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درا�صة تن�صف فر�صية العالقة ال�صلبية بني الألبان و�صحة القلب
تو�سلت درا�سة علمية اإىل اأن البالغني الذين يتناولون نظاما غذائيا 
القلب  ب��اأم��را���ض  اإ�سابتهم  احتمالية  تقل  الأل��ب��ان،  مبنتجات  غنيا 
بن�سبة ت�سل اإىل 25 يف املئة. وكانت اأبحاث عديدة �سابقة قد ربطت 
واجلنب  احلليب  مثل  مكونات  لأن  القلب،  مب�ساكل  الألبان  منتجات 

حتتوي على ن�سبة عالية من الكولي�سرتول والدهون.
اإل اأن نتائج درا�سة اأجراها علماء اأ�سرتاليون يف معهد جورج لل�سحة 
العاملية، اأكدت التاأثري الوقائي الإيجابي ملنتجات الألبان على �سحة 
جملة  يف  نتائجها  ن�سرت  التي  درا�ستهم  يف  الباحثون  ون�سح  القلب. 
اأو  املحالة  غري  الألبان  منتجات  بتناول  ميدي�سن" الطبية،  "بلو�ض 

اخلالية من الأمالح.
و�سملت الدرا�سة 4 اآلف �سخ�ض، ومتت متابعتهم على مدار 16 يوما، 
و�سجلت بيانات تتعلق ب�سحة القلب والأوعية الدموية والوفيات التي 

وقعت طيلة هذه املدة.
ومتت مقارنة النتائج مع 17 درا�سة اأخرى مماثلة، �سملت 43 األف 
لتاأكيد  املتحدة،  واململكة  وال��دمن��ارك  املتحدة  ال��ولي��ات  من  �سخ�ض 

النتائج التي تو�سل اإليها الباحثون الأ�سرتاليون.
منتجات  من  املزيد  تناولوا  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  البيانات  واأظهرت 
املئة  يف   25 بن�سبة  عر�سة  اأق��ل  كانوا  الغذائي،  نظامهم  يف  الأل��ب��ان 
لالإ�سابة مب�ساكل يف القلب، مقارنة مبن تناولوا كميات اأقل من تلك 

املنتجات.
الدرا�سة  م��وؤل��ف��ة  ع��ن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 
م�سدر  الأل��ب��ان  "منتجات  قولها:  تريو،  كاثي  الدكتورة  الرئي�سية، 
رئي�سي لفيتامني ب 12، املهم يف بناء خاليا الدم احلمراء واحلفاظ 
اأنها حتتوي على البوتا�سيوم الذي  على �سحة اجلهاز الع�سبي، كما 

يلعب دورا مهما يف احلفاظ على �سحة الأع�ساب والع�سالت".

مترين مفيد للم�صابني باخلرف
ب�سكل  التاأثري  اإن��ه ميكن  والتمري�ض  الرعاية  اجل��ودة يف  ق��ال مركز 

اإيجابي على م�سار مر�ض اخلرف يف بدايته.
"بالتمرين  يعرف  ما  اإىل  اللجوء  اأن��ه ميكن  الأمل���اين  املركز  واأو���س��ح 
مزدوج املهمة" Dual Task Training، اأي تنفيذ مهمتني يف 
الوقت نف�سه ، على �سبيل املثال الغناء مع رمي الكرة، والإم�ساك بها.

الذهنية  القدرات  التمرين حت�سن  املواظبة على هذا  اأن  املركز  واأكد 
واملهارات اجل�سدية لدى املر�سى باخلرف.

القبول  واإظهار  بالتحفيز  املر�سى دعمهم  وب�سكل عام ميكن لأق��ارب 
وعدم الإثقال على كاهلهم، مع ت�سجيعهم على التوا�سل الجتماعي 
وت��ق��دمي ي��د ال��ع��ون ل��ه��م يف جم���الت احل��ي��اة امل��ه��م��ة م��ث��ل التغذية، 

والريا�سة، والنظافة ال�سخ�سية، والرعاية ال�سحية، والطبية.

حيل غذائية ت�صاعد على التخل�ص من انتفاخ البطن
حرج  م��ن  يي�سببه  مل��ا  املزعجة،  ال�سحية  املتاعب  م��ن  البطن  انتفاخ 

للم�سابني به. فما اأ�سبابه وكيف ميكن مواجهته؟
ع�سو  اأن��در���س��ن،  فيول  ال��دك��ت��ورة  قالت  الأ�سئلة،  ه��ذه  ع��ن  لالإجابة 
اإن  الغذائي،  والتمثيل  اله�سمي  اجلهاز  لأمرا�ض  الأملانية  اجلمعية 

انتفاخ البطن يحدث ب�سبب كرثة الغازات يف الأمعاء.
اأبرزها  اأ�سباب عدة،  الأمعاء  الغازات يف  اأن لكرثة  اأندر�سن  واأو�سحت 
الفركتوز،  الفاكهة  و�سكر  ال��الك��ت��وز،  احلليب  �سكر  ه�سم  �سعوبات 
الهواء  م��ن  ال��ك��ث��ري  واب���ت���الع  الأم���ع���اء،  لبكترييا  وال��ت��م��رك��ز اخل��ط��اأ 
ب�سبب تناول الطعام ب�سرعة. ويرجع انتفاخ البطن اأي�ساً اإىل اأغذية 
بالألياف  الغنية  والأط��ع��م��ة  ال��غ��ازي��ة،  امل�����س��روب��ات  مثل  وم�����س��روب��ات 
الكاملة،  احل��ب��وب  ومنتجات  وال��ك��رن��ب،  ال��ب��ق��ول��ي��ات،  مثل  ال��غ��ذائ��ي��ة 
وميكن  واملك�سرات.  الزيتية،  والبذور  والفواكه،  اخل�سروات،  وبع�ض 
ي�سهل  باأخرى  اأغذية  ا�ستبدال  مثل  احليل  ببع�ض  انتفاخ  مواجهته 
الكامل  القمح  دقيق  من  امل�سنوع  الكامل  القمح  خبز  مثل  ه�سمها، 
املطحون ناعماً بدل اخل�سن، والكرنب املدبب بدل الأبي�ض، والعد�ض 
الأحمر بدل الأ�سفر. كما اأن نقع بذور عباد ال�سم�ض يف الكاري على 

�سبيل املثال ُي�سّهل ه�سمها اأكرث من نرثها على ال�سلطة.
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اكت�صاف الطفرة اجلينية امل�ص�ؤولة 
عن اختفاء »ذيل الب�صر«

تو�سل باحثون اأمريكيون اإىل حتديد الطفرة اجلينية امل�سوؤولة عن فقدان 
الب�سر لذيولهم.

واأ�سار باحثون من جامعة نيويورك لنغون هيلث وكلية تاندون للهند�سة، 
اإىل اأن اجلني TBXT، لديه طفرة يف الب�سر، ت�سبب باختفاء ذيولهم منذ 

ما يقرب من 20 مليون �سنة.
وفق الباحثني، فاإن الب�سر يكون لديهم ذيول عندما يكونون اأجنة، لكنهم 

يفقدونه ويندمج يف الفقرات لت�سكيل عظمة "الع�سع�ض".
فاإن فقدان اجلني  "نيويورك تاميز" الأمريكية،  نقلت �سحيفة  وح�سبما 

املذكور جاء للتكيف مع عيوب الأنبوب الع�سبي املحتملة.
اإىل  اأدت  التي  الدقيقة  اجلينية  التغيريات  اآليات  بعد  للعلماء  يت�سح  ومل 
فقدان الذيل يف الب�سر، مما يحول دون فهم كيفية تاأثري فقدان الذنب على 

الأحداث التطورية الب�سرية الأخرى، مثل امل�سي على قدمني.
ويف درا�ستهم والتي ن�سرت نتائجها يف موقع bioRxiv املتخ�س�ض بن�سر 
البحوث العلمية، حدد الباحثون 31 جينا يف اأنواع خمتلفة لتطوير ذيول، 

وبعد مقارنتها اكت�سفوا دور الطفرة يف اختفاء الذنب لدى الب�سر.
ما  ملعرفة  وراث��ي��ا  معدلة  ف��ئ��ران  الباحثون  ا�ستخدم  نتائجهم،  ولتاأكيد 
اإىل  تو�سلوا  حيث  الذيل،  ظهور  عن  م�سوؤولة   TBXT طفرة  كانت  اإذا 
واح��دة فقط، حيث منا  با�ستثناء حالة  ذي��ول  تطّور  الأجنة مل  اأن معظم 

للجنني ذنب ق�سري للغاية.

حمامات ال�صاونا راحة 
وعالج.. وخطر على ه�ؤلء 
�سحية  بفوائد  ال�ساونا  حمامات  تتمتع 
اإن���ه���ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى تن�سيط  ج��م��ة، ح��ي��ث 

الدورة الدموية وتقوية جهاز املناعة.
ميكال�سن  اأن���دري���ا����ض  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
اأخ�������س���ائ���ي ال���ط���ب ال���ب���اط���ن���ي وال���ع���الج 
ال�ساونا  حمامات  اإن  الأمل���اين،  الطبيعي 
القلبي  ل��ل��ج��ه��از  ج���ي���دا  ت���دري���ب���ا  مت��ث��ل 
اأي�سا على ال�سرتخاء  الوعائي وت�ساعد 
بالراحة  ال�����س��ع��ور  ث���م  وم����ن  ال��ع�����س��ل��ي، 
ال��ن��ف�����س��ي��ة، ف�����س��ال ع���ن جت���دي���د خاليا 
الب�سرة وتنظيفها من البثور وال�سوائب. 
واأ�سار ميكال�سن اإىل اأن حمامات ال�ساونا 
ب���ع�������ض احل�����الت  م��ن��ا���س��ب��ة يف  ت���ع���د  ل 
والأوعية  القلب  اأم��را���ض  مثل  املر�سية 
واملر�ض  ال�����س��اق��ني  ودوايل  ال���دم���وي���ة 
"الوردية"  ب��ا���س��م  امل����ع����روف  اجل���ل���دي 
احلادة  الربو  ون��وب��ات   "Rosacea"
وارت��ف��اع �سغط  والكبد  الكلى  واأم��را���ض 
ال��ع��ني وال�����س��رع وب��ع��د الإ���س��اب��ة ب�سكتة 

دماغية.
ومر�سى  احل����وام����ل  ع���ل���ى  ي��ت��ع��ني  ك���م���ا 
اأول قبل  ال��ط��ب��ي��ب  ا���س��ت�����س��ارة  ال�����س��ك��ري 

الذهاب اإىل ال�ساونا. 

البكاء .. خم�صة اأ�صباب 
جتعله مفيدا لل�صحة �ص 23

اأطعمة حتارب الأرق
النوم  �سعوبات  حماربة  ميكن  اإن��ه  للتغذية  الحت���ادي  املركز  ق��ال 
با�سم  يعرف  الذي  بامليالتونني،  الغنية  الأغذية  تناول  خالل  من 
اإنه يعمل على خف�ض درجة حرارة اجل�سم  "هرمون النوم"، حيث 

و�سغط الدم، ومن ثم تهيئة املرء للخلود اإىل النوم.
واأو�سح املركز اأنه ينبغي تناول الأغذية الغنية بامليالتونني م�ساء، 
والتي تتمثل يف احلليب والبي�ض والف�ستق واملوز والكرز والأفوكادو 

والكرانبريي.
واإىل ج��ان��ب ت��ن��اول الأغ���ذي���ة امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى امل��ي��الت��ون��ني، ينبغي 
ال�سرتخاء  تقنيات  ممار�سة  خ��الل  من  النف�سي  التوتر  مواجهة 

كاليوجا والتاأمل.
ولنوم هاينء، ينبغي اأن ت�سكل غرفة النوم بيئة مثالية للنوم، حيث 
ينبغي اأن تكون الغرفة مظلمة وي�سودها الهدوء وذات درجة حرارة 

منا�سبة ترتاوح بني 15 و18 درجة مئوية.
الأجهزة  من  املنبعث  الأزرق  لل�سوء  التعر�ض  عدم  اأي�ساً  ويراعى 
الفرا�ض  اإىل  ال��ذه��اب  قبل  والتلفاز  الذكي  كالهاتف  الإلكرتونية 
يف  يت�سبب  الأزرق  ال�����س��وء  لأن  ن��ظ��راً  الأق����ل،  على  �ساعتني  بنحو 

تثبيط هرمون "امليالتونني" الالزم للنوم.

ال�سعور  اجل�سم  على  التغيريات  غالبية  ت�ستدعي  ل  لكن 
بالقلق، حيث اإنها لي�ست اإل جمرد و�سيلة يعر بها اجل�سم 

عن امل�سي قدًما ملرحلة ال�سيخوخة.
ويف حني اأنه ل يوجد ما يدعو للقلق ب�ساأن هذا التغيريات، 
التغلب عليها من  املمكن  اأن��ه من  املهم معرفة  اأن��ه من  اإل 
ال�سحة  على  للحفاظ  معينة  ع��ادات  على  احلر�ض  خ��الل 
ال�سحية  وامل�ساكل  احلياة  منط  خماطر  ولتجنب  العامة 
املرتبطة بالعمر. كما اأن هناك عددا من العادات التي يجب 
عاًما،  ال�ستني  اأعتاب  اإىل  الو�سول  عند  تقليلها  اأو  جتنبها 

كما يلي:
التطعيمات تخطي   .1

م���ن امل��ه��م اأن ي��ح��ر���ض ك���ل ���س��خ�����ض ع��ل��ى احل�����س��ول على 
التطعيمات، خا�سة مع التقدم يف ال�سن. ل يجب اأن يح�سل 
على لقاح كوفيد19- فح�سب، بل اإن هناك لقاحات اأخرى 
 60 ع��ن  اأع��م��اره��م  ت��زي��د  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�ض،  بها  مو�سى 
يتعلق  فيما  وا�ست�سارته  الطبيب  م��راج��ع��ة  ينبغي  ع��اًم��ا. 
الرئوي  واللتهاب  الأنفلونزا  �سد  تطعيم  على  باحل�سول 

وال�سعال الديكي.
اأن  يجب  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ال�سحية  للهيئات  ووفًقا 
ال�سنوي،  الإن��ف��ل��ون��زا  ل��ق��اح  على  ب��ال��غ  �سخ�ض  ك��ل  يح�سل 

وخا�سة الأ�سخا�ض الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاًما.
الدم �سغط  فح�ض  عدم   .2

اأن يحر�ض على فح�ض  مع تقدم املرء يف العمر، من املهم 
�سغط الدم بانتظام. وبالن�سبة للفرد ال�سليم يف ال�ستينيات 
من عمره، يجب اأن تكون م�ستويات �سغط الدم 80/120 
فلرمبا  رادع،  دون  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  ُت���رك  اإذا  اأق����ل.  اأو 
اإ���س��ع��اف ج���دران الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة، مم��ا يزيد  يت�سبب يف 
القلبية  والنوبات  الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة  خطر  من 

واخلرف.
الريا�سة ممار�سة  عدم   .3

اإن ممار�سة التمرينات الريا�سية ب�سفة منتظمة اأمر مهم 

ي�سل  عندما  اأهمية  اأك��رث  ت�سبح  ولكن  عمرية.  فئة  لأي 
ال�سخ�ض اإىل ال�ستينيات من العمر.

يف  التقدم  م��ع  ن�ساًطا  اأق��ل  امل��رء  ي�سبح  اأن  الطبيعي  وم��ن 
البدين  والن�ساط  احلركة  اإىل  اجل�سم  يحتاج  لكن  العمر، 
التمارين  ممار�سة  ت�ساعد  اأن  ميكن  املرحلة.  ه��ذه  خ��الل 
تقليل  يف  ال��ع��م��ر  م��ن  ال�ستينيات  يف  ب��ان��ت��ظ��ام  ال��ري��ا���س��ي��ة 
احلياة  ومنط  الع�سالت  و�سمور  العظام  ه�سا�سة  خماطر 
التمثيل  وحت�سني  بالعمر  املرتبطة  ال�سحية  وامل�سكالت 
عندما  خا�سة  احلركة،  وقلة  اخلمول  اإن  والنوم.  الغذائي 
يتقدم اجل�سم يف ال�سن، ميكن اأن تزيد من خطر الإ�سابة 
الدماغية  وال�سكتة   2 ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري  وداء  بال�سمنة 

واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية واخلرف.
كاٍف ماء  �سرب  عدم   .4

ال��ع��م��ر، يت�ساءل  ال��ت��ق��دم يف  اأن���ه م��ع  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سري 
ال�سعور بالعط�ض، مما يوؤدي بدوره اإىل زيادة خطر الإ�سابة 
ال����ذي ي��ن��ج��م ع��ن��ه زي����ادة يف خم��اط��ر التهابات  ب��اجل��ف��اف، 
الن�ساط  وانخفا�ض  ال��دم  �سغط  وتقلبات  البولية  امل�سالك 

والتعب وا�سطراب الكهول.
الأدوية على  العتماد   .5

الأدوي�������ة )يف مرحلة  ت���ن���اول  م���ن  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ف��ك��رة  اإن 
اأن الأدوية  ال�ستينيات( هي تعزيز ال�سحة العامة. يف حني 
فاإن  ال�����س��ح��ة،  حت�سني  يف  ال��ث��ان��ي��ة  اخل��ط��وة  ���س��وى  لي�ست 
اتباع  هي  اأهمية  اإعطاوؤها  يجب  التي  الأ�سا�سية  العوامل 
نظام غذائي متوازن وممار�سة التمارين الريا�سية بانتظام 

وتغيري منط احلياة لي�سبح �سحًيا.
املنا�سب؛  الوقت  يف  العالج  على  احل�سول  ال�سروري  فمن 
ملدة  عليه  الع��ت��م��اد  يف  ال�ستمرار  ع��دم  ��ا  اأي�����سً يجب  ولكن 
اإىل الطبيب  ال��دواء، يجب التحدث  اأط��ول. مبجرد انتهاء 
عليه  احل�سول  ال�سروري  من  ك��ان  اإذا  ما  ومعرفة  املعالج 

لفرتة تالية اأم ل.
الكافيني من  الكثري  �سرب   .6

ال��ك��اف��ي��ني مبرحلة  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  الإن�����س��ان يف  ي��ب��داأ ج�سم 
ال�ستني عاما ب�سكل خمتلف عن الثالثينيات اأو الأربعينيات 
بانتظام يف  الكافيني  الكثري من  تناول  ي�سيب  العمر.  من 
�سار  ت��اأث��ري  م��ن  يتبعه  وم��ا  ب���الأرق  العمرية  املرحلة  ه��ذه 

ب�سكل عام على ال�سحة.
للكافيني  ال�سن  كبار  تناول  بتقليل  ال�سحة  خ��راء  يو�سي 
وجتنب تناوله قبل النوم، لأنه مدر للبول وي�سبب م�ساكل 
مل��ن ل  اإىل اجل��ف��اف بخا�سة  امل��ع��دة ويف بع�ض احل���الت  يف 

يتناولون كميات منا�سبة من مياه ال�سرب.
اجليد النوم  قلة   .7

الإن�����س��ان مهما كانت  ي��ت��ج��زاأ م��ن �سحة  ال��ن��وم ج��زء ل  اإن 
مرحلته العمرية. ويف مرحلة ال�ستني عاًما وما بعدها يجب 

اأن ينال املرء على نوم جيد ملدة 7-9 �ساعات كل ليلة.
ويعد العتدال هو كلمة ال�سر حيث ينبغي عدم الإفراط يف 
اأن يحظى اجل�سم  املهم  �ساعاته. من  التقليل من  اأو  النوم 

بالقدر املنا�سب من الراحة يف ال�ستينيات من العمر.
ن�سائح مهمة

ويو�سي خراء ال�سحة ب�سرورة اتباع �سباب مرحلة ال�ستني 
عاًما للن�سائح ال�سحية التالية:

مثل  ال��غ��ذائ��ي،  ال��ن��ظ��ام  يف  الأل��ي��اف  م��ن  امل��زي��د  • ت��ن��اول 
الفا�سوليا واحلبوب الكاملة واخل�سراوات والفاكهة.

ترتاوح  ملدة  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  على  • احلر�ض 
اأي��ام الأ�سبوع  اأو معظم  30 دقيقة يومًيا،  اإىل   20 ما بني 
مع مالحظة اأن امل�سي ميكن اأن يكون من بني اأ�سهل اأنواع 

التمارين التي ميكن ممار�ستها بانتظام.
يف  البدء  قبل  املعالج  الطبيب  م�سورة  على  احل�سول   •
اأدوية  اأي  برنامج للتمارين الريا�سية وفيما يتعلق بتناول 

اأو مكمالت غذائية.
والأ�سدقاء  بالأقارب  والت�سال  التوا�سل  على  • احلر�ض 
بال�سحة  ت�سر  وال��ع��زل��ة  ال��وح��دة  اإن  حيث  منتظم  ب�سكل 

النف�سانية واجل�سدية على حد �سواء.

نتفليك�ص ت�صتح�ذ على 
م�ؤلفات رولد دال

ا�ستحوذت  اأن��ه��ا  نتفليك�ض  اأع��ل��ن��ت 
املتعلقة  احلقوق  اإدارة  �سركة  على 
باأعمال الكاتب البارز يف جمال اأدب 
الأط��ف��ال رول��د دال، م��وؤل��ف رواية 
ال�سوكولتة"  وم�سنع  "ت�ساريل 
الكال�سيكية التي اقُتب�َست لل�سينما 
ال�ستحواذ  ه��ذا  وي�ستند  م��رت��ني. 
على  قيمته  ع��ن  ُيك�َسف  مل  ال���ذي 
�سراكة بداأت قبل ثالث �سنوات بني 
الأمريكية  التدفقي  البث  من�سة 
وورث���ة ال��ك��ات��ب ال��ري��ط��اين الذي 
العامل  اأن���ح���اء  ب��ي��ع��ت يف خم��ت��ل��ف 
اأكرث من 300 مليون ن�سخة من 

كتبه املرتجمة اإىل 63 لغة.
يف  اأب��������دت  "نتفليك�ض"  وك����ان����ت 
 2018 الثاين-نوفمر  ت�سرين 
التعاون على  ه��ذا  اإط��ار  عزمها يف 
متحركة  ر���س��وم  م�سل�سالت  اإن��ت��اج 
رولد  رواي����ات  اأجن���ح  م��ن  مقتب�سة 
النيوزيلندي  املخرج  ويتوىل  دال. 
جائزة  احل����ائ����ز  واي���ت���ي���ت���ي  ت���اي���ك���ا 
الأو�سكار العمل يف الوقت الراهن 
من  م�ستوحى  اأول  م�سل�سل  على 
اأند ذي ت�سوكولت  "ت�ساريل  عامل 
فاكتوري". واأو�سحت "نتفليك�ض" 
اأن���ه���ا، يف ���س��وء ا���س��ت��ح��واذه��ا على 
����س���ت���وري  دال  "رولد  �����س����رك����ة 
حفيد  ي��دي��ره��ا  ال��ت��ي  كومباين" 
اقتبا�ض  تعتزم  كيلي،  لوك  املوؤلف 
واألعاب  ن�سر  م�ساريع  يف  اأع��م��ال��ه 

وم�سرح ومنتجات م�ستقة.

ا�صتمرار ث�ران بركان 
يف جزر الكناري 

ت��دف��ق��ت احل��م��م م���ن ب���رك���ان ثائر 
اأم�ض  الإ�سبانية   باملا  يف جزيرة ل 
منازل  لتغطي  يوم  لرابع  الأربعاء 
ال�سماح  م���ن  ي����وم  ب��ع��د  وح����ق����ول، 
ل��ل�����س��ك��ان ال���ذي���ن ت��ق��ع ب��ي��وت��ه��م يف 
بالعودة  املن�سهرة  ال�سخور  م�سار 
ل���ف���رتة وج����ي����زة م����ن اأج������ل جمع 

متعلقاتهم.
الهواء  يف  حممه  ال��رك��ان  وق���ذف 
باللون  ال�����س��م��اء  ل��ت��ك��ت�����س��ي  م�����س��اء 
املتوهج  احل��ط��ام  وينت�سر  الأح��م��ر 
كومري  ب����رك����ان  ج����وان����ب  ع���ل���ى 
م��ق��ط��ع م�سور  واأظ����ه����ر  ف��ي��ي��خ��ا. 
بطائرة م�سرية يف وقت �سابق تدفق 
احلمم نحو الغرب اإىل ال�ساحل يف 
لتحرق  �سخمة،  م�����س��ارات  ث��الث��ة 
ك���ل م���ا يف ط��ري��ق��ه��ا مب���ا يف ذلك 
الراكني يف  وق��ال معهد  مدر�سة. 
جزر الكناري اإن الن�ساط الزلزايل 
امل�ساحب للركان زاد ب�سدة خالل 
ال�سلطات  واأجلت  املا�سية.  الليلة 
منذ يوم الأحد نحو �ستة اآلف من 

بني 80 األفا يقطنون اجلزيرة.
اأو  وف����ي����ات  ع����ن  اأن�����ب�����اء  ت�����رد  ومل 

اإ�سابات.

لال�صتمتاع ب�صباب ما بعد الـ60.. اإليك 7 ن�صائح هامة

ي�صبح  �أن  بال�صرورة  �ل�صيخوخة  مرحلة  تعني  ال 
من  �صحي  نظام  �ت��ب��اع  �إن  بدنًيا.  �أ�صعف  �الإن�����ص��ان 
وممار�صة  متو�زن  غذ�ئي  نظام  من  يتاألف  �ل��ع��اد�ت 
منا�صب  وترطيب  �جليد  و�لنوم  بانتظام  �لريا�صة 
يف  ب�صهولة  يزدهر  �أن  لل�صخ�ص  ميكن  فاإنه  للج�صم، 
ما  بح�صب  ا،  �أي�صً ذلك  وبعد  بل  �لعمر  من  �ل�صتينيات 
ن�صره موقع "بولد�صكاي" Boldsky، �ملعني بال�صوؤون 

�ل�صحية.
مالحظة  يف  �الإن�صان  يبد�أ  �لعمر،  يف  �لتقدم  ومع 

�لتغيري�ت يف ج�صمه وكيف توؤثر بع�ص �الأن�صطة 
��صتخد�م  �ملتعب  من  �أنه  يجد  رمبا  �إذ  عليه، 

�ل����درج ب���داًل م��ن �مل�����ص��ع��د، و�ل��وق��وف 
ل�صاعات طويلة يعد عبًئا ثقياًل، ويف 
من  مزيد  هناك  يكون  �أخ��رى  �أحيان 

�ملتاعب �أو �لتعقيد�ت.
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�ش�ؤون حملية

•• العني-الفجر

الإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
اآل  �سما بنت حممد بن خالد  د.  ال�سيخة 
حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  ت�����س��ارك  نهيان 
والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن 
مللتقى  وال��ع�����س��ري��ن  احل���ادي���ة  الن�سخة  يف 
ال�����س��ارق��ة ال����دويل ل��ل��راوي ال���ذي ينظمه 
م��ع��ه��د ال�����س��ارق��ة ل��ل��رتاث يف ال��ف��رتة من 
-22 24 �سبتمر 2021، حتت �سعار " 
ق�س�ض احليوان" مب�ساركة 38 دولة من 

خمتلف اأنحاء العامل.
ه���ذا وت��اأت��ي م�����س��ارك��ة امل��وؤ���س�����س��ات متمثلة 
واملعرفة  للفكر  حممد  �سما  جمل�ض  يف: 
نهيان  اآل  بن خالد  ال�سيخ حممد  ومركز 
ال��ث��ق��ايف، وج��م��ع��ي��ة حم��م��د ب���ن خ��ال��د اآل 
اأجيال  ومكتبة  امل�ستقبل،  لأج��ي��ال  نهيان 
اآل  خ��ال��د  ب��ن  وم��در���س��ة حم��م��د  امل�ستقبل 
نهيان لالأجيال يف ملتقى ال�سارقة الدويل 
ال�سراكة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���دا  ل���ل���راوي 
املوؤ�س�سات  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والأن�سطة  ل���ل���رتاث،  ال�����س��ارق��ة  وم��ع��ه��د 
امل�ساركة  على  واحلر�ض  بينهما،  املتبادلة 
يف املنا�سط الدورية كملتقى الراوي الذي 
ياأتي يف اإطار اأهداف ور�سالة جمل�ض �سما 

حممد للفكر ومكتبة اأجيال امل�ستقبل، 
والكتاب  ال��رواة  �سي�سارك فريق من  فيما 
يف  و  ال�سعبي  امل����وروث  يف  واملتخ�س�سني 

تاريخ الفن الت�سكيلي مع ت�سليط ال�سوء 
على ق�س�ض احليوان يف الرتاث الإماراتي 
وال���ع���رب���ي وال���ع���امل���ي مم��ث��ل��ني يف ك���ل من 
: ال��ك��ات��ب امل�����س��رح��ي واحل��ك��وات��ي حممد 
الطفل  اأدب  وكاتبة  وال��روائ��ي��ة   ، غبا�سي 
والأ�ستاذة   ، ح���ج���اوي  دع���ا����ض  ف���ادي���ة  د. 
النا�سر  عبد  واحلكواتي  العامري   ن��ورة 
ال��ت��م��ي��م��ي وال��ك��ات��ب��ة اأم�����ل ف����رح ع���و����ض ، 
الكفراوي  جم���دي  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي  وال��ف��ن��ان 
جل�سات  ع��ر  م�سطفى  �سريف  وال��ك��ات��ب 
الور�ض  الق�س�ض وتقدمي  حوارية ورواية 
التفاعلية خالل فرتة فعاليات الرنامج 
ل��ل��راوي حتت  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة  مبلتقى 
" باأر�ض معر�ض  "ق�س�ض احليوان  �سعار 

اإك�سبو ال�سارقة.
كما �سيتم عر�ض اإ�سدارات ال�سيخة د. �سما 
بنت حممد بن خالد اآل نهيان  بالإ�سافة 

اإىل اإ�سدارات موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن 
التي تهتم بالطفل وال��رتاث وذلك  خالد 

للموؤ�س�سات  املخ�س�ض  الركن  خ��الل  من 
يف امللتقى.

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  الإم��ارات  جامعة  ت�ستعد 
لفتتاح جناحها يف معر�ض اإك�سبو 2020 
اجلامعة  م�����س��ارك��ة  �سمن  وذل���ك   ، ب��دب��ي 
يف ه��ذا احل���دث ال���دويل ال��ه��ام م��ن خالل 

جتارب مليئة من الإلهام والإبداع.
نائب  علي  الدكتور حممد ح�سن  واأو�سح 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة اأن 

ا�ستعدادها  اأك��م��ل��ت  ق��د  الإم����ارات  جامعة 
للم�ساركة الفّعالة يف هذا احلدث الدويل 
الذي ينطلق يف الأول من اأكتوبر املقبل ، 
وذلك �سمن خطة عمل متتد ل�ستة اأ�سهر 
تقدم فيها اجلامعة من خالل الفعاليات 
والأن�����س��ط��ة وال���رام���ج امل��خ��ت��ل��ف��ة جتربة 
يف  اجلامعة  دور  تعزز  وفريدة  ا�ستثنائية 

بناء اقت�ساد املعرفة.
واأك�����د ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�����س��ن ع��ل��ي باأن 

�سيكون   ، ب��دب��ي   2020 اك�سبو  معر�ض 
من�سة هامة يف تعزيز ثقافة التطوع من 
الهيئتني  خالل م�ساركة الطلبة واأع�ساء 
التدري�سية والإدارية يف خمتلف الأن�سطة 
 ، اجلامعة  جل��ن��اح  امل�ساحبة  والفعاليات 
هذه  تاأ�سيل  يف  �سي�ساهم  ب���دوره  وال���ذي 

الثقافة املجتمعية.
 واأ�ساف قائاًل ،" اإننا يف جامعة الإمارات 
الطالب  م����ه����ارات  ب���ن���اء  ب��اأه��م��ي��ة  ن���وؤم���ن 

من  العمل  �سوق  يف  لالنخراط  وتاأهيله 
خ����الل امل�����س��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة يف م��ث��ل هذه 
الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��دول��ي��ة وال���ذي 
ي�����س��اع��د يف ب���ن���اء ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل بني 
ال��ط��ال��ب واأف������راد امل��ج��ت��م��ع ال����ذي ب���دوره 
�سك  ول  ال��ط��ال��ب؛  �سخ�سية  م��ن  �سيعزز 
اأن م�ساركة الطالب يف هذا احلدث العاملي 
معر�ض اك�سبو 2020  تعد املكان الأمثل 

لتحقيق ذلك. 

•• اأبوظبي- الفجر

�سركة  من�ساآت  اإحدى  توام  جنح م�ست�سفى 
اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة"، اأكر 
الإمارات  دولة  يف  ال�سحية  للرعاية  �سبكة 
فتح  عملية  اإج�����راء  يف  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
جمجمة اأثناء اليقظة لرجل هندي، يدعى 
 41 العمر  البالغ من  اأوغو�ستني،  يوغني 
ع��ام��اً، ل��ع��الج��ه م��ن ال����ورم اخل��ب��ي��ث الذي 
الدماغ م�سوؤولة  به يف منطقة من  اأ�سيب 
جراحة  ُت�ستخدم  اإذ  بالنطق،  التحكم  عن 
الدماغ اأثناء اليقظة، لعالج بع�ض احلالت 
اأورام  ذل��ك  يف  مب��ا  )الع�سبية(  الدماغية 

حمددة اأو نوبات ال�سرع.
وو�����س����ع ال���ف���ري���ق ال���ط���ب���ي امل���خ���ت�������ض من 
التخدير  واأخ�سائيي  الأع�����س��اب  ج��راح��ي 
لإزالة  عالجية  خطة  ت���وام  م�ست�سفى  يف 
الورم الدماغي اخلبيث، واملري�ض يف حالة 
متطورة  تقنيات  با�ستخدام  ال�ستيقاظ، 
لإجراء التخطيط الق�سري للدماغ، ودون 
فيها  يتم  عملية  عن  عبارة  وهو  الق�سري، 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي لفرتة  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ا���س��ت��خ��دام 
للدماغ  ال��ق�����س��ري  ال�����س��ط��ح  ع��ل��ى  وج���ي���زة 
للوظائف احل�سية  املهمة  املناطق  لتحديد 

اأو احلركية اأو اللغوية.
املعالج   ال���ط���ب���ي  ال���ف���ري���ق  ا����س���ت���خ���دم  ك���م���ا 
وهو   ،”Gliolan“ غ��ل��ي��ولن  م�����س��روب 
م�سعة"  "مواد  وام�������ض  ل���ون���ه  م�������س���روب 
ب�سكل  ال��ورم  روؤي��ة  ي�ساعد اجلراحني على 

وا�ستئ�ساله  العملية  اأث��ن��اء  و�سوحاً  اأك��رث 
ع��ل��ى اجلراحني  وي��ت��وج��ب  اآم�����ن،  ب�����س��ك��ل 
اخل�سوع لتدريب دقيق ونيل اعتماد خا�ض 
ال�سركة  م���ن  ت��رخ��ي�����ض  ع��ل��ى  ل��ي��ح�����س��ل��وا 
امل�����ادة وتنفيذ  امل�����س��ن��ع��ة ل���س��ت��خ��دام ه���ذه 
حممد  ال��دك��ت��ور  ح�سل  اإذ  التقنية،  ه���ذه 
ال��ع�����ّس��ا، ا���س��ت�����س��اري ج��راح��ة الأع�����س��اب يف 
خالل  العتماد  ه��ذا  على  ت��وام،  م�ست�سفى 
بريطانيا،  يف  ال��ط��وي��ل��ة  املهنية  م�سريته 
 ،2019 "�سحة" عام  اإىل  ان�سمامه  قبل 
الدكتور  م��ع  بالتعاون  العملية  مت��ت  كما 
الأع�ساب  ا�ست�ساري تخدير  اأ�سامة مهران 

يف م�ست�سفى توام.
وتعليقاً على العملية، قال الدكتور حممد 
اإن  املعالج  اجلراحني  فريق  رئي�ض  الع�ّسا، 
فريق طبي موؤلف من اأخ�سائيي التخدير، 

والذي  الأع�ساب،  وجراحة  وفيزيولوجيا 
يتمتع بخرة عالية، و�سع خطة عالجية 
با�ستخدام تقنيات متطورة ت�ستخدم لأول 

مرة يف من�ساآت "�سحة". 
جمجمة  ف��ت��ح  عملية  اإج�����راء  اأن  واأ����س���اف 
اليقظة، تعّد خطوة مهمة يف جمال  اأثناء 
ج��راح��ة الأع�����س��اب يف دول���ة الإم������ارات، اإذ 
ك��ان امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأورام يف 
اإىل  لل�سفر  ال�سابق  يف  ي�سطرون  ال��راأ���ض 
اخل����ارج ل��ل��ع��الج. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال يوغني 
للفريق  " اأن����ا مم���ن ج����داً  اأوغ���و����س���ت���ني: 
املتخ�س�ض يف م�ست�سفى توام لإجرائه مثل 
هذه اجلراحة املعقدة، ي�سعب على املرء اأن 
يتقّبل اإ�سابته بورم خبيث يف الدماغ، والآن 
الطبيعية  حياتي  ممار�سة  ق��ادراً  اأ�سبحت 

ب�سحة وعافية".

م�ؤ�ص�صات حممد بن خالد اآل نهيان ت�صارك يف ملتقى ال�صارقة الدويل للراوي بدورته 21

جامعة الإمارات تعزز من م�صاركة الطلبة يف اإك�صب� دبي 2020

با�صتخد�م تقنيات متطورة الإجر�ء �لتخطيط �لق�صري للدماغ

م�صت�صفى ت�ام ي�صتاأ�صل ورمًا دماغيًا يف عملية فريدة من ن�عها بفتح جمجمة املري�ص اأثناء اليقظة 

حديقة احلي�انات بالعني 
حتافظ على وحيد القرن 

•• العني - الفجر 

ت��ك��ر���ض ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني ج��ه��وده��ا للحفاظ ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
وحيد  حيوان  �سمنها  من  النقرا�ض  بخطر  امل��ه��ددة  والأن���واع  احليوانات 
القائمة احلمراء  بالنقرا�ض �سمن  املهددة  الأن��واع  يعّد من  الذي  القرن 
لالحتاد العاملي ل�سون الطبيعة من خالل اتباع اأف�سل املمار�سات العاملية 
عليه  يف  احل��ف��اظ  باأهمية  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل  اإ�سافة  لإك��ث��اره يف احلديقة 

احلياة الرية.
القرن  وح��ي��دات  م��ن  ف���رداً   11 م��ن  مكونة  احل��دي��ق��ة جمموعة  حتت�سن 
منهم  5 ذكور و 6 اإناث، �سمن عدة معار�ض مقدمة لهم الرعاية املتكاملة 
اأف�سل املعايري املتبعة من خالل بيئة مميزة  مماثلة لبيئة احليوان  وفق 
الطبيعية ، والحتياجات الغذائية وال�سلوكية اإىل جانب العناية ال�سحية 
ال�ساملة املقدمة من قبل اأطباء وخمت�سني اأكفياء يف جمال رعاية احليوان 
الطبيعي  تكاثره  عملية  حتفيز  اإىل  اأدى  ما  احل��اج��ة،  وعند  دوري  ب�سكل 

وم�ساعفة اأعداده يف احلديقة خالل ال�سنوات املا�سية. 
معر�سني  والرتفيهية  التعليمية  التجارب  م��ن  العديد  وتوفراحلديقة 
خمتلفني لوحيد القرن �سمن احلديقة هما املعر�ض  الأفريقي، ومعر�ض 
�سفاري العني اأكر �سفاري من �سنع الإن�سان يف العامل والتي تتيح لوحيد 

القرن التواجد مع جمموعة متنوعة من اأنواع احليوانات الأفريقية .
القرن  وحيد  احت�سنت  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
جلهودها  ونتيجة  اأف���راد،  خم�سة  بعدد   2008 ع��ام  يف  اجلنوبي  الأبي�ض 
املتوا�سلة خالل ال�سنوات املا�سية يف توفري كافة متطلبات الإدارة والرعاية 
اأرقى  م��ع  تتما�سى  وال��ت��ي  الإي����واء  م��راف��ق  وجتهيز  والتغذوية  البيطرية 
املعايري العاملية و�سل عدد اأفراد املجموعة الآن اإىل 11 فرداً من الذكور 

والإناث.
واأطلقت احلديقة ا�سم »�سودان« على اأحد املواليد التي متتلكها، تيمناً با�سم 
اآخر فرد من ذكور وحيد القرن ال�سمايل الذي انقر�ض من الرية، ورغم 
اأنه لي�ض من الف�سيلة نف�سها  ، اإل اأن احلديقة اأرادت اأن تبقى ق�سة �سودان 
الذي رحل من الوجود عالقًة بالأذهان،ولتت�ساعف اجلهود يف جمال �سون 

الطبيعة واحلفاظ على احلياة الرية من النقرا�ض. 
بالتعاون  والأبي�ض  الأ���س��ود  القرن  وحيد  تتبع  م�سروع  احلديقة  وتدعم 
مع حممية ليوا للحياة الرية  يف كينيا وذلك حلمايتهم من ال�سيادين 
اأبحاث علمية مهمة حولهم،  واإج��راء  القانونيني ومراقبة �سحتهم،  غري 
اأخذت احلديقة على عاتقها م�سوؤوؤلية احلفاظ على الأن��واع املهددة  حيث 
بالنقرا�ض اإىل جانب �سعيها لتثقيف زوارها  حول هذه املخلوقات الرائعة 

واجلميلة.
وت�سعى احلديقة  اإىل حتقيق ركائزها املتمثلة يف �سون الطبيعة من خالل 
للحفاظ  بالنقرا�ض  املهددة  باحليوانات  الهتمام  م�ستويات  اأعلى  تقدمي 
والرعاية اخلا�سة  التعزيز  والتغذية وبرامج  امل�ستمرة  العناية  عليها مثل 
اإىل جانب تقدمي جتربة ور�سائل توعوية و تعليمية متنوعة وفريدة من 

نوعها للزائرين مبختلف فئاتهم العمرية. 

�صمن مبادرة خمترب �مل�صاريع �لذكية

ور�صة افرتا�صية بعن�ان »حا�صنات 
البتكار«  للدكت�رة مرمي الغاوي

بتوجيهات من رئي�ض جمل�ض الإدارة ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن 
خالد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  مركز  ا�ست�ساف  والتعليمية  الثقافية 
الثقايف د. مرمي الغاوي مدير مركز حمدان بن را�سد اآل مكتوم للموهبة 
والبتكار �سمن مبادرة "خمتر امل�ساريع الذكية " حيث قدمت حما�سرة 
افرتا�سية عنوانها " حا�سنات البتكار " تناولت يف طرحها  حماور ت�سمنت 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  و  الدولة  تنمية  يف  البتكار  حا�سنات  اأهمية   "
لالبتكار  م�ست�سهدة مبركز حمدان بن را�سد اآل مكتوم للموهبة والبتكار ، 
وخمتر فاب لب الإمارات"  والذي يعد منراً لالبتكار والّتعلم والت�سنيع  
الأعمال  ورواد  للمخرتعني  تتيح  التي  واملعدات  بالأجهزة  امل��زود  الرقمي 
خالل  من  وذلك  حقيقة،  واإبداعاتهم  اأفكارهم  جعل  والفنانني  والطالب 
ت�سميم النماذج الأولية ملنتجاتهم و�سنعها وم�ساركتها مع جمتمع تفاعلي 
من التقنيني والباحثني وال�سناع واملبتكرين ويتم  من خالله عقد ور�ض 
عمل و اأحداث تفاعلية وجولت تعليمية والإ�سراف على عمليات ا�ستخدام 
وحتويلها  اإبداعاتهم  �سنع  على  املبتكرين  مل�ساعدة  والتطبيقات  الآل��ي��ات 
الأطفال  قبول  اآلية  حول  اأ�سئلة  بطرح  احل�سور  �سارك  فيما  حقيقة،  اإىل 
ابتكاراتهم  وتقييم  اإبداعاتهم  بتقدمي  والراغبني  واملوهوبني  املتميزين 
كذلك كيفية التوا�سل واحل�سول على اخلدمات املقدمة يف مركز حمدان 
اللقاء  اآل مكتوم للموهبة والبتكار وخمتر فاب لب ويف ختام  را�سد  بن 
قدمت  د. مرمي الغاوي ال�سكر والتقدير اإىل  رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سات 
الدكتورة  ال�سيخة  والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان على ما تقدمه من دعم عر موؤ�س�ساتها 

للمبدعني واملبتكرين .
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ميكن �أن يوؤدي �حلزن و�لغ�صب و�ل�صعادة، وكذلك �الأمل �جل�صدي وتهيج �لعني، �إىل �لبكاء �لعاطفي، لكن �لبكاء 
لي�ص جمرد وظيفة ج�صدية ع�صو�ئية، بل له عدة �أغر��ص �صحية مفيدة.

 Phoenix Hospital وحتدث موقع "�إك�صربي�ص" �لربيطاين مع روبرت لونغهري�صت، ��صت�صاري �لب�صريات يف
مفيد�. �لبكاء  جتعل  �لتي  �خلم�صة  �الأ�صباب  ملعرفة   Group

وهناك ثالثة �أنو�ع من �لدموع: �لدموع �لقاعدية و�لدموع �النعكا�صية و�لدموع �النفعالية. ولكل نوع من �أنو�ع 
�لدموع غر�ص خمتلف، عاطفي وج�صدي، وجميعها مهمة جد�.

وك�صف ��صت�صاري �لب�صريات روبرت لونغهري�صت عن خم�ص طرق تفيدك يف �لبكاء.

تهدئة �لتهيج
تهيج العني �سائع للغاية ويحدث لنا يف معظم الأيام. وقال 
لونغهري�ست: "حتتوي الدموع النعكا�سية يف الغالب على 
اأعيننا، مثل  ���س��يء م��ا  ي��زع��ج  اإط��الق��ه��ا عندما  امل���اء وي��ت��م 
عينك  كانت  واإذا  الب�سل.  تقطيع  اأو  ال��دخ��ان  اأو  ال��ري��اح 
دامعة يف حالة عدم وجود مادة مهيجة، فمن الأف�سل اأن 

ترى طبيب العيون اخلا�ض بك".

منع �اللتهابات
امللتحمة  ال��ت��ه��اب  ال��ع��ني مثل  ال��ت��ه��اب��ات  م��ا حت��دث  غالبا 
واملواد  وال��ف��ريو���س��ات  البكترييا  ب�سبب  اجل��ف��ن  وال��ت��ه��اب 

امل�سببة للح�سا�سية.
هي  ال�سائعة  العني  التهابات  من  الكثري  ع��الج  ون�سيحة 
لأن  نف�سها  �سفاء  اأث��ن��اء  نظافتها  على  احل��ف��اظ  بب�ساطة 

دموعك ميكن اأن ت�ساعد يف حل امل�سكلة.
على  القاعدية  ال��دم��وع  "حتتوي  لونغهري�ست:  واأو���س��ح 
اإنزمي ي�سمى الليزوزمي، وهو م�ساد للميكروبات ويحمي 

عينيك من العدوى".

حماية �لقرنية
العني  تهيج  تهدئة  يف  رائعة  النعكا�سية  ال��دم��وع  ُتعد  ل 

فح�سب، بل اإنها حتمي القرنية.
تتحكم  حيث  للعني،  اخل��ارج��ي��ة  العد�سة  ه��ي  وال��ق��رن��ي��ة 

وتركز على دخول ال�سوء اإىل العني.
وهذا الن�سيج ال�سفاف هو اأي�سا حاجز هيكلي يحمي العني 

من اللتهابات، وميكن اأن تكون الدموع حامية للقرنية.
النعكا�سية  ال��دم��وع  لأن  "نظرا  ل��ون��غ��ه��ري���س��ت:  واأ����س���ار 

حتتوي يف الغالب على املاء، فهي جيدة يف غ�سل الروا�سب 
من العني وبالتايل حماية القرنية من التاآكل."

�لت�صحيم
يعاين ما يقارب ثلث الأ�سخا�ض الذين تبلغ اأعمارهم 65 
و�سيحتاجون  العني  جفاف  متالزمة  م��ن  اأك��رث  اأو  عاما 
اإىل ا�ستخدام قطرات الدموع ال�سطناعية عدة مرات يف 

اليوم اأو مرهم للعني لإدارة هذه احلالة.
وقال لونغهري�ست اإن الذين ل يعانون من هذه املتالزمة 
اأحيانا دموع منعك�سة تعمل  اأو  يعانون من دموع قاعدية 

على ترطيب العينني عندما نرم�ض.
طبقات  ث��الث  على  حتتوي  القاعدية  "الدموع  واأو���س��ح: 
جتعل  اأن  ميكن  اجل��اف��ة  "العيون  العينني.  جفاف  متنع 
ال���روؤي���ة �سبابية، ل���ذا ف���اإن ه���ذه ال��دم��وع ت�����س��اع��دك على 

الروؤية".

تخفيف �الأمل
ل ي��ق��ت�����س��ر ال���ب���ك���اء ع��ل��ى ت��رط��ي��ب ال���ع���ني ف��ح�����س��ب، بل 
باأمل  ن�سعر  عندما  ب��ذل��ك  للقيام  طبيعية  غ��ري��زة  لدينا 
اإىل  "بالإ�سافة  لونغهري�ست:  عاطفي.وقال  اأو  ج�سدي 
على  اأي�سا  العاطفية  الدموع  حتتوي  التوتر،  هرمونات 

الأوك�سيتو�سني والإندورفني التي ي�سار اإليها غالبا با�سم 
هرمونات ال�سعور بال�سعادة.

من  عالية  م�ستويات  على  العاطفية  ال��دم��وع  وحت��ت��وي 
الكورتيزول وهرمون التوتر الأ�سا�سي والأدرينالني وهذه 
اجل�سدي  الأمل  تخفيف  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  الهرمونات 
التوتر  تقلل من  ال��دم��وع  ه��ذه  ف��اإن  ول��ذل��ك،  والعاطفي. 

ويعتقد اأنها ت�ساعدنا على تنظيم عواطفنا.

لي�ص جمرد وظيفة ج�صدية ع�صو�ئية

البكاء .. خم�صة اأ�صباب جتعله مفيدا لل�صحة
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الغذائي  نظامك  يف  ال�سغرية  للتغيريات  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
تاأثري عميق على متو�سط العمر املتوقع، لأن بع�ض العنا�سر 

تعزز دفاعات اجل�سم �سد الأمرا�ض املزمنة.
وت�ستمر الأبحاث يف التاأكيد على اأهمية الأكل ال�سحي من 
خ���الل ال��ب��ح��ث يف م��ك��ون��ات غ��ذائ��ي��ة حم����ددة. وع��ل��ى الرغم 
م��ن اأن ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي وال��وف��ي��ات الناجمة 
ترتبط  العنا�سر  بع�ض  اأن  اإل  معقدة،  الأ�سباب  جميع  عن 
بانخفا�ض خطر الإ�سابة باأمرا�ض مزمنة، مثل ال�سرطان. 
ووفقا لدرا�سة ن�سرت يف جملة الطب الطبيعي، فاإن اجلوز 

يندرج يف هذه الفئة.
وهذه اإحدى النتائج الرئي�سية من درا�سة اتبعت عادات الأكل 

لدى 7216 فردا.
الدرا�سة  ب���داي���ة  ل��ل��م�����س��ارك��ني يف  اجل����وز  ا���س��ت��ه��الك  وُق���ّي���م 
ب��ا���س��ت��خ��دام ا���س��ت��ب��ي��ان ت����ردد غ���ذائ���ي ���س��ب��ه ك��م��ي م��ك��ون من 
137 عن�سرا مت اإجراوؤه يف مقابالت وجها لوجه من قبل 

اخت�سا�سي التغذية.
وُح�سل على معلومات عن تناول اجلوز املبلغ عنه ذاتيا ب�سكل 

عام وتناول اجلوز على وجه التحديد.
واأبلغ امل�ساركون عن تواتر وكمية ا�ستهالك اجلوز. ولغر�ض 
هذه الدرا�سة، اعُتر 28 غراما من املك�سرات مبثابة ح�سة 

واحدة.
وخالل متابعة متو�سطها 4.8 �سنوات، حدثت 323 حالة 

القلب  باأمرا�ض  81 حالة وفاة  اإجمالية، مبا يف ذلك  وفاة 
والأوعية الدموية و130 حالة وفاة بال�سرطان.

وارتبط ا�ستهالك اجلوز بانخفا�ض كبري يف خماطر الوفيات 
الناجمة عن جميع الأ�سباب.

الذين يتناولون  الأ�سخا�ض  فاإن  امل�ستهلكني،  ومقارنة بغري 
اأكرث من ثالث ح�س�ض من املك�سرات اأ�سبوعيا )%32 من 

املجموعة( كان لديهم خطر وفيات اأقل بن�سبة 39%.
مماثل  وقائي  تاأثري  وجود  "لوحظ  الدرا�سة:  معدو  وكتب 

�سد اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية ووفيات ال�سرطان".
وكان لدى امل�ساركني املخ�س�سني لنظام غذائي متو�سطي مع 
املك�سرات، الذين تناولوا اأكرث من ثالث ح�س�ض يف الأ�سبوع 

من بداية الدرا�سة، اأدنى خطر للوفاة الإجمايل.
والنتائج  الأك��ل  ع��ادات  "هارفارد هيلث" بتحليل  وت�ست�سهد 

ال�سحية ل�سكان الوليات املتحدة.
ووجدت الدرا�سة التي اأجريت على م�ستوى الأمة، اأن تناول 
ك��ان مرتبطا بزيادة  املك�سرات وال��ب��ذور  ع��دد قليل ج��دا من 
اأو  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  ب�سبب  ال��وف��اة  خطر 

مر�ض ال�سكري.
اجلمعية  جملة  يف  ُن�سرت  التي  ال��درا���س��ة،  لتلك  وبالن�سبة 
ال��ط��ب��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، اع��ت��م��د ب��اح��ث��ون م���ن ك��ل��ي��ة "تافت�ض 
ا�ستخدم  من��وذج  على  التغذية،  و�سيا�سة  لعلوم  فريدمان" 
املالحظة حول  على  القائمة  الدرا�سات  ع�سرات  بيانات من 

ا�ستطالعات فح�ض  ذلك  وال�سحة، مبا يف  الغذائي  النظام 
ال�سحة والتغذية الوطنية، والتي قدمت معلومات مف�سلة 
عن عادات الأكل لدى الأمريكيني على مدار العقد املنتهي 

يف عام 2012.
 300000 م��ن  اأك����رث  ك���ان   ،2012 ع���ام  اأن����ه يف  وق�����دروا 
اأو  الدماغية  ال�سكتة  اأو  القلب  اأم��را���ض  ب�سبب  وف��اة  حالة 
الوفيات  %45 من جميع  ح��وايل   -  2 النوع  ال�سكري  داء 
10 مغذيات  الناجمة عن هذه احل��الت - مرتبطة بتناول 

اأكرث من الالزم اأو القليل منها.
توؤدي  اأن  ميكن  ال�سحي،  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 

التمارين الريا�سية املنتظمة اإىل اإطالة العمر.

وجبة خفيفة قد يك�ن لها »تاأثري وقائي« �صد ال�صرطان!
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نحن، نويل ربرميد ال�سرق الأو�سط م م ح ، رخ�سة رقم 
منطقة  �سلطة   ،431 بى  دبليو   6  : عنواننا  و   ،355
احلرة ملطار دبى ، نعلمكم بتغيري ا�سم ال�سركة اإىل نويل 
براندز ال�سرق الأو�سط �ض م ح. فمن لدية اعرتا�ض على 
هذا التغيري عليه تقدمي اإعرتا�ض كتابي اإىل اإدارة العقود 
دبي خالل  احلرة مبطار  املنطقة  �سلطة  والرتخي�ض يف 

اأربعة ع�سر  )14( يوما من تاريخ ن�سر هذا الإ�سعار.

�إ�سعار لتغيري �إ�سم �سركة
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

)كلي(  جتاري   /  SHCFICICOM2020 /0002628 يف  �لدع�ى رقم
اإىل املدعي : حممد ر�سا زارعي 

العمل  ه��ات��ف   -  )0557576004  ( م��ت��ح��رك  ه��ات��ف   - ه��ي��ل  اأب����و  م��ن��ط��ق��ة   - دب���ي  اإم�����ارة   : الإق���ام���ة  جم��ه��ول حم���ل 
 capt.zarei@gmail.com : 040439603( - هاتف املنزل )041065232( - الريد الإلكرتوين(

نعلمكم باأن خ�سم متدخل هجومي / �سركة اأي �سى بي لل�سحن ذ م م - العنوان / حمل الإقامة : دبي- فندق ذا ات�ض - �سارع 
ال�سيخ زايد - برج املكاتب - هاتف رقم 3588777-04 - املدعي )ة( / كادر ماجنمنت اآند �سيبينغ كومبانى م.د.م.�ض 
اإعمار �سكوير،  اإم��ارة دبي، داون تاون،  اإ�سماعيل احلارثي الكائن يف  العنوان / حمل الإقامة: مكتب وكيلها املحامي �سامل 
تلتم�ض   : ب�  للمطالبة  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  اأق��ام  قد   - رقم )8(  الطابق   ،)6 )رق��م  الإ�سالمي  ابوظبي  بناية م�سرف 
املدعية من حمكمتكم املوقرة ما يلي : 1- الت�سريح بالدعوى وقيدها وحتديد جل�سة لنظرها واإعالن املدعى عليها بها. 
باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 73،742،200 درهم )ثالثة و�سبعون مليون و�سبعمائة  الق�ساء   -2
واثنان واربعون األف ومائتي درهم(. 3- الق�ساء باإلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة الدائرة املدنية 
 09:00 ال�ساعة   2021/10/05 املوافق  الثالثاء  يوم  �سباح  الإحتادية  ال�سارقه  حمكمة  الكلية  والإداري��ة  والتجارية 
لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر 

الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلج�ز�ت و�لبي�ع
 �إنابة رقم 1 ل�سنة 2021 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )�ملنفذ �سده ن�سر�(
اإىل املنفذ �سده / �سالح عبدالهادي جميل اخلالدي  

ل�سالح املنفذ له / بنك اأبوظبي التجاري  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/9/27، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

مبنطقة  مربع  مرت   1215 احل�سة  م�ساحة   -  )1005( رقم  45% قطعة  بن�سبة  ح�س�ض  ثالث  اأ�سل  من  ح�سة  العقار 
اجلرف ال�سناعية )2( باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )1،485،000.00( درهم، )مليون واربعمائة وخم�سة وثمانون 

الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار. 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

الأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حل��سني 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلج�ز�ت و�لبي�ع
 �إنابة رقم 1 ل�سنة 2021 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �سده / �سالح عبدالهادي جميل اخلالدي  

ل�سالح املنفذ له / بنك اأبوظبي التجاري  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/9/27، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

مبنطقة  مربع  مرت   1215 احل�سة  م�ساحة   -  )1005( رقم  45% قطعة  بن�سبة  ح�س�ض  ثالث  اأ�سل  من  ح�سة  العقار 
اجلرف ال�سناعية )2( باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )1،485،000.00( درهم، )مليون واربعمائة وخم�سة وثمانون 

الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار. 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

الأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حل��سني 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلج�ز�ت و�لبي�ع
 �لتنفيذ �لق�سائي رقم 669 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )�ملنفذ �سده ن�سر�(
اإىل املنفذ �سده / حممد العزي  

ل�سالح املنفذ له / بنك الإ�ستثمار - �ض م ح  
يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  عجمان  حمكمة  تعلن 
على  العقار  واأو�ساف  عطاء(  )لأعلى  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   ،2021/9/27 املوافق  الإثنني 

النحو التايل: 
ا�سا�سي  باإمارة عجمان ب�سعر  5880 مرت مربع  العقار قطعة رقم )0115( مبنطقة عجمان ال�سناعية )1( مب�ساحة 
مقداره )14،000،000.00( درهم )اأربعة ع�سر مليون درهم( ، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على 

http: www.emiratesauction.ae : املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حل��سني 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلج�ز�ت و�لبي�ع
 �لق�سية �لتنفيذية رقم 1073 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �سده /  حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�سيد  

ل�سالح املنفذ له / بنك اأبوظبي الأول  
يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  عجمان  حمكمة  تعلن 
 : التايل  النحو  على  العقار  واأو�ساف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   ،2021/9/27 املوافق   الإثنني 
ا�سا�سي  باإمارة عجمان ب�سعر  2700 مرت مربع  العقار قطعة رقم )1033( مبنطقة اجلرف ال�سناعية )2( مب�ساحة 
اإن اقت�سى احلال  مقداره )5،800،000.00( درهم، )خم�سة ماليني وثمامنائة الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية 

http: www.emiratesauction.ae  : وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 
حليمه �أحمد �حل��سني 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلج�ز�ت و�لبي�ع
 �لتنفيذ �لق�سائي رقم 669 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )�ملنفذ �سده ن�سر�(
اإىل املنفذ �سده / حممد العزي  

ل�سالح املنفذ له / بنك الإ�ستثمار - �ض م ح  
يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  عجمان  حمكمة  تعلن 
على  العقار  واأو�ساف  عطاء(  )لأعلى  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   ،2021/9/27 املوافق  الإثنني 

النحو التايل: 
ا�سا�سي  باإمارة عجمان ب�سعر  5880 مرت مربع  العقار قطعة رقم )0115( مبنطقة عجمان ال�سناعية )1( مب�ساحة 
مقداره )14،000،000.00( درهم )اأربعة ع�سر مليون درهم( ، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على 

http: www.emiratesauction.ae : املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حل��سني 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلج�ز�ت و�لبي�ع
 �لق�سية �لتنفيذية رقم 1073 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �سده /  حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�سيد  

ل�سالح املنفذ له / بنك اأبوظبي الأول  
يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  عجمان  حمكمة  تعلن 
 : التايل  النحو  على  العقار  واأو�ساف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   ،2021/9/27 املوافق   الإثنني 
ا�سا�سي  باإمارة عجمان ب�سعر  2700 مرت مربع  العقار قطعة رقم )1033( مبنطقة اجلرف ال�سناعية )2( مب�ساحة 
مقداره )3،650،000.00( درهم، )ثالث ماليني و�ستمائة وخم�سون الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى 

http: www.emiratesauction.ae  : احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يرره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 
حليمه �أحمد �حل��سني 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدع�ى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001519 يف  �لدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�سماعيل عبداهلل را�سد جمعة ال علي  
للطاقة  ال�سارقة  مدينة  مقابل  فيال   -  1 الرحمانية   - ال�سارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 

امل�ستدامة 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/10/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/9/22  

مدير �خلدمات �لق�سائية      
�إميان �أحمد �لع��سي 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �سركة ق�سر �ل�سحر�ء لتعبئة �لفحم ذ م م
)كلي(  جتاري   AJCEXCICOM2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001454/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة ق�سر ال�سحراء لتعبئة الفحم - ذ م م 
العنوان : اإمارة عجمان - املنطقة ال�سناعية 2 معر�ض رقم 1 جانب امل�سجد �ض ب 22920 

عجمان اإ ع م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ام يف ات�ض اي انك - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 15424.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدع�ى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002925 يف  �لدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عمري رانا حممد ار�ساد  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية 

�سكن �سائقي اجرة ال�سارقة رقم الهاتف 0503645972  
بناء على طلب املدعية :- اجرة ال�سارقة 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/10/6 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
3( �سخ�سيا او بوا�سطة  املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/21 م   
مكتب �خلدمات �لق�سائية      
جن�د طالب �لعامري 

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
ت�ب ل�سناعة حق�ل �لنفط �ملحدودة �س م ح ج�ج�لد��س ر�مان ك�تي ك�ري ويليام جلني  

)كلي(   جتاري   SHCEXCICOM2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001853/ 
اإىل املحكوم عليه :1 - توب ل�سناعة حقول النفط املحدودة �ض م ح 

جلني   ويليام  كوري   -  3 كوتي  رامان  جوجولدا�ض   -  2
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12،817،178 درهم
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سعيد مر�سد حممد �ل�سري �ملهريي   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003498/ 

اإىل املحكوم عليه : �سعيد مر�سد حممد ال�سري املهريي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 638909.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004262 يف  �لدع�ى رقم

 ، )GOSSIP DESSERTS( اإىل : املحكوم عليه جو�سيب للحلويات
العنوان:  ف��واز،   065453995  0655828699 على  حممد  ن��واف  �سيماء   9142152  : العنوان 
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  حكمت  قد   2021/03/15 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم   9159997
الغذائية )ذ.م.م( حاليا ً و�سابقا ً جرين هاو�ض  امل��واد  اأع��اله ل�سالح جرين هاو�ض لتجارة  بالرقم  املذكورة 

�سوبر ماركت )ذ.م.م(،  بالتايل: ن�ض احلكم
قررت املحكمة : اأول: بعدم قبول الدعوى بالن�سبة للمدعى عليها لرفعها على غري ذي �سفة. ثانيا: اإلزام 
درهم  األف ومائتي  وواح��د  درهم )مائة   101.200،10 للمدعية مبلغا قدره  ت��وؤدي  باأن  املدخل  اخل�سم 
ال�سداد  وع�سرة فلو�ض(، والزامها بفائدة مقدرها 5%�سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف 2019/8/5 وحتى 
التام على األ تزيد على اأ�سل املبلغ املق�سي به.  ثالثا: اإلزام اخل�سم املدخل مب�ساريف الدعوى وثالثمائة 

درهم مقابل اأتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
مذكرة �إعالن حكم ن�سر� 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية 
�لق�سية رقم SHCFICIPTO2021/0003432 �مر على عري�سة

اإىل املدعى عليهم : )1( خالد الفا�سي - مغربي اجلن�سية
       )2( نا�سر الفا�سي - مغربي اجلن�سية

اإب��الغ��ك مبنطوق  ي���ود  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال���س��ت�����س��ارات  للمحاماه  امل��ح��رو���ض  امل��دع��ي مكتب  ان  ح��ي��ث 
للمحاماة  امل��ح��رو���ض  مكتب  اأت��ع��اب  املحكمة  ت��ق��در   2021/05/18 ب��ت��اري��خ   ال�����س��ادر  احل��ك��م 
الدعوى  يف  وكالته  عن   ، احلو�سني  �ساملني  زاي��د  ن��وال  املحامية  متثله   - القانونية  وال�ست�سارات 
اآلف درهم  ال�سارقة يف مبلغ )15.000 دره��م( خم�سة ع�سرة  5165/2011 مدين كلي  رقم 
، وترف�ض ما زاد على ذلك لكال الطرفني حق التظلم من اأمر التقدير خالل اخلم�سة ع�سر يوما 
التالية لإعالنهما بالأمر وتكليف خ�سمه باحل�سور اأمام املحكمة التي اأ�سدرت الأمر. حكماً قاباًل 

لتظلم خالل مدة قانونية اأق�ساها )15 يوم( اإعتباراً من اليوم التايل بن�سره. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن حكم 

يف �لدعــ�ى رقم SHCFICIREA2021/0004300 ، مدين )جزي(
اإل�ى املدعى عليه)1( ويلفريد اجونا اوكوجو اوكوجو، اجلن�سية نيجريي

العنوان : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة
بالدعوى امل�سار اإليها اأعاله املرفوعة من : املدعي)ة( اأجرة ال�سارقة،

تبلغك اأنه قد �سدر �سدك احلكم املبني اأدناه ولك احلق يف ال�ستئناف على هذا احلكم اأمام حمكمة حمكمة 
بهذا  تبلغك  تاريخ  يلي  ال��ذي  اليوم  ابتداء من  يوما    15 املدنية خالل مدة  البتدائية  املحكمة  ال�سارقه، 
املذكورة فاإن احلكم �سي�سبح  املدة  ا�ستئناف احلكم ال�سادر خالل  الإع��الن، ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد 

قطعيا بحقك، و�ستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
احلكم 

وق��دره )35645.83  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  باأن  املدعى عليه  باإلزام   : املحكمة مبثابة احل�سوري  حكمت 
للفائدة  بالإ�سافة   - واأربعون درهما وثالثة وثمانون فل�سا(  األفا و�ستمائة وخم�سة  درهم خم�سة وثالثون 
القانونية بواقع 4% �سنويا على املبلغ املق�سي به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�سداد التام على األ تتجاوز 

اأ�سل الدين مع الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة .........
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن �جتماع جلنه �خلربة

يف �لدع�ى رقم 261 ل�سنة 2017 ��ستئناف مدنى - �ل�سارقة 
املقامة من / اأحد ملقاولت البناء ذ م م ، اأحمد �سليمان ادري�ض عو�ض �سد/ حممود حممد ابراهيم واآخرون

املطلوب اإعالنهم :- امل�ستاأنف �سدها الول/عبداهلل �سلطان عبداهلل �سلطان اآل على ب�سفته وكيال عن ورثة املرحوم/ 
�سلطان عبد اهلل �سلطان اآل على - امل�ستاأنف �سدها الثالثة / كاتيلينك لالأملونيوم  وال�سناعات املعدنية ذ.م.م

ن�ع�ن ن�ح�ن جلن�ة اخلب�رة الثالثية املنتدب�ة ، اأن�ه ت�م تعينن�ا م�ن حمكم�ة ال�سارقة الحتادية ال�ستئنافية املوقرة لتنفيذ 
ن�عل�ن  كم�ا   - اأع��اله  املذكورة  ال�دعوى  ف�ي   2021-08-24 بجل�س�ة  ال�س�ادر  املحكم�ة  بحك�م  ال�����واردة  اخلب�رة  مهم�ة 
امل�ستانف �س�دهم الول والثال�ث املذكورين اأع�اله - حل�سور اجتماع اخلب�رة املقرر ل�ه جل�س�ة ي�وم الأربعاء املوافق 29-
متام ال�ساعة 1:00 م�س�اء وذل�ك م�ن خ�الل الت�سال املرئي بجمي�ع اأطراف النزاع عر تطبيق زووم  يف   2021-09
)ZOOM( بالدخول على الرابط الإلكرتوين ادناه، وف�ي ح�ال اي معوق�ات حت�ول دون الدخول على رابط الجتماع 

يرجي التوا�سل على هاتف رقم 0555118090
Time: Sep 01:00  2021  ،29 PM Dubai - Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75095538878?pwd=Mk9OWm5SNkxEU05jVGNRemZZQ0tnZz09
Meeting ID: 750  9553  8878 - Passcode: 123456

�خلبري �حل�سابي  جلنة �خلربة �ملنتدبة   �خلبري �لهند�سي  
حممد نا�سر �سيف �لتالي  حممد جمد�لدين �لط�يل         �خلبري �لهند�سي  

       ه�سام �أمني �خل�يل 

�إجتماع خربة 
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية 
�إعالن للح�س�ر حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية

SHCFICIREA2021/0002975 : يف �لق�سية رقم
اىل املدعى عليه : حممد زي�سان منري حممد منري

وعنوانه : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة 
ال�سارقة - بناء على طلب املدعي : اجرة ال�سارقة ذ م م

وعنوانه / وزارة العدل دار الق�ساء بال�سارقة ادارة ق�سايا الدولة 065024142
اأنت مكلف باحل�سور اأمام حمكمة ال�سارقه الإحتادية بتاريخ 2021/10/10 ال�ساعة : 08:30

املكان : الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الرابعة
بوا�سطه وكيل  او  امل�ستندات وذلك �سخ�سيا  بها كافة  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على 
معتمد خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الإعالن للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله 

بو�سفك مدعى عليه.
مالحظة : اعالن املدعى عليه بالحالة لهذه الدائرة. 

مكتب �إد�رة �لدع�ى / عمر م�سلط

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن بالن�سر

�سادر عن حمكمة عجمان �ل�سرعية 
يف �لدع�ى رقم 489/2021  �ح��ل

اإىل املدعى عليها عائ�سة ا�سماعيل حممد - عمانية اجلن�سية - جمهولة حمل الإقامة
مبا اأن املدعي / كلثوم عبد اهلل حممد جالل

قد اأقامت عليك الدعوى ال�سرعية املذكورة بالرقم اأعاله. اأمام هذه املحكمة
للمطالبة ب�/ دعوى اثبات ن�سب 

مكلف  ف��اأن��ت   ، ال��دع��وى  يف  للنظر   2021/10/17 جل�سة  املحكمة  ح���ددت  وق���د 
باحل�سور �سخ�سيا اأو من ينوب عنك ر�سميا اأمام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد 
على الدعوى، ويف حالة تخلفك عن احل�سور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �ستنظر يف 

الدعوى وت�سدر حكمها غيابيا.
حتريرا يف يوم الربعاء املوافق 22/09/2021.

�لقا�سي

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 245
اجلن�سية  ال�����س��وي��دي،  ���س��امل  جمعه  ع��ب��داهلل  حممد   : ال�سيد  ب���اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك 
العربية  الإم���ارات  اجلن�سية   ، القا�سمي  عبدالعزيز  بن  جمال  حممد  ال�سيخ   : ال�سيد  اىل 
ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سلوان لت�سليح الط��ارات( والتي  املتحدة يف الرخ�سة )خدمات 
التنميه القت�سادية. وعمالبن�ض  دائرة  ال�سادرة من  مبوجب رخ�سة رقم )505202( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�سقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لجنليزية 

�مل��س�ع �لدع�ى 2021/94 نز�ع تعيني خربة مدين - حماكم دبي
اإىل املدعي عليه : اآر اإيه اإيه ملراجعة احل�سابات 

مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / فالدي�سالف اإيفرميوف ، وكيال عنه/ 
�سامل املدفع للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ، واأنه قد مت تكليفنا خبريا ح�سابيا مبوجب احلكم  
التمهيدي ال�سادر يف الدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اإجتماع خرة مرئي بوا�سطة برنامج 
زووم يف يوم الأربعاء املوافق 2021/9/29 يف متام ال�ساعة 11.30 �سباحا. وعليه يرجى 
التواجد واحل�سور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل 
موعد الإجتماع بكافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم على الريد الإلكرتوين للخرة واملبني ادناه - 

للتوا�سل معنا يرجى الإت�سال على الهاتف 0589323011 هاتف 042206244
intrafinance@intra.ae : بريد الكرتوين

مكتب/�خلبري �ملحا�سبي و�مل�سريف 
د. علي ر��سد �لكيت�ب 

�إعالن بالن�سر 

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
يف �لدع�ى رقم  2021/2796 جتاري جزئي 

املعلن اليه / املدعي عليها : مركز الإمارات العربية املتحدة لل�سرافة - �ض ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة املحا�سبية يف الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم الأحد املوافق 2021/10/3، وذلك يف متام الرابعة ع�سرا 
تطبيق  طريق  عن  وذل��ك  بعد  عن  املحا�سبية  للخرة  الأول  الإجتماع  لعقد  موعدا 
)ZOOM( لذا يرجى تثبيت الرنامج ويطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا 
حل�سور الإجتماع املذكور مع اإرفاق كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى، للتوا�سل على 
هاتف رقم 04/5821333 وفاك�ض رقم 04/5705773 �ض ب رقم 91153 

 expert@mazca.ae : دبي ، بريد اإلكرتوين -
�خلبري �ملحا�سبي

�سعيد وليد �لب�ستكي 

دع�ة حل�س�ر
�جتماع �خلربة �ملحا�سبية �لأول

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7769(

املنذرة/ زينب ح�سن اإبراهيم اإبراهيم )بريطانية اجلن�سية(
املنذر اإليه/ حممد �سعد العاجيل )كندي اجلن�سية(  - )جمهول حمل الإقامة(

قيمة  درهما،  األف  وثمامنائة  مليون  وقدره )1،800،000(  مبلغ  �س������داد  اإليه �سرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
كونه  امل��ن��ذرة،  ل�سالح   2019/9/26 بتاريخ  التجاري  اأبوظبي  بنك  على  امل�سحوب   )39( رق��م  ال�سيك 
مبراجعة البنك املذكور ل�سرف قيمة ال�سيك املبني اأعاله تبني عدم وجود ر�سيد كاف للوفاء بقيمة ال�سيك 
اإ�سدار �سيك بدون نية  بتهمة  اإليه  املنذر  املنذرة لإقامة دعوى جزائية �سد  ا�سطر  واأعيد دون �سرف، ما 
املرت�س�د  املبلغ  �سداد  يتم  تاريخه مل  اأن��ه وحتى  دب��ي. وحيث  ج��زاء   2019/46490 رقم  واملقيدة حتت 
بذمتكم رغم كرثة املطالبات الودية بال�سداد، لذا فاإننا ننذركم ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره مليون وثمامنائة 
األف درها )قيمة ال�سيك املنوه عنه اأعاله( يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار، 
واإل فاإننا �سن�سطر للجوء للق�ساء املدين للمطالبة باإلزامكم ب�سداد املرت�س�د بذمتكم والفائدة القانونية 

عنه مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7894(

املنذرة / املوارد الفنية  )�ض.ذ.م.م(
املنذر اليها/ ليفربول للتجارة العامة

ب�����س��داد امل��دي��ون��ي��ة ال��ب��ال��غ قدرها  امل��ن��ذرال��ي��ه��ا  اأن ي��ن��ت��ه��ي اىل ع��ل��م  امل���ن���ذر  ي���ود 
مع  فل�ض(  و�سبعة  دره��م  و�سبعون  الفا  و�ستون  )�سبعة  دره��م   )67،070،07(
اأيام من تاريخ  اأق�ساها خم�سة  9% �سنويا خالل مدة  الفائدة القانونية بواقع 
املذكورة  امل��دة  املديونية خالل  �سداد كامل  الن��ذار ويف حال ف�سلكم يف  ن�سر هذا 
،فاإنه �ستبادر املنذرة ايل رفع الأمر اىل املحكمة املخت�سة واإتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �سدكم مع حتميلكم الأتعاب ور�سوم التقا�سي.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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»�أدنوك« تعلن عن زيادة حجم �لطرح �لعام �الأويل ل�صركة �أدنوك للحفر
زيادة عدد الأ�صهم العادية املعرو�صة يف الطرح 

لت�صل اإىل 1.760.000.000 �صهم عادي 
•• اأبوظبي-وام:

زي������ادة عدد  ع���ن  “اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ب�����رتول  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
من  للحفر  اأدن����وك  ل�سركة  الأويل  ال��ع��ام  ال��ط��رح  يف  امل��ع��رو���س��ة  الأ���س��ه��م 
ما  اأي  ع���ادي،  �سهم   1.760.000.000 اإىل   1.200.000.000
اأدن���وك للحفر، وذلك  م��ال �سركة  راأ���ض  اإج��م��ايل  %11 من  يعادل ح�سة 
بعد ح�سولها على موافقة هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف الدولة. و�ستبقى 
اأدنوك بعد اكتمال عملية الكتتاب العام املالكة حل�سة الأغلبية يف �سركة 
اأدنوك للحفر و التي تبلغ 84 %، يف حني حتتفظ �سركة بيكر هيوز، التي 
دخلت يف �سراكة ا�سرتاتيجية مع اأدنوك للحفر يف اأكتوبر 2018، بح�ستها 
البالغة 5 % يف ال�سركة. كذلك بقي �سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم 

لل�سهم دون تغيري.
ويف الإط����ار ذات����ه، ت��ع��ت��زم اأدن����وك اأي�����س��اً زي����ادة ح��ج��م ال�����س��رائ��ح املحجوزة 
للم�ستثمرين الأف��راد يف دولة الإم��ارات، مبا يف ذلك ال�سريحة املخ�س�سة 
ملوظفي �سركات جمموعة اأدنوك املوؤهلني واملتقاعدين الإماراتيني. و�سيتم 
حتديد اأحجام ال�سرائح النهائية وفقاً لتقدير اأدنوك، و�سيتم الإعالن عنها 

يف 27 �سبتمر 2021.
وجاء قرار اأدنوك يف زيادة حجم الطرح، ب�سفتها امل�ساهم البائع، يف اأعقاب 
طلب قوي من قبل امل�ستثمرين وجتاوز حجم الكتتاب الأ�سهم املعرو�سة 
يف كافة ال�سرائح. و�سيتيح زيادة حجم الطرح توفري فر�سة الكتتاب اأمام 
جمموعة اأكر من امل�ستثمرين يف �سركة اأدنوك للحفر و بالتايل ال�ستفادة 

من فر�سة ا�ستثمارية جذابة.
اأن  ذاتها، على  اأدن��وك للحفر هي  �سركة  اأ�سهم  وتبقى فرتة الكتتاب على 
تغلق يف 23 �سبتمر بالن�سبة للم�ستثمرين الأفراد يف الإمارات ويوم 26 

�سبتمر للم�ستثمرين املوؤهلني من املوؤ�س�سات املحلية والدولية.
 3 يف  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  للحفر  اأدن���وك  اإدراج  املتوقع  وم��ن 

اأكتوبر 2021.

مليار درهم جتارة   283
اأب�ظبي وال�صع�دية يف 5 اأع�ام 

•• اأبوظبي-وام:

العربية  اأبوظبي واململكة  اإم��ارة  النفطي بني  التجاري غري  التبادل  �سجل 
ال�سعودية عر منافذ الإمارة 283 مليار درهم من خالل اأكرث من مليون 
اإىل �سهر يوليو من العام   2016 بيان جمركي وذلك يف الفرتة من عام 

اجلاري 2021.
من   43% على  م�ستحوذة  دره���م  مليار   123 ال�����س��ادرات  قيمة  وبلغت 
اإعادة  قيمة  بلغت  فيما  ال�سعودية  العربية  اململكة  م��ع  ال��ت��ج��ارة  اإج��م��ايل 
الواردات  %33 يف حني بلغت  92 مليار درهم م�ستحوذة على  الت�سدير 
وفقا  وذل��ك  ذاتها  الفرتة  خ��الل   24% على  دره��م م�ستحوذة  مليار   86

للبيانات ال�سادرة عن الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي.
على  م�ستحوذة  دره��م  مليار   226 ب��را  املنقولة  التجارة  قيمة  بلغت  كما 
املنقولة جوا  ال��ت��ج��ارة  تلتها  ب��ني اجلانبني  ال��ت��ج��ارة  اإج��م��ايل  م��ن   80%
املنقولة  ال��ت��ج��ارة  تلتها   18% على  م�ستحوذة  دره���م  مليار   50 بقيمة 
بحرا بقيمة 7 مليارات رهم م�ستحوذة على %3 من اإجمايل التجارة بني 

اأبوظبي واململكة العربية ال�سعودية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غري النفطي بني اأبوظبي واململكة العربية 
 2021 اأغ�سط�ض  اأغ�سط�ض من العام املا�سي وحتى  ال�سعودية منذ بداية 
توزعت  بيان جمركي   213،741 خ��الل  دره��م من  مليار   55.43 نحو 
على �سادرات بقيمة 25.04 مليار درهم واإعادة ت�سدير بقيمة 15.34 

مليار درهم وواردات بقيمية 15.05 مليار درهم.
املا�سي  اأغ�سط�ض  بنهاية  عام  خالل  برا  املنقولة  التجارة  قيمة  بلغت  كما 
بني  ال��ت��ج��ارة  اإج��م��ايل  م��ن   77% على  م�ستحوذة  دره��م  مليار   42.49
بقيمية  ج��وا  املنقولة  التجارة  تلتها  ال�سعودية  العربية  واململكة  اأبوظبي 
ال��ت��ج��ارة تلتها  اإج���م���ايل  %22 م��ن  12 م��ل��ي��ار دره����م م�����س��ت��ح��وذة ع��ل��ى 
التجارة املنقولة بحرا بقيمة 942 مليون درهم من اإجمايل التجارة بني 

اجلانبني.
ال�سركاء  �سمن  الأول  امل��رك��ز  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  وحافظت 
املعادن  ا�ستحوذت  حيث  �سنوات   5 م��ن  اأك��رث  خ��الل  لأبوظبي  التجاريني 
العادية وم�سنوعاتها على الن�سيب الأكر من اإجمايل التجارة الإجمايل 
اأبوظبي واململكة العربية ال�سعودية بقيمة52 مليار درهم م�ستحوذة  بني 
واأجهزة  الآلت  تلتها  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  اإج��م��ايل  م��ن   18% على 
ت�سجيل اإذاعة ال�سوت وال�سور ولوازمها بقيمة 36 مليار درهم م�ستحوذة 
املرتبطة  وال�سناعات  الكيماوية  ال�سناعات  منتجات  تلتها   13% على 
بها بقيمة 35 مليار درهم م�ستحوذة على %12 تلتها اللوؤلوؤ والأحجار 
الكرمية واملعادن الثمينة وم�سنوعاتها بقيمة 30 مليار درهم من اإجمايل 

التجارة.

الطريان املدين براأ�ص اخليمة يرحب با�صتقبال 
اأوىل رحالت خط�ط الطريان الباك�صتانية

راأ�ض اخليمة - وام:
اأوىل الرحالت الإفتتاحية للخطوط  راأ�ض اخليمة الدويل  ا�ستقبل مطار 
راأ�ض  امل���دين يف  ال��ط��ريان  دائ���رة  .ورح��ب��ت  ال��دول��ي��ة  الباك�ستانية  اجل��وي��ة 
املبا�سرة  الرحالت  تنطلق  حيث  الباك�ستانية  اجلوية  باخلطوط  اخليمة 
اإىل 4 مدن باك�ستانية وهي كرات�سي، واإ�سالم اأباد ،بي�ساور، ومولتان فيما 
هذه  من  مبا�سرة  الدولية  الباك�ستانية  اجلوية  اخلطوط  رح��الت  تنطلق 
باإ�ستخدام طائرة  ا�سبوعيا  10 رح��الت  راأ���ض اخليمة مبتو�سط  اإىل  امل��دن 

من طراز B-777-200 لت�سري تلك الرحالت.
دائرة  رئي�ض  القا�سمي،  �سقر  بن  �سلطان  بن  �سامل  املهند�ض  ال�سيخ  وق��ال 
اإدارة الهيئة  الطريان املدين ومطار راأ�ض اخليمة الدويل، وع�سو جمل�ض 
الأ�سواق  اأك��ر  من  واح��دة  باك�ستان  جمهورية  اإن  امل��دين  للطريان  العامة 
دولة  يف  املقيمني  ال�سكان  م��ن  كبري  ل��ع��دٍد  وط��ن  كذلك  وه��ي  امل�ستقبلية، 
نقل  حركة  بناء  يف  هائل  جن��اح  بتحقيق”  ذل��ك  �سي�ساهم  حيث  الإم����ارات 
الرحالت  لت�سيري تلك  �سعادته  معربا عن  الإمارة”  والب�سائع يف  الركاب 

بني البلدين ال�سديقني.

�الأوىل يف دولة �الإمار�ت ومنطقة �خلليج 

مر�صى يا�ص مارينا اأب�ظبي يح�صل على جائزة املر�صاة الذهبية البالتينية من الت�صنيف 5
•• اأبوظبي-الفجر: 

الع�سرية  مارينا،الوجهة  يا�ض  مر�سى  اإدارة  اأعلنت 
اأبوظبي،  والرتفيه يف  الطعام  وتناول  للر�سو  الأوىل 
بالإعالن عن نيله جائزة املر�ساة الذهبية البالتينية 
اليخوت  م����وان����ئ  ج��م��ع��ي��ة  م����ن   5 ال��ت�����س��ن��ي��ف  م����ن 
جمعيات  اأع��رق  من  وه��ي   )THYA( الريطانية 
ال��ق��ط��اع. وت�سع هذه  امل��را���س��ي واأك��رثه��ا ت��ق��دي��ًرا يف 
املرا�سي  اأوىل  يا�ض مارينا يف خانة  املرموقة  اجلائزة 
التعاون  جمل�ض  ودول  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف 
مل  اإذ  القطاع،  يف  ج��ائ��زة  اأرق���ى  تنال  التي  اخلليجي 
ال��ري��ط��ان��ي��ة جائزة  ال��ي��خ��وت  م��وان��ئ  مت��ن��ح جمعية 
�سوى   5 الت�سنيف  من  البالتينية  الذهبية  املر�ساة 

خلم�سة مرا�ٍض اأخرى.
العام  امل��دي��ر  كانيال�ض،  بيلي  عّلق  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
بنيل  للغاية  ف��خ��ورون  “نحن  ق��ائ��اًل:  مارينا،  ليا�ض 
الت�سنيف  م��ن  البالتينية  الذهبية  امل��ر���س��اة  ج��ائ��زة 
5. واإن دّل���ت ه���ذه اجل��ائ��زة ع��ل��ى ���س��يء، ف��اإمن��ا تدل 
التي  اجل��ب��ارة  واجل��ه��ود  واملتفاين  اجل��اد  العمل  على 

يبذلها فريقنا يف يا�ض مارينا لتقدمي اأعلى م�ستويات 
اجلائزة  تعتر  كذلك،  وال���زوار.  لالأع�ساء  اخلدمة 
واإّنه  احلديثة.  املر�سى  ملرافق  تقدير  �سهادة  مبثابة 
ب���ني الأف�����س��ل يف العامل  ن��ك��ون م���ن  اأن  ل��ن��ا  ل�����س��رف 
اإر�ساء معايري جديدة يف  و�سن�سعى جاهدين ملوا�سلة 

القطاع«.
وتعليًقا على اجلائزة، قال جون وايت �سي اإم بي، املدير 
اأن  “اأوّد  الريطانية:  اليخوت  موانئ  جلمعية  العام 
جائزة  نيل  على  مارينا  يا�ض  يف  العمل  فريق  اأه��ن��ئ 
املر�ساة الذهبية البالتينية من الت�سنيف 5. وكنا قد 
�سّممنا اجلائزة البالتينية تقديًرا للمرا�سي الفاخرة 
ر���س��و مثالية  ت��ق��دم جت��رب��ة  ال��ت��ي  ال��ع��امل  القليلة يف 
الكبرية  ا�ستثماراته  وبعد  املميزة.  العمالء  لقاعدة 
وجهوده امل�سنية يف ال�سنوات الأخرية، ل �سك اأن يا�ض 
مارينا ي�ستحّق هذه اجلائزة عن جدارة. اأمتنى ليا�ض 
مارينا وفريقه كل التوفيق يف امل�ستقبل، واأتطّلع اإىل 
زيارة املر�سى قريًبا لتهنئة اجلميع والحتفال معهم 
بنيل جائزة املر�ساة الذهبية البالتينية من الت�سنيف 

.»5

ويعتر برنامج جوائز املر�ساة الذهبية برنامج اعتماد 
املرا�سي الرائد يف العامل منذ اأكرث من 25 عاًما، اإذ 
يّتبع عملية تدقيق �سارمة ت�سمل تقييمات يف املوقع 
اللوائح  جلميع  املر�سى  امتثال  م��دى  م��ن  والتحقق 
الأع�ساء،  ر�سا  وا�ستطالعات  والإقليمية،  املحلية 
وخ��دم��ات ال��ي��خ��وت، وامل���راف���ق ال��راق��ي��ة وغ���ري ذلك. 
عمليات  اإج���راء  يتم  باجلائزة،  املر�سى  يحتفظ  وك��ي 
املر�سى  ا�ستمرار  ل�سمان  �سنوات  ثالث  كل  التدقيق 

اللتزام باأعلى املعايري.
على  امل�سرفني  اأح���د  اإم،  اإم  �سي  داي  ط��وين  واأ���س��اف 
تقييم املر�ساة الذهبية: “لقد كان من دواعي �سروري 
العام  منذ  مارينا  يا�ض  يف  باأكمله  الفريق  مع  العمل 
2017 عندما نال املر�سى جائزة املر�ساة الذهبية من 
الت�سنيف 5 يف تقييمه الأول تقديًرا لهيكل عملياته 
الأويل. لقد و�سعت الإدارة ن�سب عينيها هدًفا يتمثل 
باأن ي�سبح يا�ض مارينا اأول مر�سى يف الإم��ارات ينال 
الت�سنيف  م��ن  البالتينية  الذهبية  امل��ر���س��اة  ج��ائ��زة 
الهتمام بخدمة  اإظهار مدى  على  ا  وذل��ك حر�سً  5
وبالتايل،  وح�����س��ب.  امل��راف��ق  ب��ج��ودة  ولي�ض  ال��ع��م��الء 

ف��اإن اإط���الق خ��دم��ات اليخوت ج��دي��دة م��ع موظفني 
متفانني ي�سّب يف تطّلعات الإدارة الطموحة«.

مكانته  مارينا  يا�ض  ر�ّسخ  املا�سي،  العقد  مدار  وعلى 
كاإحدى اأف�سل الوجهات يف الإمارات لع�ساق اليخوت، 
اأكر اليخوت الفاخرة يف العامل  اإذ تر�سو فيه بع�ض 
 93 ي�����س��ّم  175 م�����رًتا(، وه���و  اإىل  ي�����س��ل  )ب��ط��ول 
ر�سيًفا مظّلاًل وحمطة وقود ويقدم خدمات اليخوت 
لالأع�ساء  م��زاي��ا  وب��رن��ام��ج  ل��الأع�����س��اء،  املخ�س�سة 
وط��اق��م ال��ي��خ��ت، ف�����س��اًل ع��ن ك��ون��ه وج��ه��ة �ساطئية 
ممّيزة  باقات  املر�سى  يقدم  كذلك،  باحلياة.  تنب�ض 
ر�سوم  اإىل  بالإ�سافة  ت���زوره  التي  الدولية  لليخوت 
خالل  ال��ر���س��و  ب��اق��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  تناف�سية  �سنوية 
للفورمول  ال��ك��رى  للطريان  الحت���اد  ج��ائ��زة  �سباق 
1 يف اأبوظبي. هذا وت�سّم الوجهة البحرية ال�سهرية 
والتجارب  ال�سيافة  منافذ  م��ن  متنوعة  جمموعة 
الريا�سية  امل��راف��ق  جانب  اإىل  املرخ�سة،  الرتفيهية 
ومراكز الريا�سات املائية ال�ساملة، مبا يف ذلك ريا�سة 
التزلج على املاء وجولت القوارب ومركز يا�ض مارينا 

لالإبحار والتجديف.

»دوم للمعار�ص« ت�صت�صيف معر�ص امل�اطنة والإقامة الدويل 2021 يف اأب�ظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة “دوم للمعار�ض” ا�ست�سافة 
م���ع���ر����ض امل���واط���ن���ة والإق�����ام�����ة ال�����دويل 
�سبتمر   30 يف  �سيقام  وال���ذي   ،2021
اأبراج  اأبوظبي  كونراد  فندق  يف  اجل��اري، 

الحتاد.
الدويل  والإقامة  املواطنة  معر�ض  ويعد 
يف  املقامة  الفعاليات  اأه���م  اأح���د   2021
العا�سمة الإماراتية، اإذ يجمع حتت �سقفه 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ��ا  ع��ار���سً  25
احل�سول  م��زاي��ا  �سي�ستعر�سون  وال��ذي��ن 
حلامليها  ت�����س��م��ن  دول���ي���ة  جن�سية  ع��ل��ى 
احل�������س���ول ع��ل��ى ج�����واز ���س��ف��ر ق�����وي، مع 
لتاأ�سريات،  احلاجة  دون  ال�سفر  اإمكانية 
ال�سرائب  اإدارة  م���زاي���ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وال��������رثوات، وغ���ريه���ا م���ن الأم������ور التي 
والعائالت  ل��الأف��راد  حماية  �سبكة  ت�سكل 

وال�سركات. 
فر�سة احل�سول على اجلن�سية من خالل 
ال�ستثمار، هي اأحدث ال�سمانات الأمنية 
التي اأعيد ت�سليط ال�سوء عليها يف اأعقاب 
اأث��رت ب�سكل كبري على  التي  الوباء  اأزم��ة 
اأمناط احلياة ال�سائدة نتيجًة ملا �ساَحَبها 
م���ن ق���ي���ود م��ف��رو���س��ة ع��ل��ى ال�����س��ف��ر اإىل 
املحلية،  ال�سحية  الأنظمة  تدابري  جانب 
ال���رثوات من منط  اأ�سحاب  حيث حت��ول 
بديل  ح���ي���اة  من���ط  اإىل  امل�����رتف  احل���ي���اة 
اأكرث اأمًنا على املدى البعيد خارج دولهم 

حمور  الفر�سة  هذه  و�ستكون  الأ�سلية.  
هذه الفعالية الهامة التي �ست�ستمر على 

مدار يومني. 
اأرون بوز، مدير  ومن جانبه، قال ال�سيد 
ل��ل��م��ع��ار���ض، معلًقا  دوم  ���س��رك��ة  امل��ع��ر���ض، 
بهذا ال�سدد: “ ين�سوي مفهوم التدويل 
اأو توظيف  على تنويع الأعمال التجارية 
الأفراد. ويدفع حمرتيف ورائدي الأعمال 
لتو�سيع اأفاقهم والتفكري يف فتح �سركات 
اأو  ب��ن��ك��ي��ة ج���دي���دة،  اأو ح�����س��اب��ات  دول���ي���ة، 
واإن�ساء  �سيا�سًيا  م�ستقرة  دول  اإىل  ال�سفر 

حياة اآمنة مع خطة تقاعد رائعة »
وقال ال�سيد بول �سينغ، املتحدث الر�سمي 
بارترنز:  غلوبال  اأ���ض  “�سي  �سركة  با�سم 
فتح  ال��ت��ي  احلقيقة  ه��ذه  �ساهمت  “لقد 
الوباء اأعيننا عليها يف ا�ستقطاب حمرتيف 

والعائالت  الأعمال  الأعمال وكبار رجال 
ع��ل��ى جن�سية  احل�������س���ول  ن��ح��و  ال����ب����ارزة 
م�ستقبلية  اأزم�����ات  لأي  ك�����س��م��ان  ث��ان��ي��ة 
مواطنون  جميًعا  “نحن  واأ����س���اف:   .“
ن��ك��ون ق���ادري���ن على  اأن  ع��امل��ي��ون وي��ج��ب 
اأف�سل.  ب�سكل  العامل  بقية  اإىل  الو�سول 
مينحك  ثانية  جن�سية  على  احل�سول  اإن 
اإ�سافية  اأمان  هذه القدرة ويعمل ك�سبكة 
حتتاج  ق��د  بديلة  خطة   - ولعائلتك  ل��ك 
اإليها«. وقال ال�سيد تياغو كامارا وال�سيد 
ديفيد مات�سادو من )بي تي غولدن فيزا 
“ ي�ستثمر رج���ال الأع��م��ال يف  ب��رت��غ��ال(: 
لي�ض  وق��ت م�سى.  اأي  م��ن  اأك���رث  ب��الدن��ا 
بل  فح�سب،  جيدة  عوائد  حتقيق  بهدف 
واأكرث  اأف�سل  حياة  �سمان  من  لتمكنهم 
املزايا  اإن  اأ����س���ره���م.  ولأف������راد  ل��ه��م  اأم���ًن���ا 
عن  اجلن�سية  على  باحل�سول  املرتبطة 
ال�ستثمار  من  جعلت  ال�ستثمار،  طريق 
اأماًنا للم�ستقبل عالوًة على كونه موطئ 

قدٍم حيوي يف�سي اإىل نتائج مربحة«.
“في�سرتا  م��ن  ب��رون  �سارلوت  واأو���س��ح��ت 
على  احل�������س���ول  ف����وائ����د  اأن  مالطا”  
اجلن�سية من خالل ال�ستثمار ل تقت�سر 
وال�سكني  امل�����ايل  الأم�������ان  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
ل���الأف���راد ف��ح�����س��ب، ب��ل ت��ت��ع��دى ذل���ك اإىل 
العاملية  احل���رك���ة  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����س��اه��م��ة 
ي�ساحبها  ما  خالل  من  �سيما  ل  �سعوًدا 
املزيد  ب��اإت��اح��ة  املهتمة  ال����دول  ق��ي��ام  م��ن 
املزايا  م��ن  العديد  وت��وف��ري  الفر�ض  م��ن 

م��ن��ظ��ور حم��ل��ي ودويل.  م���ن  ال�����س��ام��ل��ة 
وقالت: “اإنَّ اجلن�سية املزدوجة تعمل حًقا 
على ت�سهيل التنقل العاملي، حيث ت�سمن 
�سال�سة ال�سفر الدويل واإمكانية الو�سول 
و�سهولة.  ب��ي�����س��ر  ال��ب��ل��دان  خم��ت��ل��ف  اإىل 
ذوو  الأف���راد  يعتر  احلا�سر،  الوقت  ويف 
عامليون”  “مواطنون  امل��رت��ف��ع  ال���دخ���ل 
ق�سائية  ولي����ة  يف  ي�����س��ت��ق��رون  ل  لأن��ه��م 
اأو  اإقامة  خيارات  اإىل  ويحتاجون  واح��دة 

مواطنة اأخرى ».
ت�سهيل  ع��ل��ى  دول  ع����دة  ع��م��ل��ت  اأن  ب��ع��د 
ب��رن��ام��ج احل�����س��ول  ع��ل��ى اجل��ن�����س��ي��ة من 
ماريا  ال�سيدة  تقدمت  ال�ستثمار،  خالل 
نايت بات�سيكو بن�سيحة قيمة حول اتخاذ 
ق���رار فعلي ب��ه��ذا ال�����س��دد، ق��ائ��ل��ًة: “من 
املدرو�ض عن  البحث  يعد   ، نظري  وجهة 

بلد جدير بال�ستثمار اأمًرا بالغ الأهمية، 
وال�سيا�سي  القت�سادي  ال�ستقرار  م��دى 
املعمول  ال�����س��ري��ب��ي  وال���ن���ظ���ام  ل���ل���ب���الد 
الإقامة  م��ع��ر���ض  �سي�سكل   .« ��ا  اأي�����سً ب���ه 
ت�سم  من�سًة   2021 ال��دويل  واملواطنة 
من  واخل����راء  وامل�ست�سارين  ال��ع��ار���س��ني 
مالطا والرتغال و�سانت كيت�ض ونيفي�ض 
املتحدة  واململكة  واإ�سبانيا  لو�سيا  و�سانت 
والوليات  وقر�ض  و�سلوفينيا  والنم�سا 
وفانواتو  وك���ن���دا  الأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
اإيطاليا،  باربودا، غرينادا، بنما،  واأنتيغوا 
ووك������الء غ���ري م��ب��ا���س��ري��ن م���ن ت��رك��ي��ا و 
الأمريكية.  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات   EB5
م�سبًقا  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ل��ل�����س��ي��وف  مي���ك���ن 
www. الإل��ك��رتوين  املوقع  باملجان عر 

./citizenshipexpo.com

دبي ت�صت�صيف اأكرث من 36 األف متخ�ص�ص عاملي يف اأول حدث ح�ص�ري لقطاع البناء والت�صييد منذ عامني
•• دبي-الفجر: 

اأكر  الكبار،  اخلم�سة  معر�ض  ا�ستقبل 
واإفريقيا  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  يف  ح����دث 
وجنوب اآ�سيا واأكرثها تاأثرًيا يف �سناعة 
اأكرث  املا�سي  الأ�سبوع  والت�سييد،  البناء 
من 36000 متخ�س�ض يف هذا املجال، 
العمل  اإىل  الأع��م��ال  اأع���اد جمتمع  مم��ا 
ح�سورياً لأول مرة منذ بداية اجلائحة 

قبل عامني.
وبهذه املنا�سبة قالت جو�سني هيجمانز، 
»دي  �سركة  املعار�ض يف  مديرة حمفظة 
املنظمة  اجل���ه���ة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات«،  ج���ي  اإم 
للمعر�ض: “لقد حقق معر�ض اخلم�سة 
الكبار جناًحا رائًعا هذا العام، وي�سعدنا 
ح�سوري،  ب�سكل  اأخ����رى  م���رة  ن��ع��ود  اأن 
فلقد اأعاد تنوع امل�ساركة وجودتها تاأكيد 
طلب ال�سناعة على الأح��داث التجارية 

احل�سورية والن�ساط املزدهر يف املعر�ض 
مهياأ  املنطقة  يف  البناء  قطاع  اأن  يظهر 
جيًدا للتعايف والنتعا�ض من جديد بعد 

تاأثري جائحة كوفيد-19«.
اأيام،  ا�ستمر لأربعة  ال��ذي  رب��ط احل��دث 
وافتتحه �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
واملهند�سني  املهند�سني  الريا�سي،  دب��ي 
امل�ساريع  واملقاولني ومديري  املعماريني 
جهة   1200 م���ن  ب���اأك���رث  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
عار�سة من اأكرث من 50 دولة، كما وفر 
منتجات  اأح���دث  اإىل  ال��و���س��ول  املعر�ض 
منو  لت�سريع  املو�سوعة  واحللول  البناء 
ال�سوق. واأ�سافت هيجمانز قائلة: “لقد 
كانت مهمتنا الأوىل والأه��م يف معر�ض 
اخل��م�����س��ة ال��ك��ب��ار ل��ه��ذا ال���ع���ام ه���ي دعم 
اأكرث  الأم��ام  اإىل  ودفعها  البناء  �سناعة 
العام  ه���ذا  وق���ت م�سى  اأي  م��ن  اأه��م��ي��ة 

اأو  املبتكرة  املنتجات  ع��ر���ض  ك��ان  ���س��واًء 
تقدمي فر�ض تنمية املهارات اأو ا�ست�سافة 

املنتديات احلية للحوار التدريجي«.
اإط��الق من�سة  ولأول مرة هذا العام مت 
عر  الكبار  اخلم�سة  ملعر�ض  افرتا�سية 
الإنرتنت، حيث توفر املفتوحة من 16 
اإىل 17 نوفمر الفر�سة ملجتمع البناء 
العاملي لإعادة امل�ساركة واإبرام ال�سفقات 
احليوية  التجارية  امل��ح��ادث��ات  ومتابعة 
اأح������دث حم���ت���وى من  اإىل  وال���و����س���ول 

املتحدثني الدوليني يف املعر�ض.
ي���رى ف����اروق م��اجن��ريا، امل��دي��ر ال��ع��ام يف 
اأي���ام  ���س��رك��ة ال��و���س��ي��ف ل��ل�����س��ن��اع��ات اأن 
عر  الف����رتا�����س����ي����ة   Reconnect
النرتنت هي مرحلة حيوية يف املعر�ض 
اأ���س��واق جديدة،  ل��دخ��ول  وو�سيلة  ال��ي��وم 
يف  ا�ستقبلنا  “لقد  ق���ائ���اًل:  ع��ل��ق  ح��ي��ث 
جناحنا زواًرا من العراق والأردن وعمان 

اأن  من  متاأكد  واأن��ا  وغ��ريه��م،  واأفريقيا 
ن�سخة املعر�ض الفرتا�سية التي �ستنعقد 
يف �سهر نوفمر القادم �ست�ساعدنا ب�سكل 
كبري يف ه��ذه الأ���س��واق اجل��دي��دة، فلقد 
هذا  ا�ستخدام  على  فريقنا  ت��دري��ب  مت 
الإنرتنت  ع��ر  العمالء  ملقابلة  النظام 

لعر�ض منتجاتنا ولإظهار هويتنا«.
ت�سمن احلدث انعقاد 70 جل�سة حوارية 
عاملي،  متحدث   150 نحو  فيها  �سارك 
مت ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء م���ن خ��الل��ه��ا على 
املهمة  امل��ج��الت  م��ن  متنوعة  جمموعة 
وال�ستدامة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  مثل 
املعر�ض  وا���س��ت��ق��ط��ب  امل�����س��اري��ع،  واإدارة 
تفكري  ذوي  وم��ت��خ�����س�����س��ني  م��ه��ن��ي��ني 
م�ستقبلي اأكرث ا�ستعداًدا للقيام باأعمال 

جتارية اأكرث من اأي عام م�سى.
املوؤ�س�ض  ري���ن���درز،  ه��ان��ز  ن���وه  م��ن جهته 
وت��ط��وي��ر الأع���م���ال اجل���دي���دة يف �سركة 

اأن  اإىل  املعر�ض،  يف  امل�ساركة  اأوك�سيكوم 
عالية  ك��ان��ت  احل���دث  امل�ساركة يف  ج���ودة 
اأي ع���ام م�سى  الأع��ل��ى م��ن  ت��ك��ن  اإن مل 
“ رح�����ب معر�ض  ق����ائ����اًل:  ع���ل���ق  ح���ي���ث 
املتفانني  بالأ�سخا�ض  ال��ك��ب��ار  اخلم�سة 
احل�سول  ميكنهم  ح��ي��ث  ال�����س��ن��اع��ة،  يف 
ي�ستمر  ع��امل  يف  جديدة  معلومات  على 

ويتكرر مرة اأخرى«.
ويوفر معر�ض اخلم�سة الكبار بيئة اآمنة 
ملمار�سة الأعمال باتباع بروتوكول �سحي 
مت اع��ت��م��اده ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز دبي 
ال�سحية  وال�سلطات  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 

املحلية يف دبي.
اجلدير ذكره اأن معر�ض اخلم�سة الكبار 
الثالثة  بن�سخته  اأخ�����رى  م���رة  ���س��ي��ع��ود 
والأربعني يف الفرتة املمتدة من 18 اإىل 
اأر���ض مركز  2022 على  �سبتمر   21

دبي التجاري العاملي.
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�صعيد الطاير يبحث مع وزيرة مالطية تعزيز التعاون يف الطاقة املتجددة
•• دبي - وام:

بحث معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء 
وم���ي���اه دب����ي خ����الل ا���س��ت��ق��ب��ال��ه معايل 
وامل�ساريع  الطاقة  وزي���رة  دايل  م��ريي��ام 
والتنمية امل�ستدامة يف جمهورية مالطا 
�سبل التعاون امل�سرتك يف جمال الطاقة 
املتجددة وجمالت البتكار وال�ستدامة 

والرتقاء بها اإىل اآفاق اأو�سع.
كاميلريي  م��اري��ا  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
الدولة  ل��دى  مالطا  جمهورية  �سفرية 
النائب  ���س��ل��م��ان  ب���ن  ول���ي���د  وامل���ه���ن���د����ض 
تطوير  ل��ق��ط��اع  ل��ل��رئ��ي�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بن  م��روان  واملهند�ض  والتميز  الأع��م��ال 
حيدر النائب التنفيذي للرئي�ض لقطاع 

البتكار وامل�ستقبل.
الطاير  ���س��ع��ي��د حم��م��د  م��ع��ايل  ورح����ب 
مب����ع����ايل وزي��������رة ال���ط���اق���ة وامل�������س���اري���ع 
والتنمية امل�ستدامة يف جمهورية مالطا 
وا���س��ت��ع��ر���ض اأه����م امل�����س��اري��ع وامل���ب���ادرات 
وال����رام����ج ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة يف 
القيادة  وتوجيهات  روؤي���ة  حتقيق  اإط���ار 
كهرباء  هيئة  اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  الر�سيدة 
ا�سرتاتيجياتها  ت�ستلهم  دب���ي  وم���ي���اه 

وتوجيهات  روؤي�����ة  م���ن  ع��م��ل��ه��ا  وخ��ط��ط 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  اآل م��ك��ت��وم 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�ض 
والتحول  والبتكار،  ال�ستدامة  لتعزيز 

نحو اقت�ساد اأخ�سر م�ستدام.
واأك�������د م��ع��ال��ي��ه اأن������ه ل�����دى اإم��������ارة دبي 
املهمة  الإجن����������ازات  م����ن  ���س��ج��ل ح���اف���ل 
وا�سرتاتيجية وا�سحة واأه��داف حمددة 
املتجددة  الطاقة  على  العتماد  ل��زي��ادة 
والنظيفة �سمن مزيج الطاقة يف دبي يف 
اإطار جهودنا لتعزيز مكانة دبي كمركز 
حممد  جممع  ويعد  لال�ستدامة  عاملي 
ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
اأكر جممع للطاقة ال�سم�سية يف موقع 
نظام  وف��ق  ال��ع��امل  م�ستوى  على  واح���د 
م�سروعاتنا  اأب�����رز  م���ن  امل�����س��ت��ق��ل  امل��ن��ت��ج 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
للطاقة النظيفة 2050 لتوفري 75% 
من اإجمايل القدرة الإنتاجية للطاقة يف 
دبي من م�سادر الطاقة النظيفة بحلول 
الإنتاجية  قدرته  و�ستبلغ   2050 ع��ام 
. 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 

واأ�سار معايل الطاير اإىل اأن هيئة كهرباء 
وم�ساريع  م��ب��ادرات  اأطلقت  دب��ي  وم��ي��اه 

اإن���ت���اج الطاقة  ل��ت��ن��وي��ع م�����س��ادر  رائ�����دة 
تقنيات  ك���ل  ���س��م��ل��ت  وال���ت���ي  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
الطاقة النظيفة واملتجددة يف اإمارة دبي 
والطاقة  الكهرو�سوئية  الأل��واح  كتقنية 
الهيدروجني  واإن��ت��اج  امل��رك��زة  ال�سم�سية 
ال�سم�سية  الطاقة  با�ستخدام  الأخ�سر 
وتقنية الطاقة املائية املخزنة يف م�سروع 
با�ستخدام  حتا  يف  الكهرومائية  املحطة 
توليد  وم�������س���روع  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 
الكهرباء من خالل ال�ستفادة من طاقة 

الرياح.
وقدم معايل الطاير �سرحا حول م�سروع 
د�سنته  ال��ذي  الأخ�����س��ر«،  »الهيدروجني 
اآل  را���س��د  ب��ن  الهيئة يف جم��م��ع حم��م��د 
ويعد  دب��ي،  ال�سم�سية يف  للطاقة  مكتوم 
نوعه  م���ن  الأول  ال��ت��ج��ري��ب��ي  امل�������س���روع 
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الأخ�سر  الهيدروجني  لإن��ت��اج  اأفريقيا 
وم�������س���درا واع�������دا ل��ل��ط��اق��ة وم�����ن بني 
اإنتاجه  ويتم  للبيئة  ال�سديقة  امل�سادر 
للمياه  الكهربائي  التحليل  طريق  ع��ن 
املتجددة حيث ميثل  الطاقة  با�ستخدام 
اأحد ركائز م�ستقبل م�ستدام يعتمد على 
الكربوين  احلياد  اإىل  النتقال  ت�سريع 
من  الأخ�سر  القت�ساد  اإىل  وال��و���س��ول 

الأخ�سر،  التنقل  ق��ط��اع  تطوير  خ��الل 
واحل����د م���ن الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة يف 

خمتلف ال�سناعات.
وقال معاليه: “بلغ اإجمايل قيمة اأ�سول 
وتبلغ  دره��م  مليار   195 حاليا  الهيئة 
القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من 
و490  ميجاوات   13،200 الكهرباء 
يوميا  املحالة  املياه  من  جالون  مليون 
الطاقة  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب  لتلبية 
الهيئة  دب���ي ومت��ت��ل��ك  اإم�����ارة  وامل���ي���اه يف 
�ساهمت  و�سركات  موؤ�س�سات  يف  ح�س�سا 
الرقمية  دي����وا  واأب����رزه����ا  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  يف 
الذراع الرقمي للهيئة التي ت�سم مركز 
“مورو”  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��ل��ح��ل��ول  ال��ب��ي��ان��ات 
الأخ�سر”  “ال�سندوق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
م�ساريع  يخدم  ا�ستثماري  �سندوق  وهو 

الطاقة النظيفة«.
روؤيتها  اإط������ار  “يف  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����س����اف 
م�ستدامة  ع���امل���ي���ا  رائ��������دة  ك��م��وؤ���س�����س��ة 
غري  اإجن���ازات  الهيئة  حققت  ومبتكرة، 
م�سبوقة على امل�ستويني املحلي والعاملي 
دولة  احتفاظ  امل��ث��ال  �سبيل  على  ومنها 
امل���ت���ح���دة ممثلة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات 
الثالث  للعام  دب��ي  ومياه  كهرباء  بهيئة 
يف  عامليا  الأوىل  باملرتبة  ال��ت��وايل  على 

احل�سول على الكهرباء وبكافة موؤ�سرات 
املحور وبعالمة كاملة %100 بح�سب 
اأن�سطة  ملمار�سة  ال���دويل  البنك  تقرير 
الهيئة  و����س���ج���ل���ت   2020 الأع�����م�����ال 
لكل  ان��ق��ط��اع  دق��ي��ق��ة   1.66 م��ت��و���س��ط 
م�سرتك يف العام مقارنة مع 15 دقيقة 
ل���دى ن��خ��ب��ة ���س��رك��ات ال��ك��ه��رب��اء يف دول 
الحتاد الأوروبي واأمريكا و�سجلت ن�سبة 
%3.3 يف ن�سبة الفاقد يف �سبكات نقل 
وتوزيع الكهرباء مقارنة مع 6-%7 يف 
اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية وقد 
املياه  �سبكات  الفاقد يف  ن�سبة  انخف�ست 
اإىل %5.1 مقارنة مع %15 يف اأمريكا 
على  الن�سب  اأدن���ى  م��ن  وه��ي  ال�سمالية 
على  الهيئة  عملت  كما  العامل  م�ستوى 
واملياه  للطاقة  التحتية  البنية  حت�سني 
ا�ستهالك  ب�سكل م�ستدام لرتتفع كفاءة 
الوقود اإىل نحو %90 وحت�سنت كفاءة 
عامي  ب��ني   33.41% بن�سبة  الإن��ت��اج 

2006 و2020.
اأ�سادت معايل مرييام دايل  من جانبها، 
ب��ج��ه��ود ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي يف 
التنمية  جم��ال  يف  دب��ي  م�سرية  تر�سيخ 
الطاقة  جمالت  يف  وريادتها  امل�ستدامة 

املختلفة.

»الحتاد العربي للمعار�ص وامل�ؤمترات الدولية« و »املركز 
الإ�صالمي لتنمية التجارة« يعززان تعاونهما مبذكرة تفاهم

•• دبي-الفجر:

نطاق  العامل �سمن  الدولية  وامل��وؤمت��رات  للمعار�ض  العربي  الحت��اد  وّق��ع 
جمل�ض الوحدة القت�سادية العربية جلامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم 
والعمل  التعاون  وتعزيز  لتن�سيق  التجارة،  لتنمية  الإ�سالمي  املركز  مع 
امل�سرتك يف جمالت املعار�ض واملوؤمترات القت�سادية، كمحرك دافع وفّعال 
لتحقيق ال�سيا�سات التنموية والقت�سادية والجتماعية يف العاملني العربي 
والإ�سالمي. وجرت مرا�سم توقيع املذكرة موؤخرا من قبل، �سعادة حممود 
اأم��ني عام الحت��اد العربي للمعار�ض وامل��وؤمت��رات الدولية،  يو�سف اجل��راح 
و�سعادة لطيفة البوعبدلوي مدير عام املركز الإ�سالمي لتنمية التجارة، 
ومبوجب املذكرة �سيعمل الطرفان على التعاون يف تطوير خدمات قطاع 
�سناعة املعار�ض واملوؤمترات الإقيليمة، من خالل تبادل اخلرات واملعلومات 
التجارية والرتويج امل�سرتك للمنتجات على امل�ستويني العربي والإ�سالمي، 
اإىل جانب م�ساركة دول الإقليمني العربي والإ�سالمي يف الرامج التدريبية 
التن�سيق  اإىل  بالإ�سافة  القطاع،  هذا  يف  للعاملني  التطويرية  والن�ساطات 
التعاون  الأع�ساء يف منظمة  للدول  التجاري  املعر�ض  تنظيم  امل�سرتك يف 

يف  املتخ�س�سة  واملعار�ض  الإ�سالمي، 
املنطقتني العربية والإ�سالمية.

حتقيق �أهد�ف �الحتاد
املدفع،  حممد  �سيف  �سعادة  واأع���رب 
العربي  الحت��اد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الدولية،  وامل�����وؤمت�����رات  ل��ل��م��ع��ار���ض 
ال���س��ت�����س��اري لإم���ارة  امل��ج��ل�����ض  ع�سو 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  ال�����س��ارق��ة، 
اإك�سبو ال�سارقة، عن ترحيب الحتاد 
ب��ه��ذا ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز الإ�سالمي 
ل��ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ج���ارة ال�����ذي ي��ع��د اأح���د 
تعزيز  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سات 
العامل  يف  وال����س���ت���ث���م���ار  ال����ت����ج����ارة 
اإىل  لفتا  ككل،  والإ���س��الم��ي  العربي 
العمل  ���س��اأن��ه��ا  امل���ذك���رة م��ن  ه���ذه  اأن 
من  التجارية  املبادلت  ت�سجيع  على 
يف  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  خ��الل 
التي  املختلفة  القت�سادية  املجالت 
يتقاطع  ك��م��ا  امل���ذك���رة،  عليها  ن�ست 
هذا التعاون مع الأهداف التي ي�سعى 
يف  واملتمثلة  حتقيقها،  اإىل  الحت���اد 
دعم وتطوير قطاع �سناعة املعار�ض 
العربي،  ال����وط����ن  يف  وامل������وؤمت������رات 
مب�ستوى  الرت���ق���اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
املمار�سات  اأف�سل  وتقدمي  العاملني 

العاملية لتلك ال�سناعة، ف�سال عن التعريف مبنتجات وخدمات ال�سركات 
بفر�ض  والتعريف  العربي،  التجاري  التبادل  مب�ستوى  والرتقاء  العربية 
جديدة  اأ�سواق  وفتح  العربية،  املنطقة  يف  والقت�ساد  والتجارة  ال�ستثمار 

ملنتجات و�سناعات الدول العربية من خالل بوابة املعار�ض واملوؤمترات.
اأ�سادت �سعادة لطيفة البوعبدلوي، باأهمية التعاون وال�سراكة  من جهتها 
مع كافة الهيئات واملوؤ�س�سات يف الوطن العربي، موؤكدة اأن الحتاد العربي 
للمعار�ض واملوؤمترات الدولية، يعد من اأهم اجلهات الرائدة واملتخ�س�سة 
نوعية  اإ�سافة  �سي�سكل  التعاون  اأن هذا  اإىل  واملوؤمترات، لفتة  املعار�ض  يف 
لعمل املركز من خالل توفري الدعم للدول الأع�ساء يف تنظيم الفعاليات 
التجارية والرتويج لها، الأمر الذي �سي�سهم يف الرتويج ملنتجات وخدمات 
التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  العربية  ال��دول  فيها  مبا  الإ�سالمية  ال��دول 
الإ�سالمي ومتهيد ال�سبيل للنفاذ ملنتجاتها وخدماتها لالأ�سواق اخلارجية، 
ف�سال عن م�ساعدتها يف ميدان التن�سيط التجاري واملفاو�سات التجارية، 

 ت�صجيل »بت اأوا�صي�ص« لتداول العمالت
 الرقمية على من�صة GoAML الإلكرتونية

•• اأبوظبي -وام:

التنفيذي ملواجهة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب بالإعالن  رحب املكتب 
من�سة  على  الرقمية  العمالت  ل��ت��داول  اأُوا�سي�ض  ِب��ت  من�سة  ت�سجيل  عن 
لالإبالغ عن املعامالت امل�سبوهة والتابعة لوحدة املعلومات   GoAML
الوطني  القت�ساد  م��ن  ك��اًل  الأم���ر  ه��ذا  �سيمنح  حيث  الإم��ارات��ي��ة،  املالية 

وال�سركات النا�سئة يف جمال التكنولوجيا املالية حمايًة واأمناً اإ�سافيني.
بني  ال��رب��ط  التنفيذي  املكتب  ع��ام  مدير  ال��زع��اب��ي،  حامد  �سعادة  واع��ت��ر 
الإمارات  روؤي��ة دولة  اليوم.. يف �سميم  الإف�ساح عنه  وال��ذي مت  املن�ستني، 
العام  احلكيمة  الوطنية  قيادتنا  حددتها  والتي  املقبلة،  عاماً  للخم�سني 
وتنمية  املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  النا�سئة  ال�سركات  ل��دع��م  املا�سي 
اأعمالها، مبا يتما�سى مع املعايري املعتمدة ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

الإرهاب، وتو�سيات جمموعة العمل املايل /فاتف/«.
وقال علي باعلوي رئي�ض وحدة املعلومات املالية الإماراتية : “ي�سعدنا اأن 
يتم ت�سجيل اأول �سركة نا�سئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف دولة الإمارات 
GoAML املتكاملة التابعة  اأُوا�سي�ض، على من�سة  العربية املتحدة، ِبت 
لوحدة املعلومات املالية الإماراتية، حيث �سيكفل هذا القرار ال�سرتاتيجي 
متكني ال�سركات املحلية النا�سئة يف جمال التكنولوجيا املالية وزيادة قدرتها 
غ�سل  ملواجهة  الوطنية  اللجنة  التي حددتها  المتثال  �سروط  تلبية  على 

الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري امل�سروعة«.
واعتر طارق حممد، رئي�ض ق�سم جرائم الأ�سول الرقمية بالقيادة العامة 
الوطنية  اللجنة  ِق��َب��ل  م��ن  ا�ستباقية  خطوة  مبثابة  ال��ق��رار  دب��ي  ل�سرطة 
ملواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري 
اأجل حماية الأمن القت�سادي  املالية، من  امل�سروعة ووحدة ال�ستخبارات 

للبالد ومتكني ال�سركات النا�سئة يف جمال التكنولوجيا املالية«.
لتداول  الأ���س��خ��م  املن�سة  ه��ي  وا���س��ي�����ض  اأُ ِب��ت  ُتعتر  ال�سركة،  ملوقع  ووف��ق��اً 
العمالت الرقمية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واأكرثها اأمناً 
وال�سراء  للبيع  رقميًة  عملًة   15 من  اأك��رث  ال�سركة  تطرح  حيث  و�سيولة، 

والتداول مقابل الدرهم الإماراتي.

�صمن جولة مدتها 90 دقيقة يقدم �ملعلومات فيها مر�صدون خمت�صون 

جمم�عة جمريا تفتح اأب�اب برج العرب للزيارة للمرة الأوىل 
جوزيه �صيلفا : �ملبادرة تتما�صى مع مكانة دبي �ملتميزة كوجهة �صياحية عاملية

•• دبي-وام: 

للخدمات  امل�ستمر  ال��ت��ط��وي��ر  اإط����ار  يف 
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ���س��م��ن قطاع 
جمريا”  “جمموعة  ك�سفت  ال�سياحة، 
�سركة ال�سيافة الرائدة عاملياً والتابعة ل� 
“دبي القاب�سة” عن جتربة ا�ستثنائية 
زيارة  يف  للراغبني  املجموعة  تقدمها 
املقيمني  غ����ري  م����ن  العرب”  “برج 

اإر�سادية  ف��ي��ه، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ج��ول��ة 
بالفندق  ق���رب  ع��ن  للتعريف  مبتكرة 
م���ن خ����الل زواي�����ا ع����دة ����س���واء الطراز 
املُ�سنف  ل��ل��ف��ن��دق  ال���ف���ري���د  امل���ع���م���اري 
امل�ساحات  اأو  ال��ع��امل،  ف��ن��ادق  اأ�سهر  ب��ني 
اأف�سل  الفندق  خاللها  من  يقدم  التي 
هذا  بها  اأ�ستهر  التي  ال�سيافة  خدمات 
واأو�سحت  ال��ف��ري��د.  ال�سياحي  امل��رف��ق 
 90 اجلولة  م��دة  اأن  القاب�سة”  “دبي 

دقيقة وتتم برفقة مر�سدين خمت�سني 
لل�سيوف  ال��واف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  لتقدمي 
ومتكينهم من التعرف على العديد من 
اجلميع  يعرفها  ل  قد  التي  التفا�سيل 
عن الفندق الذي يعد من اأبرز مكونات 
واأحد  دب��ي،  اإم���ارة  يف  ال�سياحي  امل�سهد 
م�ستوى  على  ال�سياحية  امل��ع��امل  اأ�سهر 
ال�سياق،  ه����ذا  ويف  وال����ع����امل.  امل��ن��ط��ق��ة 
التنفيذي  الرئي�ض  �سيلفا،  جوزيه  قال 

•• اأبوظبي -وام:

زارت م��ع��ايل ���س��ارة ب��ن��ت ي��و���س��ف الأم����ريي 
من�ساآت  املتقدمة  للتكنولوجيا  دول��ة  وزي��رة 
توازن  جممع  يف  الواقعة  “هالكن”  �سركة 
ال�����س��ن��اع��ي ب��اأب��وظ��ب��ي، وراف���ق���ه���ا وف����د من 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  م�����س��وؤويل 

املتقدمة.
وكان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة في�سل البناي، 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي وال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب يف 
جمموعة ايدج، و�سعيد املن�سوري، الرئي�ض 
بح�سور عدد  “هالكن”،  ل�سركة  التنفيذي 

من كبار ممثلي جمموعة ايدج.
هالكن،  م�����س��ان��ع  اجل���ول���ة يف  اأع���ق���ب  وق����د 
حم��ا���س��رة ت��ق��دمي��ي��ة ���س��ّل��ط��ت ف��ي��ه��ا هالكن 
م�ساهمة  على  ال�سوء  الوزيرة  معايل  اأم��ام 
ال�سركة يف ال�سطالع مب�ستقبل رقمي من 
خالل ال�ستثمار يف التحول الرقمي، ف�ساًل 

عن تركيزها الكبري على التميز الت�سغيلي، 
مت  التي  املكا�سب  ع��ن  احل��دي��ث  اإىل  اإ�سافة 
اإحرازها  �سيتم  وال��ت��ي  الآن  حتى  حتقيقها 
يف امل�ستقبل. وقالت معايل �سارة الأمريي: 
مثل  اإم��ارات��ي��ة  ���س��رك��ات  ن��رى  اأن  “ي�سعدنا 
ه��ال��ك��ن وه����ي ت��ع��زز م�����س��رية ال���دول���ة نحو 
من  وم��دع��وم  ذك���ي  �سناعي  ق��ط��اع  حتقيق 
دمج  “اإن  واأ���س��اف��ت:  املتقدمة”.  التقنيات 
حلول الثورة ال�سناعية الرابعة يف �سال�سل 
تعزيز  يف  حم���وري  اأم���ر  وال��ت��وري��د  القيمة 
والبتكار،  امل��ع��رف��ة  على  ال��ق��ائ��م  الق��ت�����س��اد 
ومب����ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع روؤي�����ة دول����ة الإم������ارات 
�سعينا  اإط�����ار  امل��ق��ب��ل��ة يف  ع���ام���اً  ل��ل��خ��م�����س��ني 

امل�ستمر اإىل تر�سيخ ثقافة البتكار«.
اأعلنت  ال�����وزارة  اأن  اإىل  معاليها  واأ����س���ارت 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  ب��رن��ام��ج  ع���ن  م����وؤخ����راً 
الرابعة “ال�سناعة 4.0” الذي يهدف اإىل 
بن�سبة  ال�سناعية  الإنتاجية  م�ستوى  رف��ع 

اإىل  25 مليار درهم  %30، واإ�سافة نحو 
الع�سرة  الأع���وام  خ��الل  الوطني  القت�ساد 
�ستنجح  ا�سرتاتيجية  حم��اور  وه��ي  املقبلة، 
بت�سافر اجلهود بني الوزارة و�سركائنا من 

القطاعني احلكومي واخلا�ض.
و�سلطت معاليها كذلك ال�سوء على جهود 
بالقدرات  الرتقاء  امل�ساعدة على  هالكن يف 
القطاع  يف  الإم����������ارات  ل����دول����ة  امل���ت���ط���ورة 
في�سل  �سعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن  ال��دف��اع��ي. 
التابعة  وال�����س��رك��ات  اي���دج  “تعتر  ال��ب��ن��اي: 
لها، مبا يف ذلك هالكن، متوافقة متاماً مع 
روؤية وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
يف ما يتعلق ب�سرورة ال�ستثمار يف منظومة 
الأبحاث والتطوير املتقدمة وتعزيز قدراتنا 

الوطنية من خالل مهارات امل�ستقبل«.
ال����ق����درات  ه�����ذه  ن��ط��ب��ق  “اإننا  واأ������س�����اف: 
الإح��الل��ي��ة اجل���دي���دة ب�����س��رع��ة ع��ل��ى اأر����ض 
ال���واق���ع، خ��ا���س��ة م��ع ج��ه��ودن��ا ال��رام��ي��ة اإىل 

“متا�سياً  جمريا”:  “جمموعة  ل����� 
م���ع امل��ك��ان��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 
التجربة  ت���اأت���ي  ع��امل��ي��ة،  ك��وج��ه��ة  دب����ي 
“داخل برج  ل��ه��ا ع��ن��وان  ال��ت��ي اخ��رتن��ا 
العرب” وتخدم يف اإظهار روح البتكار 
ت�سييد  وراء  تقف  التي  الطموح  وقيم 
ت�سييده  مت  وال��ذي  الفريد،  املعلم  ه��ذا 
ال�سيخ  ال�سمو  لروؤية ل�ساحب  جت�سيداً 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��دول��ة 
امل�ساريع  تطوير  يف  اهلل”،  “رعاه  دب��ي 
املجالت  �ستى  يف  ال��ع��م��الق��ة  ال��ن��وع��ي��ة 
مبا فيها املجال ال�سياحي، لنعر�ض عر 
هذه اخلطوة معايري ال�سيافة الفاخرة 
جمريا”  “جمموعة  بها  ت�ستهر  ال��ت��ي 
يف منح �سيوفها جتارب ل تن�سى. ومع 
بدء حركة ال�سفر حول العامل يف العودة 
ت�سعدنا  املعهود،  ن�ساطها  اإىل  تدريجياً 
’املوطن  ل���س��ت��ك�����س��اف  ال��������زوار  دع������وة 
هذه  وخ����و�����ض  للفخامة‘  الأ�����س����ل����ي 
امل�ستويات  وم�ساهدة  املُلهمة  التجربة 
يف  العربية  الفخامة  م��ن  ال�ستثنائية 
برج  “داخل  جولة  وتتيح  عاملي«.  اإط��ار 

ت�سمل  جم��الت  يف  البيانات  ق��وة  ا�ستغالل 
الذكاء ال�سطناعي، والتعلم الآيل، واأمتتة 
العمليات الروبوتية بهدف توفري منتجات 
وخدمات ممتازة للقطاع الدفاعي وغريه”. 
وتعد هالكن �سركة رائدة يف ت�سنيع الأنظمة 
اأحدث  با�ستخدام  بدقة  املوجهة  والذخائر 
على  ت�ساعد  التي  الرقمي  التحول  اأدوات 

العرب” لل�سيوف فر�سة التعرف على 
ب��ه��و ال��ف��ن��دق ال�����س��ه��ري واجل���ن���اح امللكي 
معلومات  ع��ل��ى  ال�����س��ي��وف  و�سيح�سل 
مف�سلة عن تاريخ الفندق عر التقنيات 
التفاعلية الرقمية يف “جناح التجربة”، 
الفريدة  الت�ساميم  ي�ستك�سفون  حيث 
للفندق باأدق تفا�سيلها مبا فيها اأ�سلوب 
البناء اخلا�ض امل�ستخدم يف ت�سييد هذا 

ال�سرح العاملي ال�سهري.
ومي����ك����ن ل���ل�������س���ي���وف ع���ق���ب اجل����ول����ة، 
على  اخل��الب��ة  ب��الإط��اللت  ال�ستمتاع 
اخلليج العربي، وتناول اأ�سهى املاأكولت 
يف الردهة املقامة يف  يف مطعم “اأوما”، 
ت�سميمها  اأب���دع  وال��ت��ي  الطلق،  ال��ه��واء 
الداخلي  الديكور  م�سممي  اأب���رز  اأح��د 
خوان  امل�سمم  وه��و  ال��ع��امل  يف  للفندق 
حجز  ال��ف��ن��دق  ل���زوار  ميكن  كما  ت�سو. 
اأماكنهم يف اأحد مطاعم الفندق احلائزة 
على اجل��وائ��ز ال��ع��امل��ي��ة. ول��ل��راغ��ب��ني يف 
“داخل  بتجربة  وال���س��ت��م��ت��اع  ال���زي���ارة 
الت�سجيل  ع���ل���ي���ه���م  العرب”،  ب������رج 
https:// الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع���ر 
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الطالع  ومت��ك��ني  الأع��م��ال  �سال�سة  تعزيز 
و�سفافيتها  ال��ع��م��ل��ي��ات  ���س��ري  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل 
اإمكانية  لل�سركة  الرقمية  املن�سة  ..وتوفر 
اتخاذ القرار يف الوقت احلقيقي، ما يجعل 
املن�ساآت  اأك����رث  م��ن  الت�سنيعية  م��ن�����س��اآت��ه��ا 
اأهداف  م��ع  يتوافق  مب��ا  ال��دول��ة،  يف  تقدماً 

م�سروع 300 مليار.

�صارة الأمريي تزور من�صاآت هالكن يف اأب�ظبي

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  رعاية  حتت 
الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
العربية  الإم�������ارات  م�����س��رف  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
امل���ت���ح���دة امل�����رك�����زي، اأع����ل����ن امل�������س���رف امل����رك����زي عن 
وذلك  املايل”،  النظام  “م�ستقبل  موؤمتر  ا�ست�سافة 
2020 ومتا�سياً  �سمن الفعاليات املرافقة ل� اإك�سبو 
حيث  مع �سعاره “توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل”، 

�سُيقام املوؤمتر يومي 13 و14 اأكتوبر 2021.
حول  واملعرفة  اخل��رات  تبادل  اإىل  امل��وؤمت��ر  ويهدف 
ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���ض ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع املايل، 
ذات  الق�سايا اجلوهرية  على  ال�سوء  �سي�سلط  حيث 
ال�سلة بهذا القطاع. وي�سم املوؤمتر جل�سات حوارية 

الرقمي،  التحول  تاأثري  منها  عدة  موا�سيع  تناق�ض 
والنظام املايل الأخ�سر، و�سبل التعاون بني امل�سارف 
املركزية فيما يتعلق بالعمالت الرقمية واملدفوعات، 

والتمويل الإ�سالمي.
امل�سارف  حمافظي  م��ن  نخبة  امل��وؤمت��ر  يف  وي�����س��ارك 
املركزية وممثلي املوؤ�س�سات احلكومية وقادة القطاع 
املايل من خمتلف دول العامل، اإ�سافة اإىل جمموعة 

من روؤ�ساء املوؤ�س�سات املالية والتكنولوجية.
كال  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  املتحدثني  قائمة  وت�سمل 
م��ن معايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق امل��ري وزي��ر القت�ساد 
دولة  وزي��ر  ال�سايغ  ب��ن علي حممد  اأح��م��د  وم��ع��ايل 
ومعايل  العاملي  اأبوظبي  �سوق  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
خ���ال���د حم��م��د ����س���امل ب��ال��ع��م��ى ال��ت��م��ي��م��ي حمافظ 
املركزي، ومعايل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  م�سرف 

اإدارة  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��غ��ري��ر،  ع��ب��داهلل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
بنك  اإدارة  ورئي�ض جمل�ض  الإم���ارات  احت��اد م�سارف 
امل�����س��رق، وم��ع��ايل ال��ع��الم��ة ع��ب��داهلل ب��ن ب��ي��ه، رئي�ض 
يون�ض  و�سعادة  ال�سرعي،  لالإفتاء  الإم���ارات  جمل�ض 
اخلوري، وكيل وزارة املالية، و�سعادة املهند�سة عائ�سة 
املناخي  التغري  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  ال��ع��ب��دويل، 
املناخي  التغري  وزارة  والتنمية اخل�سراء يف  والبيئة 

والبيئة.
الدكتور  الدولة  خ��ارج  من  املتحدثني  قائمة  وت�سم 
للرقابة  املحافظ  وكيل  ال�سرثي،  اإبراهيم  بن  فهد 
يف ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال�����س��ع��ودي، وال�����س��ي��د ب��ي��ن��وا كور، 
الدولية،  ال��ت�����س��وي��ات  لبنك  الب��ت��ك��ار  م��رك��ز  رئ��ي�����ض 
وال�����س��ي��د ���س��اجن ���س��ان م���و، م��دي��ر ع���ام معهد اأبحاث 
العمالت الرقمية لبنك ال�سعب ال�سيني، اإىل جانب 

�سخ�سيات اأخرى رائدة يف القطاع. وقال معايل خالد 
الإمارات  مع احتفال دولة  “تزامناً  بالعمى:  حممد 
قادمة  عاماً  خم�سني  اإىل  نتطلع  اخلم�سني،  بعامها 
من النمو والزدهار. وياأتي موؤمتر م�ستقبل النظام 
املايل يف الوقت املنا�سب ملناق�سة املوا�سيع التي ت�سّكل 
ب��ع��د جائحة  م��ا  م��رح��ل��ة  امل���ايل يف  ال��ن��ظ��ام  م�ستقبل 

كوفيد-19«.
“نفخر مب�ساركة امل�سرف املركزي  واأ�ساف معاليه: 
ا�ست�سافة  اإىل  ونتطلع   ،2020 اإك�سبو  معر�ض  يف 
ه����ذا امل���وؤمت���ر وح�����س��ور ج��م��ع م���ن ���س��ان��ع��ي القرار 
لتعزيز م�ساركة امل�سرف املركزي يف تبادل اخلرات 
مع اأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني وتعزيز مكانة دولة 
الإمارات �سمن الدول ال�ستباقية يف املفاهيم املالية 

املبتكرة والرقابة التنظيمية القوية«.

برعاية من�ص�ر بن زايد .. امل�صرف املركزي ي�صت�صيف م�ؤمتر »م�صتقبل النظام املايل« خالل اإك�صب� 2020
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يف �إطار زيارة وفد دولة �الإمار�ت �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية برئا�صة وزير �القت�صاد

ابن ط�ق يلتقي حاكم مرييالند ويبحثان فر�ص تنمية التبادلت التجارية وتن�يع وزيادة حجم ال�صتثمارات مع ال�لية

�لبلد�ن يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف �القت�صاد �لرقمي و�البتكار وريادة �الأعمال

الإمارات وال�ليات املتحدة تعززان التعاون التجاري وتبحثان خطط تنمية 
ال�صراكات ال�صتثمارية خالل املرحلة املقبلة يف جمالت البتكار والتكن�ل�جيا

•• اأبوظبي-وام:

ع��ق��د م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق امل���ري 
وزي����ر الق��ت�����س��اد اج��ت��م��اع��اً ث��ن��ائ��ي��اً مع 
مرييالند،  ولي��ة  حاكم  ه��وغ��ان،  لري 
ولقاءات مع جمتمع الأعمال يف الولية، 
حيث اتفق اجلانبان على خطط جديدة 
للعمل امل�سرتك والتعاون خالل املرحلة 
التجارية  التبادلت  زيادة  بهدف  املقبلة 
ب��ني دول���ة الإم������ارات واأ����س���واق الولية، 

خا�سة على م�ستوى القطاع اخلا�ض.
ع���دد  ومت خ������الل الج����ت����م����اع حت����دي����د 
للتعاون  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات  م���ن 
بني  وال�ستثمارية  التجارية  وال�سراكة 
الأعمال  وجمتمع  الإماراتية  ال�سركات 
املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ����الل  م��ريي��الن��د  يف 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  اأم����ن  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
الف�ساء  وق���ط���اع  ال�����س��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة 

وال�سناعات الع�سكرية.
وجاء الجتماع يف اإطار الزيارة الر�سمية 
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى راأ�����ض وفد 
ر�سمي وجتاري كبري من دولة الإمارات 
لبحث  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل 
بني  القت�سادية  ال�سراكة  تنمية  �سبل 
وزيادة  ج��دي��دة  م�ستويات  اإىل  البلدين 
وتنويع التجارة وال�ستثمار املتبادل بني 

اجلانبني خالل املرحلة املقبلة.
احلكوميني  امل�����س��وؤول��ني  معاليه  واأط��ل��ع 
وجم��ت��م��ع الأع���م���ال يف م��ريي��الن��د على 
ال��ت��ط��ورات الق��ت�����س��ادي��ة ال���رائ���دة التي 
الإم����ارات خا�سة يف ظل  دول��ة  ت�سهدها 
اإطالق م�ساريع اخلم�سني، والتي متهد 

ملرحلة جديدة من العمل القت�سادي يف 
معاليه  ا�ستعر�ض  ..كما  الإم���ارات  دول��ة 
ال��ف��ر���ض ال���واع���دة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا بيئة 
لل�سركاء  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال�ستثمار 
واملقومات  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
واملزايا  واحل��واف��ز  ال��رائ��دة  القت�سادية 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا م��ن��اخ الأع���م���ال اجلديد 
بوابة  ب���اع���ت���ب���اره  الإم�����������ارات  دول������ة  يف 
الراغبة  الأم��ري��ك��ي��ة  لل�سركات  ح��ي��وي��ة 
التجارية  اأن�سطتها  وتو�سيع  تاأ�سي�ض  يف 
وال�ستثمارية يف اآ�سيا واأفريقيا انطالقاً 

من دولة الإمارات.

الإماراتية  “العالقات  طوق:  ابن  وقال 
ا�سرتاتيجية  ع��الق��ات  ه��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 
متينة وت�سهد تنوعاً وتنامياً يف خمتلف 
املجالت، ونحر�ض على تنمية ال�سراكة 
الق���ت�������س���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة م����ع ولي����ة 
مرييالند، وتعزيز ا�ستثمارات ال�سركات 
الإماراتية فيها، ونوؤكد اهتمامنا بدعوة 
جتارتها  زي������ادة  اإىل  ال���ولي���ة  ���س��رك��ات 
م��ع الإم����ارات وال���س��ت��ف��ادة م��ن الفر�ض 
القطاعات  تتيحها  ال��ت��ي  وال�����س��راك��ات 
باعتبارها  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال���واع���دة 
على  رائ���داً  وا�ستثمارياً  جت��اري��اً  م��رك��زاً 

حيوية  ب��واب��ة  وي��وف��ر  املنطقة  م�ستوى 
اإىل  الأمريكية  ال�سركات  و�سول  ت�سهل 
اآ�سيا  يف  وا�سعة  وف��ر���ض  �سخمة  اأ���س��واق 

واأفريقيا«.
ال�سركات  اأن  ط����وق  اب����ن  م��ع��ايل  واأك�����د 
الإماراتية مبا لديها من خرات عاملية 
وت��راك��م��ي��ة م��ن خ���الل ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف 
من  متتلكه  ومب���ا  ال���ع���امل،  دول  م��ع��ظ��م 
ميكنها  ح���دي���ث���ة،  وت���ق���ن���ي���ات  اإم����ك����ان����ات 
التنمية  خ��ط��ة  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  امل�����س��اه��م��ة 
بال�سراكة  مرييالند  ولي��ة  يف  ال�ساملة 
يعود  ومب��ا  لديها،  اخل��ا���ض  القطاع  م��ع 

ب��امل��ن��ف��ع��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأط������راف ..كما 
ط��وق حاكم مرييالند  اب��ن  دع��ا معايل 
وجمتمع الأعمال للم�ساركة بفعالية يف 

اإك�سبوا 2020 دبي.
مع  ط��وق  اب��ن  م��ع��ايل  بحث  وتف�سياًل، 
ح��اك��م م��ريي��الن��د ف��ر���ض زي���ادة وتنويع 
الولية،  يف  الإم���ارات���ي���ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
الرعاية  ق��ط��اع��ات  وات��ف��ق��ا على حت��دي��د 
والتكنولوجيا  وال��ت�����س��ن��ي��ع  ال�����س��ح��ي��ة 
والإل����ك����رتون����ي����ات ب���اع���ت���ب���اره���ا حم����اور 
التجارية  الأن�����س��ط��ة  ل���زي���ادة  رئ��ي�����س��ي��ة 
اجلانبني  ب��ني  امل�سرتكة  وال�ستثمارية 
القطاع  وت�سجيع  املقبلة،  املرحلة  خالل 
الطرفني  ل����دى  وال�������س���رك���ات  اخل���ا����ض 
املطروحة  الفر�ض  من  ال�ستفادة  على 
..وقد  القطاعات  ه��ذه  يف  منهما  كل  يف 
ال�سلع  م��ن  مرييالند  ���س��ادرات  حققت 
الإم�����������ارات يف  دول�������ة  اإىل  واخل�����دم�����ات 
دولر،  مليون   63 نحو  وح��ده   2020
خالل  ال�����س��ادرات  اإج��م��ايل  بلغت  فيما 
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مليون دولر.
اإىل ذل��ك، دع��ا معايل ب��ن ط��وق �سركات 
ح�سورهما  تعزيز  اإىل  مرييالند  ولية 
يف اأ����س���واق الإم�������ارات، وال���س��ت��ف��ادة من 
 2020 دب��ي  اإك�سبو  معر�ض  فعاليات 
اأكتوبر املقبل، باعتباره  الذي ينطلق يف 
املنتجات  لعر�ض  الأب��رز  العاملية  املن�سة 
واخل��دم��ات وال��و���س��ول اإىل اأ���س��واق من 
�سراكات  وع���ق���د  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
ال���ن���م���و لهذه  ت����خ����دم خ���ط���ط  ج����دي����دة 

ال�سركات.

•• اأبوظبي - وام:

ع��ق��د م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق امل���ري 
ثاين  الدكتور  وم��ع��ايل  القت�ساد  وزي��ر 
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة  اأحمد  بن 
اخل��ارج��ي��ة، اج��ت��م��اع��ا م��ع م��ع��ايل جينا 
الأمريكية،  ال��ت��ج��ارة  وزي����رة  رمي���ون���دو 
ب��ح�����س��ور م���ع���ايل حم��م��د ع��ل��ي حممد 
التنمية  دائرة  رئي�ض  ال�سرفاء احلمادي 
الق��ت�����س��ادي��ة يف اأب���وظ���ب���ي، وع�����دد من 

م�سوؤويل البلدين.
التعاون  ت��ع��زي��ز  اأوج����ه  ب��ح��ث اجل��ان��ب��ان 
التجاري وتنمية ال�سراكات ال�ستثمارية 
الهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع���دد  يف 
امل�سرتك، وذلك يف اإطار الزيارة املو�سعة 
لوفد دولة الإمارات الر�سمي والتجاري 
اإىل الوليات املتحدة الأمريكية برئا�سة 

وزير القت�ساد.
تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  الج��ت��م��اع  و�سهد 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة،  ب��ني دول���ة الإم������ارات 
والوليات  الق��ت�����س��اد،  وزارة  يف  ممثلة 
وزارة  الأم���ري���ك���ي���ة، مم��ث��ل��ة يف  امل��ت��ح��دة 
ال����ت����ج����ارة، ب�������س���اأن ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون يف 
الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي والب���ت���ك���ار وري����ادة 
الأعمال، حيث تهدف املذكرة اإىل تنمية 
البلدين  ب��ني  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ال��ن��م��و يف ه���ذه امل���ج���الت ذات 
مكانة  ي��ع��زز  ومب��ا  التناف�سية  ال��ق��درات 
دولة الإمارات كوجهة مف�سلة لالأعمال 

وامل�ساريع املرتبطة بقطاعات امل�ستقبل.
وات����ف����ق اجل����ان����ب����ان مب����وج����ب امل����ذك����رة 

للتن�سيق  م��ت��ك��ام��ل��ة  اآل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ب��ني اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف ال��ب��ل��دي��ن، من 
لتبادل  واخل��ا���ض،  احلكومي  القطاعني 
اخلرات والروؤى وتكثيف احلوار ونقل 
املعرفة والتكنولوجيا والطالع املتبادل 
يف  وال�سيا�سات  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  على 
امل�سرتك  والعمل  امل�ستهدفة،  امل��ج��الت 
الأعمال  املحفزة لنماذج  الأطر  لتطوير 
الربط  وت���ع���زي���ز  اجل����دي����دة  ال����ري����ادي����ة 
ال�سغرية  وامل�ساريع  الأع��م��ال  رواد  ب��ني 
ب��ه��دف تنمية  ال��ب��ل��دي��ن  وامل��ت��و���س��ط��ة يف 
القدرات واملهارات وزيادة الفر�ض وبناء 
املنفعة  يحقق  مبا  التجارية  ال�سراكات 

للطرفني.
ال��ل��ق��اء متانة  واأك������د اجل���ان���ب���ان خ����الل 
وال�ستثمارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ات 
والتجارية بني دولة الإمارات والوليات 
املتحدة، والتي ترتكز على منوذج متميز 
للجانبني.  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ال��ح  ي��خ��دم 
لل�سراكة  ال����راه����ن  امل�����س��ت��وى  ون��اق�����س��ا 
الق���ت�������س���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة، وجم����الت 
املرحلة  خ����الل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا  ت��ط��وي��ره��ا 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ض  ظ���ل  يف  امل��ق��ب��ل��ة 
الطرفني،  اأ�سواق  يف  املطروحة  الواعدة 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  م���ن  وب��ال���س��ت��ف��ادة 
ال���ع���دي���د من  امل���وق���ع���ة يف  وال�������س���راك���ة 
وم��ن��ه��ا مذكرة  احل���ي���وي���ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
توقيعها  مت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  ال��ت��ف��اه��م 

خالل الجتماع.
ال��ط��رف��ان خ���الل الجتماع  ب��ح��ث  ك��م��ا 
مرحلة  يف  العاملية  التجارة  م�ستجدات 

التعايف القت�سادي من جائحة كوفيد-
19 التي تت�سارع وتريتها عاملياً، وناق�سا 
و�سع خطط عملية لتنمية جتارة ال�سلع 
املرحلة  خالل  البلدين  بني  واخلدمات 
وتعزيز  ج��دي��دة،  م�ستويات  اإىل  املقبلة 
اآليات التن�سيق لتجاوز اأي معوقات لنمو 

التبادلت التجارية.
ال��ط��رف��ان خ��ط��وات عملية تهدف  واأق���ر 
لتكثيف احلوار والتن�سيق خالل الأ�سهر 
القادمة لزيادة ال�سادرات الإماراتية اإىل 
الأ�سواق الأمريكية، وبحث اجلانبان على 
وجه اخل�سو�ض ت�سهيل نفاذ ال�سادرات 
الأ�سواق  اإىل  الأمل��ن��ي��وم  م��ن  الإم��ارات��ي��ة 
ا���س��ت��م��رار جهودهما  واأك����دا  الأم��ري��ك��ي��ة 
ل��ق��اح��ات كوفيد-19  وت��وزي��ع  اإن��ت��اج  يف 
وت��وزي��ع��ه��ا ح���ول ال��ع��امل ل��دع��م اجلهود 
وتعزيز  اجلائحة  مواجهة  يف  ال��دول��ي��ة 

تعايف القت�ساد العاملي.
املجل�ض  ط������وق  اب������ن  م����ع����ايل  واأط�����ل�����ع 
البيئة  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  ع��ل��ى 
الق��ت�����س��ادي��ة ل���دول���ة الإم��������ارات خالل 
امل��رح��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك م�ساريع 
 10×10 ب���رن���ام���ج  م���ث���ل  اخل���م�������س���ني 
الإقامة  ومنظومة  ال�����س��ادرات،  لتنمية 
ا�ستقطاب  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اجل����دي����دة 
لال�ستثمار،  الإم�����ارات  وق��م��ة  امل���واه���ب، 
وبرنامج التفاقيات القت�سادية العاملية، 
الت�سريعات  م��ن  ع����دداً  ا���س��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
القت�سادية اجلديدة واملبادرات النوعية 
التي اأطلقتها الدولة للتحول اإىل منوذج 
املعرفة  ع��ل��ى  ق���ائ���م  اق��ت�����س��ادي ج���دي���د 

ويت�سم باملرونة والتناف�سية وال�ستدامة، 
الريادية،  وامل�ساريع  املواهب  ويحت�سن 
املنظومة  ه��ذه  اأن  اإىل  معاليه  م�����س��رياً 
ت���وف���ر مظلة  الق���ت�������س���ادي���ة احل���دي���ث���ة 
لتوليد فر�ض جديدة للتعاون وال�سراكة 
ب��ني دول��ة الإم����ارات وال��ولي��ات املتحدة 
على م�ستوى احلكومة والقطاع اخلا�ض 

خالل املرحلة املقبلة.
ا���س��ت��ع��ر���ض معايل  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
اب�����ن ط�����وق ج���ه���ود دول������ة الإم����������ارات يف 
املناخي  التغري  جمال مواجهة حتديات 
ال��ب��ي��ئ��ة، وم����ا طورته  واحل����ف����اظ ع��ل��ى 
مبادرات  م���ن  ال�����س��دد  ه���ذا  ال���دول���ة يف 
و�سيا�سات رائدة ومتكاملة تدعم اجلهود 
وتعزز  ال�سدد  ه��ذا  يف  املبذولة  العاملية 
لل�سراكات  ك��وج��ه��ة  ال��دول��ة  م��ك��ان��ة  م��ن 

العاملية يف جمال التغري املناخي.
اإن  وق��ال معايل عبداهلل بن طوق امل��ري 
ا�سرتاتيجي  حليف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اأه���م �سركائها  واأح����د  الإم������ارات  ل��دول��ة 
م�ستوى  على  والتجاريني  القت�ساديني 
القت�سادية  الروابط  اأن  موؤكداً  العامل، 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن م��ت��ي��ن��ة وت�������س���ه���د من����واً 
وتغطي  جمالتها  يف  وتنوعاً  متوا�ساًل 
اخلم�سني،  الأمريكية  ال��ولي��ات  معظم 
يف  للتعاون  وا�سعة  اآف���اق  على  وتنطوي 
خمتلف املجالت التجارية وال�ستثمارية 
للبلدين،  التنموية  التطلعات  يلبي  مبا 
التنمية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ع  وي��ن�����س��ج��م 
التي  امل�ستقبلية  القت�سادية  وامل�ساريع 
القت�ساد  عجلة  لدفع  البلدان  يطلقها 

خالل املرحلة املقبلة، مركزاً على اأهمية 
دولة  اأطلقتها  التي  اخلم�سني  م�ساريع 
الإمارات كمظلة لتوليد فر�ض ال�سراكة 
والوليات  الإم��ارات  دولة  والتعاون بني 
املتحدة على م�ستوى احلكومة والقطاع 

اخلا�ض.
واأك��د معاليه اأن دول��ة الإم���ارات جنحت 
املراكز  اأح���د  ل��ت��ك��ون  مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف 
التجارة  وت��ي�����س��ري  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���داع���م���ة 
اإقليمياً وعاملياً، وتتبنى �سيا�سة ثابتة يف 
وحترير  القت�سادي  والن��ف��ت��اح  امل��رون��ة 
ال��ت��ج��ارة واإزال����ة اأي م��ع��وق��ات اأم���ام منو 
الأ�سواق  خمتلف  مع  التجاري  التبادل 
دولة  ح��ك��وم��ة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ع��امل��ي��ة، 
العمل  م��وا���س��ل��ة  اإىل  تتطلع  الإم�����ارات 
عن كثب مع الإدارة الأمريكية احلالية 
لتوفري احللول لأي معوقات اأمام جتارة 
امل�سرتكة  الإج����راءات  وات��خ��اذ  البلدين، 
الكفيلة ب�سمان بيئة حمفزة واإجراءات 
مي�سرة لنمو الأن�سطة التجارية املتبادلة 
الهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

امل�سرتك.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ثاين 
ال����زي����ودي اأه��م��ي��ة ال��ن��م��و ال�����ذي حققه 
ال���ب���ل���دان خ����الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة يف 
ال��ت��ج��ارة وال���س��ت��ث��م��ار، موؤكداً  جم���الت 
م�ستقبل  اأك���ر  تعد  الإم�����ارات  دول���ة  اأن 
م�ستوى  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل�����س��ادرات 
التوايل،  ع��ل��ى  ع��ام��اً   12 مل���دة  امل��ن��ط��ق��ة 
وهي يف املركز الأول بني الدول العربية 
لفتاً  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  امل�ستثمرة 

تدوير يعقد حما�صرة ت�ع�ية افرتا�صية 
ح�ل ال�صالمة املهنية يف بيئة العمل

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز اأبوظبي لإدارة النفايات “تدوير” حما�سرة توعوية عر تقنية 
بعنوان  الإم���ارات وج��اءت  املرئي ح�سرها عدد من طلبة جامعة  الت�سال 
“ال�سالمة املهنية يف بيئة العمل” �سمن برنامج م�سروع التخرج التدريبي 

للطلبة امل�ساركني.
اإدارة  فريق  بني  بالتن�سيق  تنظيمها  مت  التي  التوعوية  املحا�سرة  وهدفت 
البيئة وال�سحة املهنية وال�سالمة واإدارة املوارد الب�سرية - ق�سم التوطني 
والتطوير يف املركز اإىل بناء ثقافة الوقاية وال�سالمة املهنية واحلفاظ على 
املمار�سات  اأف�سل واأحدث  اآمنة وتعزيز اهتمام اجلميع بتطبيق  بيئة عمل 

العاملية التي ت�سمن ال�سالمة.
قدم املحا�سرة يون�ض �سهيل املر�سدي 
���س��اب��ط ب��ي��ئ��ة و���س��ح��ة و����س���الم���ة يف 
اإج������راءات  اأن  امل���رك���ز واأك�����د خ��الل��ه��ا 
واإمنا  ت��رف��ا  لي�ست  املهنية  ال�سالمة 
اجلميع  على  يجب  حتمية  ���س��رورة 
العمل  بيئة  تكون  حتى  بها  الل��ت��زام 
الأ�سخا�ض  �سعيد  على  اإ�سابات  بال 
والبيئة واملمتلكات وكل ما له عالقة 

باإجراءات العمل.
العديد  ال�سوء على  املحا�سر  و�سلط 
ال��ف��رق بني  املهمة مثل  امل��ح��اور  م��ن 
املتبعة  واخل���ط���وات  امل��خ��اط��ر  تقييم 
املخاطر،  وت�سنيف  وحتديد  ذل��ك  يف 

ومعدات   ، العمل  بيئة  يف  املهنية  وال�سحة  لل�سالمة  ال�سائعة  واملخاطر 
الوقاية ال�سخ�سية والإ�سعافات الأولية، والتوعية والإر�ساد، وكيفية الإبالغ 

عن احلوادث وت�سجيلها.
وتناولت املحا�سرة قائمة باأهم التعاريف وامل�سطلحات لنظام اإدارة البيئة 
البيولوجية  واملخاطر  التدقيق  مثل  اأبوظبي  لإم��ارة  وال�سالمة  وال�سحة 
الإ�سابة  به  املراد  الت�سحيحية، واخلطر  التجارية والإج��راءات  والنفايات 
اأو التعر�ض لالأذى اأو حدوث �سرر اأو خ�سارة، واخلطورة املراد بها احتمالية 

تعر�ض اأي �سخ�ض ل�سرر ما مع بيان مدى خطورة ال�سرر.
وقال املهند�ض هاين ح�سني مدير اإدارة البيئة وال�سحة وال�سالمة يف مركز 
مثل  تنظيم  على  املركز حري�ض  “اإن  “تدوير”:  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 
ال�سرتاتيجية  “تدوير”  اأه��داف  ان�سجاما مع  التوعوية  املحا�سرات  هذه 
ل�سمان  العاملية  املعايري  اأح���دث  وف��ق  ال��ط��رق  اأف�سل  ا�ستخدام  حيث  م��ن 
�سالمة وحماية العاملني واحلفاظ على بيئة اأبوظبي �سحية ب�سكل دائم«.
و�سعها  يجب  التي  املجتمع  �سرائح  اأه��م  من  هي  الطلبة  فئة  اأن  واأ���س��اف 
يف مكانة ت�سمن لها تقدمي املاأمول منها من خالل دعم وم�ساندة جهود 
م�سدر  جلعلهم  الالزمة  والكفاءات  اخل��رات  بكافة  تزويدهم  بعد  املركز 

وعي �سامل يف املجتمع.

الإ�صالمي يتعاون مع »�صب�تي« لإطالق اأول بطاقة 
افرتا�صية م�صبقة الدفع يف المارات لل�صراء على دفعات 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة  الإ�سالمي،  اأبوظبي  م�سرف  اأب��رم 
الدفع  ح��ل��ول  م���زود   ،)Spotii( “�سبوتي«  �سركة  م��ع  �سراكة  ال��رائ��دة، 
لل�سراء على دفعات   الدفع  اأول بطاقة افرتا�سية م�سبقة  الرقمية، لطرح 
على م�ستوى   )Buy Now Pay Later( »ًا�سرِت الآن وادفع لحقا“

دولة الإمارات.  
للعمالء  قريباً،  اإطالقه  �سيتم  ال��ذي  املبتكر،  الرقمي  احلل  هذا  و�سيتيح 
اأو عر الإنرتنت،  املتاجر  التجار �سواء يف  اإمت��ام م�سرتياتهم من  اإمكانية 
ودفع ثمنها على عدة دفعات مرنة وبدون اأي اأرباح متويلية اأو ر�سوم خفية 
الفرتا�سية  “�سبوتي”  بطاقات  خ��دم��ة  وتتوفر  اإ���س��اف��ي��ة.    تكاليف  اأو 
اأب��وظ��ب��ي الإ���س��الم��ي وغ��ريه��م، جماناً،  ل��ع��م��الء م�����س��رف  ال��دف��ع  م�سبقة 
الذكية،  للهواتف   Spotii تطبيق  خالل  من  عليها  احل�سول  وميكنهم 

وتعبئة ر�سيدها ب�سهولة لتغطية الدفعات بدون اأي تكلفة اإ�سافية.  
اخلدمات  ملجموعة  العاملي  الرئي�ض  كينج،  فيليب  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
التجارة  “ي�سهد قطاع  الإ�سالمي:  اأبوظبي  امل�سرفية لالأفراد يف م�سرف 
الإلكرتونية طفرة غري م�سبوقة يف تاريخه، ونتوقع اأن ي�ستمر منوه بنف�ض 
التي توفر  الت�سوق  املتزايد نحو جتارب  امل�ستهلكني  الوترية يف ظل توجه 
لهم اإمكانية الو�سول اإىل ما يحتاجونه ب�سكل فوري وراحة اأكر، ول �سك 
التجارب. ونتطلع من  مهماً لكتمال هذه  الدفع تعتر ج��زءاً  باأن عملية 
خالل �سراكتنا مع ’�سبوتي‘ اإىل تلبية متطلبات عمالئنا وتوقعاتهم عر 
متكينهم من اإمتام م�سرتياتهم فوراً مع اإتاحة املرونة لهم لتق�سيط ثمنها 
ون�سعى من  ال��زم��ن.  من  معينة  ف��رتة  خ��الل  ي�سددونها  دفعات  ع��دة  على 
خالل طرح حل ال�سراء العاجل والدفع الآجل، اإىل دعم عمالئنا الذين ل 
ميلكون بطاقات مغطاة اأو اأولئك الذين يبحثون عن بديل اأقل تكلفة ول 

يكلفهم ر�سوماً اإ�سافية اأو تكاليف متويل«.  

يف حتليل لتناف�صية �الأ�صو�ق �ملالية بدبي �أجر�ه مكتب دبي للتناف�صية

 اإمارة دبي تت�صدر الأ�ص�اق املالية الرائدة
ال�سيا�سات التابعة ملكتب دبي للتناف�سية، 
تقييم منظم ومنهجي للقدرة التناف�سية 
دب���ي م��ع الرتكيز  امل��ال��ي��ة يف  ل��الأ���س��واق 
اأب���ع���اد وهي:  اأرب���ع���ة  ع��ل��ى  خ��ا���ض  ب�سكل 
الأ�سواق  وتنظيم  املالية،  ال�سوق  كفاءة 

املالية، والإدارة املالية، واملراكز املالية.
وت��ع��ل��ي��ق��اً، ق����ال ه����اين ال��ه��ام��ل��ي، مدير 
مكتب دبي للتناف�سية يف اقت�سادية دبي: 
يف  رئي�سياً  دوراً  املالية  الأ���س��واق  “تلعب 
للمجتمعات.  التناف�سية  ال��ق��درة  دع���م 
ومّكنت الروؤية املتطورة للقيادة الر�سيدة 
يف دبي، ف�ساًل عن املبادرات بعيدة املدى 

واإ�سالحات ال�سيا�سات التي يتم تقدميها 
املالية  الأ�سواق  �سناعة  تدريجي،  ب�سكل 
يف دبي من حتقيق مكانة مرموقة على 

م�ستوى العامل.«
ال��دول��ي��ة، من  امل��وؤ���س��رات  وُيظهر حتليل 
العاملية  التناف�سية  تقرير  مثل  تقارير 
والكتاب  العاملي،  القت�سادي  للمنتدى 
التابع  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال�����س��ن��وي 
اأن  الإداري�����ة،  للتنمية  ال���دويل  للمعهد 
موؤ�سر  يف  عامليًّا   11 املرتبة  احتلت  دبي 
13 يف حماية  وامل��رت��ب��ة  الأ���س��ه��م  ���س��وق 
واملرتبة  الأق��ل��ي��ة،  امل�ستثمرين  ح��ق��وق 

وال�ستحواذ  الن���دم���اج  ن�����س��اط  يف   19
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل. وي��ع��ك�����ض تقدم 
العاملية  املوؤ�سرات  على  دب��ي  اإم��ارة  واأداء 
تركيز القيادة على تطوير القطاع املايل 
الإ�سرتاتيجية،  وال�����س��راك��ات  والب��ت��ك��ار 
امل�سرتكة.  التعاون  اأوج��ه  اإىل  بالإ�سافة 
وميكن اأن ُيعزى الأداء املتفوق ملركز دبي 
امل���ايل ال��ع��امل��ي، ال���ذي اح��ت��ل امل��رت��ب��ة 12 
بني املراكز املالية يف جميع اأنحاء العامل 
اجلاذبة  البيئة  اإىل   ،2020 م��ار���ض  يف 
ال�سرتاتيجي  وال���رتك���ي���ز  ل���الأع���م���ال، 
العالية،  وال�سمعة  امل��واه��ب،  تنمية  على 

وتطوير القطاع املايل.  ونفذت اجلهات 
�سوق  الرئي�سية، مبا يف ذلك  التنظيمية 
دبي املايل و�سلطة دبي للخدمات املالية 
وامل�������س���رف امل����رك����زي ل���دول���ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة، �سل�سلة من الإ�سالحات 
ل��ت��ت��م��ا���س��ى م���ع الأف�����س��ل ع��ل��ى م�ستوى 
العامل. ومع روؤية دبي لتنمية القت�ساد 
الإ����س���الم���ي، ب����رزت ن��ا���س��داك دب���ي الآن 
العامل،  يف  العاملية  لل�سكوك  كعا�سمة 
لل�سكوك  ق��ي��م��ة  ب��اأع��ل��ى  ت��ف��ت��خ��ر  ح��ي��ث 
امل���درج���ة ب��ني ج��م��ي��ع م��راك��ز راأ�����ض املال 
ويغطي  ال��ع��امل.  يف  ال��رائ��دة  الإ�سالمية 

م���وج���ز ال�����س��ي��ا���س��ات اأي�������س���اً الجت���اه���ات 
املبتكرة الرئي�سية يف التكنولوجيا املالية 
التي ت�سكل مناذج ال�سوق املالية يف دبي، 
ح��ي��ث ق����ادت الإم�������ارة ال��ط��ري��ق يف دعم 
اإن�ساء  م��ن  يت�سح  كما  الجت��اه��ات  ه��ذه 
م�سرع  واأك�����ر  اأول  هايف”،  “فينتك 
ال�سرق  منطقة  يف  املالية  للتكنولوجيا 
التابع  اآ�سيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط 

واملتواجد يف مركز دبي املايل العاملي.
ب�سكل  دب���ي  “عززت  ال��ه��ام��ل��ي:  واخ��ت��ت��م 
جميع  يف  التكنولوجيا  تبني  ا�ستباقي 
القدرة  تعزيز  مناحي احلياة كجزء من 
للم�ستقبل.  وال����س���ت���ع���داد  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ك���م���ا ي���دع���م ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى اجت���اه���ات 
عر  امل�ستقبلية  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جهود  اأي�ساً  املدينة  يف  املالية  الأ���س��واق 
مثل  الرقمية،  البتكارات  لت�سخري  دبي 
واخلدمات  ت�سني،  ال��ب��ل��وك  تكنولوجيا 

امل�������س���رف���ي���ة ع�����ر ال����ه����ات����ف امل���ح���م���ول، 
من  والإق��را���ض  الإلكرتونية،  والتجارة 
نظري اإىل نظري، لت�سريع التحول الذكي 

لقت�سادها وجمتمعها«.

•• دبي-الفجر: 

وال�سراكات  امل��ب��ت��ك��رة  امل����ب����ادرات  م��ّك��ن��ت 
و�سل�سلة من الإ�سالحات التنظيمية من 
و�سع �سناعة الأ�سواق املالية باإمارة دبي 
يف مقدمة املراكز املالية العاملية وذلك يف 
حتليل لالأ�سواق املالية باإمارة دبي اأجراه 
مكتب دبي للتناف�سية يف اقت�سادية دبي.

وا�ست�سهد مبثال مركز دبي املايل العاملي، 
 15 اأف�سل  ب��ني  با�ستمرار  �سنف  ال��ذي 
اخلم�ض  ال�سنوات  يف  عاملياً  مالياً  مركزاً 
اإمارة  يف  املبتكرة  والجت��اه��ات  املا�سية، 
املالية  الأ���س��واق  اأن  التحليل  دب��ي، يظهر 
يف دبي يف و�سع جيد ميّكنه من تدفقات 
والتنمية  الأع����م����ال،  ومن���و  امل�����ال،  راأ������ض 

القت�سادية.
يف  تلخي�سه  مت  ال���ذي  التحليل،  وي��وف��ر 
ملخ�سات  �سل�سلة  م���ن  ال��ث��ال��ث  امل��ج��ل��د 

�بن طوق: �لواليات �ملتحدة حليف ��صرت�تيجي 
و�صريك �قت�صادي رئي�صي لالإمار�ت.. ونتطلع لتعزيز 

�لعمل مع �حلكومة �الأمريكية لتنمية �لتجارة 
وتي�صري تدفق �ل�صلع و�خلدمات بني �لبلدين.

- �لزيودي: حقق �لبلد�ن منوً� كبريً� يف 
�أن�صطة �لتجارة و�ال�صتثمار.. وحري�صون
 على تنمية هذ� �لزخم وت�صهيل و�صول
 �صركات  �لبلدين �إىل �لفر�ص �لو�عدة.
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�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن بالن�سر 

�لدع�ى 661/2021 ��ستئناف عقاري
اىل : �سركة ا�سيت�ض بل�ض للعقارات �ض ذ م م - امل�ستاأنف �سدها الأوىل

جمهول حمل القامة
رقم  ال�ستئناف  واآخ��ري��ن  عليك  اقامت  قد  ذ.م.م  لال�ستثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �سركة   / امل�ستاأنفة  اأن  حيث 
جزئي،  ع��ق��ارات   1157/2020 ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احلكم  با�ستئناف  ع��ق��اري(  )ا�ستئناف   661/2021
وب�سفتي اخلبري التاأميني املكلف من قبل املحكمة نعلنكم للتكرم باحل�سور اأوالتوا�سل مع مكتب اخلبري بدبي 
منطقة القرهود - بناية بو�سقر - بلوك بي - جوار حمطة ميرتو جي جي كو - �سركة مي بارترنز ل�ست�سارات 
التاأمني - مكتب رقم 205 - بوا�سطة وكيل قانوين معتمد خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن ، للرد 
على لئحة ال�ستئناف وتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم، ومن ثم حل�سور اجتماع اخلرة الول الذي �سوف يعقد 

لحقا بعد حتديد موعده بعد ا�ستالم م�ستندات الدعوى من الأطراف.
حممد مو�سى ال�سواهني
اخلبري التاأميني املكلف
تلفون : 6669449 052

musashawahin@yahoo.com :الريد اللكرتوين للخبري

�إجتماع خربة 

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لجنليزية 

�مل��س�ع �لدع�ى 2021/246 جتاري م�سارف جزئي - حماكم دبي
اإىل املدعي عليه : و�سيم احمد خان 

مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / بنك م�سر ، وكيال عنه / خليفة بن 
هويدن للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية.  واأنه قد مت تكليفنا خبريا م�سرفيا مبوجب احلكم  
التمهيدي ال�سادر يف الدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اإجتماع خرة مرئي بوا�سطة برنامج 
يرجى  وعليه  ظهرا.   12.00 ال�ساعة  متام  يف   2021/9/29 املوافق  الأربعاء  يوم  يف  زووم 
التواجد واحل�سور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل 
موعد الإجتماع بكافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم على الريد الإلكرتوين للخرة واملبني ادناه - 

للتوا�سل معنا يرجى الإت�سال على الهاتف 0589323011 هاتف  042206244
intrafinance@intra.ae : بريد الكرتوين

مكتب/ �خلبري �ملحا�سبي و�مل�سريف 
د. علي ر��سد �لكيت�ب 

�إعالن بالن�سر 

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7879(

املنذر : في�سل عبد احلميد عبد اهلل حممد العبيديل
بوكالة احلقوق الدوليه حمامون وم�ست�سارون قانونيون

املنذر اإليه : مروان على اأحمد ن�سيب ال�سحي
)املو�سوع(

 93،000 وق��درة  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  باملنذر  املنذر  يهيب  التكليف  مبوجب هذا 
القانونية  الفائده  له يف ذمتة مع  الف درهم" امل�ستحقة  وت�سعون  “ثالثة  الف درهم 
30/7/2019 وذلك يف موعد  5% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك احلا�ض يف  بواقع 
املنذر  �سي�سطر  اأمتناعكم  الع��الن ويف حاله  ن�سر هذا  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساه خم�سه 
املبلغ انف الذكر مع حفظ  القانونية �سدكم لتح�سيل  اأ�سفا لتخاذ كافة الج��راءات 

جميع حقوق الخرى.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لدع�ى رقم  186/2020/250 بيع عقار مره�ن  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون - باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع برج خليفة - مبنى ا�سبكت تاور - �سقة الطابق الرابع  
وميثله : نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي  

املطلوب اإعالنه : ما�سا موتاميدي  - عنوانه : اإمارة دبي 
مو�سوع الإعالن : منفذ �سده : مه�سا معتمدى 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/6 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 202 - رقم البلدية : 422 - 345 - امل�ساحة : 120.68 مرت مربع - رقم 

املبنى : 6 - ا�سم املبنى : برج فيوز تاور �سي - رقم الوحدة 1303 - القيمة الكلية : 1.349.643.83 درهم. 
مالحظات :  -1 يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

 �إعالن مب�عد جل�سة �إد�رة دع�ى بالن�سر 
رقم �لدع�ى 2021/697 جتاري جزئي 

بناء على طلب / مدعى / فا�ست لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م - اجلن�سية 
اىل مدعي عليه / �سوجنا جب كرافت تيماين - اجلن�سية / اأملانيا 

مدعي عليه / وورلد اوف ترافل �ض م م ح  اجلن�سية 
مدعي عليه / ايليا عبداهلل التيماين اجلن�سية / لبنان 

فاأنت مكلف باحل�سور اأمام حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد عنك يف ال�ساعة 8.30 من يوم الأربعاء املوافق 2021/9/29 لالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات  ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا.  
مدير دع�ى 
حممد �سامح حممد �حلنفي 

     حك�مة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0006903 يف  �لدع�ى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جريمن للمقاولت املعدنية ذ م م 
وميثلها في�سل �سوجنات حممد �سوجنات ، العنوان : 9373352 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
ل�سالح / الإحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام ذ م م  بالتايل :

ن�ض احلكم
�سبعه   : مبلغ  للمدعية  توؤدى  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  ناأمر   : الوراق  على  الإطالع  بعد 
 %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتها  درهم  وت�سعني  وثمانية  وثلثمائة  الف  و�سبعون 
حكما  بامل�سروفات.  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوي  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا 

قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 1015
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�سيد : ا�س�د عل�ى حمم�د ا�سحاق - اجلن�سية : باك�ستان، يرغ�ب ف�ي 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد : ع�ادل عب�داهلل غل�وم 
عل�ى - اجلن�سية : الإم�ارات، يف الرخ�سة امل�سماة )الفخام�ة امللكية ل�سيانة ال�سيارات( تاأ�س�س�ت 
ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )734888( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
)موؤ�س�سة  اإىل  خدمات(  )وكيل  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  اخرى:-  تعديالت  بال�سارقة. 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  فردية(. 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 1016

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيد : ط�الل عب�داهلل احم�د ب�ن م�س�عود ال عل�ى - اجلن�سية : الإم�ارات، 
يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد : حمي�د ت�وتى 
ال�س�ارقة  باأم�ارة  تاأ�س�س�ت  املغ�ارة(  )بقال�ة  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  الهن�د،   : اجلن�س�ية   - كوني�ل  كوتا 
تعديالت  بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )507681(  مبوجب رخ�سة 

اخرى:- تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ل�سنغال ملقاولت �لملني�م و�لزجاج  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003162/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�سنغال ملقاولت الملنيوم والزجاج 
العنوان : اإمارة ال�سارقة املنطقة الو�سطى املليحة ار�ض م�سورة رقم 1 ملك �سامل حميد �سامل 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ الإحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 13469  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد �حمد مبارك عيظة �لهاجري   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003165/ 

اإىل املحكوم عليه :  حممد احمد مبارك عيظة الهاجري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ال�سيخ خالد بن في�سل بن �سلطان بن �سامل القا�سمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 55588 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7888(

املنذر : بنك امل�سرق �ض.م.ع 
املنذر اإليه : نين كابور كول�سان كابور 

و�سبعة  �سبعمائة  )فقط  دره��م   767،048،34 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
يوما من  للمنذر خالل ثالثون  فل�سا ل غري(  واربعة وثالثني  دره��م  واربعني  وثمانية  الف  و�ستني 
ات��خ��اذ كافة الج���راءات  ل��ه  امل��ن��ذر يحق  ال�����س��داد خ��الل ه��ذه املهلة ف��ان  تاريخه وح��ال امتناعكم ع��ن 
القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 1505 
بالطابق رقم 15 مببنى ذا ريزيدن�سز ات بيزن�ض �سنرتل رقم 1 البالغ م�ساحته 952،50 قدم مربع 
اململوك لكم  باإمارة دبي  التجاري  10 مبنطقة اخلليج  Ig-003 على قطعة الر���ض رقم  واملواقف 
واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7913(

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اإليهما : 1- اجنلى �سانتو�ض كومار  2-�سانتو�ض كمار 

ينذر املنذر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 1،971،233،41 درهم )فقط مليون وت�سعمائة 
للمنذر خالل  فل�سا لغ��ري(  وارب��ع��ني  وواح��د  دره��م  ال��ف ومائتان وثالثة وثالثني  و�سبعني  وواح��د 
ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار 
1،422،34 قدم مربع  البالغ م�ساحته    6 رقم    6 الرمال  22 مببنى  رقم  بالطابق   2201 رقم 
واملواقف b128 على قطعة الر�ض رقم 173 مبنطقة مر�سى دبي باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون 
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 

ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/7889(

املنذر : بنك امل�سرق �ض.م.ع 
املنذر اإليه : نين كابور كول�سان كابور 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 1،720،917،96 درهم )فقط مليون و�سبعمائة 
وع�سرين الف وت�سعمائة و�سبعة ع�سر درهم و�ستة وت�سعني فل�سا ل غري( للمنذر خالل ثالثون يوما 
اتخاذ كافة الجراءات  املنذر يحق له  املهلة فان  ال�سداد خالل هذه  من تاريخه وحال امتناعكم عن 
القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 1101 
بالطابق رقم 11 مببنى بحر رقم 4 البالغ م�ساحته 1450،30 قدم مربع واملواقف g 359 على 
قطعة الر�ض رقم 171 مبنطقة مر�سى دبي باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام 
القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة 

دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�إعالن �إجتماع خربة
يف �لدع�ى رقم 5843/2021 جتاري جزئي

املقامة من املدعية : �سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية املحدودة
�سد املدعى عليه : �سركة ر�سانا لل�سناعات الهند�سية

ال�سارقة  قبل حمكمة  تعيننا من  اأنه مت  املري،  اليازية خليفة  احل�سابي/  نحن اخلبري  نعلن 
املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى املذكورة اأعاله - و 
عليه نعلن املدعى عليها )�سركة ر�سانا لل�سناعات - الهند�سية( حل�سور اجتماع الأول املقرر 
وذلك من  12:00 ظهرا  ال�ساعة  29/09/2021 يف متام  املوافق  الأربعاء  يوم  له جل�سة 

خالل تطبيق زوم.
فاك�ض : 971-42997793+ 
هاتف : 42997711 -971+

�خلبري �حل�سابي 
�ليازية خليفة �ملري      

�إجتماع خربة 
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  3070/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مبلغ  ب�سداد   ، �سدهم  املنفذ  بالزام  كلي  جت��اري   2018/544 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)934309961.3( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني عن نف�سه وب�سفته وكيال عن 1- بنك اخلليج التجاري )اخلليجي( �ض.م.ق 2- 
البنك العربي املتحد �ض.م.ع 3- بنك دبي ال�سالمي �ض.م.ع 4- م�سرف عجمان �ض.م.ع 5- م�سرف ال�سارقة ال�سالمي 

�ض.م.ع 6- بنك اخلليجي فرن�سا �ض.م - واخرون
عنوانه:امارة دبي - بردبي - الكرامة - �سارع البنوك - �سارع خالد بن الوليد - بناية بنك الفجرية الوطني - �ض.ب 

رقم:2979 - تليفون رقم:043971700 - مكاين:256378091
املطلوب اإعالنه : 1- كيان �سعادات يزدي - �سفته : منفذ �سده

م��و���س��وع الإع����الن : ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2021/9/21 اخ��ط��ارك��م ب�����س��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وقدره 
)933596188.30( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )حق منفعة يف قطعة ار�ض - املنطقة اليفرة 
2 - رقم الر�ض 807 - �سقة �سكنية - املنطقة مر�سى دبي - رقم الر�ض 22 ا�سم املبنى برج المرية رقم العقار( والعائدة 
لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات للمادة رقم 152/2 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 
2018 وتعديالته ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدع�ى رقم:840/2021/18 عقاري جزئي 

املدعي:م�سرف المارات ال�سالمي - م�ساهمة عامة - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �سارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - الطابق 

الثالث
املطلوب اإعالنه :  1- عمر ريا�ض خان ريا�ض احمد خان  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/9/16 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ م�سرف الم��ارات ال�سالمي - م�ساهمة عامة بي�سرح اول:بف�سخ اتفاقية الج��ارة املنتهية 
اخلام�ض  الطابق   502 رق��م  ال��وح��دة  بت�سليم  عليه  امل��دع��ي  وب��ال��زام  ال��دع��وى  مو�سوع  ومالحقها  بالتملك 
ال��وارد يف  العقاري  القيد  ال�سواغل ورد حيازتها للمدعي والغاء �سارة  الثنية اخلام�سة خالية من  مبنطقة 
�سند امللكية وخماطبة دائرة الرا�سي والمالك بذلك وا�ست�سدار �سهادة ملكية با�سم املدعي - ثانيا:بالزام 
املدعي عليه بان يوؤديا للمدعي مببلغ وقدره )46.647( درهم اجمايل الجارة املتاأخرة - ثالثا:الزام املدعي 
عليه بان يوؤديا للمدعي مبلغ )45.000( درهم على �سبيل التعوي�ض عما اأ�سابه من �سرر - رابعا:الزام املدعي 
عليه بتقدمي براءة الذمة من املاء والكهرباء واية ر�سوم اخرى مت ا�ستهالكها مع الزام املدعي عليه بالر�سوم 
، حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  اتعاب  وامل�ساريف والف درهم ومقابل 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        

 1137/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سيد ا�سرف ح�سن ر�سوي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )296.477(

وحتى ال�سداد التام .
ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة  املوافق 2021/10/13  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

 �عالن بالن�سر
1550/2021/300 ��ستئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- وان ام كوميونيكي�سنز ليمتد - فرع - جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / طارق احمد علي حممد بن متيم  وميثله:فهد احمد 
علي حممد بن متيم - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/1441 
ال�ساعة  املوافق 2020/9/28  الثالثاء  يوم  لها جل�سه  وح��ددت    ، مدين جزئي 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:2441/2021/305 ��ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
جزئي  جت���اري  رق������م:3019/2020  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:بنك اأبوظبي الول �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - بردبي - القوز ال�سناعية الثالثة - طريق ال�سيخ زايد - بناية بنك ابوظبي 
الول - مكاين:1961580367 - بريد الكرتوين:ca@fgb.ae - �ض.ب:6316 اأبوظبي

 وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ 
املطلوب اإعالنه :  1- اجلوهرة امل�سيئة للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:3019/2020 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/9/29  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                      يف  �ل�ستئناف رقم:67/2021/387 ��ستئناف تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف  رقم 89

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/18 تظلم جتاري والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:ال�ض المارات للطابوق
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - العني - و�سط املدينة - حي الق�سيدة - منطقة رقم 18 - حي 

رقم 6 - �سارع خليفة - ق�سيمة رقم:18-06-135-165
 وميثله:عبداهلل علي حممد بن حامت البلو�سي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد عمران حممد �سريف  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
تظلم جتاري  رق���م:2021/18  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
بتاريخ:2021/3/29. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/20  ال�ساعة 05.30 م�ساءا 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                      يف  �ل�ستئناف رقم:939/2021/361 ��ستئناف �أمر �أد�ء 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84
مو�سوع ال�ستئناف : 1- بقبول ال�ستئناف �سكال لرفعه يف امليعاد املحدد قانونا ول�ستيفائه ل�سائر ال�سرائط 
ال�سكلية الخرى 2- ويف املو�سوع بالغاء المر امل�ستاأنف فيما ق�سى به من رف�ض الزام امل�ستاأنف �سده الثاين 
للم�ستاأنفة  يوؤديا  ان  الت�سامن من  �سبيل  امل�ستاأنف �سدهما على  بالزام  والق�ساء جمددا  به  املطالب  باملبلغ 
مبلغ )144.966.57( درهما مائة واربعة واربعون الفا وت�سعمائة و�ستة و�ستون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا 
بامل�ساريف  والزامهما  ال�سداد  تاريخ 2021/6/7 وحتى متام  �سنويا من  بواقع %5  املبلغ  والفائدة عن هذا   -

ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي. 
الوكيل:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن

عنوانه:المارات - امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - فندق ميدا وان - مكتب رقم 2502 
 املطلوب اإعالنهما :  1- هارمان جيت �سينغ كمال �سينغ 2- �سركة ادمز للمقاولت ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سدها

مو�سوع الإعالن :
نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر الداء املقيد من قبلكم. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/10/5  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                      يف  �ل�ستئناف رقم:669/2020/361 ��ستئناف �أمر �أد�ء 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية  الوىل رقم 84
والر�سوم  اداء  اأمر  رق���م:2020/4355  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : ال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:امل�ست�سفى الدويل احلديث �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الرفاعة - مبنى م�ست�سفى ملك خا�ض
املطلوب اإعالنه :  1- �سن رايز هيلث كرياإنرتبرايزي�ض �ض.ذ.م.م  -  �سفته : اخل�سم املدخل

مو�سوع الإعالن : نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف احلكم ال�سادر 
يف اأمر الداء املقيد من قبلكم. 

وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/10/17  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن 
حماكمتكم  �ستجري  تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سى  وعليه   ، بعد 

غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:1115/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )228.949( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826
IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املطلوب اإعالنه :  1- عثمان بوبو فقي  -  �سفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
التام  ال�سداد  )228.949( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
- وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2021/9/30  ال�ساعة 10.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        
 4941/2021/60 �مر �أد�ء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر - تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ميلدريد بالويوت ديل رو�ساريو  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :فورتون اوكي�سوكو اونوكا 

يوؤدي  ان  امل��ع��رو���ض �سده  ب��ال��زام  ب���ت���اري���خ:2021/8/7  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة 
درهم  وخم�سمائة  ال��ف  و�سبعة  ثالثمائة  دره��م   )307.500( وق���دره  مبلغا  للطالبة 
ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  اعتبارا من   %5 ب�سيطة قدرها  قانونية  فائدة  اليه  - م�سافا 
احلا�سل يف 2021/1/28 وحتى ال�سداد التام والزمت املعرو�ض �سده بامل�ساريف ،  ولكم 

احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدع�ى رقم 5003/2021/60 �مر �د�ء    
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن : �سركة فخري الهندي �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- اأ�سد اهلل حاجي كرمي خان خادم خان - �سفته بالق�سية : مدعي 

عليه   - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ )مائة الف دره��م( والفائدة  بالزام املدعى عليه بان   2021/8/6
القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/2/20 وحتى متام ال�سداد 
وبالزامه بامل�سروفات  - ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:584/2020/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن فيما بينهما بان يوؤدوا للبنك املدعي قيمة مبلغ 
وارب��ع مائة وخم�سة و�سبعون درهما  الف  وارب��ع مائة وخم�سة وثالثون  وق��دره )10435475.38( درهم ع�سرة ماليني 
وثمانية وثالثون فل�ض - بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:بنك ال�ستثمار �ض.م.ع

اب��راج رجال العمال - برج  عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - مبنى 
اأ�سبكت - الطابق 34 - مكتب 3401

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة جبل اخلليج للتجارة العامة ذ.م.م   -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/6/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
بنك ال�ستثمار �ض.م.ع بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره )10.435.475.38( 
درهم ع�سرة ماليني واربعمائة خم�سة وثالثون الف واربعمائة خم�سة و�سبعون درهم وثمانية وثالثون فل�سا ، من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/5/7 متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        

 2021/5264 �مر �أد�ء 
�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر - تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- موؤ�س�سة زعيم للمقاولت  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سيف حممد �سعيد املري 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/16   بالزام 
درهم  ال��ف  وثمانون  مائة  دره��م   )180000( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي 
والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2021/8/9 وحتى 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  والر�سوم  امل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام 
ورف�ست النفاذ املعجل ،  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن بالن�سر        
 4865/2021/60 �مر �أد�ء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر - تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليهما : 1- �سرو لل�سفر ولل�سياحة �ض.ذ.م.م 2- احمد ر�سا حممد ح�سني 

عليان   -  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�سرف الهالل �ض.م.ع 

بتاريخ:2021/8/2    الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  حمكمة  ق���ررت  ف��ق��د  اداء  ام���ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب 
اول:انفاذ العقد التجاري املرم بني الطرفني - ثانيا:الزام املدعي عليهما بالت�سامن 
بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.200.949.27( درهم مليون ومئتي الف وت�سعمائة 
وت�سعة واربعون درهم و�سبعة وع�سرون فل�ض ، وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        
 3993/2021/60 �مر �أد�ء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر - تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- مان�سر �ساك�سون دبي �ض.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/29 بالزام 
وثمانية  و�ستمائة  الف  ع�سر  وثالثة  )مائتي  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
تاريخ  م��ن   %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�سا(  و�سبعني  وخم�سة  دره���م  وارب��ع��ني 
بامل�سروفات  وبالزامها  ال�����س��داد  مت��ام  وحتى   2019/11/25 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  876/2020/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1996 مدين جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )48628( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سركة تي ات�ض او اي للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع مدينة دبي لالعالم - مبنى ارنكو 
تاور - �سقة طابق 20-18 بوكالة املحامي/احمد مهدي العتيبي

املطلوب اإعالنه : 1- جناة هني - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )48629( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7089/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4910 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )29.646.20( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سركة ادفان�ض تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
 - احلبتور  �سلطان  خليفة  عدنان  بناية   -  11 رقم  حمل   - الرقة  منطقة   - عنوانه:ديرة 

هاتف رقم:042278100 - فاك�ض رقم:042277997 - رقم مكاين:3027495856
املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة الفجرية الوطنيه للمقاولت ���ض.ذ.م.م 2- داين حنا زهرة 

- �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )29646.20( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7088/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4909 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )73.577/66( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سركة ادفان�ض تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م

 - احلبتور  �سلطان  خليفة  عدنان  بناية   -  11 رقم  حمل   - الرقة  منطقة   - عنوانه:ديرة 
هاتف رقم:042278100 - فاك�ض رقم:042277997 - رقم مكاين:3027495856

حنا  يو�سف   -2 �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  الوطنيه  الفجرية  �سركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
زهرة - �سفتهما : منفذ �سدهما.  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )73577.66( درهم اىل طالب التنفيذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        

 1134/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبدالتواب بني�ض  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )786.662(

وحتى ال�سداد التام .
قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021/9/29 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        

 100/2021/1695 �ح��ل نف�س م�سلمني
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- كيالن عا�سي ح�سن  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :الء جيالن عا�سي 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتزويج املدعية بالولية العامة .

قاعة  ال�ساعة 08:30 �سباحا يف  املوافق 2021/10/10  الح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد يف مبنى الحوال لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3602/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4311 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 341097 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : رجا �سديق خان -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهما : 1- حممد و�سيم يون�ض 2- فا�ست اند �سيف خلدمات تو�سيل الطلبات 
- �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )341097( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:1084/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 91

وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )215.298( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826
IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املطلوب اإعالنه :  1- انزهيليكا ايرميفا  -  �سفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
التام  ال�سداد  )215.298( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
- وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2021/9/30  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدع�ى رقم:1088/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )215.536( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- �سفيتالنا لكوفيلفا  -  �سفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
التام  ال�سداد  )215.536( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
- وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/13  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدع�ى رقم:1143/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )519.202( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- يا�سمني فاطمة �سكيل احمد �سديقي  -  �سفته : مدعي عليه 

وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
التام  ال�سداد  )519.202( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
- وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2021/10/4  ال�ساعة 09.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدع�ى رقم:1029/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )813.449( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املدعي:موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826
IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املطلوب اإعالنه :  1- جاويد اجمد �سودري  -  �سفته : مدعي عليه 
وقدره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
التام  ال�سداد  )813.449( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/9/26  ال�ساعة 
10.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:3411/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الأوىل رقم 11

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )57.820( درهم �سبعة خم�سون الفا وثمامنائة 
وع�سرون درهما - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2021/1/11 وحتى ال�سداد التام 2- الزام 

املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:الفار�ض لتاأجري املعدات �ض.ذ.م.م

املنطقة   - زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  �سارع  باجتاه  ال�سابع  التقاطع   - زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
رقم  اجل���اه���زة  للخر�سانة  ج��ل��ف  ت��ران�����ض  ب��ج��ان��ب  ب��ن��اء م�ستقبل  دوار مي��ني  ث��م  ث���اين مي��ني   - ع��ل��ي  بجبل  احل���رة 

مكاين:1114967440
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة زهياجن كوميونيكي�سنز كون�سرتاك�سنز جروب ليمتد - فرع دبي  -  �سفته : مدعي عليه 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
)57.820( درهم �سبعة خم�سون الفا وثمامنائة وع�سرون درهما - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
يف:2021/1/11 وحتى ال�سداد التام 2- الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/9/26  ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن بالن�سر 

 4798/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  عبداهلل علي حممد عبداهلل - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )129887.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

 7523/2020/209 تنفيذ عمايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اآند �سكل انرتنا�سيونال - �سركة م�ساهمة عامة -  اىل املنفذ �سده/1-  دريك 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/نا�سر �سليمان �سالح الدي�سي
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 

العائدة  ال�سهم  اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن  انه مت احلجز على  نعلنكم 
املحكمة  ق��رار  بناءا على  امل��ايل  دبي  �سوق  اع��اله لدى  املذكورة  للمنفذ �سدها 

ال�سادر بتاريخ:2021/8/24. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدع�ى رقم:5501/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : ا�سدار المر بالزام املطلوب �سدور المر �سده بان يوؤدي للطالب مبلغ )30.000( 
درهم ثالثون الف درهم - مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ احلكم حتى تاريخ ال�سداد التام 2- 

الزام الر�سوم وامل�سروفات. 
املدعي:وائل عاطف علي قطب

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود املطينة الوىل - دبي - �سارع �سارع 113 - مبنى فيال 59
املطلوب اإعالنه :  1- اأر�ستقراط هومز للمقاولت �ض.ذ.م.م وميثلها/جمال عبدالعزيز ح�سيني �سيد 

احمد  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/24 - 
بالزام املعرو�ض �سدها ان توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )30.0000( درهم ثالثون الف درهم ، م�سافا 
اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ �سدور المر احلا�سل يف 2021/8/24 وحتى 
ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من  بامل�ساريف .ولكم احلق يف  املعرو�ض �سدها  التام والزمت  ال�سداد 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدع�ى رقم:90/2020/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره )20510453.40( درهم 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:بنك ال�ستثمار �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سعادة - مبنى ابراج رجال العمال - اأ�سبكت 
تاور- �سقة 3401

املطلوب اإعالنهم : 1- �سيفا برا�ساد راجيندرا 2- �سوري�ض فيكراماديتيان 3- ترينر وميلر انرتنا�سيونال �ض.ذ.م.م   -  
�سفتهم : مدعي عليهم 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/6/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
وقدره  مبلغ  ال�ستثمار(  )بنك  للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  ���ض.م.ع  ال�ستثمار  بنك 
 ، فل�ض  واربعني  درهم  وخم�سني  وثالثة  واربعمائة  الف  وع�سرة  وخم�سمائة  مليون  ع�سرين  درهم   )20.510.453.40(
والفائد 5% من تاريخ 2020/11/9 حتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بالت�سامن يف امل�ساريف ومبلغ الفي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة 2- عدم قبول طلب رد ا�سل خطابات ال�سمان املمنوحة من املدعي مل�سلحة املدعي عليها الوىل ، 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدع�ى رقم:1056/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�سوع الدعوى : املطالبة ببطالن وف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة يف 2018/5/3 ب�ساأن �سراء وحدة �سكنية رقم 224 مب�ساحة 
ايداع  املبدئي وعدم  العقاري  بال�سجل  الدعوى  الوحدة مو�سوع  ت�سجيل  لعدم   1&2 امل�سمى جاردينيا  امل�سروع  1241 قدم مربع يف 
املبالغ املدفوعة بح�ساب ال�سمان اخلا�ض بامل�سروع الكائن به الوحده عني التداعي ف�سال عن عدم اجناز الوحدة او ت�سليمها يف املوعد 
املتعاقد عليه مع الزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل ان توؤديان اىل املدعيني املبلغ املدفوع وقدره )594.706.00( درهم كاأثر 
من اآثار بطالن وف�سخ التعاقد والفائدة القانونية 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والتعوي�ض مببلغ وقدره )178.000.00( 

درهم على �سبيل التعوي�ض املادي والأدبي والر�سوم وامل�سروفات . 
املدعي:ايلينجام كايتانو كاردوزو - واخرون

عنوانه:امارة دبي - الثنية اخلام�سة ابراج بحريات جمريا برج �سابا 1 - �سقة 1602
املطلوب اإعالنهما :  1- ميمون ديفيلومبنت ليمتد 2- ميمون لال�ستثمارات �ض.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن وف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة يف 2018/5/3 ب�ساأن 
الدعوى  الوحدة مو�سوع  ت�سجيل  امل�سمى جاردينيا 2&1 لعدم  امل�سروع  �سكنية رقم 224 مب�ساحة 1241 قدم مربع يف  �سراء وحدة 
بال�سجل العقاري املبدئي وعدم ايداع املبالغ املدفوعة بح�ساب ال�سمان اخلا�ض بامل�سروع الكائن به الوحده عني التداعي ف�سال عن 
املبلغ  الزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل ان توؤديان اىل املدعيني  املتعاقد عليه مع  او ت�سليمها يف املوعد  عدم اجناز الوحدة 
املدفوع وقدره )594.706.00( درهم كاأثر من اآثار بطالن وف�سخ التعاقد والفائدة القانونية 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
والتعوي�ض مببلغ وقدره )178.000.00( درهم على �سبيل التعوي�ض املادي والأدبي والر�سوم وامل�سروفات - وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء  املوافق  2021/10/13  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن بالن�سر        
 2086/2021/11 مدين جزئي 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سفيان بن احلبيب كانون  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : نقول�ض فريدريك ماري فورنري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احالة الق�سية رقم 2021/941 ا�ستئناف مدين 

من حمكمة ال�ستئناف املدين اىل املحكمة املدنية اجلزئية .
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2021/9/27 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف مكتب 
اإدارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5763/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4705 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )130469.63( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سينت اوف نيت�سر للتجارة �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى اخليمة - 

M3 سقة امليزانني�
 - ���ض.ذ.م.م  التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  لتجارة  ريت�ض هاو�ض   -1  : اإعالنه  املطلوب 

�سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )130469.63(  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13348 بتاريخ 2021/9/23 

�عالن بالن�سر        
 3239/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- ويلكري انفوتك �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك اأبوظبي التجاري )بنك الحتاد الوطني �سابقا( 
وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 

وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )1170934.05(

رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
قاعة  يف  �سباحا   10:30 ال�ساعة   2021/10/3 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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•• العني –الفجر:

ي�����س��ارك مكتب ال��رتب��ي��ة ال��ع��رب��ي ل���دول اخل��ل��ي��ج يف 
وذل��ك يف  2021م،  للكتاب  العني  فعاليات معر�ض 
ال��دورة )12( حتت رعاية �سمو ال�سيخ طحنون بن 
العني،  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد 
ع�سرة  مل��دة  املركزية  زاي��د  مكتبة  يف  الفعاليات  تقام 
الفرتة  املعر�ض خالل  ي�ستمر  اأيام متوا�سلة، حيث 

من 21�سبتمر اإىل 30 �سبتمر  2021م.
ت��وج��ي��ه��ات وخطة  امل��ك��ت��ب �سمن  وج����اءت م�����س��ارك��ة 

ل����دول اخل��ل��ي��ج واأجهزته  ال��ع��رب��ي  ال��رتب��ي��ة  م��ك��ت��ب 
الإنتاج  ن�سر  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  الأع�����س��اء،  ب��ال��دول 
العلمي للمكتب واأجهزته يف �ستى جمالت الرتبية 
والتعليم، من خالل طرح الإ�سدارات العلمية على 
زوار  وكذلك  والخت�سا�ض  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات 
املعر�ض، بالإ�سافة اإىل ت�سويق هذا الإنتاج، وتر�سيخ 
ح�����س��ور م��ك��ت��ب ال���رتب���ي���ة ال���ع���رب���ي ل�����دول اخلليج 

واأجهزته يف مثل هذه املحافل العلمية والثقافية.
وت���اأت���ي م�����س��ارك��ة اإ�����س����دارات امل��رك��ز ال���رتب���وي للغة 
لعر�ض  املكتب  جناح  �سمن  اخلليج  ل��دول  العربية 

العربية  اللغة  الإ���س��دارات يف جم��ال  جمموعة من 
ذات الأهمية يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها، 
تعلم  �سعوبات  احل�سر،  ل  امل��ث��ال  �سبيل  على  منها 
“املظاهر  الأوىل  ال�����س��ف��وف  يف  وال��ك��ت��اب��ة  ال���ق���راءة 
التعليمية  والح��ت��ي��اج��ات  والعالج”،  والأ����س���ب���اب 
املرتبطة باملواطنة والتنمية امل�ستدامة ملناهج اللغة 
مراحل  يف  العربية  اللغة  معلمي  ومتكن  العربية، 
التعليم العام من مهارات القرن احلادي والع�سرين، 
املتطلبات  ���س��وء  يف  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني  ال���ق���راءة  وت��ع��ل��ي��م 

اللغوية ال�سفوية... وغريها.
اخلليج  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب  يحر�ض  كما 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ال��دائ��م��ة وامل�����س��ت��م��رة يف م��ث��ل هذه 
الفعاليات لتاأمني الفر�سة للتفاعل والتوا�سل بني 
مبدعي النتاج الثقايف والفكري والعلمي والإبداعي 
اإىل  فبالإ�سافة  القّراء،  من  اإبداعاتهم  وم�ستهلكي 
معر�ض العني للكتاب ي�سارك مكتب الرتبية العربي 
ل���دول اخل��ل��ي��ج مب��ع��ر���ض اأب��وظ��ب��ي ال����دويل للكتاب 
دوراته  للكتاب يف  ال��دويل  ال�سارقة  وكذلك معر�ض 
والثقافية  العلمية  باإ�سداراته  للتعريف  وبا�ستمرار 
عي�سى  الدكتور  �سعادة  وال��رتب��وي��ة.واأك��د   والفكرة 
�سالح احلمادي مدير املركز الرتبوي للغة العربية 
لدول اخلليج بال�سارقة هو اأحد مراكز مكتب الرتبية 
العربي لدول اخلليج باأهمية م�ساركة املكتب يف هذا 
ال�ستفادة  واإتاحة   الكبري  القرائي  الثقايف  احل��دث 

املبا�سرة من كافة الإ�سدارات النوعية التي ي�سدرها 
املكتب والطالع على ما حتتويه من علوم ومعارف 

ودرا�سات قيمة يف كافة امل�ساقات التعليمية.
يقدمها  التي  الدر�سات  تلك  ب��اأن  احلمادي  واأو���س��ح 
ل�����دول اخل��ل��ي��ج متنوعة  ال��ع��رب��ي  م��ك��ت��ب ال��رتب��ي��ة 
املهني  وحديثه وتعمل على دعم ممكنات التطوير  
العلمي،  البحث  واملعلمات، وتدعم حركة  للمعلمني 
وت�ساعد �سناع القرار، بال�ستناد اإىل جديد املعرفة 
تقدم  اأن  ومتمنيا  امل��ب��ادرة  بهذه  م�سيدا  ال��رتب��وي��ة، 

للقارىء والباحث اخلدمة املن�سودة منها.

ي�����س��ع��ى م���ه���رج���ان َج���م���ع���ة اإىل 
امل��ج��ت��م��ع��ات يف جتربة  اإ����س���راك 
الثقافية  الأوج�����ه  ل�ستك�ساف 
امل���ت���ن���وع���ة مل���ج���ت���م���ع���ات ال���ع���امل 
ال���ع���رب���ي وامل���غ���رتب���ني ال���ع���رب، 
الفنانني  م����ن  ك����ل  و����س���ي���ق���وم 
بتقدمي  وم���ي���دو����س���اا  اأودي�������س���ي 
الإنرتنت  عر  جديدة  عرو�ض 
ا  خ�سي�سً ت���������س����وي����ره����ا  مت 
للمهرجان، تليها جل�سة حوارية 
م��ب��ا���س��رة م���ع ب��ي��ج ه���ا����ض، جنم 

الرائد  ال�سعودي  ه��وب  الهيب 
واملقيم يف الإمارات.

بيل  ق������ال  ال���������س����دد،  ه������ذا  ويف 
براغني، املدير الفني التنفيذي 
ملركز الفنون يف جامعة نيويورك 

اأبوظبي: 
فر�سة  الفعالية  ه��ذه  “تعتر 
رائعة للجمهور املحلي والدويل 
الهيب  ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م���واه���ب 
الناب�سة  العربية  وال��راب  هوب 
ب��احل��ي��اة، والن���خ���راط يف حوار 

تفاعلي مبا�سر حول قوة التنوع 
املتعددة يف  املو�سيقي والثقافات 

العامل العربي.
املتحف  م���ع  ال�������س���راك���ة  وت���ع���د   
القومي  الأم����ري����ك����ي  ال���ع���رب���ي 
الفرتا�سي  امل���ه���رج���ان  ل���ه���ذا 
على  قدرتنا  يعك�ض  رائًعا  مثاًل 
الفرتا�سي،  ل��ل��ع��امل  الن��ت��ق��ال 
ا�ستجابًة  ب������داأ  ال������ذي  الأم�������ر 

للوباء،
جديدة  ف���ر����ض  اإىل  وحت������ول   

لتو�سيع �سبكتنا«.
َجمعة  م��ه��رج��ان  و���س��ي��ت�����س��م��ن 
�سي�ستمر  ال����ذي  الف���رتا����س���ي، 
اأي���ام، عرو�ساً  اأرب��ع��ة  على م��دار 
افرتا�سية  و���س��وق��اً  مو�سيقية 
وجل�سات  احل��رف��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
ح���واري���ة وور����س���ات ع��م��ل فنية. 
جمهور  اإىل  جماًنا  بثه  و�سيتم 

افرتا�سي حملي وعاملي.
و���س��ي��ق��ام م��ه��رج��ان َج��م��ع��ة على 
م��ن�����س��ة اف���رتا����س���ي���ة، ب���ع���د اأن 

ك���ان م��ن امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه ب�سكل 
�سالمة  على  حفاظاً  �سخ�سي، 
كوفيد- اأزم��ة  اجلمهور يف ظل 
مثالية  من�سة  يجعله  م��ا   ،19
املوهوبني  ال����ع����رب  ل��ل��ف��ن��ان��ني 
العربي   ال��وط��ن  خ��ارج  املقيمني 
ال�سفر  ع��ل��ى  ال���ق���ادري���ن  وغ����ري 

حالياً. 
وت�سمل قائمة الفنانني الآخرين 
املهرجان  يف  �سي�ساركون  الذين 
التابع  ب��رزخ  مهرجان  خريجو 

ملركز الفنون: ال�سبعة واأربعني، 
وال�ساره والنوباتونز. ومن بني 
املميزين:  الآخ���ري���ن  ال��ف��ن��ان��ني 
اآمال، وهالو �سايكلپو، وغريهم. 
و���س��ي��ت��م ب����ث ال���ف���ع���ال���ي���ات عر 
الت�سجيل  ومي��ك��ن  الإن����رتن����ت، 
ل����ل����ح���������س����ول ع����ل����ى ال����ت����ذاك����ر 
امل��ج��ان��ي��ة. ي��رج��ى زي����ارة املوقع 
nyuad-artscenter.

للح�سول على مزيد من   org
املعلومات.

مركز الفن�ن يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي يتعاون مع مهرجان 
َجمعة لتقدمي جنم الهيب ه�ب اأودي�صي وفنانة الراب ميدو�صا

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�������س���ارك ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���س��ري��ن الإم����ارات����ي����ني يف 
عّمان  م��ن  ك��ل  للكتاب يف  ال��دول��ي��ني  امل��ع��ر���س��ني 
 569 من�سة  م�����س��روع  ع��ر  وتنقل  وال��ري��ا���ض، 
عنواناً يف خمتلف احلقول املعرفية والإبداعية، 
لتكون  اإم��ارات��ي��ة،  ن�سر  دار   27 اإ���س��دارات  متثل 
الأردنية  اململكة  يف  ال��ق��راء  جمهور  م��ت��ن��اول  يف 

الها�سمية واململكة العربية ال�سعودية.
للكتاب،  ال��دويل  عّمان  مبعر�ض  م�ساركتها  ويف 
�سبتمر   23 يف   20 ال����  دورت����ه  تنطلق  ال����ذي 
اإ������س�����داراً   313 ت���ع���ر����ض اجل��م��ع��ي��ة  اجل��������اري، 
الأطفال  كتب  فئة  وت�سمل  ن�سر،  دار   27 متثل 
واليافعني والكبار. فيما ينطلق معر�ض الريا�ض 
القادم،  اأك��ت��وب��ر  م��ن  الأول  يف  ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل 
وتعر�ض فيه جمعية النا�سرين الإماراتيني عر 

اإ�سدارات  متثل  ع��ن��وان��اً،   238 من�سة  م�سروع 
الفئات  ت�سمل مطبوعاتها جميع  ن�سر،  دار   21

من الأطفال واليافعني اإىل الكبار.
اإطار  يف  املعر�سني،  يف  اجلمعية  م�ساركة  وتاأتي 
النا�سر  متكني  اإىل  ت��ه��دف  ا�سرتاتيجية  روؤي���ة 
العربية  الكتب  معار�ض  يف  امل�ساركة  من  املحلي 
من�سة  مل�سروع  املر�سوم  للهدف  وفقاً  والعاملية، 
ليقدم   2019 العام  اأطلقته اجلمعية يف  ال��ذي 
اأق���ل من  ال��ذي��ن مي��ل��ك��ون  الأع�����س��اء  للنا�سرين 
20 اإ�سداراً فر�سة امل�ساركة بعر�ض اأعمالهم يف 
التي  الت�سهيالت  �سمن  ال��ع��امل،  بلدان  خمتلف 
تقدمها جمعية النا�سرين الإماراتيني من اأجل 
اإتاحة ح�سور الكتاب املحلي يف الأ�سواق العربية 
ل�سناعة  ودعما  للنا�سرين  خدمة  والإقليمية، 
ال��ك��ت��اب. وق��ال را���س��د ال��ك��و���ض، امل��دي��ر التنفيذي 
ت�سريح  يف  الإم���ارات���ي���ني  ال��ن��ا���س��ري��ن  جل��م��ع��ي��ة 

عّمان  معر�سي  يف  اجلمعية  م�ساركة  مبنا�سبة 
م�ساركة  “متثل  للكتاب:  ال��دول��ي��ني  وال��ري��ا���ض 
اجل��م��ع��ي��ة يف ه��ذي��ن امل��ع��ر���س��ني ف��ر���س��ة لعر�ض 
مع  وال��ت��دار���ض  امل��ح��ل��ي��ة،  الن�سر  دور  اإ����س���دارات 
م��ن جتربة  ال���س��ت��ف��ادة  ح��ول  ال��ع��رب  النا�سرين 
يف  و�سن�سارك  الن�سر.  �سناعة  دع��م  يف  ال�سارقة 
 5  -  4 ي��وم��ي  للنا�سرين  يعقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 
اأكتوبر املقبل، الذي تنظمه هيئة الأدب والن�سر 
معر�ض  هام�ض  على  ال�سعودية  يف  وال��رتج��م��ة 
الإ�سهام  اإىل  ونهدف  للكتاب،  ال��دويل  الريا�ض 
تاثرت  التي  الكتاب  يف طرح روؤى لدعم �سناعة 
�ساحبت  ال��ت��ي  الإج�����راءات  بفعل  وعامليا  عربياً 
الت�سهيالت  و�سنعر�ض  ك��ورون��ا،  جائحة  انت�سار 
املوؤ�س�سية التي تقدمها ال�سارقة لتطوير �سناعة 
املنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب  وت��وزي��ع  الن�سر 
اجلمعية  م�����س��ارك��ة  “تاأتي  وال���ع���امل«.واأ����س���اف: 

وم�ساركاتها  جلهودها  ا�ستكمال  املعر�سني  يف 
اإىل جمهور  امل��ح��ل��ي  ال��ك��ت��اب  ن��ق��ل  ال�����س��اب��ق��ة يف 
اأو����س���ع يف ال�����س��اح��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، من 
اجلمعية  اأطلقته  ال���ذي  من�سة  م�����س��روع  خ��الل 
وللموؤلفني.  الن�سر  ل��دور  مبا�سرا  دعما  ومثل 
اإىل جانب التعريف من خالل الإ�سدارات التي 
بني  حقولها  وت��ن��وع  ال��ت��األ��ي��ف  بحركة  نعر�سها 
الأدب واملعرفة والإبداع املتنوع الذي يلبي حاجة 
الذي  التطور  �سمن  الثقافة،  اإىل  الفئات  كافة 
والتوجه  الإم�����ارات  يف  ال��ك��ت��اب  �سناعة  ت�سهده 

العام لرعاية ال�سناعات الإبداعية«.
اجلمعية  تعر�ض  التي  الن�سر  دور  قائمة  وت�سم 
ودار  القا�سمي،  من�سورات  م��ن:  كل  اإ�سداراتها 
ودار  اأوراق،  ودار  م���ك���ارم،  ودار  ال��ك��ت��اب،  ب��واب��ة 
�سعاد  ودار  ع�����س��ت��ار،  ودار  ن���ور،  ودار  الأن��دل�����ض، 
ودار  ���س��دي��ق��ات،  ودار  دراج�����ون،  ودار  �سليبي، 
درمي  ودار  هماليل،  ودار  املعرفة،  ودار  ال�سيف، 
لوؤلوؤ،  ودار  ال��رثي��ا،  ودار  ال��ظ��ب��ي،  ودار  وورك، 
ودار �سيل، ودار كلمن، ودار واحة احلكايات، ودار 
الريادة،  ودار  م���دار،  ودار  ال��ف��ل��ك،  ودار  نبطي، 
ودار  نب�ض القلم، ودار قهوة، ودار الهدهد، ودار 

اأو�سن مكاويل، ودار مدارك.

 )12( ل��ل��ك��ت��اب يف دورت�������ه  ال���ع���ني  ي��ت��م��ي��ز م���ع���ر����ض 
ب��رن��اجم��ه ال��ث��ق��ايف احل���اف���ل ال����ذي ي��ح��ت��ف��ي ب����الإرث 
املا�سية، مع  الإم��ارات��ي ط��وال اخلم�سني عاماً  الثقايف 
100 دار ن�سر حملية ووطنية  م�ساركة ما يزيد على 

وموؤ�س�سات حكومية.
ال�����دورة احل��ال��ي��ة ل��ل��م��ع��ر���ض م��ع الحتفاء  وت��ت��زام��ن 
وتقام  الإم����ارات،  دول��ة  لتاأ�سي�ض  اخلم�سني  بالذكرى 
وي�سكل  امل�ستقبل«.  وت��ق��ود  ت��ق��راأ  اأج��ي��ال   « �سعار  حت��ت 
الرتكيز  اإىل  ويهدف  الثقايف  للتبادل  من�سة  املعر�ض 
على اأهمية القراءة، كما يعتر من�سة حتتفي باأعمال 
ال��ق��ّراء على  ال��ك��ّت��اب واملثّقفني الإم��ارات��ي��ني، وت��ع��ّرف 

جتاربهم الأدبية والثقافية.
واأكد بدر عبد الكرمي الأمريي املدير الإداري يف مركز 
اأهمية معر�ض  تراث  بنادي  والبحوث  للدرا�سات  زايد 
العني للكتاب الذي يتميز بال�سبغة املحلية من خالل 
الن�سر  ودور  الإم��ارات��ي��ني  الكتاب  لأف�سل  ا�ستقطابه 
احلراك  تعزيز  يف  امل�ساهمة  واأي�ساً  والوطنية  املحلية 

الثقايف يف منطقة العني.
متخ�س�سة  ب��اإ���س��دارات  ي�سارك  ال��ن��ادي  اأن  اإىل  ولفت 
وج��دي��دة ت��ع��ر���ض يف معظمها ت��اري��خ دول���ة الإم����ارات 
وفكرية،  ثقافية  اإ����س���دارات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واملنطقة 
موؤكدا اأن املعر�ض ميثل فر�سة لع�ساق الكتاب والقراءة 
املختلفة  الإ����س���دارات  خ��الل  م��ن  باملعرفة  ال��ت��زود  يف 

املعرو�سة يف املعر�ض.

دائرة  برامج  اأخ�سائي  النيادي  يا�سر  ق��ال  جانبه  من 
القطارة  م��رك��ز  م�ساركة  ت��اأت��ي   « وال�سياحة  الثقافة 
العني  مل��ع��ر���ض  ال�ستثنائية  ال����دورة  ه���ذه  يف  للفنون 
مبنطقة  املركزية  زاي��د  مكتبة  موقع  يف  املقام  للكتاب 
وذلك  ال��ق��ط��ارة  مل��رك��ز  ب��اع��ت��ب��اره من�سة مهمة  ال��ع��ني 

للتوا�سل مع املثقفني والقراء والزائرين.
الور�ض  املركز يقدم جمموعة من  اأن  النيادي  واأو�سح 
الفنية وجل�سة حوارية �سمن الرنامج الثقايف بعنوان 
الإنتاج الدرامي واملو�سيقي الإماراتي واأ�سئلة امل�ستقبل 
وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى واق����ع ���س��ن��اع��ة الأغ��ن��ي��ة والدراما 

الإماراتية وم�ستقبلها .
والن�سر  املحتوى  اإدارة  اأك��د حممد حمدان من  ب��دوره 
مرة  لأول  ي�سارك  املعهد  اأن  ل��ل��رتاث  ال�سارقة  معهد 
باأكرث من   )12( العني للكتاب يف دورت��ه  يف معر�ض 
350 اإ�سدار والتي حتتوي على 50 اإ�سداراً جديداً، 
بالتزامن  ج��دي��د  اإ���س��دار   35 ت��وف��ري  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأن  اإىل  م�سرياً  ل��ل��رواي،  ال���دويل  ال�سارقة  ملتقى  م��ع 
املعهد يحر�ض على امل�ساركة يف جميع املعار�ض املحلية 

والدولية للكتاب .
من  متحّدثاً   50 على  يزيد  م��ا  املعر�ض  وي�ست�سيف 
 24 نخبة املفّكرين والكتاب وال�سعراء الإماراتيني يف 
جل�سة حوارية، ويقّدم ت�سعة عرو�ض مو�سيقية لفّنانني 
ال���ع���ود ي��ع��زف��ون خم���ت���ارات م���ن املقطوعات  ب��ي��ت  م���ن 

املو�سيقية الكال�سيكية ال�سرقية والغربية.

تقدم 569 عنو�نًا عرب م�صروع »من�صة«

»جمعية النا�صرين الإماراتيني« ت�صارك باإ�صدارات 27 دار ن�صر 
اإماراتية يف املعر�صني الدوليني للكتاب بعّمان والريا�ص

م�صاركات متميزة يف معر�ص العني للكتاب

مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ي�صارك يف معر�ص العني الدويل
 للكتاب باإ�صداراته يف الإنتاج العملي يف جمالت الرتبية والتعليم  

•• اأبوظبي-الفجر:

 �أعلن مركز �لفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن �صر�كته مع �ملتحف �لعربي �الأمريكي �لقومي، ال�صت�صافة �أ�صهر جنوم �لر�ب 
�لعرب، جنم �لهيب هوب �ل�صود�ين �الأمريكي �أودي�صي، ومغنية �لر�ب �لتون�صية ميدو�صا، وذلك يوم �الأحد 26 �صبتمرب يف متام 
Arab.ل�صاعة �لتا�صعة م�صاًء بالتوقيت �ملحلي كجزء من مهرجان َجمعة �الفرت��صي. ويتم تقدمي هذه �لفعالية بالتعاون مع�

�إي�صت د�ونتاون ديربورن و�جلمعية �ملو�صيقية �جلامعية وياّل بانك.  يف  �لتطوير  وهيئة   AMP
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م�صاهد �ل�صرب فى �مل�صل�صل  كانت حقيقية

اأحمد ال�صامي: ترددت كثريا 
يف امل�صاركة بـ"بيت عز"

عز"؟ "بيت  فى  جتاهك  اجلمهور  اأفعال  ردود  من  تخ�ض  اأمل  • بداية.. 
- "واهلل كنت خائفا جًدا"، واأقنعنى املوؤلف اأمني جمال واملخرج اأحمد ي�سرى ب�سرورة جت�سيد تلك ال�سخ�سية لأنها �ستكون 

نقلة ىل بعامل الدراما وقد كان بالفعل.
قبل؟ من  املتحر�ض  املدير  ذلك  واجهت  • وهل 

- �سمعت كثرًيا عر مواقع التوا�سل الجتماعى وخا�سة في�سبوك، ولكنّى اأبغ�ض هوؤلء املتحر�سني ودائًما ما اأكون من�سًفا 
للمراأة وفى الدفاع عن حقوقها.

حقيقًياأ؟ كان  فهل  الأحداث..  خالل  وجهك  على  مرتني  بالقلم  لل�سفع  • تعر�ست 
- بالفعل، كان ال�سرب حقيقًيا، ففى بادىء الأمر قام الفنان ر�سدى ال�سامى ب�سفعى بالقلم "على الهواء" لأنه كان متوتًرا 
للغاية وا�ستمر ت�سوير تلك امل�ساهد وقت طويل جًدا، ولكنى اأقنعته اأن ي�سربنى ب�سكل حقيقى حتى يكون امل�سهد واقعى 
اإر�سال احللويات  با�ستمرار عن طريق  الت�سوير حاول م�ساحلتى  وبعد  بابنته،  ينتقم ممن حتر�ض  الأب  باأن  للجمهور 

والفاكهة اإىل الكرفان اخلا�ض بى، واأبلغته باأن الأمر ب�سيط وهو فنان جميل اإن�سان راقى.
العك�ض؟ اأم  ال�سامى  اأحمد  ال�سر  يغلب  • هل 

- بالطبع، اأنا من يغلبه ولن اأ�سمح له بغري ذلك، ولكن خالل اأحداث امل�سل�سل يغلبنى لالأ�سف، وهذا 
اأمر طبيعى لأن يتم حماكمة وتطبيق العقوبة على مثل هوؤلء املتحر�سني.

• ت�سدرت تريند حمركات البحث ومواقع التوا�سل 
فما  ج��ن��ي��ه..   8000 ب�سبب  الج��ت��م��اع��ى 

الأمر؟
اأن  اأع��رف  "مكنت�ض  �ساحًكا،   -

هتعمل  دى  ج��ن��ي��ه   8000
النا�ض"،  م���ع  ك����ده  م�����س��ك��ل��ة 

اأمر  ال��رات��ب  ه��ذا  اأن  واأرى 
يعمل  مل���ه���ن���د����ض  ط��ب��ي��ع��ى 
العقارية  ال�����س��رك��ات  ب��اأح��د 

ال��ع��امل��ي��ة، وك��ان��ت حم��اول��ة من 
اأج�سدها  ال���ت���ى  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

املهند�ض  مل�ساومة  "وائل" 
الذى ك�سف زيف امل�سروع 

وا�ستغالله  اجل���دي���د 
ل��ل��ن�����س��ب ع��ل��ى رج���ال 
الأع��������������م��������������ال، وم������ا 
تعليقات  اأ���س��ح��ك��ن��ى 
اجل�������م�������ه�������ور ع���ل���ى 
ميديا،  ال�سو�سيال 
طالب  ف���ال���ب���ع�������ض 
ب�����ال�����ع�����م�����ل م���ع���ى 
ب��ال�����س��رك��ة، وك���ان 
م�ساحلة  مبثابة 
ب��������ي��������ن��������ى وب���������ني 

اجلمهور.

دنيا �صمري غامن 
تغ�صل اأحزانها 
بـ)عامل م�ازي(

اإىل  القادمة،  الفرتة  العودة، خالل  �سمري غامن على  دنيا  النجمة  اتفقت 
توقف  بعد  "عامل موازي"،  املا�سي  رم�سان  املوؤجل من  م�سل�سلها  ت�سوير 

على خلفية اإ�سابة طاقم العمل بالكامل بفريو�ض "كورونا".
الفنانني �سمري  والديها  بعد وفاة  امل�ستمرة  الأح��زان  اأ�سهر من  وبعد عدة 
اجلديد،  امل�سل�سل  ت�سوير  ا�ستكمال  دنيا  ق��ررت  عبدالعزيز،  ودلل  غ��امن، 

حتى ل يتعطل اأكرث من ذلك.
ومن املقرر اأن يعود طاقم العمل اإىل الت�سوير خالل اأكتوبر القادم، على 
"ت�سليم اأهايل"، بطولة دنيا �سمري غامن  اأن حتدد ال�سركة املنتجة لفيلم 

اأي�سا، موعد عر�سه املوؤجل منذ فرتة طويلة، وكان اآخر اأعمال دنيا.

يواجه الفنان ح�سني فهمي م�ساكل تقنية يف احل�سابات 
اخلا�سة به عر مواقع التوا�سل الجتماعي، بعدما قرر 
ا�سناد مهمة اإدارتها لإحدى ال�سركات الحرتافية خالل 
الفرتة احلالية، حتى يتمكن من التوا�سل مبا�سرة مع 

جمهوره.
واأط����ل����ق ف��ه��م��ي ح�������س���اب���ات ع���ل���ى ف��ي�����س��ب��وك، وت���وي���رت، 
وان�ستغرام، ويوتيوب، وتيك توك بالإ�سافة اإىل موقعه 

الر�سمي، 
وهي احل�سابات التي واجهت م�سكالت تقنية يف التوثيق 
�سفره  ج��واز  ل�سورة  مزيفة  �سفحات  ا�ستخدام  ب�سبب 
امل�سكلة  با�سمه، وهي  توثيق ح�سابات  اأجل  املنت�سرة من 

التي يعمل على حلها حالياً.
وي�سور فهمي يف الوقت احلايل دوره يف فيلم "امللحد"، 
املتوقع م�ساركته  الفيلم  العدل، وهو  املخرج ماندو  مع 
ق��ب��ل ط��رح��ه جتارياً  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  يف ع����دة م��ه��رج��ان��ات 

بال�سالت.

ي�����س��ور ال��ف��ن��ان اأح���م���د ح����امت م�����س��اه��ده فى 
حلقات،   8 م��ن  امل��ك��ون  وهى"  "اأنا  م�سل�سل 
املن�سات  اإح���������دى  ع���ل���ى  ع���ر����س���ه  وامل�����ق�����رر 
والعمل  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  الإلكرتونية 
واإخ��راج عمرو  تاأليف م�سطفى حمدى،  من 
ا�سطرابات  من  حامت  اأحمد  ويعانى  �سالح، 
اإىل  ب��ع��ده��ا  وي��ل��ج��اأ  الأح�����داث  نف�سية خ���الل 

طبيب نف�سي، 
ويكون هناك العديد من املفارقات بني اأحمد 
حامت وهنا الزاهد يف اإطار اجتماعى كوميدى 

رومان�سى.
ويعد م�سل�سل "اأنا وهى" هو التعاون الثالث 
بني حامت والزاهد، حيث قدما �سوًيا اأكرث من 
ال��ذي مت عر�سه  "ق�سة حب"،  اأبرزهم  عمل 
عام 2019، وهو فيلم رومان�سي من اإخراج 
عثمان اأب���و ل��نب، وم��ن ب��ع��ده ت��ع��اون��ا يف فيلم 
احلميد،  عبد  ع�سام  اإخراج  من  "الغ�سالة"، 
واآخ������ر ت���ع���اون ب���ني ح����امت وه���ن���ا ف���ى اإح����دى 

حكايات م�سل�سل "حلوة الدنيا �سكر".
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى ي�����س��ور ح����امت فيلم 
حممود  ب���ط���ول���ة  م����ن  وه�����و  "امللحد" 
ر�سا،  ���س��ريي��ن  ف��ه��م��ى،  ح�سني  ح��م��ي��دة، 
اأح���م���د ح����امت، جن���الء ب����در، ���س��اب��ري��ن ، 
اأحمد  دروي�������ض،  م�سطفي   ، ع��م��اد  ت���ارا 
ال�سلكاوى، والفيلم من تاأليف اإبراهيم 

عي�سى، واإخراج ماندو العدل .
طرح  ح��امت  ينتظر  اآخ���ر،  جانب  وعلى 
فيلمه اجلديد "عرو�ستى" مع الفنانة 

جميلة عو�ض،
 ف��ي��ل��م ع��رو���س��ت��ي م���ن اإخ������راج حممد 
الربري،  م�سطفى  وت��األ��ي��ف  ب��ك��ري، 

�سابرين، حممود  بطولته  وي�سارك يف 
ال���ب���زاوى، ف��ات��ن وا���س��ل، زي��ن��ب غريب، 

م����روان ي��ون�����ض ون���دى اأك����رم، وع���دد من 
�سيوف ال�سرف ويتوىل التوزيع الداخلي 

للفيلم �سيرنجي فيلمز.

ميتلك �لفنان �أحمد �ل�صامى موهبة كبرية بالغناء، ولكنه جنح فى 
�لتى  موهبته  �ثبات  من  ومتكن  �لتمثيل،  بعامل  له  �جلمهور  جذب 
"بيت  مب�صل�صل  �جلمهور  لٌيفاجىء  �الآخ��ر؛  تلو  يوًما  ن�صًجا  ت��زد�د 
و�الأد�ء  و�حلبكة  �لت�صويق  عنا�صر  جميع  فيه  �جتمع  �لذى  عز" 
و�لرتكيز؛ ما جعله يت�صدر موؤ�صر حمركات �لبحث ومو�قع �لتو��صل 
�الجتماعى على �لرغم من جت�صيده ل�صخ�صية حتمل مالمح �ل�صر، 
وفى هذ� حو�ر، ك�صف "�ل�صامى" �أ�صباب م�صاركته بامل�صل�صل وكو�لي�ص 
بد�ية  مع  منه  موقفا  �تخاذه  بعد  �جلمهور  �صالح  وكيف  �لت�صوير 

�لعر�ص وتفا�صيل �آخرى.

ح�صني فهمي ي�اجه 
م�صاكل تقنية مع 
م�اقع الت�ا�صل 

اأحمد حامت يعانى من 
ا�صطرابات نف�صية فى 

م�صل�صل "اأنا وهي"
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اأعرا�ص مزعجة حتدث يف 
اليدين وال�صاقني والقدمني 
B12 جراء نق�ص فيتامني

الكثريون، حيث  يدركه  �سيوعا مما  اأكرث   B12 فيتامني  نق�ض  يعتر 
ُتعزا الأعرا�ض اإىل عدد من الأحا�سي�ض الغريبة التي رمبا �سعرت بها.

اأيا  القدمان  اأو  ال�ساقان  اأو  ال��ي��دان  تواجه  قد  اخل�سو�ض،  وج��ه  وعلى 
من هذه الأعرا�ض، التي حتذر من اأن م�ستويات فيتامني B12 لديك 

منخف�سة جدا. 
اأخرى  اأحا�سي�ض غريبة  اأو  اأو خدر  ووخ��ز  دبابي�ض  تعاين من  كنت  واإذا 
امل�ستويات  اأن  اإىل  ذلك  ي�سري  فقد  القدمني،  اأو  ال�ساقني  اأو  اليدين  يف 

منخف�سة ب�سكل خطري.
الأعرا�ض  ال��ت��ع��ب واخل��م��ول وك��ذل��ك  ال��ع��ام��ة:  الأع���را����ض  وق���د ت�سمل 

اخلا�سة بالنق�ض، مثل ا�سفرار اجللد والتهاب الل�سان.
ي�سبب  ق��د   B12 فيتامني  نق�ض  اإن  توداي"  نيوز  "ميديكال  وق��ال��ت 

دبابي�ض ووخزا يف اليدين اأو القدمني.
دورا  يلعب  الفيتامني  العر�ض لأن  "يحدث هذا  ال�سحي:  املوقع  وتابع 
النا�ض  اإ�سابة  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  وغيابه  الع�سبي،  اجلهاز  يف  حا�سما 
الع�سبي،  اأو تلف الأع�ساب. ويف اجلهاز  الع�سبي  التو�سيل  مب�ساكل يف 
ي�ساعد فيتامني B12 على اإنتاج مادة ت�سمى املايلني، وهو طبقة واقية 
حتمي الأع�ساب وت�ساعدها على نقل الأحا�سي�ض. وقد ل ينتج الأ�سخا�ض 
الذين يعانون من نق�ض فيتامني B12 ما يكفي من املايلني لتغطية 

اأع�سابهم. وبدون هذا الغالف، ميكن اأن تتلف الأع�ساب".
 CHI وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ���س��ارة ب��ي��ك��ر، اأخ�����س��ائ��ي��ة ال��ط��ب ال��ب��اط��ن��ي يف
 Memorial Chattanooga Internal Medicine
Group، اإن فيتامني B12 �سروري مل�ساعدة اخلاليا الع�سبية على 

العمل.
اخلاليا  ت�ستطيع  ل  ج��دا،  منخف�سة   B12 م�ستويات  تكون  وعندما 
اأو  التنميل  اأعرا�ض مثل  اإىل  ي��وؤدي  ما  فعال،  ب�سكل  تعمل  اأن  الع�سبية 

الوخز يف اليدين والقدمني.
وميكن اأن يوؤثر تلف الأع�ساب الناجت عن نق�ض كمية الفيتامني اأي�سا 

على توازن الفرد وقدرته على امل�سي. 
وعادة ما يكون الإح�سا�ض غري موؤمل وميكن و�سفه بالوخز اأو التنميل 

اأو احلكة.

و�لرت�ب؟ �لرثى  بني  �لفرق  • ما 
- الرثى هو الرمل الندي والرتاب هو الرمل النا�سف.

�أوروبا؟ كلمة  تعني  • ماذ� 
- اأ�سلها يوناين وتعني الأر�ض الوا�سعه.

�أ�صلها؟ هو  وما  دكتور  كلمة  معنى  • ما 
- اأ�سلها لتيني وتعني املعلم واملهند�ض.

�ل�صوي�ص؟ قنال  قولنا  �أم  �ل�صوي�ص  قناة   : قولنا  �أ�صح  • �أيهما 
- كلمة قناة لأنها عربية.

��صتاد؟ كلمة  �أ�صل  • ما 
- يونانية

و�الأح؟ �ملُح  بني  �لفرق  • ما 
- الأح هو بيا�ض البي�ض واملُح هو ال�سفار يف البي�سة.

�ساخن م�سروب  به  و�سع  اإذا  فيما  الرقيق  الكاأ�ض  من  اأكرث  للك�سر  معر�ض  ال�سميك  الكاأ�ض  اأن  تعلم  • هل 
بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأك��رث  ي�ستمر  ل  الك�سوف  اأن  تعلم  هل   •

الأر�ض حول ال�سم�ض 
حوايل  و�سعت  ما  "ب" اإذا  فيتامني  من  حمتواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 

�ساعتني يف �سوء النهار
ال�ساخن املاء  من  اأخف  هو  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 

م   1785 �سنة  الفرن�سي  با�سكال  بليز  هو  احلا�سبة  الآلة  خمرتع  اأن  تعلم  • هل 
من  كغ   0.45 وزن  يحدثه  ما  يعادل  انفجار  من  البرتول  من  ليرت   0.47 يحدثه  ما  اأن  تعلم  • هل 

الديناميت
اأطنان  ثالثة  ي�سبح  متاما  ي�سداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 

حاد  �سالح  اأي  من  اأف�سل  تكون  و  قطع  كاأداة  ت�ستخدم  اأن  ميكن  املياه  اأن  تعلم  • هل 
الثالث  ال�سف  يف  وه��و  امل��ت��وال��ت��ةال��ع��ددي��ة  ابتكر  ق��د  نيوتن  اإ���س��ح��اق  ال��ري��ا���س��ي  ال��ع��امل  اأن  تعلم  ه��ل   •

الإبتدائي
دقائق0  8 يف  الأر�ض  اإىل  ي�سل  ال�سم�ض  �سوء  اأن  تعلم  • هل 

يرتاوح  النا�ض  من  باملائة   95 واأن  درجة   130 ذكائه  حا�سل  يتجاوز  املوهوب  ال�سخ�ض  اأن  تعلم  • هل 
70- درجة والبله ما بني   50 اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني  130درجة   - 70 حا�سل ذكائهم بني 

درجة  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  الذي  املعتوه  واأخريا  درجة   50  -  20

الن�سر الطماع 
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�ملاجنو و�ل�صكري
اأعلن باحثون اأمريكيون، 
امل�����اجن�����و  ف�����اك�����ه�����ة  اأن 
تثبيت  ع�����ل�����ى  ق�������������ادرة 
الدم  يف  ال�سكر  م�ستوى 
العامة  احلالة  وحت�سني 
ل����الأ�����س����خ����ا�����ض ال����ذي����ن 
يعانون من النوع الثاين 

من ال�سكري.
 ،Express وت���ف���ي���د 

لها  امل��اجن��و،  يف  امل���وج���ودة  البوليفينول  م���ادة  ان  للباحثني،  ات�����س��ح  ب��اأن��ه 
خ�سائ�ض م�سادة لالأك�سدة واللتهابات.

املركبات  من  ع��دد  على  حتتوي  املاجنو  "فاكهة  اأن  اإىل  الباحثون،  وي�سري 
وحم�ض  وال��ت��وك��وف��ريول  الكاروتينات  مثل  بيولوجًيا،  الن�سطة  املعروفة 
الأ�سكوربيك والألياف الغذائية ومركبات ماجنيفريين الفينولية وحم�ض 

الغاليك وكري�سيتني".
وقد اختار الباحثون املتطوعني امل�سابني بالنوع الثاين من مر�ض ال�سكري 
واأ�سافوا اإىل نظامهم الغذائي لب املاجنو املجفف. وبعد م�سي ب�سعة اأ�سهر 
كما لحظ  الطعام.  تناول  بعد  املتطوعني  دم  ال�سكر يف  م�ستوى  انخف�ض 

الباحثون انخفا�ض ن�سبة الدهون يف ج�سم غالبية املتطوعني.
اأن فاكهة املاجنو حتتوي على ن�سبة عالية  ومع ذلك يحذر الباحثون من 

من ال�سكر، لذلك يجب على املر�سى تناولها بكميات �سغرية.

الغابة لكنه مل يوفق واثناء  ال�سماء وف��وق  الن�سر للبحث عن فري�سة يطعم بها �سغاره واخ��ذ يطري يف  خرج 
طريانه فوق البحر لحظ الأ�سماك وهي تقفز يف املاء وقد ملعت الوانها اجلميلة يف بريق جميل اغرى عيناه 
باأن يجرب اليوم تناول الغذاء من حلم الأ�سماك وبالفعل ويف حركة بارعة وا�ستدارة جميلة انق�ض الن�سر من 
على علو �ساهق على اإحدى الأ�سماك وان�سب فيها خمالبه وطار اإىل ع�ض �سغاره وهو �سعيد مل ي�سبع ال�سغار 
الأ�سماك  ملح احدى  الهواء حتى  الن�سر م�سرعا واخذ جولة يف  ال�سمك فطار  الأب بوجبة اخرى من  وطالبا 
فاأنق�ض عليها وعاد بها لأطفالة لكنهم اي�سا مل ي�سبعوا فكرر ال�سيد للمرة الثالثة حتى �سبع اجلميع ..نام 
ال�سغار وبعد ان ا�ستيقظوا طالبوا الأب بالطعام واعلنوا رغبتهم تناول وجبة من ال�سمك اجلميل فخرج الأب 
لح�سار الطعام .. فطار حتى راأى �سمكة تلعب وتقفز مع زميلتها فرحة و�سعيدة ،لكنة نظر اليها وقال انها 
�سغرية ولن تكفي اطفايل واخذ يطري للبحث عن اخرى كبرية حتى راأها �سمكة كبرية رمادية اللون قوية 
تقفز وتنط فتدفع املياه لالآعلى وكاأنه موجا غا�سب فرح وقال لنف�سه هذه ال�سمكة �ستكفيهم ولن اعود لل�سيد 
مرة ثانيه اليوم ودار يف الهواء واندفع بقوة يف اأجتاه ال�سمكة وان�سب خمالبه فيها .. لكنه مل يرتفع بها .. بل 
اختفى لفرتة ،ثم ظهر الن�سر وهو يحاول الطريان لكن ما ظهر منه جناحاه وراأ�سه فقط وغط�ض مرة اخرى 
يف املاء، ثم خرج مندفعا من املاء لكنه مل يطر فقد كانت ال�سمك القوية ذكية فاأم�سكت باأرجل الن�سريف فمها 
ولأنها ثقيلة مل ي�ستطع ان يطريبها .. وبعد حلظات �سوهدت ال�سمكة وهي تقفز ويف فمها الن�سر اجلبار تقفز 
به وتعود للماء ثم تخرخ لتقفز وتعود للماء وكاأنها تلعب به وا�ستمر احلال هكذا لفرتة حتى اختفت ال�سمكة يف 
املاء ومل تظهر مرة ثانية بل الذي ظهر هو الن�سرالطماع لكنه ظهر بدون ارجل وك�سرت جناحاه واختفى راأ�سه 
وعندما طفا على �سطح املاء جاء من ي�سحبه مرة ثانية لعمق البحر فعرفت انه قد ا�سبح �سيدا ل�سكان البحر 

لأول واخر مرة يف حياته بعد ان كان هو �سيادهم .

اكت�سف فريق من علماء جامعة "ما�سي" النيوزيلندية اأن الن�ساط 
الأوعية  لت�سكيل  ال��روت��ني  ترميز  ع��ن  امل�����س��وؤول  للجني  ال��زائ��د 
بالنوبة  اإ�سابته  بعد  الإن�����س��ان  تعايف  يعرقل  اجل��دي��دة،  الدموية 

القلبية.
وخل�ست الدرا�سة التي ن�سرتها جملة Plos One وبنيت على 
التاريخ املر�سي ل�1927 �سخ�سا تعر�ض %30 منهم لأكرث من 

.VEGF-A نوبة قلبية، اإىل ارتباط هذه احلالت بجني
ن�ساط  من  العالية  امل�ستويات  تكون  اأن  يفرت�سون  العلماء  وك��ان 
اجلني املذكور مفيدة لنمو الأوعية الدموية اجلديدة يف حميط 

ال�سرايني امل�سدودة.
 VEGF-A ولكن الدرا�سة اأظهرت اأن امل�ستوى العايل من جني
قد يدل على حماولة اجل�سم اإعادة وظيفة القلب، العملية التي ل 

يرافقها النجاح يف بع�ض احلالت اخلطرة.
ذوى  املر�سى  م��وت  احتمال  اأن  ا�ستنتاج  اإىل  ال��درا���س��ة  وتو�سلت 
VEGF-A خالل ال�سنوات الثماين  امل�ستوى العايل من جني 
الأوىل بعد تلقيهم العالج يف امل�ست�سفى للمرة الأوىل تزيد بن�سبة 
اأكرث من %40 عن احتمال موت املر�سى ذوي امل�ستوى املنحف�ض 

من اجلني املذكور.

اكت�صاف اأ�صل�ب جديد للتنب�ؤ بال�فاة
 بالن�بة القلبية

ليزيل غرو�صمان حت�صر حفل توزيع جو�ئز �إميي يف لو�ص �أجنلو�ص، كاليفورنيا. � ف ب


