
�ص 22

�ص 31

اأبوظبي التقني يختتم برنامج 
مهارات حياتية مب�شاركة 769 

من الطلبة املواطنني اليوم 

املخرج ايلي ال�سمعان: 

عابد فهد ا�شم كبري 
اعطاين الثقة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

و�شعية يوغا لتح�شني �شحة ب�شرتك
واجلرعات  والأح��م��ا���ض  التجميل  م�ضتح�ضرات  ن�����ض��ري  م��ا  ع���ادة 
على  احل�ضول  بهدف  وندلكها،  وجوهنا  بحقن  ون��ق��وم  وال��ك��رمي��ات 
ب�ضرة متاألقة و�ضابة وم�ضرقة، دون اأن نعرف اأن ممار�ضة اليوغا ميكن 

اأن ت�ضاعد يف حت�ضني �ضحة الب�ضرة.
فيما يلي و�ضعيتا يوغا ت�ضاعدان يف حت�ضني �ضحة الب�ضرة، بح�ضب ما 

اأورد موقع "ميرو" الإلكروين:
قف منت�ضباً و�ضم قدميك اإىل بع�ضهما البع�ض. ثم مد ذراعيك فوق 
لأ�ضفل على  ذراعيك  وا�ضحب  الوركني  انحني للأمام من  ثم  راأ�ضك 
اأ�ضابع قدميك  اأ�ضابعك تتما�ضى مع  اأطراف  جانبي ج�ضمك. اجعل 
ا�ضتطعت. حافظ على  اإذا  ال�ضجادة  وا�ضغط على راحتي يديك على 

انحناء خفيف يف الركبتني ودع راأ�ضك يتدىل.
حتت  مع�ضميك  مب��ح��اذاة  قم  وركبتيك.  يديك  على  بالنحناء  اب��داأ 
كتفيك واترك ركبتيك حتت الوركني. افرد اأ�ضابعك على نطاق وا�ضع 
وا�ضغط بقوة على راحة اليد واملفا�ضل. قم بالزفري مع ثني اأ�ضابع 

قدمك ورفع ركبتيك عن الأر�ض.
ارفع حو�ضك للأعلى نحو ال�ضقف، وابداأ بلطف يف فرد �ضاقيك، لكن 
ل تقفل ركبتيك. ا�ضحب �ضدرك نحو فخذيك. حافظ على الو�ضع 

ملدة 30 ثانية، وعاود الكرة جمدداً.

حذار من العد�شات الال�شقة بعد و�شع املكياج
العد�ضات  و���ض��ع  عند  بالر�ضا  ي�ضعرون  ال��ن��ا���ض  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
الل�ضقة يف عيونهم، اإل اأن خبرية العيون �ضارون كوبلند حذرت من 
اأن ا�ضتخدام املكياج مع العد�ضات الل�ضقة ب�ضكل غري �ضحيح ميكن 

اأن يكون له اآثار �ضلبية.
العد�ضات  ق��ب��ل  امل��ك��ي��اج  ب��و���ض��ع  امل�����راأة  ق��ام��ت  اإذا  ك��وب��لن��د،  بح�ضب 
للعينني،  اأذى  اأكرب حلدوث  يكون هناك خطر  اأن  فيمكن  الل�ضقة، 
وذلك لأن و�ضع العد�ضات بعد و�ضع املكياج يوؤدي اإىل ات�ضاخ العد�ضات 
اإىل تهيجهما. وتن�ضح  يوؤدي  باملكياج وهو ما  العينني  وتلفها وتلوث 
ب�ضكل  املكياج  واإزال��ة  تنظيفها  بعد  بعناية  العد�ضات  بو�ضع  كوبلند، 

�ضحيح والتاأكد من �ضلحية جميع منتجات املكياج.
ويف كثري من الأحيان يجب ا�ضتبدال منتجات املكياج ل�ضببني، اأولهما 
العني،  الرقائق يف  املزيد من  �ضقوط  تعني  القدمية قد  املنتجات  اأن 
والثاين اأن املاكياج القدمي واأدوات تطبيقه مثل عود املا�ضكارا، ميكنها 

جتميع امليكروبات ب�ضبب الحتفاظ املديد بها.
وميكن للبكترييا اأن ت�ضبب التهاب القرنية؛ الذي ي�ضبب اأملًا وت�ضوي�ضاً 

يف الروؤية وح�ضا�ضية لل�ضوء ودموًعا يف العني.
اأو  الل�ضقة،  العد�ضات  ات�ضاخ  نتيجة  ع��ادة  القرنية  التهاب  وي��ك��ون 
تخزينها ب�ضكل غري �ضحيح يف املاء اأو يف علبة غري نظيفة، اأو ارتدائها 

طوال الليل.

الغ�شاالت احلديثة..التحكم فيها بالهاتف
مثل  امل��زاي��ا  م��ن  بالعديد  احلديثة  الأوتوماتيكية  الغ�ضالت  تتمتع 
التعرف على حجم احلمولة، وتر�ضيد ا�ضتهلك الكهرباء، اإىل جانب 

العمل بهدوء.
اأن  اأوبريا�ضر  كلوديا  الأملانية  الإلكرونية  الأجهزة  خبرية  اأو�ضحت 
الغ�ضالت الأوتوماتيكية احلديثة تتعرف على حجم احلمولة املنا�ضب 
لدورة  املطلوبة  الطاقة  ملواءمة  وذل��ك  احلمولة،  لك�ضف  بنظام  الآن 
حجم  زاد  كلما  لأن��ه  مفيد  اأم��ر  وه��و  الفعلية،  احلمولة  مع  الغ�ضيل 

الغ�ضيل يف احللة، زادت كمية املنظفات، التي يجب اإ�ضافتها.
الغ�ضالت الأوتوماتيكية احلديثة موفرة للطاقة ب�ضكل خا�ض، لكن 

ين�ضح باملوديلت، التي حتتوي على و�ضلة ماء �ضاخن.
الذكي  الهاتف  تطبيق  عرب  التحكم  اأن  اأوبريا�ضر  اخلبرية  اأو�ضحت 
الطابق  يف  الغ�ضالة  ت��ك��ون  عندما  مفيدا  "يكون  امل�ضنعة  لل�ضركة 
من  التحقق  يف  دائ��م��ا  ال��رغ��ب��ة  ع��دم  م��ع  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  ال�ضفلي 
�ضري برنامج الغ�ضل. وتقدم مثل هذه التطبيقات اأي�ضا ن�ضائح حول 

الغ�ضيل ونظرة عامة على برامج الغ�ضيل الفردية.
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ارتفاع االإ�شابة 
بال�شكري بني ال�شباب

انت�ضارا  النوع الأكرث  ال�ضباب الذين يعانون من  اأن عدد  اأظهرت درا�ضة   
من داء ال�ضكري زاد مبقدار املثلني تقريبا يف الوليات املتحدة يف الفرة 

من 2001 وحتى 2017.
اإىل   10 اأعمارهم بني  ال�ضباب الذين تراوح  اأن ن�ضبة  النتائج  واأظهرت 
املئة  95 يف  زادت  الثاين  النوع  من  ال�ضكري  ب��داء  امل�ضابني  عاما   19
خلل فرة 16 عاما. وزادت الن�ضبة املقدرة لل�ضباب الذين تقل اأعمارهم 
يف   45 بن�ضبة  الأول  النوع  من  ال�ضكري  ب��داء  وامل�ضابني  عاما   20 عن 

املئة.
املر�ض  متابعة  على  ت�ضرف  التي  اإمبرياتور،  جوزيبينا  الطبيبة  وقالت 
وجمالت اأخرى يف املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها اإن 
الإ�ضابة بداء ال�ضكري وخا�ضة من النوع الثاين والذي  معدلت  "ارتفاع 
النتائج  اأن يت�ضبب يف حدوث �ضل�ضلة من  ميكن الوقاية منه، من املمكن 

ال�ضحية ال�ضيئة".
ملر�ضى  املتدهورة  النتائج  تقريرا خا�ضا عن  ال�ضهر  ون�ضرت رويرز هذا 

ال�ضكري يف الوليات املتحدة.
وجاءت النتائج اجلديدة �ضمن درا�ضة جرت للبحث يف معدلت الإ�ضابة 
ملكافحة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��راك��ز  مولتها  وال��ت��ي  ال�ضباب  ب��ني  ال�ضكري  ب���داء 

الأمرا�ض والوقاية منها واملعاهد الوطنية لل�ضحة.

احرتاق حممية ب�شبب منطاد 
باولو  ���ض��او  مدينة  يف  ال�ضلطات  اأع��ل��ن��ت 
باندلع  ت�ضّبب  م��ن��ط��اداً  اأّن  ال��ربازي��ل��ي��ة 
تقع  طبيعية  حم��م��ّي��ة  يف  �ضخم  ح��ري��ق 
ال�ضخمة،  امل���دي���ن���ة  م���ن  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى 
اأكرث  على  اأت��ت  ال��ن��ريان  اأّن  اإىل  م�ضرية 
من ن�ضف م�ضاحة املتنّزه قبل اأن تتمكن 

فرق الإطفاء من اإخمادها.
وق���ال���ت ح��ك��وم��ة ولي����ة ���ض��او ب���اول���و اإّن 
منطاداً اأ�ضعل احلريق يف بارك جوكري، 
ُبعد  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة  الطبيعية  امل��ح��م��ي��ة 

حوايل 50 كلم من مدينة �ضاو باولو.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ف����رق الإط����ف����اء اإّن 
1200 هكتار  اأتت على حوايل  النريان 
يتمّكن  اأن  قبل  اخل�ضراء  امل�ضاحات  من 
ع��ن��ا���ض��ر الإط����ف����اء ال���ذي���ن ����ض���ارك���وا يف 
ع��دده��م حوايل  وب��ل��غ  احل��ري��ق  مكافحة 

مئة عن�ضر من اإخماد النريان.
النريان  اأّن  اإىل  الإط��ف��اء  ف��رق  وطماأنت 
�ضفوف  يف  كبرية  خ�ضائر  عن  ت�ضفر  مل 
احل��ي��وان��ات ال��ت��ي ي��ع��ّج ب��ه��ا ه���ذا املتنّزه 
والثدييات  ال���ط���ي���ور  م���ن  وغ��ال��ب��ي��ت��ه��ا 

ال�ضغرية.
وت�����ض��ه��د ���ض��او ب��اول��و ع��ل��ى غ���رار وليات 
ال��ب��لد وجنوبها  اأخ����رى ت��ق��ع يف ج��ن��وب 

ال�ضرقي فرة جفاف �ضديد.

 القرفة ت�شاعد يف خف�ض ن�شبة 
ال�شكر يف الدم ومقاومة االأن�شولني! �ص 23

ع�شري ال�شمندر االأحمر الأوعية 
دموية �شحية ودماغ متقد

اليوم  يف  الأح��م��ر  ال�ضمندر  ع�ضري  من  كاأ�ض  �ضرب  اأن  درا���ض��ة  ك�ضفت 
يعزز ت�ضكل بكترييا يف الفم توؤدي اإىل عمل اأف�ضل للأوعية الدموية 
بالأمرا�ض  �ضلة  ل��ه��ا  بكترييا  ت�ضكل  م��ن  التقليل  واإىل  وال���دم���اغ، 

واللتهابات.
الأ�ضخا�ض بني  تناول  اأن  الربيطانية  اإك�ضر  درا�ضة جلامعة  اأظهرت 
الأحمر  ال�ضمندر  ع�ضري  م��ن  ي��وم��ي��اً  ك��اأ���ض��اً  ع��ام��اً  و80   70 عمر 
يرفع لياقة الأوعية الدموية ويعزز وظائف الدماغ املعرفية. وذهبت 
العلمية   Redox Biology جم��ل��ة  يف  ن�����ض��رت  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة 
لتقليل  ي���وؤدي  الع�ضري  اأن  الإنكليزية  باللغة  والناطقة  املتخ�ض�ضة 
ظهور بكترييا يف الفم توؤدي بدورها للإ�ضابة بالأمرا�ض واللتهابات. 
ال�ضحية  بال�ضوؤون  املتخ�ض�ض  الأملاين  املوقع  نقلها  الدرا�ضة  خل�ضة 

.Heilpraxis
ال�ضمندر الأحمر وال�ضبانخ وال�ضلطة غنية بالنرات. وذهب الباحثون 
اإىل اأن الكثري من البكترييا يف الفم تلعب دوراً يف حتويل تلك النرات 
الدموية  الأوعية  عمل  تنظيم  يف  ي�ضاعد  ال��ذي  النريك  اأك�ضيد  اإىل 
ويف النقل الع�ضبي. ويعاين كبار ال�ضن يف العادة من قلة اإنتاج اأك�ضيد 

النريك.

فيتامينات بالغة الأهمية
تقدمها  التي  الطبية  ل��لإر���ض��ادات  الر�ضمية  �ضفحة  على 
وزارة ال�ضحة الأملانية، يتم الركيز على قائمة فيتامينات 
بالن�ضبة للفئة العمرية 50 وما فوق، حتتوي على فيتامني 
د وفيتامينات ب خا�ضة ب 12، وحم�ض الفوليك واليود.

لتق�ضيم  ج���دا  م��ه��م  ك���وب���الم���ني:  اأو   12 ب  ف��ي��ت��ام��ني   -
اخلليا وتكوين الدم اجلديد. وميكن اأن يوؤدي نق�ض هذا 
احل�ضّية  وال�ضطرابات  وال�ضلل  الدم  فقر  اإىل  الفيتامني 

و�ضعف الركيز والتغريات النف�ضية.
الفيتامني  ه��ذا  م�ضدر  هي  ال�ضم�ض  اأ�ضّعة  د:  فيتامني   -
وتقوية  والأ���ض��ن��ان  العظام  ب��ن��اء  يف  اأ�ضا�ضي  دور  ل��ه  ال���ذي 
على  وي�ضاعد  الكال�ضيوم  دم��ج  يعزز  اأن��ه  كما  الع�ضلت، 

امت�ضا�ض احلديد والأوك�ضجني وامت�ضا�ض الدم. 
- حم�ض الفوليك: اأو فيتامني ب 9 كما كان يطلق عليه 
ا  اأي�ضً وه��و  اخل��لي��ا،  وانق�ضام  ال��دم  لتكوين  مهم  �ضابقا، 
ويوؤدي  اخللية.  ن��واة  يف  الوراثية  للمعلومات  مهم  مكّون 
وقد  العدوى  �ضد  اجل�ضم  دف��اع  اإ�ضعاف  اإىل  منه  النق�ض 

يت�ضبب يف فقر الدم.
ال��درق��ي��ة والتي  ال��غ��دة  الأ���ض��ا���ض��ي لعمل  ال��ي��ود:  - حم�ض 
ب��الإ���ض��اف��ة اإىل  ت�ضاهم ب��دوره��ا يف ت��ط��ور ومن���و اخل��لي��ا 

زي���ادة مفاجئة  نق�ضانه حت��دث  الأي�����ض. ويف ح��ال  عملية 
اإىل  ت��ورم  الدرقية،  الغدة  يف  با�ضطرابات  متعلقة  للوزن 

غري ذلك.

اأين نح�صل على هذه الفيتامينات؟
ال��ط��ازج��ة وال��ف��واك��ه والأع�����ض��اب ومنتجات  اخل�����ض��روات 

احلبوب الكاملة، اأهم م�ضادر الفيتامينات املغذية. 
يغطي  املتوازن  الغذائي  النظام  اأن  يكمن يف  ال�ضار  اخلرب 
للأ�ضخا�ض  املتزايدة  الغذائية  الحتياجات  كبري  ب�ضكل 
الذين تزيد اأعمارهم عن 50 عاًما - مبا يف ذلك احتياجات 

حم�ض الفوليك واليود.
ومتنوع  م��ت��وازن  غ��ذائ��ي  نظام  احل��ر���ض على  يجب فقط 
وال�ضلطات  وال��ف��واك��ه  اخل�ضار  م��ن  الكثري  على  يحتوي 
والبقوليات  ال��ك��ام��ل��ة  احل���ب���وب  وم��ن��ت��ج��ات  والأع�������ض���اب 
يو�ضي  كما  ال��ده��ون.  م��ن  اخلالية  احليوانية  واملنتجات 
خ����رباء ال��ت��غ��ذي��ة ب�����ض��ك��ل خ��ا���ض ب��ن��ظ��ام ال��ب��ح��ر الأبي�ض 
كما  املتو�ضط(،  الأبي�ض  البحر  )حمية  املتو�ضط   الغذائي 
يطلق على مطبخ دول احلو�ض املتو�ضط املعتمد على زيت 

الزيتون وال�ضمك والأطعمة الطازجة عموما.
ميكن  الطازجة  اخل�ضروات  على  احل�ضول  تعذر  حال  يف 

بلطف  م��ن طهيها  ب��د  ول  امل��ج��م��دة.  اخل�����ض��روات  اعتماد 
ال��ت��م��ادي يف ذل���ك، م��ع احل��ر���ض على تناولها نيئة  وع���دم 
قدر الإمكان. فعلى �ضبيل املثال على �ضكل �ضلطات. اأ�ضف 
دائًما كمية �ضغرية من الزيت اإىل �ضلطتك، ومن الأف�ضل 
زيت الزيتون اأو بذور اللفت اأو الكتان اأو زيت اجلوز، حتى 
يتمكن ج�ضمك من امت�ضا�ض الفيتامينات التي تذوب يف 

الدهون.

هل املكمالت الغذائية �صرورية؟
من  اليومية  الحتياجات  تغطية  ميكن  ع��ام��ة،  كقاعدة   
احلاجة  دون  وط��ازج  م��ت��وازن  غذائي  بنظام  الفيتامينات 
اإىل املكملت الغذائية ال�ضناعية. لكن هناك من الأطباء 
للفيتامينات  احتياجاتها  ت���زداد  التي  الفئات  ين�ضح  م��ن 
والريا�ضيني  ال�ضن  كبار  بينها  املكملت، من  لتناول هذه 
الذي  اأولئك  حتى  اأو  واملر�ضعات.   واحل��وام��ل  واملدخنني 
يعانون من التوتر. لكن هناك اأطباء اآخرون يحذرون من 
تناول هذه املكملت، لأنها ح�ضب راأيهم ت�ضبب اآثاراً جانبية 
غري مرغوب فيها، خا�ضة اإذا ما تعلق الأمر بالفيتامينات 
تناولها  بالغنا يف  ح��ال  والتي ويف  الدهون  ت��ذوب يف  التي 

تراكم يف اجل�ضم، كما هو احلال بالن�ضبة لفيتامني د.

ال�شر املذهل لكب�شولة 
ال�شفر فائقة ال�شرعة

هايرب  "فريجن  ���ض��رك��ة  ق���دم���ت 
لوب" الأمريكية، موؤخرا، �ضروحا 
�ضتعتمدها  ال��ت��ي  الطريقة  ب�ضاأن 
ال�ضري  اأجل  من  ال�ضفر،  كب�ضولت 
ب�����ض��رع��ة ت��ف��وق األ����ف ك��ي��ل��وم��ر يف 

ال�ضاعة.
ميل"  "ديلي  �ضحيفة  وب��ح�����ض��ب 
الكب�ضولت  ف�����اإن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
�ضت�ضري ب�ضرعة ت�ضل اإىل 1078 
ك��ي��ل��وم��را يف ال�������ض���اع���ة، وه����و ما 
ي�ضاهي �ضرعة الطائرات النفاثة.

 22 ال��ك��ب�����ض��ول��ة  ت��ق��ل  اأن  ومي���ك���ن 
�ضخ�ضا، وهي حتتاج اإىل ال�ضري يف 
اأن��ب��وب �ضبه ف��ارغ م��ن ال��ه��واء، من 

خلل اآلية الدفع الكهربائي.
اإىل  الطموح  امل�ضروع  هذا  وي�ضعى 
اأنبوب  داخ�����ل  ك��ب�����ض��ولت  ت�����ض��ي��ري 
فارغ، من اأجل اإحداث حتول ثوري 

يف النقل على الأر�ض.
�ضرعة  اأن  اإىل  اخل�����رباء،  وي�����ض��ري 
بواقع  ت���زي���د  ال���ك���ب�������ض���ولت  ه�����ذه 
���ض��رع��ة القطار  ع�����ض��ر م����رات ع���ن 
امل���غ���ن���اط���ي�������ض���ي امل���ع���ل���ق امل����ع����روف 

اخت�ضارا ب�"ماغليف".
وب��و���ض��ع ال��ك��ب�����ض��ولت ال��ث��وري��ة اأن 
الأ�ضرع  ال���ق���ط���ارات  ع��ل��ى  ت��ت��ف��وق 
ال�ضني  من  كل  يف  حاليا  املوجودة 

واليابان وكوريا اجلنوبية.
بتقنية  الكب�ضولت  ه��ذه  وتتمتع 
الأمر  وه���ذا  املغناطي�ضي،  ال��رف��ع 
الدينامي  ال�������ض���ح���ب  م����ن  ي���ح���د 
ت��ق��وم ه���ذه املركبات  ل��ل��ه��واء، ف��ل 
مبلم�ضة امل�ضار الذي ت�ضري عليه.
من  الكب�ضولة  ه���ذه  متكنت  واإذا 
ب��ال�����ض��رع��ة امل��خ��ط��ط لها،  ال�����ض��ري 
طائرات  م��ن  اأ���ض��رع  �ضتكون  فاإنها 
نفاثة كثرية يجري العتماد عليها 

حاليا.

�شورة توبا بويوك�شتون مع 
هذا النجم تثري �شجة

ت���ردد م��وؤخ��را خ���ربا م��ف��اده وجود 
ع������لق������ة ح�������ب ب�������ني ال���ن���ج���م���ني 
و مراد  بويوك�ضتون   الركيني  توبا 
ب����وز ، ب��ع��د روؤي��ت��ه��م��ا ���ض��وي��ا بقارب 
قد  كانت  توبا  اأن  اإل  البحر،  على 
نفت ذلك �ضابقا م�ضرية اإىل اأنهما 

اأ�ضدقاء فقط.
لكن هذه الإ�ضاعة عادت وانت�ضرت 
�ضفحته  على  ب��وز  م��راد  ن�ضر  بعد 
التوا�ضل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ض���ة 
الج��ت��م��اع��ي ����ض���ورة ل��ف��ري��ق عمل 
من  اأخرى"  "ذات  م�����ض��ل�����ض��ل��ه��م��ا 
الكوالي�ض، واللفت هو اأن الثنائي 
كانا يجل�ضان اىل جانب بع�ضهما، 
ما زاد من احتمالية وجود علقة 

حب بينهما.

بعد �شن اخلم�شني.. هذه 
الفيتامينات ال غنى عنها!

مع تقدم العمر، تزداد اأهمية الفيتامينات ل�صمان �صحة 
يحتاجها  التي  الفيتامينات  اأن��واع  هي  ما  لكن  اجل�صم، 
املكمالت  ت�صبح  ومتى  ومل��اذا؟  اخلم�صني،  ف��وق  الإن�صان 

الغذائية مفيدة؟
على  للحفاظ  اأ�صا�صية  ع�صوية  م��واد  هي  الفيتامينات 
ت�صري على جميع  املهمة. قاعدة  جميع وظائف اجل�صم 
الفئات العمرية. ولكن بع�صا منها يحظى باأهمية ق�صوى 

مع تقدم العمر. ال�صبب يكمن يف اأنه وكّلما تقدمنا يف 
والتمثيل  ال�صتقالبي  النظام  اأ�صبح  كّلما  العمر، 
ذلك  على  ت�صدد  كما  بطيئا،  اجل�صم  يف  الغذائي 

جمعية "كبار ال�صن الأملان" الأملانية.
املثال،  �صبيل  على  اأن��واع��ه،  بجميع  ب  فيتامينات 

للكربوهيدرات  الغذائي خا�صة  التمثيل  يدعم عملية 
للدماغ  الغذائي  التمثيل  ا  واأي�صً وال��روت��ني،  وال��ده��ون 
كما  عنه.  غنى  فال  وبالتايل   - والأع�صاب  والع�صالت 
واجلهاز  ال��دم  لتكوين  ا  اأي�صً مهمة  ب  فيتامينات  تعتر 
املناعي وملكافحة التهابات اجل�صم. وميكن اأن يوؤدي نق�ص 

هذا الفيتامينات اإىل تعزيز الكتئاب.
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�ش�ؤون حملية

•• العني -الفجر

العربية  الإم�����ارات  الإم�����ارات  جامعة  جمل�ض  اجتمع 
املتحدة اأم�ض برئا�ضة معايل زكي اأنور ن�ضيبة، الرئي�ض 
الأول  الف�ضل  ب��داي��ة  اأع��ل��ن  ال���ذي  للجامعة   الأع��ل��ى 
جميع  تطبيق  م��ع   2022-2021 اجلامعي  للعام 
باأمان  الطلب  عودة  ل�ضمان  اللزمة  الربوتوكولت 

اإىل احلرم اجلامعي.
املجل�ض  ناق�ض  الئتمانية،  م�ضوؤولياته  م��ع  ومتا�ضياً 
الأداء  ملوؤ�ضرات  ا�ضتناداً  للجامعة  ال�ضراتيجي  الأداء 
الأداء  موؤ�ضرات  تتوافق  حيث  بها،  اخلا�ضة  الرئي�ضية 
لدولة  الوطنية  النمو  ا�ضراتيجيات  م��ع  الرئي�ضية 
اأهمية  املجل�ض  اأوىل  كما  املتحدة.  العربية  الإم����ارات 
خا�ضة ملوؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية لنجاح الطلب، والتي 
امل��ح��دد ومعدلت  ال��وق��ت  ال��ت��خ��رج يف  ت�ضمل م��ع��دلت 
توظيف الطلب، كما يعي املجل�ض باأن �ضمعة اجلامعة 
وترتيبها مرتبطان بنجاحها يف تخريج طلب لديهم 
املعرفة واملهارات التي جتعلهم جاهزين للعمل يف �ضوق 

عمل القت�ضاد احلديث. وحّث املجل�ض قيادة اجلامعة 
على موا�ضلة جهودها للنهو�ض مبا يعود بالنفع على 
طلبها وخريجيها. ووافق املجل�ض على برنامج منحة 

ريادة  لت�ضجيع  اإط��لق��ه��ا  مّت  ال��ت��ي  الأع��ل��ى،  الرئي�ض 
الأعمال والبتكار. كما اطلع املجل�ض على الأداء املايل 

للجامعة فيما يتعلق مبوازنة 2021 املعتمدة.

ومب��وج��ب ���ض��لح��ي��ات ال��ت��ع��ي��ني، ق���رر امل��ج��ل�����ض تعيني 
الإدارة  لكلية  عميًدا  ما�ضي  حممد  الدكتور  الأ�ضتاذ 
والق���ت�������ض���اد. ك��م��ا اأك����د ت��ع��ي��ني وك����لء ل��ل��ك��ل��ي��ات وهم 
الإدارة  ك��ل��ي��ة   - ال���دك���ت���ورة رح����اب خ��ل��ي��ف��ة  الأ����ض���ت���اذة 
والقت�ضاد. والأ�ضتاذ الدكتور جمعة الكعبي والدكتورة 
حبيبة علي - كلية الطب والعلوم ال�ضحية.والأ�ضتاذة 
والدكتورة  القانون.  كلية   - ق��وراري  فتيحة  الدكتورة 
وال��دك��ت��ور حممد  ال��رب��ي��ة.  كلية   - جن��وى احلو�ضني 
البيطري.والدكتور  والطب  الزراعة  كلية   - اليافعي  
والجتماعية. الإن�ضانية  العلوم  كلية   - الغفلي  علي 
امل��ع��ل��وم��ات. تقنية  كلية   - خ��رب��ا���ض  ف��ك��ري  وال��دك��ت��ور 
والأ����ض���ت���اذ ال��دك��ت��ورحم��م��د ح��م��ي��د امل���رزوق���ي - كلية 

الهند�ضة.والدكتورة اأ�ضماء املنهايل -كلية العلوم.
الدكتور  ���ض��ع��ادة  م��ن  ت��ق��اري��ر  على  املجل�ض  اط��ل��ع  كما 
الأكادميية،  ال�����ض��وؤون  رئ��ي�����ض جل��ن��ة  ال��ك��رم،  اهلل  ع��ب��د 
و�ضعادة الدكتور طارق بن هندي، رئي�ض جلنة التدقيق 
بال�ضكر  للجامعة  الأع��ل��ى  الرئي�ض  وتقدم  واملخاطر، 

على الدعم الذي تقدمه اللجان للمجل�ض.

•• اأبوظبي-الفجر

التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يختتم 
�ضيف  حياتية  مهارات  برنامج  فعاليات  اليوم  واملهني 
الأ�ضبوع  ط��وال  بنجاح  امل��رك��ز  ينظمها  التي   ،2021
املواطنني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن   769 مب�����ض��ارك��ة  اجل������اري، 
18 فرعا لثانويات التكنولوجيا  واملواطنات وذلك يف 
كلية  ومب�ضاركة  الدولة،  اإم��ارات  مبختلف  التطبيقية 
التكنولوجيا  ملعهد  التابعة  ال�ضحية  للعلوم  فاطمة 
حيث  التقني"؛  "اأبوظبي  منظومة  �ضمن  التطبيقية 
الربنامج  تنفيذ  واملتخ�ض�ض  الأكادميي  الكادر  يتوىل 
الربنامج  يف  الطلبة  ينتظم  فيما  العمل،  مواقع  من 

عرب تقنيات الت�ضال املرئي.
وقال �ضعادة الدكتور مبارك �ضعيد ال�ضام�ضي مدير عام 
اأن  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  ظبي  اأبو  مركز 
اإ�ضراتيجية"اأبوظبي  �ضمن  حياتية" ياأتي  "مهارات 
التقني" وب��راجم��ه امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى اإع���داد 
من  اخلم�ضني،  خطة  متطلبات  لتلبية  الوطن  �ضباب 
خلل اإكت�ضاف و�ضقل وتطوير القدرات التكنولوجية 

اأفكارهم  ت��ط��وي��ر  يف  ي�ضاهم  مب��ا  للطلبة  واحل��ي��ات��ي��ة 
وقدراتهم الإبداعية نحو البتكار اخللق يف خمتلف 

املجالت.
"مهارات  اأن  واأو�ضح �ضعادة الدكتور مبارك ال�ضام�ضي 
حياتية" يت�ضمن 20 نوعاً من ور�ض العمل والدورات 

اأ�ضا�ضيات  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  التعليمية 
واللغة  التكنولوجية،  امل��ه��ارات  تنمية  الف�ضاء،  علوم 
و  بالتخ�ض�ضات  ال��ت��ع��ري��ف  اىل  اإ���ض��اف��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
فاطمة  كلية  يف  ط��رح��ه��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال�ضحية  ال��ع��ل��وم 
و  الإ�ضعاعي،  الت�ضوير  تقنيات  مثل  ال�ضحية  للعلوم 

الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي ، بجانب تعزيز الراث 
الإماراتي لدى الطلب والطالبات من خلل دورات 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��ع��ن��وان )ال�����ض��ن��ع( ت��رب��ط ���ض��ب��اب الإم�����ارات 
اإ�ضافة  الأ�ضيلة،  وقيمه  العريق  وتراثهم  مبا�ضيهم 
امل�ضاركة يف  حت��دي��ات ج��دي��دة وم��غ��ام��رات مميزة  اإىل 
�ضاأنها  من  الفاعلة  للقيادة  ودورات  ثقافية  واأن�ضطة 
و�ضقل  مهاراتهم  ا�ضتك�ضاف  يف  الطلبة  ق���درات  دع��م 
�ضخ�ضياتهم ؛ وغر�ض قيم حياتية، كالعمل اجلماعي 
والإب���داع،   بالنف�ض  الثقة  وتعزيز  امل�ضوؤولية،  وحتمل 
واإدارة الوقت،  والتفكري النقدي ومهارة حل امل�ضكلت 
ع��رب م��ه��ام ي��وم��ي��ة واأن�����ض��ط��ة  ي��ت��م تنفيذها م��ن قبل 
الطلبة ب�ضكل افرا�ضي، مبا ي�ضاهم يف بناء �ضخ�ضية 

املواطن الفاعلة ويعزز مهاراته التخ�ض�ضية.
واختتم �ضعادة الدكتور مبارك ال�ضام�ضي حديثه قائًل 
طفرة  حتقق  يف  دورة  حياتية" يوا�ضل  "مهارات  ب��اأن 
نوعية يف اجليل اجلديد؛ ت�ضاهم يف الرتقاء ب�ضلوكه 
وفكره ومهاراته التخ�ض�ضية، و�ضناعة كفاءات وطنية 
قادرة على تلبية طموحات القيادة الر�ضيدة واخلطط 

الإ�ضراتيجية للدولة وروؤية اأبوظبي 2030.

•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي  �ضركة  من�ضاآت  اإح��دى   ، ت��وام  م�ضت�ضفى  جنح 
للخدمات ال�ضحية "�ضحة"، اأكرب �ضبكة رعاية �ضحية 
يف دول��ة الإم���ارات، يف علج رجل يبلغ من العمر 75 
ت�ضبب  ال��ذي  احلميد،  الربو�ضتاتا  ت�ضخم  م��ن  ع��ام��اً 
له يف اإعاقة مرور البول، وحدَّ من قدرته على القيام 

باأن�ضطته اليومية.
ال�ضام�ضي،  ع��ب��ي��د  را����ض���د  امل��ري�����ض  م��راج��ع��ة  ول�����دى 
له خطة علج غري جراحية  و�ضعت  ت��وام،  م�ضت�ضفى 
ذات  الطبية  الأق�ضام  الت�ضاور بني خمتلف  بعد  وذلك 
العلقة من جراحة وم�ضالك بولية واأ�ضعة تداخلية، 
التي  التخ�ض�ضات  متعدد  امل��راف��ق  نهج  اتباع  اإط��ار  يف 

تتبعه من�ضاآت �ضركة "�ضحة" يف علجها ملر�ضاها.
اإ�ضمام  ا�ضتخدام طريقة  املعالج  الطبي  الفريق  وقرر 
�ضريان الربو�ضتاتا غري الغازية لعلج املري�ض، والتي 
حجم  تقليل  يف  للم�ضاعدة  ال��دم  اإم���داد  منع  تت�ضمن 
مت  حيث  ال��ب��ول،  م��رور  تب�ضيط  وبالتايل  الربو�ضتاتا 
التداخلية  الأ���ض��ع��ة  ج��ن��اح  يف  ب��ن��ج��اح  العملية  اإج����راء 
التبول  الآن  را���ض��د  باإمكان  واأ�ضبح  ت���وام،  مب�ضت�ضفى 
بولية، وهي  ق�ضطرة  اإىل  دون احلاجة  ب�ضكل طبيعي، 
عبارة عن اأنبوب جموف ومرن يجمع البول من املثانة 
ويو�ضلها اإىل كي�ض ت�ضريف، حيث مل يكن هذا العلج 
نتيجة  طبيعي  ب�ضكل  التبول  من  ميكنه  ومل  ناجحاً، 

ت�ضخم الربو�ضتاتا.

���ض��ل��م��ان، رئ��ي�����ض ق�ضم جراحة  ال��دك��ت��ور م��وف��ق  وق���ال 
اإن الفريق الطبي  امل�ضالك البولية يف م�ضت�ضفى توام، 
البولية  امل�ضالك  تاأهيًل عالياً يف ق�ضم جراحة  املوؤهل 
مب�ضت�ضفى توام اتبع نهجاً متعدد التخ�ض�ضات ل�ضمان 
ح�ضول املري�ض را�ضد على طريقة علج بديلة تتنا�ضب 
مع حالته من حيث العمر، والتاريخ الطبي، ومت اإجراء 
مت  ذلك  �ضوء  ويف  والت�ضخي�ض،  اللزمة  الفحو�ضات 
تطوير خطة العلج يف يوم واح��د، معرباً عن الفخر 

بالعلج الناجح لرا�ضد والعديد من الرجال الآخرين 
الذين يعانون من اأمرا�ض امل�ضالك البولية.

العديد من خطط  يقدم  ت��وام،  اأن م�ضت�ضفى  واأ���ض��اف 
التخ�ض�ضات،  م��ت��ع��دد  ن��ه��ج��اً  ت��ت��ب��ن��ى  ال��ت��ي   ، ال���ع���لج 
م�ضاكل  تخفيف  يف  للم�ضاعدة  امل��ري�����ض،  على  وت��رك��ز 
توؤثر  ح��الت  من  يعانون  الذين  املر�ضى  لدى  التبول 
 ، بالليزر  الربو�ضتاتا  جراحة  مثل:  الربو�ضتاتا  على 
يورولفت  وجهاز  الإحليل،  عرب  الربو�ضتاتا  وجراحة 

علج  لإدخ���ال  م�ضتقبلية  خطط  مع   ،)UroLift(
التوغل  طفيف  جديد  ع��لج  وه��و  الربو�ضتاتا،  بخار 
وتخفيف  الربو�ضتاتا  حجم  لتقليل  البخار  ي�ضتخدم 
الأعرا�ض، بالإ�ضافة للعلج من خلل اإ�ضمام ال�ضريان 
الربو�ضتاتي، وهي طريقة علج غري جراحية لتقليل 

حجم الربو�ضتاتا.
ومن جانبه اأعرب املري�ض را�ضد ال�ضام�ضي عن �ضكره 
م�ضت�ضفى  يف  تلقاها  التي  ال�ضحية  للرعاية  وامتنانه 
توام، كما اأعرب عن �ضعادته لنجاح العلج الذي تلقاه.
وقال اإن الرجل عندما يعاين من ت�ضخم الربو�ضتاتا 
من  بالقرب  للعي�ض  وي�ضطر  حياته،  تتبدل  احلميد، 
خلل  م���رات  ع��دة  لل�ضتيقاظ  وي�ضطر  امل��ي��اه،  دورة 

الليل، كما ي�ضطر للتقليل من تناول ال�ضوائل.
ويقدم ق�ضم امل�ضالك البولية يف م�ضت�ضفى توام خدمات 
�ضاملة يف علج اأمرا�ض امل�ضالك البولية والربو�ضتاتا 
ال��ك��ل��ى و�ضرطان  م��ث��ل ���ض��ع��ف الن��ت�����ض��اب وح�����ض��وات 

الإحليل والعقم وامل�ضالك البولية الأنثوية.
يذكر اأن الأعرا�ض البولية ذات الردد غري الطبيعي 
1 من كل 4 رجال  يف مرور البول يبلغ معدلها عاملياً 
ب��ع��م��ر 55 ع���ام���اً، ول����دى ن�����ض��ف ال���رج���ال ف����وق 75 
الربو�ضتاتا  ت�ضخم  حالت  عن  النظر  وب�ضرف  عاماً، 
احلميد، فاإن العديد من الأمرا�ض ت�ضبب كرثة التبول 
مثل: مر�ضى ال�ضكري وح�ضوات املثانة ومدرات البول 
امل����اء( وع����دوى ال��ك��ل��ى والتهاب  )م�����ض��ك��ن��ات اح��ت��ب��ا���ض 

الربو�ضتاتا.

•• العني – الفجر

الربيكي  احل�ضرمي  غالب  الدكتور  رحب 
العربية املتحدة   الإمارات  جامعة  –مدير 
والذين  امل�����ض��ت��ج��دي��ن-  بالطلبة  ب��الإن��اب��ة 
التعليم  طلبة  م��ن  الأك���رب  ال��ع��دد  ي�ضكلون 
عريقة  اأك����ادمي����ي����ة  م��وؤ���ض�����ض��ة  يف  ال����ع����ايل 
ك��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات، وال���ت���ي حت��ظ��ى بثقة 
اجلامعة  كونها  اأمورهم-  واأولياء  الطلبة 
الوطنية الأم والأوىل يف الدولة، وذات روؤية 
م�ضتقبلية تواكب الثورة ال�ضناعية الرابعة، 
حيث  امل�ضتقبلية،  العمل  �ضوق  واحتياجات 
الف�ضل  لهذا  امل�ضتجدين  الطلبة  عدد  بلغ 
طالب   4132 ال���ي���وم  ح��ت��ى  الأك����ادمي����ي 
اإىل  لين�ضموا   ، ودوليني  حمليني  وطالبة 
زملئهم   من   14500 يقارب  ما  جانب 

الكليات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��درا���ض��ة  م��ق��اع��د  يف 
باجلامعة.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ت��ق��دم ه���ذا ال��ع��ام لكلية 
ال����ط����ب وال����ع����ل����وم ال�������ض���ح���ي���ة م����ا ي���ق���ارب 
ح��ي��ث خ�ضع  وم��ر���ض��ح��ة،  م��ر���ض��ح   1000
توافرت  مم��ن  ومتقدمة  متقدما   682
القبول  لختبار  املطلوبة،  ال�ضروط  فيهم 
املتعددة  ال�ضخ�ضية  وامل��ق��اب��لت  ال��ن��ظ��ري 
 300 يف الكلية ، حيث ا�ضتوفى ما يقارب 
على  وبناء  القبول،   ل�ضروط  الطلبة  من 
من  وامل��ح��ددة  للكلية  ال�ضتيعابية  الطاقة 
بوزارة  الأكادميي  العتماد  مفو�ضية  قبل 
اأعلى  من  ترتيبهم  مت  والتعليم،  الربية 
حتى  القبول  ومعايري  ل�ضروط  ا�ضتيفاًء 
الكلية  فقبلت  ال��ق��ب��ول،   يف  درج���ات  اأقلهم 
وعدد  امل��واط��ن��ني  الطلبة  م��ن   132 ع��دد 

اأبناء املواطنات، كما مت قبول عدد  من   8
املنتقلني من كليات اأخرى  الطلبة  9 من  
القبول  ���ض��روط  ا�ضتوفوا  مم��ن  باجلامعة 

بالإنابة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  واأك���د  بالكلية.   
ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  اأن  ع��ل��ى 
تعترب  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بجامعة 
فيتم  ال��دول��ة،  يف  ط��ب  كلية  واأف�����ض��ل  اأول 
قبول عدد حمدد من الطلبة كل عام بناًء 
جمل�ض  من  املعتمدة  القبول  معايري  على 
يف  القبول  �ضيا�ضة  راع���ت  حيث  اجل��ام��ع��ة، 
كلية الطب والعلوم ال�ضحية حتقيق تكافوؤ 
واأبناء  املواطنني  املتقدمني  ب��ني  الفر�ض 

املواطنات من خمتلف املناهج وامل�ضارات.
الطب  برنامج  يف  القبول  معايري  وت��اأت��ي 
جميع  ف��رز  يتم  حيث  تناف�ضياً،  الب�ضري 
واأبناء  املواطنني  للطلبة  اللتحاق  طلبات 
املتقدمني  اأف�ضل  اختيار  ويتم  امل��واط��ن��ات 
م���ن ال���ذي���ن ح��ق��ق��وا اأع���ل���ى ال����درج����ات يف 
الإمارات  اختبار  ودرج��ات  العامة  الثانوية 

املواد  يف    EmSATاإم�ضات ال��ق��ي��ا���ض��ي 
الكيمياء،  الأحياء،  )الريا�ضيات،  العلمية 
النظرية  ال��ف��ي��زي��اء( وك��ذل��ك الخ��ت��ب��ارات 
واملقابلت ال�ضخ�ضية املتعددة التي تعقدها 
�ضنوياً  ال�����ض��ح��ي��ة  وال���ع���ل���وم  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة 
كلية  يف  ال��ق��ب��ول  ويقت�ضر  للمتقدمني.   
الطب والعلوم ال�ضحية يف جامعة الإمارات 
املواطنني  الطلبة  على  امل��ت��ح��دة  العربية 
واأبناء املواطنات، بناء على �ضيا�ضة القبول 
-2021 الأك����ادمي����ي  ل��ل��ع��ام  يف اجل��ام��ع��ة 
2022، ول يتم ال�ضتثناء من هذه الفئات 
اإل يف حالت حمدده بناًء على تو�ضية من 
�ضريطة  الدولة،  يف  وازن��ة  حكومية  جهات 
ا�ضتيفاء معايري القبول، حيث مت قبول 2 
حققوا  ممن  مواطنني  الغري  الطلبة  من 

ال�ضروط واملعايري املطلوبة. 

يف الجتماع الأول ملجل�ص جامعة الإمارات للعام اجلامعي 2022-2021

املوافقة على برنامج منحة الرئي�ض االأعلى التي مّت اإطالقها لت�شجيع ريادة االأعمال واالبتكار
اجلامعي احلرم  اإىل  باأمان  الطالب  عودة  ل�صمان  الالزمة  الروتوكولت  جميع  • تطبيق 

باجلامعة الكليات  من  لعدد  ووكالء  والقت�صاد  الإدارة  لكلية  عميد  • تعيني 

يطبق يف 18 فرعا بالتكنولوجيا التطبيقية وكلية فاطمة للعلوم ال�صحية

اأبوظبي التقني يختتم برنامج مهارات حياتية مب�شاركة 769 من الطلبة املواطنني اليوم 

تبنى نهجًا متعدد التخ�ص�صات

م�شت�شفى توام ينجح يف عالج مري�ض يبلغ من العمر 75 عامًا من ت�شخم الربو�شتاتا احلميد بعملية ان�شمام غري جراحي

مدير جامعة الإمارات يرحب بالطلبة امل�صتجدين  العام اجلامعي 2022-2021

اإىل جانب 14500 من زمالئهم  يف مقاعد الدرا�شة يف خمتلف الكليات باجلامعة ين�شمون  ودوليني   حمليني  وطالبة  طالبا   4132

اأكادميية ال�شعر ت�شدر جنوم من 
تراب لل�شاعر الدكتور حممد حجو

•• اأبوظبي- الفجر

الثقافية  اإدارة املهرجانات والربامج  ال�ضعر يف جلنة  اأكادميية  �ضدرت عن 
"جنوم من تراب" لل�ضاعر  بعنوان  �ضعرية  باأبوظبي، جمموعة  والراثية 

الدكتور حممد حجو. 
ثلثة  املتو�ضط  القطع  م��ن  �ضفحة   100 يف  اأت��ت  التي  املجموعة  ت�ضم 
خلل  و2020   2017 ع��ام��ي  ب��ني  ال�ضاعر  كتبها  ق�ضيدة،  وع�ضرين 
اإىل ذلك يف نهاية كل ق�ضيدة، وتلك  امل��دن كما ي�ضري  جتواله يف عدد من 

املدن هي "الرباط، اأبوظبي، �ضرا�ضبورغ و كراكوف".
ومت���ت���از ق�����ض��ائ��د امل��ج��م��وع��ة ب����رثاء م��ف��ردات��ه��ا وات�������ض���اع دللت���ه���ا وتعدد 
ال�ضعرية  ���ض��وره  ن�ضج  على  ال�ضاعر  فيها  ويحر�ض  ك��ذل��ك.  مو�ضوعاتها 
بعناية ودراية، ويختار لها عناوين ذات اأبعاد ومفارقات فنية جميلة، نلحظ 
"جنوم من  ذلك من خلل العنوان الأول الذي يتو�ضط غلف املجموعة 
تراب"، بالإ�ضافة اإىل جمموعة من العناوين منها :"عازف البلور، جمرة 
العني، رق�ضة اجلن، عمر البادية، مرة كثرية". كما جنده يف مقابل ذلك 
حري�ضا على اإي�ضال فكرته ال�ضعرية ب�ضهولة وي�ضر، منتقيا مفردات �ضهلة 

الفهم ولكنها حتمل معاٍن عميقة يف الوقت ذاته.
يقول يف ق�ضيدة بعنوان "كلمات قليلة": 

اإذا قلُت اإين اأحبِك ..
ل تكتفي بحرويف

ومّدي عيونك نحَو ال�ّضماِء
فما للهوى اإن ت�ضريي
�ضوى طرٍق م�ضتطيلْة.

الطرق  �ضعرية مده�ضة، ت�ضنع من  هي كلمات قليلة، ولكنها تر�ضم حالة 
�ضافية  �ضعرية  �ضياغات  ع��رب  امل��ع��رّب  وال��ك��لم  للع�ضق  م�ضارا  امل�ضتطيلة 

حتيطها الده�ضة والب�ضاطة معا.
ومن العناوين التي اختارها ال�ضاعر لق�ضائده وتتكون من مفردة واحدة 
املثنى،  املفرد،  املتعّدد،  الثكلى،  ال�ضاعر،  العابرون،  املثال:  �ضبيل  نذكر على 
هيفاء.." ويف ذلك اإ�ضارة اأي�ضا على عدم تكّلف ال�ضاعر يف انتقاء مفرداته 

ال�ضعرية و�ضياغاتها، وانحيازه يف كثري من كتاباته لل�ضهل املمتنع.
يف  اخلطاب  وحتليل  ال�ضيميائيات  اأ�ضتاذ  حجو  حممد  الدكتور  اأن  يذكر 
جامعة حممد اخلام�ض بالرباط، وهو ع�ضو اللجنة ال�ضت�ضارية يف برنامج 
والرواية  والق�ضة  ال�ضعر  يف  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  ع��دد  ول��ه  ال�ضعراء"  "اأمري 

والنقد. 

نادي تراث االإمارات يطلق برنامج 
�شناعة احلرف الرتاثية

•• اأبوظبي-الفجر

اأطلق نادي تراث الإمارات برنامج "�ضناعة احلرف الراثية" الفرا�ضي 
خلله  من  وتعر�ض  للنادي  التابعة  الراثية  القرية  اإدارة  تقدمه  ال��ذي 
التقليدية تبني مراحل العمل  للحرفيني الراثيني عن ال�ضناعات  ور�ضاً 

وخطواته.
وقال حممد عبداهلل املهريي مدير اإدارة القرية الراثية اإن النادي يوا�ضل 
جهوده يف ن�ضر الراث الوطني واملحافظة عليه، وتعزيز الهوية الوطنية، 
ون�ضر الوعي الفكري والثقايف، من خلل اإتاحة الفر�ضة للجمهور للو�ضول 
اإىل الفعاليات الفنية عرب الإنرنت واحلفاظ على التوا�ضل مع املتابعني 
واملهتمني بالراث من خلل العديد من الربامج والفعاليات الفرا�ضية، 
تطبيقاً للإجراءات الحرازية والوقائية املتبعة ملواجهة فريو�ض كورونا.

لت�ضليط  ج��اء  الراثية"،  احل��رف  "�ضناعة  برنامج  اأن  امل��ه��ريي  واأ���ض��اف 
ال�ضوء على الإرث الذي تركه لنا الأج��داد من حرف و�ضناعات تقليدية، 
وي�ضم الربنامج جمموعة من الور�ض التي يعر�ض فيها احلرفيني املهارات 
والن�ضيج،  ال��غ��زل  اخل�ضب،  نق�ض  الفخارية،  الأواين  ك�ضناعة  التقليدية 

�ضناعة اجللود وغريها من احلرف اليدوية املختلفة.
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ال�صكري  باأعرا�ص وعالمات مر�ص  الغذائية يف تقليل فر�ص الإ�صابة  املكمالت  اأن ت�صاعد  ميكن 
النوع 2 لدى املر�صى الذين يعانون من ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم.

وقد يبدو مر�ص ال�صكري النوع 2 غري �صار للوهلة الأوىل، لأن الأعرا�ص ل 
جتعلك بال�صرورة ت�صعر بتوعك. ويف الواقع، ميكنك التعاي�ص مع 
احلالة املزمنة ل�صنوات دون معرفة ذلك. ومييل مر�ص 
ال�صكري اإىل تاأكيد نف�صه فقط عندما تكون 
م�صتويات ال�صكر يف الدم مرتفعة با�صتمرار، 

وهذا يوؤدي اإىل ظهور اأعرا�ص خطرية. 

م�ضتويات  خف�ض  يف  ت�ضاعد  القرفة  مكملت  اأن  وث��ب��ت 
ال�ضكر يف الدم ب�ضكل طبيعي. 

اأنه ي�ضاعد  اإىل  التي ت�ضري  الدرا�ضات  العديد من  وهناك 
على خف�ض ن�ضبة ال�ضكر يف الدم وحت�ضني ال�ضيطرة على 

مر�ض ال�ضكري.
ويف اإحدى الدرا�ضات التي �ضملت مر�ضى ما قبل ال�ضكري، 
قبل  القرفة  م�ضتخل�ض  من  ملغ   250 امل�ضاركون  تناول 

الإفطار والع�ضاء ملدة ثلثة اأ�ضهر.
يف  ال�ضكر  ن�ضبة  يف   8.4% بن�ضبة  انخفا�ض  من  وعانوا 
الدواء  تناولوا  الذين  باأولئك  مقارنة  ال�ضيام  اأثناء  الدم 

الوهمي.
مر�ضى  اأن  اأ�ضهر  ثلثة  ا�ضتمرت  اأخ��رى  درا�ضة  و�ضهدت 
ال�ضكري النوع الثاين الذين تناولوا 130 اأو 360 ملغ 
انخفا�ض  لديهم  الإف��ط��ار،  قبل  القرفة  م�ضتخل�ض  م��ن 
اأثناء ال�ضيام مقارنة  اأو ٪14 يف �ضكر الدم  بن�ضبة 11٪ 

باأولئك الذين تناولوا دواء وهميا.
وربطت العديد من الدرا�ضات ال�ضغرية القرفة بتح�ضني 

م�ضتويات ال�ضكر يف الدم.
ويف اإح����دى ال���درا����ض���ات، اأخ����ذ امل��ت��ط��وع��ون ن�����ض��ف ملعقة 

ووجد  يوما.   40 مل��دة  القرفة  من  �ضغرية 
تخف�ض  ال��ق��رف��ة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 

بنحو  ال����ك����ول����ي���������ض����رول 
وم�ضتويات   18%

ال�ضكر يف الدم بن�ضبة 24%.
وقال موقع Diabetes.co.uk: "ت�ضري نتائج درا�ضة 
عام  يف   Diabetes Care جملة  يف  ُن�ضرت  �ضريرية 
م�ضتويات  حت�ضني  على  تعمل  القرفة  اأن  اإىل   ،2003
الأ�ضخا�ض  ل���دى  ال����دم  يف  وال��ك��ول��ي�����ض��رول  اجل��ل��وك��وز 
امل���������ض����اب����ني ب�����داء 
ال���������ض����ك����ري 
النوع 

مبر�ض  امل��رت��ب��ط��ة  اخل��ط��ر  ع��وام��ل  م��ن  تقلل  وق���د   ،2
ووجدت  ال��دم��وي��ة.  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  ال�ضكري 
اأو �ضتة  اأو ثلثة  اأن تناول جرعة يومية واح��دة  الدرا�ضة 
غرامات فقط، ثبت اأنها تقلل من ن�ضبة اجللوكوز يف الدم 
ال�ضيئ  الكولي�ضرول  اأو   LDL اأو  الثلثية  الدهون  اأو 
60 م�ضابا  40 ي��وم��ا ب��ني  ب��ع��د  ال��ك��ل��ي  وال��ك��ول��ي�����ض��رول 
العلمية  ل��لأدل��ة  ونتيجة  العمر.  منت�ضف  يف  بال�ضكري 
القرفة  اأن  ال�ضحة  خ���رباء  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��زع��م  امل��ت��اح��ة، 
يف  ال�ضكر  ن�ضبة  لتنظيم  مفيدة  خ�ضائ�ض  على  حتتوي 

الدم وعلج مر�ض ال�ضكري النوع 2".
وت�ضمل الفوائد ال�ضحية الأخرى ملكملت القرفة 

ما يلي:
الدم. لتجلط  م�ضاد  • تاأثري 

املفا�ضل. بالتهاب  امل�ضابني  عند  الآلم  • يخفف 
اجل�ضم. يف  املناعة  جهاز  • تقوية 

للأدوية. املقاومة  اخلمرية  عدوى  • وقف 
اله�ضم. ع�ضر  تخفيف  يف  • ي�ضاعد 

الدم  ل�ضرطان  ال�ضرطانية  اخلليا  تكاثر  من  احلد   •
والأورام اللمفاوية.

ذلك  يف  مبا  احليوية  الغذائية  للعنا�ضر  كبري  • م�ضدر 
الكال�ضيوم والألياف واحلديد.

تقوي جهاز املناعة يف اجل�صم

 القرفة ت�شاعد يف خف�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم ومقاومة االأن�شولني!

فرتة املراهقة
 خ���لل ف���رة ال��ن�����ض��وج اجل��ن�����ض��ي ي����زداد وزنها 
الأن�ضجة  تفرز  حيث  الهرمونات.  تاثري  حتت 
ال���ده���ن���ي���ة ه����رم����ون ال�����ض����روج����ني، ول���ك���ي ل 
بانتظام،  الإب��ا���ض��ة  وحت��دث  احلي�ض  ي�ضطرب 

من ال�ضروري تخزينها بكمية معينة. 
ل��ك��ن يف ه����ذا ال���وق���ت ف���ق���ط، ل 

ت�������درك امل�����راه�����ق�����ات، م�����اذا 
كميات  ياأكلن  لهن،  يحدث 
هائلة بل ح�ضيب ول رقيب 
واحللويات،  الت�ضب�ض  م��ن: 

الغازية،  وامل�����ض��روب��ات 
من  وامل����ع����ج����ن����ات، 

حت�ضني  اأج���������ل 
ولكن  امل�������زاج. 

هي  النتيجة 
 . ل�ضمنة ا
ل��������ذل��������ك 
فعن  يند
فحة  ملكا
ال��������وزن 

التمثيل  اإىل ا�ضطراب عملية  الزائد، ما يوؤدي 
اأو  ال�ضهية  ازدي����اد  اإم���ا  ي�ضبب  ال���ذي  ال��غ��ذائ��ي، 

غيابها متاما.

فرتة احلمل
 تفقد املراأة خلل فرة احلمل 
نظامها  ع���ل���ى  ال�������ض���ي���ط���رة 
الغذائي. وتاأكل اأكرث من 
املعتاد، ما يوؤدي اإىل زيادة 
�ضرورية  غ���ري  وزن���ه���ا  يف 

لها وجلنينها.

ف��������������رتة 
اأع���ب���اء 
حلب  ا
و  اأ

ا�صطراب النظام الغذائي:
تلتهم  اأن  الفا�ضل  احل��ب  ب�ضبب  للمراأة  ميكن   
ث��م ال�ضتلقاء  ال��ط��ع��ام، وم��ن  ك��ب��رية م��ن  كمية 

على ال�ضرير والبكاء.
احلركة،  قلة  مع  الطعام  من  املزيد  تناول  اأي   

وبالتايل ال�ضمنة.
املاأكولت  م���ن  اأن�����واع خم��ت��ل��ف��ة  ت��وف��ر  اأن  ك��م��ا   
منها،  الكثري  تلتهم  يجعلها  معقولة،  وباأ�ضعار 

دون اأن تلحظ حتول ج�ضمها اإىل "كرة".

فرتة ما بعد اخلم�صني
 اإن بداية �ضن الياأ�ض ت�ضاعد على ال�ضمنة، حيث 
يزداد  الفرة  الن�ضاء يف هذه  باملئة من   60 اأن 
الهرمونات  ن�ضاط  انخفا�ض  مع  لأن��ه  وزن��ه��ن. 

اجلن�ضية الأنثوية،
الذكوري،  الت�ضتو�ضتريون  هرمون  دور  ي��زداد   
الذي يبقى تركيزه يف ج�ضم املراأة ثابتا تقريبا 

طوال حياتها.
)الأرداف  :الكمرثى"  ���ض��ك��ل  ع��ل��ى  وال�����ض��م��ن��ة 
الن�ضاء، ولكنها مع  �ضمات  والفخذين( هي من 
تراكم   - الذكورية  ال�ضمنة  الوقت حتل حملها 
الدهون يف منطقة البطن. وهذه ال�ضمنة خطرة 
جدا لأنها ت�ضبب العديد من الأمرا�ض مبا 

فيها ال�ضرطان.
 بالإ�ضافة اإىل هذا حتاول املراأة يف هذه 
الفرة "اأكل" جميع �ضلبيات حياتها، ما 
ي�ضبب الإدمان على الطعام، لتجاوز هذه 

ال�ضلبيات والوحدة وامللل.
ويوؤكد خرباء التغذية، على اأن الطريقة الفعالة 
تقليل كمية  ه��ي  ال��زائ��د،  ال���وزن  م��ن  للتخل�ض 
الدهون وال�ضعرات احلرارية يف الأطعمة، ولكن 

مع احلفاظ على الكمية اللزمة من الربوتني 
والفيتامينات فيها. 

كما يجب زيادة الن�ضاط البدين من اأجل احلفاظ 
على الكتلة الع�ضلية. فمثل عند ممار�ضة لعبة 

ينفق  احلديقة  يف  العمل  اأو  �ضاعة  مل��دة  التن�ض 
 500 ال�ضباحة  �ضعرة، ويف  كيلو   350 اجل�ضم 
الري�ضة  ولعبة  الأيروبيكا  ومتارين  كيلو�ضعرة، 

ملدة �ضاعة حترق 450 كيلو�ضعرة.

يزداد وزنهن حتت تاثري الهرمونات

الن�شاء ت�شمن اأربع مرات يف حياتهن
توجد يف حياة كل امراأة فرتات تكون خاللها معر�صة لل�صمنة. لذلك يجب اأن تكون يقظة لأنه 

اإذا جتاوز حميط اخل�صر 88 �صم. فيمكن احلديث عن مر�ص ولي�ص عن وزن زائد.
مبر�ص  الإ�صابة  اإىل  يوؤدي  الزائد  الوزن  لأن  �صم،   80 هو  املراأة  خ�صر  ملحيط  الأق�صى  واحلد 
اأورام، تو�صع الأوردة )الدوايل(،  ال�صكري، ارتفاع �صغط الدم، ق�صور القلب، ح�صى ال�صفراء، 

ت�صوه املفا�صل، اجللطة الدماغية.
وهناك اأربع فرتات ت�صبب زيادة وزن املراأة.
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/04 املودعة بالرقم: 354785 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: اإيان�ضا األيمنتو�ض ا�ض. اإيه
وعنوانه: اأفينيدا رو�ضاريو نورتي رقم 615، بي�ضو 23، كومونا دي ل�ض كوندي�ض، �ضانتايغو، ت�ضيلي.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
م�ضروبات وع�ضائر الفواكه.

و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة TAMAYA باللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 169735

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/05 املودعة بالرقم: 354863 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: ذا جايل، ال ال �ضي
وعنوانه: 12626 �ضاوث ميموريال اأفينيو، بيك�ضبي، اأو كي 74008، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11
مغا�ضل املطابخ، مغا�ضل املطابخ لل�ضتخدام املنزيل اأو البيتي، مغا�ضل املطابخ لل�ضتخدام التجاري، مغا�ضل 
املطابخ لل�ضتخدام ال�ضناعي، ر�ضا�ضات مغا�ضل املطابخ، وحدات املغا�ضل واملغا�ضل والأحوا�ض، اأحوا�ض لغ�ضل 
ال�ضطح  للمغا�ضل،  معدنية  �ضدادات  للمغا�ضل،  )حنفيات(  اخللط  �ضمامات  اليدين،  غ�ضل  واأوعية  اليدين 
ال�ضحية،  والأغرا�ض  املياه  لإم��داد  واأجهزة  من�ضاآت  لل�ضداأ،  املقاوم  الفولذ  من  مغا�ضل  للمغا�ضل،  العلوية 
واأدوات  وح��دات  للمغا�ضل،  اخللط  �ضمامات  املياه،  ومعدات  احلنفيات  ومقاب�ض  اخللط  وحنفيات  حنفيات 

واأجهزة الر�ضيح )الفلرة(، اأوعية ت�ضريف لل�ضابون، مفاتيح التخل�ض )من النفايات(.
 REINVENT بخط مميزحتتهما THE GALLEY و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات
وجميع  متوازية  �ضغرية  مربعات  اأربع   THE كلمة  وحتت  �ضغري  بخط   YOUR KITCHEN

الكلمات باللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 170016

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/13 املودعة بالرقم: 355581 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: هابيلي اأمناريد ماركيتنج برايفت ليمتد
وعنوانه: اإيه 48، فيي، اأوخل فيز 2، نيو دلهي-110020، الهند.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي امللب�ض، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل  الأقم�ضة ومواد  م�ضتح�ضرات تبيي�ض 
منظفات  لل�ضعر،  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل،  م�ضتح�ضرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �ضابون،  وك�ضط،  وجلي 

اأ�ضنان.
و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة USTRAA  باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 170256

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/27 املودعة بالرقم: 356325 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: تي.دي.جي. فريترييب�ض جي ام بي اإت�ض اآند كو. كي جي.
وعنوانه: األر واندراهم 10، 20457 هامبورغ اأملانيا

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
منتجات العطور، ال�ضابون املطهر، م�ضتح�ضرات التجميل، معاجني الأ�ضنان، كرميات للب�ضرة )م�ضتح�ضرات 
جتميل(، م�ضتح�ضرات العناية بالب�ضرة )م�ضتح�ضرات جتميل(، غ�ضولت )لو�ضن( لغايات التجميل، ال�ضابون 
م�ضتح�ضرات  باجلمال،  والعناية  للج�ضم  زي��وت  طبية،  لغايات  لي�ضت  بالفم  العناية  م�ضتح�ضرات  الطبي، 
م�ضتح�ضرات  ال�ضامبو،  ال�ضابون،  باجلمال،  والعناية  للج�ضم  التنظيف  حليب  احللقة،  �ضابون  احللقة، 

الزينة )ال�ضحة ال�ضخ�ضية(، قطع قما�ضية م�ضربة بغ�ضولت )لو�ضن( جتميلية.
 STOP THE WATER WHILE USING كلمات  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�ضف 

تعجب. اإ�ضارة  يليهم  مميزة  وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   !ME
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 173086

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/27 املودعة بالرقم: 356327 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: تي.دي.جي. فريترييب�ض جي ام بي اإت�ض اآند كو. كي جي.
وعنوانه: األر واندراهم 10، 20457 هامبورغ اأملانيا

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21
الفرا�ضي، فرا�ضي للج�ضم والعناية باجلمال، حاملت املنا�ضف، ق�ضبان وحلقات املنا�ضف، اأوعية ت�ضريف من 

املعادن للمنا�ضف الورقية، علب ال�ضابون، حاملت و�ضحون ال�ضابون، اأوعية ت�ضريف لل�ضابون.
 STOP THE WATER WHILE USING كلمات  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�ضف 

تعجب. اإ�ضارة  يليهم  مميزة  وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   !ME
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 173087

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/15 املودعة بالرقم: 355766 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: اراد للتطوير ذ م م
وعنوانه: ال�ضارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرفيه، الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية، التدريب الريا�ضي، تعليمات الريا�ضة 
البدنية، خدمات النوادي ال�ضحية )خدمات تدريب الياقة البدنية واحلفاظ على ال�ضحة(، توفري املعلومات 
الربية  البدنية(،  اللياقة  على  )التدريب  ال�ضخ�ضي  التدريب  خدمات  ال�ضتجمامية،  بالأن�ضطة  املتعلقة 
املع�ضكرات  التدريب، توفري ت�ضهيلت ال�ضتجمام، خدمات  البدنية لغايات  اللياقة  البدنية، خدمات تقييم 
املركبات،  عدا  الريا�ضة  معدات  تاأجري  ريا�ضية،  ت�ضهيلت  توفري  الريا�ضية،  املباريات  تنظيم  الريا�ضية، 

تاأجري امللعب الريا�ضية، تاأجري مرافق الإ�ضتادات.
 WELLFIT و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة ويلفت باللغة العربية على ميينها رمز وحتتها كلمة

باللغة الإجنليزية وجميع الكلمات بخط عري�ض مميز.
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 174167

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/01 املودعة بالرقم: 354594 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: جون�ض�ون اأند جون�ض�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�ضي   ، برنزويك  نيو   ، ب��لزا  جون�ضون  اأن��د  جون�ضون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
توفري املعلومات يف جمال ال�ضحة العامة والعافية والأمرا�ض املناعية والأورام والأمرا�ض املعدية والأمرا�ض 
الع�ضبية واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية والأمرا�ض الأي�ضية واأمرا�ض اجلهاز الع�ضبي املركزي واأمرا�ض 

اجلهاز الع�ضبي املحيطي.
و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة JANSSEN WITH ME  باللغة الإجنليزية .

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 174794

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/18 املودعة بالرقم: 355984 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: جون�ض�ون اأند جون�ض�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�ضي   ، برنزويك  نيو   ، ب��لزا  جون�ضون  اأن��د  جون�ضون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
)لو�ضن(  وغ�ضولت  وال�ضامبو  واحل��م��ام  للب�ضرة  منظفات  حت��دي��ًدا  بالب�ضرة  للعناية  طبية  غ��ري  منتجات 
للب�ضرة  مبنظفات  م�ضربة  الب�ضرة  تنظيف  ومناديل  اجل�ضم  و�ضابون  للج�ضم  وغ�ضولت  للب�ضرة  ومرطبات 

ومناديل جتميلية مرطبة م�ضبًقا وكرميات للحماية من ال�ضم�ض.
 AVEENO BABY CALMING COMFORT و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات

باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 175557

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/18 املودعة بالرقم: 355985 
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: جون�ض�ون اأند جون�ض�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�ضي   ، برنزويك  نيو   ، ب��لزا  جون�ضون  اأن��د  جون�ضون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
الطبية  باملغاط�ض  ع��لج  م�ضتح�ضرات  للحكة،  م�ضادة  ك��رمي��ات  احلفا�ضات،  طفح  لعلج  طبية  ك��رمي��ات 

لتلطيف وتخفيف اأمل اجللد املتهيج واحلاك وامللتهب.
 AVEENO BABY CALMING COMFORT و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات

باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

EAT 175558

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 26 اأغ�شط�س 2021 العدد 13324
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املال والأعمال

اعتماد دائرة الطاقة باأبوظبي جهة االإ�شدار 
املحلية ل�شهادات الطاقة النظيفة يف االإمارة

•• اأبوظبي-وام:

الطاقة  ���ض��ه��ادات  ملعيار  ال��دول��ي��ة  واملنظمة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الطاقة  دائ���رة  وق��ع��ت 
املتجددة »I-REC Standard« اتفاقية متنح مبوجبها دائرة الطاقة دور 

جهة الإ�ضدار املحلية ل�ضهادات الطاقة النظيفة يف الإمارة.
وقال معايل املهند�ض عوي�ضة مر�ضد املرر رئي�ض دائرة الطاقة يف اأبوظبي: “ 
تاأتي هذه التفاقية بني دائرة الطاقة واملنظمة الدولية ملعايري �ضهادات الطاقة 
املتجددة يف توقيت منا�ضب، خ�ضو�ضاً مع تزايد الإدراك لتاأثريات تغري املناخ 
املنتجات  على  اأبوظبي  يف  والأف���راد  ال�ضركات  من  املتزايد  والطلب  جهة،  من 
اعتماد  اإن�ضاء نظام  الدائرة من  ِكُن التفاقية  ومُتَ اأخرى.  امل�ضتدامة من جهة 
للطاقة النظيفة يف الإمارة، اإىل جانب دعم تطوير �ضوق الكهرباء من م�ضادر 

الطاقة املتجددة والنظيفة يف اأبوظبي يكون مدفوعا ب�ضلوك امل�ضتهلكني«.
 I-REC« وت���ع���د امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة مل��ع��ي��ار ����ض���ه���ادات ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة
لنظام  اجل��ودة  عالية  معايري  ت�ضع  ربحية”  “غري  منظمة   »Standard
تتبع �ضمات الطاقة املتجددة و�ضرائها؛ مثل م�ضدر توليد الكهرباء، واملوؤ�ضرات 

البيئية ذات ال�ضلة.
املعتمدة  اجلهة  اإل���زام  يتم  ومبوجبها  عاملياً،  املعتمدة  املعايري  من  ه��ذه  وتعد 
لإ�ضدار ال�ضهادات بو�ضع اآلية التنفيذ ومبادئ العتماد املحلية �ضمن منطقة 
ورقابة.  لتنظيم  خا�ضع  فيها  الكهرباء  وا�ضتهلك  واإن��ت��اج  حُم��ددة  جغرافية 
�ضراء  اأبوظبي  لها يف  وامل�ضتخدمني  الطاقة  مل��زودي  �ضيت�ضنى  اأن��ه  ذلك  ويعني 
�ضهادات طاقة متجددة متقيدة ب�ضروط املنظمة الدولية ملعيار �ضهادات الطاقة 
املتجددة وذلك لعتماد ملكيتهم لكمية معينة من الكهرباء املولدة من م�ضدر 
خلل  اإىل ذلك”  ال�ضم�ضية والنووية وما  “مثل الطاقة  طاقة نظيفة حُمدد 
فرة زمنية معينة، ومن ثم ا�ضتخدام ال�ضهادات حل�ضاب م�ضاهمتهم يف انبعاثات 

ثاين اأك�ضيد الكربون من الكهرباء.
وما مييز هذه التفاقية، اأنه وللمرة الأوىل على م�ضتوى العامل ت�ضمح املنظمة 
باإ�ضدار ال�ضهادات للطاقة املولدة من الطاقة النووية؛ اإذ يعترب هذا الأمر ذا 
النووية  للطاقة  “براكة”  حمطة  اإط��لق  مع  خا�ضة  لأبوظبي،  كبرية  قيمة 
التي من املقرر اأن توفر ما ي�ضل اإىل 25 % من احتياجات الكهرباء يف دولة 

الإمارات حني ت�ضغيلها بالكامل.
الدولية  للمنظمة  التنفيذي  املدير  برا�ضلو�ضكي،  جاريد  اأو�ضح  جهته،  من 
جهة  ب�ضفتها  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ���رة  اأن  املتجددة  الطاقة  �ضهادات  ملعيار 
الإ�ضدار املعتمدة للإمارة، فاإنها متتثل متاماً ملتطلبات املنظمة الدولية ملعيار 
�ضهادات الطاقة املتجددة واملعيار الدويل املوحد لنظام تتبع خ�ضائ�ض الطاقة، 

وجدول املوا�ضفات القيا�ضية الكهربائية.
وتداول  جت��ارة  تنمية  يف  وال��دع��م  التعاون  من  �ضنوات  اإىل  “نتطلع  واأ���ض��اف: 
�ضهادات الطاقة النظيفة واملتجددة يف املنطقة، كما نتطلع للعمل مع خمتلف 
الأط��راف لو�ضع الأ�ض�ض التي متكن من اإ�ضدار �ضهادات يف جمالت اأخرى يف 
قطاع الطاقة، مبا يف ذلك ا�ضتخل�ض الكربون والهيدروجني، وا�ضتخدامهما، 

وتخزينهما، ونتوقع اأن ن�ضهد تطورات يف امل�ضتقبل القريب يف هذه املجالت«.
ومتا�ضياً مع متطلبات املنظمة طورت دائرة الطاقة “�ضيا�ضة تنظيمية” لو�ضع 
الطاقة  �ضهادات  خمطط  ومبادئ  خ�ضائ�ض  وحتديد  املحلية،  التنفيذ  لوائح 

النظيفة يف اأبوظبي، و�ضيتم الك�ضف عن تفا�ضيل املُخطط اجلديد قريبا.

»رافد« توقع عقدًا ل�شيانة واإ�شالح 
اأ�شطول مركبات بلدية احلمرية

•• ال�شارقة-الفجر: 

وقعت �ضركة “رافد” حللول املركبات، التابعة ل�ضركة ال�ضارقة لإدارة الأ�ضول، 
الأربعاء،  اأم�ض  ال�ضارقة، وبلدية احلمرية �ضباح  ال�ضتثمارية حلكومة  الذراع 

عقداً ل�ضيانة وت�ضليح وقطر كافة مركبات البلدية.
املدفع،  �ضعيد  �ضامل  �ضعادة  بني  احلمرية،  بلدية  مقر  يف  التفاقية  توقيع  مت 
ال�ضام�ضي،  جا�ضم  را�ضد  مبارك  و�ضعادة  “رافد”،  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض 
م��دي��ر ع��ام بلدية احل��م��ري��ة، بح�ضور ع��دد م��ن ك��ب��ار امل���دراء وامل�����ض��وؤول��ني من 
تقدم احللول  على  “رافد”  �ضركة  املدفع حر�ض  �ضامل  �ضعادة  اجلانبني.واأكد 
املحرفني  م��ن  وف��ري��ق  التقنيات  اأح���دث  على  بالعتماد  للمركبات  املبتكرة 
و�ضيانتها  املركبات  بفح�ض  يتعّلق  فيما  العاملية  املعايري  باأف�ضل  اللتزام  مع 
املركبات،  اأ�ضحاب  اإليها  يحتاج  التي  امل�ضاندة  اخل��دم��ات  وتوفري  وت�ضليحها 
م�ضيفاً اأن ال�ضراكة مع بلدية احلمرية �ضت�ضهم يف تو�ضيع نطاق عمل ال�ضركة 
اإىل خمتلف مدن ومناطق اإمارة ال�ضارقة. واأ�ضاف املدفع: “نرحب باملزيد من 
اإمارة ال�ضارقة من اأجل تقدمي  ال�ضراكات مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة يف 
اأف�ضل اخلدمات ملركباتها، ونلتزم دائماً باجلودة والكفاءة وال�ضرعة يف الإجناز، 

واملحافظة على الأ�ضول، وتعزيز اإجراءات ال�ضلمة والأمان«.
التفاقية مع  توقيع هذه  اإن  ال�ضام�ضي  را�ضد جا�ضم  قال مبارك  ناحيته،  من 
واإ�ضلح  �ضيانة  خدمات  على  احل�ضول  احلمرية  لبلدية  يتح  “رافد”  �ضركة 
واحدة  �ضركة  مع  التعامل  خلل  من  واأ�ضرع،  اأ�ضهل  ب�ضكل  مركباتها  اأ�ضطول 
متتلك اخلربة اللزمة يف هذا املجال، م�ضرياً اإىل اأن البلدية تتطلع دائماً اإىل 
توفري اأق�ضى درجات الأمان وال�ضلمة ل�ضائقي مركباتها ومل�ضتخدمي الطريق 

وتقدمي خدماتها التي تلبي احتياجات �ضكان املنطقة. 
اأنواع الإ�ضلحات وال�ضيانة الدورية  بتقدمي كافة  “رافد”  اإىل ذلك، �ضتقوم 
للمركبات وال�ضاحنات والآليات التابعة لأُ�ضطول بلدية احلمرية، مبا يت�ضمن 
اإزالة ال�ضداأ والوقاية منه  حوادث وقطر املركبات، وخدمة الطوارئ، واأعمال 
وذلك يف ور�ضة ال�ضركة الكائنة مبنطقة  يف ج�ضم وهيكل املركبة “ال�ضا�ضيه”، 
العزرة بال�ضارقة، وذلك وفق اأعلى م�ضتوى من اجلودة و�ضرعة الإجناز لكافة 

اخلدمات حمل التعاقد.

الإمارات واأوزبك�صتان توقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم يف قطاعات حيوية

منتدى االأعمال االإماراتي االأوزبكي يخلق م�شارات 
جديدة للتعاون بني �شركات البلدين

تزامنًا مع يوم املراأة الإماراتية

املنطقة احلرة يف مدينة م�شدر تطلق حزمة جديدة خلدمات 
تاأ�شي�ض ال�شركات خم�ش�شة لرائدات االأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلقت املنطقة احلرة يف مدينة م�ضدر حزمة جديدة 
خلدمات تاأ�ضي�ض ال�ضركات خم�ض�ضة لرائدات الأعمال 
يف  الن�ضاء  تديرها  ال��ت��ي  ال�ضركات  من��و  تعزيز  ب��ه��دف 
دولة الإم��ارات. وتاأتي هذه اخلطوة بالتزامن مع يوم 
والذي  اأغ�ضط�ض،   28 ي�ضادف  ال��ذي  الإماراتية  امل��راأة 
واإ�ضراقة  ط��م��وح  “املراأة  ���ض��ع��ار  ال��ع��ام حت��ت  ه���ذا  ي��ق��ام 
“عام  ب���  الح��ت��ف��الت  م��ع  متا�ضياً  وذل���ك  للخم�ضني”، 

اخلم�ضني” واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.  
وقال عبداهلل بالعلء، املدير التنفيذي ملدينة م�ضدر: 
الدور  اأه��م��ي��ة  تاأ�ضي�ضها  منذ  م�ضدر  �ضركة  “اأدركت 
املحوري للمراأة يف جهود بناء م�ضتقبل اأكرث ا�ضتدامة. 
جت�ضيد  على  م�ضدر  مدينة  يف  احل��رة  املنطقة  وتعمل 
ه��ذه ال��ت��وج��ه��ات مب��ا ين�ضجم اأي�����ض��اً م��ع اأه����داف دولة 
الإم��ارات املتمثلة يف حتقيق اأكرب قدر من املوازنة بني 
اجلن�ضني وتعزيز التنمية امل�ضتدامة. ففي عام 2017، 
ت��ع��ه��دت دول����ة الإم�������ارات ب��ت��ق��دمي 50 م��ل��ي��ون دولر 
اأمريكي لدعم �ضندوق مبادرة متويل رائدات الأعمال، 
ريادة  ت�ضجيع  لزيادة  املبادرات  من  العديد  قدمت  كما 
�ضيدات  تاأ�ضي�ض جمل�ض  بينها  الن�ضائية، ومن  الأعمال 

اأعمال اأبوظبي«.
واأكد بالعلء باأن املراأة يف الإمارات ت�ضكل ن�ضبة كبرية 
م��ن ب��ني اأع����داد امللتحقني ب�����ض��وق ال��ع��م��ل، ف�����ض��ًل عن 

خريجي  م��ن   ٪70 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ي�ضكلن  الن�ضاء  اأن 
اجلامعات يف الدولة، م�ضرياً اإىل اأن جامعة حممد بن 
م�ضدر  مدينة  يف  تقع  التي  ال�ضطناعي  للذكاء  زاي��د 
اأخ����رى م��ن اخل��ري��ج��ات، وه���ي تعد  اأع������داداً  �ضت�ضيف 
الذكاء  عليا متخ�ض�ضة يف بحوث  درا�ضات  اأول جامعة 
ال�ضطناعي يف العامل، وهو جمال مهم للغاية يف اإطار 

اجلهود العاملية نحو حتقيق التحول الأخ�ضر. 
عمل  بيئة  توفر  م�ضدر  مدينة  اأن  اإىل  بالعلء  واأ���ض��ار 
اأو  التعليم  ���ض��واء يف جم��ال  للن�ضاء  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
يف قطاع الأعمال، وكذلك تتيح لهن فر�ضة الن�ضمام 
جمال  يف  العاملة  ال�ضركات  من  وا�ضعة  جمموعة  اإىل 
البتكار، وبهذا تعترب املنطقة احلرة يف مدينة م�ضدر 
اأعمالهن  بتاأ�ضي�ض  ال��راغ��ب��ات  للن�ضاء  متميزة  وج��ه��ة 

اخلا�ضة.  
وقالت م�ضرة العامري، مديرة املنطقة احلرة يف مدينة 
م�ضدر بالإنابة: “تويل املنطقة احلرة يف مدينة م�ضدر 
اهتماماً كبرياً باملراأة نظراً مل�ضاهمتها املهمة يف حتقيق 
الأهداف القت�ضادية والتنموية لدولة الإمارات، والتي 
للجميع.  وم�ضتدام  م��زده��ر  م�ضتقبل  بناء  اإىل  ترمي 
وت�ضارك املراأة يف مدينة م�ضدر التي تعد وجهة رائدة 
التي تركز على  والتطوير  البحث  اأن�ضطة  باملنطقة يف 
التقنيات واحللول امل�ضتدامة، بدور رئي�ضي يف ما يتحقق 
من تقدم �ضمن املدينة يف جمالت الذكاء ال�ضطناعي، 
والطاقة النظيفة، وتقنيات الرعاية ال�ضحية، والأمن 

الغذائي، والتنقل، واملياه، والتطوير العقاري امل�ضتدام. 
وامياناً بالدور احليوي للعن�ضر الن�ضائي، تقدم مدينة 
من  ملزيد  تتيح  �ضوف  تناف�ضية  اأع��م��ال  حزمة  م�ضدر 

رائدات الأعمال بتاأ�ضي�ض �ضركاتهن فيها«.
مدينة  يف  احل��رة  املنطقة  “ت�ضم  العامري:  واأ�ضافت 
م�ضدر فريق عمل على م�ضتوى عاٍل من الكفاءة، وهو 
متطلباتهن،  وتلبية  ال�ضيدات  مل�ضاعدة  ا�ضتعداد  على 

�ضواء �ضخ�ضياً اأو عرب الربيد الإلكروين اأو الهاتف اأو 
البوابة الإلكرونية اخلا�ض باملنطقة احلرة«.

بال�ضيدات،  اخلا�ضة  الأع��م��ال  حزمة  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
ع��دداً من حزم  املنطقة احل��رة يف مدينة م�ضدر  توفر 
واملرونة  بالتناف�ضية  تت�ضم  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الأع���م���ال 
بحيث تتنا�ضب مع خمتلف متطلبات اأعمال ال�ضركات، 

�ضواء اجلديدة اأو القائمة.

% من امل�صروع التطويري للمنفذ اإجناز 90 

رئي�ض الهيئة العامة الأمن املنافذ واحلدود واملناطق احلرة يتفقد 
م�شروع حتديث البنية التحتية ملنفذ خطم مالحة احلدودي

••ال�شارقة-الفجر:

املنافذ  العامة لأمن  الهيئة  الظاهري رئي�ض  �ضعادة علي عبيد  اأجرى 
ملنفذ  تفقدية  الأرب��ع��اء جولة  اأم�����ض  �ضباح  احل��رة  واملناطق  واحل���دود 
اإبراهيم  حممد  �ضعادة  ا�ضتقباله  يف  وك��ان  احل����دودي،  ملحة  خطم 

مدراء  من  وع��دد  احل��دودي��ة  والنقاط  املنافذ  ���ض��وؤون  مدير  الرئي�ضي 
الوحدات العاملة يف املنفذ احلدودي.

يف  املحققة  الإجن���از  ن�ضب  على  ال��ظ��اه��ري،  عبيد  علي  �ضعادة  واط��ل��ع 
م�ضروع تطوير البنية التحتية والأنظمة الأمنية الذي تنفذه الهيئة 
املنافذ واحل��دود واملناطق احلرة يف منفذ خطم ملحة  العامة لأمن 

من  �ضعادته  وتعرف  الآن،  حتى   90% اإىل  و�ضلت  والتي  احل���دودي، 
القادمني  ل�ضتقبال  القائمة  ال���ض��ت��ع��دادات  على  املخت�ضة  اجل��ه��ات 
واأ���ض��اد بجهود اجل��ه��ات العاملة يف  املنفذ احل���دودي،  وامل��غ��ادري��ن ع��رب 
املنفذ وما و�ضلت اإليه من جهوزية عالية يف تنفيذ متطلبات معايري 

التدقيق الأمني.

•• اأبوظبي-وام:

عقد يف العا�ضمة الأوزبكية ط�ضقند اأم�ض 
م��ن��ت��دى الأع���م���ال الإم����ارات����ي الأوزب���ك���ي، 
ب��ن طوق  برئا�ضة ك��ل م��ن معايل ع��ب��داهلل 
املري وزير القت�ضاد، ومعايل �ضردار عمر 
زاخوف نائب رئي�ض الوزراء وزير ال�ضتثمار 
والتجارة اخلارجية بجمهورية اأوزبك�ضتان، 
وبح�ضور معايل جم�ضيد كودجاييف وزير 
ال��زراع��ة الأوزب���ك���ي، و���ض��ع��ادة �ضعيد مطر 
اأوزبك�ضتان،  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفري  القمزي 
ومب�����ض��ارك��ة وف����د ر���ض��م��ي وجت�����اري رفيع 
الإم���ارات �ضم ممثلني  دول��ة  امل�ضتوى من 
و�ضهد  وخ��ا���ض��ة،  حكومية  ج��ه��ة   19 ع��ن 
اأعمال املنتدى اأكرث من 100 �ضخ�ض من 

امل�ضوؤولني ورجال الأعمال من اجلانبني.
ث��م��ار وخمرجات  اإح�����دى  امل��ن��ت��دى  وي��ع��د 
القت�ضادية  اللجنة  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال���دورة 
امل�����ض��رك��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
اأبريل 2021 برئا�ضة كل من معايل عبد 
اهلل بن طوق املري وزير القت�ضاد ومعايل 

�ضردار عمر زاخوف.
و�ضهد املنتدى توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم يف املجالت التجارية وال�ضتثمارية 
القطاعات  م����ن  ع�����دد  يف  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 

لإن�ضاء  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   : منها  احل��ي��وي��ة 
البلدين،  ب���ني  م�����ض��رك  اأع���م���ال  جم��ل�����ض 
اأوزبك�ضتان  ان�ضمام  ب�ضاأن  تفاهم  ومذكرة 
اللوج�ضتي  ال�����ض��ف��ر  ج�����واز  ب��رن��ام��ج  اإىل 
ال��ع��امل��ي ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه دول����ة الإم�������ارات، 
ومذكرة تفاهم ب�ضاأن التعاون القت�ضادي 
مل�ضروع  ا�ضتثمار  واتفاقية  الطرفني،  بني 

م�ضرك يف جمال الزراعة يف اأوزبك�ضتان.
وركزت اأعمال املنتدى على تطوير التعاون 
ونظريتها  الإم����ارات����ي����ة  ال�������ض���رك���ات  ب���ني 
والتعاون  لل�ضتثمار  ودعوتهم  الأوزبكية 
التجاري يف عدد من القطاعات والأن�ضطة 
والأمن  ال��زراع��ة  مثل  املهمة  القت�ضادية 
وال�ضناعات  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال��غ��ذائ��ي 
وال�ضياحة  ال�ضحية  وال��رع��اي��ة  ال��دوائ��ي��ة 
امللب�ض  و�ضناعة  اللوج�ضتية  والعمليات 
والتعدين وتكنولوجيا املعلومات والقطاع 

املايل وامل�ضريف.
واتفق اجلانبان الإماراتي والأوزبكي على 
خلل  احل��ك��وم��ي  التن�ضيق  ج��ه��ود  تكثيف 
الت�ضهيلت  كافة  لتقدمي  املقبلة  املرحلة 
البلدين  ل�������ض���رك���ات  امل���ط���ل���وب  وال����دع����م 
وا�ضتثماراتها  التجارية  اأن�ضطتها  لزيادة 

وم�ضاريعها املتبادلة يف هذه املجالت.
واأكد معايل عبداهلل بن طوق اأن اأوزبك�ضتان 

�ضريك رئي�ضي لدولة الإمارات على م�ضتوى 
اأوا�ضر  اآ�ضيا الو�ضطى، وجتمعهما  منطقة 
واحل�ضاري  ال��ث��ق��ايف  والن���ت���م���اء  الأخ������وة 
البلدين  ع����لق����ات  و����ض���ه���دت  امل�������ض���رك، 
ب��ف�����ض��ل الدعم  ���ض��ري��ع��اً  ت��ن��ام��ي��اً  م����وؤخ����راً 
البلدين،  قيادتي  م��ن  امل�ضركة  والإرادة 
وح��ق��ق اجل��ان��ب��ان ت��ع��اون��اً ا���ض��رات��ي��ج��ي��اً يف 
عدد من القطاعات والأن�ضطة القت�ضادية 
البلدين،  اهتمامات  �ضمن  الأول��وي��ة  ذات 
م��وؤك��داً حر�ض دول��ة الإم���ارات على تنمية 
هذه ال�ضراكة اإىل م�ضتويات اأعلى وتو�ضيع 
تخدم  ج��دي��دة  جم���الت  لت�ضمل  نطاقها 

خطط التنمية امل�ضتقبلية للبلدين.
الأعمال  م��ن��ت��دى  “ وف���ر   : معاليه  وق���ال 
الأهمية  بالغة  الأوزبكي من�ضة  الإماراتي 
م�ضركة  م���ن خ��لل��ه��ا خ��ط��ط��اً  ط��رح��ن��ا 
التعاون  مل�����ض��ارات  البلدين  حكومتي  ب��ني 
زيادة  يخ�ض  فيما  �ضيما  ول  امل�ضتقبلية، 
ال�ضلع  ���ض��ل��ة  ال���ت���ج���اري وت��ن��وي��ع  ال���ت���ب���ادل 
واخلدمات التي تقوم عليها جتارة البلدين 
لت�ضمل اأن�ضطة ومنتجات جديدة، وحتفيز 
اأ�ضواق  يف  واملتبادلة  الثنائية  ال�ضتثمارات 
البلدين، وخلق قنوات توا�ضل مبا�ضرة بني 
اأمامها  الفر�ضة  واإتاحة  البلدين،  �ضركات 
ذات  وامل�ضاريع  ال�ضتثمارات  على  للتفاق 

املقبلة،  امل��رح��ل��ة  ال���واع���دة خ���لل  الآف�����اق 
والطاقة  ال���زراع���ة  جم���الت  يف  �ضيما  ول 
وال�ضياحة وعمليات املوانئ اجلافة والدعم 
ال�ضغرية  وامل�ضاريع  والطريان  اللوج�ضتي 

واملتو�ضطة«.
واأك�����د م��ع��ايل ����ض���ردار ع��م��ر زاخ�����وف على 
دولة  بني  الثنائية  العلقات  ومتانة  ق��وة 
الإمارات واأوزبك�ضتان، حيث اتخذ البلدان 
العلقات  وتعزيز  دع��م  يف  مهمة  خطوات 
التجاري  امل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى  الق��ت�����ض��ادي��ة 
املا�ضية،  ال�����ض��ن��وات  خ���لل  وال���ض��ت��ث��م��اري 
الإماراتي  الأعمال  اأن منتدى  اإىل  م�ضرياً 
الأوزب���ك���ي اأظ��ه��ر ال��ف��ر���ض ال���واع���دة ملزيد 
التجارية  التبادلت  حجم  يف  التو�ضع  من 
البلدين.  ب��ني  ال�ضتثمارية  وال�����ض��راك��ات 
علقاتنا  اأوج����دت  لقد   “ معاليه:  وق���ال 
ال�ضريع  ل��ل��ت��ط��ور  م��ت��ي��ًن��ا  اأ���ض��ا���ًض��ا  ال��ق��وي��ة 
القطاع  م��ن  امل�ضتثمرين  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
اخل��ا���ض ورج���ال الأع��م��ال م��ن اجلانبني، 
امل�ضتثمرين  ل��دع��م  ا���ض��ت��ع��داد  على  ون��ح��ن 
الفر�ض  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  الإم���ارات���ي���ني يف 

املتاحة وتطوير اأعمالهم يف اأوزبك�ضتان«.
عمل  خ���ط���ط  امل���ن���ت���دى  ط�����رح  ذل������ك،  اإىل 
القت�ضادية  ال�ضراكة  اأطر  لتنمية  جديدة 
خلل مرحلة ما بعد كوفيد-19، وزيادة 

التبادل التجاري، مع الركيز على ت�ضهيل 
اأ�ضواق  اإىل  الإم���ارات���ي���ة  ال�������ض���ادرات  ن��ف��اذ 
ال�ضركات  ا�ضتثمارات  وتنمية  اأوزبك�ضتان 
الأوزبكية،  امل���دن  ع��دد م��ن  الإم��ارات��ي��ة يف 
الإماراتية  ال�ضركات  من  مزيد  وت�ضجيع 
والأوزبكية على ا�ضتك�ضاف الفر�ض املتاحة 

يف اأ�ضواق البلدين .. 
املوقعة  التفاقيات  اأهمية  اجلانبان  واأك��د 
البلدين  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ض��راك��ة  لتنمية 
بينهما  القت�ضادي  التعاون  اآفاق  وتو�ضيع 

خلل املرحلة املقبلة.
التجاري  ال�ضريك  الإم�����ارات  دول���ة  وت��ع��د 
باأكرث  وت�ضتاأثر  لأوزبك�ضتان،  عربياً  الأول 
ال�����دول  م����ع  م����ن جت���ارت���ه���ا   50% م����ن 
اخلارجية  التجارة  قيمة  وبلغت  العربية، 
 400 ن��ح��و  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  النفطية  غ��ري 
درهم  مليار   1.5/ اأمريكي  دولر  مليون 
اإم���ارات���ي/ خ��لل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي 2020. 
بني  املتبادلة  ال�ضتثمارات  حجم  بلغ  كما 
دولر  م��ل��ي��ار   3.8 م���ن  اأك�����رث  اجل��ان��ب��ني 
اأمريكي، %97 منها ا�ضتثمارات اإماراتية 
يف اأوزبك�ضتان، وت�ضمل عدداً من القطاعات 
ال��ع��ق��ارات وجت���ارة اجلملة  احل��ي��وي��ة مثل 
والأن�ضطة  والتخزين  والنقل  والتجزئة 

املهنية والعلمية والتقنية.

- ابن طوق : اأوزبك�صتان �صريك اقت�صادي رئي�صي لالإمارات يف و�صط اآ�صيا  
- زاخوف: اأوجدت عالقاتنا القوية مع الإمارات اأ�صا�ًصا متيًنا للتطور ال�صريع والتعاون 
- الإمارات واأوزبك�صتان تتفقان على اإن�صاء جمل�ص اأعمال وتعلنان عن اإطالق 

م�صروع ا�صتثماري م�صرتك يف جمال الزراعة يف اأوزبك�صتان
- اأوزبك�صتان تن�صم اإىل برنامج جواز ال�صفر اللوج�صتي العاملي الذي اأطلقته 

الإمارات بهدف تنمية وتي�صري التجارة بني البلدين
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املال والأعمال

�شركة اأملانية تفوز مب�شابقة اأف�شل �شركة نا�شئة مبتكرة خالل معر�ض ال�شرق االأو�شط للطاقة 2021 

عر لقاءات تفاعلية وافرتا�صية تناق�ص اأهم الق�صايا وت�صعى لإيجاد احللول لكرى التحديات

جل�شات »املنتدى العاملي االأفريقي لالأعمال« تبحث اآفاق تعزيز التعايف االقت�شادي 
واال�شتفادة من الفر�ض اال�شتثمارية يف مرحلة ما بعد كوفيد- 19

تعاون بني االحتاد الهند�شية و»اإ�شرائيل ل�شناعات الف�شاء« 
لتحويل طائرات امل�شافرين اإىل طائرات �شحن

•• اأبوظبي-وام:

�ضراكة  ت���وق���ي���ع  ع����ن  ال��ه��ن��د���ض��ي��ة  الحت�������اد  اأع���ل���ن���ت 
الف�ضاء  ل�ضناعات  اإ�ضرائيل  �ضركة  مع  ا�ضراتيجية 
بهدف حتويل طائرات امل�ضافرين اإىل طائرات �ضحن 

.300ER-777 من طراز بوينغ
وت�ضتفيد الحتاد الهند�ضية من خرباتهم وقدراتهم 
الوا�ضعة املتخ�ض�ضة يف حتويل طائرات بوينغ 777-
وخلل املرحلة الأوىل من ال�ضراكة،   .300ERSF
�ضتقوم الحتاد الهند�ضية بت�ضهيل خطني من خطوط 
العديد من عمليات حتويل  ت�ضتوعب  التي  التحويل 

الطائرات كل عام .
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  دوغ��ل���ض،  ت��وين  وق��ال 
الحتاد للطريان: “ ل تعترب طائرات بوينغ 777-

متثل  ب��ل  فح�ضب،  للعملء  ج��اذب��ة   300ERSF
وذل���ك لكونها الأك���رب يف  ك��ب��رياً  تقنياً  اأي�����ض��ا جن��اح��اً 
فئتها التي تقدم حلول �ضحن وا�ضعة النطاق. وت�ضهم 
هذه الطائرة يف تلبية الطلب، كما تعد الأكرث ربحية 
من  لعملئنا  مبتكرة  حلوًل  وتقدم  للبيئة  و�ضداقة 
و�ضيلة مم��ت��ازة للرتقاء  ال��ط��ريان، ومت��ث��ل  ���ض��رك��ات 

مب�ضتوى القيمة لأعمالنا.«.
من جهته، قال عبداخلالق �ضعيد، الرئي�ض التنفيذي 
�ضركة  م��ع  �ضراكتنا  ت�ضهم   “  : الهند�ضية  ل��لحت��اد 
من  قدراتنا  تعزيز  يف  الف�ضاء،  ل�ضناعات  اإ�ضرائيل 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة امل���اه���رة وت��ر���ض��ي��خ م��ك��ان��ة الحت����اد 
ال��ه��ن��د���ض��ي��ة ك��اأح��د م��راك��ز ال��ت��م��ّي��ز يف اأب��وظ��ب��ي، مبا 
 .2030 لأبوظبي  القت�ضادية  الروؤية  مع  يتما�ضي 
ب���رن���ام���ج حت���وي���ل طائرات  ال��ت��زام��ن��ا جت����اه  وي����وؤك����د 
قدرة  يف  ثقتنا  على  �ضحن  ط��ائ��رات  اإىل  امل�ضافرين 
طويلة  القيمة  لتقدمي  الف�ضاء  ل�ضناعات  اإ�ضرائيل 
الأ�ضطول  يف   300ERSF-777 لأ�ضطول  امل��دى 

العاملي ».
وبدوره قال بواز ليفي، الرئي�ض والرئي�ض التنفيذي 
اتفاق  اأ�ضهم   “ الف�ضاء:  ل�ضناعات  اإ�ضرائيل  ل�ضركة 
الفر�ضة  الف�ضاء  اإ�ضرائيل ل�ضناعات  اأبراهام يف منح 
نعمل يف  املنطقة، حيث  العاملية يف  اأن�ضطتها  لتو�ضيع 

ال��ع��امل. وميثل تاأ�ضي�ض  100 دول��ة ح��ول  اأك��رث م��ن 
موقع التحويل بال�ضراكة مع الحتاد الهند�ضية �ضهادة 
قوية على متانة العلقات مع دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وت��ع��زي��ز ح�����ض��ورن��ا يف امل��ن��ط��ق��ة. واإن��ن��ي على 
اإب��رام مزيد من  اإىل  ب��اأن هذه التفاقية �ضتوؤدي  ثقة 
الذي  الأمر   ، املحلية  ال�ضركات  ال�ضراكة مع  علقات 
�ضي�ضهم يف تعزيز اأعمالنا على �ضعيد املنطقة.” من 
التنفيذي  الرئي�ض  نائب  يو�ضف ميلمد،  قال  جهته 
واملدير العام يف �ضركة اإ�ضرائيل ل�ضناعات الف�ضاء: “ 
بداأت جمموعة الطريان التابعة لإ�ضرائيل ل�ضناعات 
الأ�ضطول  م����زود خل���دم���ات حت��وي��ل  اأك����رب  ال��ف�����ض��اء، 
الهيكلي  التحويل  عملية  يف  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على 
بالتعاون  وذل����ك   300ERSF-777 ل��ط��ائ��رات 
مهنية  حلول  توفري  يف  ي�ضهم  مب��ا   GECAS م��ع 
رائدة لقطاع ال�ضحن اجلوي. وعلى مدار الكثري من 
م�ضتويات  اأع��ل��ى  الهند�ضية  الحت���اد  نالت  ال�ضنوات، 
التابعة  ال���ط���ريان  امل��ه��ن��ي م���ن جم��م��وع��ة  ال��ت��ق��دي��ر 
اتفاق  وبف�ضل  الف�ضاء.  ل�ضناعات  اإ�ضرائيل  ل�ضركة 
اأبراهام، فقد متكنا من لقاء مديري ال�ضركة مبا�ضرة 
والطلع على قدراتهم وتفانيهم، كما �ضهدنا قدرات 

ال�ضركة الكبرية يف جمال �ضيانة الطائرات«.
واأ�ضاف : “ ل �ضك اأنه �ضيتم اإبرام اتفاقيات اإ�ضافية 
مع ال�ضركات يف املنطقة يف اأعقاب هذه التفاقية، مبا 
اأتوجه  اأن  واأود  املعنية.  الأط���راف  على  بالنفع  يعود 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  دوغ���ل����ض،  ت���وين  اإىل  ب��ال�����ض��ك��ر 
مل��ج��م��وع��ة الحت�����اد ل��ل��ط��ريان، وع��ب��داخل��ال��ق �ضعيد 
جلهودهم   ، الهند�ضية  ل��لحت��اد  التنفيذي  الرئي�ض 
يف اإجناح اتفاقية التعاون الأوىل بني �ضركة اإ�ضرائيل 
واأت�ضوق  ال��ه��ن��د���ض��ي��ة.  ال��ف�����ض��اء والحت����اد  ل�����ض��ن��اع��ات 
املحولة من  الطائرات  فيها  التي حتلق  اللحظة  اإىل 
طراز بوينغ 300ERSF-B77، يف ال�ضماء وذلك 
خدمة  على  والعمل  الهند�ضية  الحت��اد  مع  بالتعاون 

مزيد من العملء يف جميع اأنحاء العامل«.
ل�ضناعات  اإ�ضرائيل  �ضركة  اأعلنت   ،2019 ع��ام  ويف 
الطريان  اإلكريك خلدمات  و�ضركة جرنال  الف�ضاء 
عن اإطلق برنامج بوينغ 300ERSF-777، وهو 

اإىل  امل�ضافرين  ط��ائ��رات  حتويل  اإىل  يهدف  برنامج 
 ’The Big Twin عليه  ويطلق  �ضحن  طائرات 
يف اإ�ضارة اإىل اإمكانياته يف حتويل اأكرب طائرات �ضحن 

ثنائية املحرك.
وف��ي��م��ا األ��ق��ت ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ب��ظ��لل��ه��ا ع��ل��ى قطاع 

الطريان، اأ�ضهمت عمليات ال�ضحن يف معادلة اخل�ضائر، 
بف�ضل الدور احليوي الذي قامت به يف ت�ضهيل حركة 
ال�ضناعة  توقعات  اأظهرت  وعليه،  الدولية.  التجارة 
زيادة يف حجم الطلب على طائرات ال�ضحن عري�ضة 

البدن ذات القدرة ال�ضتيعابية طويلة املدى.

•• دبي-الفجر: 

 ،Pineberry ب��ريي  باين  �ضركة  ف��ازت 
العا�ضمة  �ضركة برجميات مقرها يف  وهي 
الن�ضخة  مب�������ض���اب���ق���ة  ب����رل����ني  الأمل�����ان�����ي�����ة 
الف���را����ض���ي���ة مل��ع��ر���ض ال�������ض���رق الأو����ض���ط 
نا�ضئة  �ضركة  كاأف�ضل  العام  لهذا  للطاقة 
بني  �ضديدة  مناف�ضة  بعد  الطاقة  حللول 
ملدة  ا�ضتمرت  العاملية  النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات 
الن�ضخة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن  اأ���ض��اب��ي��ع  اأرب���ع���ة 

الفرا�ضية للمعر�ض.
تاأ�ض�ضت �ضركة باين بريي يف عام 2020، 
وه����ي ي���وف���ر ن��ظ��اًم��ا اأ���ض��ا���ض��ًي��ا ف���ري���ًدا من 
الإلكرونية  ال�ضحابة  ع��ل��ى  ق��ائ��ًم��ا  ن��وع��ه 
للجهات  خ�ضي�ضاً  م�ضمم  واح���د  يف  ال��ك��ل 
اإىل  الو�ضول  م�ضاحة  توحد  التي  الفاعلة 
الطاقة، حيث ميكن الآن ملطوري ال�ضبكات 

ال�ضغرية وامل�ضغلني ومقدمي التكنولوجيا 
وم�ضنعي اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية املنزلية 
وم���وزع���ي امل��ي��ل الأخ�����ري وم�����ض��ت��خ��دم��ي اأو 
اإدارة  للطاقة”  املنتج  “ال�ضتخدام  موردي 
و�ضهل  الإمكانات  متعدد  اأعمالهم يف جهاز 
ال�ضتخدام وحل برجمي قابل للتخ�ضي�ض 

بالكامل.
الو�ضول  ت�ضريع  يف  ال�ضركة  مهمة  تتمثل 
النا�ضئة  الأ���ض��واق  يف  النظيفة  الطاقة  اإىل 
متكن  اإنها  الرقمية.  اخلدمات  خ��لل  من 
اإىل  ال��و���ض��ول  م��ن  الرئي�ضيني  ال��لع��ب��ني 
مركزية  من�ضة  يف  اأعمالهم  لإدارة  الطاقة 
املنتج  لل�ضتخدام  العنان  واإط��لق  واح��دة 
اإذ  للطاقة واإح��داث تاأثري قابل للتطوير.، 
للتخ�ضي�ض  قابل  ب��ريي  باين  برنامج  اأن 
و�ضهل  معقولة  وباأ�ضعار   100% بن�ضبة 

ال�ضتخدام.

فريدري�ض،  داين  ق����ال  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  وب���ه���ذه 
امل�ضارك  وامل���وؤ����ض�������ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
اختيارنا  “ي�ضرفنا  ب���ريي:  ب��اي��ن  ل�ضركة 
كاأف�ضل مبتكر من بني العديد من الأفكار 
ال��روي��ج يف م�ضابقة  ك��ان  امل��ت��ط��ورة، حيث 
اأف�����ض��ل ���ض��رك��ات ال��ط��اق��ة ال��ن��ا���ض��ئ��ة خلل 
احلدث الفرا�ضي ملعر�ض ال�ضرق الأو�ضط 
منحنا  حيث  للغاية  قّيمة  جتربة  للطاقة 
من  ك��ب��رية  �ضبكة  اإىل  ال��و���ض��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
املحتملني  امل�ضتثمرين والعملء وال�ضركاء 
مما ل �ضك فيه اأن م�ضادر الطاقة املتجددة 
�ضتت�ضدر و�ضائل الو�ضول ال�ضامل للطاقة 

والتنمية الب�ضرية يف ال�ضنوات القادمة«.
واأ�ضاف فريدري�ض قائًل: “ نتيح للعبني 
ال��ط��اق��ة م��ن خ���لل من�ضة  اإىل  ال��و���ض��ول 
“كل �ضيء كخدمة” من �ضركة باين بريي 
القابلة للتخ�ضي�ض لتو�ضيع نطاق اأعمالهم 
وت���اأث���ريه���م، وع����لوة ع��ل��ى ذل���ك فيمكنهم 
ت��ق��دمي خ��دم��ات اإ���ض��اف��ي��ة لتح�ضني  اأي�����ض��اً 
احلياة مثل املاء كخدمة والتربيد كخدمة 

وكل ذلك فقط ب�ضغطة زر.
“يعد  بالقول:  حديثه  فريدري�ض  واختتم 
نا�ضئة  ���ض��رك��ة  اأف�������ض���ل  ال���ف���وز مب�����ض��اب��ق��ة 
مهًما  اإجن��������ازاً  ���ا  اأي�������ضً ال���ط���اق���ة  يف جم����ال 
اأ،  ال�ضل�ضلة  التمويل من  للتح�ضري جلولة 
حتقيق  من  اأخ��رى  خطوة  �ضتقربنا  والتي 
حياة  يف  تغيري  اإح���داث  يف  املتمثلة  روؤي��ت��ن��ا 
 2030 عام  بحلول  �ضخ�ض  مليون   200
اأه��داف الأمم  14 هدًفا من  وامل�ضاهمة يف 
حياة  فلنغري  امل�ضتدامة،  للتنمية  املتحدة 

املليني مًعا!«.

بالتزامن  امل�ضابقة  اإقامة هذه  هذا وقد مت 
ال�ضرق  ملعر�ض  الف��را���ض��ي��ة  الن�ضخة  م��ع 
الأو�ضط للطاقة 2021، حيث متت اإدارته 
فينت�ضرز  كلمييت  ج��ري��ن  م��ع  بال�ضراكة 
وبرعاية �ضنايدر اإلكريك للأ�ضبوع الثالث 
ت��وف��ر ه���ذه امل�ضابقة  ال���ت���وايل، ح��ي��ث  ع��ل��ى 
من�ضة مثالية لل�ضركات النا�ضئة العاملية يف 
جمال الطاقة لعر�ض ابتكاراتها اأمام جلنة 

من امل�ضتثمرين وخرباء ال�ضناعة.
اختيارهم  مت  ال��ذي��ن  املتقدمني  على  ك��ان 
مدته  عر�ض  تقدمي  املخت�ضرة  القائمة  يف 
خم�ض دق��ائ��ق اأم���ام جلنة م��وؤل��ف��ة م��ن 13 
ح��ك��م��اً ان��ت��ه��ت اأح��داث��ه��ا ب��ف��وز ���ض��رك��ة باين 
ب����ريي ب��امل�����ض��اب��ق��ة.وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، قال 
األيك�ض معلوف، مدير الت�ضالت املوؤ�ض�ضية 
لدى  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  ملنطقة 
اإل��ك��ري��ك واأح�����د الرعاة  ���ض��ن��اي��در  ���ض��رك��ة 
الرئي�ضيني ملعر�ض ال�ضرق الأو�ضط للطاقة 
النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  م�����ض��اب��ق��ة  يف  واحل���ك���م 
جودة  م��ن  “انطلًقا  ال��ط��اق��ة:  جم���ال  يف 
اأولئك  و�ضغف  الأف��ك��ار  واإب����داع  امل�����ض��ارك��ات 
بالطاقة  املتعلقة  املفاهيم  يقدمون  الذين 
ال�ضحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  فنحن  امل��ت��ج��ددة 
م��ع��ل��وف قائًل:  اأم��ي��ن��ة«.واأ���ض��اف  اأي����ٍد  ويف 
“كان املتاأهلون للت�ضفيات النهائية يف غاية 
الروعة، مع طرح بع�ض الأفكار الرائعة التي 
لديها القدرة على تغيري قواعد اللعبة على 
برزت  امل��ط��اف  نهاية  ويف  ال��ع��امل،  م�ضتوى 
ك��ف��ك��رة عملية وفعالة  ب���ريي  ب��اي��ن  ���ض��رك��ة 
الطاقة  اإىل  بالو�ضول  الأمر  يتعلق  عندما 

يف الأ�ضواق النا�ضئة«.

مديرة  كونيت�ضنا،  ك��ل��ودي��ا  علقت  ب��دوره��ا 
قائلة:”  للطاقة  الأو���ض��ط  ال�ضرق  معر�ض 
�ضركة  ل��دى  املبتكر  الفريق  نهنئ  اأن  “نود 
باين بريي فقد قدموا منتًجا رائًعا �ضيدعم 
الطاقة  اإىل  ال���و����ض���ول  وي���وف���ر  ���ض��ك  ب���ل 
قادمة  عديدة  ل�ضنوات  الأ�ضخا�ض  ملليني 
يف  م�ضريتهم  متابعة  اإىل  ب�ضغف  ونتطلع 

ال�ضنوات القادمة«.
ملعر�ض  الف���را����ض���ي  احل�����دث  ا���ض��ت��ق��ط��ب 
العام  ل���ه���ذا  ل��ل��ط��اق��ة  الأو������ض�����ط  ال�������ض���رق 
 164 11،000 م�ضارك ومتخ�ض�ض من 
دول����ة ح���ول ال���ع���امل، م���ع ت�����ض��ل��ي��ط ال�ضوء 
ع��ل��ى اآخ����ر واأح������دث الأف���ك���ار والجت���اه���ات 
رئي�ضية  ق��ط��اع��ات  اأرب�����ع  يف  والب���ت���ك���ارات 
ك���ًل من:  ذل���ك  ال��ط��اق��ة، مب��ا يف  ل�ضناعة 
والنقل  وال���ن���ظ���ي���ف���ة  امل����ت����ج����ددة  ال���ط���اق���ة 
والحتياطية  احلرجة  والطاقة  والتوزيع 

وا�ضتهلك الطاقة واإدارتها.
للمعر�ض  الف��را���ض��ي  احل���دث  �ضهد  كما 
املحادثات  ذل���ك  يف  مب���ا  ج��ل�����ض��ة   85 ع��ق��د 
التفاعلية  امل�����ض��ت��دي��رة  وامل����وائ����د  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
القيادة الفكرية  النقا�ض وجل�ضات  وحلقات 
اإج����راء اأكرث  وامل��ق��اب��لت ع��ن ب��ع��د، كما مت 
�ضركة   164 بوا�ضطة  ات�ضال   7300 من 
عار�ضة تاأكيًدا على اأهمية تطوير الأعمال 

واإجراء ات�ضالت مفيدة وفعالة.
معر�ض  من  احلية  الن�ضخة  اإقامة  و�ضيتم 
املمتدة  الفرة  يف  للطاقة  الأو�ضط  ال�ضرق 
من 7 اإىل 9 مار�ض 2022 يف مركز دبي 
العاملي حتت رعاية وزارة الطاقة  التجاري 

والبنية التحتية.

•• دبي-الفجر:

تبحث فعاليات الدورة ال�ضاد�ضة للمنتدى العاملي 
الأف��ري��ق��ي ل��لأع��م��ال ال��ت��ي تنظمها غ��رف��ة دب��ي و 
تقود  “التجارة  �ضعار  حتت  دب��ي   2020 اإك�ضبو 
الت�ضورات  القت�ضادية”،  ال��ت��ح��ولت  م�ضتقبل 
الأفريقية  ال��ق��ارة  دول  لق��ت�����ض��ادات  امل�ضتقبلية 
وفر�ض النمو والتطور يف ظل املتغريات احلالية، 
العلقات  ت��ع��زي��ز  اآف����اق  مناق�ضة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
دبي  ب��ني  وال�ضتثمارية  والقت�ضادية  التجارية 
وال���ق���ارة ال�����ض��م��راء يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ك��وف��ي��د – 

.19
و�ضركز جل�ضات املنتدى الذي ينظم حتت رعاية 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل”، و�ضمن فعاليات اإك�ضبو 2020 
امل��ق��ب��ل، على عدد  اأك��ت��وب��ر  13 و14  ي��وم��ي  دب��ي 
ياأتي  وال��ت��ي  امل��ه��م��ة،  والق�ضايا  امل��و���ض��وع��ات  م��ن 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ب��ن��ي  ت�����ض��ري��ع  مقدمتها  يف 
واآفاق دعم البتكار واآليات تعزيز الأمن الغذائي 
اآفاق  ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ب��ح��ث  امل�����ض��ت��دام،  وال��ت��م��وي��ل 
لل�ضناعة  والتحول  الذكي  امل�ضتقبل  اقت�ضاد  بناء 

لتعزيز التعايف القت�ضادي.
وق���ال ���ض��ع��ادة ح��م��د م��ب��ارك ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر عام 
غرفة دبي: “ياأتي انعقاد املنتدى العاملي الأفريقي 
للأعمال يف الوقت الذي ت�ضهد فيه القت�ضادات 
ح��ول ال��ع��امل ت��وج��ه��اً نحو ال��ت��ع��ايف م��ن تداعيات 
اأن ي�ضكل  �ضاأنه  وال��ذي من   ،19 – اأزم��ة كوفيد 
امل�ضتقبلية  الت�ضورات  ر�ضم  يف  عملية  م�ضاهمة 
القارة  ودول  دب���ي  ب��ني  الق��ت�����ض��ادي��ة  ل��ل��ع��لق��ات 
ال�ضتثمارية  الفر�ض  م��ن  وال�ضتفادة  ال�ضمراء 
الأع��م��ال يف  اأم��ام قطاعات  �ضتتاح  التي  ال��واع��دة، 

هذه املرحلة«.
“يحر�ض امل��ن��ت��دى يف  واأ����ض���اف ���ض��ع��ادت��ه ق��ائ��ًل: 
التي  الق�ضايا  جميع  بحث  على  العام  ه��ذا  دورة 
ت�ضهم يف تعزيز فر�ض التعايف وجتاوز التحديات 
القت�ضادي  النمو  حتقيق  تعوق  التي  والعقبات 
التي متكن  واإيجاد احللول  الأفريقية،  الدول  يف 
واملتغريات  ال��ف��ر���ض  جميع  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  م��ن 
مع  العاملية،  الأ�ضواق  على  للنفتاح  القت�ضادية 
الأ�ضواق  ا�ضتعادة  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  الأ���ض�����ض  و���ض��ع 
املناطق  اأه���م  ك��اأح��د  العاملية  ملكانتها  الأف��ري��ق��ي��ة 

ال�ضتثمارية يف العامل«.
“القت�ضاد امل�ضتقبلي قائم  وتابع �ضعادته قائًل: 

احللول  وتبني  التقنيات  اأح���دث  ا�ضتخدام  على 
ال��رق��م��ي��ة، وم��ن ه��ن��ا  ف���اإن امل��ن��ت��دى ميثل فر�ضة 
وتبني  الق�ضايا،  ه��ذه  ملناق�ضة  نوعها  من  فريدة 
رقمية  اقت�ضادية  بيئة  توفري  بهدف  البتكارات 
وتطوير  النمو  وت��رية  ت�ضريع  يف  ت�ضهم  متطورة 

جمتمع الأعمال يف اأفريقيا«.

توفري بيئات اقت�صادية مرنة 
و�ضت�ضهد اأوىل جل�ضات املنتدى نقا�ضات تركز على 
اآليات  اإي��ج��اد  و�ضبل  ال��ع��امل��ي  القت�ضاد  م�ضتقبل 
مرنة  اقت�ضادية  بيئة  توفري  على  تعمل  جديدة 
يف ظل املتغريات املت�ضارعة التي ي�ضهدها العامل، 
اأن����ه م��ع ب���دء ان��ت�����ض��ار اجل��ائ��ح��ة وتاأثريها  ح��ي��ث 
املبا�ضر على العمليات التجارية، �ضهدت التدفقات 
ال�ضتثمارية الأجنبية اإىل اأفريقيا تباطاأ ملحوظاً 
العاملية،  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  ت��دخ��ل  اإىل  اأدى 
النهو�ض  اآف���اق  بحث  امل��ن��ت��دى  خ��لل  �ضيتم  كما 
اأف��ري��ق��ي��ا ع��ن ط��ري��ق ت�ضليط  ب��اق��ت�����ض��ادي��ات دول 
ال�ضوء على الفر�ض ال�ضتثمارية، وتبني �ضيا�ضات 
جديدة تعمل على حتفيز ريادة الأعمال يف القارة 

ال�ضمراء.
و�ضي�ضم املنتدى جل�ضات حوارية تركز على اإيجاد 

وال�ضتفادة  القت�ضاد  عجلة  لدفع  عملية  حلول 
�ضركات  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
وه��ي��ئ��ات اأف��ري��ق��ي��ة اأث��ب��ت��ت ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تطوير 
اأعمالها بال�ضكل الأمثل، كما �ضيتم اثراء  هيكلية 
احل�����وار ع���ن ط��ري��ق ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ربط 
الأ�ضواق العاملية بالأ�ضواق الأفريقية، وذلك عرب 
متكاملة  حتتية  بنية  لبناء  عملية  خطط  و�ضع 
تخدم الأهداف القت�ضادية لدول القارة اأفريقية، 
من خلل الركيز على دور املوانئ و�ضبكة الطرق 
رئ��ي�����ض��ي��ة لعملية  ك��رك��ائ��ز  احل��دي��ث��ة وامل����ط����ارات 

التطوير القت�ضادي. 
ودمج  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  دور  مناق�ضة  �ضتتم  ك��م��ا 
ال�ضباب يف عملية التطوير القت�ضادي عن طريق 
اإتاحة الفر�ض و�ضياغة �ضيا�ضات تعليمية ع�ضرية 
من  وتنمي  اجل��دي��د  اجليل  اإمكانيات  م��ن  تطور 

مهاراتهم ملواكبة الأهداف القت�ضادية املرجّوة.
ويناق�ض املنتدى م�ضائل تبني البتكارات واحللول 
ال��رق��م��ي��ة ب��ه��دف ب��ن��اء اق��ت�����ض��اد رق��م��ي متكامل 
واملواهب  اخل��ربات  اأف�ضل  ا�ضتقطاب  طريق  عن 
والكفاءات، حيث �ضيتم ا�ضتعرا�ض املواهب املميزة 
التي لعبت دوراً مهماً يف بيئة الأعمال الأفريقية 
القدرة  رف��ع  يف  ي�ضاهم  مبا  تنميتها  �ضبل  وبحث 

التناف�ضية لل�ضركات الأفريقية.
حلول  ا�ضتخدام  على  ال�ضوء  املنتدى  و�ضي�ضلط 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ب���ه���دف ت��ع��زي��ز الأم����ن 
ال���غ���ذائ���ي ع����ن ط���ري���ق خ��ف�����ض الع���ت���م���اد على 
الزراعية  التكنولوجيا  اآليات  وتطبيق  ال�ضترياد 
لل�ضركات  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة 
الإماراتية التي حققت نتائج باهرة على م�ضتوى 
الزراعية  التكنولوجية  اعتمادها على  املنطقة يف 

املائية لإنتاج املحا�ضيل على مدار العام.
ال�ضتفادة  اآل���ي���ات  ع��ل��ى  امل��ن��اق�����ض��ات  ���ض��رك��ز  ك��م��ا 
اأثبتت  ال��ت��ي  الناجحة  الإم��ارات��ي��ة  التجربة  م��ن 
اأن��ه��ا من���وذج اق��ت�����ض��ادي ي��ح��ت��ذى ب���ه، ح��ي��ث حقق 
الق��ت�����ض��اد الإم���ارات���ي ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة يف معظم 
اأ�ضرع  حتقيق  يف  وجن���ح  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل��وؤ���ض��رات 
النمو.  معدلت  اعلى  وت�ضجيل  اقت�ضادي  تعاف 
بني  ال�ضراتيجي  التعاون  فر�ض  بحث  و�ضيتم 
اجل���ه���ات الأف��ري��ق��ي��ة والإم���ارت���ي���ة مب���ا ي�����ض��ه��م يف 
حتقيق النفع امل�ضرك، و�ضياغة روؤى اقت�ضادية 
تعمل على ت�ضهيل ممار�ضة الأعمال على ال�ضركات 
الأفريقية يف منطقة اخلليج عن طريق ال�ضتفادة 
كمركز  دبي  تقدمها  التي  الهائلة  الإمكانات  من 

جتاري عاملي. 

و�ضيتم خلل املنتدى اإبراز الدور الكبري لعتماد 
خلل  م��ن  ذك��ي  اقت�ضاد  لبناء  الرقمية  احل��ل��ول 
ال���ض��ت��ف��ادة م���ن م��وق��ع دب����ي ب��اع��ت��ب��اره��ا مدينة 
التحول  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً  رائ����دة  مب��ك��ان��ة  تتمتع 
بنية  ب��ن��اء  ���ض��ب��ل  م��ن��اق�����ض��ة  �ضيتم  ال��رق��م��ي ح��ي��ث 
حتتية تكنولوجية متطورة عن طريق ا�ضتعرا�ض 
يف  املوؤثرة  والبتكارات  املتميزة  الرقمية  احللول 

دورة احلياة القت�ضادية.

اأحمد بن �شعفار الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
االإمارات الأنظمة التربيد املركزي اإمباور

•• دبي-الفجر:

العطرة  بامل�ضرية  اإمباور،  املركزي  التربيد  لأنظمة  الإم��ارات  موؤ�ض�ضة  اأ�ضادت 
ال�ضراكة  اأنها منوذج مميز يف  العامل على  لها  والتي ينظر  الإماراتية،  للمراأة 
والنجاح والتميز والريادة، وامل�ضاهمة الفاعلة يف ازدهار ونه�ضة الدولة ودورها 

الأ�ضا�ضي يف بناء الوطن و�ضنع حا�ضره وم�ضتقبله.
واأ�ضار بن �ضعفار اىل ثمار التوجيهات الر�ضيدة ل�ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�ضد  حممد بن 
دبي، رعاه اهلل، فاإن املراأة يف املجتمع الماراتي ا�ضتطاعت تعزيز دورها يف تنمية 
ت�ضهدها  التي  والتحديث  التطوير  جهود  يف  فعال  ب�ضكل  و�ضاهمت  املجتمع، 
امل�ضتويات القت�ضادية والجتماعية والثقافية. وتوجد يف  الدولة على جميع 
عدة  يف  جنحن  لن�ضاء  فيها  نفخر  التي  الأمثلة  من  العديد  حاليا  جمتمعنا 
املراأة  بقدرة  لل�ضك  جمال  يدعو  ل  مبا  و�ضيا�ضية  واقت�ضادية  علمية  جمالت 

على التميز والبداع حال وجود البيئة املحفزة”.
الن�ضاء  ع��دد  جممل  م��ن   50% ال�ضركة  يف  امل��واط��ن��ات  الن�ضاء  ن�ضبة  وتبلغ 
التي و�ضعتها  ال�ضراتيجية،  يوؤكد جناح اخلطط  ما  »اإم��ب��اور«،  العاملت يف 
الكفاءات  تنمية  عجلة  دف��ع  يف  امل�ضاهمة  اإىل  ال��رام��ي��ة  م�ضاعيها  يف  املوؤ�ض�ضة 

الوطنية، واللتزام بالروؤية التنموية للوطن.
واأ�ضاف اأن املراأة حتتل مكانة مميزة يف �ضركة “اإمباو” التي تقدر الأدوار التي 
املراأة  تتمتع  املهنية حيث  الناحية  �ضواء من  املجتمع  تنمية  امل��راأة يف  بها  تقوم 
بالكفاءة والقدرة على الإجناز، اأو من ناحية احلفاظ على ال�ضتقرار الأ�ضري 
وتربية الأجيال.وقال اأحمد بن �ضعفار الرئي�ض التنفيذي ل�»اإمباور«: اإن املراأة 
وت�ضّكل حجز  وامل�ضتدامة،  ال�ضاملة  للتنمية  رم��زاً  ت��زال  الإم��ارات كانت ول  يف 
الزاوية يف امل�ضهد احل�ضاري املزدهر التي تعي�ضه الدولة يف خمتلف املجالت، 
درجات  اأعلى  اإليه من  و�ضلت  احتفاء مبا  هو  امل��راأة  بيوم  الحتفال  اأن  موؤكداً 
التمكني يف كل املجالت املحلية اأو العاملية، ومن خلل �ضغلها املنا�ضب العليا يف 
الإمارات بقطاعيها العام واخلا�ض، كما هو تقدير وتكرمي لها لدورها الفّعال 
�ضريك  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  �ضعفار  بن  التنمية.واأو�ضح  عملية  يف  واإ�ضهامها 
واأنه  الإم���ارات،  دول��ة  وبناء  والتطور  التنمية  اأ�ضا�ضي ول غنى عنه يف م�ضرية 
بف�ضل الروؤية الثاقبة للقيادة الر�ضيدة اأ�ضبحت الإمارات منوذجاً يحتذى على 

م�ضتوى العامل يف �ضمان منو ورخاء املجتمع.

بلدية دبي تناق�ض مع املقاولني 
واال�شت�شاريني حتديات القطاع

•• دبي -وام:

نظمت بلدية دبي لقاء مو�ضعا مع املقاولني وال�ضت�ضاريني يف دبي ملناق�ضة 
حتديات هذا القطاع الهام.

مدير  ال��ه��اج��ري  داوود  املهند�ض  �ضعادة  ح�ضره  ال���ذي  اللقاء  خ��لل  ومت 
لت�ضهيل  وال�ضت�ضاريني  املقاولني  مقرحات  اإىل  ال�ضتماع  البلدية  ع��ام 
املقرحة  التح�ضينات  اأبرز  اإىل طرح  اإ�ضافة  املن�ضود  الإج��راءات والتطوير 

من قبل البلدية لتب�ضيط اخلدمات وت�ضهيل الإجراءات وت�ضريعها.
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤي��ة  من  انطلقا  ذل��ك  ياأتي 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
والوجهة  ال�ضتثمارية  للأن�ضطة  املف�ضل  املق�ضد  دب��ي  جعل  اإىل  الرامية 

الأمثل يف ممار�ضة الأعمال عامليا.
وحر�ضت بلدية دبي على تكثيف اجلهود يف حتديد املتطلبات وال�ضراطات 
املرتبطة مبا يقارب 150 خدمة مقدمة لقطاع الأعمال واأكرث من 800 
ن�ضاط مرتبط مبجالت الدائرة واخت�ضا�ضها لتطويرها وحت�ضينها ومنها 
بهذه  املرتبطة  التخ�ض�ضية  واملوا�ضفات  واملزاولة  الرخي�ض  ا�ضراطات 
اجلهود  �ضمن  املتعاملني  فئات  اإ�ضراك  اإىل  دبي  بلدية  اخلدمات.وتهدف 
املبا�ضر  التوا�ضل  ملتقيات  تنظيم  خ��لل  م��ن  والتطويرية  التح�ضينية 
وامل��واد ال�ضتهلكية  الأغذية  الأعمال ومنها كذلك جتار  مع جميع فئات 
ور�ضد  واملتطلبات  بال�ضراطات  املرتبطة  التحديات  على  التعرف  بهدف 
املتعامل  وجت��رب��ة  التح�ضينية  امل���ب���ادرات  يف  واإ���ض��راك��ه��م  ال��ت��ط��وي��ر  ف��ر���ض 
وتب�ضيط الإجراءات وت�ضهيل رحلتهم وتعزيز املناخ ال�ضهل للعمال يف دبي 
امل�ضار من  ر�ضم  اإمكانية  للمتعاملني ودرا�ضة  والتفاعلي  الفعلي  بالإ�ضراك 

قبل املتعاملني اأنف�ضهم.
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املال والأعمال

اأدنيك ت�شتعد ال�شتقبال مو�شم حافل
 باملعار�ض واملوؤمترات خالل العام احلايل 2021

االإمارات تفوز با�شت�شافة موؤمتر 
االحتاد الربيدي العاملي 2025 

•• دبي-وام:

حققت دولة الإمارات اإجنازا عامليا جديدا بفوزها با�ضت�ضافة املوؤمتر الربيدي 
العاملي الثامن والع�ضرين 2025 يف اإمارة دبي بعد مناف�ضة دولية قوية وذلك 
خلل م�ضاركتها يف الدورة ال�ضابعة والع�ضرين من “موؤمتر الحتاد الربيدي 

.»UPU - العاملي
امل��وؤمت��ر مدعومة  واإجن���اح  لتنظيم  الكامل  ا�ضتعدادها  الإم���ارات  دول��ة  واأك���دت 
والبنية  الإ�ضراتيجي  املوقع  مقدمتها  يف  امل�ضتوى  عالية  تناف�ضية  مبقومات 

التحتية املتطورة واخلدمات املتميزة .
بريد  “جمموعة  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  الأ���ض��رم  حممد  اهلل  عبد  وق��ال 
الربيدي  الحت��اد  “موؤمتر  يف  امل�ضارك  الدولة  وفد  تروؤ�ضه  خلل  الإمارات” 
“ نبارك لدولة المارات وقيادتنا الر�ضيدة و�ضعب الإمارات  العاملي 2021” : 
الثامن والع�ضرين  العاملي  املوؤمتر الربيدي  ا�ضت�ضافة  اأن  هذا الإجناز، موؤكدا 
واللوج�ضتي  الربيدي  للقطاع  بالن�ضبة  حقيقية  حت��ول  نقطة  متثل   2025
وحمطة هامة يف م�ضرية الريادة التي تقودها الإمارات على اخلارطة العاملية يف 

ظل اأهمية احلدث يف دفع م�ضرية النه�ضة احل�ضارية التي ت�ضهدها الدولة ».
ياأتي مبثابة خطوة  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  با�ضت�ضافة  الإم���ارات  ف��وز  “ اأن  واأ���ض��اف 
متقدمة على درب تر�ضيخ ح�ضور الدولة كقوة موؤثرة يف ر�ضم ملمح م�ضتقبل 
هامة  اإ�ضافة  اجلديد ميثل  الإجن��از  اأن  اإىل  م�ضريا  العاملي،  الربيدي  القطاع 
للمكت�ضبات احل�ضارية التي تقودها دولتنا يف ظل ال�ضيا�ضة احلكيمة لقيادتنا 
الدول  م�ضاف  يف  لنكون  والنماء  للنه�ضة  متينة  دعائم  اأر�ضت  التي  الر�ضيدة 

الأكرث تقدما وابتكارا يف العامل«.

اأكرث من 15 األف �شركة تعمل 
حتت مظلة راكز 

•• راأ�س اخليمة - وام:

حتت�ضن هيئة مناطق راأ�ض اخليمة القت�ضادية راكز اليوم مايزيد عن 15 األف 
�ضركة من اأكرث من 100 دولة تعمل يف ع�ضرات القطاعات.

وت�ضم الهيئة م�ضتثمرين ورجال اأعمال و�ضركات مبتدئة و�ضغرية ومتو�ضطة 
واأخرى �ضناعية رائدة يف خمتلف املجالت وال�ضناعات مما يجعلها اإحدى اأكرب 

املناطق القت�ضادية اإقليميا.
وتقدم “راكز” مزايا متعددة منها خيارات تاأ�ضي�ض �ضركات منطقة حرة واأخرى 
حملية وتتميز باإجراءاتها املب�ضطة وخدماتها املتنوعة واملقدمة جميعها حتت 
واملرافق  الأع��م��ال  تاأ�ضي�ض  ب��اق��ات  م��ن  وا�ضعة  جمموعة  .وت��وف��ر  واح��د  �ضقف 
امل�ضركة  املكتبية  الوحدات  ت�ضمل  والتي  العملء  احتياجات  ح�ضب  امل�ضممة 
ال�ضناعية  وامل�ضاريع  للتطوير  متاحة  اأرا���ض��ي  وقطع  وامل�ضتودعات  واملكاتب 
مبختلف اأحجامها.كما توفر الهيئة فر�ضاً لل�ضتفادة من مناطقها املخ�ض�ضة 
جلميع اأنواع الأعمال وال�ضتثمارات وت�ضمل مناطق راكز للأعمال والتي تخدم 
رواد  ي�ضتقبل  الذي  للأعمال  كومبا�ض  ومركز  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات 
املرافق واأرقى خدمات دعم  باأحدث  الأعمال واأ�ضحاب الأعمال احلرة للتمتع 
الأعمال واملناطق ال�ضناعية امللئمة للم�ضاريع ال�ضناعية املتو�ضطة والكبرية 
واجلامعات  امل��دار���ض  م��ن  ع��ددا  حتت�ضن  التي  الأك��ادمي��ي��ة  “راكز”  ومنطقة 
العاملية املرموقة وتخدم املعاهد التعليمية ومزودي اخلدمات املتعلقة بالتعليم 
والتدريب.وتلعب دورا اأ�ضا�ضيا يف ر�ضم امل�ضهد القت�ضادي لإمارة راأ�ض اخليمة 
وت�ضارك ب�ضكل فعال يف امل�ضرية التنموية الطموحة للإمارة والتي تعزز تنوع 

م�ضادر الدخل وبناء اقت�ضاد تناف�ضي قوي .
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني  القت�ضاد  اأداء  “راكز”  تدعم  كما 
يف  بحيوية  وت�ضهم  ال��ع��امل  اأرج���اء  خمتلف  م��ن  ال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  ع��رب 
خلق الطلب على امل�ضاريع العقارية واخلدمات من خلل الأعداد الكبرية من 
ومرافق  �ضكنية  ملناطق  وحاجتهم  وم�ضانعها  �ضركاتها  يف  العاملني  املوظفني 
للم�ضاحات  املتزايد  الإ�ضغال  اإىل  بالإ�ضافة  النقل  وو�ضائل  وعامة  ترفيهية 

التجارية نتيجة للتو�ضع امل�ضتمر يف من�ضاآتها.

اأيام من العرو�ص اجلاذبة والتخفي�صات الكبرية على ت�صكيلة وا�صعة من املنتجات  10

فعاليات معر�ض »تخفي�شات ال�شيف 2021« تنطلق
 اليوم يف مركز اإك�شبو ال�شارقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي  �ضركة  اأعلنت 
لإق����ام����ة  ج���اه���زي���ت���ه���ا  ع�����ن  “اأدنيك”، 
بالفعاليات  ح���اف���ل  م��و���ض��م  وا���ض��ت�����ض��اف��ة 
�ضتقام  التي  والدولية  والإقليمية  املحلية 
 ،2021 ال��ع��ام  املقبلة م��ن  ال��ف��رة  خ��لل 
جمموعة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأج��ن��دة  ت�ضم  ح��ي��ث 
يف  املتخ�ض�ضة  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���ض  م��ن 
اأن  املنتظر  من  والتي  القطاعات،  خمتلف 
ت�ضتقبل طيفاً وا�ضعاً من ال�ضركات والزوار 

واخلرباء من جميع اأنحاء العامل.  
التنفيذي  الرئي�ض  القبي�ضي  خليفة  وق��ال 
اأبوظبي  ���ض��رك��ة  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل�����ض��وؤون 
“نحن  ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���ض )اأدن����ي����ك(: 
بها  تتمتع  التي  الكبرية  بالثقة  ف��خ��ورون 
من  للمعار�ض  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رك��ة 
ق��ب��ل ���ض��رك��ائ��ه��ا ع��ل��ى ال�����ض��ع��ي��دي��ن املحلي 
والدويل، والذي يعد تتويجاً للجهود التي 
لقيادة  املا�ضية  ال��ف��رة  يف  اأدن��ي��ك  بذلتها 
الأعمال،  �ضياحة  ل��ق��ط��اع  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة 
ال��ت��ع��ايف م���ن الظروف  وت��د���ض��ني م��رح��ل��ة 
خلل  ال��ع��امل  ب��ه��ا  م��ر  ال��ت��ي  ال�ضتثنائية 

الفرة املا�ضية«.
دورها  �ضتوا�ضل  اأدنيك  اأن  القبي�ضي  وبني 
اأبوظبي  اإم����ارة  مكانة  تعزيز  يف  ال��ري��ادي 
الأعمال،  ���ض��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع  ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
املعار�ض  وا�ضت�ضافة  تنظيم  يعك�ض  حيث 
ال�ضركة  ج��اه��زي��ة  امل��رت��ق��ب��ة،  وامل����وؤمت����رات 
من  العار�ضة  واجل��ه��ات  ال���زوار  ل�ضتقبال 
اأدنيك  �ضتعمل  حيث  العامل،  اأنحاء  جميع 
القطاعني  يف  ���ض��رك��ائ��ه��ا  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����ض ع���ل���ى اإجن�������اح هذه 
يليق  ال��ذي  بال�ضكل  واإخراجها  الفعاليات 
ال�ضعيدين  على  ال��دول��ة  وم��ك��ان��ة  ب�ضمعة 

الإقليمي والدويل.
تطبيق  ع���ل���ى  ال�������ض���رك���ة  ح����ر�����ض  واأك���������د 
الربوتوكولت والإجراءات الحرازية ايل 

الزوار  و�ضلمة  �ضحة  �ضمان  �ضاأنها  م��ن 
الدائم  �ضعيها  اإط��ار  يف  وذلك  والعار�ضني، 
لتوفري بيئة عمل واثقة واآمنة، قادرة على 
تلبية وجتاوز تطلعاتهم وفق اأعلى املعايري 

العاملية املتخ�ض�ضة يف هذا القطاع. 
واعتباراً من 27 �ضبتمرب ولغاية 3 اأكتوبر 
املقبلني، ت�ضت�ضيف اأدنيك معر�ض اأبوظبي 
ال�������دويل ل��ل�����ض��ي��د وال���ف���رو����ض���ي���ة، وال�����ذي 
ال�ضّقارين  م��ن  العديد  م�ضاركة  �ضي�ضهد 
ال�ضيد  مبجال  يرتبط  ما  بكل  واملهتمني 
املميز  احل�����ض��ور  ع��ن  ف�ضًل  وال��ف��رو���ض��ي��ة، 
للتجار وامل�ضرين من جميع اأنحاء العامل 
وم����ن دول����ة الإم��������ارات وغ���ريه���ا م���ن دول 
الإ�ضارة  وجت���در  ���ض��واء.  ح��د  على  املنطقة 
لل�ضيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض  اأّن  اإىل 
والفرو�ضية يحتل مكانة بارزة على اأجندة 
اأدنيك باعتباره اأ�ضخم فعالية متخ�ض�ضة 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  ن��وع��ه��ا يف  م���ن 
الن�ضخة  “اأدنيك”  وت��ن��ظ��م  واأف���ري���ق���ي���ا. 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن م��ع��ر���ض اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
للقوارب يف الفرة بني 13 - 16 اأكتوبر 
املخت�ض  امل���ع���ر����ض،  ُي���وف���ر  امل��ق��ب��ل؛ ح��ي��ث 
البحرية  والريا�ضات  وال��ق��وارب  باليخوت 
مثالية  من�ضة  الأ���ض��م��اك،  �ضيد  وم��ع��دات 
الرفيه  ن�����ض��اط��ات  اأح������دث  ل���ض��ت��ك�����ض��اف 
اأبوظبي،  يف  املائية  وال��ري��ا���ض��ات  البحري 
مع جمموعٍة متنوعة من الفعاليات املائية 

ملختلف اأفراد املجتمع. 
وينطلق معر�ض اأبوظبي الدويل لل�ضاعات 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وامل��ج��وه��رات يف 
اأكتوبر   30-26 ب��ني  اأي�����ض��اً  ل��ل��م��ع��ار���ض 
الآلف  الفعالية  ت�ضتقطب  حيث   ،2021
م��ن ع�ضاق امل��ج��وه��رات يف دول���ة الإم����ارات 
العلمات  اأ�ضهر  على  ل��لط��لع  واملنطقة 
والت�ضاميم اجلديدة لل�ضاعات واملجوهرات 

من جميع اأنحاء العامل.
وت�ضت�ضيف اأدنيك يف الفرة بني 27 - 29 
اأكتوبر اأي�ضاً معر�ض توظيف بالتزامن مع 

حيث  وال��ت��دري��ب،  للتعليم  جن���اح  م��ع��ر���ض 
ُيعترب معر�ض توظيف الآن وبعد 15 عاماً 
الرائدة  الفعالية  الأوىل  انطلقته  على 
والأكرث �ضمولية لتوطني الوظائف يف دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة. وتهدف الدورة 
ت�ضتمر  التي  املعر�ض  م��ن  ع�ضرة  ال��راب��ع��ة 
للتوا�ضل  ق��ن��وات  ت��وف��ري  اإىل  اأي����ام  ث��لث��ة 
لة والباحثني عن فر�ض  بني الكفاءات املوؤهَّ
عمل مع م�ضوؤويل التوظيف من املوؤ�ض�ضات 
اإىل  الرائدة يف القطاعني العام واخلا�ض. 
ذلك، ُيعد معر�ض جناح للتعليم والتدريب 
التعليم  ال��رائ��دة يف جم��ال  الفعاليات  م��ن 
اجلامعات  دع����م  اإىل  ي���ه���دف  اإذ  ال���ع���ايل؛ 
على  وم�ضاعدتها  العام  م��دار  على  العاملية 
ال��ت��وا���ض��ل م���ع ال���ط���لب واأول����ي����اء الأم����ور 
جميع  من  وامل�ضت�ضارين  املدار�ض  ومعلمي 

اأنحاء املنطقة والتفاعل معهم.
نوفمرب   18  -  15 م����ن  ال����ف����رة  ويف 
وموؤمتر  معر�ض  اأدنيك  ت�ضت�ضيف  املقبل، 
الذي  )اأديبك(،  للبرول  الدويل  اأبوظبي 

اإم جي للفعاليات، وُيعد  ُتنظمه �ضركة دي 
على  ت��اأث��رياً  العاملية  الفعاليات  اأك��رث  م��ن 
اأ�ضخم  بني  يجمع  حيث  القطاع،  م�ضتوى 
النفط  ال�����ض��رك��ات واخل�����رباء يف جم����الت 
والغاز والطاقة بح�ضور �ضخ�ضي، لتحديد 
ف��ر���ض الرت����ق����اء ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة الآخ����ذ 

بالتطور والبحث ب�ضاأنها.
التجاري   VIV MEA معر�ض  ويعود 
ال�����دويل امل��ت��خ�����ض�����ض ب�����ض��ن��اع��ة الأع����لف 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  والأغ����ذي����ة 
من  الفرة  خ��لل  يقام  وال��ذي  واأفريقيا، 
ت�ضت�ضيف  املقبل. كما  25 نوفمرب   -  23
للبتكارات  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  “اأدنيك” 
الزراعية )جيفا( يومي 23 و24 نوفمرب. 
ومعر�ض  م���وؤمت���ر  اأ����ض���خ���م  ج��ي��ف��ا  وُي���ع���د 
الزراعة  البتكارات يف جم��الت  يركز على 
اأنواع  امل�ضتدامة وما تت�ضمنه من خمتلف 

املنتجات الغذائية يف املنطقة.
منتدى  ي��ن��ط��ل��ق  اأخ���������رى،  ن���اح���ي���ة  وم�����ن 
بدورته  الأوروب����ي  واحل��واف��ز  الجتماعات 

دي�ضمرب   8-6 ب���ني   2021 ال�����ض��ت��وي��ة 
امل���ق���ب���ل، ل��ت��ج��م��ع خم��ت��ل��ف امل��ه��ت��م��ني من 
واملوؤمترات  واحل��واف��ز  الجتماعات  قطاع 
وامل���ع���ار����ض ع��ل��ى م����دى اأرب����ع����ة اأي������ام من 
الجتماعات واللقاءات التجارية امل�ضوقة. 

ال�ضرق  �ضيال  معر�ض  “اأدنيك”  وتنظم 
2021، اأ�ضخم معر�ض خمت�ض  الأو�ضط 
يف قطاعات الأغذية وامل�ضروبات وال�ضيافة 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ض��رق الأو�����ض����ط، ب���ني 9-7 
من�ضة  املعر�ض  وُيعترب   .2021 دي�ضمرب 
التجزئة  ق���ط���اع���ات  ب���ني  جت��م��ع  م��ث��ال��ي��ة 
واخلدمات الغذائية وامل�ضروبات حتت �ضقف 
الأخ�ضائيني،  ب�����اآلف  وال��رح��ي��ب  واح����د 
ال�ضخ�ضيات  ك���ب���ار  م���ن  ب���اق���ة  ف��ي��ه��م  مب���ا 
اأن�����ض��ط��ة معر�ض  وت��ن��ط��ل��ق  وامل�������ض���ري���ن. 
اأبوظبي الدويل للتمور، الفعالية الوحيدة 
تخ�ض�ضها  حيث  من  العامل  يف  نوعها  من 
احل�����ض��ري ب��ت��ج��ارة ال��ت��م��ور، ب��ال��ت��زام��ن مع 
الفرة  يف  الأو���ض��ط  ال�ضرق  �ضيال  معر�ض 

بني 7-9 دي�ضمرب.

•• ال�شارقة-الفجر:

تنطلق اليوم فعاليات معر�ض “تخفي�ضات ال�ضيف 2021” الذي ي�ضت�ضيفه 
مركز اإك�ضبو ال�ضارقة خلل الفرة من 26 اأغ�ضط�ض اجلاري اإىل 4 �ضبتمرب 
املتخ�ض�ضة  ال�ضركات  كربى  من  وا�ضعة  م�ضاركة  احلدث  و�ضي�ضهد   ،2021
والأدوات  امل�ضتلزمات  جم��ال  يف 
العلمات  واأ���ض��ه��ر  امل��در���ض��ي��ة، 
قطاع  يف  ال����رائ����دة  ال��ت��ج��اري��ة 
جت���������������ارة الإل��������ك��������رون��������ي��������ات 
املنزلية  الكهربائية  والأج��ه��زة 
واملفرو�ضات، بالإ�ضافة اإىل اأهم 
واملو�ضة  الأزي����اء  ت�ضميم  دور 

والإك�ض�ضوارات.
وي��ق��دم امل��ع��ر���ض ال���ذي ينظمه 
�ضركة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���رك���ز 
عرو�ض جذابة  اإيفنت”،  “ليز 
كبرية  وخ�ضومات  للزائرين، 
ع���ل���ى ت�����ض��ك��ي��ل��ة وا�����ض����ع����ة من 

الذكية،  والهواتف  املنزلية  الأجهزة  واأح��دث  املدر�ضية  امل�ضتلزمات  منتجات 
اليد  حقائب  ت�ضميمات  واأرق���ى  الع�ضرية،  والأزي���اء  املو�ضة  �ضيحات  واآخ��ر 
والإك�ض�ضوارات، وال�ضلع ال�ضتهلكية، وهدايا الأطفال، والتي �ضتقدمها كربى 
�ضربينج،  اإت  وكول  �ضتايل،  وهوم  �ضبل�ض،  اأهمها،  ومن  التجارية  العلمات 
و�ضيدلية  �ضمارت،  وبلي  وكيابي،  وراجنلر،   ، واأل��دو  وي�ضت،  وناين  وتومز، 

اأ�ضر، ول�ضينزا، بالإ�ضافة اإىل عدد كبري من ال�ضركات املحلية والوطنية.

تن�صيط حركة املبيعات
ال�ضارقة،  اإك�ضبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  املدفع،  حممد  �ضيف  �ضعادة  واأك��د 
دعم قطاع  املركز على �ضعيد  ا�ضتكماًل جلهود  ياأتي  احل��دث  تنظيم هذا  اأن 
مدينة  يف  اإيجابية  واقت�ضادية  اجتماعية  اأج���واء  وت��وف��ري  التجزئة  جت���ارة 
ال�ضارقة، ول �ضيما مع اقراب انتهاء العطلة ال�ضيفية وحلول مو�ضم العودة 
اإىل املدار�ض، م�ضرياً اإىل اأهمية احلدث يف تن�ضيط حركة املبيعات لدى قطاع 
القرطا�ضية واللوازم املدر�ضية ورفع املبيعات اإىل ن�ضب كبرية مقارنة بالفرة 
ال�ضابقة، وخا�ضة يف ظل عودة نظام التعليم ح�ضورياً يف املدار�ض احلكومية 
اإىل  بالعودة  الدولة  توجهات  مع  متا�ضياً  احل��ايل،  الدرا�ضي  العام  من  ب��دءاً 
والطلبة  الأم���ور  اأول��ي��اء  منح  يف  املعر�ض  دور  جانب  اإىل  الطبيعية،  احل��ي��اة 
فر�ضة مثالية للح�ضول على ما يحتاجونه من امل�ضتلزمات املدر�ضية وباأ�ضعار 

تناف�ضية، موؤكداً اأن املركز و�ضع �ضحة و�ضلمة جميع امل�ضاركني باحلدث على 
راأ�ض اأولوياته من خلل اتخاذ وتطبيق اأق�ضى الإجراءات الحرازية.

تنوع املنتجات
اإيفنت«  »ليز  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  فارجيز  جاكوب  اأع��رب  جانبه  من 
عن �ضعادته بتنامي ال�ضراكة ال�ضراتيجية مع مركز اإك�ضبو ال�ضارقة والتي 
ال�ضارقة  اإم��ارة  يف  املتخ�ض�ضة  املعار�ض  من  العديد  تنظيم  لل�ضركة  اأتاحت 
على  ال�ضارقة  اإك�ضبو  م��رك��ز  اإىل  بال�ضكر  متوجهاً  املا�ضية،  ال��ف��رة  خ��لل 
الحرازية  التدابري  اأق�ضى  تطبيق  على  وحر�ضه  احل��دث  ه��ذا  ا�ضت�ضافة 
الطويلة يف تنظيم  املركز وخربته  ل�ضمان �ضلمة اجلميع، ما يعك�ض متيز 
اأن  اإىل  م�����ض��رياً  وامل��ح��ل��ي��ة،  العاملية  والأح�����داث  امل��ع��ار���ض  ك��ربى  وا�ضت�ضافة 
املنتجات  و�ضمولية  بتنوع  يتميز   ،”2021 ال�ضيف  “تخفي�ضات  معر�ض 
التي �ضيقدمها وخ�ضو�ضاً امل�ضتلزمات املدر�ضية والألب�ضة واملفرو�ضات وغريها 
جتار  كبار  من  الوا�ضعة  امل�ضاركة  ظل  يف  وذل��ك  ال�ضتهلكية،  الب�ضائع  من 
التجزئة واأبرز العلمات التجارية املتخ�ض�ضة يف جمالت الأزي��اء واملو�ضة، 
ال�ضراء  اإمكانية  اجلمهور  لعامة  يتيح  الذي  املعر�ض  والإك�ض�ضوارات.ويفتح 
كما  م�ضاًء،   11 ال�ضاعة  اإىل  �ضباحاً   11 ال�ضاعة  من  للزوار  اأبوابه  املبا�ضر، 

يتوفر مواقف جمانية للجميع يف حميط مركز اإك�ضبو ال�ضارقة.

جناح اإ�شرائيل يف اإك�شبو 2020 دبي.. كثبان 
رملية و�شوارع �شرق اأو�شطية مظللة

»احتاد الغرف« يبحث تعزيز التعاون التجاري 
واالقت�شادي مع الكونغو الدميقراطية 

•• اأبوظبي -وام:

�ضكل  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف  اإ�ضرائيل  جناح  يتخذ 
املظللة  الأو���ض��ط  ال�ضرق  و���ض��وارع  الرملية  الكثبان 
وميتد على م�ضاحة 1550 مرا مربعا مما يوفر 

م�ضاحة مفتوحة كبرية للزوار للتجمع واملناق�ضة .
مرا   765 فتبلغ  املبنية  ال��داخ��ل��ي��ة  امل�ضاحة  اأم���ا 
طوافة  اأ�ضا�ض  على  الرملية  الكثبان  وتقع  مربعا 
واجلناح له هيكل فولذي مت اإعداده يف ور�ضة العمل 

يف دبي ومت جتميعه يف املوقع .
كنافو  ل�ضركة  املنتدب  الع�ضو  كنافو  ديفيد  وق��ال 
يوفر  اإ�ضرائيل  اإن جناح  املعمارية  للهند�ضة  كليمور 

م�ضاحة مفتوحة، عبارة عن كثبان رملية توفر مكاًنا 
اأن ينطلق فيه نحو م�ضتقبل كوكبنا  ميكن للخيال 

وتنوعه البيئي واحلفاظ على الراث الب�ضري .
وقال اإليعازر كوهني املفو�ض العام جلناح اإ�ضرائيل: 
ما  منا  جعلت  التي  اإ�ضرائيل  روح  جناحنا  “يعك�ض 
ن��ح��ن ع��ل��ي��ه. ن��ح��ن م��وؤل��ف��ون م��ن ���ض��ع��وب وثقافات 
خمتلفة، ون�ضري يف م�ضارات خمتلفة ولكننا جميًعا 
ن�ضارك نف�ض التحديات العظيمة اليوم، نحن نتطلع 

اإىل تلقي عقولنا وحل هذه التحديات معا«.
واأ�ضاف اأن هذه امل�ضاحة املفتوحة املطلة على اإك�ضبو 
ب����ارك ه���ي م��ك��ان ل��ت��لق��ي ال��ع��ق��ول واإي���ج���اد حلول 
اإ�ضرائيل  جناح  يعك�ض  ال��ي��وم.  الإن�ضانية  للق�ضايا 

اب��ت��ك��ار م�ضتقبلنا  لإع�����ادة  امل��ل��ح��ة  احل���اج���ة  ���ض��دى 
التكنولوجية  الإجن���������ازات  م�����ض��ارك��ة  خ����لل  م���ن 
ل�ضالح  اجل��دي��دة  والأف��ك��ار  العلمية  والخ��راع��ات 
وزارة  ورعاية  وباإ�ضراف  اجلناح  اجلميع.وي�ضتخدم 
اخلارجية الإ�ضرائيلية، العديد من العنا�ضر وميكن 
LED للم�ضاركة يف  ا�ضتخدام جدار �ضا�ضة  للزائر 
الأن�ضطة التقنية مع اأ�ضخا�ض يف اإ�ضرائيل بالإ�ضافة 
اإىل التحكم ب�ضكل معني يف املحتوى املعرو�ض احلي 
LED م����ادة جت��ل��ي��د اجل����دران  ���ض��ا���ض��ات  اإذ مت��ث��ل 
 LED ال��داخ��ل��ي��ة ال�����ض��ب��ع��ة و ���ض��ت��ع��ر���ض ���ض��ا���ض��ات
الفيديو  وم��ق��اط��ع  ال�����ض��ور  م��ن  متنوعة  جمموعة 
التي تعر�ض حمتوى اآنيا متنوًعا مثل :”احلد من 
اجلوع يف العامل وحماية الطبيعة، وتوفري الطاقة 
البلدان  يف  والتكيف  املياه  على  واحلفاظ  للجميع، 

القاحلة، والتقنيات ال�ضحية، والأمن ال�ضيرباين«.
ا  اأي�ضً ال��رم��ل��ي��ة  ال��ك��ث��ب��ان  م�ضتوى  جتهيز  مت  وق���د 

مبنظار الواقع الفرا�ضي .
ع��ل��ى ق��م��ة ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة ت��وج��د لف��ت��ة كبرية 
م�ضيئة بطول 15 مًرا وارتفاع 5 اأمتار ت�ضتخدم 
ه��ي��ك��ًل م��ن الأل��وم��ن��ي��وم م��ع غ��ط��اء اأم��ام��ي �ضفاف 
وتتكون  ال���داخ���ل  م���ن   LED اإ����ض���اءة  وت��رك��ي��ب��ات 
وهو  »اأرافريت”   »Aravrit« اأحرف اللفتة من 

خط ابتكره اخلطاط لريون ليف توركينيت�ض.
م��ن ن�ضني حمليني، يجمعان  م��زي��ج  ه��و  اأراف��ري��ت 
حرف  كل  يتكون  والعربية.  العربية  الأح���رف  بني 
من العربية يف الن�ضف العلوي والعربية يف الن�ضف 
هو  اللغتني  كلتا  يف  الإ���ض��ارة  ن�ض  معنى  ال�ضفلي. 

نف�ضه، “نحو الغد«.

•• دبي - وام: 

رئي�ض  نائب  لوتوندول  كري�ضتوف  معايل  اأك��د 
جمهورية  يف  اخلارجية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض 
الكونغو الدميقراطية حر�ض بلده على التعلم 
من النموذج القت�ضادي يف دولة الإم��ارات عن 
طريق نقل املعرفة واخلربات الفنية الإماراتية 
يف جميع املجالت �ضواء القت�ضادية والتجارية 
والإدارية لنظرائهم يف الكونغو وحر�ض بلده 
مبديا   .. الإم��ارات��ي��ة  ال�ضتثمارات  ج��ذب  على 
الناجح  القت�ضادي  بالنموذج  ال�ضديد  اإعجابه 
يف الدولة. جاء ذلك خلل اللقاء الذي عقده 
مع �ضعادة حميد حممد بن �ضامل الأمني العام 
ب��ال��دول��ة يف  ال��ت��ج��ارة وال�ضناعة  لحت���اد غ��رف 
م��ك��ت��ب احت����اد ال���غ���رف ب��دب��ي ب��ح�����ض��ور الوفد 
خر�ضان  حممد  ه��زاع  و�ضعادة  ملعاليه  امل��راف��ق 
القحطاين �ضفري الدولة لدى جمهورية رواندا 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  مقيم  غ��ري  و���ض��ف��ري 

الدميوقراطية.
الغرف  احت���اد  م��ع  ال��ل��ق��اء  اأن  معاليه  واأو����ض���ح 
التعاون  ف��ر���ض  ل�ضتك�ضاف  ي��ه��دف  ال��دول��ة  يف 
ال��ت��ج��اري والق��ت�����ض��ادي ب���ني دول����ة الإم�����ارات 
تعترب  التي  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 
الأف��ري��ق��ي��ة م�ضاحة وتتميز  ال���دول  اأك���رب  اأح���د 

مبوقعها املميز ومواردها املتنوعة .
وحث معاليه على �ضرورة توقيع مذكرة تعاون 
البلدين  يف  وال�����ض��ن��اع��ة  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  ب���ني 
وتبادل  التجاري  التبادل  حركة  تعزيز  بهدف 

املتعلقة  وامل��ع��ل��وم��ات  الق��ت�����ض��ادي��ة  اخل�����ربات 
حتكم  التي  والت�ضريعات  وال�ضتثمار  بالتجارة 
العمليات التجارية يف كل البلدين· من جهته 
اأكد �ضعادة حميد حممد بن �ضامل حر�ض غرف 
الدولة على تعزيز علقاتها التجارية مع كافة 
دول  يف  الأع��م��ال  وجمتمعات  التجارية  الغرف 
القت�ضادية  ال��ع��لق��ات  تعميق  ب��ه��دف  ال��ع��امل 
دولة  يف  وامل�ضتثمرين  الأع��م��ال  اأ���ض��ح��اب  ب��ني 
الإمارات ونظرائهم خا�ضة يف القارة الأفريقية 
الدميقراطية  ال��ك��ون��غ��و  ج��م��ه��وري��ة  وم��ن��ه��ا 
من  املزيد  لتعزيز  بينهما  ات�ضال  قنوات  وفتح 
واأ�ضار  القت�ضادية·  ال�ضراكات  وعقد  التعاون 

اأن غرف التجارة يف الدولة �ضاركت خلل  اإىل 
املعار�ض  الأخ��رية يف تنظيم عدد من  ال�ضنوات 
التجارية يف بع�ض الدول الأفريقية .. لفتا اإىل 
املعار�ض  اآخر من  اأن هناك خطة لتنظيم عدد 
خلل الفرة املقبلة بغر�ض فتح اأ�ضواق جديدة 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة واإع������ادة ال��ت�����ض��دي��ر اإىل 
مركزا  الإم����ارات  باعتبار  الأفريقية  الأ���ض��واق 
اأهمية  اإىل  واأ����ض���ار  ال��ت�����ض��دي��ر.  لإع�����ادة  ع��امل��ي��ا 
ت��ط��وي��ر ح��رك��ة ال��ن��ق��ل اجل����وي ب���ني الإم������ارات 
والكونغو الدميقراطية لإنعا�ض حركة ان�ضياب 
ال�ضلع وت�ضهيل �ضفر اأ�ضحاب الأعمال والبعثات 

التجارية .
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العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 896
ف�ي  يرغ�ب  باك�ضتان،  اجلن�ضية:   - خ�ان  عي�ضى  خ�ان  كم�ران  ال�ضيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
 - خ�ان  عي�ض�ى  �ض�ي�ل   : ال�ض�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ض�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع 
امل�ضتعملة  ال�ضيارات  لتج�ارة قط�ع غي�ار  �ض�منان  )ب�رج  امل�ض�ماه  الرخ�ض�ة  ف�ي  باك�ضتان،   : اجلن�ضية 
- ف�رع1( تاأ�ض�ض�ت ب�اأم�ارة ال�ضارقة مبوج�ب رخ�ض�ة رق�م )775570( ال�ض�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة 
لتجارة قطع  �ضمنان  م�ن )برج  التجاري  الإ�ضم  تغيري  اخرى:-  تعديلت  بال�ضارقة.  القت�ض�ادية 

غيار ال�ضيارات امل�ضتعملة - فرع1( اإىل )برج املجرة لتجارة قطع غيار ال�ضيارات امل�ضتعملة(. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 895

اجلن�ضية:   - املزروع�ي  اإب�راهيم  �ض�عيد  �ض�عي�د  حمم�د   : ال�ض�يد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
الإم�ارات، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ض�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ضيد: 
)ارك�ان  امل�ض�ماه  الرخ�ض�ة  ف�ي  الإم�ارات،  اجلن�ضية:   - الطنيج�ي  �ض�امل حمي�د  م�حم�د  خ�ال�د 
لتلمي�ع ال�ض�يارات( تاأ�ض�ض�ت باأم�ارة ال�ض�ارقة مبوج�ب رخ�ض�ة رق�م )704585( ال�ض�ادرة م�ن 
)اركان  التجاري من  الإ�ضم  تغيري  اخرى:  تعديلت  بال�ضارقة.   القت�ض�ادية  التنمي�ة  دائ�رة 

لتلميع ال�ضيارات( اإىل )اخلطوة الأوىل لتلميع ال�ضيارات(.
 2013 ل�ضنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعملبن�ض 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 894

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ض�يد: ج�اين لل غامته�ار - اجلن�ض�ية: باك�ض�تان، يرغ�ب 
اإل�ى ال�ضيد: حمم�د  ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ض�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك 
)�ض�الون  امل�ض�ماه  الرخ�ض�ة  ف�ي  ب�نغلدي�ض،   : اجلن�ضية   - عب�داجلعفر  ح�ضني  �ض�رور 
غ�ض�ن اليا�ضمني للحلق�ة( تاأ�ض�ض�ت ب�اأم�ارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )616808( 
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة. تعديلت اخرى: وعملبن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العلن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا الع��لن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
الت�ضديق  الإم�����ارات  وط��ل��ب   : ، اجلن�ضية  احل��م��ادي  امل���ريزا  ع��ب��داهلل  يو�ضف  ط���ارق 
كافترييا  التجاري  ال�ضم  يف   ٪100 البالغة  ح�ضته  يف  )تنازل(  يت�ضمن  حمرر  على 
من  واملرخ�ض  )كافترييا(  اخلفيفة  الوجبات  بيع  الرخ�ضة  ن�ضاط   ، اخل��ور  �ضام�ض 
بتاريخ  ال�ضادر   628046 رقم  مهنية  رخ�ضة  خورفكان  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة 
باتينهارى  �ضالح  ال�ضيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  يف   3013/5/9
يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الهند.   : اجلن�ضية   ، عبداهلل  بارامبات 
مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي  

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - م�شبغة احمد الأن�شاري   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000269/ 
اإىل املحكوم عليه : م�ضبغة احمد الأن�ضاري 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ حممد فا�ضى العلم روح المني - اجلن�ضية : بنجلدي�ضي  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
 41784 الر�ضوم وامل�ضاريف  �ضامل  الكلي  املجموع   : املطلوب تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ومبا 

درهم ، بالإ�ضافة اىل ت�ضليمه جولز �ضفر املدعي. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2021 /0005837 جتاري )جزئي(

املدعي عليه : عدى ان�ض م�ضتت - جمهول حمل الإقامة اإمارة ال�ضارقة اخلان بناية نور ال�ضارقة ميزان 13 
هاتف : 0558773770 بريد الكروين nobillreqd@etisalat.ae �ض.ب 29723 ال�ضارقة

نعلمكم اأن املدعية �ضركة جمموعة الإمارات للت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �ض.م.ع 
قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعله

وتطالب فيها بالتي : 
احلكم لها بالتي: املوقرة  املحكمة  من  املدعية  تلتم�ض   -1

ب�ضورة من لئحتها ومرفقاتها. عليه  املدعي  واإعلن  الدعوي  بت�ضجيل  الت�ضريح   -2
تاريخ  12% م��ن  ب��واق��ع  القانونية  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره��م   )28،206.21( وق���دره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام   -3

ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.
واتعاب املحاماه. وامل�ضاريف  الر�ضوم  عليه  املدعي  اإلزام   -4

املحكمة  الإحت��ادي��ة  ال�ضارقة  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/09/01 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  اأن��ت  لذلك 
على  وتقدمي مذكرة جوابية  وكيل معتمد،  بوا�ضطة  اأو  �ضخ�ضيا  الدعوى(  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنيه  البتدائية 
الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوي  اأي��ام من تاريخ  امل�ضتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�ضرة  الدعوى مرفقا بها كافة 

املذكور رقمها اأعله – بو�ضفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021/ 0005657 مدنی )جزئی(

اإىل املدعي عليه : بيت الفرات ملقاولت تركيب البيوت اجلاهزة 
جم��ه��ول حم��ل الإق���ام���ة : دب���ي منطقة اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري��ة ���ض��ي��ت��اددي��ل ت����اور ط��اب��ق 27 م��ك��ت��ب  2704  

0522951640  0559856071   0553444726
بناء على طلب املدعية : مرمي حممد عبدالواحد

قد رفعت الدعوى املذكورة اعله تطالبكم ب:
- الزام املدعى عليه بدفع مبلغ )60000( درهم. 

- الزام املدعى عليه بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات واأتعاب املحاماه
- �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية

الإحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/08/31 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  اأن��ت 
املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �ضخ�ضيا اأو بوا�ضطة وكيل معتمد 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�ضرة اأيام من 

تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله – بو�ضفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
الق�شية رقم 8 ل�شنة 2021 اإجراءات الإع�شار - حمكمة دبي

يعلن اخلبري احل�ضابي/ ر�ضا دروي�ض اآل رحمه اأنه بجل�ضة 23/08/2021 قررت حمكمة 
دبي البتدائية قبول طلب فتح اإجراءات اإع�ضار وت�ضفية اأموال املدين/ جلل عازر الزهر ، 
وتعيني اأمني اإع�ضار من جدول اخلرباء باملحكمة ليتوىل القيام بتلك الإجراءات. وعليه نعلن 
القيمة  حم��ددة  مبطالبته  للتقدم  املذكور  املدين  �ضد  مطالبة  له  من  وكل  الدائنني  جميع 
اإن  الوكالة  املوؤيدة لها ون�ضخه من بطاقة الهوية و�ضند  الثبوتية  امل�ضتندات  مدعومة بكافة 
وذلك   ، التجارية  الرخ�ضة  ن�ضخه من  يقدم  موؤ�ض�ضة  اأو  �ضركة  ال��دائ��ن  ك��ان  ح��ال  ويف  وج��د 
اإىل  اأن تقدم املطالبات  الإع���لن. على  ي��وم عمل من تاريخ ه��ذا  خ��لل م��دة )20( ع�ضرون 
مكتب اخلبري احل�ضابي/ ر�ضا دروي�ض اآل رحمه بعنوانه التايل : مكتب “جيه بي ايه لتدقيق 
برج  �ضارع  تقاطع  اأوب���ال،  ب��رج  التجاري،  – منطقة اخلليج  دب��ي  ب��اإم��ارة  احل�ضابات” الكائن 
الربيد  اأو من خلل   1005 العا�ضر - مكتب رقم  الطابق   - دراي��ف  و�ضارع مرا�ضي  خليفة 

.PDF وتر�ضل الأوراق ب�ضيغة info@jpaemirates.com الإلكروين
اخلبري احل�شابي / ر�شا دروي�س اآل رحمه

اإجتماع خربة 
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اإخطار قانوين بالن�شر
رقم )2021/6996(

املخطر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�ضية
املخطر اإليها : باور هاو�ض خلدمات التنظيف - )جمهول حمل الإقامة(

األف   ع�ضر  اثني   12،500  : مببلغ  الوفاء  ب�ضرورة  ويكلفها  اإليها  املخطر   - املخطر  يخطر  الإخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب 
وخم�ضمائة درهم وهي عبارة عن :- مبلغ 50000 درهم قيمة بدل الإيجار عن الدفعة الأوىل من عقد اليجار 
الغرامة  قيمة  دره��م   7.500 مبلغ   -  2021/8/18 ولغاية   2021/06/18 من  الفرة  عن  قانوناً  املجدد 
املالية املن�ضو�ض عليها بالبند رقم )16( من عقد اليجار. كما يكلفها ب�ضرورة ت�ضليم املخطر ال�ضيكات الآجلة 
عن باقي القيمة الإيجارية عن ال�ضنة الإيجارية املمتدة )من 2021/6/18 ولغاية 2022/6/17( - بواقع 
درهم لل�ضيك الواحد مع توقيع ن�ضخة عقد الإيجار عن ال�ضنة الإيجارية املمتدة )من 2021/6/18    5،000
اإليه باأنه يف حال عدم اللتزام بتنفيذ ما ورد بالإنذار الراهن  2022/6/17(، مع التنبيه على املخطر  ولغاية 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اإىل  املخطر  �ضي�ضطر  الإع��لن  ه��ذا  تاريخ  ي��وم من  اأق�ضاها )30(  م��دة  خ��لل 
والق�ضائية جتاه املخطر اإليه واإخلئه من العني املوؤجرة والزامه باملر�ضد يف ذمته حتى تاريخ الإخلء التام وكذا 
كافة امل�ضتحقات املرتبة على العني املوؤجرة ل�ضالح هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقاً لن�ض املادة )25( الفقرة )1( 

البند )اأ( من القانون رقم )26( ل�ضنة 2017 ب�ضاأن ايجار الأماكن يف امارة دبي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
انذار قانوين بالن�شر
رقم )2021/6997(

املنذر: الغرير للطباعة والن�ضر �ض.ذ.م.م
املنذر اإلي�ها : امل�ضرف للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية - )جمهول حمل الإقامة(

مبوجب هذا الإنذار ينذر املنذر - املنذر اإليها باأن توؤدوا لها كامل مبلغ الدين وقدره 
و�ضبعون  وخم�ضة  درهم  وثمانون  و�ضبعة  و�ضتمائة  الف  وع�ضرون  واحد   )21،687،75(
فل�ض )خلل خم�ضة اأيام( من تاريخ هذا الإعلن ، واإل �ضوف تلجئ اإىل الق�ضاء لتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية بحقكم مبا فيها ا�ضت�ضدار امر اأداء واإلزامكم ب�ضداد الدين 
والفائدة التاأخريية بواقع )5%( �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�ضداد 
وامل�ضاريف  والر�ضوم   ، الدين  ملبلغ  احتبا�ضكم  جراء  من  املنا�ضبة  وبالتعوي�ضات  التام 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإخطار عديل باإلغاء جميع الوكالت بوا�شطة الكاتب العدل 

برقم املحرر 2021/0011901
املخطر : �ضفاء فوزي غامن املياحي - عراقي اجلن�ضية، 

و يحمل بطاقة هوية رقم )784197625354325(
العنوان : ال�ضارقة – البحرية  - هاتف رقم : )0507004954(

املخطر اإليه : عبا�ض عبد مهو�ض - عراقي اجلن�ضية وعنوانه : دبي :- �ضركة مها �ضربي للنقليات
هاتف رقم : )0556674332( )0503727167(

املو�ضوع : عزل من جميع الوكالت
نخطركم مبوجبه باأننا قد الغينا جميع الوكالت العامة اأو اخلا�ضة املمنوحة من قبلنا لكم و عمل لن�ض 
املادة : )955( من قانون املعاملت املدنية رقم : )5( ل�ضنة : )1985( واملعدل بالقانون رقم : )1( ل�ضنة 
: )1987( وعليه فاأن جميع ال�ضلطات وال�ضلحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون لغية ول يجوز التعامل 
الوكالت  باإلغاء جميع  باأننا قد قمنا  اإعلمكم  تاريخ ت�ضلمك الع��لن، لذلك - نرجو  الوكالت من  بهذه 
واحلقوق  والواجبات  وال�ضلطات  ال�ضلحيات  جميع  واأن  اأع��له  الكتاب  ه��ذا  تاريخ  من  واخلا�ضة  العامة 

املرتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً من تاريخ ا�ضتلمك هذا الإخطار يعترب لغيا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0015885
اإنذار قانوين

ال�ضارقة - منطقة  اإمارة   : ال�ضيارات وميثلها مالكها خالد ح�ضن مو�ضي - �ضوري اجلن�ضية العنوان  املنذرة / ور�ضة الطواحن ل�ضيانة 
ال�ضناعية رقم 4 – �ضارع املدائن – �ضربة رقم 8-9 ملك حممد على عبيد لينيد و�ضركاوه- هاتف رقم 0506967787

�ضد / املنذر اإليه / يزن ا�ضامه فريد ابو خليفه - اأردين اجلن�ضية
العنوان العمل : اإمارة ال�ضارقة منطقة الريموك – خلف �ضارع الإ�ضتقلل - حمل رقم 2 ملك عبدالوهاب بن �ضالح حممد بن بت�ضو 

ال�ضباغ - اإ�ضم املحل )ال�ضقر الأبي�ض خلدمات نقل وقطر املركبات( - هاتف رقم 0588595329 - 0508678281
املو�ضوع /انذار تكليف بال�ضداد ملبلغ وقدره 120،000 درهم )مائة وع�ضرون األف درهم اإماراتي(

- مبوجب تعاملت جتارية بني املنذرة واملنذر اإليه والإتفاق على �ضراء �ضيارتان ني�ضان باترول موديل 2020 ، اإ�ضتلم املنذر اإليه من 
املنذر مبلغ وقدرة 120،000 درهم )مائة وع�ضرون األف رهم اإماراتي( على اأن يقوم بت�ضليم املنذر ال�ضيارات خلل 10 اأيام من تاريخ 
حترير الإي�ضال، - ق�ام املنذر اإليه با�ضتلم املبلغ امل�ضار اإليه من املنذره وقامت املنذر ه بتحرير �ضند �ضرف بتاريخ 2021/4/3 مببلغ 
درهم اإماراتي( وقام املنذر اإليه بالتوقيع على �ضند ال�ضرف مما يفيد اإ�ضتلم املنذر اإليه للمبلغ  األف  وع�ضرون  درهم )مائة   120،000
، - طالبت املنذرة املنذر اإليه بكافة الطرق الودية ل�ضداد املبلغ املذكور اأعله وقدره )120،000 درهم (مائة وع�ضرون األف درهم اإماراتي 
، فاإنه  اأي م�ضوغ قانوين يبيح له ذلك فا�ضبح ذمته م�ضغوله بهذا املبلغ ل�ضالح املنذرة ، لذلك  اأو  ال انه امتنع عن ال�ضداد دون �ضبب 
ومبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة املنذر اإليه بدفع املبلغ املر�ضد يف ذمته والبالغ قدرة )120،000 درهم( مائة وع�ضرون األف درهم 
اإماراتي خلل )5( اأيام من تاريخ اإ�ضتلم هذا الإنذار القانوين ويف حالة اإخفاقكم يف ال�ضداد �ضوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية �ضدكم،  جميع احلقوق حمفوظة،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
حمكمة عجمان الحتادية

اإعالن ح�شور اإجتماع بالت�شال املرئي عن بعد
)AJCFICIPOR2021/0002768 ( يف الق�شية رقم

بناء على طلب : املدعي )5( : عبد العزيز زكريا احمد عبداهلل
رمز التفوي�ض : ebBAXx  وعنوانه / اماره عجمان

اىل : املدعي عليه : احمد عبداهلل ب�ضري مرزوق )اعلن بالن�ضر باللغة العربية والجنليزية(
Hc95vw : رمز التفوي�ض

وعنوانه / اماره عجمان اجلرف 2 مقابل مدر�ضه القاده لل�ضغار �ضارع ال�ضيخ مكتوم بن را�ضد 
رقم مكاين 5090012163 هاتف رقم 0506140045

 09:00 ال�ضاعة   ،  2021/9/7 بتاريخ  واملقرر   EM00015836 رقم  املرئي  الإجتماع  انت مكلف بح�ضور 
والذي �ضيعقد يف حمكمة عجمان الحتادية دائرة الدائرة التجارية الكلية عن بعد بوا�ضطة الت�ضال املرئي عرب موقع 
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search العدل   وزارة 
بكامريا  اأدن��اه  املبني  الرمز  قم مب�ضح  اأو  معتمد.  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  املرئية.  الإجتماعات  اجلل�ضات  بوابة 
الدعوى  على  اجلوابية  املذكرة  تقدمي  وميكنكم   EM00015836 الإجتماع  رقم   : الإجتماع  بيانات  الهاتف 

وارفاق امل�ضتندات عرب النظام اللكروين بعد ت�ضريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �شعادة املتعاملني / مرمي جمعه الكعبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0006398 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه/ احتاد ال�ضبع للن�ضاءات ذ.م.م 
وميثلها �ضيف عبداهلل احمد الغرير ب�ضفته �ضريك،

الدعوى  يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  يوجد  ل  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعله  - ل�ضالح ال�ضامل لتجارة الدوات احلديدية ذ.م.م، بالتايل :  
نامر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره)71700( درهم )فقط 
بالفائدة مبقدار5% �ضنويا من  والزمتها  الف و�ضبعمائة درهم(  واحد و�ضبعون 

تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضروفات
حكما قابل لل�ضتئناف خلل املدة القانونية. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0003130 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ا�ضعد جميل عبداجلميل ، العنوان: 9265600
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعله 
ل�ضالح اأجرة ال�ضارقة )ذ.م.م(،  بالتايل: ن�ض احلكم

حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )3.716،13درهم( 
القانونية  الفائدة  مع  فل�ضا  ع�ضر  وثلثة  درهما  ع�ضر  و�ضتة  و�ضبعمائة  اآلف  ثلثة 
بن�ضبة 5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد على األ تزيد عن اأ�ضل 

الدين. بالزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف، ويرف�ض ما زاد على ذلك.
حكما غري قابل ً لل�ضتتناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
الإعالن بالن�شر

رقم )2021/08/24(
املنذر / �ضلطان خليفه �ضلطان احلبتور

املنذر اإليه / مطعم اروماتيك اليمينت�ض �ض ذ م م - فرع
املو�ضوع / طلب اإعلن بالن�ضر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/171815( 
واي مو�ض�ضات  واملياه  للكهرباء  ذمة  ب��راءة  وا�ضدار  بالت�ضوية  اإليه  املنذر  ينذر 
اخرى وت�ضليم العني املوؤجرة مع اإ�ضلح ما قد يكون حلق بها من �ضرر و تلف 
وذلك خلل مدة اأق�ضاها 30 يوما من تاريخ النذار العديل مع حتميل املنذر 

اإليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى FUCFICIPOR2021 / 0000690 جتاري )جزئي(       
اإىل املدعي عليه : بيبني فالوبارامبيل فارجهي�ضي - هندي/ اجلن�ضية،

نعلمكم باأن املدعي م�ضرف ال�ضارقة ال�ضلمي
ي��ج��ب عليكم  ل���ذا   ، دره���م   28،648 للمطالبة  اأع����له  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  اأق����ام  ق��د 
احل�ضور اأمام حمكمة الفجرية الحتادية، املحكمة البتدائية املدنيه املوافق الأربعاء 
2021/9/15 ال�ضاعة 9:00 �ض  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات، ويف حالة 
الإجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��اإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�ضال  اأو  ح�ضوركم  عدم 

القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/08/25 

م�دير ادارة الدعوة : اأ - علي الزعابي
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
الإعالن بالن�شر

رقم )2021/7020(
املنذر / �ضلطان خليفه �ضلطان احلبتور

املنذر اإليه / �ضركة التيار لركيب اجهزة التكيف - ذ م م 
املو�ضوع / طلب اإعلن بالن�ضر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/168553( 
واي مو�ض�ضات  واملياه  للكهرباء  ذمة  ب��راءة  وا�ضدار  بالت�ضوية  اإليه  املنذر  ينذر 
اخرى وت�ضليم العني املوؤجرة مع اإ�ضلح ما قد يكون حلق بها من �ضرر و تلف 
وذلك خلل مدة اأق�ضاها 30 يوما من تاريخ النذار العديل مع حتميل املنذر 

اإليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
الإعالن بالن�شر

رقم )2021/7023(
املنذر / �ضلطان خليفه �ضلطان احلبتور

املنذر اإليه / �ضقر املري واحمد �ضقر عبد ال املري 
املو�ضوع / طلب اإعلن بالن�ضر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/168592( 
واي مو�ض�ضات  واملياه  للكهرباء  ذمة  ب��راءة  وا�ضدار  بالت�ضوية  اإليه  املنذر  ينذر 
اخرى وت�ضليم العني املوؤجرة مع اإ�ضلح ما قد يكون حلق بها من �ضرر و تلف 
وذلك خلل مدة اأق�ضاها 30 يوما من تاريخ النذار العديل مع حتميل املنذر 

اإليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
الإعالن بالن�شر

رقم )2021/7021(
املنذر / �ضلطان خليفه �ضلطان احلبتور

املنذر اإليه / دار عفراء ال عبداهلل لت�ضميم الزياء 
املو�ضوع / طلب اإعلن بالن�ضر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/171824( 
واي مو�ض�ضات  واملياه  للكهرباء  ذمة  ب��راءة  وا�ضدار  بالت�ضوية  اإليه  املنذر  ينذر 
اخرى وت�ضليم العني املوؤجرة مع اإ�ضلح ما قد يكون حلق بها من �ضرر و تلف 
وذلك خلل مدة اأق�ضاها 30 يوما من تاريخ النذار العديل مع حتميل املنذر 

اإليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
الإعالن بالن�شر

رقم )2021/7024(
املنذر / �ضلطان خليفه �ضلطان احلبتور

املنذر اإليه / ميفظال للتجارة العامة - �ض ذ ذ م 
املو�ضوع / طلب اإعلن بالن�ضر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/168622( 
واي مو�ض�ضات  واملياه  للكهرباء  ذمة  ب��راءة  وا�ضدار  بالت�ضوية  اإليه  املنذر  ينذر 
اخرى وت�ضليم العني املوؤجرة مع اإ�ضلح ما قد يكون حلق بها من �ضرر و تلف 
وذلك خلل مدة اأق�ضاها 30 يوما من تاريخ النذار العديل مع حتميل املنذر 

اإليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
الإعالن بالن�شر

رقم )2021/08/24(
املنذر / �ضلطان خليفه �ضلطان احلبتور

املنذر اإليه / ماجلن لقطع غيار ال�ضيارات - ذ ذ م )فرع دبي( 
املو�ضوع / طلب اإعلن بالن�ضر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/168583( 
واي مو�ض�ضات  واملياه  للكهرباء  ذمة  ب��راءة  وا�ضدار  بالت�ضوية  اإليه  املنذر  ينذر 
اخرى وت�ضليم العني املوؤجرة مع اإ�ضلح ما قد يكون حلق بها من �ضرر و تلف 
وذلك خلل مدة اأق�ضاها 30 يوما من تاريخ النذار العديل مع حتميل املنذر 

اإليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : زينولوجيك�ص �صولو�صين�ص )ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم 1501 ملك راجو مينون - بردبي - برج خليفة - ال�ضكل القانوين 
: ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 651356 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 
1073122 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعله  باإنحلل ال�ضركة املذكورة  ال�ضجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2021/8/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/9 
ماكميالن  فيليب  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ض  اأي  لديه  من  وعلى 
�ضعيد  �ضامل  �ضعيد  M108 ملك  : مكتب رقم  العنوان  وودز حما�صبون قانونيون  
  04-3581152  : ف��اك�����ض    04-3581151  : ه��ات��ف   - م��ي��ث��اء  ع���ود   - ال��وه��ي��ب��ي 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : فيليب ماكميالن وودز حما�صبون قانونيون
عود   - الوهيبي  �ضعيد  �ضامل  �ضعيد  ملك   M108 رق��م  مكتب   : العنوان 
مبوجب   04-3581152  : فاك�ض   04-3581151  : هاتف   - ميثاء 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور 
اأعله لت�ضفية زينولوجيك�ص �صولو�صين�ص )ذ م م( وذلك مبوجب قرار 
دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/8/9 بتاريخ   دبي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�ض  2021/8/9 وعلى من لديه  بتاريخ 
امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن بالن�شر        

                يف  ال�شتئناف رقم: 1026/2021/322 ا�شتئناف عقاري 
مو�ضوع ال�ضتئناف :  

طالب الإعلن / 1-كو�ضرا كومري�ضال �ضنر منطقة حرة ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية 
: م�ضتاأنف 

وميثله :  خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعلنه :  2-  كو�ضرا جروب منطقة حرة ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف 

�ضده -  جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعلن :  قد اأ�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رق��م:2021/42 عقاري كلي. 
بقاعة  ���ض   10.00 ال�ضاعة    2021/9/16 امل��واف��ق   اخلمي�ض   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد  ، وعليه يقت�ضي ح�ضوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1085/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 130/2019 جتاري كلي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 5034891.83 درهم( ، �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعلن : فينازي �ض.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله:علي ا�ضماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- فوروم غروب م.د.م.�ض - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة 

التحفظي  احلجز  يف  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع���لن  مو�ضوع 
احلجز  حتويل  وتقرر  دره��م   )15377038.66( املطالبة  للمبلغ  وف��اء   ، جت��اري   2020/149
، اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ رقم:2021/1085  التحفظي رق���م:2020/149 جتاري 

جتاري ، مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:2163/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الرابعة رقم 201

مو�ضوع ال�ضتئناف : ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1483 جتاري كلي والر�ضوم 
وامل�ضاريف والتعاب.

امل�ضتاأنف:�ضركة جلوبال تريد اأ�ضتي�ض اإ�ض اإيه )حاليا( برامي ريفينيو ترايد - اإ�ض اإيه )�ضابقا(
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي

 وميثله:اآمنه عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي 
املطلوب اإعلنه :  1- كندانز للتجارة �ض.ذ.م.م  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده

جزئي.  جت��اري  رق�����م:2019/1483  بالدعوى  ال�ضادر  اأ�ضتاأنف/احلكم  قد    : الإع���لن  مو�ضوع 
وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2021/9/1  ال�ضاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�ضي عن بعد، 

وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  644/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
بال�ضتئناف  واملعدل  كلي  2018/826 عقاري  رقم  الدعوى  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�ضوع 
للر�ضوم  �ضامل  دره��م   )1085463( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، عقاري  ا�ضتئناف  رق�����م:2019/381 

وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع )حاليا( بنك اخلليج الول فرع دبي )�ضابقا(

عنوانه:امارة دبي - ديرة - املرقبات - �ضارع اأبوبكر ال�ضديق
وميثله:حممد عبدامللك م�ضطفى اهلي 

املطلوب اإعلنه : 1- عبداهلل ح�ضن عبداهلل ح�ضن احلمادي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��لن  مو�ضوع 
وقدره )1084563( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/988 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- �ضعد اهلل بافيف  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ض�ضة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )424.728(

وحتى ال�ضداد التام 
قاعة  يف  �ضباحا   10:00 ال�ضاعة   2021/9/6 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

 اعالن بالن�شر
1360/2021/300 ا�شتئناف مدين  

مذكرة اإعلن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- بال�ضوبر امانيام بادمانابهان - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / اأ�ضوك بهاوندا�ض اأوتانى وميثله:�ضاره عبداهلل غامن احمد 
مدين   2021/1074 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  ا�ضتاأنف/احلكم  قد   - عبدالقادر 
 10.00 ال�ضاعة  امل��واف��ق 2021/9/2  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�ضه  وح��ددت  ج��زئ��ي،  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�ضي  بقاعة  �ضباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

 اعالن بالن�شر
315/2021/2124 ا�شتئناف عمايل  

مذكرة اإعلن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- ماجد علي مهربان �ضاه - جمهول حمل القامة مبا 
���ض.ذ.م.م وميثله:اأحمد ح�ضن حممد  امل�ضتاأنف / نوفر لتاأجري احلافلت  ان 
 4167/2021 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر  ا�ضتاأنف/احلكم  ق��د   - امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل 
ال�ضاعة  امل��واف��ق 2021/8/30  الثنني  ي��وم  لها جل�ضه  عمايل ج��زئ��ي،  وح��ددت 
10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اعالن بالن�شر 
 949/2021/208 تنفيذ مدين 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  ناظم ح�ضني لتجارة معدات البناء �ض.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الوطنية للتكافل )وطنية( �ض.م.ع

وميثله / يو�ضف علي ح�ضن كندري املرزوقي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)99.045( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن بالن�شر 

 80/2021/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�ضر  - تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  �ضركة الندل�ض للتجارة العامة واملقاولت
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�ضينتور لتجارة الكهربائيات �ض.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة  به وقدره )87157.42( درهم اىل طالب 

اىل الر�ضوم وامل�ضاريف
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اعالن بالن�شر        
 2884/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ميثاء للتجارة العامة �ض.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :دعد حممد احمد �ضرعب 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
امل�ضتحق  املبلغ  )قيمة  ام��ارات��ي  دره���م  ال��ف  وث��م��ان��ون  وثلثمائة  مليون  فقط   )1.380.000(
للمدعية واملر�ضد يف ذمة املدعي عليهما بال�ضافة اىل الفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ 
، الزام املدعي عليهما بامل�ضروفات والر�ضوم الق�ضائية ومقابل  ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد 

اتعاب املحاماة بحكم م�ضمول بالنفاذ املعجل طليق من اي كفالة 
وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق 2021/8/31 ال�ضاعة 09:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء 

                      يف التنفيذ رقم  1204/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 531/2020 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1176292.04( درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : نور بنك )م�ضاهمة عامة( بنك نور ال�ضلمي �ض.م.ع - �ضابقا
عنوانه:المارات - المارات - امارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار 

العقارية 
املطلوب اإعلنه : 1- فيكتور ماريو فين�ضنت فريناندي�ض - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/23 اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1176292.04( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار الكائن مبنطقة اخلليج 
باملزايدة  لكم  والعائدة  الر���ض 12  الوحده 212 رقم  رقم  امنيات  باي  بايزووتر  املبنى  ا�ضم  التجاري 
العلنية وفقا ملقت�ضيات ن�ض املادة 152 من اللئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�ضنة 
2018 وتعديلته اأو خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان املحكمة 

�ضتتخذ الجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1501/2020/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/344 مدين كلي واملعدل بال�ضتئناف 
رقم:2019/1326 ا�ضتئناف مدين واملميز برقم 2019/359 طعن مدين ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)2705560.46( درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : امل�ضت�ضفى المريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد املل( �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�ضة جيم�ض وين�ض�ضر - مقابل فندق املوفمبيك 
- منطقة رقم 319 - �ضارع 15 اأ

وميثله:ا�ضماعيل ح�ضن ابراهيم ال�ضفار 
املطلوب اإعلنه : 1- عبداهلل حممد عبداهلل احمد املرزوقي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن ال�ضهم العائدة للمنفذ 
�ضده املذكور اعله لدى �ضوق دبي املايل بناءا على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2021/8/24.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  416/2009/204 تنفيذ �شرعي 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضرعي الزوجية رقم 218

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1981/22 تركات م�ضلمني ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )81721801.31( درهم �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف من تاريخ ال�ضتحقاق.

طالب التنفيذ : مارون وديع مطر - واخرون
عنوانه:ديرة - �ضارع بني يا�ض - بناية توين تاورز - الدور التا�ضع - مكتب رقم 903

املطلوب اإعلنه : 1- احمد حممد �ضريف عبداهلل بال�ضلح - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن قطعة الر�ض 
اأثره  رق��م:3/618 مبنطقة مردف بدبي وفاء للمبلغ املر�ضد وذلك للعلم مبا جاء فيه وبيان 

القانوين.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:101/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الوىل رقم 11

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤدوا بالتكافل والت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )5.577.394.46( بال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد . 

املدعي:بنك ال�ضتثمار �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �ضارع ال�ضعادة - مبنى ا�ضبكت - �ضقة 3401 - ابراج رجال 

العمال - الرقم املكاين:2527587343 -   وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر 
املطلوب اإعلنهما :  1- �ضركة اأ�ضيدا للتجارة العامة ذ.م.م 2- عبداللطيف كرمي حممد لطيف -  �ضفتهما : مدعي 

عليهما
عليها  املدعي  ال�ضركة  بالزام  ب��ت��اري��خ:2021/6/8  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : الإع��لن  مو�ضوع 
الوىل بالت�ضامن مع املدعي عليه الثاين بان ي�ضددا للبنك املدعي مبلغا وقدره )5.577.394.46( درهم خم�ضة مليون 
وخم�ضمائة و�ضبعة و�ضبعون الف وثلثمائة واربعة وت�ضعون درهما و�ضتة واربعون فل�ضا ، م�ضافا اليه فائدة قانونية 
ب�ضيطة قدرها 5٪ �ضنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2021/1/12 وحتى متام ال�ضداد والزمت 
املدعي عليهما بامل�ضاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1143/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثانية رقم 22

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
)63.281( درهم ثلثة و�ضتون الفا ومائتان وواحد وثمانون درهما ، والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 

12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة . 
املدعي:�ضركة اخلزنة للتاأمني - �ضركة م�ضاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - مع�ضكر ال نهيان - �ضارع دملا - فيل �ضركة اخلزنة للتاأمني - فيل 50 - مقابل 
املحكمة التجارية 

املطلوب اإعلنهما :  1- ليلى عي�ضى حممد املل 2- خالد ح�ضن عبدالرحمن بحري -  �ضفتهما : مدعي عليهما
اأعله  املذكورة  املنعقدة بتاريخ:2021/6/21 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها  مو�ضوع الإعلن 
ل�ضالح/ �ضركة اخلزنة للتاأمني - �ضركة م�ضاهمة عامة بقررت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهما بان 
يوؤديا بالت�ضامن للمدعية مبلغ مقداره )63.281( وثلثة و�ضتون الفا ومائتان وواحد وثمانون درهما والفائدة عنه 
بواقع 5٪ �ضنويا اعتبارا من تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا وحتى ال�ضداد التام وكذا الزامهما بالر�ضوم وامل�ضاريف، 
حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:3022/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي املبلغ املر�ضد بذمتها وهو )294.080( درهم مئتان واربعة 
وت�ضعني الف وثمانون درهم ، مع الفائدة التجارية بواقع 12٪ اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد 

الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:في�ضل علي عبداهلل حممد

عنوانه:المارات - امارة دبي  - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضقر للعمال - �ضقة مكتب 902 - 
بجوار حمطة مرو اأبراج المارات 

املطلوب اإعلنه :  1- اتلنت�ض لل�ضرافة  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي املبلغ املر�ضد بذمتها 
وهو )294.080( درهم مئتان واربعة وت�ضعني الف وثمانون درهم ، مع الفائدة التجارية بواقع 12٪ اعتبارا من تاريخ 
قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة 
يوم الثلثاء  املوافق  2021/8/31  ال�ضاعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1626/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ضاد�ضة رقم: 405

مو�ضوع الدعوى : اول:قيد هذه الدعوى وحتديد اأقرب جل�ضة لنظرها ومن ثم اعلن املدعي عليهما ب�ضورة من لئحتها 
- ثانيا:بعد الطلع والثبوت احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤدوا للمدعني مبلغ وقدره )300.000( 
درهم بواقع )60.000( درهم لكل مدعي كتعوي�ض عما اأ�ضابهم من اأ�ضرار مادية ومعنوية نتيجة خلطاأ املدعي عليها الوىل 

- الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:حممد غلزار احمد الف دين - واخرون

�ضقة   - املريخي  - مبنى ملك احمد حا�ضر حممد  الول  التجاري  املركز  �ضارع   - بردبي   - دب��ي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
مكتب رقم 105 

املطلوب اإعلنه :  1- التفاق لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة �ض.ذ.م.م -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اول:قيد هذه الدعوى وحتديد اأقرب جل�ضة لنظرها ومن ثم اعلن 
املدعي عليهما ب�ضورة من لئحتها - ثانيا:بعد الطلع والثبوت احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤدوا 
للمدعني مبلغ وقدره )300.000( درهم بواقع )60.000( درهم لكل مدعي كتعوي�ض عما اأ�ضابهم من اأ�ضرار مادية ومعنوية 
نتيجة خلطاأ املدعي عليها الوىل - الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم 
اخلمي�ض  املوافق  2021/9/2  ال�ضاعة 09.00 �ض يف مكتب اإدارة الدعوى البتدائية ال�ضاد�ضة ، لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن بالن�شر        

   16 / 2021 / 3055 جتاري جزئي
تفا�ضيل الإعلن

تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر
اإىل املدعى عليه/1-  مللتيتيك للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/تيكتون للهند�ضه والن�ضاءات/ ذ.م.م
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�ضوعها   احلكم بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 216،367 

درهم  والفائده القانونيه بواقع 12 ٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام .
2 - الزام املدعى عليها  بالر�ضوم وامل�ضاري�ف ومقابل التعاب   .

وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق 31-08-2021 ال�ضاعة 09:30 �ضباحا يف قاعة 
التقا�ضي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة ب�ثلثة اأيام على القل .

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اعالن بالن�شر 
          يف الدعوى رقم 207/ 2021/ 5930 تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم  " 92 / 2020 جتاري كلي "، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره  ) 26212.5 درهم ( ، �ضامًل للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب العلن:  نريباي جروب ليميتد - �ضفته بالق�ضية:  طالب التنفيذ
املطلوب اعلنها:  1- حممد جمال عبداهلل حممد احل�ضرمي، ب�ضفته �ضريك يف �ضركة نري باى 

لدارة املعلومات والت�ضويق �ض ذ م م
م���������و����������ض���������وع  2-  نري باى لدارة املعلومات والت�ضويق �ض ذ م م �ضفته بالق�ضية:  منفذ �ضدهما 
اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية  اأن الطالب التنفيذ نريباي جروب ليميتد  قد  الإعلن :  مبا 
املذكورة اعله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 26212.50 ( درهم اىل طالب التنفيذ اأو 
والت�ضويق  املعلومات  باي لإدارة  - نري  الثانية  املنفذ �ضدها  ال�ضركة  ، وت�ضفية  املحكمة  خزينة 
اللتزام  ع��دم  التنفيذية بحقك�م يف حالة  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  ، وعليه  ����ض.ذ.م.م  

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اعالن بالن�شر 
          250 / 2021 / 14 بيع عقار مرهون

تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر
اإىل املنفذ �ضده/1-  جاوراف دهاوان - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�ضرق �ض م ع
و ميثله /حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي

اأموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن )نوع العقار : مكتب - املنطقة :  نعلنكم باأن مت احلجز على 
الثنية اخلام�ضة - رقم الر�ض : 846 - رقم املبنى :  1 - ا�ضم املبنى : مزايا بيزن�ض افينيوا ايه 
ايه 1 - رقم العقار : 2308 - رقم الطابق : 23 - امل�ضاحة : 117،06 مر مربع  .( كما نعلنكم 
ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها )333710.26 ( درهم خلل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ  
امل��ادة 295 من  اأع��له واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض  يف ملف التنفيذ 
ال�ضبعة  بعد م�ضي مدة  بال�ضداد  التكليف  احت�ضاب مدة  املدنية  مع مراعاة  الج��راءات  قانون 

اأيام من علمكم باحلجز 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 6/2021/250 بيع عقار مرهون 
مو�ضوع الدعوى : ا�ضدار القرار بتذييل ا�ضل عقد رهن العقار املذكور اعله بال�ضيغة التنفيذية والمر بايقاع احلجز 
التنفيذي على رهن العقار رقم:2307 بالطابق رقم:23 مببنى مزايا بزن�ض افينيو ايه ايه 1 البالغ م�ضاحته )1.693.81( 

قدم مربع واملواقف رقم:B2-99 على قطعة الر�ض رقم:846 مبنطقة الثنية اخلام�ضة بامارة دبي املرهون للبنك 
الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العنلي لتح�ضيل حقوق الطالب قبل املطلوب  �ضده املقدره مببلغ 
)471.448.49( درهم اربعمائة وواحد و�ضبعني الف واربعمائة وثمانية واربعني درهم وت�ضعة واربعني فل�ضا - من ح�ضيلة 

البيع طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�ضنة 2008 بامارة دبي 
طالب الإعلن / 1-بنك امل�ضرق �ض.م.ع - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعلنه :  1-  جاوراف داهاوان -  �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  - جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعلن :  نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن )نوع العقار �ضقة �ضكنية - املنطقة الثنية 
اخلام�ضة - رقم الر�ض 846 - رقم املبنى 1 - ا�ضم املبنى مزايا بزن�ض افينيوا ايه ايه 1 -رقم العقار 2307 - امل�ضاحة 157.36 
مرمربع - كما نعلنكم ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها )471448.49( درهم خلل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف 
التنفيذ اعله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة 

احت�ضاب مدة التكليف بال�ضداد بعد م�ضي مدة ال�ضبعة ايام من علمكم باحلجز
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اعالن بالن�شر        
 1261/2019/20 جتاري كلي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- فايناىل بيزن�ض للتجارة العامة م.م.ح 2- �ضليكتور للتجارة م.م.ح 3- فاطمة 

�ضب دو�ضت مالمريى 4- �ضب دو�ضت تيمور مالمريى  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك ملي ايران 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي 
يف  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )176.820.516( وق���دره  مبلغ 
2019/8/19 وحتى ال�ضداد التام ومبلغ وقدره )367.500( درهم مقابل اتعاب املحاماة والزامهم 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2021/9/5 ال�ضاعة 09:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 628/2021/211 تنفيذ عقاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����ض��داد   ، ج��زئ��ي  ع��ق��اري   2021/192 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ض��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ض��وع 

)1002102 درهم( �ضامل للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : م�ضرف الإمارات الإ�ضلمي  )�ضركة م�ضاهمة عامة( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي مدينة دبي الطبية - مبنى 
رقم 16 الطابق الثالث ، هاتف متحرك رقم 0557016552 مكاين )3135291835( فاك�ض رقم 04/2227002 

بريد اإلكروين : maliklaw@emirates.net.ae وميثله / حممد عبدامللك م�ضطفى اأهلي 
املطلوب اإعلنه : روبري خلف عبداهلل اب�ضخرون - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعلن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 1002102 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  ثانيا : ف�ضخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتمليك وملحقها للوحدة العقارية حمل التداعي 
وبت�ضليم الوحدة العقارية رقم املحل رقم )G 03( الكائن مب�ضروع بارك كورنر ، بالطابق رقم )G( باملبنى رقم )1( الكائن 
على قطعة الر�ض رقم )1260( رقم البلدية )150 ، 681( للمدعي خايل من ال�ضواغل وخماطبة دائرة الأرا�ضي والأملك 
بدبي لإلغاء قيد الإجارة الوارد ب�ضهادة امللكية ل�ضالح املدعي عليه. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13324 بتاريخ 2021/8/26 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7046(

املندر : ماركو زاك�ض
املنذر اإليه : او زي ان ال للخدمات الرفيهية م.م.ح

ينذر املنذر ، املنذر اليه بالوفاء ب�ضداد مبلغ 500،000 درهم ل�ضالح 
الإنذار  اإ�ضتلم  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ضاها خم�ضة  م��دة  خ��لل  املنذر يف 
للمطالبة  ملواجهتكم  املو�ضوعية  الدعوي  لرفع  املنذر  �ضي�ضطر  واإل 
باإلزامكم باأداء املبلغ �ضالف الذكر مع الفائدة القانونية حتى ال�ضداد 
اتعاب املحاماة.   الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل  التام مع حتميلكم كافة 

مع حفظ كافة حقوق املنذر جتاة املنذر اإليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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برئا�ضة  للكتاب،  العامة  امل�ضرية  الهيئة  عن  حديًثا  �ضدر 
وثائق  »امل�ضللون..  مو�ضوعة  علي،  احل��اج  هيثم  الدكتور 
اأكاذيب جماعة الإخ��وان« يف اأجزاءه ال� 5، للدكتور حممد 
الباز، والذي تتبَّعت فيه ما قيل فى حق اجلماعة الإرهابية 
على مدار تاريخها تقريبا، منذ بدايتها من العام 1928 

فى الإ�ضماعيلية وحتى الآن.
 وك�ضف الدكتور حممد الباز عن �ضبب عكوفه على امل�ضروع 
الكبري يف مقدمة ال�ضل�ضلة، اأنه يتناول اجلماعة يف ال�ضل�ضلة 
ما  اأن  الأوىل  »ال��زاوي��ة  خمتلف:  زواي���ا  ع��دة  م��ن  احلالية 
�ضمعته فى الإعلم لي�ض اإل نقدا للجزء احلركى للجماعة، 
وتفنيد مل��ا ارت��ك��ب��ت م��ن ج��رائ��م وخ��ط��اي��ا ف��ى ح��ق املجتمع 
امل�����ض��رى وف���ى ح��ق الإ����ض���لم، ل��ك��ن م��ا ل��دي��ن��ا ه��ن��ا ه��و نقد 
ال�ضرعية  املخالفات  على  وتركيز  للمنهج  وتفكيك  للفكرة 

وال�ضيا�ضية التى وقعت فيها جماعة الإخوان ول تزال«.

 وتابع: »واأعتقد اأن تفكيك عقل اجلماعة من خلل الكتابات 
هذه  اأن  ب�ضيط  ل�ضبب  للغاية،  مهم  فكريا  نقدتها  ال��ت��ى 
وكل  امل�ضلمني«  »جماعة  اأنها  على  �ضرعيتها  بنت  اجلماعة 
ما عداها ومن يقف على اجلبهة الأخرى لي�ضوا م�ضلمني 
ماذا  تعرف  اأن  املهم  فمن  �ضيئا،  الإ�ضلم  عن  يعرفون  ول 
عنهم،  الإ�ضلمية  العلوم  فى  املتخ�ض�ضون  العلماء  يقول 
كيف ي�ضفونهم، وما الذى مي�ضكونه عليهم من اأثر �ضلبى 

حِلق بالإ�ضلم«.
 ميكنك اأن تعترب هذه الكتابات ك�ضفا للغطاء الدينى عن 
اجلماعة، واأقول غطاء، لأن اجلماعة تعاملت مع الإ�ضلم 
ما  اإىل  ت�ضل  تعمل من خللها حتى  اأداة  كو�ضيلة، جمرد 
تريد، وحتقق اأهدافها التى هى دنيوية بالأ�ضا�ض ول علقة 

لها بالدين من قريب اأو بعيد.
الإع���لم خلل  ف��ى  �ضمعته  م��ا  »اأن  الثانية:  ال��زاوي��ة  اأم���ا   
ال�ضخب  من  اأر�ضية  على  �ضياغته  متت  املا�ضية  ال�ضنوات 

ال���ذى اأ���ض��اع ك��ث��ريا م��ن امل��ع��ان��ى والأف���ك���ار، ل��ل��درج��ة التى 
اأم���ر ه��ذه اجل��م��اع��ة، لكننا هنا  اأح��ي��ان��ا حت��ت��ار ف��ى  جعلتك 
نركن اإىل �ضاحة النقا�ض الهادئ جدا الذى نديره مع من 
ْوا لأفكار اجلماعة، وال�ضاحة هادئة لأن النقا�ض يدور  ت�ضدَّ
من خلل طرح احلجج املنطقية التى توؤكد لنا فى النهاية 

اأننا اأمام جماعة فا�ضدة ومف�ضدة، �ضالة وم�ضلَّة«.
 والزاوية الثالثة: »اأن ما �ضمعته فى الإعلم خلل ال�ضنوات 
املا�ضية كان اإىل حد كبري ع�ضوائيا وغري مرابط، للدرجة 
التى جعلتك اأحيانا تت�ضكك فى كل ما يقال لك، ما �ضاأفعله 
ه��ن��ا اأن��ن��ى ���ض��اأ���ض��ع ك��ل م��ا ك��ت��ب ع��ن اجل��م��اع��ة ف��ى �ضياقه 
وعليك  مقدمات،  ب��دون  نتائج  فل  والتاريخى،  ال�ضيا�ضى 
النخبة  العدد من  دفعت كل هذا  التى  املقدمات  تعرف  اأن 
واإظهار  اجلماعة  انتقاد  اإىل  اجتاهاتها  مبختلف  امل�ضرية 
عوارها وتوثيق عوراتها، حتى اإذا و�ضلَت اإىل النتيجة تكون 

مطمئنا اإىل اأنها �ضحيحة و�ضادقة«.
تاريخها فى �ضيطنة كل   لقد جنحت اجلماعة على طول 
تاأخذ  ل  حتى  وذل��ك  مواقفها،  انتقدوا  اأو  هاجموها  م��ن 
منهم كلما، ول تطمئن اإىل ما يكتبونه، جعلوا بيننا وبني 
يكون  وق��د  والريبة،  ال�ضك  من  حاجزا  عنهم  حتدثوا  من 

مفيدا اأن نعرف من هم هوؤلء.
العلمية  وق��درات��ه��م  ومنا�ضبهم  دوافعهم  نعرف  اأن  ب��دَّ  ل 
والوطنية،  ال�ضيا�ضية  وانتماءاتهم  املنهجية  واإمكانياتهم 
�ضيء من هذا ميكن اأن ي�ضهم اإىل حد كبري فى هدم اجلدار 
على  اجلماعة  حر�ضت  ال��ذى  وبينهم،  بيننا  يف�ضل  ال��ذى 

تعليته حتى ل ي�ضل اأحد اإىل حقيقتها. 
عندما  والتوثيق  البحث  ح�ضاد  »اأن  ال��راب��ع��ة:  وال��زاوي��ة   
يكون موجودا فى كتاب واحد -حتى ولو فى اأجزاء- �ضيكون 
مهما ل�ضتكمال ال�ضورة التى متزَّقت عرب العقود الطويلة 
املا�ضية، لأننا �ضنكت�ضف اأن ما ذكره علماء املوؤ�ض�ضات الدينية 
والأوقاف،  والإف��ت��اء  الأزه��ر  وحتديدا  م�ضر  فى  الر�ضمية 

الذين يعملون خ��ارج هذه  الدين  قاله علماء  نف�ض ما  هو 
املوؤ�ض�ضات، ويتفق متاما مع ما يذهب اإليه املفكرون والكتاب 
والأدباء واملثقفون وال�ضحفيون، ويت�ضق متاما مع �ضهادات 
ال�ضيا�ضيني الذين تعاملوا مع الإخوان عن قرب، ويتماهى 
ون عن اجلماعة فى  متاما فى النهاية مع ما �ضجله املن�ضقُّ

كتاباتهم ومذكراتهم«.
 وج��اء اجل��زء الأول من هذا امل�ضروع حتت عنوان »معركة 
بيانات  فيها  وي�ضتعر�ض  الإرهابية«،  الأزه��ر �ضد اجلماعة 
الإخ���وان،  جماعة  ت��دي��ن  ال��ت��ى  الر�ضمية  الأزه���ر  موؤ�ض�ضة 
وكذلك الفتاوى التى �ضدرت عن قياداته، وهنا يكت�ضف اأن 
ال�ضيخ  الأزه��ر  �ضيخ  اأول مطالبة بحل اجلماعة كانت من 
حممد م�ضطفى املراغى فى العام 1945، عندما اأ�ض�ضت 
اأنها بذلك ت�ضعى اإىل خلق  اجلماعة ق�ضما للفتوى، فراأى 

مرجعية اإخوانية للم�ضلمني بعيدا عن مرجعية الأزهر.
اأع��م��ال اجلماعة عن  ب��اإخ��راج  اأول فتوى  اأم��ام��ك   و�ضتجد 
اأ���ض��رار، وه��ى الفتوى  ب��ه م��ن  الإ���ض��لم ب�ضبب م��ا اأحلقته 
املن�ضوبة لل�ضيخ اأحمد حممد �ضاكر فى العام 1948، ولن 
التى  الأزه���ر  بيانات  نثبت  اأن  بعد  اإل  امل�ضاحة  ه��ذه  ن��رك 
اأحمد  الدكتور  عهد  فى  الإرهابية  الإخ��وان  جماعة  تدين 

الطيب.
 ولن يكون غريبا اأن جتد فى اجلزء الأول ما كتبه الكاتب 
ال��ك��ب��ري خ��ال��د حم��م��د خ��ال��د ف��ى ك��ت��اب��ه ال��وث��ي��ق��ة »م���ن هنا 
نبداأ«، رغم اأنه مل يكن �ضاحب من�ضب فى موؤ�ض�ضة الأزهر، 
الأزهرية دخلت فى  املوؤ�ض�ضة  اإىل ذلك لأن  ولكننى عمدت 
معركة مع خالد ب�ضبب كتابه، ومل يكن هذا ب�ضبب ما قاله 

عن الإخوان، وهذه ق�ضة طويلة بالطبع. 
 

اجلزء الثانى
الثانى حتت عنوان »دعاة م�ضلحون �ضد  فيما جاء اجلزء 
لكتابات واجتهادات علماء  �ض  الإرهابية«،  وخ�ضِّ اجلماعة 
املوؤ�ض�ضة  فى  منا�ضب  ي�ضغلوا  مل  الذين  امل�ضتقلني  الدين 
واأحاديثهم  ال��ك��ث��رية  ك��ت��اب��ات��ه��م  ل��ه��م  وه�����وؤلء  ال��ر���ض��م��ي��ة، 
الت�ضدى  املتفرقة، وفيها كثري من اجلراأة وال�ضجاعة فى 
اأن  لأف��ك��ار اجلماعة الإره��اب��ي��ة، فقد ق��ال��وا م��ا ق��ال��وه دون 
يلتفتوا اإىل اأن ذلك من �ضاأنه اأن يجر عليهم غ�ضبا عارما 

من فئات ل تزال خمدوعة فى جماعة الإخوان الإرهابية.
 

اجلزء الثالث 
 اأم���ا اجل���زء ال��ث��ال��ث ف��ج��اء ب��ع��ن��وان »م��ف��ك��رون واأدب����اء �ضد 
اجلماعة الإرهابية«، وفيه عدد كبري من الكتاب واملفكرين 
واملثقفني والفل�ضفة، وهوؤلء جميعا حتركوا �ضد اجلماعة 
وما  قالوه  ما  ر�ضدوا  بحتة،  وفل�ضفية  فكرية  اأر�ضية  من 
كتابات  فى  وف�ضحوه  باملر�ضاد،  اأمامه  ووقفوا  ب��ه،  قاموا 
ت عليهم امل�ضاكل والتهامات التى و�ضلت اإىل  تاريخية، جرَّ
التكفري، لكنهم �ضمدوا اأمام هذه التهامات، لأنهم اأدركوا 
ه��دم اخل�ضوم  ف��ى  ا�ضراتيجية اجل��م��اع��ة  م��ن  اأن��ه��ا ج��زء 

وت�ضويههم ل�ضرف النا�ض عنهم. 
 

 اجلزء الرابع

واجلزء الرابع جاء بعنوان »�ضهادات املن�ضقني عن �ضللت 
الإرهابية«، وهو كتابات املن�ضقِّني عن اجلماعة منذ بدايتها، 
اأنها  واأعتقد  اأح��د،  يت�ضور  مما  باأكرث  كا�ضفة  كتابات  وهى 
م��ن اجل��م��اع��ة مب��ا يكفى،  اق���رب���وا  اأ���ض��ح��اب��ه��ا  مهمة لأن 
خرجوا  وتهافتها  وخداعها  وزيفها  كذبها  اأدرك��وا  وعندما 

عنها وعليها، 
ولأنهم ميتلكون وعيا وح�ضا وطنيا خال�ضا، فقد قرروا اأن 
يكتبوا �ضهاداتهم رمبا لغر�ضني: الأول اأن يطهروا اأنف�ضهم 
من دن�ض اجلماعة، والثانى حتذير الأجيال اجلديدة من 

الن�ضمام اإىل هذه اجلماعة ال�ضالة.

  اجلزء اخلام�ص
ويف اجل����زء اخل��ام�����ض ال����ذي ج���اء ب��ع��ن��وان »���ض��ي��ا���ض��ي��ون يف 
م��واج��ه��ة اخل���راف���ات الإره���اب���ي���ة«، وه���ذا اجل���زء معنيا فى 
تفاعلوا مع اجلماعة،  الذين  ال�ضيا�ضيني  بكتابات  الأ�ضا�ض 
ودخلوا مع قياداتها فى �ضراعات على اأر�ض ال�ضيا�ضة، وهى 
للإخوان،  الفكرية  الأ���ض��ول  ع��ن  بعيدة  تكون  ق��د  كتابات 
النهاية ت�ضع  لكنها فى  لها،  بالإطار احلركى  اأكرث  وتهتم 
اأيدينا على اأهداف اجلماعة احلقيقية التى مل تعمل يوما 
من اأجل م�ضلحة الوطن، بل كان كل ما ي�ضغلها هو العمل 

من اأجل م�ضلحتها فقط.

يتناول اجلماعة يف �صل�صلة من خم�صة اأجزاء

حممد الباز يك�شف ف�شائح االإخوان يف مو�شوعة »امل�شللون« 

اأخرج  ال�ضهرية اخليميائى  قبل روايته 
ال���ذى ول��د ف��ى مثل هذا  ب��اول��و كويلو 
رواي���ة  ال���ن���ور  اإىل   1947 ع���ام  ال���ي���وم 
مل  لكنها  كومبو�ضتيل  ح���اج  ب��ع��ن��وان 
حت���ظ ب��ال��ن��ج��اح، وق��ب��ل��ه��ا اأن���ت���ج رواي����ة 
الرواية  وه��ى  اجلحيم  اأر�ضيف  بعنوان 
التي مل حتقق مبيعات ف�ضل عن اأنها 
انطباعا  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  ترك  مل 

لدى اجلمهور.
ال��ه��ائ��ل��ة فى  ك��ي��ف ح��ق��ق مبيعاته  ل��ك��ن 
اخليميائى؟ الأمر بداأ من رحلة احلج 
فى  اأ�ضبانيا وحت��دي��دا  يف  بها  ق��ام  التي 
اكت�ضف  ح��ج  رح��ل��ة  وه��ي  كومبو�ضتيل 
الأ�ضبان والأوربيني يقومون  اأن  كويلو 
بها، وقد اندفع كويلو نحو القيام بهذه 
النوعية  لهذه  ال�ضديد  حلبه  الرحلة 
اكت�ضاف  ف��ى  ولرغبته  امل��غ��ام��رات  م��ن 
تاأثرياتها  وم��ت��اب��ع��ة  ال��روح��ي��ة  الأم����ور 
وما  النا�ض  يقوله  مل��ا  وفقا  ال��ع��امل  ف��ى 
بها  ق��ام  ال��ت��ي  بنف�ضه.الرحلة  يجربه 
كومبو�ضتيل  ح��اج  عنها  وك��ت��ب  كويلو 
كانت تعبريا عما ي�ضعى اإىل القيام به، 
روحانية  طاقة  ذات  رواي���ة  كتابة  وه��و 
ه��ائ��ل��ة ت�����ض��ع ف���ى ال���ع���امل ف��ت��ج��ل��ب له 
املجد، هذا ما فكر فيه.بعد كتابة رواية 
روايته  ك��ت��ب  ب��ع��ام  كومبو�ضتيل  ح���اج 
مل  التي  اخليميائى  والأع��ظ��م  الأ�ضهر 
بها فقرر طباعة  النا�ضر متفائل  يكن 
اإعادة  ودون  فقط  منها  ن�ضخة   900
طباعة فلم يكن كويلو ميلك اأي �ضجل 

ك��ان قد  ال��ذى  كويلو  اأن  غ��ري  للنجاح، 
“بريدا”  التالية  رواي��ت��ه  بالفعل  كتب 
بالرواية،  اآخر لإميانه  نا�ضر  بحث عن 
اأ���ض��ط��ورة اخل��ي��م��ي��ائ��ى تتحقق  وب�����داأت 
ف��ق��د ب���اع���ت ال����رواي����ة ب��ع��ده��ا مليني 
ل��غ��ة حتى   80 اإىل  وت��رج��م��ت  ال��ن�����ض��خ 
للأرقام  جيني�ض  مو�ضوعة  دخلت  اأنها 
باأكرب عدد من  القيا�ضية لأنها حظيت 
م�ضبوق.لكن  غ��ري  ب�ضكل  ال��رج��م��ات 
ماذا حملت فى طياتها اخليميائى التي 
ينطقها البع�ض ال�ضيميائى لتفوز بكل 
هذا املجد؟ لي�ض من �ضيء ميكن قوله 
رواية  اأن��ه��ا  ع��دا  ال�ضياق فيما  ه��ذا  ف��ى 
وهو  اإيجابية  طاقة  طياتها  فى  حتمل 
رهان باولو كويلو الأول الذى اأدرك ما 

يريده النا�ض، ف�ضارت روايته من اأكرث 
الكتب اإلهاما فى العامل.

وت���ك���م���ن ق�����وة الإل�����ه�����ام ب����ال����رواي����ة فى 
لكونه  ال�ضعاب  يتحدى  ال��ذى  البطل 
ال�ضديدة  ول��رغ��ب��ت��ه  ب��ق��درات��ه  م��وؤم��ن��ا 
اأحد  فى  يتجلى  ما  وه��و  الو�ضول،  فى 
م��ق��اط��ع ال���رواي���ة ح��ي��ن��م��ا ي��ت��ح��ول اإىل 
اأن  اأعدائه، قبل  اأمام  هواء للمرور من 

يعرث على كنزه حتت قدميه.
وت��ظ��ل ال��ع��ب��ارة الأ���ض��ه��ر م��ن اأك����رث ما 
بقوة  �ضيئا  اأردت  للرواية:”اإذا  ���ض��وق 
لتح�ضل  يتاآمر  �ضوف  كله  العامل  ف��اإن 
على هذا ال�ضىء”، حيث يحفظ الكثري 
من اأبناء الأجيال اجلديدة هذه العبارة 

واإن مل يقراأوا الرواية.

حقق مبيعات هائلة يف اخليميائي

باولو كويلو... �شناعة املجد من كتاب واحد
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يخو�ص جتربة جديدة يف )�صتي يا بريوت(

املخرج ايلي ال�شمعان: 
عابد فهد ا�شم كبري 

اأعطاين الثقة
 تلقيت قبل ا�ضهر ات�ضال من �ضركة )�ضّباح اخوان( وعر�ضوا علي اخراج م�ضل�ضل )�ضتي يا بريوت(، بعدها عقدت واملنتجة ملى �ضّباح والكاتب بلل 

�ضحادات اجتماعات وعملنا على الن�ض ثم دخلنا مرحلة الت�ضوير ويعترب هذا العمل الول يل مع هذه ال�ضركة الكبرية.
وعن العمل مع جنم كبري مثل عابد فهد قال )ل �ضك ان ا�ضم عابد فهد كبري جدا يف العامل العربي وانا �ضعيد بالتعاون 

معه امنا تعاوين هذا ل يقلل من �ضاأن ا�ضماء الفنانني الذين عملت معهم يف ال�ضابق مثل نيكول معو�ض ودانيل 
رحمة وغريهما يف م�ضل�ضل )العودة( و ابطال م�ضل�ضل )زوجتي انا( بجزئيه مثل ويتابع )انا كمخرج احتمل 

م�ضوؤولية تقدمي كل ممثل يقف امام عد�ضتي ب�ضكل لئق وي�ضيف ال�ضمعان )عابد فهد رغم جنوميته 
الكبرية لكنه مل يتدخل حتى الن بتفا�ضيل عملي كمخرج بل انه و�ضع ثقته بي واحلمد اهلل المور 

جتري ب�ضل�ضة اثناء الت�ضوير(.
انه يحاول من  ال�ضمعان  ايلي  والق��ارب فيو�ضح  الخ��وة  تتناول �ضراع  التي  العمل  وعن ق�ضة 

خلل روؤيته الخراجية ان يقدم اي خلف بالعمل من وجهتي نظر خمتلفتني اي ان ال�ضرير 
لي�ض �ضريرا دائما والعك�ض �ضحيحا.

ويقول ايلي ال�ضمعان عن الفرق بني اخراجه لعمل لبناين بحت واآخر عربي م�ضرك:
 انا اوؤمن ان الح�ضا�ض هو الذي يو�ضل العمل اىل امل�ضاهدين �ضواء كان النتاج �ضخما 

او حملي حمدود امليزانية علما ان العمال العربية امل�ضركة هي التي ت�ضاهم يف 
انت�ضار ا�ضمي كمخرج اكرث من الدراما اللبنانية البحتة التي اقدرها واحرم 

�ضناعها وم�ضاهدينها. كما اود ان اوجه ال�ضكر ل�ضركتي )�ضّباح اخوان( و( 
ايغل فيلمز( اللتان وثقتا باملواهب اللبنانية التي بامكانها ان تبدع يف اي 

جمال �ضواء الخراج والت�ضوير والتمثيل الخ…
زال  م��ا  ان��ه  ال�ضمعان  اك��د  الكليبات  ت�ضوير  وع��ن عمله يف جم��ال 

ي�ضر على العمل يف هذا املجال لنه بامكانه ان يجمع بني تنفيذ 
العمال الدرامية التلفزيونية وت�ضوير الكليبات والعلنات 
كل  ي��ت��اب��ع  ان���ه  واك����د  وامل�����ض��رح��ي��ات.  ال�ضينمائية  والف�����لم 
امل�ضل�ضلت العربية والجنبية التي تلفت نظره لن برايه ان 

الفن لي�ض له هوية او جن�ضية.
ازم��ات يف  لبنان من  بها  التي مير  ال�ضعبة  الظروف  وو�ضط 

البنزين واملازوت، كيف ي�ضتطيع ان ينجز اعماله وقدرة تواجد 
للغاية  �ضعبة  )الم���ور  ق��ال:  الت�ضوير  ام��اك��ن  يف  العمل  فريق 

فتاأمني مادة املازوت للمولدات من اجل ا�ضتمرار الت�ضوير لي�ض �ضهل 
تزال  ل  الن  حتى  امن��ا  لل�ضيارات  بكرثة  متوفرة  غري  البنزين  م��ادة  ان  كما 

المور ت�ضري بطريقة ما ونامل ال ت�ضتد الزمة كي ل يتوقف قطاعنا الفني يف لبنان 
وكل القطاعات احلياتية الخرى(.

اإجني املقدم ت�شور اأول 
بطوالتها الدرامية

بداأت الفنانة اإجني املقدم ت�ضوير بطولتها الدرامية الأوىل يف التلفزيون 
من خلل م�ضل�ضل "دليلك الذكي للطلق"، املقرر عر�ضه اخلريف املقبل 

على ال�ضا�ضات وينتمي للدراما الطويلة التي ت�ضل اإىل 45 حلقة.
منهم  الفنانني  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  بطولته  يف  ي�ضارك  ال���ذي  امل�ضل�ضل 
اإجني اأبوزيد وعمر ال�ضناوي اإ�ضافة اإىل هيدي كرم �ضيتم ت�ضويره متاماً 
يف م�ضر بوقت ينتظر فريق العمل حتديد ال�ضركة املنتجة موعد العر�ض 

على ال�ضا�ضات.
اأمريكي  م�ضل�ضل  من  م��اأخ��وذ  اأبو�ضيف  م�ضطفى  يخرجه  ال��ذي  امل�ضل�ضل 
العام  ث��اٍن للعر�ض  ان��ت��اج ج��زء  �ضيتم  الأول  �ضهري، ويف ح��ال جن��اح اجل��زء 

املقبل.

اأعربت الفنانة مي �ضليم، عن �ضعادتها البالغة 
اأنها  م��وؤك��دة  جنيه،   200 فيلم  يف  مب�ضاركتها 

حتم�ضت للعمل منذ قراءته للمرة الأوىل.
وك�����ض��ف��ت ���ض��ل��ي��م خ����لل م��داخ��ل��ة ه��ات��ف��ي��ة مع 

الإعلمية  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ال��ت��ا���ض��ع��ة  ب��رن��ام��ج 
اأم�ض،  اأول  القناة الأوىل،  �ضافكي املنريي، على 
واعتمد  للغاية،  جيد  ب�ضكل  مكتوب  الفيلم  اأن 
وا�ضفة  امل�ضاهد،  جلذب  الت�ضويق  طريقة  على 

ق�ضة العمل باأنها واقعية.
الفنانني  ب��اأغ��ل��ب  تلتِق  اأن��ه��ا مل  م��ي،  واأ���ض��اف��ت 
الذين �ضاركوا يف الفيلم، لكن اأغلب ت�ضويرها 
ك���ان م��ع ال��ف��ن��ان��ني اأح��م��د ال�����ض��ع��دين وحممود 

حافظ.
كما اأ�ضادت مبخرج الفيلم حممد اأمني ملجهوده 
ال��ك��ب��ري ط����وال ت�����ض��وي��ر ال��ع��م��ل، م���وؤك���دة اأنها 
ا  ا�ضتمعت ب�ضدة خلل العمل معه، وحّيت اأي�ضً
�ضركة الإنتاج التي وّفرت اأكرث ما كان متخيًل 

بالن�ضبة لنجوم العمل.
واختتمت مي قائلة:

ي�ضوفه  وال���ل���ي  ي��ع��ي�����ض  ف��ي��ل��م  ج��ن��ي��ه   200"  
هي�ضتمتع ..

 و م�ض بقول كده لإين واحدة من اللي �ضاركوا 
يف العمل لكن الكل هيكت�ضف ده".

)200 جنيه(، 
من بطولة جمموعة كبرية من النجوم، وعلى 
اآدم،  اأحمد  ال�ضقا،  اأحمد  يون�ض،  اإ�ضعاد  راأ�ضهم 
اآ�ضر  ال�ضاوي،  خالد  رم��زي،  ه��اين  رزق،  اأحمد 
يا�ضني، بيومي فوؤاد، نيللي كرمي، ليلي علوي، 
غادة عادل، اأحمد ال�ضعدين، طارق عبد العزيز، 
حممود حافظ، مي �ضليم، نريمني زعزع، ملك 
ق����ورة، ن��ه��ى ���ض��ال��ح، دي��ن��ا ف�����وؤاد، حم��م��د فراج، 
عمرو  قا�ضم،  اآي��ه  العريف،  حممد  داود،  اأحمد 

عبداجلليل.
وال��ف��ي��ل��م م��ن ت��األ��ي��ف اأح��م��د ع��ب��داهلل، واإخ����راج  
حممد اأم��ني، وم��ن اإن��ت��اج �ضركتي )ف���ريدي( ل� 
)اآرت  و�ضركة  علي،  ووائل  حممد عبداحلميد، 

ميكرز( للمنتج اأحمد عبدالعاطي.

عربت النجمة دينا فوؤاد، عن �ضعادتها بامل�ضاركة فى 
واأكدت  جنيه(،   200( ال�ضينمائى  الفيلم  بطولة 
اأنها جت�ضد �ضخ�ضية جديدة متاما عليها، و�ضتكون 
ينتمى  الفيلم  اأن  اإىل  م�ضرية  جلمهورها،  مفاجاأة 
حيث  وخمتلف،  جديد  ب�ضكل  ولكن  ال�ضرد  لطابع 
تدور اأحداثه فى اإطار اجتماعى حول 200 جنيه 
تنتقل من �ضخ�ض اإىل اآخر، وي�ضاهد اجلمهور من 
خلل هذه الأحداث ك�ضيفية التعامل مع ال� 200 
املختلفة  الجتماعية  الطبقات  خ��لل  م��ن  جنيه 

حيث تربطهم جميعا هذه العملة الورقية.
واأ�ضافت دينا:"�ضعادتى كبرية بالبطولة اجلماعية 
بطولته  ف��ى  ي�ضارك  حيث  الفيلم  ي�ضهدها  ال��ت��ى 
جمموعة كبرية من النجوم من الأجيال املحتلفة 
رمزي،  ه��اين  يون�ض،  اإ�ضعاد  ال�ضقا،  اأحمد  ومنهم 
حممود  ع��ل��وى،  ل��ي��ل��ى  ك����رمي،  نيللي  رزق،  اأح��م��د 
�ضليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز،  حافظ، مي 
نهى  ال�ضعدنى،  اأح��م��د  ف���راج،  حممد  ق���ورة،  ملك 
�ضالح، وعدد من �ضيوف ال�ضرف منهم اآ�ضر يا�ضني، 
والفيلم  تاأليف اأحمد عبداهلل واإخراج حممد اأمني 
اأن  واأمت��ن��ى  الكثري  ىل  �ضي�ضيف  عمل  باأنه  ،اأ�ضعر 

ينال ر�ضا اجلمهور".  
واأ������ض�����ارت دي���ن���ا اإىل اأن���ه���ا ت���ق���راأ ح��ال��ي��ا ع����دد من 
م�ضئولية  يعد  الختيار  اأن  موؤكدة  ال�ضيناريوهات 
الظور  كبرية تقع على عاتقها حيث حتر�ض على 

ب�ضكل جديد وخمتلف اأمام جمهورها.
وقالت:"احلفاظ على النجاح اأ�ضعب من الو�ضول 
اإليه وحب اجلمهور وتقديره م�ضئولية كبرية لبد 
التفريط فيها، وهو ما  من احلر�ض عليها وع��دم 
األ  على  اأحر�ض  فاإننى  ولذلك  دائما،  اإليه  اأ�ضعى 
الفنى  م�ضتواها  فى  قدمت  مما  اأق��ل  اأعمال  اأق��دم 
ومنها خلل الفرة الأخرية م�ضل�ضل "اللي مالو�ض 
كبري" الذى عر�ض فى املو�ضم الدرامى الرم�ضانى 
"�ضيف  "قدرية" زوج��ة  دور  املا�ضى وج�ضدت فيه  

وبطولة  العو�ضى  اأحمد  ج�ضده  اخلديوي" ال��ذي 
بلقاءها  �ضعدت  التى  العزيز  يا�ضمني عبد  النجمة 

والعمل معها".
وكانت دينا فوؤاد قد روجت، عرب �ضفحتها الر�ضمية 
ال�ضينمائى  لفيلمها  "ان�ضتجرام"،  م��وق��ع  ع��ل��ى 

"200 جنيه" والذى ي�ضم نخبة مميزة من جنوم 
 200 وه��ى مت�ضك  لها  ن�ضرت �ضورة  الفن، حيث 
ال�  حكاية  اإي���ه  ي��ع��رف  :"حد  عليها  وكتبت  جنيه، 
200 جنيه دى"، وتفاعل معها اجلمهور، موؤكدين 

اأنهم فى انتظار عر�ض الفيلم بدور العر�ض.

�صعيدة مب�صاركتها يف فيلم 200 جنيه

مي �شليم: حتم�شت للعمل منذ 
قراءته للمرة االأوىل

دوري يف فيلم )200جنيه( مفاجاأة

دينا فوؤاد: اأحر�ض على 
ا�شتمرار النجاح 

يخو�ص املخرج اللبناين ايلي ال�صمعان جتربة جديدة 
يف عامل الدراما من خالل اخراجه م�صل�صل )�صتي يا 
بريوت( بطولة عابد فهد وجمموعة من النجوم من 
هذا  عن  يقول  فماذا  اخ��وان(،  )�صّباح  �صركة  انتاج 

العمل وتفا�صيله:
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االأطعمة التي ال يجوز 
تناولها مع املوز

قال بافيل اإي�ضانباييف، املخت�ض املعروف يف جمال اإنقا�ض الوزن، اإنه توجد 
املوز  مع  تناولها  ب��اأي حال  يجوز  التي ل  والأطعمة  الغذائية  امل��واد  بع�ض 

النا�ضج وغري النا�ضج.
لذلك  احل�ضا�ضية،  ت�ضبب  ل  غ��ذائ��ي��ة  م���ادة  ه��و  "املوز،  اخل��ب��ري:  واأ���ض��اف 
ذل��ك، ل يجوز  ولكن مع  ال�ضغار.  الأط��ف��ال  قبل  بتناوله حتى من  ي�ضمح 
يعانون  للذين  وكذلك  الغذائية  الألياف  يعانون من �ضعف ه�ضم  للذين 
من م�ضاكل يف الأمعاء والبنكريا�ض واملرارة، تناول املوز غري النا�ضج، لأن 

تناوله يف هذه احلالة، �ضيوؤدي اإىل انتفاخ يف البطن".
الأخرى  امل�ضادر  مع  امل��وز،  تناول  كذلك  يجوز  "ل  ال��ق��ول:  اخلبري  وتابع 
اإ�ضافة  يجوز  ل  فواكه،  �ضلطة  حت�ضري  عند  املثال،  �ضبيل  على  للألياف. 
التفاح اأو اخل�ضار اإىل املوز غري النا�ضج، لأنها �ضتزيد من تاأثري النتفاخ".
ونوه اإي�ضانباييف، باأنه يف حالة عدم وجود هذه الأمرا�ض، يكون املوز غري 
املقاوم، الذي يعمل على تطبيع  الن�ضاء  النا�ضج مفيدا. لأنه يحتوي على 

عمل اجلهاز اله�ضمي.
الكثري من  الن�ضج يحتوي على  الزائد  "املوز  اأن  الخت�ضا�ضي من  وحذر 
ال�ضكر، وبالتايل ل ين�ضح بتناول حلوى حتتوي ugn املوز وال�ضوكولتة 

للأ�ضخا�ض الذين يعانون من ارتفاع م�ضتويات ال�ضكر يف الدم".

الطريقة ال�شحيحة 
لال�شتجمام والراحة

التواجد يف  اإن��ه يجب خ��لل  تيازيلنيكوف،  اأن��دري��ه  املعروف  الطبيب  ق��ال 
الإجازة، اللتزام بنظام اليقظة والراحة املعتاد لكي ل ي�ضعر املرء بالإرهاق 

عند العودة اإىل العمل لحقا.
وذكر اأن اليقظة )Wakefulness( ، هي حالة دماغية متكررة يوميا، 
يكون فيها الفرد واعيا وم�ضاركا يف ال�ضتجابات املعرفية وال�ضلوكية جتاه 
العامل اخلارجي مثل الت�ضال والتاأمل والأكل وغريها. واليقظة هي عك�ض 

حالة النوم، والتي يتم فيها ا�ضتبعاد معظم املدخلت احل�ضية.
واأ�ضاف اخلبري: "الإجازة هي فر�ضة لتح�ضني �ضحة الفرد. ويعترب النوم 
الكايف والنظام الغذائي املتوازن، من ال�ضروط الأ�ضا�ضية ل�ضتعادة القوى. 
رحلة  ف�ضتكون  املعتاد،  النظام  عن  الإن�ضان  خ��رج  اإذا  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ضافة 
باأنه منهك عند عودته  الإن�ضان  اأط��ول. و�ضي�ضعر  النظام،  اإىل ذاك  العودة 

اإىل العمل بعد هذا ال�ضكل من الراحة".
والراحة  اليقظة  بنظام  اللتزام،  ال�ضروري  "من  القول:  الطبيب  وتابع 

املعتاد".

الطائيان؟ اأطلق عليهما  اللذان  ال�صاعران  • من هما 
البحري واأبو متام.

العرو�ص؟ علم  موؤلف  • من 
اخلليل بن اأحمد الفراهيدي

النحو؟ علم  موؤلف  هو  • من 
اأبو الأ�ضود الدوؤويل

وال�صلوى؟ املن  معنى  • ما 
املن هو الع�ضل وال�ضلوى هو طائر ال�ضمان

امل�صاحة؟ حيث  من  العامل  يف  بحر  اأكر  هو  • ما 
-البحر الأبي�ض املتو�ضط

ال�صم؟ حا�صة  يف  الثعبان  ي�صتخدمه  الذي  الع�صو  هو  • ما 
- ل�ضانه

الت�ضمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�ضان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�ضمع حا�ضة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�ضلة  هي  الإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
والق�ضدة  والزبدة  البي�ض  و�ضفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�ضمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
النمو  عملية   يعوق  ونق�ضه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�ضفراء  واخل�ضروات 
والفراط يف تناوله ي�ضبب �ضغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�ضداع وت�ضاقط ال�ضعر وي�ضقق اجللد وال�ضفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�ضل

التاجر ال�صغري
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الزجنبيل مع النعناع 
اإ�ضافة  ع���ن���د 
اإىل  ال���ن���ع���ن���اع 
ال�����زجن�����ب�����ي�����ل 
على  ن��ح�����ض��ل 
فوائد اإ�ضافية، 

اأبرزها:
ت������ه������دئ������ة   -
ال�������غ�������ث�������ي�������ان 
فاإن  وال�����دوار، 
تعانني  ك���ن���ِت 

من هذه الأعرا�ض؛ باإمكانك ال�ضتفادة، عرب �ضرب كوب من �ضاي الزجنبيل 
مع النعناع.

- تقوية جهاز املناعة ملكافحة اأمرا�ض متعددة، وحماربة نوبات اآلم الراأ�ض 
احلاّدة.

ت�ضنجات  تخفي�ض  على  لقدرته  ن�ضبًة  ال�ضهرية،  ال���دورة  اآلم  تخفيف   -
الع�ضلت.

من  ال�����ض��اّرة  البكترييا  وط���رد  امل��ع��وي��ة  ال��دي��دان  مكافحة  يف  امل�ضاهمة   -
اجل�ضم.

- حت�ضني عمل اجلهاز اله�ضمي والوقاية من ع�ضر اله�ضم.

خرج بير واخته �ضوزي اإىل احلقول اخل�ضراء لح�ضار بع�ض كيزان الذرة ال�ضفراء ل�ضلقها لتكون غذاء 
لهم، وبقدر ما ان كوخهم نظيف وت�ضع فيه ال�ضعادة ال ان حاجتهم للنقود كانت قوية لذلك كان الب يعمل 
الزوج  بتلبية طلبات  اما الم فكانت تكتفي  ال�ضغرية  اليوم اجريا يف احلقول ليكفي طلبات عائلته  طوال 
احلنون وال�ضغار، وعندما جاء بير واخته بكيزان الذرة هذا اليوم قررت الخت احلنون ان تطعم دجاجاتها 
بع�ض الذرة فقامت بفرط احد الكيزان واخذت تلقي احلبات لت�ضتقر يف الفرن ال�ضاخن فخافت �ضوزي من 
القراب منها لكنها لحظت ان احلبة بداأت تكرب قليل قليل حتى ا�ضتقرت مت انتف�ضت وكاأنها قطعة قطن 
ببيا�ضها ال�ضاهق وطارت لت�ضتقر مرة اخرى �ضاخنة يف يد �ضوزي ومع حرارتها و�ضعتها يف فمها لتتذوقها 
فاح�ضت بحلوة الطعم وا�ضرعت لتخرب والدتها مبا حدث فجاءت الم وو�ضعت بع�ض احلبات على الفرن 
لتتحول بعد قليل اإىل ف�ضار فما كان من بير ال ان قرر ان ي�ضبح بائعا للف�ضار بدون ان يخرب من حوله 
كيف ي�ضنعه وقد ابدع يف �ضنعه فوجد اقبال كبريا من ال�ضغار وا�ضبح �ضانع الف�ضار ال�ضغري من مي�ضوري 

احلال وا�ضبح لديه وعائلته ما يكفي ل�ضراء بع�ض حقول الذرة وحتويلها اإىل ف�ضار .

اأعلنت الدكتورة يلينا �ضولوماتينا، خبرية التغذية الرو�ضية، 
وتعزيز  اله�ضم  ي�ضاعد على حت�ضني عملية  الرائب  اللنب  اأن 

منظومة املناعة.
وت�ضري اخلبرية يف حديث لراديو "�ضبوتنيك" اإىل اأنه ميكن 
وه��ذه م�ضاألة حيوية  ال�ضوم،  اأي��ام  الرائب يف  اللنب  ا�ضتخدام 

خا�ضة بعد الإفراط يف تناول الطعام.
ي�ضعر  عندما  ال�����ض��وم  اأي���ام  تنظيم  "ميكن  اخل��ب��رية،  وت��ق��ول 
اليوم  يف  الطعام  بتناول  يفرط  عندما  بالكتظاظ:  الإن�ضان 
تبقى  لأنها  واملقليات  امل�ضويات  بتناول  الإف���راط  اأو  ال�ضابق، 

فرة طويلة يف الأمعاء".
اإىل  مق�ضم  ال��رائ��ب  اللنب  من  لر  بتناول  اخل��ب��رية،  وتن�ضح 
اأجزاء يف يوم ال�ضيام، اأو ميكن تناول ح�ضاء بارد من اخل�ضار. 
ك��م��ا اأن ال��ل��نب ال��رائ��ب ل��ذي��ذ وم��ف��ي��د م��ع ال��ث��م��ار. ولكنها يف 

نف�ض الوقت ل تن�ضح بتنظيم اأكرث من يوم واحد لل�ضوم يف 
الأ�ضبوع.

وت�ضيف، تناول كمية �ضغرية من اللنب الرائب بانتظام مفيد 
للج�ضم، لأن اللنب يعزز منومة املناعة.

وتقول، "لأن 70 باملئة من منظومة املناعة تركز يف الأمعاء 
وتعتمد ع��ل��ى ح��ال��ة م��ي��ك��روب��ي��وم الأم���ع���اء، ال��ت��ي ي��وؤث��ر اللنب 
الرائب فيها ب�ضورة مبا�ضرة. واللنب الرائب هو الربوبيوتيك 
املناعة،  منظومة  لتعزيز  ال�ضرورية  البكترييا  يجلب  ال��ذي 
ما يحدد قدرة اجل�ضم على مواجهة البكترييا املر�ضية التي 

تدخل اجل�ضم من اخلارج".
ومن اأجل احلفاظ على امليكروبيوم بحالة جيدة يكفي تناول 
فرة  ب��ني  ا�ضتبداله  وميكن  يوميا.  ال��رائ��ب  اللنب  م��ن  ك��وب 

واأخرى مبنتجات الألبان املخمرة الأخرى.

اللنب الرائب يفيد يف تعزيز منظومة املناعة

جندي هندي من فريق غوجارات فرونتري يقود دراجة نارية خالل بروفة لحتفالت يوم ال�صتقالل الهندي يف اأحمد اآباد - ا ف ب 


