ه ول�����ش��وء �حل���ظ ف��ق��د جو�ز 
ت�شبب  م��ا  �أي�����ام، وه���و  ق��ب��ل ب�شعة  ���ش��ف��ره 

باإ�شابته باحلزن �ل�شديد.
علي  ف��ري��دة  �ل�شيدة  ح�شن،  و�ل���دة  ت��ق��ول 
عبا�س، �ملقيمة مع عائلتها يف �لدولة منذ 
17 �شنة، "منذ بد�ية �إك�شبو 2020 دبي، 
يف �أك��ت��وب��ر �مل��ا���ش��ي، ون��ح��ن ن���زور �ملعر�س 

با�شتمر�ر، حيث قمنا بزيارته حو�يل ثماين 
�لأخرية  �ل��زي��ارة  وب��ع��د  �لآن،  حتى  م���ر�ت 
به  �خلا�س  �إك�شبو  �شفر  ج��و�ز  ح�شن  فقد 

و�لذي كان يعتز كثري� بحمله."
فقط  لإك�شبو  زيارتنا  تكن  "مل  و�أ�شافت: 
لأج��ل �لزيارة وختم �جل��و�ز، بل كانت كل 
تعليمية، حيث  �أه��د�ف��ا  منها حتمل  زي��ارة 
�خلا�شة  �ملعلومات  حل�شن  خاللها  �أ���ش��رح 
معرو�شات،  م��ن  يت�شمنه  وم��ا  جناح  بكل 
تعليم  على  تركز  �لتي  �لأجنحة  وخا�شًة 

�لأطفال وتت�شمن �أن�شطة خا�شة بهم."
بال�شعادة  ي�����ش��ع��ر  ح�����ش��ن  "كان  و�أك���م���ل���ت: 
�أم���ام ك��ل م��ا تقع عليه عيناه  و�لن��ده��ا���س 
خ����الل زي���ارت���ن���ا، م���ن �مل���ب���اين و�حل���د�ئ���ق 
�مل��ن��وع��ة و�مل��ت��ن��زه��ات و�لأل����ع����اب، وغريها 
�إك�شبو  يوفرها  �لتي  �لرتفيه  و�شائل  من 
وهو  و�لكبار،  �ل�شغار  لزو�ره من   2020

�أيام �جلمعة  ما دفعه لالإحلاح علي �شباح 
�ملا�شية لزيارة  �لفرتة  و�ل�شبت على مد�ر 

�إك�شبو 2020." 
بالغة  ب�شعادة  ي�شعر  ح�شن  "كان  وتابعت: 
وبالفخر لتمكنه من زيارة �أكرث من 100 
جناح لدول �لعامل �ملختلفة، وو�شع �أختام 
ت��ل��ك �لأج��ن��ح��ة ع��ل��ى ج����و�ز ���ش��ف��ره، �لذي 
ك���ان د�ئ���م �لح��ت��ف��اظ ب��ه و�لط����الع عليه 
بن �حلن و�لآخ��ر، ومن ثم يبد�أ بتوجيه 
�لأ���ش��ئ��ل��ة يل ح���ول �لأج��ن��ح��ة �ل��ت��ي ز�ره���ا، 
لتنمية  ي��ه��دف  مفيد  نقا�س  بيننا  ل��ي��دور 
ولأتعرف من خالله  �لتعليمية  �إمكانياته 
على �ملعلومات �لتي �حتفظ بها يف ذ�كرته 
عن �لأجنحة �لتي زرناها، ويف كل مرة كان 
يجيبني بحما�س عن �أي �شوؤ�ل �أوجهه له، 
�إع��ج��اب��ه مبا  وي��ع��ر يف �ل��وق��ت نف�شه ع��ن 

ر�آه."

ي�شتهي ح�شن،  ج��اءت مب��ا ل  �ل��ري��اح  لكن 
�لأخرية  زي��ارت��ه  حيث فقد ج���و�زه خ��الل 
�لذي  �لأم���ر  وه��و   ،2020 �إك�شبو  مل��وق��ع 
فقام  ب��احل��زن،  �ل�شغري  �لطفل  معه  �شعر 
60 مكانا  مع و�لدته بالعودة لأكرث من  
من �لأماكن �لتي كانو� قد ز�روه��ا خالل 

هذ� �ليوم لكن  دون جدوى. 
ت��ق��ول ف��ري��دة: "لدي ي��ق��ن ك��ام��ل ب���اأن ل 
�شيء ي�شيع يف دبي، حيث قر�أت �لكثري من 
�لق�ش�س عن �أنا�س �أ�شاعو� �أمو�ل و�أ�شياء 
من  متكنت  �ل�شرطة  لكن  دب��ي  يف  ثمينة 
ردها خالل �شاعات �أو �أيام، وهو ما حفزين 
وتقدمي بالغ  �ل�شرطة  ملركز  �لتوجه  على 

بفقد�ن جو�ز �شفر �إك�شبو."
�شت�شاعدها  �ل�شرطة  �أن  يف  ثقتها  ورغ���م 
�أبدت  �أنها  �إل  �ل�شائع،  �إيجاد �جل��و�ز  على 
بال�شتجابة  �ل�شديد�ن  و�إعجابها  ده�شتها 
�لتي  دب��ي،  �شرطة  �أب��دت��ه��ا  �لتي  �ل�شريعة 
�شارعت للتو��شل مع �إد�رة �إك�شبو، ليتوىل 
�لفريقان توفري جو�ز �شفر جديد حل�شن 
70 جناحا، ف�شال عن منح  �أختام  يحمل 
مو�شمية  دخ��ول  تذكرة  �ل�شغري  �لرحالة 
زيارته  م��ن  يتمكن  لكي  �ل���دويل  للحدث 
قدر ما ي�شاء وحت�شيل �لأختام �لتي يرغب 

بها.
�أ�شف  �أن  ي�شعني  "ل  ح�شن:  و�ل��دة  تقول 
ب��ه��ا ح�شن  �ل��ت��ي �شعر  �ل�����ش��دي��دة  �ل��ف��رح��ة 
�إك�شبو  �إد�رة  ملكاملة هاتفية من  تلقينا  فور 
وميكننا  ج���اه���ز  ج�������و�زه  ب������اأن  لإخ����ب����ارن����ا 
�للحظة  تلك  ومنذ  ل�شتالمه،  �حل�شور 
مل يتوقف عن �لت�شاوؤل عن موعد ذهابنا 

لإك�شبو لإح�شار �جلو�ز، ويف �ملوعد �ملحدد 
�إد�رة  ��شتقبالنا فريقا من  ذهبنا لنجد يف 
بنا، ومنحونا �جلو�ز  �إك�شبو �لذين رحبو� 
�شتمكننا  مو�شمية  دخول  وتذكرة  �جلديد 
من زيارة �ملزيد من �لأجنحة �لر�ئعة �لتي 

يحت�شنها �إك�شبو 2020 دبي."
�أع��ل��م كيف ميكنني تقدمي  "ل  وت��اب��ع��ت:  
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �ل�شكر 
�هتمامهم  ع��ل��ى  حت���دي���د�  دب����ي  و�إم��������ارة 
هذه  ع��ل��ى  يعي�س  م��ن  جلميع  ورع��اي��ت��ه��م 
�لأر������س �ل��ط��ي��ب��ة، وب�����ش��ر�ح��ة ب���ذل فريق 
عن  ح�شن  لتعوي�س  كبري�  جهد�  �إك�شبو 
جو�زه �ل�شائع، �إذ ترع �أحد �أع�شاء �لفريق 
باتباع نف�س �مل�شار �لذي �تخذته �شابقا مع 
ح�شن على �لدول، ليقوم بتجميع �أختامها 
جم���دد� على �جل���و�ز �جل��دي��د وه��و �لأمر 

�لذي فاق كل توقعاتي"
و�أ�شافت: "دولة �لإمار�ت هي بالفعل �أر�س 
�لعامل  يق�شدها  لذلك  و�ملحبة  �لت�شامح 
كله، نقيم يف �لإم��ار�ت منذ �شنو�ت طويلة 
و�ملعاملة  �جل��م��ي��ل��ة  �لأ���ش��ي��اء  �إل  ن��ر  ومل 
�ملمتازة �لتي ل تفرق بن مو�طن ومقيم، 
 ،2020 لإك�شبو  زيارتهم  �أن  �إىل  م�شريًة 
�أختام  و���ش��ع  ي�شتكملو�  �أن  �إىل  �شت�شتمر 
�أجنحة �ل� 192 دولة �مل�شاركة يف �ملعر�س 

على جو�ز �ل�شفر."
�أما ح�شن فعر بلغته �لطفولية �لريئة، 
وب�شوت ي�شع فرحة عن �شعادته باحل�شول 
�ل�شفر �جل��دي��د، ودع���ا  جميع  على ج���و�ز 
�لأطفال لزيارة �إك�شبو 2020 دبي، وختم 

جوز�تهم باأختام جميع �لدول �مل�شاركة.
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هناأ �إك�شبو 2020 دبي، و�لعديد من �لأجنحة �مل�شاركة 
ف��ي��ه، دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى �ختيارها 
�ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأط��ر�ف  موؤمتر  ل�شت�شافة 
ب�  �مل���ع���روف   ،2023 �مل���ن���اخ يف  ت��غ��ري  ب�����ش��اأن  �لإط����اري����ة 
)COP28(، وه��و �ل��ق��ر�ر �ل��ذي مت �ت��خ��اذه م��ن قبل 
ب�شاأن  �لإطارية  �ملتحدة  �لأمم  لتفاقية  �لعامة  �لأمانة 
تغري �ملناخ يف غال�شكو 11 نوفمر.  �شت�شت�شيف دولة 
�لإمار�ت �لدورة �ل�28 من هذ� �ملوؤمتر، �لذي يعد �أكر 
�ملناخ  ب�شاأن  �ل���دول و�حل��ك��وم��ات  ل��روؤ���ش��اء  م��وؤمت��ر عاملي 
   .2023 نوفمر  م��ن  �ل�شاد�س  يف  �لبيئية،  و�لق�شايا 
لدولة  �لعاملية  �ملكانة  على  ت��وؤك��د  �لتي  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
دبي   2020 �إك�شبو  وج��ه  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�لإمار�ت  لدولة  �لتحية  فيه،  �مل�شاركة  �لأجنحة  وبع�س 

وقيادتها على هذ� �لإجناز �لكبري، وفقا ملا يلي:
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي للتطوير  �ل��رئ��ي�����س  �أح���م���د �خل��ط��ي��ب،  ق���ال 
"تو��شل  دب���ي:   2020 �إك�شبو  يف  �ل��ع��ق��اري  و�لت�شليم 
�لتحديات  م���ن  وف����رية  م��و�ج��ه��ة جم��م��وع��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�حليوية �ملتعلقة بال�شتد�مة و�لبيئة، مبا يف ذلك تغري 
�أخذ  ومع  �لبال�شتيكي،  و�لتلوث  �ملو�ئل،  وفقد�ن  �ملناخ، 
هذ� �لأمر بعن �لعتبار، ��شتدت �حلاجة �مللِّحة لت�شريع 
�لتغري �لعاملي حلماية عاملنا �لطبيعي، وي�شّرين �أن دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �شت�شت�شيف موؤمتر �لأطر�ف 
�ملناخ  تغري  ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف 

)COP28( يف 2023.
تكرميا لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي "رعاه �هلل"، لو�شع �أمتنا كمحور للتنمية �مل�شتد�مة 
�ل�شتد�مة  مبادئ  مبر�عاة  قمنا  �لأخ�شر،  و�لقت�شاد 

2020 دبي، مبا يف ذلك  �إك�شبو  �أنحاء موقع  يف جميع 
وعمليات  �لأجنحة،  وت�شميمات  �ملادية،  �لتحتية  بنيتنا 
�حلدث  �أث��ن��اء  فعالياتنا  ب��ر�م��ج  �إىل  �إ�شافة  �لفعاليات، 
 ،2022 مار�س  يف  �إك�شبو  فعاليات  ختام  بعد  �ل���دويل. 
�لتي   ،2020 د���ش��رتك��ت  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  م��دي��ن��ة  �شت�شبح 
تتمحور حول �لإن�شان، �لإرث �ملادي ملوقع �إك�شبو 2020، 
ملو��شلة جت�شيد �لروح �لتي نت�شاركها مع �لدورة �ل�28 
من موؤمتر �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية 
ب�شاأن تغري �ملناخ )COP28(، لتو��شل �لعقول و�شنع 
م�شتقبل �أف�شل. ومع دعم م�شاركينا �لدولين يف �إك�شبو 
 )COP28( يف  �ل��ت��ع��اون  روح  �إىل  نتطلع   ،2020
�لعامل  �أنحاء  جميع  من  �ملعنية  �لأط��ر�ف  تتوحد  حيث 

للم�شاعدة يف حماية كوكبنا �لآن ويف �مل�شتقبل."
م�شيفة،  دول��ة  �إىل  م�شيفة  دول��ة  �ملتحدة:"من  �ململكة 
تر�شل �ململكة �ملتحدة تهانيها �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة. من �لر�ئع جد� روؤية �أن دولة �لإمار�ت �شتكون 
بعد   ،)COP28( مل���وؤمت���ر  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  �مل�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�ملتحدة هذ�  �ململكة  �لتي ُعقدت يف  �ل�26  �ل��دورة  جناح 
�ل�شهر، ونتطلع �إىل ��شتمر�ر �لتعاون ليجاد حلول لهذ� 

�لتحدي �لعاملي." 
جلناح  �ل��ع��ام  ���س  �مل��ف��وَّ ك��ي��ن��ال،  �شيفريي  :وق���ال  فنلند� 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  "تهانينا  ف��ن��ل��ن��د�: 
و�لفريق �لذي وقف خلف ملف �ل�شت�شافة، هذ� �لقر�ر 
هو �شهادة على تفاين دولة �لإمار�ت �مل�شتمر يف مكافحة 
تغري �ملناخ على �ل�شعيد �لعاملي، وم�شريتها نحو حتقيق 
نحو  و�نتقالها  �لكربونية،  �لنبعاثات  من  �شفر  ن�شبة 

�لقت�شاد �لد�ئري."
����س �ل���ع���ام جلناح  م���ال���دي���ف:وق���ال ي��و���ش��ف ر����ش���ا، �مل���ف���وَّ
�أهنئ  �أن  �أوّد  �مل��ال��دي��ف،  جناح  ع��ن  "بالنيابة  �مل��ال��دي��ف: 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �ختيارها ل�شت�شافة 

�تفاقية �لأمم  �لأط���ر�ف يف  م��وؤمت��ر  �ل�28 م��ن  �ل���دورة 
يف   )COP28( �مل��ن��اخ  تغري  ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �ملتحدة 
نوفمر 2023.  و�شيكون هذ� مو��شلة للمثال �لر�ئع 
ل��ل��ت��ع��اون و�ل��ق��ي��ادة �ل����ذي جت�����ش��ده  دول����ة �لإم������ار�ت يف 
�مل��رة نحو جهد  و�ملوجه هذه  �ل��دويل،  �إك�شبو  ��شت�شافة 
ل�شنع  �لبيئة  وح��م��اي��ة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  ملكافحة  ع��امل��ي 

م�شتقبل م�شتد�م." 
�إك�شبو  يف  نيوزيلند�  جناح  ع��ن  ممثل  نيوزيلند�:وقال 
2020 دبي: "نهنئ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على 
ملوؤمتر )COP28(. وتتطلع  �مل�شيف  �لبلد  �ختيارها 
�ملناخ،  �أزم���ة  معاجلة  يف  �ل��ت��ع��اون  ل�شتمر�ر  نيوزيلند� 
للحفاظ  و�شكانه  �لأر����س  بكوكب  �له��ت��م��ام  ومو��شلة 

عليه لالأجيال �لقادمة."
�لنم�شا  "يهنئ جناح  �لنم�شا:  �لنم�شا:وقال ممثل جناح 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  دبي،   2020 �إك�شبو  يف 
عام  يف   )COP28( م��وؤمت��ر  با�شت�شافة  ف��وزه��ا  على 
على  �ل���دويل  �حل��دث  ه��ذ�  ��شت�شافة  وت��دل   .2023
مكانة �لإمار�ت �لر�ئدة على �ل�شاحة �لعاملية على جبهات 
خمتلفة، ومن �شاأنه �أن يقرب �لبالد خطوة من حتقيق 
بحلول  �لكربونية  �لن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للتخل�س  تعهدها 
2050.  �إك�شبو 2020 دبي، هو مثال ر�ئع على جهود 
دولة �لإمار�ت يف �لت�شدي لتغري �ملناخ، وميكن م�شاهدة 
ذل���ك ب�����ش��ه��ول��ة ع���ر �حل���ل���ول �مل��ق��دم��ة يف �مل���وق���ع للحد 
و�إعادة  �لنظيفة،  �لطاقة  وتوليد  �مل��ي��اه،  ��شتهالك  من 
�لتدوير، وغريها �لكثري، ن�شم جهودنا �إىل جهود دولة 
�لدولية  �إك�شبو  ن�شخ  �أك��رث  ن�شخة من  لإقامة  �لإم���ار�ت 

��شتد�مة على �لإطالق."
جمهورية �أيرلند� :وقال ممثل جناح �أيرلند�: "تهانينا 
�ختياركم  على  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  �أيرلند�  �حل��ارة من 
�لأطر�ف  ملوؤمتر  و�لع�شرين  �لثامنة  �ل��دورة  ل�شت�شافة 

�ملناخ  تغري  ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف 
هذه  يف  جناحكم  م��ن  يقن  على  و�إن��ن��ا   ،)COP28(
�ل�شت�شافة وجد�رتكم ل�شتقبال و�لرتحيب بالزو�ر من 

�شتى �أرجاء �لعامل."
"يهنئ  ق��ائ��ال:  ماليزيا  ج��ن��اح  م�����ش��وؤول  :وق���ال  ماليزيا 
جناح ماليزيا دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، على فوزها 
با�شت�شافة موؤمتر كوب 28 �لذي �شيقام يف عام 2023 

نيابة عن منطقة �آ�شيا و�ملحيط �لهادي."
لتفيا:بينما قالت �إجنا �أوملان، مديرة جناح لتفيا: "�إنه 
ملن �مللهم �ملجهود �ملذهل �لذي �شهدناه من ت�شليط دولة 
وت�شدره  �مل��ن��اخ  لأزم���ة  �لت�شدي  على  �ل�شوء  �لإم����ار�ت 
دبي   2020 �إك�شبو  باإقامة  و�شعد�ء  �أولوياتها،  قائمة 
مو��شيع  تغطي  �لتي  �ملو�شوعات  و�أ�شابيع  للمبادر�ت 
�لنماذج  �ل�شاأن، حيث يتيح ذلك لقاء  مهمة تتعلق بهذ� 
�ل��ع��امل، كما تقدم  �ل���ر�أي يف  �لتي يحتذى بها م��ع ق��ادة 
ت�شريع  �شاأنها  من  جديدة  ومناق�شات  و�بتكار�ت  �أفكار� 
وتفخر  �مل��ت��ج��ددة.  �لطاقة  م�شادر  �إىل  �لتحول  وت��رية 
�لإم���ار�ت على  ونهنئ  ذل��ك،  دول��ة لتفيا مب�شاركتها يف 
عام  يف  �شيقام  �لذي   )COP28( موؤمتر  ��شت�شافتها 

 .2023
�لعام  �ملفو�س  مبوتي،  توجنا  ناميبيا:وقال  جمهورية 
"تود ج��م��ه��وري��ة ن��ام��ي��ب��ي��ا �أن  ل�����ش��وؤون ج��ن��اح ن��ام��ي��ب��ي��ا: 
موؤمتر  با�شت�شافة  ف��وزه��ا  على  �ل��دول��ة  حكومة  تهنئ 
)COP28( �لذي �شيقام يف عام 2023، حيث �شي�شهد 
ملناق�شة  �لأمم  ت��الق��ي  �ل�شخم،  �ل���دويل  �لتجمع  ه��ذ� 
�لق�شايا �ملتعلقة بتغري �ملناخ وطرق �حلفاظ على �لبيئة 
ب�شكل عام. ومبا �أن ناميبيا دولة تقدر �أهمية �ملحافظة 
تهتم  �لتي  �لنقا�شات  تلك  بلدنا يف  ت�شارك  �لبيئة،  على 
على  و�ملحافظة  �ملناخ  حتديات  ملو�جهة  �لطرق  باأف�شل 

�لبيئة ل�شالح �لأجيال �لقادمة."

•• دبي – الفجر

�شهد م�شرح �ليوبيل يف "�إك�شبو 2020 دبي" 
�ملقايي�س،  كل  يف  ناجحة  غنائية  فنية  ليلة 
�لعبد�لالت،  عمر  �ل��ع��رب��ي  �لنجم  �أح��ي��اه��ا 
و�شط ح�شور جماهريي كبري تدفق مبكر�ً 
حل�شور �حلفل، �إ�شتقبلوه بالهتاف وموجات 
�إىل خ�شبة  �لت�شفيق فور �شعوده  حارة من 
�مل�����ش��رح، ليتنقل ب��ن جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
�لتي  و�جل��دي��دة  �لقدمية  �لعاطفية  �أغانيه 
�أ�شعل  و�لتي  وعربياً،  حملياً  �نت�شار�ً  حققت 
بها جو�نب �مل�شرح، مما �أثرى �حلفل و�أ�شعل 
�حل��م��ا���س، و���ش��ط ت��ردي��د �جل��م��ه��ور لكلمات 

�أغنياته لينرث �لفرح يف كافة �أرجاء �ملكان.
وعك�س �حلفل �شعبية وجنومية �لعبد�لالت 
�ل����ذي ق����ّدم �إح�����دى �أق�����وي ح��ف��الت��ه و�شط 
ح�شور جماهريي غري م�شبوق باأجو�ء من 
�لأردن"  "�شوت  لي�شطر  و�ل��ب��ه��ج��ة  �ل��ف��رح 
جناحاً جديد�ً ي�شاف �ىل �شل�شلة �لنجاحات 
�لفني  م�شو�ره  خ��الل  حققها  �لتي  �ملتعددة 
��شتهّل  ق���د  �ل���ع���ب���د�ل���الت  وك�����ان  �ل���ط���وي���ل. 
�أم�����ش��ي��ت��ه ب��ت��ح��ي��ة خ��ا���ش��ة ل���دول���ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، معّر�ً عن �شعادته �لكبرية 
"�إك�شبو  �ل��ي��وب��ي��ل يف  م�����ش��رح  ع��ل��ى  ل��وق��وف��ه 
2020 دبي" �لذي ي�شهده �لعامل من �أر�س 
�ل��ع��رب ومن  وك��ا���س  �لعبد�لالت  �لإم����ار�ت. 

من  �ل��ع��ب��د�ل��الت  عمر  �نتهى  �أخ����رى،  جهة 
�لعرب  كاأ�س  ببطولة  خا�شة  �أغنية  ت�شوير 
يف دول����ة ق��ط��ر م���ن �إخ�����ر�ج ���ش��ع��ي��د �مل�����اروق، 
�لأغنية  ت�شوير  يف  �لأردن  �شوت  وي�شارك 
�ل���وط���ن �لعربي  �ل��ف��ن يف  ع����دد م���ن جن����وم 
و�شيتم طرحها بالتز�من مع بد�ية �لبطولة 
و�مل���ق���ام���ة يف ق��ط��ر ن��ه��اي��ة �ل�����ش��ه��ر �حل���ايل  
ن���وف���م���ر. ك��م��ا ���ش��ي��غ��ادر �ل���ع���ب���د�ل���الت �إىل 
�ل�شهر  نهاية  �لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�حل���ايل ن��وف��م��ر، لإح��ي��اء جم��م��وع��ة كبرية 
من �حلفالت يف عدد من �لوليات، وي�شاركه 
يف هذه �حلفالت �لفنان �لفل�شطيني حممد 

ع�شاف بتنظيم من �شركة بيرت� �إيفنت.
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العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9163(

�ملنذر : تي �ف كيه �نف�شتمنت�س ليميتد
�ملنذر �ليهما : 1حممد عبد خطيب - فل�شطيني �جلن�شية 2- �خلطيب خلدمات تنظيف �ملباين 

وعنو�نهما : �إمارة دبي – بردبي - م
منطقة �خلليج �لتجاري ٣٤٦ - بناية �شويا �شافاير - �لطابق �لول

-مكتب 105 - مكاين ٢٦١٢٤٨٥٧٦٤ - هاتف: ٠٥٠٤٢٠٥٥٥٤ / ٠٥٥٨١٨١٣٥٥ - بريد �إلكرتوين
�ملو�شوع

�إنذ�ر عديل ب�شد�د مبلغ قدره 120،000 درهم "مائة وع�شرون �ألف درهم مقابل �لقيمة �لإيجارية �مل�شتحقة على 
�إ�شتاأجر   2019/8/9 �إيجار حمرر بتاريخ  �لتام. مبوجب عقد  �ملنذر �ليهما من تاريخ �ل�شتحقاق حتى �ل�شد�د 
�ملنذر �ليه �لأول من �ملنذرة مكتب على م�شاحة 200،58 مرتمربع برقم 105، باإمارة دبي - بردبي - منطقة 
�خلليج �لتجاري - قطعة �لأر�س رقم 300 - رقم ديو� 345226305 ملدة ثالث �شنو�ت مبوجب هذ� �لإنذ�ر فاإن 
�ملنذرة تبادر باخطار �ملنذر �إليهما �شامنن مت�شامنن ب�شد�د �لقيمة �لإيجارية �مل�شتحقة عليهما منذ �شهر مايو 
باملطالبة عن �ملبالغ �خلا�شة بالقيمة �لإيجارية وذلك خالل خم�شة  �إىل رفع دعو�ها  �ملنذرة  2020 و�ل�شت�شطر 

�أيام من تاريخ �ل�شتحقاق حتى �ل�شد�د �لتام مع �لفائدة �لقانونن%5
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر
رقم )9123/2021(

�ملنذرة/ عقار�ت بن �شوقات - رخ�شة جتارية رقم 230980
�ملنذر�ليه / كايتانوبونوماين �شامويل بونوماين موثايا      هندي - �جلن�شية

يتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لإنذ�رها بالآتي:
�أق��ر�م )45-43-42(  �ملرجتعه  �ل�شيكات  71،250 درهم قيمة  ب�شد�د مبلغ وق��دره/=  ب�شرورة 
�لتي متثل بدل �لإيجار من 15/08/2017 وحتى نهاية �لعقد يف 14/05/2018 بالإ�شافة 
20،302 دره��م متثل ب��دل �لإي��ج��ار عن ف��رتة �شغل �ملنذر �ليه �مل��اأج��ور دون  �ىل مبلغ وق��دره =/ 
بتاريخ  للموؤجر  مفتاحه  وت�شليم  �مل��اأج��ور  �إخ��الء  تاريخ  وحتى   15/05/2018 تاريخ  من  عقد 
�لإخ��الء وت�شليم  و�إل  �إ�شتالمكم هذ� �لإخطار  تاريخ  �يام  خالل خم�شة  وذلك   31/07/2018
��شتالمكم هذ�  �ل�شو�غل و�ل�شاغلن وذلك خالل �شهر و�حد من تاريخ  �ملوؤجره خالية من  �لعن 
�لإخطار مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �لإيجار عن فرتة �شغل �ملاأجور دون �شد�د و�لر�شوم 

و �مل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اعلن بالن�صر

رقم )2021/6653(
�ملخطر / �شركة بولر للمقاولت �لكهروميكانيكية ذ.م.م

�ملخطر �ليه / �شركة زهياجن كوميونيك�شنز كون�شرت  �ك�شنز جروب
ليمتد فرع دبي

�ملو�شوع
للمقاولت  ب��ولر  �شركة  �ملنذر  يخطر   138،761،03 به  �ملنذر  �ملبلغ  قيمة  ب�شد�د  �ملطالبة 
ومدير  �شريك  ب�شفته  �جلن�شية  هندي  حممد  زك��ري��اء  �ل�شيد  وميثلها  ذم.م  �لكهرميكانيكية 
فرع  ليميتيد  ج��روب  كون�شرت  كوميونيك�شنز  زهياجن  �شركة  �ليه  كمنذر  يخطركم  �ن  �ل�شركة 
دبي �شركة �جنبية رقم �لرخ�شة 820002 وميثلها �ل�شيد �ك�شيا نيون ووي �شيني �جلن�شية 
و�ل�شيد حممد عبد �هلل خليفة �ملرر و�ملدير �ملقاول �شي �جنو بان ي�شددو� مبلغ 138،761،03 
�لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل  بالفو�تيري  �ملرفقة  �ملبالغ  مقابل  للمنذر 

�شدكم مبا فيها ��شت�شد�ر �مر بالد�ء وميهلكم بذلك مدة 5 �يام لل�شد�د.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر
رقم )9124/2021(

�ملنذرة/ عقار�ت بن �شوقات - رخ�شة جتارية رقم 230980
�ملنذر �ليا / �جنانا �شوكال غن�شيام �شوكول - هندية �جلن�شية

يتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لإنذ�رها بالآتي:
26،800 دره��م بدل  56،800 دره��م مف�شله )مبلغ وق��دره/=  ب�شرورة ب�شد�د مبلغ وق��دره/= 
�لإيجار �ملرت�شد خالل فرتة �شريان عقد �لإيجار و�لذي ميثل بدل �لإيجار للفرتة من 09/ 01/ 
30،000 درهم متثل   /= وقدره  مبلغ   +  31/03/2021 بتاريخ  �لعقد  نهاية  وحتى   2021
بدل �لإيجار عن �لفرتة �لتي �شغلها �ملنذر �ليه للماأجور بعد نهاية �لعقد وحتى �لإخالء من تاريخ 
01/04/2021 وحتى �لإخالء �لفعلي بتاريخ 30/06/2021 وذلك خالل خم�شة �يام تاريخ 
�إ�شتالمكم هذ� �لإخطار و�إل �لإخالء وت�شليم �لعن �ملوؤجره خالية من �ل�شو�غل و�ل�شاغلن وذلك 
خالل �شهر و�حد من تاريخ ��شتالمكم هذ� �لإخطار مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �لإيجار 

عن فرتة �شغل �ملاأجور دون �شد�د و�لر�شوم و �مل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر

)2021/9134(  
�ملنذر / �لبنك �لتجاري �لدويل - �س.م.ع

�ملنذر �إليه/ �شقر�ط ر�جح نعيم
�إليه ب�شرورة �شد�د �ملديونية �ملرت�شدة بذمته ل�شالح �ملنذر  يخطر �ملنذر وينبه على �ملنذر 
مبلغ 312،325،69 درهم )ثالثمائة و�إثنى ع�شر �ألفاً وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهماً 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �لتفاقية  �لفائدة  �إىل  بالإ�شافة  فل�شاً(  و�شتون  وت�شعة 
�ل�شد�د ، وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ �إ�شتالمكم لهذ� �لإنذ�ر و�إعالمكم مب�شمونه 
ونفاذ مفعوله يف مو�جهتكم ، و�إل فاإن �ملنذر �شي�شطر �إىل �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية 
�لالزمة لنزع ملكية �لعقار �ملرهون و�ملو�شح بيانه على �لنحو �لتايل )�إمارة دبي – بر دبي 
- �لر�شاء جنوب �لثالثة – مبني لينكولن بارك بي B - �لطابق �ل�شاد�س - �شقة رقم 611 
وفق �لقو�نن �ل�شارية يف هذ� �ل�شاأن مع حفظ حقوق  وبيعه  وحجزه   )135 �لأر�س  – رقم 

�ملنذر باأية مبالغ ي�شتجد �إ�شتحقاقها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم الإنذار )9127/2021(
�ملنذر / طار�س قنون �شعيد حمد �لفال�شي - ) �مار�تي �جلن�شية (

�ملنذر�ليها/ خولة خليفة �ملا�س حمد �لظاهري  - �جلن�شية �لمار�ت
لذلك ، 

فاأن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليها بهذ� �لنذ�ر للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ويطالب �ملنذر �ليها 
ويكلفه�ا بال�وف�اء ب�ش�رع�ة �ش�د�د قيمة �ملديونية �لبالغة مبلغ وقدره 30،000 دره�م ))ثالثون �لف 
�ملنذرة  و�إل ف�شوف تتخذ  بال�وف�اء..  و�لتكليف  �لإن��ذ�ر  تاريخ هذ�  �أي��ام من  دره��م(( يف موعد خم�شة 
جتاه �ملنذر كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة ل�شد�د �ملبلغ �ملذكور �أعاله وذلك باإتخاذ طريق �لق�ش�اء 
�شبيل لكي ت�شتاأدى حقها مبا يف ذلك �إقامة �لدعاوى �ملو�شوعية و�مل�شتعجلة مب�ا فيه�ا �حلج�وز�ت على 
�حل�شابات �لبنكية و�لرخ�س �لتجارية و�ملنع من �ل�شفر وترق�ب �ل�و�ش�ول حتى ت�شتاأدى كام�ل ح�ق�وقه�ا 
م�ع �ملطالبة بالفو�ئد �لقانونية و�لتعوي�شات عن جميع �لأ�شر�ر �لتي حلقت بها جر�ء �لمتناع ع�ن 

�ش�د�د �ملبلغ �ملذكور �عاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر
رقم )9122/2021(
�ملنذرة/ عقار�ت بن �شوقات - رخ�شة جتارية رقم 230980

�ملنذر �ليه / حافظ حممد نويد نزير �أحمد - باك�شتاين - �جلن�شية
يتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لإنذ�ره بالآتي:

�ليه  �ملنذر  �لإي��ج��ار عن ف��رتة �شغل  ب��دل  5،335 دره��م متثل  ب�شرورة ب�شد�د مبلغ وق���دره=/ 
مفتاحه  وت�شليم  �مل��اأج��ور  �إخ��الء  تاريخ  وحتى   15/07/2021 تاريخ  من  عقد  دون  �مل��اأج��ور 
للموؤجر بتاريخ 14/09/2021 وذلك خالل خم�شة �يام تاريخ �إ�شتالمكم هذ� �لإخطار و�إل 
و�ح��د من  �شهر  وذل��ك خالل  و�ل�شاغلن  �ل�شو�غل  �ملوؤجره خالية من  �لعن  وت�شليم  �لإخ��الء 
�ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �لإيجار عن فرتة �شغل  ��شتالمكم هذ� �لإخطار مع حفظ حق  تاريخ 

�ملاأجور دون �شد�د و�لر�شوم و �مل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9149(

�ملنذر : �متياز لال�شت�شار�ت �لد�رية - ب�شفته : �ملوؤجر
�ملنذر �ليه : �شامل �شعيد �حمد حممد �لر��شدي - ب�شفته : �مل�شتاأجر

)جمهول حمل �لقامة(
ف�ان �ملن�ذرين�ذر �ملن�ذر �إلي�ه ب��ش�رورة �ش�د�د مبل�غ 600،000 دره�م )�شتمائة �لف دره�م ف�ق�ط 
ويحم�ل  قانوني�ا  �لإن�ذ�ر  به�ذ�  �إلي�ه  �ملن�ذر  تبلي�غ  ت�اريخ  م�ن  �ي�ام  وذل�ك خ�الل خم�ش�ة  لغي�ر(، 
�مل�ن�ذر �إلي��ه ك�اف�ة �مل�ش�وؤولية �لقانوني�ة و�ش�وف ي�ش�ط�ر �ملن�ذر �ل�ي ت�ش�جيل دع�وي �أم�ر �أد�ء لل�ز�م 
�ملن�ذر �لي�ه بال�ش�د�د و�ذ� تعن�ت �ملن�ذر �لي�ه وع�دم �ل�ش�د�د ب�ع�د ��ش��تالم هذ� �لن�ذ�ر مل�دة خم�ش�ة 
�ي�ام م�ن ت�اريخ �إ�شتالمه �ش��وف ي��ش�ط�ر �ملن�ذر �لي�ه لتخ�اذ �لج�������ر�ء�ت �لقانوني��ة مبح�اكم دب�ي 
وطل�ب �لخ���الء و�ش��د�د ماي�ش��تج�د م�ن مب��الغ مرت�ش��ده ف�ي ذم�ة �ملن�ذر �لي�ه ويحم�ل �ملن�ذر �إلي�ه 
ك�اف�ة �مل�ش�وؤوليه �لقانوني�ة م�ع حتمي�ل �ملنذر �ليه كافة مايرتتب علي ذلك من ر�شوم وم�شاريف 

و �تعاب حماماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر

رقم الإنذار )9126/2021(
�ملنذرة/ م�شاريع قرقا�س )�س.ذ.م.م( - رخ�شة جتارية رقم 207712

�ملنذر�ليه / ر�وول باندورباندور�جن غورباد ياندور�جن �شامر �و - هندي - �جلن�شية
لذلك ، تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر�ليه لإنذ�ره بالآتي: 

ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره =/ 40،070 درهم �لتي متثل جزء من قيمة بدل �لإيجار 
عن �لفرتة �لإيجارية من تاريخ 25/08/2020 وحتى ت�شليم مفتاح �ملاأجور بتاريخ 
�إيام من تاريخ ��شتالمكم هذ� �لإخطار، و�إل  خم�شة  خالل  وذلك   01/06/2021
�ملنذرة يف �ملطالبة  �لقانونية �شدكم مع حفظ حق  �لإج��ر�ء�ت  �إىل �تخاذ  �شوف نلجاأ 

ببدل �لإيجار عن فرتة �شغل �ملاأجور و�شد�د �ملرت�شدة يف ذمتكم و�لر�شوم و�مل�شاريف.
وتف�شلو� بقبول فائق �لحرت�م و�لتقدير،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر
رقم )9133/2021(

�ملنذر / �شركة �لمار�ت ملياه �ل�شرب �لطبيعية �س.ذ.م.م
�ملنذر �إليه/ �شوجيث كاروناكار�ن 

�ملرت�شدة  �ملديونية  ب�شد�د  �لقيام  ب�شرورة  �لإخطار  هذ�  مبوجب  �ملنذر  ينذركم 
�إمار�تي )فقط ثالث مالين  3،800،000 درهم  �ملنذرة مببلغ وقدره  ل�شالح 
قانونية  12% ف��ائ��دة  �إىل  بالإ�شافة  غ��ري(،  ل  �إم��ار�ت��ي��اً  دره��م��ا  �أل��ف  وثمامنائة 
�أق�شاها خم�شة  وذل��ك يف مدة  �ل�شد�د،  �ل�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  �شنوية من 
�أيام عمل من تاريخ ��شتالم هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة عدم �شد�د �ملبالغ �ملطالب بها، 
فاإن �ملنذرة �شت�شطر �إىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهة �ملنذر �إليه 

لإلز�مه ب�شد�د �ملبالغ مو�شوع �لإنذ�ر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9136(
�ملنذر : �شركة �لحتاد للتاأمن ) �س.م.ع( - بوكالة �ملحامي حممد عبد�مللك

�ملنذر �إليهما : 1- �شركة لينك و�ى لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م ، 2- عبا�س عبد�حل�شن حم�شن جو�د �شاجو�نى
جمهولة حمل �لقامة

�ملو�شوع : تكليف بالوفاء
�ملخط�رة ت�د�ين �ملخط�ر �ليها �لأوىل مببلغ 70،046/99 دره�م عب�ارة ع�ن �ق�شاط تاأميني�ة م�شتحقه �لدفع، وقد 
�ألزمت �ملخط�ر �ليها نف�شها ب�شد�د تلك �ملديونية مبوجب �ل�شيكات �أرقام )000034 ، 000049 ، 000050 
، 000051 ، 000058 ، 000059 ، 000060 ، 000061 ، 000062 ، 000064(  �مل�شحوبة على 
م�ش�رف �لهالل، و�ملذيل�ة جميعاً بتوقي�ع �ملخطر �إليه �لثاين، وحيث �أنه عند تقدمي �ل�شيكات �ملذكورة �رجتعت دون 
�شرف.  لذلك ، فاإننا نخطركم ب�شرعة �ملبادرة ب�شد�د �ملديونية �ملرت�ش�دة ب�ذمتكم وق�درها 70،046/99 دره�م 
، وذلك خالل  �ل�شد�د  20/9/2017 وحتى متام  بتاريخ  �شيك  �آخر  ��شتحقاق  ت�اريخ  9% م�ن  بو�قع  و�لفائدة 
�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت  �إىل  �ل�شد�د ف�شوف ت�شطر �ملخطرة  �لإ�شر�ر على عدم  �أيام من تاريخه، ويف حالة  خم�شة 

�لقانونية يف مو�جهتكم للوفاء باملبلغ �ملطالب به.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003047 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حميد فهد �شامل �خلر�شي �لعليلي  
جمهول حمل �لإقامة : عجمان - منطقة �جلرف - بناية رقم 68148 - �شقة رقم 

  2158743201 مكاين  رقم   -  287
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/11/21 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى2 - د�ئرة �ليوم 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لو�حد( 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/11/3 م   

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004001 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : جريل ملقاولت تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية  
 : ت   )4536709294( مكاين  رقم  عجمان   : �لإقامة  حمل  جمهول 

  062390041  ،  0552587394
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/11/23 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 1( �شخ�شيا 
كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/10  

مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن بالن�صر  للح�صور 

الق�صية رقم )2021/3251( جتاري جزئي  
�جلهة �ملطلوب �عالنها : �ملدعي عليها �لوىل �ل�شادة/ كو�شرت� جروب منطقة حرة 
- ذ م م  �ل�شادة / �أرماد� للمقاولت )�س ذ م م( �ملدعية  قامت برفع ت�شجيل دعوى 
�خلبرية  تكليف  ومت  دبي  حماكم  جزئي  جتاري   2021/1394 رقم  �شدكم 
�ملهند�شة مي توفيق ح�شن لدر��شة �مللف وعليه يرجى تقدمي دفاعكم / م�شتند�تكم 
 2021/11/17 بتاريخ  �آجل ينتهي  �مام �خلرة خالل  �و �حل�شور  �أقو�لكم   /
 ،  Al-Tawfeq@live.com �للكرتوين  �لريد  �خلبرية  مع  وللتو��شل 
كما �أنه �شيتم عقد جل�شة �شماع بتاريخ 2021/11/16 �ل�شاعة �لثانية من بعد 

�لظهر و�ملطلوب تاأكيد ح�شوركم لتقدمي �أقو�لكم. 
و�شكر�

�خلبرية.  

اإجتماع خربة 
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

اعلن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2631/2021/11 مدين جزئي  

�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �ل�شاد�شة رقم 405  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة �حلكم بالز�م �ملدعي عليها �ن تدفع للمدعية مبلغ )173،345.28( درهم )مائة وثالثة 
9% من تاريخ  و�شبعون �لفا وثالثمائة وخم�شة و�ربعون درهما وثمانية و�شبعون فل�شا( درهم مع �لفائدة �لقانونية 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. ثالثا : �لز�م �ملدعي عليها �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  �ملدعى : نقليات بيات 
�لعامة - �س ذ م م   عنو�نه : �لعنو�ن / �إمارة دبي - ديرة - - �شارع �ملكتوم - بناية رقة �لبطن بالز� - نف�س بناية مطعم 
�شدف �لير�ين 705 وميثله : ر��شد �شيف �شعيد �شيف �لزيادي   �ملطلوب �إعالنه : �ل�شحاب للنقل �لري �لعام )�س ذ م 
م(  - �شفته : مدعى عليه  مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �ملطالبة �حلكم بالز�م �ملدعي 
عليها �ن تدفع للمدعية مبلغ )173،345.28( درهم )مائة وثالثة و�شبعون �لفا وثالثمائة وخم�شة و�ربعون درهما 
وثمانية و�شبعون فل�شا( درهم مع �لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. ثالثا : �لز�م �ملدعي 
 9.00 2021/11/16 �ل�شاعة  عليها �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�شباحا يف مكتب �إد�رة �لدعوى عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

مذكرة اإعلن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001327 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / حممد م�شطفى غالم م�شطفى - �لعنو�ن : 9235549  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/10/4 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

بالرقم �أعاله ل�شالح / م�شرف �ل�شارقة �ل�شالمي  بالتايل :
قدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �لز�م   : �ملحكمة  قررت   -: �حلكم  ن�س 
)ثالثة وثمانن �لفا ومائتن وثالثة و�شتن درهما وثالثة و�شبعن فل�شا( و�لز�مه 
بفائدة قدرها %1 �شهريا �عتبار� من تاريخ 2017/11/1 وحتى �ل�شد�د �لتام على 
درهم  ومائة  �لدعوى  مب�شروفات  �لز�مه  مع   ، به  �ملق�شى  �ملبلغ  ��شل  على  تزيد  �ل 
مقابل �تعاب �ملحاماة. ورف�س ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 

�ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
MOJAU_2021- 0028147 رقم املعاملة

 اإخطار عديل بالوفاء 
�خطار قانوين

�ملخطرة : �شركة �لبيت �لأتوماتيكي ل�شناعة �لأ�شغال �ملعدنية ذ،م،م ميثلها مديرها عادل قا�شم حمد وكيلة عنه 
حمدة عبد �هلل �شاحوه عن �ملحامي د، عبد�هلل بن �شاحوه �ل�شويدي رقم ب�شفته وكياًل عن مدير �ملخطرة عادل قا�شم 
حمد مبوجب �لوكالة رقم SH20200920D46552 - �لعنو�ن �ملختار: �ل�شارقة – �مل�شلى – برج �ل�شاعة 
otisahoo@yahoo.com مكاتب رقم 706،702 – جو�ل رقم 0509688888  بريد �لكرتوين –"

�ملخطر �شده/ يا�شر حممود حممد �شرو�ر - �جلن�شية �لباك�شتانية
�لعنو�ن/ �إمارة �ل�شارقة - �ل�شجعة �ل�شناعية - خلف م�شنع �ل�شمنت - مقابل �شركة �جلو�د �شتيل- مكان �لعمل 

ور�شة يا�شر �شرو�ر ملقاولت �لأملنيوم و�لزجاج - جو�ل 0509416807 
�ملو�شوع:- �ملخطرة تد�ين �ملخطر �شده مببلغ وقدره 40000 درهم مبوجب �ل�شيك رقم 00063 �مل�شحوب على 

بنك يونايتد بنك ليميتد بتاريخ  2019/11/2،
وعند تقدمي �ل�شيك للبنك �مل�شحوب عليه �رتد لعدم كفاية �لر�شيد، عليه فاإن �ملخطرة تخطر �ملخطر �شده باأن 
يوؤدي لها مبلغ 40000 درهم خالل مدة خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالمه هذ� �لخطار، و�إل �شوف ت�شطر ��شفة 

لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة، 
وكيلة �ملخطرة / حمده عبد�هلل بن �شاحوه �ل�شويدي

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9154(

�ملنذر : بنك دبي �لإ�شالمي . �س.م.ع - �س.م.ع - �لإمار�ت
�ملنذر �إليه : عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �لأ�شرم �لفال�شي – �جلن�شية �لإمار�ت

�ملو�شوع: يوجه �ملنذر هذ� �لإنذ�ر �إىل �ملنذر �إليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�شرورة 
�ألفا  وخم�شن  و�حد  و�شبعمائة  مالين  )ثالثة  درهم  �شد�د مبلغ وقدره 3.751.698.82 
تخلفه عن  نتيجة  ذمته  �ملرت�شد يف  فل�شا(  وثمانن  و�إثنن  درهما  وت�شعن  وثمانية  و�شتمائة 
�شد�د �لأق�شاط �مل�شتحقة عليه عن عقد مر�بحة مادة �لألومنيوم موؤرخ 28/3/2015 وعقد 
دبي  من�شة  طريق  عن  �شلع  بيع  ومو�شوعها   12/9/2018 موؤرخة  مر�بحة  تاأكيد  �إتفاقية 
�أيام من تاريخ ن�شر �لإنذ�ر ويف حال فو�ت هذه �ملدة  لل�شلع �ملتعددة �لإ�شالمية ، وذلك خالل 5 
دون �شد�د مبلغ 3.751.698.82 درهم فاإنه يحق للمنذر �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية 

�شدكم �إقت�شاء� للحق مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى مع �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9116(

بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني )�س.م.ع(
�شد / �ملنذر �إليهم / 1- كوزمديكال �شلو�شنز )ذ.م.م(

ربيع �نطو�ن �حلجي )لبناين �جلن�شية(   -2
�ملو�شوع / تكليف بالوفاء ب�شد�د مبلغ وقدره )772،952.29 درهم فقط �شبعمائة و�ثنان و�شبعون �ألفاً 

وت�شعمائة و�ثنان وخم�شون درهما وت�شعة وع�شرون فل�شاً(، بالإ�شافة �إىل �لفائدة �لقانونية %12
فاإن �ملنذر مبوجب هذ� �لإنذ�ر يخطر كل من �ملنذر �ليهم ب�شرورة �شد�د �ملديونية �لبالغة )772،952.29 
فل�شا(،  وع�شرون  وت�شعة  درهما  وخم�شون  و�إث��ن��ان  وت�شعمائة  �ألفا  و�شبعون  و�ث��ن��ان  �شبعمائة  فقط  دره��م 
بالإ�شافة �إىل �لفائدة �لقانونية 12%، خالل مده �أق�شاها )5( خم�شة �أيام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر، ويف حال 
ف�شلكم يف �شد�د كامل �ملديونية خالل �ملدة �ملذكورة �أعاله ، �شيبادر �ملنذر �إىل رفع �لأمر للمحكمة �ملخت�شة 
�لالئحة  من   )63،62( للمادتن  وفقاً  �أد�ء،  �أم��ر  ل�شت�شد�ر  �شدكم  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  و�تخاذ 
�لتنفيذية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، وذلك حفاظاً على كافة حقوق �ملنذر، مع �ملطالبة بالإ�شافة �إىل ما ذكر 

�أعاله بتحميلكم كافة �لأتعاب ور�شوم �لتقا�شي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9137(

�ملخطرة : �شركة �لحتاد للتاأمن ) �س.م.ع( - بوكالة �ملحامي/ حممد عبد�مللك
�ملخطر �ليها : بارى روبريت بيل - جمهويل حمل �لقامة

�ملو�شوع: تكليف بالوفاء
�مل�شتحقة  تاأمينية  �ق�شاط  قيمة  عن  عبارة  دره��م   34،650  /00 مببلغ  �إليهما  �ملخطر  تد�ين  �ملخطرة 
بنك  على  م�شحوب   4/4/2021 ��شتحقاق  دره��م   40،000 مببلغ   )003751( رقم  �ل�شيك  مبوجب 

�لتجاري و�ملذيلة بتوقيع �ملخطر �ليه �لثاين، وحيث �أنه عند تقدمي �ل�شيك �ملذكور �رجتع دون �شرف.
لذلك ، 

و�لفائدة  دره�م  فاإنن�ا نخطركم ب�شرعة �ملبادرة ب�شد�د �ملديونية �ملرت�ش�دة ب�ذمتكم وق�درها 34،650،00 
خم�شة  خالل  وذلك  �ل�شد�د،  متام  وحتى   5/4/2021 �ل�شيك  ��شتحقاق  تاريخ  من  9% �شنوياً  بو�قع 
�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت  �إىل  �ل�شد�د ف�شوف ت�شطر �ملخطرة  �أي��ام من تاريخه، ويف حالة �لإ�شر�ر على عدم 

�لقانونية يف مو�جهتكم للوفاء باملبلغ �ملطالب به.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9091(

�ملنذرة/ �شى �ر �م للتوزيع ذ.م.م.
�ملنذر �إليها / �شيتي ووك ريتيل ذ.م.م.

مبوجب �لإنذ�ر رقم 2021/217201 �إنذ�ر عديل و�مل�شجل لدى كاتب �لعدل بدبي فاإنه ومبوجب هذ� 
 -  B02 رقم  بالعقار   B02-00-04 لإنذ�ر فاإن �ملنذرة تخطر �ملنذر �إليها برتكها �ملحل �لتجاري رقم�
منطقة �لو�شل - �إمارة دبي، و�إخالوؤه وعدم مقدرتها على ��شتكمال عقد �لإيجار نظر�ً لإخالل �ملنذر �إليها 
بتحويلها للمركز �لتجاري )City Walk(، �إىل �شوق �شعبي، كما �متنعت �ملنذر �إليها عن معاملة �ملنذرة 
�ملانع من  �ملعقول  للحد  �لإيجارية  �لقيمة  بتخفي�س  �لأخ��رى  �ملحال  - مع  و�مل�شاو�ة  �لفر�س  تكافوؤ  مببد�أ 
�ل�شرر، �لأمر �لذي يحق معه للمنذرة �لتنبيه على �ملنذر �إليها برتكها للعن منذ تاريخ 01/10/2021 
ول مانع لديها من ت�شليم �ملفتاح للم�شئول لدى �ملنذر �إليها و�إل �شوف يتم �إيد�عه بلجنة �لإيجار�ت عماًل 
�لتي  و�لأدبية  �ملادية  �لأ�شر�ر  بالتعوي�س عن  �إليها  �ملنذر  �ملنذرة يف مطالبة  �أحقية  مع  �لقانون.  ب�شحيح 

حلقت بها جر�ء �أخطاء �ملنذر �إليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9113(

�ملنذره / �شركة �لعبار للزجاج و�لتجارة ذ م م
�ملنذر �ليها / �حتاد �لهند�شة �لن�شائية ملقاولت �لبناء )�س ذ م م( يونك

�جلهة �ملنذرة قد ترتب مل�شلحتها بذمة �ملنذر �ليها جمموعة من �ملبالغ وحيث �ن �جماىل ر�شيد م�شتحقات 
�ملنذرة فيما يتعلق بامل�شروع هو )retention( هو مبلغ 8،324،50 درهم ثمانية �آلف وثالثمائة و�أربعة 
وع�شرون درهما وخم�شون فل�شا وهو مبلغ ماز�لت زمتكم م�شغولة به وحيث �ن �ملنذرة قد طالبتكم مر�ر� وتكر�ر� 
ب�شد�د �لر�شيد �ملذكور عاليه ولكنكم مل تبادرو� حتى هذ�� �لتاريخ ل�شد�د �ملبلغ ومازلتم متخلفن عن �شد�د 
�ملبلغ �ملذكور عاليه على �لرغم من �نها م�شتحقة �لأد�ء منذ فرتة طويلة وم�شادق عليها ��شول من طرفكم 
لذلك نوجه لكم هذ� �لإعالن بالنذ�ر بالوكالة عن �جلهة �ملنذرة لتكليفكم بالوفاء وطالبن منكم �ملبادرة فور� 
�ىل �شد�د مبلغ 8،324،50 درهم ثمانية �آلف وثالثمائة و�أربعة وع�شرون درهما وخم�شون فل�شا وذلك خالل 
مدة خم�شة �أيام و�ل فاننا �شن�شطر ��شفن �ىل �للجوء �ىل �لق�شاء ملطابتكم بها مع �لفو�ئد �لقانونية �إ�شافة 

للعطل و�ل�شرر و�شائر �لنفقات و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/9110(

�ملنذره / �شركة �لمار�ت للغاز�ت �ل�شناعية )ذ�ت م�شئولية حمدودة(
�ملنذر �ليهما / ١- بي ليكويد كرييتيف للتجارة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م - رخ�شة رقم CN-2429039 �بوظبي  

�لفري�شي فريح  هالل  حممد  خالد   -2
ب�شفتنا وكالء عن �ملنذرة و حيث �أن �ملنذرة �إليهما ��شتلما من �ملنذرة ب�شاعة )غاز�ت( تقدر مببلغ وقدره 30،000 درهم مرت�شد 
يف ذمه �ملنذر �ليهما حيث حرر �شيك ل�شد�د �ملبلغ �شالف �ذكر م�شحوب على بنك �مل�شرق وفق �لتايل حيث ��شتلمت �ملدعية �ل�شيك 
�ملوؤرخ بتاريخ 2021/4/29 و�مل�شحوب على �لبنك �مل�شرق و �ملقدر مببلغ 30،000 درهم و�ل�شادر من �ملنذر �ليها �لوىل بتوقيع 
بالإرتد�د لكون ح�شاب  �ملنذرة  �ل�شركة  �لذكر فوجئت  �شالف  �ل�شيك  00008 و عند تقدمي  �لثاين حتت رقم �شيك  �ليه  �ملنذر 
�ل�شركة �ملنذر �ليها جممد طالبت �ملنذرة �ملنذر �ليها مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتها ولكن دون جدوي 

وحيث �ن �ملنذر �ليها ممتنعة عن �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتها دون مرر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��شطر باملنذر 
ووفق ن�س �ملادة /٣٣٨/ من قانون �ملعامالت �ملدنية : يجب وفاء �حلق متى ��شتويف �شروط ��شتحقاقه �لقانونية فاأن تخلف �ملدين 

وجب تنفيذه جر� عليه تنفيذ� عينيا �أو تعوي�شا طبقا للن�شو�س �لقانونية 
وبناء� عليه �أن �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتها و�مل�شتحق للمنذرة باإجمايل مبلغ وقدره 30،000 
درهم وذلك يف موعد �ق�شاه /ه/ �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لنذ�ر و�ل �شوف ت�شطر �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
للمطالبة باملبلغ �مل�شتحق له مع �لفائدة و�لتعوي�س مع حفظ باقي �حلقوق.  لذلك ،  فاملنذرة تنذركم بهذ� �لنذ�ر للعمل مبا جاء 

به ونفاذ� ملفعوله ول�شريان كافة �لثار �لقانونية �ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

لإعالناتكم يف 

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

email:advt@alfajrnews.ae
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% يف  جمموعة موانئ اأبوظبي حتقق منوا بن�سبة 22 
عائداتها خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من 2021

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لت�شعة  �ملالية لالأ�شهر  �لنتائج  �أم�س عن  �أبوظبي  �أعلنت جمموعة مو�نئ 
�لأوىل �ملنتهية يف 30 �شبتمر 2021 حيث �شجلت معدل منو يف �لعائد�ت 
 2.791 �إىل  لت�شل  �ملا�شي  �لعام  نف�شها من  بالفرتة  %22 مقارنة  بلغ 
�مل�شجل  �لرقم  عن  زي��ادة  يف  دولر،  مليون   760 يعادل  ما  دره��م-  مليار 
خالل �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من عام 2020 و�لبالغ 2.295 مليار درهم 
- ما يعادل 625 مليون دولر، ويعود هذ� �لرتفاع �إىل �لزيادة يف �أحجام 

�ملناولة، و�لتنويع يف قطاعات �أعمال جديدة، و�إبر�م �شر�كات جديدة.
و�لإه��الك و�ل�شتهالك خالل  و�ل�شر�ئب  �لفو�ئد  �لأرب��اح قبل  ز�دت  كما 
�لفرتة لت�شل �إىل 1.161 مليار درهم- ما يعادل 316 مليون دولر من 
بن�شبة  من��و�ً  حمققة  دولر  مليون   295 يعادل  درهم-ما  مليار   1.018
يف  �مللمو�س  �لنمو  بف�شل  �ملا�شي  �لعام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة   7%

غالبية �أعمال �لقطاعات �لتابعة للمجموعة.
وعلى �شعيد �لب�شائع �لعامة، فقد منت �لأحجام �لتي متت مناولتها �إىل 
 22 2021 من  ع��ام  �لأوىل من  �لت�شعة  �لأ�شهر  خ��الل  مليون طن   37
�ملناطق  �شهدت  كما  �ملا�شي،  �لعام  من  نف�شها  �لفرتة  خ��الل  طن  مليوناً 
�ل�شناعية تاأجري م�شاحات بلغت نحو 2.7 مليون مرت مربع خالل نف�س 
�لفرتة ما يعك�س �لتعايف �لعاملي �مللمو�س من تبعات جائحة )كوفيد-19( 
�لتوريد  �شل�شلة  تو�جهها  ت���ز�ل  ل  �ل��ت��ي  �لعقبات  بع�س  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�لعاملية. كما �شجلت �أحجام �حلاويات �لتي متت مناولتها زيادة لت�شل �إىل 
2.47 مليون حاوية منطية خالل �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من عام 2021 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  نف�شها  �ل��ف��رتة  خ��الل  �مل�شجل  �ل�شابق  بالرقم  مقارنة 
و�لبالغ 2.42 مليون حاوية منطية على �لرغم من بع�س �لقيود �لتي ل 

يز�ل ي�شهدها قطاع �ل�شحن و�حلاويات �لعاملي.
جمموعة   – �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شام�شي،  جمعة  حممد  �لكابنت  و�أ�شار 
مو�نئ �أبوظبي �إىل �أن �لنتائج �لقوية �لتي �شجلتها �ملجموعة خالل �لأ�شهر 
�لنمو  بف�شل  حتققت   2021 �شبتمر   30 يف  �ملنتهية  �لأوىل  �لت�شعة 
�ملتو��شل يف قطاعات �لأعمال �لأ�شا�شية للمجموعة و�لعائد�ت �ملتز�يدة من 
��شتثمار�تها. وقال: “�إننا يف موقع يتيح لنا حتقيق منو م�شتد�م بالتز�من 
ونتيجة  �جل��ائ��ح��ة،  �آث���ار  م��ن  �لعاملي  �لقت�شاد  ي�شهده  �ل���ذي  �لتعايف  م��ع 
�لتوريد  �شل�شلة  تو�جهها  �ل��ت��ي  �مل�شاكل  معاجلة  يف  �لن�شطة  م�شاركتنا 
�إمارة  �لعاملية، ما يعزز من �لتز�منا �لر��شخ بدعم �لتنمية �لقت�شادية يف 

�أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أكرث من �أي وقت م�شى«.
�ملذكورة  �ل��ف��رتة  خ��الل  ت�شجيلها  مت  �لتي  �لت�شغيلية  �لنتائج  �أب���رز  وم��ن 
يف  �إم”  جي  �شي  �إي��ه  �إم  “�شي  جمموعة  مع  �متياز  �تفاقية  على  �لتوقيع 
�شهر يوليو من عام 2021 تن�س على تاأ�شي�س حمطة حاويات جديدة يف 
ميناء خلفية، بالإ�شافة �إىل �لتوقيع على �تفاقية مبدئية مع �شركة تطوير 
�لعقبة تن�س على تطوير وت�شغيل حمطة �شفن �شياحية جديدة يف ميناء 
�لعقبة باململكة �لأردنية �لها�شمية و�لتي تعتر �لأوىل من نوعها يف �ململكة 
دولة  خ��ارج  �أبوظبي  مو�نئ  ملجموعة  �شياحية  �شفن  حمطة  �أول  تعد  كما 
�تفاقية  �ملجموعة  �أبرمت  ذلك،  �إىل  بالإ�شافة  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت 
يف  �لتعاون  �آف��اق  ل�شتطالع  �لعر�ق  يف  للمو�نئ  �لعامة  �ل�شركة  مع  �أولية 

جمالت �لنقل و�لنقل �لبحري.

�سندوق تنمية القطاعات ال�سرتاتيجية 
% يرفع ح�سته يف مراكب تكنولوجيز اإىل 50 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �شندوق تنمية �لقطاعات �ل�شرت�تيجية �لذر�ع �ل�شتثمارية ل�شركة 
�شركة  ر�أ���س مال  �إ�شافية من   20% ��شتحو�ذه على  �لقاب�شة عن  ت��و�زن 
�لذ�تية  �لأن��ظ��م��ة  وت��ط��وي��ر  �شناعة  يف  �ملتخ�ش�شة  تكنولوجيز،  م��ر�ك��ب 

و�مل�شرية لت�شل ح�شة �ل�شندوق �إىل 50%.
وكان �ل�شندوق قد ��شتحوذ على %30 من ر�أ�س مال �ل�شركة عر �شفقة 
نفذها يف �لعام 2019 يف �إطار �شعي  �ل�شندوق، لالإ�شهام بفعالية يف تنمية 
�ل�شناعات �ل�شرت�تيجية مبا فيها �لتكنولوجية و�لأمنية وزيادة م�شاهمتها 

يف تعزيز �لناجت �ملحلي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�حلالية  �ل����دورة  يف  �شت�شارك  تكنولوجيز  م��ر�ك��ب  ���ش��رك��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لقطاعات  ل��ل��ط��ري�ن م��ن خ��الل ج��ن��اح ���ش��ن��دوق تنمية  دب��ي  م��ن معر�س 
و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �جلعري  نا�شر  عبد�هلل  وق��ال  �ل�شرت�تيجية. 
قرر  �ل�شندوق  �إن  �ل�شرت�تيجية  �لقطاعات  تنمية  ل�شندوق  �لتنفيذي 
زيادة حجم ��شتثماره يف �شركة مر�كب تكنولوجيز بعد �لنجاحات �لنوعية 
و�ملتتالية �لتي حققتها �ل�شركة خالل �لعامن �ملا�شين حيث �شجلت عدد�ً 
من بر�ء�ت �لخرت�ع وطورت عدد�ً من �ملنتجات يف جمال �لأنظمة �لذ�تية 

و�مل�شرية ف�شال عن متكنها من �لدخول �ىل ��شو�ق عاملية جديدة.
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  تعتر  تكنولوجيز  م��ر�ك��ب  ���ش��رك��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
و�ملتو�شطة �لوطنية �لو�عدة �لتي تقدم منتجات تعتمد على تقنيات متطورة 
تن�شجم مع �أهد�ف �ل�شندوق وتوجهاته وتعزز من �إمكانيات دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف جمال �شناعات �لتكنولوجيا �ل�شرت�تيجية، كا�شفا عن 
�أن �ل�شركة �شترم خالل �لأ�شهر �لقادمة عدد�ً من �ل�شفقات �لنوعية مع 

عدد من �ل�شركات �لوطنية و�لعاملية �ملرموقة يف �لقطاع �لتكنولوجي.
�ل�شركة  ه��ذه  يف  �لإ���ش��ايف  ��شتثمارنا  ي�شاهم  �أن  “ناأمل  �جل��ع��ري:  وق��ال 
�ىل  �لدخول  من  ومتكينها  �لت�شنيعية  �ل�شركة  ق��در�ت  تعزيز  يف  �لو�عدة 
�أ�شو�ق عاملية �و�شع ودعم جهودها يف جمال �لبحث و�لتطوير”، م�شري� �إىل 
�أن �ل�شركة �شتعمل �ي�شا على تكثيف جهودها يف جمال �لتوطن و��شتقطاب 
�لكفاء�ت �لوطنية يف خمتلف �لتخ�ش�شات. من جهته قال با�شل �شحير، 
�شندوق  ح�شة  زي���ادة  �إن  تكنولوجيز  م��ر�ك��ب  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
تنمية �لقطاعات �ل�شرت�تيجية يف ر�أ�س مال �ل�شركة �شيعزز من �إمكاناتها 
ومي��ك��ن��ه��ا م��ن �لن���ط���الق ن��ح��و م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �لإنتاجية 
�لبحرية  وتطبيقاتها  �مل�شتقبلية  �لنظمة  تطوير  وبالتايل  و�لت�شويقية، 
�لعامن  خ��الل  متكنت  �ل�شركة  �أن  �شحير  و�أو���ش��ح  و�ل��ري��ة.  و�جل��وي��ة 
بن�شبة  �ملحلية و�خلارجية  �لأ�شو�ق  زيادة حجم مبيعاتها يف  �ملا�شين من 
حظيت  ت�شويقية  خطة  �عتمدت  �أن  بعد  وذل��ك   100% نحو  �إىل  ت�شل 
بدعم من �شندوق تنمية �لقطاعات �ل�شرت�تيجية، م�شري�ً �إىل �أن �ل�شركة 
ت�شعى لزيادة ح�شتها يف �ل�شوق كما تخطط لبناء �شر�كات ��شرت�تيجية مع 

�شركاء حملين وعاملين يف جمال تقنيات �لنظمة �لذ�تية و�مل�شرية.

اأدنوك ت�ست�سيف الن�سخة ال�سابعة من ملتقى اأبوظبي للروؤ�ساء التنفيذيني مب�ساركة اأكرث من 30 م�سوؤوال يف قطاع الطاقة العاملي

امللتقى يوفر من�سة متميزة لإجراء حوار رفيع امل�ستوى بني كبار م�سوؤويل قطاع الطاقة العاملية 

•• اأبوظبي-وام: 

30 م�������ش���وؤوًل يف ق��ط��اع �لنفط  �أك����رث م���ن  ي�����ش��ارك 
من  �لتمويل  وموؤ�ش�شات  و�لبرتوكيماويات  و�ل��غ��از 
خمتلف دول �لعامل، يف �لن�شخة �ل�شابعة من ملتقى 
�شركة  تنظمه  �ل��ذي  �لتنفيذين،  للروؤ�شاء  �أبوظبي 
وذلك  �ل��ي��وم  “�أدنوك”،  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
�ملوؤثرة يف  �لرئي�شية  �ملو��شيع  ملناق�شة جمموعة من 
م�شهد �لطاقة، و�لوقوف على �أبرز خمرجات موؤمتر 
�لأط��ر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�شاأن تغري �ملناخ 
�ل��ذي عُقد موؤخر�ً يف مدينة غال�شكو   ”26 “كوب 

�لأ�شكتلندية.
�ن��ط��الق معر�س  ق��ب��ل  ُي��ن��ظ��م  �ل���ذي  �مللتقى  وُي��ع��ق��د 
وموؤمتر �أبوظبي �لدويل للبرتول “2021” بدعوة 
وزير  �جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  من 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة 
“ �أدنوك”  �ل��وط��ن��ي��ة  ظ��ب��ي  �أب�����و  ب�����رتول  ل�����ش��رك��ة 

وجمموعة �شركاتها«.
ويعد �مللتقى �أحد �أبرز �ملن�شات �لتي ت�شهم يف تر�ّشيخ 
م��ك��ان��ة �أب��وظ��ب��ي م���رك���ز�ً ع��امل��ي��اً ر�ئ�����د�ً ل��ل��ح��و�ر حول 
وم�شتقبل  بحا�شر  �ملرتبطة  �ملو��شيع  م��ن  �لعديد 
�ل��ط��اق��ة وت��ب��ّن��ي �حل��ل��ول �ل���و�ع���دة يف ق��ط��اع �لنفط 
�ختيار  �لإع��الن عن  بعد  ياأتي  �أن��ه  و�لغاز، خ�شو�شاً 
دولة �لإمار�ت ل�شت�شافة �لدورة �لثامنة و�لع�شرين 
�ملتحدة  �لأمم  �ت��ف��اق��ي��ة  يف  �لأط������ر�ف  م���وؤمت���ر  م���ن 

�لإطارية ب�شاأن تغري �ملناخ “كوب 28«.
وبهذه �ملنا�شبة قال معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
�جلابر: “يوفر ملتقى �أبوظبي للروؤ�شاء �لتنفيذين 
من�شة م��ت��م��ي��زة لإج�����ر�ء ح���و�ر رف��ي��ع �مل�����ش��ت��وى بن 
خمرجات  ومناق�شة  �لعاملي،  �لطاقة  قطاع  م�شوؤويل 
موؤمتر �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة ب�شاأن تغري 
�آليات للتعاون بهدف  و��شتك�شاف   ”26 “كوب  �ملناخ 
توفري �حتياجات �لعامل من �لطاقة، و�ل�شتثمار ب�شكل 
�لنبعاثات  منخف�س  �ل��وق��ود  يف  وم�شتد�م  م�شوؤول 
وتعزيز  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ط��اق��ة  �أم���ن  ل�شمان  �ل��ك��رب��ون��ي��ة 
�لنظيفة  �لطاقة  على  �ملبني  �لقت�شادي  �ل�شتقر�ر 

جمل�س  رئي�شة  ه��ول��وب،  فيكي  وقالت  �مل�شتد�مة”. 
“�أوك�شيدنتال”:  �لتنفيذي ل�شركة  �لإد�رة و�لرئي�س 
�أبوظبي  ملتقى  من  �ل�شابعة  �ل���دورة  �نعقاد  “ياأتي 
للروؤ�شاء �لتنفيذين مبا�شرة بعد ختام موؤمتر �لأمم 
�ملتحدة للتغري �ملناخي “كوب 26” ليوفر من�شة يف 
�لق�شايا  �لنظر حول  �ملنا�شب لتبادل وجهات  �لوقت 
�لرئي�شية �لتي توؤثر على قطاع �لنفط و�لغاز �لعاملي 
وجهود وم�شاعي �لقطاع �مل�شتمرة لتحقيق �لأهد�ف 
�ملتعلقة بتغري �ملناخ �لعاملي ..�أنا ممتنة لالإد�رة �لعليا 
�ملهمة،  �لفعالية  ه��ذه  ��شت�شافتهم  على  �أدن����وك  يف 
قطاع  ق��ادة  من  زمالئي  �إىل  �لن�شمام  �إىل  و�أتطلع 
�لتي  �ل�شرت�تيجيات  ملناق�شة  �لعاملي  و�لغاز  �لنفط 
تلبية  يف  ����ش��ت��م��ر�ره  وت�شمن  �ل��ق��ط��اع  ت��ط��ور  حتقق 

�حتياجات �لعامل من �لطاقة ب�شكل م�شتد�م«.
“بي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ل��وين،  برنارد  وق��ال 
�لتي  �لفعاليات  و�أب��رز  �أه��م  �أح��د  �أديبك  “يعد  بي”: 
ُتعقد �شنوياً يف قطاع �لنفط و�لغاز �لعاملي و�أنا �أتطلع 
�لتنفيذين  للروؤ�شاء  �أبوظبي  ملتقى  يف  للم�شاركة 
وجهات  لتبادل  مهمة  من�شة  مبثابة  �شيكون  و�ل��ذي 
�لنظر حول �لق�شايا �ملهمة �لتي تو�جه قطاع �لطاقة 
توقيت  يف  �مللتقى  من  �لعام  هذ�  دورة  �نعقاد  ..ياأتي 
متز�يد�ً  �هتماماً  �لعامل  ي�شهد  �إذ  كبرية،  �أهمية  ذي 
وحو�ر�ً م�شتمر�ً لإيجاد حلول لتغري �ملناخ ..نحن يف 
“بي بي” ن�شارك وجهة نظر معايل �لدكتور �شلطان 
�أح��م��د �جل��اب��ر و�أدن����وك ح��ول �ل���دور �مل��ه��م لل�شركات 
�لكبرية يف حتقيق �حلياد �ملناخي، ونحن نتطلع �إىل 
مناق�شة �أف�شل �لطرق لال�شتفادة من فر�س �لأعمال 

�لتي توفرها عملية �لنتقال �إىل �حلياد �لكربوين«.
لتعزيز  هاو�س”  “ت�شاتام  قو�عد  وفق  �مللتقى  ويقام 
�لتي  �جلل�شات  و�شتناق�س  �لنقا�س  وحيوية  �شفافية 
يديرها �لدكتور د�نيال يرجن، نائب رئي�س جمل�س 
�إد�رة “�آي �إت�س �إ�س ماركت” �خلبري �لدويل يف قطاع 
�لنفط وموؤلف كتاب “�خلارطة �جلديدة”، جمموعة 
من �لق�شايا �ملهمة �لتي تتمحور حول تعزيز مرونة 
�لطاقة  م�شهد  يف  و�لتحولت  و�ل��غ��از،  �لنفط  قطاع 
�لنفط  ���ش��رك��ات  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  و�جل���ه���ود  �مل�شتقبلي 

عدد  جانب  �إىل  �لبيئة  حماية  يف  للم�شاهمة  و�ل��غ��از 
من �ملو��شيع.

وقال �لدكتور د�نيال يرجن: “يتيح ملتقى �أبوظبي 
جدول  ملناق�شة  فريدة  فر�شة  �لتنفيذين  للروؤ�شاء 
“كوب  �ملناخي  للتغري  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  �أعمال 
26” ح��ول حتقيق �حل��ي��اد �مل��ن��اخ��ي و�ل��و���ش��ول �إىل 
���ش��ايف �ن��ب��ع��اث��ات ���ش��ف��ري��ة �إىل ج��ان��ب �ل��ع��دي��د من 
�لق�شايا ذ�ت �ل�شلة للم�شي قدماً يف جهود �لتحول 
�مللتقى  ميثل  ..كما  �لكربون  منخف�س  �قت�شاد  �إىل 
م��ن��ر�ً ل��ع��ر���س �ل����روؤى وت��ب��ادل وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر من 
�ل��ع��امل ح���ول �خليار�ت  �أن��ح��اء  �خل����ر�ء م��ن جميع 
�لرئي�شية �لتي توفرها �لتكنولوجيا �حلديثة و�لتي 
ت�شهم يف حتقيق �أهد�ف جدول �لعمال، و��شتعر��س 
هذه  لتحقيق  �ملتوقعة  �لزمنية  و�لأط����ر  �لتقنيات 
�إىل  �حل��دث  يف  �مل�شاركن  قائمة  وت�شّم  �لأهد�ف”. 
ج��ان��ب م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د �جلابر 
�شركة  �لنا�شر، رئي�س  �أمن ح�شن  �ملهند�س  كاًل من 
�لتنفيذين،  �إد�ري���ي���ه���ا  وك��ب��ري  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �أر�م���ك���و 
و�لرئي�س  �لإد�رة،  جمل�س  رئي�س  بوياين،  وباتريك 
وودز،  ود�ري���ن  �لفرن�شية،  ت��وت��ال  ل�شركة  �لتنفيذي 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
وبرنارد لوين �لرئي�س �لتنفيذي  “�إك�شون موبيل”، 
دي�شكالزي،  وكالوديو  “بريت�س برتوليوم”،  ل�شركة 
وتاكايوكي  “�إيني”،  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  ي��وي��د�، 
جمل�س  رئي�س  هوليانغ،  ود�ي  “�نبك�س”،  ل�شركة 
�إن  “�شي  �ل�شينية  �لوطنية  �لبرتول  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�لإد�رة،  جمل�س  رئي�شة  ه��ول��وب،  وفيكي  �شي”،  ب��ي 
و�ألفرد  “�أوك�شيدنتال”،  و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�أم يف”،  “�أو  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ت��رين، 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �أل��ك��روف،  فاجيت  و�لدكتور 
يي  وليو  �أويل”،  “لوك  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
�أويل”  “�شينهو�  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  جيانغ، 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة، ول���وري���ن���زو ���ش��ي��م��ون��ي��ل��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
هيوز”،  “بيكر  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لإد�رة 
وو�نغ دونغن، رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لوطنية 

و�شريكانت  “�شينوك”،  �لبحري  للنفط  �ل�شينية 
�لنفط  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  فيديا،  م��اده��اف 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ف��ي��م�����ش��رت،  و���ش��ت��ي��ف  �ل���ه���ن���دي���ة، 
وت�شوتومو  �أو”،  دي  “بي  ُعمان  نفط  تنمية  ل�شركة 
���ش��وج��ي��م��وري، رئ��ي�����س �حت�����اد ���ش��ن��اع��ة �ل���ب���رتول يف 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ك��ري�ي��ام��ا  �ل��ي��اب��ان، وه��ريو���ش��ي 
ودون �شوب كيم، �لرئي�س و�ملدير  ملجموعة كوزمو”، 
�لتنفيذي ل�شركة �لنفط �لوطنية �لكورية “كنوك”، 
�إ�س  “جي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  هو،  ويوجن�شو 
�إنرجي”، و�شوبها�س كومار، �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س 
�ملحدودة  �لطبيعية  و�لغاز  �لنفط  ل�شركة  �لتنفيذي 
�لرئي�س  ب��ان��اجن��ا،  وبرو�شكوفيا  �شي”،  ج��ي  �إن  “�أو 
“يو  �لأوغ��ن��دي��ة  �لوطنية  �لنفط  ل�شركة  �لتنفيذي 
و�ملدير  �لرئي�س  توفيق،  حممد  وتنكو  �شي”،  �أو  �إن 
توما�س،  وم��ارك  “برتونا�س”،  ملجموعة  �لتنفيذي 
�لقاب�شة”،  “نوجا  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�ملدير  �لرئي�س  ليند�شي،  وج��ون 
�لرئي�س  ب���اي���ون،  وف��ي��ل��ب��ي  وباين”،  “هيلمريت�س 
و�شونيت�شي كيتو،  �لتنفيذي ل�شركة “�إيكوبيرتول”، 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �دمت�شو، و�شاتو�شي �أونود�، 
رئي�س جمل�س �إد�رة JERA، وروفناج عبد �لالييف، 
ومو�شيه  �شوكار،  ل�شركة  �لتنفيذي  و�ملدير  �لرئي�س 
ملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ب��ي��ل��ي��غ،  كابلين�شكي 
باز�ن، و�أوليفييه لو بيوخ، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�لرئي�س  برودرمولر،  مارتن  و�لدكتور  �شلمرجري، 

�لتنفيذي ل�شركة “با�شف«.

بتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي

مزاد ليوا للتمور يقام يومي 17 و 20 نوفمرب املقبل اأمام املجال�س املجتمعية يف اأبوظبي »امل�سرف - البطني«
 •• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لر�مج 
�ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل�����رت�ث�����ي�����ة ب���اأب���وظ���ب���ي، 
��شتعد�د�تها لنطالق مز�د ليو� للتمور 
17 و20  ي���وم���ي  �ل���ر�ب���ع���ة،  ب���دورت���ه 
�ل�شاحات  �ملقبل، وذلك �شمن  نوفمر 
�خلارجية للمجال�س �ملجتمعية �لتابعة 
ويل  دي���و�ن  يف  �ملجال�س  ���ش��وؤون  ملكتب 
�ل��ع��ه��د ب��اأب��وظ��ب��ي يف ك���ل م���ن جمل�س 

�مل�شرف وجمل�س �لبطن.

و���ش��ت��ن��ظ��م �ل��ل��ج��ن��ة ي���وم �لأرب���ع���اء 17 
م�������ز�د�ً يف جمل�س  �جل������اري  ن��وف��م��ر 
نوفمر   20 وي��وم  باأبوظبي،  �مل�شرف 
باأبوظبي،  �ل��ب��ط��ن  جمل�س  يف  م����ز�د�ً 
�ل�شاعة  ب���ن  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ���ش��ت��ق��ام  ح��ي��ث 
�ل�������ش���اد����ش���ة و�ل���ع���ا����ش���رة م�������ش���اًء، وفق 
�لحرت�زية  و�لإر�����ش����اد�ت  �لإج������ر�ء�ت 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ش��الم��ة �جل��م��ي��ع، �إذ� 
�لبالغن  �مل�����ش��ارك��ن  ح�شول  يتوجب 
على جرعتي لقاح كوفيد-19 لدخول 
لفح�س  �شلبية  نتيجة  و�إب����ر�ز  �مل����ز�د، 

تزيد  ل    /PCR/لأنف� م�����ش��ح��ة 
ع���ر تطبيق  ���ش��اع��ة   96 ع���ن  م��دت��ه��ا 
�حل�شن، و�للتز�م بالتباعد �جل�شدي.

وي���ف���ت���ح �مل�������ز�د �أب�����و�ب�����ه �أم�������ام �ل������زو�ر 
�شكان  من  �لتمور  �قتناء  يف  �لر�غبن 
�إذ �أن عملية �مل�شاركة  �لدولة وزو�ره��ا، 

يف �ملز�د مفتوحة �أمام �جلميع..
�ملز�يدة  يف  �ل��ر�غ��ب��ن  ت�شجيل  وي��ت��م   
ف��ور ح�شولهم على رقم  �مل��ز�د  مبوقع 
�لنخيل  م��ز�رع  �أ�شحاب  �أم��ا  �مل�شاركة، 
�لر�غبن يف �مل�شاركة في�شرتط عليهم 

�لإن���ت���اج �ملحلي  �ل��ت��م��ور م��ن  ت��ك��ون  �أن 
2021، و�شيتم  لعام  �لإم��ار�ت  لدولة 
ومتخ�ش�س  م��ن��ظ��م  ف���ري���ق���اً  ت��ع��ي��ن 

بتفريغ وترتيب �لتمور.
بن�شر  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  و�شتقوم 
عر  ب��امل��ز�د  �ملتعلقة  �لتفا�شيل  ك��اف��ة  
�لتو��شل  مو�قع  على  )تر�ثنا(  قنو�ت 
�ن�شتغر�م،  )ت�����وي�����رت،  �لج���ت���م���اع���ي 

في�شبوك(.
دورته  للتمور يف  ل��ي��و�  م���ز�د  �أن  ي��ذك��ر 
من  و��شعة  م�شاركات  �شجل  �ل�شابقة 

�ل��ت��م��ور يف دولة  ُم�����الك م�����ز�رع  ق��ب��ل 
�لإمار�ت وجتار �لتمور و�أهايل �ملناطق 

�لتي �شهدت �ملز�د..
 وق����د ���ش��ه��د �إق���ام���ة �أك�����رث م���ن 350 
م��ز�ي��دة يف 6 م��و�ق��ع مت��ت يف ك��ل من 
�لظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  �أب���وظ���ب���ي،  م��دي��ن��ة 
بدبي،  جمري�  ومدينة  �لعن،  منطقة 
�ملز�د  �لتي دخلت  �لتمور  �إجمايل  وبلغ 
و�ل���و�ردة من م��ز�رع �ل��دول��ة نحو 30 
طناً من �أجود �أنو�ع �لتمور �لتي تعك�س 

قيمة وجودة �ملنتج �لإمار�تي.

غرفة اأبوظبي تبحث التعاون مع منطقة نوفغورود الرو�سية
•• ابوظبي - وام:

بحث �شعادة حممد هالل �ملهريي مدير 
مع  �أبوظبي،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 
ت��ات��ي��ان��ا لف��رن��ت��ي��ي��ف��ا رئ��ي�����س م��رك��ز دعم 
�شبل  �لرو�شية،  ن��وف��غ��ورود  يف  �ل�����ش��ادر�ت 
تطوير  و�آف����اق  �ل��ت��ع��اون  جم���الت  تنمية 
�لعالقات وتعزيز �لتن�شيق بن �جلانبن 
وتو�شيع  �ل�شادر�ت،  بقطاع  يخت�س  فيما 
ق����اع����دة �ل���ت���ع���ارف و�ك���ت�������ش���اب �خل�����ر�ت 
و�مل�شاركة بن جمتمعي �لأعمال يف �إمارة 
�لتي تقع يف  �أبوظبي ومنطقة نوفغورود 

�شمال غرب �لحتاد �لرو�شي.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي جمعهما 
من  ك��ل  بح�شور  �أبوظبي  غرفة  مقر  يف 
ع���ب���د�هلل غ���ري���ر �ل��ق��ب��ي�����ش��ي ن���ائ���ب مدير 
�أليك�شي  �أب��وظ��ب��ي، و�ل��دك��ت��ور  ع��ام غ��رف��ة 
�لتنفيذي ملجل�س �لأعمال  �ملدير  بو�شيف 
�للقاء  و��شتعر�س  �لإم��ار�ت��ي.   - �لرو�شي 
�ل�شركات  لإ������ش�����ر�ك  �مل���ت���اح���ة  �ل���ف���ر����س 
يف  �جلانبن،  ل��دى  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�أن�شطة �لت�شدير وحتفيز جمالت تعزيز 
�لقت�شاد  دع��م  يف  �لت�شدير  جم��ال  دور 

�ل���وط���ن���ي. و�أك������د ����ش���ع���ادة حم��م��د هالل 
�ملهريي ��شتعد�د غرفة �أبوظبي ملد ج�شور 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ب���ن  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ع��اون 
�أعمال  بيئة  و��شفاً  �لرو�شية،  ونوفغورود 
لالأعمال،  حا�شنة  بيئة  بكونها  �أبوظبي 
و�لزده����ار.  �لنمو  مقومات  ك��ل  ومتتلك 

لفرنتييفا  تاتيانا  و�شفت  جانبها  م��ن 
تتمتع  باأنها  �لرو�شية  نوفغورود  منطقة 
مبوقع جغر�يف متميز بن مو�شكو و�شانت 
بطر�شرغ، ومتتلك و�شائل �لنقل �ملتطورة 
و�لبنية �لتحتية، وهي مز�يا هامة جعلت 
منها مركز�ً خ�شباً ومنطقة ت�شهل و�شول 

م�شدري نوفغورود �إىل �لأ�شو�ق �لأجنبية 
فقط  لي�س  و�لتقنيات  و�خلدمات  لل�شلع 
�أي�شاً  ولكن  �لكرى،  �لرو�شية  �مل��دن  �إىل 
لتفيا،  �إ�شتونيا،  مثل  �أجنبية  دول  �إىل 
و�أ�شارت  وبيالرو�شيا.  فنلند�،  ليتو�نيا، 
�إىل �أهمية �ل�شتفادة من �إمكانيات غرفة 

�أب��وظ��ب��ي وت��وط��ي��د جم���الت �ل��ت��ع��اون مع 
قطاع �لأعمال يف �إمارة �أبوظبي، وت�شجيع 
ي�شهم  مب��ا  �ل�����ش��ر�ك��ات،  وع��ق��د  �ل�شتثمار 
يف  ل�شيما  �مل�شرتكة،  �مل�شالح  حتقيق  يف 
�ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة �ملوجهة نحو  جم��ال 

�لت�شدير.

من�سة ح�سرية لكبار م�سوؤويل قطاع الطاقة تعزز مكانة اأبوظبي مركزًا عامليًا 
للحوار حول الطاقة وتربز دورها الريادي يف تبني ون�سر حلول الطاقة الواعدة
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خالل ا�ستقبال وفد رفيع امل�ستوى من والية تيالجنانا الهندية

»حرة احلمرية بال�سارقة« ت�ستعر�س اأمام جمتمع الأعمال الهندي فر�سها ال�ستثمارية املجزية 
•• ال�سارقة-الفجر:

����ش��ت��ع��ر���ش��ت ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة 
باحلمرية يف �ل�شارقة، �أمام وفد رفيع 
�مل�شتوى من ولية تيالجنانا �لهندية، 
�لفر�س �ل�شتثمارية �ملجزية و�حلو�فز 
�ملتاحة �أمام جمتمع �لأعمال �لهندي، 
�أ���ش�����س �ل��ت��ع��اون �مل�شرتك  ك��م��ا ب��ح��ث��ت 
�لتجارية  �مل����ز�ي����ا  م����ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة 
و�ل�������ش���ن���اع���ي���ة �ل���ت���ي ت���وف���ره���ا �إم������ارة 
لل�شركات  �حل���رة  و�مل��ن��ط��ق��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�ملتطلعن لال�شتثمار يف بيئة م�شتقرة 
و�لبنية  �مل��ي�����ش��رة  ب��اخل��دم��ات  وم����زودة 
�لتحتية �ملتكاملة �لتي ت�شهم يف �زدهار 

��شتثمار�تهم.
�شعادة  ����ش��ت��ق��ب��ال  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
���ش��ع��ود ���ش��امل �مل����زروع����ي، م��دي��ر هيئة 
موؤخر�،  ب��احل��م��ري��ة  �حل�����رة  �مل��ن��ط��ق��ة 
غرف  ب��احت��اد  ممثال  �قت�شادي  ل��وف��د 
�لتجارة و�ل�شناعة يف ولي�ة تيالجنانا 
ريدي  با�شكر  �شعادة  برئا�شة  �لهندية، 
رئ��ي�����س �لحت�������اد، وح�������ش���ره ع����دد من 
بقطاعات  �ملخت�شة  �ل�شركات  ممثلي 
�حل��دي��د و�ل�����ش��ل��ب و�ل��ت��ع��دي��ن و�مل����و�د 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، ح��ي��ث ج���رى خ���الل �للقاء 
����ش��ت��ع��ر����س جت���رب���ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل���رة 
�ل�شتثمار�ت  ��شتقطاب  يف  باحلمرية 
�لأج��ن��ب��ي��ة �مل��ب��ا���ش��رة يف �ل���ع���دي���د من 
�لهندية  خا�شة  �حليوية،  �لقطاعات 
�حلمرية  ح��رة  من  تتخ����ذ  �لتي  منها 

مقر� لها.
و�طلع �لوفد �لهندي من خالل عر�س 
توفرها  �لتي  �خلدمات  على  تف�شيلي 
�لتناف�شية  �مل��ز�ي��ا  جانب  �إىل  �ملنطقة، 
�ل��ت��ي توفرها  �ل��ن��م��و  و�آف�����اق وف���ر����س 
بف�شل  للم�شتثمرين  �ل�شارقة  �إم���ارة 
بن  يربط  �لذي  �ل�شرت�تيجي  �ملوقع 
مو��شالتها  و�شبكة  و�ل��غ��رب،  �ل�شرق 
�لو��شعة،  و�جل��وي��ة  و�لبحرية  �لرية 
من  �مل��ق��دم��ة  �لت�شهيالت  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لرت�خي�س  �إ���ش��د�ر  �حل��رة يف  �ملنطقة 
�ملختلفة بكل ي�شر، و�خلدمات �لإد�رية 
�ل��ت��ي ت�شمن  و�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 

�شهولة مز�ولة �لأعمال..
 ف�شال عن �ملن�شات �لذكية و�خلدمات 
�لرقمية �لتي جتعل من حرة �حلمرية 
و�حدة من �أكرث �ملناطق �حلرة مرونة 

على م�شتوى �لعامل.

متانة العالقات
�ملزروعي،  ���ش��امل  ���ش��ع��ود  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 
خ���الل ����ش��ت��ق��ب��ال��ه ل��ل��وف��د ع��ل��ى متانة 
�لعالقات �لقت�شادية �لتي تربط دولة 
بجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ل��ه��ن��د و�ل���ت���ي ت��رتج��م��ه��ا زي������ادة منو 
ثاين  �لهند  تعد  حيث  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت، 
�لإمار�ت،  لدولة  جت��اري  �شريك  �أك��ر 
جتارة  ح��ج��م  % م��ن   9 ت��ب��ل��غ  بن�شبة 
�لإم���ار�ت مع �ل��ع��امل، وخ��الل �لن�شف 
قيمة  بلغت  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 
�لتجارة �لبينية 21 مليار دولر، بنمو 

من  �ملثيلة  ب��ال��ف��رتة  % م��ق��ارن��ة   70
�لعام �ملا�شي..

ح��رة �حلمرية حتظى  �أن  �إىل   م�شري� 
�مل�شتثمرين  ل����دى  خ��ا���ش��ة  ب��ج��اذب��ي��ة 
�ل����ه����ن����ود مل�����ا ت���ت���م���ت���ع ب�����ه م�����ن م���ز�ي���ا 
�ل��دور �لأك��ر يف  ك��ان لها  وت�شهيالت، 
تعزيز مكانتها على خريطة �ل�شتثمار 
�ل��ع��امل��ي وج����ذب روؤو������س �لأم������و�ل من 

خمتلف بلد�ن �لعامل. 

تنوع اقت�سادي
�حلمرية  حرة  �أن  �إىل  �ملزروعي  و�أ�شار 
تعتزم م�شاعفة تركيزها على ��شتقطاب 
�ل�شنو�ت  خالل  �لهندية  �ل�شتثمار�ت 

�لقادمة عن طريق توفري �لت�شهيالت 
�لتو�شع يف  �ل�شركات على  �لتي ت�شاعد 
�ل�شرق �لأو�شط ودول جمل�س  منطقة 
�ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي يف �ل���ع���دي���د من 
�لغذ�ئية  �مل����و�د  ول���ش��ي��م��ا  �ل��ق��ط��اع��ات 
و�لقطاع �ل�شناعي، م�شتعر�شا �شيا�شة 
تنتهجها  �ل���ت���ي  �لق���ت�������ش���ادي  �ل��ت��ن��وع 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  حكومة 
نقل �لإمارة �إىل مر�حل متقدمة على 
وخمتلف  �ل�شناعي  �لتطور  م�شتوى 
و�شع  خ��الل  م��ن  �حليوية  �لقطاعات 
�لأم������د تعزز  ب��ع��ي��دة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

�لتناف�شية و�ل�شتد�مة.
�لهندي  �لوفد  �ل��زي��ارة ج��ال  ويف ختام 

�مل�شتوى  ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  م���ر�ف���ق  يف 
�لتي  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  و�ط��ل��ع��و� 
للمتعاملن  م��ث��ال��ي��ة  ق���اع���دة  جت��ع��ل��ه��ا 
عن  تبحث  �لتي  �لأجنبية  و�ل�شركات 
وحيوية  و�قت�شادية  ��شتثمارية  بيئة 

لأد�ء �لأعمال..
�أ�شاد �لوفد مبا حققته �ملنطقة   حيث 
�شعيد  ع���ل���ى  ك����ب����رية  جن����اح����ات  م����ن 
�لهندية  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت  ����ش��ت��ق��ط��اب 
موؤكدين جاهزية �حتاد غرف �لتجارة 
م��ع حرة  للعمل  ت��ي��الجن��ان��ا  ولي���ة  يف 
�حلمرية على تطوير �لعالقات ل�شيما 
يف �لقطاعات �لتي تركز عليها �ل�شارقة 

و�لولية يف �لوقت �لر�هن.

مليار درهم عائدات   2.79
موانئ اأبوظبي يف 9 اأ�سهر

•• اأبوظبي- وام:

�لت�شعة  �ملالية لالأ�شهر  �لنتائج  �أبوظبي �م�س عن  �أعلنت جمموعة مو�نئ 
�لأوىل من 2021 حيث �شجلت معدل منو يف �لعائد�ت بلغ %22 لت�شل 
�لتي  �ملا�شي  �لعام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  دره��م  مليار   2.791 �إىل 
�أحجام  �ل��زي��ادة يف  �إىل  �لرت��ف��اع  ه��ذ�  ويعود  دره��م  2.295 مليار  حققت 

�ملناولة، و�لتنويع يف قطاعات �أعمال جديدة، و�إبر�م �شر�كات جديدة.
و�لإه��الك و�ل�شتهالك خالل  و�ل�شر�ئب  �لفو�ئد  �لأرب��اح قبل  ز�دت  كما 
�لفرتة لت�شل �إىل 1.161 مليار درهم من 1.018 مليار درهم حمققة 
�لنمو  بف�شل  �ملا�شي  �لعام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة   7% بن�شبة  من��و�ً 

�مللمو�س يف غالبية �أعمال �لقطاعات �لتابعة للمجموعة.
وعلى �شعيد �لب�شائع �لعامة، منت �لأحجام �لتي متت مناولتها �إىل 37 
مليون طن خالل �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من عام 2021 من 22 مليون 
طن خالل �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي، كما �شهدت �ملناطق �ل�شناعية 
تاأجري م�شاحات بلغت نحو 2.7 مليون مرت مربع خالل نف�س �لفرتة ما 
يعك�س �لتعايف �لعاملي �مللمو�س من تبعات جائحة كوفيد-19 على �لرغم 

من بع�س �لعقبات �لتي ل تز�ل تو�جهها �شل�شلة �لتوريد �لعاملية.
 2.47 �إىل  �أحجام �حلاويات �لتي متت مناولتها زيادة لت�شل  كما �شجلت 
مليون حاوية منطية خالل �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من عام 2021 مقارنة 
و�لبالغ  �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  نف�شها  �ل��ف��رتة  خ��الل  �مل�شجل  �ل�شابق  بالرقم 
يز�ل  ل  �لتي  �لقيود  بع�س  �لرغم من  على  مليون حاوية منطية   2.42
جمعة  حممد  �لكابنت  وق��ال  �لعاملي.  و�حل��اوي��ات  �ل�شحن  قطاع  ي�شهدها 
�لنتائج  �إن  �أبوظبي..  مو�نئ  جمموعة   – �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شام�شي، 
يف  �ملنتهية  �لأوىل  �لت�شعة  �لأ�شهر  خالل  �ملجموعة  �شجلتها  �لتي  �لقوية 
30 �شبتمر 2021 حتققت بف�شل �لنمو �ملتو��شل يف قطاعات �لأعمال 
�لأ�شا�شية للمجموعة و�لعائد�ت �ملتز�يدة من ��شتثمار�تها. و�أ�شاف “ �إننا 
يف موقع يتيح لنا حتقيق منو م�شتد�م بالتز�من مع �لتعايف �لذي ي�شهده 
�لقت�شاد �لعاملي من �آثار �جلائحة، ونتيجة م�شاركتنا �لن�شطة يف معاجلة 
�مل�شاكل �لتي تو�جهها �شل�شلة �لتوريد �لعاملية، ما يعزز من �لتز�منا �لر��شخ 
بدعم �لتنمية �لقت�شادية يف �إمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�أكرث من �أي وقت م�شى«.

وزارة املوارد الب�سرية والتوطني تبحث تطوير 
منظومة عمل مراكز خدمات رجال الأعمال

•• دبي -وام:

بحث معايل �لدكتور عبد�لرحمن بن عبد�ملنان �لعور وزير �ملو�رد �لب�شرية 
و�لتوطن مع �أ�شحاب مر�كز خدمات رجال �لأعمال �لتحديات �لتي تو�جه 

�ملر�كز وتطوير خدماتها �لتي تقدمها للمتعاملن.
جاء ذلك خالل لقاء عقد يف ديو�ن وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطن بدبي 
وذلك يف �إطار �لتو��شل �لدوري بن �لوز�رة و�شركائها يف �لقطاع �خلا�س.

�لنظر  لوجهات  �ل�شتماع  على  �ل��وز�رة  �للقاء حر�س  معاليه خالل  و�أك��د 
�ملختلفة ودر��شة مقرتحات �أ�شحاب مر�كز خدمات رجال �لأعمال لتطوير 
منظومة عملها مبا ين�شجم مع م�شتهدفات وروؤية حكومة �لإمار�ت �لر�مية 
�إىل تعزيز تناف�شية �لدولة. و�أ�شار �إىل �شرورة جتاوب مر�كز خدمات رجال 
�لأعمال مع �لتحديات �لتي يفر�شها �لتحول �لرقمي �ل�شريع وذلك لتلبية 
�لتوجيهات  مع  يتو�فق  �ل��ذي  وبال�شكل  و�إ�شعادهم  �ملتعاملن  �حتياجات 
�حلكومية ذ�ت �ل�شلة بتطوير �خلدمات �ملقدمة. و�أو�شح �لعور �أن �لوز�رة 
حري�شة على تقدمي كافة �شبل �لدعم و�لت�شهيالت �ملمكنة لتطوير عمل 
وفقا  لديها  �لعاملة  �لم��ار�ت��ي��ة  �ل��ك��و�در  تناف�شية  يعزز  ومب��ا  �مل��ر�ك��ز  تلك 

للم�شوؤوليات �ملحددة و�لنظم �لقانونية �ملعمول بها يف هذ� �ل�شاأن.

م�سابقة ديكاثلون الطاقة ال�سم�سية تعزز ا�ستثمار الأنظمة الذكية لت�سجيع تبني منط حياة م�ستدام
•• دبي- وام:

ت�����ش��ت��ق��ط��ب �ل������دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
للجامعات  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل�������ش���اب���ق���ة 
على  �مل��ع��ت��م��دة  �مل���ن���ازل  لت�شميم 
“ديكاثلون  �ل�����ش��م�����ش��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�ل�شرق   - �ل�����ش��م�����ش��ي��ة  �ل���ط���اق���ة 
هيئة  تنظمها  و�ل��ت��ي  �لأو�شط” 
منازل  دب��������ي..  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 
م���������ش����ت����د�م����ة ت���ع���م���ل ب���ال���ط���اق���ة 
�لزر�عة  ع��ل��ى  وت��رك��ز  �ل�شم�شية 
�ل���ذك���ي���ة �مل���ن���زل���ي���ة و�ل����ش���ت���ف���ادة 
�لطبيعية  �لعنا�شر  �لق�شوى من 
خ�شر�ء  بيئة  لتوفري  و�لع�شوية 

�مل��ن��زل وتعزيز من��ط عي�س  د�خ���ل 
م�شتد�م.

�ل����دورة من  ه���ذه  �لهيئة  وت��ن��ظ��م 
�مل�����ش��اب��ق��ة يف ق��ري��ة دي��ك��اث��ل��ون يف 
جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
رعاية  حت���ت  �ل�شم�شية  ل��ل��ط��اق��ة 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
�إطار  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
ومياه  كهرباء  هيئة  بن  �ل�شر�كة 
يف  للطاقة  �لأع��ل��ى  و�ملجل�س  دب��ي 
دبي مع وز�رة �لطاقة �لأمريكية.

وقال معايل �شعيد حممد �لطاير 
�لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 

لهيئة كهرباء ومياه دبي.. “ باتت 
لالإبد�ع  من�شة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
ووجهة  ل��ل��م��ب��دع��ن  وح���ا����ش���ن���ة 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن 
قيادتنا  ت��وف��ره  م��ا  بف�شل  �ل��ع��امل 
�لر�شيدة من بيئة حمفزة لالبتكار 
تدعم جهود �لبحث و�لتطوير يف 
�ل��ع��ل��وم �مل��ت��ق��دم��ة و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
مع  �ن�����ش��ج��ام��اً  �مل�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة 
�ملتقدمة  للعلوم  �لإم���ار�ت  �أجندة 
�شاحب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي   2031
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه 

تنبيهات  و�إر�شال  منوها  ومر�قبة 
عند �ل�شرورة �إ�شافة �إىل تخزين 
يتيح  �ل�����ش��ل��ة مم��ا  ذ�ت  �ل��ب��ي��ان��ات 
زر�عة �لنباتات يف جميع �لف�شول 
وعلى مد�ر �لعام. �إىل جانب ذلك 
متطور�ً  ن��ظ��ام��اً  �مل��ن��زل  يت�شمن 
�ملياه  وت����دوي����ر  �ل���ط���اق���ة  لإد�رة 
تدوير  لإع����ادة  وج��ه��از�ً  وتنقيتها 
و��شتخد�مها  �لع�شوية  �لنفايات 
�ملنزل  ك���ذل���ك مي���ت���از  ك���اأ����ش���م���دة. 
�جلمالية  ل��ل��ن��اح��ي��ة  مب���ر�ع���ات���ه 
�لإمار�تية  �لثقافة  على  وتركيزه 
�لأ�شيلة حيث تعلو �شطحه �ألو�ح 
منقو�س  ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة  �شم�شية 

عليها �أبرز مقولت �لو�لد �ملوؤ�ش�س 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
كما  “طيب �هلل ثر�ه”.  �آل نهيان 
ذكية  م��ر�ي��ا  على  �مل��ن��زل  وي�شتمل 
ذكية  تطبيقات  مع  ربطها  ميكن 

متخ�ش�شة يف �ل�شحة.
�ل�شام�شي  عبد�هلل  �لدكتور  وقال 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة يف 
�لطاقة  ديكاثلون  “ م�شابقة  دبي 
�ل�شم�شية - �ل�شرق �لأو�شط �لتي 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظمها 
مّكنت طلبة �جلامعة من ت�شخري 
معلوماتهم لت�شميم وبناء م�شكن 
ب��اأرق��ى �مل��و����ش��ف��ات �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 

�هلل” لتوظيف �لعلوم �ملتقدمة يف 
للتحديات  حلول  و�بتكار  تطوير 
و�ل�شرت�تيجية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة؛ 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار جل��ع��ل دولة 
�لإم�������ار�ت ���ش��م��ن �ل�����دول �لأك���رث 
�لعامل.  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ب���ت���ك���ار�ً 
للدورتن  دب��ي  ��شت�شافة  وت��اأت��ي 
م�شابقة  م���ن  و�ل���ث���ان���ي���ة  �لأوىل 
 - �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  دي��ك��اث��ل��ون 
يف  �لأوىل  للمرة  �لأو�شط  �ل�شرق 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا 
وب���ج���و�ئ���ز �إج���م���ال���ي���ة ت���زي���د عن 
م��ل��ي��ون دره����م ���ش��م��ن جهود   20
لإ�شر�ك  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 

�لتنمية  ع���م���ل���ي���ة  يف  �ل���������ش����ب����اب 
�مل�شتد�مة وت�شجيعهم على تطوير 
حلول مبتكرة ملو�جهة �آثار �لتغري 

�ملناخي«.
من  “هارموين”  ف��ري��ق  وي��ق��دم 
�جلامعة �لريطانية يف دبي خالل 
يت�شمن  �مل�شابقة منزًل م�شتد�ماً 
�أن��ظ��م��ة ذك���ي���ة ت�����ش��اع��د يف زر�ع����ة 
ويت�شمن  �مل��ن��زل.  د�خ��ل  �لنباتات 
للتحكم  م��ب��ت��ك��رة  �أن��ظ��م��ة  �مل���ن���زل 
ونقاوة  و�لإ�شاءة  بدرجة �حلر�رة 
ورطوبة  �جل����و  ورط���وب���ة  �ل���ه���و�ء 
�لأور�ق و�لرتبة و�إجر�ء �جلدولة 
بالنباتات  ل���ل���ع���ن���اي���ة  �ل�����الزم�����ة 

�ل�شتد�مة  مبادئ  �أح��دث  تر�عي 
مع  وتناف�شية  ت�شاركية  بيئة  يف 
�لعديد من �جلامعات من خمتلف 

دول �لعامل«.
وت�����ش��ارك يف �ل����دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
12 جامعة  ف��رق من   8 �مل�شابقة 
ح��ول �ل��ع��امل. وب��اإم��ك��ان �جلمهور 
زي���ارة ق��ري��ة دي��ك��اث��ل��ون يف جممع 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
�ل�شم�شية و�لط��الع على  للطاقة 
ت�����ش��ارك بها �لفرق  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��وت 
�جلامعية يف �مل�شابقة وذلك خالل 
25 نوفمر  11 �إىل  �لفرتة من 

.2021

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  حتت رعاية �شاحب 

تنطلق  �هلل”..  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
فعاليات موؤمتر ومعر�س �أبوظبي �لدويل للبرتول 
“�أديبك 2021” ح�شوريا غد� وت�شتمر �إىل 18 
وق����ادة وخر�ء  وزر�ء  �حل���ايل مب�����ش��ارك��ة  ن��وف��م��ر 

قطاع �لطاقة حول �لعامل.
وت�شهد �لدورة �حلالية من �أديبك 2021 مناق�شة 
للمناخ  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  لقمة  �لرئي�شية  �ل��ق��ر�ر�ت 
“كوب 26” و�شياغة �أجندة قطاع �لطاقة للعقود 

�لثالثة �ملقبلة.
يف  “و�م”  �لإم���������ار�ت  �أن����ب����اء  وت�����ش��ت��ع��ر���س وك���ال���ة 
�لتقرير �لتايل م�شتجد�ت �أديبك يف دورته �حلالية 
و�لتوجيه  �لفكرية  �ل��ق��ي��ادة  ي��وف��ر  �ل���ذي   2021
ت�شكل  �لتي  �مل�شتقبلية  و�خلطط  و�ل�شرت�تيجيات 

م�شتقبل �ل�شناعة وتر�شم مالمح �لقطاع.
يف  عامليا  و�لأك����ر  �لأول  �مللتقى  “�أديبك”  وي��ع��د 
جم���ال �ل��ط��اق��ة و�ل���ب���رتول ون��ق��ط��ة �ل��ت��ق��اء عاملية 

م�شاركة  و���ش��ط  و�ل��ط��اق��ة  و�ل��غ��از  �لنفط  ل�شركات 
وزر�ء �لطاقة يف �لعامل وكبار �لروؤ�شاء �لتنفيذين 
�لقطاع  ه���ذ�  و�مل��وؤث��ري��ن يف  �ل��ق��ر�ر  �شانعي  و�أه����م 
�أهم  بكونه  عامليا  �عرت�فا  ليكت�شب  �ل�شرت�تيجي 
للم�شرتين  فر�شا  توفر  �لتي  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت 

و�لبائعن لاللتقاء و�لتعلم و�لتو��شل.
�مل�شاريع  ع���دد  يف  زي����ادة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  دورة  وت�����ش��ه��د 
مقارنة   709 �إىل  لت�شل  �أدي��ب��ك  جلو�ئز  �ملقدمة 
زيادة  �إىل  �إ�شافة   2019 �لعام  دورة  606 يف  مع 
�لتقني  للموؤمتر  �مل��ق��دم��ة  �لتقنية  �مل�����ش��اري��ع  ع��دد 
لت�شل �إىل 3.754 م�شروعا مقارنة مع 2.978 
بو�شول  توقعات  و�شط   2020 دورة  يف  م�شروعا 
عدد زو�ر �حلدث �إىل نحو 110 �آلف ز�ئر يف ظل 

م�شاركة 110 دولة ممثلة يف �ملعر�س.
ي��ق��ام ع��ل��ى م�شاحة  �ل���ذي   2021 �أدي��ب��ك  وي��ع��م��ل 
140 �ألف مرت مربع على �جلمع بن �شناع �لقر�ر 
�لنفط  قطاع  م�شتقبل  مالمح  لر�شم  و�مل�شوؤولن 
كمن�شة  عامليا  �مل��وؤث��رة  مكانته  على  معتمد�  و�لغاز 

للمناق�شات �لهامة و�لتعاون �لدويل.

 1100 م���ن  �أك����رث   2021 �أدي���ب���ك  يف  وي�������ش���ارك 
�شخ�شية من   160 �أك��رث من  بينهم  متحدث من 
وزر�ء ومدر�ء تنفيذين وقادة �أعمال عاملين حيث 
م�شتوى  على  ومعر�س  م��وؤمت��ر  �أول  يف  يجتمعون 
“كوب  ل��ل��م��ن��اخ  �مل��ت��ح��دة  ب��ع��د ق��م��ة �لأمم  �ل��ق��ط��اع 

.»26
�أديبك فر�شة مهمة لل�شركات من حول  كما يوفر 
�لعامل لعر�س �بتكار�تها و�إطالق منتجات جديدة 
و�إق���ام���ة �ل�����ش��رك��ات و�إج�����ر�ء �لأع���م���ال �إ���ش��اف��ة �إىل 
و�لغاز  �لنفط  قطاع  و�شع  على  �ملناق�شات  تركيز 
�مل�شتجد�ت  و�أخ���ر  “كوفيد-19”  جائحة  بعد  مل��ا 
�ملتعلقة بتغري �ملناخ بالإ�شافة �إىل �ل�شرت�تيجيات 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة مل��ع��اجل��ة �آث�������اره ط��وي��ل��ة �لأج������ل على 

�لقت�شاد �لعاملي.
�ملتحدة  �لأمم  ق��م��ة  ب��ع��د   2021 �أدي���ب���ك  وي��ع��ق��د 
�أديبك  مل���وؤمت���ر  ي�����ش��م��ح  م���ا   ”26 “كوب  ل��ل��م��ن��اخ 
ملناق�شة  �لعاملي  �ملنتدى  يكون  ب��اأن  �ل�شرت�تيجي 
�أربعة  خ���الل  م��ن  �مل��ن��اخ  لقمة  �لرئي�شية  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�لطاقة وم�شتقبلها  رئي�شية تو�جه �شناعة  حماور 

عامل  يف  �جلديدة  �ل�شوق  “ديناميكية  يف  و�ملمتثلة 
�لطاقة �ملتغري” و”وقود �مل�شتقبل: �أجندة �لطاقة 
و”طاقة �مل�شتقبل: مناذج عمل جديدة  �جلديدة” 
وبناء وتدفقات �ل�شتثمار�ت” �إ�شافة �إىل “حتويل 

�لتقنيات: �إطالق �لعنان ملحركات �لتغيري«.
�ل�37  �أدي��ب��ك على م��دى  وجن��ح م��وؤمت��ر ومعر�س 
لقطاع  �لأب���رز  �حل��دث  ي�شبح  �أن  يف  �ملا�شية  عاما 
�لقطاع  ق��ادة  لنخبة  بجمعه  عاملياً  و�ل��غ��از  �لنفط 
و�لإمار�ت  �أبوظبي  �أديبك  وو�شع  قر�ر�ته،  و�شناع 

ب�شفة عامة يف �شلب �حلو�ر �لعاملي حول �لطاقة.
“�أدنوك لل�شركاء  2021 منتديات  �أديبك  وي�شهد 
و�لأعمال” و”�أدنوك للتجارة و�لتد�ول” و”�حلفر” 

�إ�شافة �إىل منتدى �لروؤ�شاء �لتنفيذين.
عاملي  م��ل��ت��ق��ى  �أ���ش��خ��م   2021 �أدي���ب���ك  �أن  ي��ذك��ر 
ينطلق  و�ل��غ��از  �لنفط  ق��ط��اع  يف  �لفاعلة  للجهات 
و�شط متابعة �شناع �لقر�ر و�لأ�شو�ق �لعاملية حول 
�ملعمقة  و�ل��روؤى  �لدقيقة  �لتحليالت  لأبرز  �لعامل 
�لتي �شي�شهدها وتتطرق �إىل �آفاق وم�شتقبل �لتغري 

�ملناخي.

برعاية رئي�س الدولة.. اأديبك 2021 ينطلق غدا وقرارات كوب 26 تت�سدر النقا�سات
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خالل جل�سة عمل خا�سة نظمها مكتب ال�سارقة لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر

ال�سارقة تعّرف بالفر�س ال�ستثمارية الواعدة لقطاعاتها القت�سادية يف اإك�سبو 2020 دبي
•• ال�سارقة-الفجر:

لال�شتثمار  �ل�������ش���ارق���ة  م���ك���ت���ب  ن���ظ���م 
�ل�شارقة(،  )��شتثمر يف  �ملبا�شر  �لأجنبي 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  م�����ش��ارك��ت��ه يف  ���ش��م��ن 
جل�شة  م���وؤخ���ر�ً،  دب����ي،   2020 �إك�����ش��ب��و 
من  عاملاً  “�كت�شف  بعنو�ن  خا�شة  عمل 
�ل�شارقة”،  يف  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
�مل�شتثمرين  م��ن  ن��خ��ب��ة  خ��الل��ه��ا  �ط��ل��ع 
�لإقليمين و�لعاملين على �آفاق �لأعمال 
�جلديدة و�لنا�شئة يف قطاعات �لت�شنيع، 
و�لتكنولوجيا،  �لإبد�عية،  و�ل�شناعات 
وغ���ريه���ا م���ن �ل��ق��ط��اع��ات �ل��رئ��ي�����ش��ة يف 

�لإمارة.
و�����ش����ارك يف �جل��ل�����ش��ة، �ل���ت���ي ع���ق���دت يف 
�شعادة  م��ن  ك��ل  �لأع��م��ال،  تو��شل  مركز 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ح��م��ودي،  ح�شن 
و�لتكنولوجيا  للبحوث  �ل�شارقة  ملجمع 
�ملدير  �مل�شرخ،  و�لبتكار، وحممد جمعة 
لال�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة  ملكتب  �لتنفيذي 
�ل�شارقة(،  )��شتثمر يف  �ملبا�شر  �لأجنبي 
�لقا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ع��ود  و�ل�����ش��ي��خ 
نائب رئي�س ق�شم �ل�شتثمار �ل�شناعي يف 
�ل�شارقة،  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
و�شامل عمر �شامل، مدير �ملنطقة �حلرة  
�لعزيز  وع��ب��د  للن�شر،  �ل�����ش��ارق��ة  مل��دي��ن��ة 
حم��م��د ���ش��ط��اف، م�����ش��اع��د �مل��دي��ر �لعام 
لقطاع خدمات �لأع�شاء يف غرفة جتارة 
�أرمايل، مدير  و�إيلي  �ل�شارقة،  و�شناعة 
�ل�شارقة  هيئة  يف  �لأعمال  تطوير  �إد�رة 
فر��س  )�شروق(،  و�لتطوير  لال�شتثمار 
�لرت�خي�س  ق�������ش���م  م����دي����ر  ����ش���ل���ي���ب���ي، 
�ل�شارقة  مدينة  يف  �ملتعاملن  وعالقات 

لالإعالم )�شم�س(.
�ل��ت��ي ميكن  �ل��ف��ر���س  وت��ن��اول��ت �جلل�شة 
للم�شتثمرين �ل�شتفادة منها، بالإ�شافة 

�إىل ��شتعر��س �لعو�مل �لتي تعزز مرونة 
�ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة يف �لإم������ارة، 
�مل�شتقرة،  �ل�شتثمارية  بيئتها  و�شمات 
و�لنمو �ملت�شاعد لأ�شو�قها، وغريها من 
�ملز�يا �لتي جتعل منها مناف�شاً قوياً على 

�شعيد �ملنطقة.

فر�سة للتوا�سل مع العامل 

من جانبه، �أكد �شعادة ح�شن �ملحمودي 
�أن ه���ذه �جل��ل�����ش��ة مت��ث��ل ف��ر���ش��ة كبرية 
�إىل �أن  ل��ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل���ع���امل، م�����ش��ري�ً 
و�لتكنولوجيا  للبحوث  �ل�شارقة  جممع 
�لبتكار  ملنظومة  مركز�ً  يعد  و�لبتكار 
على �مل�شتوى �لعاملي، ويوفر بيئة د�عمة 
�لتكنولوجيا،  و�شركات  �لأع��م��ال  ل��رو�د 
بالبتكار  �ل�������ش���ل���ة  ذ�ت  و�ل���������ش����رك����ات 
ع��ل��ى �لنطالق  وي�����ش��اع��ده��ا  و�لإب�������د�ع، 

و�لنمو و�لزدهار.
فخورون  “نحن  �مل��ح��م��ودي:  و�أ����ش���اف 
و�ملكانة  ح��ق��ق��ن��اه��ا  �ل���ت���ي  ب�����الإجن�����از�ت 
�مل��ج��م��ع �لأ�شرع  �إل��ي��ه��ا يف  �ل��ت��ي و���ش��ل��ن��ا 
من��و�ً يف �ل��ع��امل، حيث ي�شم و�ح���د�ً من 
�أك���ر م��ر�ك��ز �لب��ت��ك��ار يف جم���ال �لنقل 
�أكر  و�إح����دى  �للوج�شتية،  و�خل��دم��ات 
من�شاآت ت�شنيع �ملو�د �مل�شافة يف �ملنطقة، 
�حلديثة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وي�������ش���ت���خ���دم 
يف جم�����الت �ل����و�ق����ع �مل����ع����زز، و�ل���و�ق���ع 
و�لطباعة  و�ل�����زر�ع�����ة،  �لف����رت������ش����ي، 
�ملنطقة �حلرة  �أن  �لأبعاد، كما  �لثالثية 
 22 م��ن  بالقرب  تقع  للمجمع  �لتابعة 
�ألف طالب   47 ت�شم  تعليمية  موؤ�ش�شة 
�جلامعين  �لأ�شاتذة  وع�شر�ت  وطالبة، 
م��ن حملة ���ش��ه��ادة �ل��دك��ت��ور�ة، م��ا يلبي 
�حتياجات ر�أ�س �ملال �لب�شري لأي �شركة 

مب�شادر  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  �إىل  �حل��اج��ة  دون 
من  �ملو�هب  لنقل  �ل���ش��ر�ر  �أو  خارجية 

دول �أخرى«.

 تعزيز ال�سراكات يف 
القطاعات الرئي�سة بال�سارقة

�مل�شرخ:  ج��م��ع��ة  حم���م���د  ق�����ال  ب��������دوره، 
مببادر�تها  ت��ع��رف  �ل�شارقة  “�أ�شبحت 
�ل�شتد�مة ومبكانتها  �لر�ئدة يف جمال 
للبحوث  ع���امل���ي���اً  م�����رك�����ز�ً  �ل���ر�����ش���خ���ة 
و�لتطوير و�لبتكار و�ل�شركات �لنا�شئة، 
وي�شهم �لدعم �لالحمدود �لذي تقدمه 
�لتي  �لكبرية  و�ملز�يا  �ل�شارقة،  حكومة 
و�نت�شار  �ل��ت��ك��ل��ف��ة،  ب��ان��خ��ف��ا���س  ت��ت��م��ث��ل 
�ل�شارقة  مكانة  بتعزيز  �لبتكار،  ثقافة 
تبحث  �لتي  �ل�شركات  ل��دى  وجاذبيتها 
�ل�شرق  منطقة  يف  لأعمالها  قاعدة  عن 

�لأو�شط«.
�ل�����ش��وء ع��ل��ى قطاعات  �مل�����ش��رخ  و���ش��ل��ط 
و�خلدمات  و�لنقل  و�ل�شياحة،  �لثقافة 
�خل�شر�ء،  و�لتكنولوجيا  �للوج�شتية، 
و�ل�����رع�����اي�����ة �ل�������ش���ح���ي���ة، و�لب�����ت�����ك�����ار، 
�لغذ�ئية  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�ل�����ش��ن��اع��ة، 
حتفل  قطاعات  باعتبارها  و�ل��زر�ع��ي��ة، 

بالفر�س �ل�شتثمارية.
وقال �ل�شيخ �شعود بن حممد �لقا�شمي، 
نائب رئي�س ق�شم �ل�شتثمار �ل�شناعي يف 
�ل�شارقة:  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة  “ت�شم 
و�حدة  ك��ل  تخت�س  �إد�رة   11 �ل�شارقة 
�ملوجهة  و�ل��وظ��ائ��ف  بالتوجيهات  منها 
عاملي  م�شتوى  ذ�ت  خدمات  توفري  نحو 
 120 تت�شمن  �ل�����ش��ارق��ة،  يف  لل�شركات 
ت��رك��ز على  �إل��ك��رتون��ي��ة متكاملة  خ��دم��ة 
�إ�شد�ر �لرت�خي�س و�لت�شاريح لل�شركات 
�لقطاعات  يف  �لم���ت���ي���از�ت  و�أ����ش���ح���اب 

�إر�شاء  معايري  �أعلى  وت�شمن  �لرئي�شة، 
�ملتعاملن يف �لإمارة«.

ال�سارقة وجهة للقطاعات 
االإبداعية

من جهته، قال �شامل عمر �شامل: “تخدم 
للن�شر  �ل�شارقة  ملدينة  �حل���رة  �ملنطقة 
وتدعم  �لعاملية  �لن�شر  �شركات  م�شالح 
خ��ط��ط ت��و���ش��ع��ه��ا �إق��ل��ي��م��ي��اً، ح��ي��ث تقدم 
و�ملكاتب  �لأع���م���ال،  ت��رخ��ي�����س  خ��دم��ات 
بالإ�شافة  �لطباعة،  وم��ر�ف��ق  �ملجهزة، 
وغريها  �ل�شريبي،  �لإع��ف��اء  م��ز�ي��ا  �إىل 
�لوجهة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  م���ا  �خل����دم����ات،  م���ن 
�لإبد�عية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ل��ك��اف��ة  �مل��ث��ال��ي��ة 

و�لقطاعات �ملرتبطة بها«.

اآفاق رحبة لال�ستثمار ال�سناعي 
بدوره، قال عبد �لعزيز حممد �شطاف: 
�ل�شناعي  �مل��رك��ز  �ل�����ش��ارق��ة  “�أ�شبحت 
�لأول يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
حيث حتت�شن �لإمارة �أكرث من 2500 
منها  خمتلفة  قطاعات  ع��دة  يف  م�شنع 
�لبناء،  وم����و�د  و�مل�����ش��روب��ات،  �لأط��ع��م��ة 
حيث  و�مليكانيكية،  �لكهربائية  و�لطاقة 
ي��ب��ل��غ �ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل �أك���رث 
�إجمايل  وي��ب��ل��غ  م��ل��ي��ار دره����م،   60 م��ن 

�ل�شادر�ت �أكرث من 23 مليون درهم«.
�أم����ام  رح���ب���ة  �آف������اق  “توجد  و�أ������ش�����اف: 
�مل���زي���د م���ن �ل�������ش���رك���ات ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
وب�شكل  �ل�����ش��ارق��ة،  �ل�����ش��ن��اع��ة يف  ق��ط��اع 
خ��ا���س ب��ع��د �إع����الن دول �لإم������ار�ت عن 
لل�شناعة  �ل��وط��ن��ي��ة  “�ل�شرت�تيجية 
زيادة  ب��ه��دف  �ملتقدمة”،  و�لتكنلوجيا 
�لإجمايل  �لناجت  يف  �ل�شناعة  م�شاهمة 
�ملحلي من 133 مليار درهم �إىل 300 

مليار درهم بحلول 2031«.

تو�سيع ال�سراكات بني )�سروق( 
وامل�ستثمرين العامليني

�إيلي  ��شتعر�س  مت�شل،  �شعيد  وع��ل��ى 
�أرم����ايل �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا هيئة 
�ل�شارقة لال�شتثمار و�لتطوير )�شروق( 
و�ل�شيافة  �لرتفيه  قطاعات  يف  موؤخر�ً 
و�ل��ع��ق��ار�ت و�ل��ت��ج��زئ��ة، و�أ����ش���اف: “من 
�لتي  �مل�شاريع  �أن نطلق عدد�ً من  �ملقرر 
تقدر قيمتها ب� 1.5 مليار درهم �بتد�ًء 
م��ن �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل وح��ت��ى ع���ام 2025، 
ومن �ملتوقع �أن ت�شهم بتعزيز �ل�شر�كات، 
وت��و���ش��ي��ع �آف����اق �مل�����ش��اري��ع �مل�����ش��رتك��ة بن 
ونحن  �لعاملين،  و�مل�شتثمرين  )�شروق( 
���ش��ع��د�ء ب��ه��ا وب��امل�����ش��اري��ع �لأخ�����رى �لتي 
يف  �لطبيعة  ت��ن��وع  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شلط 
�لرتحيب  وي�����ش��رن��ا  �ل�������ش���ارق���ة،  �إم�������ارة 
�لفر�س  هذه  و��شتعر��س  بامل�شتثمرين 

�أمامهم«.

منظومة متكاملة
لدعم �سناعة االإعالم 

�ملنطق  “�شهدت  �شليبي:  ف��ر����س  وق��ال 
تطور�ً  لالإعالم  �ل�شارقة  ملدينة  �حل��رة 
ملحوظاً منذ �نطالقها يف عام 2017، 
�آلف   10 م����ن  �أك������رث  ح���ي���ث حت��ت�����ش��ن 
)�شم�س(  منظومة  �شمن  تعمل  �شركة 
�ل�شركات من  �لعاملية، ول ت�شتفيد هذه 
�ملنطقة �حلرة فح�شب،  �لعمل يف  مز�يا 
�ملتكاملة  �ل���دع���م  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن  و�إمن�����ا 
و�لبتكار�ت �لرقمية �لتي ت�شاعدها على 

��شتد�مة �لنمو و�لزدهار«.
�ل�شارقة لال�شتثمار  �أن مكتب  �إىل  ي�شار 
�ل�شارقة(  يف  )��شتثمر  �ملبا�شر  �لأجنبي 
ي����و������ش����ل ت��ن��ظ��ي��م ج���ل�������ش���ات �ل���ت���ع���ارف 
و�ل��ل��ق��اء�ت و�لج��ت��م��اع��ات خ���الل فرتة 

�ملعر�س.

دو تعلن م�ساركتها يف معر�ض االإمارات للوظائف 2021 
ت�سجيع املواهب الإماراتية على ا�ستك�ساف الفر�س 
املهنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

•• دبي-الفجر: 

يف  م�شاركتها  �ملتكاملة،  لالت�شالت  �لإم���ار�ت  ل�شركة  �لتابعة  دو،  �أعلنت 
�لدورة �لع�شرين من معر�س �لإمار�ت للوظائف 2021، �ملن�شة �لر�ئدة 
لتوظيف وتدريب �ل�شباب �لإمار�تي، و�لذي ي�شت�شيفه مركز دبي �لتجاري 
�لعاملي يف �لفرتة من 15 �إىل 17 نوفمر  �جلاري. ومن �ملتوقع �أن ي�شهد 
�حلدث م�شاركة �أكرث من 70 �شركة من �لقطاعن �لعام و�خلا�س، حيث 
�أبناء �لإم��ار�ت على موعد مع جمموعة من �لفر�س �ملميزة �لتي  �شيكون 
�شت�شاعدهم على �لنطالق يف �مل�شار�ت �ملهنية �لتي يف�شلونها. و�نطالقاً 
و�أهد�ف  �لتوطن  ��شرت�تيجية  ر�ئدة يف دعم  من مكانتها ك�شركة وطنية 
�إىل ت�شجيع  �لأجندة �لوطنية، تهدف دو من خالل م�شاركتها يف �ملعر�س 
يوفرها  �لتي  �لفريدة  �ملهنية  �لفر�س  ��شتك�شاف  على  �لإمار�تية  �ملو�هب 

قطاع تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت.
وقال �إبر�هيم نا�شر، �لرئي�س �لتنفيذي للمو�رد �لب�شرية يف دو: “يف �لوقت 

�ل�����ذي ت��ت��ط��ل��ع ف��ي��ه دول�����ة �لإم������ار�ت 
�أكرث  م�شتقبل  �إىل  �ملتحدة  �لعربية 
��شتد�مة وزدهار�ً عر كافة �ملجالت، 
جميعاً  منا  �لقادمة  �ملرحلة  تتطلب 
�مل��زي��د م��ن �ل��ع��م��ل وت��ظ��اف��ر �جلهود 
�لإم��ار�ت��ي��ة ورفدها  �مل��و�ه��ب  لتمكن 
حتولها  �ل��ت��ي  و�لأدو�ت  ب���ال���ق���در�ت 
�مل�����ش��اه��م��ة ب���دور حم���وري يف حتقيق 
�ل��وط��ن��ي��ة لدولة  �لأج����ن����دة  �أه������د�ف 
عاماً  �خل��م�����ش��ن  خ����الل  �لإم���������ار�ت 
باجلهود  دو  يف  ون��ف��خ��ر  �ل���ق���ادم���ة. 
�ل�شنو�ت  م����د�ر  ع��ل��ى  ب��ذل��ن��اه��ا  �ل��ت��ي 
�ملا�شية على �شعيد دعم ��شرت�تيجية 

�ل���ت���وط���ن ومت���ك���ن �أب����ن����اء �لإم�������ار�ت 
معر�س  يف  �مل�شاركة  وي�شرنا  و�لت�شالت.  �ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف 
�لإمار�ت للوظائف 2021، حيث ن�شعى خالل فرتة �ملعر�س �إىل �لتو��شل 
مع �أكر عدد ممكن من �ملو�هب �لإمار�تية، وتقدمي �لدعم و�لإر�شاد لهم 
و�إلهامهم لل�شروع يف م�شار�ت مهنية حافلة بالنجاحات لي�س فقط يف جمال 

�لت�شالت و�إمنا يف جميع جمالت �لقطاع �خلا�س.
ومتكنت دو على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية من تعزيز مكانتها و�حدة من �أكرث 
فر�س  عن  و�لباحثن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ه��ب  جانب  من  تف�شياًل  �ل�شركات 
للعمل يف قطاع تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، كما باتت �ل�شركة جزء�ً 
ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن �لن�شيج �ل��ث��ق��ايف و�لج��ت��م��اع��ي ل��دول��ة �لإم����ار�ت م��ن خالل 
�لإمار�ت  �أبناء  دعم  �إىل  �لر�مية  �مل��ب��ادر�ت  ملختلف  رئي�شي  كد�عم  بروزها 
و�شيا�شة �لتوطن �لتي �أعلنتها حكومة �لإمار�ت. و�أطلقت �ل�شركة �لعديد 
من بر�مج �لتدريب �لهادفة ل�شقل مهار�ت وخر�ت �أبناء �لإمار�ت �آخرها 

برنامج دو لتدريب �خلريجن. 
و�شتعمل دو من خالل من�شتها يف �ملعر�س و�لتي �شممتها بطريقة مبتكرة 
تعك�س �لتز�م �ل�شركة بتحقيق طموحات و�أهد�ف �أبناء �لإمار�ت، على تقدمي 
�لدعم و�لتوجيه و�لإجابة على ��شتف�شار�ت �ل�شيوف حول �إيجابيات �لعمل 
ممتعة  رحلة  مع  موعد  على  �ملن�شة  زو�ر  و�شيكون  �لت�����ش��الت.  قطاع  يف 
عر تقنية حتديد �لهوية باملوجات �لر�ديوية )RFID( �لتي �شتوجههم 
لالن�شمام �إىل من�شة »du city«، �لتي �بتكرتها �ل�شركة مل�شاعدة �ملو�هب 
�لتقدم بطلب �حل�شول على فر�س عمل يف  �إكمال عملية  �لإمار�تية على 
دو. �إ�شافة �إىل ذلك، �شيتمكن �أبناء �لإم��ار�ت من �لتقدم بطلباتهم ل�شغل 
�لد�خلي  �لتدريب  بر�مج  �إىل  و�لن�شمام  �ل�شركة  يف  �ل�شاغرة  �لوظائف 

و�لوظائف �ل�شيفية من خالل �إجر�ء �ملقابالت مع ممثلي �ل�شركة. 

اختتام مهرجان »احلرف وال�سناعات 
التقليدية« ب�سوق القطارة بالعني

•• العني- وام:

�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  حتت رعاية �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد 
يف  �ل�شابعة  بن�شخته  �لتقليدية”  و�ل�شناعات  “�حلرف  مهرجان  �ختتم  �لعن 
�شوق �لقطارة يف منطقة �لعن بح�شور معايل �لدكتور �ل�شيخ �شعيد بن طحنون 

�آل نهيان عدد من �ل�شخ�شيات وكبار �مل�شوؤولن.
برت�ثنا  لالحتفال  مثالية  من�شة  �ل�شنوي  �ملهرجان  ه��ذ�  “ ُيعد  معاليه  وق��ال 
�لإمار�تي �لناب�س باحلياة وثقافتنا �ملعا�شرة �لإبد�عية و�ملبتكرة.. �لتي جت�شد 
و�أ�شاف  ومبادر�تنا.  �أن�شطتنا  لكل  حم��ور�ً  تعد  �لتي  �لأ�شا�شية  مهمتنا  مفاهيم 
�لأجيال  م��ن  و�ملقيمن  �مل��و�ط��ن��ن  تعريف  يف  ُي�شهم  �مل��ه��رج��ان  ه��ذ�  �إن  معاليه 
�حلالية و�ل�شاعدة و�لر�غبن يف �لإطالع عن كثب على �لثقافة �لإمار�تية، من 
خالل توفري تلك �لفر�شة لهم ليتاأملو� كل تلك �لتفا�شيل �لتي ن�شجت �لرو�بط 

�لجتماعية �لتاريخية باأيدي �لأجد�د.

اأدنيك توؤكد جاهزيتها ل�ست�سافة اأديبك 2021
•• اأبوظبي-وام:

للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
فعاليات  ل�شت�شافة  جاهزيتها  عن  �أدنيك 
معر�س وموؤمتر �أبوظبي �لدويل للبرتول 
�أبوظبي  �ل��ذي ينطلق يف مركز  “�أديبك” 
 15 �لوطني للمعار�س خالل �لفرتة من 

- 18 نوفمر �جلاري.
ب��ارز� يجمع  ملتقى عامليا  “�أديبك”  ويعد 
�ملعنية  و�لأط���ر�ف  و�ملتخ�ش�شن  �خل��ر�ء 

يف قطاعات �لنفط و�لغاز.
على  �ل�����ش��وء   2021 “�أديبك”  وي�شلط 
يف  وخر�ته�����ا  �مل�شتمرة  �أدن��ي��ك  جه�����ود 
ل�شتقطاب  �لأع����م����ال  ���ش�����������������������ي��اح��ة  ق���ط���اع 

وتنظيم موؤمتر�ت ومعار�س ر�ئدة وكرى 
عامليا. 

�لبنية  حيث  من  �إمكاناتها  ي�شتعر�س  كما 
بها  تتمتع  �لتي  �مل�شتوى  �لعاملية  �لتحتية 
��شت�شافة  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  �أدن���ي���ك  م��ر�ف��ق 
من�شاآتها  ���ش��م��ن  �ل����ك����رى  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
وم��ر�ف��ق��ه��ا �ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل���ارج���ي���ة ملركز 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س.
�شركة  ت�شت�شيفه  �لذي  “�أديبك”،  ويقدم 
برتول �أبوظبي �لوطنية “�أدنوك” من�شة 
يف  �لأف���ك���ار  ت��ب��ادل  ل��ل��خ��ر�ء  تتيح  مثالية 
�ل��ب��رتول و�خلروج  ق��ط��اع  جميع جم���الت 
ي��ت��ع��ل��ق مب�شتقبل  ف��ي��م��ا  ف��اع��ل��ة  ب����ق����ر�ر�ت 

�لقطاع.

Date 14/ 11/ 2021  Issue No : 13391
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008594 civil (partial)

To the defendant: Muhammad Shakir Muhammad Jahangir 
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing 17/11/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant. Obligate the defendant to pay an amount of (14895.68 
dirhams) Fourteen thousand eight hundred ninety-five dirhams and sixty-eight fils, 
and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full 
payment, and to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 14/ 11/ 2021  Issue No : 13391
Public Notice

In Case No. SHCFICIREA2021/0004820- Civil (Partial)
To the defendant: Babawale Augustine Popoola - Nigeria 
Place of residence: Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Drivers 
Housing Building of Sharjah Taxi, mobile no. 0556776674
In the case mentioned above filed by:
The Claimant / Sharjah Taxi L.L.C
We inform you that the judgment set forth below has been issued against you and 
you have the right to appeal against this judgment before the Sharjah Federal Court, 
Civil Court of First Instance during the legal period starting from the day following 
the date on which you were notified of this announcement, and in the event that no 
evidence was submitted to appeal the judgment issued within the mentioned period, 
the judgment will become final against you and legal measures will be taken to 
implement it
The Judgement : The Court ruled in presence: First: Obligate the defendant to pay 
an amount of (7415 dirhams) Seven thousand four hundred fifteen dirhams, and the 
legal interest at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment, 
provided that it does not exceed the original amount. Second: Obligate the defendant 
to pay charges and expenses and (500 dhs)
Maha Maher Mahmoud
Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 14/ 11/ 2021  Issue No : 13391
Transaction No. MOJAU_2021_0028147

Legal Notice
Claimant : Automatic House Metal Works Industry LLC, represented by its director, 
Adel Qassem Hamad, and his representative, Hamda Abdullah Sahoo, on behalf of 
attorney Dr. Abdullah bin Sahoo Al-Suwaidi in his capacity as the legal representative 
of the Company’s Director, Adel Qassem Hamad, under the power of attorney No. 
SH20200920D46552 
Correspondence address : Sharjah - Al Musalla - Clock Tower - Offices No. 702, 706 – 
Mobile: 0509688888 – Email : otisahoo@yahoo.com 
Respondent: Yasser Mahmoud Mohamed Sarwar – nationality : Pakistani 
Address: Sharjah - Al Saja’a Industrial Area - behind the Cement Factory - Opposite to 
Al Jawad Steel Company - workplace : Yasser Sarwar Aluminum and Glass Contracting 
Workshop – Mobile: 0509416807
Subject:  The respondent owes the claimant an amount of 40000 AED under the check # 
00063 drawn on United Bank Limited dated 2/ 11/ 2019.
When presenting the check to the drawee bank, it was bounced due to insufficient 
balance. 
Accordingly, the claimant serves a notice to the respondent to pay an amount of 40000 
AED within a period of five days from the date of receiving this notice, otherwise they 
shall be forced to take the appropriate legal measures. 
Claimant’s legal representative / Hamda Abdullah bin Sahoo Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 14/ 11/ 2021  Issue No : 13391
Real Estate Summary 585/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party / 1-Muhammad Irfan Muhammad Zakaria 
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020 
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff an 
amount of (AED 1,121,832) One Million One Hundred and Twenty One 
Thousand Eight Hundred and Thirty Two Dirhams and the legal interest 
of 9% per annum from the judicial claim date until the full payment, 
rejected other claims and ordered him to pay the charges, the expenses 
and Five Hundred Dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in 
absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, 
and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 11/ 2021  Issue No : 13391
Notification by Publication details

In lawsuit No. Civil partial 2631/2021/11
Held at     Sixth Management Case Sept No.405
The subject of lawsuit   The lawsuit and the subject matter of the claim have been filed against 
you by a ruling obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of (173,345.28) dirham 
(One hundred and seventy three thousands and Three hundred forty five dirham and twenty 
eight fils) with legal interest 9% from the date of filing the lawsuit until full payment. 
Thirdly: The defendant is obligated to pay the fees, expenses and lawyer charges
The plaintiff     Bayyat General Transport L.L.C
Address / Address/Emirates of Dubai-Deira Maktoum Road- Rigaa Buttain Plaza – same 
building of Iranian Sadaf Resturant 705
Represented by    Rashid Saif Saeed Saif Al Zeyadi
To be announced     1- Al Sahab General Land Transport (L.L.C) as a defendant.
The subject of Notification   The lawsuit and the subject matter of the claim have been filed 
against you by a ruling obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of (173,345.28) 
dirham (One hundred and seventy three thousands and Three hundred forty five dirham and 
twenty eight fils) with legal interest 9% from the date of filing the lawsuit until full payment.
Thirdly: The defendant is obligated to pay the fees, expenses and lawyer charges.
A session has been set for it on Tuesday 16-11-2021 at 09:00am in the Case Management office, 
so you are charged to attend or your legal representative and you have to submit your notes or 
documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared by   Ameera Hussien Karam

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 11/ 2021  Issue No : 13391
Real Estate Summary 593/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party
1-Abu Bakar Zakaria Ghaniwala Muhammad Zakaria Ghaniwala 

Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020 
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff 
an amount of (AED 1,025,034) One Million Twenty Five Thousand 
and Thirty Four Dirhams and the legal interest of 9% per annum from 
the judicial claim date until the full payment, rejected other claims and 
ordered him to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams 
as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service. The 
verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
املو�صوع : اإعلن بالن�صر مبوعد اجتماع اخلربة احل�صابية الول 

يف الدعوى رقم 5263 /2021 جتاري جزئي 
لدى حمكمة ال�صارقة الحتادية

�ملرفوعة من �ملدعية/ �شوبرميا ل�شناعه �ملو�د �لعازلة ذم م فرع دبي
�شد �ملدعي عليه/ فينودكومار �شانامال �شيندهي �شانامال ب�شفته مالك موؤ�ش�شة طريق �شمنان لتجاره �لأدو�ت �ل�شحية و�لكهربائية 

- �ل�شادة / فينودكومار �شانامال �شيندهي �شانامال ب�شفته مالك موؤ�ش�شة طريق �شمنان لتجاره �لأدو�ت �ل�شحية و�لكهربائية.
 14/11/2021 �ملو�فق  �لحد   � يوم  �لول  �حل�شابية  قانوين لجتماع �خلرة  وكيل  بو��شطة  �أو  �شخ�شياً  للح�شور  �لدعوة  �إليك  نوجه   -
يف �ل�شاعة 2:00 ظهر�ً، و�ملكان : عر �ملوقع �لإلكرتوين �ملو�شح �دناه �أو مبكتب �لكائن : �شارع �ل�شيخ ز�يد برج لطيفة مكتب 501 �جلناح 

�لغربي.  - هاتف مكتب / 043524030 – جو�ل �خلبري/ 052779700  - ر�بط �لجتماع: -
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/92327907118?pwd=cHpCaEJwWkp2L2xybHVHUIhZS2dXdz09
Meeting ID: 923 2790 7118  Passcode: RKuNb4
- وذلك لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن �حل�شور �أو عدم �إر�شال وكيل قانوين 

عنكم خالل �ملهلة �ملحدد فاإن �خلبري �شيبا�شر �إجر�ء�ت �خلرة ويقدم تقريره للمحكمة من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة.
CPA – CGMA خلبري �حل�شابي  / �أحمد حممد�

مدير مبكتب يو ��س �ف �يه �يه �ف لال�شت�شار�ت �ل�شريبية 
ع�شو باجلمعية �لأمريكية للمحا�شبن و�ملر�جعن �لقانونين حتت رقم – 24315 

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  ع�شو ب�شجل �ملحا�شبن و�ملر�جعن حتت رقم- 824 
خبري ح�شابي مقيد بوزرة �لعدل حتت رقم – 473 �لإمار�ت  �لعربية �ملتحدة 

خبري حما�شبي مقيد بوز�رة �لعدل و�ل�شئون �لإ�شالمية رقم 740853058 - مملكة �لبحرين

اإجتماع خربة 
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العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اعلن حكم بالن�صر        
18/2020/585 عقاري جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه ١- حممد عرفان حممد زكريا  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٧  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
و�حد  مليون  دره���م   )٠١.١٢١.٨٣٢ وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�شنويا   %٩ بو�قع  عنه  �لقانونية  و�لفائدة   ، دره��م  وثالثون  �ثنن  وثمامنائة  �لف  وع�شرون 
و�لزمته  �ل�شد�د ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات  �لق�شائية وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ  من 
بالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
با�شم  �شدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

اعلن حكم بالن�صر        
18/2020/593 عقاري جزئي 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�إىل حمكوم عليه ١- �أبوبكر زكريا غانيو �ل حممد زكريا غانيو  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ملوؤ�ش�شة �لعامة للعقار�ت �ل�شتثمارية
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٧  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وخم�شة  مليون  دره��م   )١.٠٢٥.٠٣٤( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
تاريخ  �شنويا من   %٩ بو�قع  عنه  �لقانونية  و�لفائدة   ، درهم  و�ربعة وثالثون  �لفا  وع�شرون 
بالر�شوم  و�لزمته  طلبات  من  ذلك  ماعد�  ورف�شت  �ل�شد�د  متام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة 
�مل��ح��ام��اة.  حكما مب��ث��اب��ة �حل�����ش��وري قابال  �ت��ع��اب  م��ق��اب��ل  و�مل�����ش��اري��ف وخم�شمائة دره���م 
با�شم  �شدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اعلن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:6294/2021/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم ٢٠٣

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة ب�شد�د مبلغ وقدره مببلغ )٣.٤٥٥.٦٤٠.٦٧( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
٥% من تاريخ �ل�شتحقاق يف يناير ٢٠١٥ وحتى متام �ل�شد�د. 

�ملدعي:هات�شن�شن تليكوم �س.م.ح
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديره - �شارع بني يا�س - برج �مل�شرف - �لطابق ١٤ مكتب رقم ١٤٠٧ - 

بجو�ر بلديه دبي - �لهاتف:٠٥٥٧٩٠٩٧٨٥ - رقم مكاين:٣٠٠٥٤٩٥١٩٢ 
 shaban.hegazy@yahoo.com:لريد �للكرتوين� 

�ملطلوب �إعالنi :  ١- عبد�لرحيم جعفر عمر حممد  -  �شفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/١٠/٤ - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي  مو�شوع �لإع��الن :ق��ررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
للمدعية مبلغ وقدره )٣.٤٥٥.٦٤٠.٦٧( درهم ثالثة مالين و�ربعمائة وخم�شة وخم�شن �لف و�شتمائة 
و�ربعن درهم �مار�تي و�شبعة و�شتن فل�شا ، بال�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع ٥% من تاريخ �ل�شتحقاق 
.ولكم �حلق يف  �ملحاماة  �تعاب  �لف درهم مقابل  يناير/٢٠١٥ وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ  �حلا�شل يف 

��شتئناف �لمر خالل ١٥ يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7800/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شاد�شة رقم ٢٢٧

 ، جزئي  عمايل   ٥٣٧٣/٢٠٢١ رقم  �لعمالية  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
ب�شد�د �ملبالغ �ملنفذ به وقدره )٥٥٦٢٢( درهم ل�شالح �لعامل.

طالب �لتنفيذ : �زهاجو با�شاي موتو �زهاجو
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقوز �ل�شناعية �لثالثة - دبي - �شارع �لقوز ٣- مبنى كامب �ف �ن 

�شي رقم ٥ - �شقة غرفة رقم ٢٠ - وميثله:بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل
�ملطلوب �إعالنه : ١- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )٥٥٦٢٢( وق��دره  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7803/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم ٢٢٩

 ، جزئي  عمايل   ٥٣٦٥/٢٠٢١ رقم  �لعمالية  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
ب�شد�د �ملبالغ �ملنفذ به وقدره )٦٩٨٩١( درهم ل�شالح �لعامل.

طالب �لتنفيذ : فيالي�شامى �شيتور�مان
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقوز �ل�شناعية �لثالثة - دبي - �شارع �لقوز ٣ - مبنى كامب �ف �ن 

�شي رقم ٥ - �شقة غرفة رقم ٢٠ - وميثله:بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل
�ملطلوب �إعالنه : ١- �شركة �لفجرية �لوطنية للمقاولت ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )٦٩٨٩١( وق��دره  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

اعلن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:2534/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثالثة ع�شر رقم ٤١٤
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة �لز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )١٠٠٠٠٠( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 

و�لفائدة ٩% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام �شم ملف �لنز�ع �ملدين رقم ٢٨٥٢/٢٠٢١. 
�ملدعي:��شماعيل عبد�هلل �حمد حممد - و�خرون

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ند �حلمر - ديره - دبي - مبنى معر�س رقم ١٠ - ملك �شعادة �شعيد �لكندي
�ملطلوب �إعالنهما :  ١- تينزينق دونكا بهوتيا �شونام توبدين ٢- كي�شانق �شودين بهوتيا با�شانق بهوتيا  -  �شفتهما 

: مدعي عليهما 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة �لز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )١٠٠٠٠٠( درهم 
�ملدين  �لنز�ع  ملف  �شم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %٩ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
رقم ٢٨٥٢/٢٠٢١ - نود �عالمكم �نه قد مت ت�شجيل �لدعوى �ملذكور بياناتها �عاله �شدكم لذ� يرجى �لتكرم بالعلم 
و�حل�شور عر برنامج �لت�شال �ملرئي تطبيق BOTIM �مام �د�رة �لدعوى �لبتد�ئية �لثالثة ع�شر على هاتف 
�و  �ل�شاعة ٩:٠٠ �س ولغاية ١٢:٣٠ ظ  ي��وم �لثالثاء وذل��ك من  �مل���و�ف���ق:٢٠٢١/١١/١٦   رق������م:٠٠٩٧١٥٠٢٣٥٠٩٩١ - 
�حل�شور �ملرئي عن طريق �لوكيل �لقانوين �و مركز تقدمي �خلدمة �ملعتمد )�لع�شيد( لتقدمي جو�بكم على �شحيفة 
�لدعوى ومرفقاتها وما يفيد �مكانية �لت�شوية ، لئحة �لدعوى + حافظة م�شتند�ت ميكنكم �لطالع عليها من خالل 

�لنظام �للكرتوين ملحاكم دبي لال�شرت�ك يرجى �لتو��شل على مركز �لت�شال ٠٤٣٣٤٧٧٧٧
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  946/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�شابعة رقم ٢٢٨
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢٨/٢٠٢١ عقاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )١٨.٧٢٧.٦٩٢.٠٥( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف وتنفيذ �حلكم ح�شب منطوقه.
طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود فرع دبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود - 
�لطابق ٢٠ - د�ون تاون دبي - مكاين رقم:٢٤٦٦٥٨٦٥٠٧٢ - بوكالة �ملحامي/�حمد رم�شان

�ملطلوب �إعالنه : ١- حممد �أمان مري�شنت - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )١٨.٧٢٧.٦٩٢.٠٥( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اعلن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:2221/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية رقم ٢٤٩

�لفا  ع�شر  و�شتة  �ربعمائة  دره��م  �ل��ف   )٤١٦.٣٢٥.٠٧( مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   : �ل��دع��وى  مو�شوع 
بو�قع  �ل�شد�د  ت��اري��خ:٢٠٢١/٤/٢٠ حتى  �مل�شتحقة من  �لقانونية  و�لفو�ئد   ، فل�س   ٧ و  درهما  وع�شرون  وثالثمائة خم�شة 

٩% �شنويا حتى �ل�شد�د. 
�ملدعي:بنك دبي �لتجاري �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - مبنى بناية �لبنك - بجو�ر ديره �شيتي �شنرت
وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن

�ملطلوب �إعالنه :  ١- روبن �ليجاندرو بريتو ريو�س  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع �لإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/١٠/١٢ يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ 
بنك دبي �لتجاري �س.ذ.م.م �ول:�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٣١١.١١٣.٧٤( درهم عن ت�شهيل �لقر�س 
�ل�شخ�شي بال�شافة �ىل �لفو�ئد بو�قع ٥% من تاريخ غلق �حل�شاب �حلا�شل يف ٢٠١٩/١١/١٠ وحتى تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�ليوم  ٥% من  بو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد  �ىل  بال�شافة  به  �ملطالب  �ملبلغ  �لناجت  يتجاوز  ل  �ن  على   ٢٠٢١/٦/٦ �حلا�شل يف 
�لتايل لتاريخ �لخري وحتى �ل�شد�د �لتام - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٦.٦٣٣.٤٩( درهم عن 
ت�شهيل بطاقتي �لئتمان بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع ٥% من �ليوم �لتايل لتاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل 
يف ٢٠٢١/٦/٧ وحتى �ل�شد�د �لتام - ثالثا:�لز�م �ملدعيي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، 
با�شم  �شدر  �لع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثن  قابال  حكما مبثابة �حل�شوري 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

اعلن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:151/2021/26 عقاري كلي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثانية رقم ٩٢
وثمانية  �ربعمائة  درهما   )٤٩٨.٧٩٠( مبلغ  بارجاع  مبطالبة  دع��وى  لئحة   : �لدعوى  مو�شوع 
تاريخ  م��ن   %١٢ �لقانونية  �ل��ف��ائ��دة  م��ع  �مل��دع��ي  �ىل  دره��م��ا  وت�شعون  و�شبعمائة  �لفا  وت�شعون 

�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. 
�ملدعي:�أ�شوك كومار جوبتا

عنو�نه:�مارة �ل�شارقة - �خلان كورني�س �لبحرية �لفرد�ن �شنرت ١٠٤
�ملطلوب �إعالنه :  ١- �ر�شتقر�ط �شتار لتطوير �لعقار�ت �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

بارجاع مبلغ  �لدعوى ومو�شوعها لئحة دع��وى مبطالبة  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�شوع 
مع  �ملدعي  �ىل  درهما  وت�شعون  و�شبعمائة  �لفا  وت�شعون  وثمانية  �ربعمائة  درهما   )٤٩٨.٧٩٠(
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   - �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %١٢ �لقانونية  �لفائدة 
�لربعاء  �ملو�فق  ٢٠٢١/١١/٢٤  �ل�شاعة ٠٨.٣٠ �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

مذكرة اعلن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  ال�صتئناف رقم:2728/2021/305 ا�صتئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�شتئناف �لتجارية �لوىل رقم ٨٤
جزئي  جت���اري  رق������م:٤٠٥١/٢٠٢٠  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  �إ�شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. 
�مل�شتاأنف:باور و�ي �لهند�شية �س.ذ.م.م

�لوليد - بناية رقم ٧ -�لطابق  �لكبري - �شارع خالد بن  �ل�شوق  �لرفاعة -  عنو�نه:�مارة دبي - 
�لثالث - مكتب ٣٠٣ - وميثله:جو�شلن �شبلي خري �هلل 

  - ����س.ذ.م.م   و�لكهربائية  �مليكانيكيه  للمقاولت  �نرتنا�شيونال  هايدون   -١   : �إعالنه  �ملطلوب 
�شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع �لإعالن :  قد �أ�شتاأنف/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:٤٠٥١/٢٠٢٠ جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  ٢٠٢١/١٢/١٢  �ل�شاعة ١٠.٠٠ �س بقاعة �لتقا�شي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

اإعلن حكم 
اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 يف الدعوى رقم 0008470/ 

�ىل �ملدعي عليه:جال لالأ�شقف �مل�شتعارة و�لقو�طع ذ.م.م
�لعنو�ن:�ل�شارقة - �لهدة - خلف �شارع �لحتاد - �لطابق �حلادي ع�شر - �شقة رقم 1109 - ملك حممد 

عبد�للطيف �ملال - هاتف رقم:0556818180.
روبن برو�شبري .�حللو ، �جلن�شية كندي

حممد  ملك   1109 رقم  �شقة  ع�شر  �حلادي  �لطابق  �لحتاد  �شارع  خلف  �لنهدة  �ل�شارقة  �لعنو�ن:�مارة 
عبد�هلل عبد�للطيف �ملال- هاتف رقم:0556818180

�نه قد �شدر  نبلغك   ، ذ.م.م  �لبناء  ملو�د  �لد�نوب  �ملرفوعة من:�ملدعي/�شركة  �عاله  �ليها  �مل�شار  بالدعوى 
�شدك �حلكم �ملبن �دناه ولك �حلق يف �ل�شتئناف على هذ� �حلكم �مام حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �ملحكمة 
�لبتد�ئية �ملدنية ، خالل �ملدة �لقانونية �بتد�ء من �ليوم �لذي يلي بتاريخ تبلغك بهذ� �لعالن ويف حالة 
 ، بحقك  قطعيا  �شي�شبح  �حلكم  فان  �ملذكورة  �ملدة  خالل  �ل�شادر  �حلكم  ��شتئناف  يفيد  ما  تقدمي  عدم 

و�شتتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه 
يوؤديا  �ن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  نامر  �لور�ق  على  �لطالع  بعد  بتاريخ:2021/10/28  �حلكم:�نه 
�لف  وع�شرون  و�شبعة  مائة  فقط  درهم   )127246.8( وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعية 
ومائتان و�شتة و�ربعون درهم وثمانية فل�س ، و�لزمتها بالفائدة مبقد�ر %5 �شنويا من تاريخ قيد �لدعوى 

وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0006660 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : �لب�شارة لتجارة منتجات �حلديد ذ.م.م 

�ملدعي عليه/حممد �متياز غالم يا�شن ، باك�شتاين/�جلن�شية 
فار�ي�شت  �شركة  من  )فرع  �شتيل  �ي�شت  �ملدعي:فار  بان  نعلمكم 
بانه  �حلكم  للمطالبة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �أقام  قد  ذ.م.م(  �لتجارية 
بتاريخ:٢٠٢١/٨/٣١ بعد �لطالع على �لور�ق ناأمر بالز�م �ملدعي عليهما 
�لف  وخم�شون  )ثالثة  مبلغ  بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعية  يوؤديا  �ن 
�شنويا   %٥ بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  و�لزمتهما  درهم  وثالثون  وثمانية 
�عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شروفات 

- حرر بتاريخ:٢٠٢١/١١/١٠
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
دبي      حماكم   - كلي  م�صارف  جتاري    الدعوى   : 2021/14 

�ىل  �ملدعي عليه : �شامل بن عبد�هلل بن �شلمان �لعطوى 
عنه/ وكيال   ، �س.م.ع  �ل�شتثمار  �ملدعي/بنك  قبل  من  �شدكم  مرفوعة  دعوى  هناك  �ن  مبا 

موزة �خلظر للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية ، و�نه قد مت تكليفنا جلنة ثالثية من �خلر�ء 
�مل�شرفين مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر يف �لدعوى �عاله فاننا ندعوكم حل�شور �جتماع 
�ل�شاعة  متام  يف  �ملو�فق:٢٠٢١/١١/١٧  �لربعاء  يوم  يف  زووم  برنامج  بو��شطة  مرئي  خرة 
باملوعد  زووم(  )برنامج  �لفيديو  طريق  عن  و�حل�شور  �لتو�جد  يرجى  وعليه  ظهر�   ١:٣٠
�ملحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد �لجتماع بكافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم على �لريد 
�للكرتوين للخرة و�ملبن �دناه - للتو��شل معنا يرجى �لت�شال على �لهاتف:٠٥٨٩٣٢٣٠١١ - 

intrafinance@intra.ae:هاتف:٠٤٢٢٠٦٢٤٤ - بريد �لكرتوين
عن جلنة اخلرباء
مكتب اخلبري املحا�سبي وامل�سريف
د.علي را�سد الكيتوب

اإعلن بالن�صر
العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 

مذكرة اعلن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة حمكمة ال�صارقة الحتادية , املحكمة البتدائية املدنية 

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001327 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملحكوم عليه : حممد م�شطفى غالم م�شطفى - �لعنو�ن:٩٢٣٥٥٤٩ 

نحيطكم علما بانه بتاريخ:٢٠٢١/١٠/٤ قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح:م�شرف �ل�شارقة �ل�شالمي ، بالتايل:ن�س �حلكم 
قررت �ملحكمة �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا قدره )ثالثة وثمانن 
�لفا ومائتن وثالثة و�شتن درهما وثالثة و�شبعن فل�شا( و�لز�مه بفائدة قدرها 
على  �لتزيد  على  �لتام  �ل�شد�د  تاريخ:٢٠١٧/١١/١ وحتى  �عتبار� من  �شهريا   %١
�أ�شل �ملبلغ �ملق�شي به مع �لز�مه مب�شروفات �لدعوى ومائة درهم مقابل �تعاب 
�ملدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   - طلبات  من  ذلك  ماعد�  ورف�س  �ملحاماة 

�لقانونية ١٥ يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره. 
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - م�صنع مغل للعمال اخل�صبية ذ.م.م 
حممد اكرب حممد طفيل 

جتاري  SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003763/ 
�إىل �ملحكوم عليه :م�شنع مغل لالعمال �خل�شبية ذ.م.م  - حممد �كر حممد طفيل

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ:�شابرو�س �نرتنا�شيونال جروب �س.م.ح 

يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 503883 .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001282/ 

�إىل �ملحكوم عليه :�شوت �لرعد ل�شناعة �لثاث وتركيب �ملطابخ ذ.م.م
بو�شنوي م�شطفى  حممد   -  2

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ:�مييالم لل�شناعات �س.ذ.م.م  - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  
�ملطلوب    �حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�شم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد 
بال�شافة �ىل   ، درهم   106576 و�مل�شاريف  �لر�شوم  �شامال  �لكلي  �ملجموع   : كالآتي  تنفيذه 

�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 من تاريخ 2020/1/24 وحتى متام �ل�شد�د.
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   - املانيا للمقاولت الفنية ذ.م.م
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001391/ 

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

�ملنفذ:دكتور تارو ، �جلن�شية نيبايل 
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 13649 درهم .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   - ال�صيويف للمقاولت الفنية
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003878/ 

�إىل �ملحكوم عليه :�ل�شيويف للمقاولت �لفنية
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ:حممد عبد�ملنان حممد عبد�لر�شيد ، �جلن�شية بنجالدي�شي 
يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم 
�ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع 

�لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 9208 .
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن حكم 

جزئي مدين   SHCFICIREA2021 يف الدعوى رقم 0004820/ 
�ىل �ملدعي عليه:بابو�ل �وغ�شتن بوبو ل ، �جلن�شية نيجريي

�لعنو�ن:�ل�شارقة - منطقة �لعزره - �شارع �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي - بناية �شكن �شائقي 
�جرة �ل�شارقة رقم �لهاتف:0556776674.بالدعوى �مل�شار �ليها �عاله �ملرفوعة من

�ملدعي:�جرة �ل�شارقة ذ.م.م
�مام  �ل�شتئناف على هذ� �حلكم  �دناه ولك �حلق يف  �ملبن  �نه قد �شدر �شدك �حلكم  نبلغك 
حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية ، خالل �ملدة �لقانونية �بتد�ء من �ليوم 
�لذي يلي بتاريخ تبلغك بهذ� �لعالن ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ��شتئناف �حلكم �ل�شادر 
خالل �ملدة �ملذكورة فان �حلكم �شي�شبح قطعيا بحقك ، و�شتتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه 

مبلغ  �ملدعية  �ىل  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �ول:�لز�م  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �حلكم 
وقدره )7415( درهم �شبعة �لف و�ربعمائة وخم�شة ع�شر ، مع �لفائدة بو�قع 5% من تاريخ 
قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د على �ل تزيد عن �أ�شل �ملبلغ �ملق�شي به - ثانيا:�لز�م �ملدعي 

عليه بالر�شوم و�مل�شروفات و 500 درهم. 
املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعلن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008594 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �شاكر حممد جهانكري 
جمهول حمل �لإقامة  : �ل�شارقة - منطقة �لعزره - �شارع �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 

- بناية �شكن �شائقي �جرة �ل�شارقة
وخم�شة  وثمامنائة  �لفا  ع�شر  �ربعة   )١٤٨٩٥.٦٨( وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م 
وت�شعون درهم و ٦٨ فل�س ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى 

تاريخ �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
�ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   ٢٠٢١/١١/١٧ بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم ٦ ( �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١م 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعــلن تنــــازل عن رخ�صة

MOJAV - 2021-0032605 :رقم املعاملة
يرجى �لعلم �نه �شيقوم �لكاتب �لعدل  �لعام بالت�شديق على تنازل عن �لرخ�شة 
�لتنمية  د�ئرة  من  �شادرة  برخ�شة  �لقمر(  �شاي  )كافترييا  �لتجاري  بال�شم 
�لقت�شادية بعجمان رقم 47926 و�مل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان بن 

�لطر�ف �ملذكورة
من �لطرف �لأول : �شامل ر��شد حممد ر��شد �لنعيمي - �جلن�شية : �لإمار�ت. 

�إىل �لطرف �لثاين : �ر�شد متاليل يو�شف - �جلن�شية : �لهند.

 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل

بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اإعــلن تنــــازل عن رخ�صة

MOJAV - 2021-0032604 :رقم املعاملة
يرجى �لعلم �نه �شيقوم �لكاتب �لعدل  �لعام بالت�شديق على تنازل عن �لرخ�شة 
�لتنمية  د�ئرة  من  �شادرة  برخ�شة  �لزهور(  مدينة  )كافترييا  �لتجاري  بال�شم 
�لقت�شادية بعجمان رقم 14121 و�مل�شجلة بغرفة جتارة و�شناعة عجمان بن 

�لطر�ف �ملذكورة
من �لطرف �لأول : ح�شن بن ر��شد بن �شامل �خلنب�شي - �جلن�شية : �شلطنة عمان. 

�إىل �لطرف �لثاين : �شامل ر��شد حممد ر��شد �لنعيمي - �جلن�شية : �لمار�ت.
وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل

بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13391 بتاريخ 2021/11/14 
اعلن بالن�صر        

        98/2021/342 التما�ض اإعادة نظر جتاري - ا�صتئناف 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

�إىل �مل�شتاأنف �شده : ١- عزيزة حممد �شيف �لر��شدي  
 جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �مل�شتانف :جابر نعمة كينجر 
وميثله : مها علي ��شماعيل علي �لفهيم 

قد ��شتانف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم:٢٧٤٩/٢٠١٩ ��شتئناف جتاري 
�ل�شاعة ١٠:٠٠ �شباحا يف قاعة  �ملو�فق ٢٠٢١/١١/٢٤  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

لإعالناتكم يف 

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

email:advt@alfajrnews.ae
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الكمبيوتر  اأم��ام  الوقت  من  الكثري  وق�ساء  الريا�سة  ممار�سة  عدم  ي��وؤدي 
بال�سكتة  االإ�سابة  خطر  زي��ادة  اإىل  ع��ام،  ب�سكل  واجللو�ض  والتلفزيون 

الدماغية لدى من تقل اأعمارهم عن 60 عاما.
تقل  الذين  البالغني  ف��اإن   ،Stroke جملة  يف  ُن�سر  جديد  لبحث  ووفقا 
اأعمارهم عن 60 عاما والذين متتلئ اأيامهم بوقت فراغ م�ستقر )مبا 
يف ذلك ا�ستخدام الكمبيوتر اأو التلفزيون اأو القراءة( وقلة 
الن�ساط البدين يكونون اأكرث عر�سة لالإ�سابة بال�سكتة 

الدماغية من االأ�سخا�ض االأكرث ن�ساطا بدنيا.

وق���ال م��وؤل��ف �ل��در����ش��ة ر�ئ���د ج��ن��دي، دك��ت��ور�ه يف 
�ل��ط��ب، يف ق�����ش��م ع��ل��وم �لأع�����ش��اب �ل�����ش��ري��ري��ة يف 
كلية كومينغ للطب يف جامعة كالغاري يف كند�: 
�لتي  �ليقظة  �لأن�شطة  مدة  هو  �مل�شتقر  "�لوقت 
�أو �ل���ش��ت��ل��ق��اء .. وم���ن �ملهم  �أث��ن��اء �جل��ل��و���س  ت��ت��م 
�إذ� كانت فرت�ت �جللو�س �لطويلة ميكن  فهم ما 
�أن توؤدي �إىل �ل�شكتة �لدماغية لدى �ل�شباب لأن 
�ل�شكتة �لدماغية ميكن �أن ت�شبب �لوفاة �ملبكرة �أو 

ت�شعف ب�شكل كبري �لوظيفة ونوعية �حلياة".
�ملعلومات  �ل��ب��اح��ث��ون  ر�ج���ع  �ل��در����ش��ة،  ه���ذه  ويف 
�ملتعلقة بال�شحة ومنط �حلياة ل� 143 �ألف بالغ 
مل ي�شبق لهم �لإ�شابة ب�شكتة دماغية �أو �أمر��س 
�لكندي  �مل�شح  يف  �شاركو�  مم��ن  �شرطان،  �أو  قلب 
و2003   2000 �لأع������و�م  يف  �مل��ج��ت��م��ع  ل�شحة 

و2005 و2007 و2012.
يف  �شنو�ت   9.4 مل��دة  �مل�شاركن  �لباحثون  وت��اب��ع 
وحددو�   )2017 دي�شمر   31 )حتى  �ملتو�شط 
�ل�����ش��ك��ت��ات �ل��دم��اغ��ي��ة م���ن خ����الل �ل����رو�ب����ط مع 

�شجالت �مل�شت�شفى.
و��شتعر�شو� مقد�ر �لوقت �لذي يق�شونه كل يوم 
�لتي  )�ل�شاعات  �مل�شتقرة  �لرتفيهية  �لأن�شطة  يف 

وم�شاهدة  و�ل���ق���ر�ءة  �لكمبيوتر  على  يق�شونها 
�أربع  ع��ن  تقل  ف��ئ��ات  �إىل  وق�شموها  �ل��ت��ل��ف��زي��ون( 
�شاعات يف �ليوم، و�أربع �إىل �أقل من �شت �شاعات يف 
�أقل من ثماين �شاعات يف �ليوم،  �ليوم، و�شت �إىل 

ثم ثماين �شاعات �أو �أكرث يف �ليوم.
فئات،  �أرب���ع  �إىل  �ل��ب��دين  �لن�شاط  �أي�شا  وق�شمو� 
�أدناها هم �لأقل ن�شاطا بدنيا، �أي ما يعادل �لذهاب 

يف نزهة ملدة 10 دقائق �أو �أقل يوميا.
وق��ال ج��ن��دي: "�مل�شي مل��دة 10 دق��ائ��ق �أو �أق��ل يف 
�إر�شاد�ت  ب��ه  �أق��ل م��ن ن�شف م��ا تو�شي  �ل��ي��وم ه��و 

�لن�شاط �لبدين جلمعية �لقلب �لأمريكية".
�لبالغن  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل��ق��ل��ب  ج��م��ع��ي��ة  وت��و���ش��ي 
�شاعة   2.5 �أو  دق��ي��ق��ة   150 ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول 
�ل�شدة  معتدل  �ل��ب��دين  �لن�شاط  م��ن  �لأق���ل  على 

�أ�شبوعيا.

ووجد حتليل امل�ساركني يف الدرا�سة:
�شنو�ت،   9.4 مب��ت��و���ش��ط  �مل��ت��اب��ع��ة،  ف���رتة  خ���الل 
حدثت 2965 جلطة دماغية، وما يقارب 90% 
من هوؤلء عانو� من �ل�شكتات �لدماغية �لإقفارية، 
وهي �أكرث �أنو�ع �ل�شكتات �لدماغية �شيوعا، و�لتي 

�أح��د �لأوع��ي��ة �لدموية  �إع��اق��ة  حت��دث عندما يتم 
�لتي متد �لدماغ بالدم.

�ليومي  �لرتفيهي  �جللو�س  وق��ت  متو�شط  وك��ان 
بن جميع �مل�شاركن 4.08 �شاعة. ومتو�شط وقت 
�جللو�س �لرتفيهي لالأفر�د �لذين تبلغ �أعمارهم 
وكان  يوميا.  �شاعات   3.9 يبلغ  �أقل  �أو  عاما   60
 4.4 �ليومي  �لرتفيهي  �جللو�س  وق��ت  متو�شط 
 60 �أعمارهم بن  ت��رت�وح  �لذين  للبالغن  �شاعة 
و79 عاما، و4.3 �شاعة ملن هم يف عمر 80 عاما 
ف��م��ا ف���وق.وك���ان �ل��ب��ال��غ��ون م��ن �ل��ع��م��ر 60 عاما 
و�لذين كان لديهم ن�شاط بدين منخف�س و�أبلغو� 
�أو �أكرث من وقت �لفر�غ �لذي  عن ثماين �شاعات 
يق�شون خالله وقتا طويال يف �جللو�س، معر�شن 
 4.2 مبعدل  �لدماغية  بال�شكتة  �لإ�شابة  خلطر 
مرة مقارنة باأولئك �لذين �أبلغو� عن �أقل من �أربع 

�شاعات من وقت �لفر�غ �ليومي جال�شن.
�لذين  �أول��ئ��ك  خ��م��ول،  �لأك���رث  �ملجموعة  وك��ان��ت 
�أك����رث م��ن �لوقت  �أو  �أب��ل��غ��و� ع��ن ث��م��اين ���ش��اع��ات 
معر�شن  �ملنخف�س،  �ل��ب��دين  و�لن�شاط  �مل�شتقر 
 7 �ل��دم��اغ��ي��ة مب��ع��دل  بال�شكتة  �لإ���ش��اب��ة  خل��ط��ر 
�أقل من  �أبلغو� عن  �لذين  �أولئك  �أكرث من  مر�ت 

�أرب���ع ���ش��اع��ات م��ن �جل��ل��و���س يف �ل��ي��وم وم�شتويات 
�أعلى من �لن�شاط �لبدين.

وقال جندي: "يجب �أن يدرك �لبالغون 60 عاما 
�أو �أقل �أن فرت�ت �جللو�س �لطويلة جد� مع �لقليل 
�لبدين،  �لن�شاط  يف  يق�شونه  �ل���ذي  �ل��وق��ت  م��ن 
مبا  �ل�شحة،  على  �شلبية  �آث��ار  له  يكون  �أن  ميكن 
�لدماغية.  بال�شكتة  �لإ�شابة  زيادة خطر  ذلك  يف 
وي��ل��ع��ب �ل��ن�����ش��اط �ل��ب��دين دور� م��ه��م��ا ل��ل��غ��اي��ة يف 
�أن����ه ي��ق��ل��ل م��ن �ل��وق��ت �ل��ف��ع��ل��ي �ل����ذي نق�شيه يف 
�جل��ل��و���س، وي��ب��دو �أي�����ش��ا �أن����ه ي��ق��ل��ل م��ن �لتاأثري 
�أن  وي��ج��ب  �جل��ل��و���س.  يف  �مل��ف��رط  للوقت  �ل�شلبي 
�لعامة  �ل�شحة  و�شيا�شات  �لأطباء  تركز تو�شيات 
على زيادة �لن�شاط �لبدين ووقت �جللو�س �لأقل 
�أخرى  بن �ل�شباب بال�شرت�ك مع عاد�ت �شحية 
لتقليل خماطر �لإ�شابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية 

�لدموية و�ل�شكتة �لدماغية".
�لدر��شة  نتائج  على  �لكبرية  �لقيود  �أح��د  ومتثل 
يف �أن �مل�شح مل ي�شاأل �مل�شاركن عن وقت �جللو�س 
�أن���ه ل يتم  �مل��رت��ب��ط ب��ال��وظ��ي��ف��ة، وق���د يعني ه���ذ� 
�لإبالغ عن �لوقت �مل�شتقر بن �لأ�شخا�س �لذين 

لديهم وظائف مكتبية، على �شبيل �ملثال.

درا�سة تدق ناقو�س اخلطر حول عالقة 
منط احلياة امل�ستقر بالإ�سابة بال�سكتة الدماغية

الكحول
 �شرر �لكحول و��شح جد�. ولكن ل تلحق جميع �مل�شروبات 
ن�شبة  ك��ان��ت  فكلما  ب��الأم��ع��اء.  �ل�����ش��رر  نف�س  �ل��ك��ح��ول��ي��ة 
�شررها  ي��زد�د  �لكحولية،  �مل�شروبات  يف  مرتفعة  �لكحول 
�مت�شا�س حميع  ق��ادرة على  لي�شت  �لأمعاء  لأن  للج�شم. 
فاإن  لذلك  �لطعام.  من  �ملغذية  و�مل���و�د  �ملفيدة  �لعنا�شر 
�ل�شتخد�م �ملتكرر للم�شروبات �لكحولية �لقوية ميكن �أن 
�لأمعاء. ولهذ�  �أمر��س خطرية، مثل �شرطان  �إىل  يوؤدي 

�ل�شبب يو�شي �خلر�ء بتناول م�شروبات كحولية خفيفة، 
و�لأف�شل �لمتناع عن تناول �لكحول نهائيا.

اللحم
�جل�شم.  يف  �شلبا  �للحوم  �أن���و�ع  جميع  ت��وؤث��ر  ل  بالطبع   
ول��ك��ن ي��ج��ب �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى ���ش��رر �ل��ل��ح��وم �مل��ع��اجل��ة مثل 
�ل�شجق و�لنقانق وغريها، لأنها حتتوي على مو�د �شارة 

)نرتوز�من(، �لتي حتفز �إ�شابة �لأمعاء بال�شرطان.
�أي�����ش��ا وخا�شة  م�����ش��اره��ا  ل��ه��ا  �ملقلية  و�ل��ل��ح��وم �حل��م��ر�ء 

�شعبة  �ملقلية  �للحوم  لأن  �خلنزير.  وحل��م  �ل�شاأن  حلم 
�له�شم، لذلك هي عبء ثقيل �إ�شايف على �لأمعاء، وميكن 
�لغ�شاء �ملخاطي لالأمعاء. هذ� ل يعني  �لتهاب  �أن ت�شبب 
ولكن يجب عدم  �ملقلي،  �للحم  تناول  نهائيا عن  �لتخلي 

�لإفر�ط بتناوله لأنه يوؤدي �إىل عو�قب وخيمة.

احللويات
 غالبا ما نعتقد �أن �حللويات و�ملعجنات مبختلف �أنو�عها 
فقد  كذلك.  لي�س  �لأم��ر  �أن  بيد  �جل�شم.  بر�شاقة  �شارة 

�كت�شف علماء جامعة �ألرتا �لكندية، �أن �لإفر�ط بتناول 
�ل�شكر، يوؤثر �شلبا يف �لأمعاء، وي�شبب تدهور ميكروبيوم 
�لأمعاء، ما يوؤدي �إىل تكاثر �لبكترييا �مل�شببة لالأمر��س، 
�جل�شم  �أع�����ش��اء  �إىل  �لأم��ع��اء  م��ن  تنتقل  �أن  ميكن  �ل��ت��ي 
�لأخرى، وميكن �أن ت�شبب حتى مر�س �لزهامير ومر�س 

باركن�شون.

املايونيز
 �شرر �ملايونيز �لتجاري يف �لأمعاء، مماثل للحلويات من 

حيث تاثريه يف ميكروبيوم �لأمعاء.
�ل�شمن �لنباتي �ملهدرج- يحتوي هذ� �ل�شمن على حم�س 
ينتجه  ل  �ل���ذي  �ل��ك��ت��ان(،  زي��ت  حم�س  )�أو  �للينولييك 
�جل�شم، ويعتر من �لأ�شباب �لرئي�شية للتهاب �لقولون 

�لتقرحي. 
ل  ولكننا  و�ل��ب��ذور،  �ملك�شر�ت  يف  م��وج��ود  �حلم�س  وه��ذ� 
نتناولها بكمية كبرية عادة لذلك ل ت�شبب �أي �شرر. �أما 

�ل�شمن �لنباتي �ملهدرج، 
فيحتوي على ن�شبة عالية من حم�س �للينولييك. لذلك 

ين�شح �لأطباء بعدم �لإفر�ط با�شتخد�مه.
وعموما، يوؤثر �لإفر�ط بتناول �أي مادة غذ�ئية �شلبا لي�س 
فقط يف �لأمعاء، بل ويف بقية �أع�شاء �جل�شم. لذلك ين�شح 
�تباع نظام غذ�ئي متو�زن و�لإكثار من  �لأطباء ب�شرورة 
�شرب �ملاء وممار�شة بع�س �لتمارين �لريا�شية �لب�شيطة.

مـــواد غـــذائية تقتـــل الأمعــــــاء
تزداد يف ع�سر الوجبات ال�سريعة ومنط احلياة اخلامل، امل�سكالت ال�سحية. لذلك يجب االنتباه اإىل حالة اجل�سم 

واحلفاظ عليه يف حالة جيدة. وت�سكل االأمعاء ميدانا ملناطق اجل�سم املعر�سة لالأمرا�ض.
الغذائي  بالنظام  االهتمام  يجب  طبيعية،  ب�سورة  بوظيفتها  لتقوم  جيدة  بحالة  االأمعاء  على  احلفاظ  اأجل  ومن 
وا�ستبعاد املواد ال�سارة قدر االإمكان. الأن االأمعاء م�سوؤولة عن معاجلة الطعام وامت�سا�سه وعن مناعة اجل�سم اأي�سا.

واملواد الغذائية التي تلحق �سررا كبريا باالأمعاء هي:
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•• ال�سارقة-الفجر:

�لأقالم  “تريندز” لدعم  مبادرة  لأه��د�ف  ترجمة 
للبحوث  تريندز  مركز  نظم  �ل��و�ع��دة،  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و�ل�شت�شار�ت حفاًل لتوقيع ت�شعة �إ�شد�ر�ت جديدة، 
�شمن  وذل��ك  �ملركز،  من  وموؤلفون  باحثون  �أعدها 
يف  م�شاركته  هام�س  على  يعقدها  �ل��ت��ي  فعالياته 
�لن�شخة �ل� 40 من معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب 
وت�شتمر  �ل�شارقة،  �إك�شبو  مركز  ي�شت�شيفها  �لتي 

حتى 13 نوفمر �جلاري.
وق����د ���ش��ه��د ج���ن���اح �مل���رك���ز ت��وق��ي��ع ���ش��ع��ادة مق�شود 
وز�رة  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لت�����ش��ال  م�شت�شار  ك���روز 
 The« عنو�ن:  يحمل  �لذي  كتابه  �لرئا�شة  �شوؤون 
 Challenges of Developing an
 Inclusive Curriculum for Gifted
يهدف  حيث   ،»Students in the UAE
�مل�شتمر  �لتطوير  �أهمية  �لتاأكيد على  �إىل  �لإ�شد�ر 
لأدو�ت ومناهج �لك�شف عن �ملوهبة، وبر�مج تنمية 
�مل��وه��وب��ن، و�ل��ب��ح��وث �مل��ن��ه��ج��ي��ة يف جم���ال رعاية 

�ملوهوبن.

ثروة الوطن
وقال �شعادة مق�شود كروز �إن �ملوهوبن هم �لرثوة 
و�كت�شافهم  رعايتهم  �أن  للوطن، م�شيفاً  �حلقيقية 
وتنمية مهار�تهم مبكر�ً وفق �أ�ش�س و��شحة من �شاأنه 
تدعمهم ومتكنهم  تاأهيلية  �إىل خمرجات  �لو�شول 
من �أدو�ت �لعمل من �أجل م�شتقبل م�شرق ومزدهر. 
مو�شوعات  ع��دة  �إىل  يتطرق  �ل��ك��ت��اب  �أن  ذك��ر  كما 
و�ملناهج  وتعليمهم،  �مل��وه��وب��ن  �كت�شاف  �أب���رزه���ا: 
�لر�مج  ت�شميم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شامل،  و�لتطوير 
با�شتنتاجات  ويختتم  �لب��ت��ك��ار،  وط���رق  �ل��در����ش��ي��ة 
�أج��ل خم��رج��ات حتقق هدف  م��ن  وتو�شيات مهمة 

بناء جيل متمكن وقادر على �شناعة �مل�شتقبل.

قراءة خليجية
�لأ�شتاذ حممد خلفان  �لإم��ار�ت��ي  �لباحث  وقع  كما 
�ل�شو�يف كتابن له هما: “�إعالم �لإخو�ن.. �لبد�ية 
�لإ�شالم  حول  “�جتاهات  �شل�شلة  و�لنهاية” �شمن 
�ل�شيا�شي”، و”قر�ءة خليجية لتوجهات بايدن نحو 
“�أور�ق �شيا�شات”.  �ل�شرق �لأو�شط” �شمن �شل�شلة 
و�أ�شار �ل�شو�يف، يف هذ� �ل�شدد، �إىل �أن كتاب “�إعالم 
م�شتقبل  ي�شت�شرف  ولنهاية”  �لبد�ية  �لإخ����و�ن.. 
ف�شلهم  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �مل�����ش��ل��م��ن  �لإخ������و�ن  تنظيم 
�لإعالمية �إذ يوؤكد �أن �ل�شربة �ملوجعة �لتي تلقاها 
هذ� �لتنظيم مل تكن من �لأجهزة �لأمنية �لعربية 
من �ملجتمع  – و�إمنا  له  �لرتويج  يحاولون  – كما 
�لذي  �حلقيقي  هدفهم  لها  تاأكد  بعدما  و�ل�شعوب 

عملو� من �أجله ملدة ثمانن عاماً.
�أن ه��ن��اك رب��ط ب��ن م�شتقبل  �ل�����ش��و�يف  �أو���ش��ح  كما 
يف  �لكفاءة  و�أن  و�لإع����الم،  حتت�شر  �لتي  �جلماعة 
ما  �شريعاً  لكن  وقتية  م�شاألة  �ل�شيا�شية”  “�لتقية 
�لغربية  �ملجتمعات  يف  حتى  ح��دث  وه���ذ�  تنك�شف، 
و�ليوم  “�لإخو�ن”،  �لأخ��رى يف  �نخدعت هي  �لتي 
متزيق  �إىل  ت���وؤدي  �ل��ت��ي  �أفعالهم  م��ن  ي�شتكون  ه��م 

�ملجتمع.

قوة �ساملة
وقد �شهد جناح مركز تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت 
�أي�شاً،  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  �مل�شارك يف معر�س 
رئي�س حترير  يو�شف جمعة �حلد�د  �لأ�شتاذ  توقيع 
ونافدك�س  “�آيدك�س  ك��ت��اب��ه:  �ل���وط���ن  درع  جم��ل��ة 
�لدفاعية  �ملعار�س  تنظيم  يف  جديد  نهج   :2021

�شل�شلة  �شمن  كورونا”  ج��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف  �ل��دول��ي��ة 
�شيا�شات«. “�أور�ق 

ونافدك�س  “�آيدك�س”  معر�شي  �ل��ك��ت��اب  وي��ت��ن��اول 
لالإمار�ت،  �ل�شاملة  �لقوة  منظور  من   ”2021
ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  للنه�شة  م��ر�آة  يعد�ن  فهما 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  كافة،  �ل�شعد  على  �لدولة 
و�لع�شكرية؛  و�لدفاعية  و�لتكنولوجية  و�لعلمية 
�لذي حتقق يف هذه  �ل�شتثنائي  �لنجاح  فاإن  ولهذ� 
�ل��دورة ل ميكن ف�شله ب��اأي ح��ال من �لأح���و�ل عن 
�إجناز�ت نوعية �أخرى حققتها �لإمار�ت يف جمالت 
�أخرى، كالف�شاء و�لطاقة �لنووية �ل�شلمية، جت�شد 

يف جمملها مفهوم �لقوة �ل�شاملة لها.

باحثو »تريندز«
�مل�شت�شار  ه��ي��ك��ل  ف���ت���وح  �ل���دك���ت���ور  وق����ع  ذل�����ك،  �إىل 

�ل�شيا�شي ورئي�س قطاع �لبحث �لعلمي يف “تريندز” 
“عامل ما بعد “كوفيد19-”: حدود  كتابن هما: 
�شل�شلة  �لعاملي” �شمن  �لنظام  يف  �ملحتمل  �لتغيري 
�مل�شتمرة على  ��شرت�تيجية”، و”�حلرب  “�جتاهات 
“�أور�ق  �شل�شلة  �شمن  �ليمن”  يف  �لقاعدة  تنظيم 

�شيا�شات«. 
كما مت توزيع �إ�شد�رين للفقيد �ملغفور له �لدكتور 
�ل�شابق  �لإع����الم����ي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �ل��ع��ي�����ش��وي  �أ����ش���رف 
�ل���دول  “جمل�س  ع���ن���و�ين:  ح��م��ال   ، ل�”تريندز”، 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لأف��ري��ق��ي��ة �مل��ط��ل��ة ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر �لأحمر 
و”مقتل  و�لتحديات”،  �ل���ف���ر����س  ع����دن  وخ��ل��ي��ج 
�لردع  ��شرت�تيجية  يف  �ل��ت��ح��ول  و�أب���ع���اد  �شليماين 
“�أور�ق  �شل�شلة  �شمن  �إير�ن”،  جت���اه  �لأم��ري��ك��ي��ة 

�شيا�شات«.
و����ش���ارك يف ح��ف��ل �ل��ت��وق��ي��ع �ل��دك��ت��ور و�ئ����ل �شالح 

�لإ�شالم  در�����ش���ات  ب��رن��ام��ج  �ل��رئ��ي�����ش��ي يف  �ل��ب��اح��ث 
�ل�شيا�شي ورئي�س وحدة متابعة �لجتاهات �ملعرفية 
“�لإخو�ن  كتاب:  وقع  حيث  “تريندز”،  يف  بالعامل 
�أهد�فهم.. ومدى  يف كند� موؤ�ش�شاتهم.. رموزهم.. 
�لإ�شالم  حول  “�جتاهات  �شل�شلة  تاأثريهم” �شمن 

�ل�شيا�شي«.

دعم االأقالم الواعدة
وب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق����ال �ل���دك���ت���ور حم��م��د عبد�هلل 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي 
�حت�شنه  �ل���ذي  �ل��ت��وق��ي��ع  �إن ح��ف��ل  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت، 
للكتاب  �ل���دويل  �ل�����ش��ارق��ة  �مل��رك��ز يف معر�س  ج��ن��اح 
ياأتي ترجمة لأهد�ف مبادرة تريندز لدعم �لأقالم 

�لإمار�تية �لو�عدة من كتاب وباحثن ومفكرين.
و�أ�شار �لعلي �إىل �أن “تريندز” يويل �أ�شحاب �لفكر 
و�لباحثن و�لكتاب �أهمية كرى �شمن ��شرت�تيجية 
�ملركز وتوجهاته �لعاملية ملا لهم من دور بناء وفعال 
يف ��شتعر��س �لق�شايا �لإقليمية و�لعاملية باأ�شاليب 
�شائقة وهادفة، ت�شتند على معطيات �لبحث �لعلمي 

�لر�شن و�ملعلومات �لدقيقة.

ن�سر املعرفة
تريندز  م��رك��ز  �أن  �ل��ع��ل��ي  �ل���دك���ت���ور حم��م��د  و�أك�����د 
م�شاركته  خالل  من  ي�شعى  و�ل�شت�شار�ت  للبحوث 
يف م��ع��ار���س �ل��ك��ت��ب �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �إىل ن�شر 
�ملعرفة و��شت�شر�ف �مل�شتقبل باأدو�ت مبتكرة، �إ�شافة 
و�شناع  �لدولية  �لن�شر  دور  مع  �لبناء  �لتفاعل  �إىل 
�ملعرفة و�أهل �لثقافة، وياأتي على ر�أ�س هذه �ملحافل 
�لذي  للكتاب  �ل����دويل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���س  �ل��دول��ي��ة 
»�ملعر�س  ب��اإع��الن��ه  �لعاملية  �لكتب  معار�س  ت�شدر 
حقوق  و�شر�ء  بيع  م�شتوى  على  �لعامل«  يف  �لأك��ر 

�لن�شر لعام 2021.

 •• ال�سارقة-الفجر:

����ش��ت�����ش��اف��ت �ل������دورة �لأرب���ع���ن من 
للكتاب،  �ل���دويل  �ل�����ش��ارق��ة  معر�س 
�ل��ك��ات��ب �مل�����ش��رح��ي �ل��ع��م��اين هالل 
و�لكاتب  و�لرو�ئي  �لبادي  �شيف  بن 
فا�شل،  ي��و���ش��ف  �مل��غ��رب��ي  �مل�����ش��رح��ي 
“�ل�شوء  بعنو�ن  ح��و�ري��ة  جل�شة  يف 
و�ملخرج  �ملمثل  �أد�ره����ا  و�حلركة”، 
تناولت  غ��ب��ا���ش��ي،  �مل�����ش��ري حم��م��د 
�مل�������ش���رح���ي���ة يف  �ل���ع���م���ل  ور�������س  دور 
�إتقان  ويف  �مل��م��ث��ل،  �شخ�شية  ب��ن��اء 
�ل���ع���م���ل �لإب������د�ع������ي و�لإخ������ر�ج������ي 
�لعرو�س  لإنتاج  �مل�شاحب  و�لتقني 

�مل�شرحية.
غ��ب��ا���ش��ي �جلل�شة  �ل��ف��ن��ان  و����ش��ت��ه��ل 
�أهمية �ل�شوء  بت�شليط �ل�شوء على 
كعاملن  �خل�����ش��ب��ة  ع��ل��ى  و�حل���رك���ة 
�مل�شرحي،  �ل���ع���م���ل  يف  �أ����ش���ا����ش���ي���ن 

�لعن�شرين  ه��ذي��ن  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
عنا�شر  بقية  ع��ن  �أهمية  ي��ق��الن  ل 
�مل�شرح كالديكور و�ل�شوت و�لتمثيل 
و�لإخر�ج، وكل هذه �لعنا�شر حتتاج 
�لتدريبية  �ل��ور���س  م��ن  �لكثري  �إىل 
�إىل  �مل�شرحي  �لعر�س  ي��خ��رج  حتى 
و�لإخر�جي  �لإب��د�ع��ي  ب�شكله  �لنور 

و�لتقني.
بدوره قال �لكاتب هالل �لبادي: “ل 
عن�شر�ن  و�حل��رك��ة  �ل�شوء  �أن  �شك 
�مل�شرحي،  �لبناء  �أ�شا�شيان يف عملية 
لكن �لبد�ية تكون من كتابة �لن�س، 
فكرة  يكتب  ل  �مل�����ش��رح��ي  ف��ال��ك��ات��ب 
عابرة فقط، يلتقطها وهو يف مكان 
م���ا، ب��ل ه��و ي��ك��ت��ب م�����ش��اع��ر وحركة 
�ملمثل  قبل  م��ن  جت�شيدهما  �شيتم 
�مل�������ش���رح، ك���م���ا يكتب  ع���ل���ى خ�����ش��ب��ة 
�شيتوىل  �ل����ذي  �مل���خ���رج  �أح��ا���ش��ي�����س 
�لأحا�شي�س  ه����ذه  �إخ�������ر�ج  ب������دوره 

م���رة �أخ�����رى م���ن �مل��م��ث��ل��ن، مبعنى 
باإظهار  له عالقة  ما  كل  يكتب  �أن��ه 

منظومة �حلركة على �خل�شبة �أثناء 
تنفيذ �لعمل �مل�شرحي«.

�لور�س  ���ش��رورة  �ل��ب��ادي على  و�شدد 
�لتدريبية لنجاح �لعر�س �مل�شرحي، 

مناق�شة  م��ن  ت��ب��د�أ  �أن��ه��ا  �إىل  م�شري�ً 
�لن�س مع �ملخرج �لذي قد يكون له 
بنائه  عنا�شر  بع�س  يف  نظر  وجهة 
و�مل�شطلحات  �مل��ف��رد�ت  بع�س  يف  �أو 
�لأحيان  بع�س  يف  تن�شجم  ل  �ل��ت��ي 
م���ع ح��رك��ة �مل��م��ث��ل وط��ري��ق��ة نطقه 
ل��ه��ا، ل��ي��ق��وم �ل��ك��ات��ب ب���اإج���ر�ء بع�س 
بناء  على  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �لتعديالت 
�شخ�شيات حية وحقيقية، ب�شرط �أل 

يوؤثر �لتعديل على جوهر �لن�س.
من  �لكثري  “هناك  �ل��ب��ادي:  وق���ال 
ب�شكل  �مل�����ش��رح  ي��در���ش��و�  مل  �ملمثلن 
موهبة  مي��ت��ل��ك��ون  لكنهم  �أك���ادمي���ي 
لت�شبط  �لور�س  فتاأتي  فنية جيدة، 
�شخ�شيتهم  وت�������ش���ق���ل  �إي���ق���اع���ه���م 
مهار�ت  من  يفتقدونه  ما  وتعلمهم 
وم����ع����ارف م�����ش��رح��ي��ة، ف�������ش���اًل عن 
�لإبد�عي  �لعمل  �إت��ق��ان  يف  �أهميتها 
�مل�شاحب  و�ل��ت��ق��ن��ي  و�لإخ�����ر�ج�����ي 

للعرو�س«.
وح��ول روؤيته ل��دور �لور�س يف جناح 
�ل���ع���م���ل �مل�������ش���رح���ي، ق�����ال �ل����رو�ئ����ي 
�لور�س  “تكت�شي  ف��ا���ش��ل:  ي��و���ش��ف 
بالن�شبة  خ��ا���ش��ة  �أه��م��ي��ة  �مل�شرحية 
و�ملهم  ككل،  �مل�شرحي  �لعمل  لفريق 
هو  �لور�شة  يف  ع�شو  لكل  بالن�شبة 
ما  �إدر�ك  على  �لآخ��ري��ن  ي�شاعد  �أن 
وذ�ك  �للحظة  تلك  يف  بهم  يجمعه 
�ختالفاتهم  م��ت��ج��اه��ل��ن  �مل����ك����ان، 
و�ل��������ف��������ور�ق �ل����ت����ي ت���ب���ع���ده���م عن 
بع�شهم، ومركزين على ما يجعلهم 
يتفاعلون مع بع�شهم، و�أعتقد �أنهم 
�شيت�شرفون يف حياتهم خارج �مل�شرح 
بع�شهم خالل  تعلموه من  ما  وف��ق 

�لأيام �ل�شتثنائية �لتي جمعتهم«.
�مل�شرحية  �ل��ور���س  �أن  فا�شل  و�أك���د 
�حلفظ  ع����ل����ى  م�������ش���ت���م���ر  مت�����ري�����ن 
و�لتعرف على �ل�شخ�شيات ودر��شتها 

وح��ف��ظ ح���و�ر�ت���ه���ا، ك��م��ا �أن���ه���ا دو�ء 
ناجع للممثل �شد �خلجل، و�أ�شاف: 
جت�شيد دور ما  عند  للمثل  بد  “ل 
ب����ذل جم���ه���ود خ�����ارج �حلفظ،  م���ن 
�لن�س حياة،  �أن مينح  عليه  فاملمثل 
وه��ذ� يتاأتي من خ��الل �لتدريب يف 

�لور�س«.
�أن�����ه ل ي���وج���د ح���د معن  و�أو�����ش����ح 
عنده  يتوقف  و�خل����ر�ت  للمعارف 
�لتعلم  �أن  موؤكد�ً  �لتقني،  �أو  �ملمثل 
ملو�كبة  م�شتمرة  عملية  و�ل��ت��دري��ب 
ت�شكيل  ف���ن  ه���و ج���دي���د يف  م���ا  ك���ل 
بقوله:  و�ختتم  �مل�شرحي،  �لف�شاء 
�لناجحة يكون  �مل�شرحية  “�لأعمال 
و�ملمثلون  و�مل���خ���رج  �ل��ك��ات��ب  ف��ي��ه��ا 
ت��ام حيث  وت����و�وؤم  �ن�شجام  يف ح��ال��ة 
جتعل  ب��ه��م  خ��ا���ش��ة  ح��ي��اة  ي�شنعون 
تعززه  وه��ذ�  و�شل�شاً،  ب�شيطاً  �لعمل 

�لور�س �مل�شرحية«.

 •• ال�سارقة-الفجر:

�ل�40  �ل����دورة  فعاليات  ��شت�شافت 
للكتاب،  �ل�����دويل  �ل�����ش��ارق��ة  مل��ع��ر���س 
�لأمريكي  و�ل��ك��ات��ب  �لأع���م���ال  ر�ئ���د 
كري�س غاردنر، موؤلف �لكتاب �لأكرث 
يف  �ل�شعادة”  ور�ء  “�ل�شعي  مبيعاً 
جل�شة حو�رية �شارك خاللها �أهد�فه 
�ل�شخ�شية  �لأكرث طموحاً، وجتاربه 

و�أبرز �لتحولت يف حياته. 
�لتي  وع��ّر غ��اردن��ر، خ��الل �جلل�شة 
�أد�رتها �لإعالمية �شايل مو�شى، عن 
“معر�س  يف  بامل�شاركة  فخره  م��دى 
�أك���ر  للكتاب”  �ل������دويل  �ل�������ش���ارق���ة 
م��ع��ر���س ع��امل��ي ل��ل��ك��ت��اب ل��ه��ذ� �لعام، 
م�شري�ً �إىل �أّن هذه �لزيارة �لثالثة له 
لدولة �لإمار�ت خالل �آخر 5 �شنو�ت، 
و�أكد �أّن وجوده يف �إمارة �ل�شارقة هو 

مبثابة وجوده يف وطنه.
ك���ت���اب���ه �جل���دي���د  ع����ن  ويف ح���دي���ث���ه 

 ،»Permission to Dream«
�لف�شل  ي��ك��ون  “رمبا  غ���اردن���ر:  ق���ال 
�أف�شل �شديق لنا �أحياناً، لأنه يعملنا 
من  تعلمها  ميكننا  ل  ودرو�شاً  �أ�شياء 
�لنجاح وحده، و�ملفتاح يكمن يف عدم 

�لوقوع يف �خلطاأ ذ�ته مرتن«.
)وول  �ختارته  �لكتاب  “هذ�  وتابع: 
�شرتيت جورنال( ككتاب �ل�شهر، ومل 
ي��ك��ن �خ��ت��ي��ار �ل��ك��ت��اب ك��ك��ت��اب �ل�شهر 
بف�شل  �إمنا  �إطالقاً،  �ملبيعات  ب�شبب 
ي�شملها  �ل���ت���ي  و�لأف�����ك�����ار  �مل���ح���ت���وى 
�أنني قمت ب�شيء يتعلق  �لكتاب؛ كما 
بهذ� �لكتاب مل �أقم به من قبل، وهو 
�أنني �شّجلته كاماًل ب�شوتي �خلا�س، 
ول��ن �أق���وم ب��ه��ذ� �لأم���ر م��رة �أخرى، 

فالأمر لي�س �شهاًل على �لإطالق«.
بكل  د�ئما  “�أ�شعى  غاردنر:  و�أ�شاف 
ما �أوتيت من و�شائل �أن يكون هناك 
�أكرث يف  �أو حتى  �آخر  كري�س غاردنر 
بالتاأكيد  ذلك  �أعني  �لعامل، ول  هذ� 

�أ�شتطيع  لن  فاأنا  �لأنانية،  بالنظرة 
ولكن  م��ل��ي��ون��ري�ً،  �شخ�شاً  �أج��ع��ل  �أن 
يجعل  رمب��ا  �شيئاً  �أق���دم  �أن  باإمكاين 
�ل�شخ�س يفكر بطريقة �أف�شل، فاأنا 
�أق�شيها  �لتي  بالأوقات  �شعيد�ً  �أكون 
مع �لنا�س، و�شاأق�شي هنا يف �ل�شارقة 
وقتاً �أطول لأقوم ببع�س �لأمور �لتي 

�شتعرفونها لحقاً بالتاأكيد«.
�حل�شور  غ���اردن���ر  ك��ري�����س  و����ش���ارك 
“�ل�شعي ور�ء �ل�شعادة”،  ق�شة كتابه 
ف��ي��ل��م م��ن بطولة  �إىل  �ل����ذي حت���ول 
�ملمثل �لأمريكي ويل �شميث، قائاًل: 
ق�شتي  ميثل  يعد  مل  �لكتاب  “هذ� 
وجد  �أب  ك��ل  ق�شة  ه��و  ب��ل  فح�شب، 
نف�شه جمر�ً �أن يلعب دور �لأم، وكل 
�أن  جم��رة  نف�شها  وج��دت  كذلك  �أم 
يحلم  �شخ�س  وك��ل  �لأب،  دور  تلعب 

�أن يكون �لعامل �أف�شل«. 
�لذين  �لأف��ر�د  ق�شية  “�إّن  و�أ�شاف: 
م�شاألة  �أ�شبحت  م��اأوي  بال  يعي�شون 

ن�شعى  �أن  ب����ّد  ول  ك���ام���ل���ة،  �أج����ي����ال 
وتطرق  لالأف�شل”،  حياتهم  لتغيري 
�إىل ق�شته مع ولده �لذي عا�س معه 
مل����دة ع����ام ك���ام���ل م�������ش���رد�ً يف حمطة 
لديهم  ي�����ش��ب��ح  �أن  ق���ب���ل  �ل���ق���ط���ار، 

منزلهم �خلا�س.
و���ش��دد غ���اردن���ر �أن �حل��ل��م وح����ده ل 
لكل  ي��ك��ون  �أن  ينبغي  و�إمن����ا  ي��ك��ف��ي، 
حلم خطة، و�شجع �جلمهور على �أن 
ي�شاألو� �أنف�شهم �شوؤ�لن يف كل �شباح، 
غد�ً  �لفر�شة  يل  ُمنحت  �إذ�  �لأول، 
�شيء  �أي  وفعل  �ل��ع��امل  �إىل  للخروج 
و�ل��ث��اين، ماذ�  �شاأفعل؟  م��اذ�  �أري���ده، 
و�أ�شاف:  �لغد؟  لأ�شنع  �ليوم  فعلت 
خطو�ت  �لإن�������ش���ان  ي��ت��خ��ذ  مل  “�إذ� 
���ش��غ��رية ن��ح��و حت��ق��ي��ق ح��ل��م��ه، فهذ� 
و�إذ� مل  بو�جباته،  يقم  �أن��ه مل  يعني 
رمبا  يفعله،  مب��ا  �ل�شغف  لديه  يكن 
ي��ك��ون م���ن �لأف�����ش��ل �أن ي��ب��ح��ث عن 
من  ينق�شه  ما  فيه  يجد  �آخ��ر  �شيء 

�ل�شغف«.
وت������وق������ف غ�������اردن�������ر ع����ن����د �إح��������دى 
�لذكريات، عندما ��شطر �إىل �لعناية 
�بنه �لذي يبلغ من �لعمر 14 �شهر�ً 
�لقطار، وكيف  دورة مياه حمطة  يف 
�أج���رت���ه ه����ذه �حل���ادث���ة ع��ل��ى طرح 
�إىل هنا؟  �شوؤ�ل �شعب: كيف و�شلت 
لقد  ن��ف�����ش��ي،  يف  “�أجبت  و�أ�����ش����اف: 
وكانت  �ملكان،  ه��ذ�  يف  نف�شي  و�شعت 
�شاعدتني  لكنها  ���ش��ادم��ة  �لإج���اب���ة 
�إذ� كان  �أن���ه  و�أدرك����ت  �ل��رتك��ي��ز،  على 
�ملكان،  بهذ�  نف�شي  �أ�شع  �أن  باإمكاين 
فال  �أي�����ش��اً،  م��ن��ه  �خل����روج  فيمكنني 
ميكن لالإن�شان �أن يغري �شيئاً قبل �أن 

يكون يف متناول يده«.
�ل������ذي يخطط  غ�����اردن�����ر،  و�أو������ش�����ح 
و�لنا�شئة  �ل�������ش���ب���اب  م����ع  ل���ل���ت���ع���اون 
�أحالمهم،  وم�شاعدتهم على حتقيق 
�أنه يتلقى �أ�شئلة كثرية حول �إمكانية 
حدوث ق�شة حقيقية �أخرى ل�شخ�س 

�لرث�ء  �إىل  �ملدقع  �لفقر  من  ينتقل 
�ل��ف��اح�����س م���رة �أخ�����رى، م�����ش��ري�ً �إىل 
لأن  �لأ�شئلة،  هذه  مقدمات  يف  خطاأ 
�لرحلة نحو حتقيق �حللم، ل ينبغي 
�أن تركز على �لحتمالت، و�إمنا على 

�ملنجز�ت �حلقيقية.
بن�شيحة،  للجمهور  غاردنر،  وتوجه 
تعلمناه من  در���س  “�أكر  فيها:  قال 
�جلائحة هو �أن �لوقت هو ر�أ�س �ملال 
�أننا  �لأزم��ة  هذه  وعلمتنا  �حلقيقي، 

�ملال،  ون��خ�����ش��ر  نك�شب  �أن  ن�شتطيع 
لكن ل ميكننا �أن نغري �لوقت، ولهذ� 
على  �لعمل  ن��ب��د�أ  �أن  علينا  يتوجب 
�لأ�شياء �لتي نود �لقيام بها فور�ً دون 

�أي تاأخري«.

ترجمة الأهداف مبادرة دعم االأقالم االإماراتية الواعدة
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ك�سف حقيقة تقدمي اجلزء الثالث من فيلم )اجلزيرة(

اأحمد ال�سقا: لن اأجته لالإخراج يف ال�سنوات املقبلة 

فعاليات  ح�شورها  عقب  طاف�س  ن�شرين  �لفنانة  ت��ع��ود 
يف  م�شاهدها  ل�شتكمال  �ل��ق��اه��رة  �إىل  �جل��ون��ة  مهرجان 
�أمام �لنجم خالد  “يف �لقلب” �لذي تلعب بطولته  فيلم 

�شليم. ، ومن �ملقرر �أن ت�شتكمل م�شاهدها �لأخرية. 
وتدور �أحد�ث فيلم "فى �لقلب"، فى �إطار رومان�شي، من 
�إف�شاد عالقة �حلب بن  �ل�شيد�ت  �إح��دى  خالل حماولة 
�أن زوجته  �إخباره  بعد  �إجنى كيو�ن،  �شليم وزوجته  خالد 
هنا يدخل فى مرحلة  �أ�شدقائه، ومن  �أق��رب  تخونه مع 
لوفاتها،  ي���وؤدى  حل��ادث  زوج��ت��ه  تتعر�س  �أن  قبل  �ل�شك، 

ليدخل بعدها فى ق�شة حب مع ن�شرين طاف�س.
وفيلم" يف �لقلب" من بطولة خالد �شليم ون�شرين طاف�س 
و�شو�شن بدر وهالة فاخر وحممد عز ومنة ف�شاىل و�إجنى 
كيو�ن وتونى ماهر، و�إخر�ج عادل مرق�س، �شيناريو وحو�ر 

ومعاجلة در�مية حممد ح�شن �أملظ، وعادل مر�شى.
م��و���ش��م رم�شان  ���ش��ارك��ت يف  ط��اف�����س  ن�����ش��ري��ن  �أن  ي��ذك��ر 
للنجم حمادة هالل،  )�مل��د�ح(  �ملا�شي يف بطولة م�شل�شل 
"�ملد�ح"  م�شل�شل  ف��ى  طاف�س  ن�شرين  �لفنانة  وجت�شد 
يدخل  �لذي  متزوجة من حمادة هالل،  ريفية  �شخ�شية 
فى �لعديد من �مل�شاكل، حيث يقدم دور من�شد ديني يرث 
من و�لده موهبة �لإن�شاد، وتدور �أحد�ث �مل�شل�شل يف �إطار 
�جتماعي م�شوق حول �لروحانيات و�لبتهالت و�لأنا�شيد 

و�ملو�شحات �لدينية وجل�شات �لذكر و�ملديح.

�نتهت �لفنانة ب�شرى من ت�شوير �أحد�ث فيلمها �جلديد )معايل 
ماما( �لذي تخو�س بطولته، و�ملقرر عر�شه خالل �لفرتة �ملقبلة 

بال�شينمات.
�لعمل،  بهذ�  �شعيدة  �إنها  ب�شرى،  م��ع��رب��ة عن وقالت 

لطرحه  �ل�شديد  حتم�شها 
ومتابعة  ب���ال�������ش���ي���ن���م���ات 
�أن  موؤكدة  �لأف��ع��ال،  ردود 
�لعديد  ي��ح��م��ل  �ل��ع��م��ل 

من �ملفاجاآت و�لأحد�ث 
�إط��������ار  يف  �مل���������ش����وق����ة 
كوميدي  �ج���ت���م���اع���ي 
ويناق�س ق�شية  ليت، 

هامة، متمنية �أن ينال 
�إعجاب �جلمهور.

وكانت �ل�شركة �ملنتجة لفيلم 
"معايل ماما" قد عر�شت �شوًر� 

ت�شوير  نهاية  كو�لي�س  من  جديدة 
وحممود  ب�شرى  بح�شور  �لعمل 

�ل��ل��ي��ث��ي، و�أي�����ش��ا عدد 
ك����������ب����������ري م�����ن 

���������ش��������ي��������وف 

عالء،  وو�ئ���ل  �إب��ر�ه��ي��م،  و�إ���ش��الم  عبد�ملنعم،  م��روة  منهم  �ل�شرف 
ومرمي �شعيد �شالح، ومن �ملقرر طرح �لفيلم خالل �ل�شهر �ملقبل، 

و�شيحمل عدد� من �ملفاجاآت للجمهور.
تدور �أحد�ث �لفيلم فى �إطار �جتماعى كوميدى من خالل عالقة 

�لأم باأطفالها فى ظل وجود م�شئوليات �أخرى حتيط بها.
من  ونخبة  �لليثي،  وحممود  ب�شرى  ماما" بطولة  "معايل  فيلم 
�ل�شباب: نور �إيهاب، و�شليم �لرتك �ل�شهري ب�شويل، و�لطفل يا�شن 
جنل �لفنانة �لر�حلة غنوة �شقيقة �أنغام، وعدد من �لنجوم منهم 
�شامي مغاوري، ونور قدري، وعالء مر�شي، وح�شام د�غر، وحممد 
علي رزق، و�شريف باهر، وطاهر �أبوليلة، و�إ�شماعيل �شرف، ودعاء 
ورغد  �ل�شنو�ين  ريهام  منهم  �ل�شاعدة  �لنجوم  من  وع��دد  رج��ب، 

جالل، و�إخر�ج �أحمد نور، و�لذي ي�شارك يف �إنتاجه مع �أجمد 
يار�  �إع��الم��ي  وم�شئول  يو�شف  ونان�شي  ب��در 

�أحمد.

ن�سرين طاف�س تنتهى 
من )فى القلب( 

ب�سرى: متحم�سة لعر�س فيلم )معاىل 
ماما( واأحداثه اجتماعية م�سوقة

م�شرًي�  �أك��رث،  �إن�شاين  �لعمل  �إن  �ل�شقا  قال  )�لعنكبوت(  فيلم  وعن 
�إىل �أنه متحم�س ب�شدة لعر�س �لعمل بال�شينمات، موؤكًد� �أنه ��شتمتع 
بالتعاون مع كل فريق �لعمل وعلى ر��شهم �لفنانة منى زكي و�لتي 

تعد من �أقرب �أ�شدقاوؤه.
وكان �لفنان �أحمد �ل�شقا، من�شغاًل بت�شوير فيلمه �جلديد )�ل�شرب(، 
يد  على  ليبيا  يف  �مل�شرين  �لأق��ب��اط  ��شت�شهاد  ق�شة  يتناول  �ل��ذي 
�جل��م��اع��ات �ل��ت��ك��ف��ريي��ة، و�ن��ت��ق��ام �ل��ق��و�ت �مل�����ش��ري��ة ل��ه��م يف فر�ير 
2015، وي�شارك يف بطولة )�ل�شرب( جمموعة كبرية من �لنجوم 
منري،  �شريف  خ��ويل،  ق�شي  ك��رمي،  نيللي  �ل�شقا،  �أح��م��د  �أب��رزه��م؛ 
فهمي،  ك��رمي  عبد�ملغني،  حممود  يا�شن،  �آ�شر  ح��امت،  �أحمد  دي��اب، 
وجمموعة كبرية من �لفنانن، و�لفيلم من تاأليف عمر عبد�حلليم، 

و�إخر�ج �أحمد نادر جالل.

جائزة اجلونة
قدمت �لنجمة هند �شري جائزة تكرمي �لفنان �أحمد �ل�شقا خالل 

حفل �فتتاح مهرجان �جلونة �ل�شينمائي يف دورته �خلام�شة.
و�أعرب )�ل�شقا( خالل �حلفل عن �شعادته �ل�شديدة بالتكرمي، 

و�أهد�ه للفنان �لر�حل �شمري غامن وزوجته دلل عبد �لعزيز، 
ورجلي �لأعمال جنيب و�شميح �شاوير�س وو�لدهما، وو�لده 

�ل�شغري  مها  �لإعالمية  وزوج��ت��ه  �ل�شقا  �شالح  �ل��ر�ح��ل 
و�أ�شدقائه و�أبناء جيله بالو�شط �لفني.

ين�شاها  لن  ن�شيحة  �أعطاه  و�ل��ده  �أن  )�ل�شقا(  و�أ�شاف 
�أبد� وهو على فر��س �ملوت، وهي �أن يكون على قدر كاف 

ولي�س  �لنا�س  من  قريبا  يكون  و�أن  �لنجم،  لقب  حلمل 
بعيد� كابتعاد �لنجوم يف �ل�شماء.

فيلم )اجلزيرة(
ك�شف �لفنان �أحمد �ل�شقا، حقيقة تقدميه �جلزء �لثالث 

�ل��ذي حقق جناحا كبري�  من فيلم )�جل��زي��رة( 
 2008 و�لثاين عامي  �لأول  بجزئيه 

عدد  مب�����ش��ارك��ة  و2014، 
�لنجوم  م����ن  ك���ب���ري 

ع����ل����ى ر�أ�����ش����ه����م 
هند �شري 

وخ��������ال��������د 
�ل�شاوي.
وح������ول 

لتقدميه  ي�شعى  �أن��ه  �أك��د   )3 )�جل��زي��رة  فيلم  ح��ول  متكررة  �أ�شئلة 
��شتعد�د وجاهزية  هو �لآخر مثل كل �جلمهور، وحن يكون هناك 

لتقدمي جزء ثالث من �لفيلم �شيقوم بتقدميه ولن يرتدد.
ويف بث مبا�شر عر �شفحته �لر�شمية على موقع �لتو��شل �لجتماعي 
�أحمد �ل�شقا عن حقيقة تعديه على �شينما  في�شبوك، ك�شف �لفنان 
ما بعد �لنك�شة بقوله )خلقها كان �شيق( م�شري� �إىل �أنه مل يق�شد 
�إمكانيات �ل�شينيمات وعدد  ذلك على �لإطالق بل كان يتحدث عن 

و�لتقنيات �ملتو�جدة يف �لإنتاج.
وخالد  �ل�شقا  �أح��م��د  ببطولة   2014 عر�س   )2 )�جل��زي��رة  فيلم 
ون�شال  و�أروى جودة  وهند �شري  �شالح  و�لر�حل خالد  �ل�شاوي 

�ل�شافعي و�إخر�ج �شريف عرفة.
م��ن جولته  ع��ز  �أح��م��د  �لنجم  ع���ودة  �ل�شقا  �أح��م��د  �ل��ف��ن��ان  وينتظر 
�خلارجية لت�شوير فيلم )كرية و�جلن( و�ن�شمام كرمي عبد �لعزيز 
للجزء  �لأول��ي��ة  �جلل�شات  �أج��ل  من  للفريق 
)�لختيار(  م�شل�شل  م��ن  �ل��ث��ال��ث 
�ملو�شم  خ��الل  عر�شه  �مل��ق��رر 

�لرم�شاين �لقادم. 
�لثالث  �جل������زء  وي���ع���ت���ر 
)�لختيار(  م�شل�شل  من 
م���ن �أ����ش���خ���م �لأع���م���ال 
حتمل  و�ل��ت��ي  �ملنتظرة 
يف بطولتها 3 من �أهم 
�ل��ف��ن يف م�شر  جن���وم 
و�ل�������وط�������ن �ل����ع����رب����ي، 
و�ف����ق����و� على  و�ل����ذي����ن 
�أدو�ر  م��ق��دم��ن  �ل��ت��و�ج��د 
م�شدرين  عليهم  ج��دي��دة 
ب�����ط�����ولت ك����ث����رية لأب����ط����ال 

عا�شو� يف �لظل.

�لخر�ج
�ل�شنو�ت  �لإخ��ر�ج خالل  �إىل  �شيتجه  �أن��ه  �ل�شقا،  �أحمد  �لفنان  نفى 

�لقليلة �ملقبلة.
يف  عمله  �إن  �جلمعة،  �ل��ي��وم  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  )�ل�شقا(  وق��ال 
�لت�شوير  و�شكل  و�مل��ع��د�ت  �لت�شوير  تكنينك  يفهم  جعله  �ل�شينما 
عن  مينعه  �لتمثيل  بحب  �شغفه  �أن  يعني  ل  ه��ذ�  ول��ك��ن  وخ��الف��ه، 

�لت�شوير و�لإخر�ج.
ولفت �إىل �أن �لوقوف �أمام �لكامري� هو �أمر بد�خله يعي�س من �أجله 

حًبا يف �إي�شال �لأفكار �جليدة و�جلديدة للم�شاهد.
وحتدث �لنجم عن �ملنتج حممد �لعدل، �لذي قام باكت�شافه ، لفتا 
�إىل �أنه �شاحب ف�شل كبري عليه وعلى عدد كبري من �لنجوم، م�شري� 
�لألفية  يف  حدثت  �لتي  �لكبرية  للنقلة  �حلقيقي  �ملوؤ�ش�س  �أن��ه  �إىل 
�لكبار يف عامل  �ل�شناع  �شينمائيا، وهو ما ير�ه و�حد من  �جلديدة 

�ل�شينما، لفتا �إيل �أنه ي�شبه رم�شي�س جنيب �ل�شينمائي �لكبري. 
و عن عمله �ل�شينمائي مع �لنجم �لعاملي فان د�م، قال �ل�شقا، �أنه كان 
عمل مهم وكان من �ملوؤكد �شناعته يف فرتة من �لفرت�ت، لكنه مت 

تاأجيله ب�شكل �شبه نهائي و�أ�شبح غري موجود �لآن. 

)االختيار( يف رم�سان
م�شل�شل  م��ن  �لثالث  �جل��زء  تقدميه  ع��ن  م��رة  لأول  �ل�شقا  وك�شف 
"�لختيار" يف مو�شم رم�شان �ملقبل مع �أ�شدقائه كرمي عبد�لعزيز 
يف  و�شخما  مهما  �شيكون  �مل�شروع  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري�  ع��ز،  و�أح��م��د 

�ملو�شم �لرم�شاين �ملقبل.
�ملخرج  �أن  �لأغر�ب" موؤكد�  "ن�شل  م�شل�شل  عن  �ل�شقا  حت��دث  كما 
�أي �نتقاد�ت تخ�س �لعمل، م�شري�  حممد �شامي هو من ي�شاأل عن 
للغاية  �شيًئا  لي�س   28 �مل�شل�شل حتى �حللقة  �أن  ي��رى  ك��ان  �أن��ه  �إىل 
�أن �مل�شل�شل �أخذ منه  ولكن لبد �أن نخطئ حتي نتعلم، م�شري� �إىل 
جمهود �شخم لدرجة �أنه تعر�س ملر�س �لع�شب �ل�شابع ب�شبب و�شع 

�أ�شنان ف�شه ملدة 5 �شهور.
�ل�شينمائى  �مل�شروع  �ل�شقان  �أحمد  �لفنان  �أخرى ك�شف  ناحية  ومن 
�ل��ذي ك��ان م��ق��رًر� تقدميه و�أع��ل��ن عنه م��ن قبل م��ع �لنجم �لعاملي 

فاند�م توقف ول يوجد �أي جديد فيه حاليا.

قال الفنان اأحمد ال�سقا اإنه �سعيد بتكرميه يف الدورة اخلام�سة من مهرجان 
اجلونة ال�سينمائي.

واأكد )ال�سقا( اأن �سخ�سية )اأدريانو( يف فيلم همام يف اأم�سرت دام، جاءت يف 
باله فور تبليغه بتكرميه خالل الدورة اخلام�سة من مهرجان اجلونة، م�سرًيا 
بتكرميه،  بعد علمها  �سخ�سية )تيتو(  ال�سغري فكرت يف  مها  اأن زوجته  اإىل 
متمنًيا اأن يكون على قدر هذا التكرمي دائًما وعند ح�سن ظن اجلمهوره به.
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ملر�س  �سامتة  عالمات   10
ال�سكري من النوع الثاين

مر�س �ل�شكري هو حالة �شائعة جد�، لكن �لكثري من �لنا�س ل يعرفون حتى 
�أنهم معر�شون خلطر �لإ�شابة بهذه �حلالة، ب�شبب �لعالمات "�ل�شامتة" 

�لعديدة �لتي متر دون �أن يالحظها �أحد.
و�ل�شكري من �لنوع �لثاين هو �لنوع �لأكرث �شيوعا من مر�س �ل�شكري وهو 
ناجت عن كفاح �جل�شم لإنتاج ما يكفي من هرمون �لإن�شولن، �أو �أن �جل�شم 

ل يتفاعل مع �لإن�شولن.
و�لإن�شولن �شروري لتحويل �ل�شكر يف �لدم �إىل طاقة قابلة لال�شتخد�م. 
ومن دون كمية كافية من �لهرمون، ميكن �أن ت�شتمر كمية �ل�شكر يف �لدم يف 

�لرتفاع، ما يزيد من خطر �لإ�شابة باأمر��س �لقلب �أو تلف �لأع�شاب.
بع�س  لأن  �ل�شكري،  مبر�س  م�شابا  كنت  �إذ�  ما  بال�شرورة  تعرف  ل  وقد 

.Wayne UNC Health Care �لأعر��س خفية حقا، وفقا ل�
و�أو�شحت �ملوؤ�ش�شة �أن �إحدى �لعالمات "�ل�شامتة" �لأكرث �شيوعا لرتفاع 

ن�شبة �ل�شكر يف �لدم هي كرثة �لتبول.
ويجد بع�س مر�شى �ل�شكري �أنهم يقومون "برحالت" �أكرث �إىل �ملرحا�س 
�إذ� ��شتمر �ملري�س يف �لتبول بكرثة حتى  �أثناء �لليل. وهي عالمة منذرة 

عند �حلد من تناول �ل�شو�ئل.
وهناك 10 �أعر��س "�شامتة" ملر�س �ل�شكري، يجب معرفتها:

�لتبول كرثة   -  1
�ل�شديد �لعط�س   -  2

�ل�شديد �جلوع   -  3
تعب  / �شعف   -  4

�لأطر�ف وتنميل  خدر   5-
�شبابية -روؤية   6

�جللد يف  حكة   -  7
�جلروح �لتئام  بطء   -  8

�ملز�ج تقلب   -  9
�ملتكررة �لبولية  �مل�شالك  -�لتهابات   10

ويجب عليك �لتحدث �إىل �لطبيب على �لفور �إذ� كنت قلقا ب�شاأن �لعالمات 
�لتحذيرية ملر�س �ل�شكري.

باأمر��س  �لإ�شابة  تزيد من خطر  فاإنها  دون عالج،  �لأعر��س  ُتركت  و�إذ� 
�لقلب �أو �ل�شكتات �لدماغية، وكذلك بع�س �ل�شرطانات وم�شاكل �لكلى.

وميكن تقليل خطر �لإ�شابة بارتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم عن طريق �إجر�ء 
�شحي  غذ�ئي  نظام  تناول  �ملهم  وم��ن  �حل��ي��اة.  منط  يف  �لتغيري�ت  بع�س 

ومتو�زن وممار�شة �لتمارين �لريا�شية بانتظام.
و�إذ� كنت تعاين من بع�س هذه �لأعر��س �خلفية، فحاول �تباع نظام غذ�ئي 
منخف�س �لكربوهيدر�ت من �لروتن و�خل�شرو�ت ذ�ت �لأور�ق �خل�شر�ء. 
2 لرت من �ملاء لب�شعة  وجتنب �مل�شروبات �ل�شكرية و�شرب ما ل يقل عن 

�أيام ملعرفة ما �إذ� كانت هذه �لأعر��س تتح�شن.

• من هو اأول طبيب عربي يح�سل على جائزة اإجناز 
مدى احلياة؟

عاكف مغربي.
قومه؟ غري  من  اأمه  تكون  الذي  الرجل  على  تطلق  • كلمة 

�لنقيع
؟ العربية  احلروف  خمارج  عدد  • كم 

17
حلقة   1938 عام  بيث  الربخت  الفيزيائي  • اكت�سف 
التحوالت النووية احلرارية والتي عرفت باإ�سم حلقة 
ال�سم�سية  الطاقة  م�سدر  ت�سرح  وهي  اإليه  ن�سبة  بيث 

والكوكبية ، فما هي جن�سية هذا الفيزيائي؟
�مريكي

•  �سم هيلوبريين يتم ا�ستخراجه من اأحد النباتات 
فما هو هذا النبات ؟

 �لكري�شما�س 

�أنو�ع  و�لنزيف عدة  و�ل�شر�ين لوجود فتحة ما كجرح.  �لأوردة  �لدم خارج  �لنزيف هو خروج  �أن  تعلم  • هل 
�خلارجي  �لنزيف  ويعالج  خ��ارج��ي.  ونزيف  د�خلي  نزيف  هناك  كذلك  �شرياين.  ونزيف  وري��دي  نزيف  منه 
�إجر�ء  ي�شتدعي  �أو عميقاً  كان �جلرح كبري�ً  �إذ�  �مل�شت�شفى  �أىل  �ملري�س  ونقل  �لنزيف  وبوقف  بتنظيف �جلرح 
عملية تعطيب. �أما �لنزيف �لد�خلي وهو �ن�شباب �لدم د�خل �أحد �أجو�ف �جل�شم، وي�شتدعي ذلك نقل �ملري�س 

يف حالة طارئة �إىل �مل�شت�شفى. 
�ملت�شخة،  �لأيدي  �لغبار  هي:  �لأمر��س  خمتلف  جتلب  �لتي  للطعام  �لعادي  �لتلوث  م�شادر  �أن  تعلم  • هل 
�لأو�ين �لو�شخة، و�لأو�ين تلعب دور�ً مهماً يف هذ� �ملجال فيجب �أن ل تكون م�شرخة �أو مثلمة. كذلك يجب 

�أن تكون غري قابلة لل�شد�أ. 
72 نب�شة يف �لدقيقة �أما عدد مر�ت �لتنف�س يف �لدقيقة  • هل تعلم �أن عدد نب�شات �لقلب �لطبيعي تقريباً 
30 مرة يف �لدقيقة. وتعتر درجة ح��ر�رة �لإن�شان  18 مرة وهي تزيد عند �لإ�شابة باحلمى �إىل   �  15 من 

�لطبيعية 37 درجة مئوية. 
�خلم�شن.  �شن  حتى  �لتكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�س  • �لنعامة 

�أيام.   10 من  يتاألف  �لأ�شبوع  كان  �لفرعونية  م�شر  • يف 
نف�شها.  �شته�شم  فاإنها  و�إل  �أ�شبوعن  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  �أن  �لإن�شان  معدة  على  • يتعن 

• هناك نوع من �لنمل ي�شتهر با�شم )�لنمل �ل�شفاح( وذلك لأنه ي�شن غار�ت على م�شتعمر�ت �لنمل �ملجاورة 
له حيث يقتل ملكاتها وينهب حمتوياتها ثم يقتاد عدد� من ذلك �لنمل ويجره على �لعمل كعبيد لديه! 

القط ال�شجاع
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البقدون�ض 
ك�����ش��ف��ت �أح�������دث �لأب����ح����اث 
�لبقدون�س  نبات  �أن  �لطبية 
غ�������ذ�ء م��ن�����ش��ط ل����ل����ذ�ك����رة، 
�لنباتات  �أك��رث  م��ن  �ن��ه  كما 
 )C( ل��ف��ي��ت��ام��ن �ح�����ت�����و�ء 
�لليمون يف ذلك  وهو يفوق 
 )A( ف���ي���ت���ام���ن  وك�����ذل�����ك 

�ملفيد للب�شر.
وقد ثبت بعد �جر�ء �لعديد 

من �لتجارب باأن �لبقدون�س مفيد جد� لكثري من علل �جل�شم فهو ي�شتخدم 
للتخفيف من �لآم �ملعدة وللق�شاء على دودة �لأمعاء ، كما �أنه مدر للبول 

ومنظم للدورة �ل�شهرية عند �ملر�أة �إذ� �أكل بانتظام مع وجبات �لطعام .
فى حن �ن تناول �لبقدون�س �ملجفف يفقد كافة عنا�شره �لغذ�ئية �ملهمة 
�ليوم للح�شول على  �لبقدون�س طازجا ومن حم�شول  بتناول  ين�شح  لذ� 

�لفائدة �لتامة .
تنح�شر فائدة �لبقدون�س يف �أور�قه فقط حيث يوؤكل مع �ل�شلطات �ملنوعة 
و�للحوم �مل�شوية مل�شاعدته يف �لتقليل من �أ�شر�ر �لكول�شرتول ولكونه فاحت 

�شديد لل�شهية .

خرجت ثالث قطط لتتم�شى معا فاقرتح �كرهم وكان �شخم �جل�شم �لذهاب �إىل �لغابة فو�فقه �لو�شط �لذي 
يكاد �ن يقاربه يف �حلجم ولكن �لقط �ل�شغري �ل�شئيل مل يرد فقال له �لقط �لكبري: �عرفك جبانا فلتم�س يف 

�خللف حت�شبا حلدوث �ي �شيء فتهرب ب�شرعة.
 ف�شكت �لقط �ل�شغري �ي�شا ومل يرد و�شار� معا يف �لطريق �إىل �لغابة.. وبعد �ن و�شلو� على م�شارفها �شمع 
�حدى  خلف  و�ختبئا  م�شرعن  وهربا  �لكبري�ن  �لقطان  فخاف  عالية  �شريعة  ثقيلة  خطو�ت  �شوت  �جلميع 
�ل�شجار وهم ي�شرخان على �لقط �ل�شغري بان يختبىء حتى ل تهر�شه �لفيال، لكنه مل ي�شتمع لهم و�كمل 
�شريه �ل�شريع بدونهما يف �لوقت �لذي توقع فيه �لقطان �لكبري�ن موته هر�شا، وبعد دقائق جاء ليقول لهما 
�ن �لقردة ت�شفق للقرد �ل�شغري �لذي ��شتطاع �ن يت�شلق �ل�شجار للمرة �لوىل، فال تخافا.. ف�شحكا وقال 
معا: ل�شنا خائفن كنا نخترك، ثم �كملو� �شريهم وبعد فرتة �شمعو� �شوت �زيز عال �شم �لذ�ن، �هتزت له 
�لغابة، وحتركت �ل�شجار، فجرى �لقطان �لكبري�ن ب�شرعة وبحثا عن مكان �من لالختباء، وقال له: �ختبيء 
�شياأكلك �شرب �لنحل �ل�شود. فرتكهم وذهب يرك�س لتلة عاليه ثم جاء ليقول: هناك طائرة خا�شة بالب�شر 
كانت تطري بالقرب من �لغابة وهي من فعلت ذلك �ل�شوت، فقال معا بعد �ن خرجا من خمبئهما: نعم نعرف 
ذلك كنا نخترك.. و�كملو� �شريهم م�شرعن �إىل عمق �لغابة ف�شمعو� �شوت زئري عال جد�، بعدها �متالأ �ملكان 
بالغبار، وكانت بع�س �حليو�نات �ل�شغرية جتري هنا وهناك، ف�شرخ �لقطان �لكبري�ن وفر� هاربن من �ملكان 
�إىل خارج تلك �لغابة �مل�شاك�شة، يف �لوقت �لذي �كمل فيه �لقط طريقه، وبعد فرتة طويلة عاد �ليهم وهم يف 
�لبيت يت�شور�ن جوعا، وقال لهم: ملاذ� خفتما؟ كان هذ� �شوت �شجرة كبرية ��شقطها �حلطاب فاثارت �لغبار 

و�خافت �حليو�نات، فهل كنتم تختر�ين؟ 
و�شحك وجل�س لياأكل وجبة �شهية وهي قطعة من �للحم م�شوية �عطاها �حلطاب للقط �ل�شغري بعد �ن تعرفا 
وت�شادقا وبعد �ن �نتهى قام ليجمع حاجياته ويقول لهما: �شاأذهب للعي�س مع �حلطاب �شديقي، فقد تعبت 

من كرثة �ختبار�تكم يل ...! 

 اإميلي بالنت خالل ح�سورها حفل توزيع جوائز CFDA لعام 2021 يف نيويورك. رويرتز

�لأوكر�نية،  �لتغذية  فو�س، خبرية  �شفيتالنا  �لدكتورة  �أعلنت 
على  ذل��ك  وم��ع  �ملن�شطة،  �مل�شروبات  م��ن  �لأخ�شر  �ل�شاي  �أن 

بع�س �لأ�شخا�س �لمتناع عن �شربه.
غ��ن��ي مب�شاد�ت  �لأخ�����ش��ر  �ل�����ش��اي  �أن  �إىل  �خل���ب���رية،  وت�����ش��ري 
�لأك�شدة وفيتامينات جمموعة В و�لأمالح �ملعدنية و�لتانن 
و�ل��ك��اف��ي��ن. ول��ه��ذ� �ل�����ش��اي وظ��ائ��ف م��ط��ه��رة. ول��ك��ن يف بع�س 
بال�شحة.  �أ���ش��ر�ر�  �لأخ�شر  �ل�شاي  يلحق  �أن  ميكن  �حل��الت 
لأنه  ت��ن��اول��ه  يف  �لإف����ر�ط  ع��دم  �حل��و�م��ل  �لن�شاء  على  فمثال 
�لفوليك.  حم�س  �مت�شا�س  مينع  ما  �لكافين،  على  يحتوي 

ولنف�س �ل�شبب يجب عدم تناوله يف حالة �لإ�شابة بالغلوكوما 
و�رتفاع م�شتوى �شغط �لدم.

�ل��ت��ان��ن ي��وؤث��ر يف م�شتوى �حل��دي��د يف  �أن  وت��و���ش��ح �خل��ب��رية، 
�جل�شم. كما يوؤثر �شلبا يف �مت�شا�س �لكال�شيوم و�ملغني�شيوم. 
لذلك تن�شح بعدم تناول �ل�شاي �لأخ�شر خالل تناول �لطعام، 
�أن  بل بعد م�شي �شاعة على �لك��ل. بالإ�شافة �إىل هذ� ميكن 
�لأ�شخا�س  على  لذلك  �ملخاطي،  �لغ�شاء  تهيج  �لتانن  ي�شبب 
�لذين يعانون من قرحة �ملعدة �أو �لأثني ع�شري، جتنب �شرب 

�ل�شاي �لأخ�شر.

خبرية تغذية حتّذر البع�س من �سرب 
ال�ساي الأخ�سر


