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ك�شفت درا��س��ة طبية حديثة� ،أن التدريب الذهني يقلل من تركيز
هرمون "الكورتيزول" يف ال�شعر ،مو�ضحة �أن قيا�س هذا الأخري يف
ال�شعر يتيح معرفة �أعباء الإجهاد امل�ستمر لدى ال�شخ�ص.
و�أج��ري��ت ه��ذه ال��درا��س��ة م��ن قبل علماء يف معهد "ماك�س بالنك"
لعلوم الإدراك الب�شري والدماغ يف اليبزيغ الأملانية ،وتقدم �أول دليل
مو�ضوعي على �أن التدريب العقلي يقلل من العالمات اجل�سدية على
فرتات طويلة من الإجهاد.
ووفقا لدرا�سة �أجراها الباحث تكنيكر كرانكينكا�س ،ف�إن  23يف املئة
من الأ�شخا�ص يف �أملانيا يعانون من الإجهاد؛ وال ت�شكل هذه احلالة
�ضغطا على رفاهية الأ�شخا�ص امل�صابني فح�سب ،بل �إنها مرتبطة
�أي�ضا ب�ع��دد م��ن الأم��را���ض الع�ضوية ،مب��ا يف ذل��ك م��ر���ض ال�سكري
و�أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة واال��ض�ط��راب��ات النف�سية مثل
االكتئاب.
وي�ع��د ت��رك�ي��ز "الكورتيزول" يف ال�شعر مقيا�سا منا�سبا للتعر�ض
للإجهاد لفرتات طويلة ،فهو هرمون يتم �إفرازه عندما نواجه حتديا
ه��ائ�لا ،لي�ساعد يف و�ضع �أج�سامنا يف حالة ت��أه��ب وح�شد للطاقة،
للتغلب على التحدي.
وكلما ط��ال التوتر ،زاد تركيز "الكورتيزول" ح��ول �أج�سامنا وزاد
تراكمه يف �شعرنا ،علما ب�أن ال�شعر ينمو �سنتيمرتا واحدا يف ال�شهر،
يف املتو�سط.
لهذا ال�سبب ،قام الباحثون ،بالتعاون مع جمموعة عمل "كليمن�س
كري�شباوم" يف جامعة دري�سدن ،بتحليل كمية "الكورتيزول" كل 3
�أ�شهر ،يف �أول ثالثة �سنتيمرتات من ال�شعر ،بدءا من فروة الر�أ�س.

اكت�شاف يب�شر بتحول كبري
المعاء
يف عالج التهاب أ

اقرتحت درا��س��ة طبية حديثة ،طريقة جديدة جلعل الأدوي��ة �أكرث
فعالية �ضد مر�ض التهاب الأم�ع��اء ،مما يب�شر بتخفيف معاناة من
يعانون ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي.
وداء التهاب الأمعاء م�صطلح �شامل يُ�ستخدم لو�صف اال�ضطرابات
التي يحدث فيها التهاب مزمن يف اجلهاز اله�ضمي.
وتت�ضمن هذه اال�ضطرابات ،التهاب القولون التقرحي ،وداء كرون؛
وهو مر�ض التهابي مزمن ،ال ينجح العالج احل��ايل �سوى يف �شفاء
 50باملائة من املر�ضى .ويف الأيام الأخريةُ ،ن�شرت درا�سة جديدة يف
جملة  Crohn’s and Colitisالطبية ،تفتح �أب��واب الأمل
�أم��ام ماليني مر�ضى التهاب الأم�ع��اء� ،أو ما يُعرف مبر�ض الأمعاء
االلتهابي.
وي �ق��ول �أ� �س �ت��اذ ال �ع �ل��وم ال�ط�ب�ي��ة احل �ي��وي��ة يف ج��ام �ع��ة كاليفورنيا
"ريفر�سايد" ،ديفيد دي لو" :تركز اهتمامنا يف هذه الدرا�سة على
البحث ع��ن ع�لاج �أك�ثر جناعة م��ن النهج احل��ايل يف ع�لاج مر�ضى
التهاب الأمعاء" .وي�ضيف "جميع النا�س لديهم يف ك��ل خلية من
خ�لاي��اه��م م���س�ت�ق�ب�لان خم�ت�ل�ف��ان ه�م��ا  TNFR1وTNFR2
يرتبطان ب�ج��زيء  ،TNF-alphaوه��و ج��زيء التهابي ي�سمى
(ع��ام��ل ن�خ��ر ال ��ورم �أل �ف��ا) ،وت�ع�م��ل الأدوي� ��ة احل��ال�ي��ة ع�ل��ى م�ن��ع هذا
اجلزيء من االرتباط بامل�ستقبلني  TNFR1و."TNFR2
ويو�ضح �أن "هناك دل�ي�لا على �أن م�ستقبل  TNFR1ق��د يكون
�سببا يف معظم ت�أثريات مر�ض التهاب الأمعاء ،يف حني �أن م�ستقبل
 TNFR2قد يقود ال�شفاء من املر�ض ،ومن هذا املنطلق وجد
العلماء �أن نهج العالج احلايل يف تثبيط كال امل�ستقبلني يعد ك�سالح
ذي حدين ،ويقلل من فر�ص جناح العالج".

حتول �شغفها بالنجارة
�إىل م�شروع خا�ص

على مدى �ساعات يومياً تن�شر العراقية،
ن ��ور اجل �ن��اب��ي ،خ���ش�ب�اً وجت�م�ع��ه وجتدد
قطع �أثاث منزيل يف �إطار م�شروع جنارة
�صغري خا�ص بها �أ�س�سته يف بيتها قبل
عام تقريباً.
و�أجن � ��زت ن ��ور ( 28ع ��ام ��ا) ،ال�شغوفة
بالنجارة منذ �سنني ،طلبات جمموعة
متنوعة م��ن ال��زب��ائ��ن على م ��دار العام
امل��ا� �ض��ي ،الأم� ��ر ال ��ذي م� ّك�ن�ه��ا م��ن بدء
م �� �ش��روع ��ص�غ�ير يف جم ��ال ك ��ان جمرد
هواية لها.
وت�ستخدم ن��ور ،وه��ي �أم لأرب�ع��ة �أطفال،
حالياً حديقة وم��ر�أب بيتها �إ�ضافة �إىل
غ��رف��ة اال��س�ت�ق�ب��ال ب��ه لتخزين �أدواتها
وم���س�ت�ل��زم��ات ع�م�ل�ه��ا ال� ��ذي ي��وف��ر لها
نحو  200دوالر �شهرياً .وبعائد عملها
ت �� �س��اع��د ن ��ور زوج� �ه ��ا يف الإن � �ف ��اق على
بيتهما و�أطفالهما الأربعة .ورغم الوقت
الطويل الذي تق�ضيه نور يف عملها فهي
حتبه وال تق�صر م��ع زوج�ه��ا و�أطفالها
ح�ي��ث ت� ��ؤدي ك��ل م��ا عليها جت��اه�ه��م ثم
ت���س�ت�ق�ط��ع م��ن وق ��ت راح �ت �ه��ا م��ن �أجل
موا�صلة هذا العمل ال�شغوفة به.
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من خالل �شعرك ..تعرف على مقدار
وت�ثريه على ج�سمك
التوتر لديك أ
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�أطعمة حمددة ميكنها �إدارة �شدة
وتواتر �أعرا�ض التهاب املفا�صل ال�صديف

اجلرعة ال�سليمة لبخاخ
الأنف عند الإ�صابة بالزكام

يعد التنف�س وظيفة حيوية للبقاء على قيد احلياة ،ويحدث ب�شكل ال �إرادي
دون �أي جهد �أو �أفكار .بح�سب ما ن�شره موقع  ،Boldskyي�أخذ ال�شخ�ص 700
نف�س طبيعي يف غ�ضون �ساعة ،جن ًبا �إىل جنب مع حوايل  12تنهيدة .وعلى
ً
ً
ب�سيطا للج�سم� ،إال �أن هناك العديد من
ن�شاطا
الرغم من �أن التنف�س يعترب
العنا�صر الأ�سا�سية امل�شاركة يف العملية من جلب الأك�سجني من اخلاليا �إىل نقله
�إىل �أجزاء اجل�سم املختلفة عرب الرئتني.
يف بع�ض الأحيان ،ب�سبب الظروف البيئية املتغرية مثل ف�صل ال�شتاء البارد �أو
التحديات الف�سيولوجية مثل الرك�ض �أو �صعود ال��درج ب�سرعة ،رمبا
تت�أثر عملية التنف�س مما يت�سبب يف انخفا�ض م�ستويات
الأك�سجني ،وبالتايل ميكن �أن يقل
الأداء البدين والعقلي.

 10طرق فعالة لزيادة م�ستويات الأك�سجني يف اجل�سم
انخفا�ض م�ستويات الأك�سجني
ميكن �أن يت�سبب انخفا�ض م�ستويات الأك�سجني يف الدم يف
�أعرا�ض مثل ال�صداع و�آالم يف ال�صدر والدوخة واالرتباك.
ويجب ا�ست�شارة طبيب على الفور �إذا كان ال�شخ�ص يواجه
م�شاكل يف التنف�س لفرتة �أطول.
يورد تقرير ن�شره موقع � ،Boldskyأن هناك العديد
من الطرق التي ت�ساعد على زي��ادة م�ستويات الأك�سجني
يف ال��دم ب�شكل طبيعي وت�ساعد على البقاء ب�صحة جيدة
وحت�سني معدالت الأداء البدين والعقلي ،فيما يلي:
 .1ممار�سة التمرينات الريا�ضية
ميكن �أن ت�ساعد ممار�سة التمارين الريا�ضية بانتظام
يف احل �ف��اظ ع �ل��ى ��ص�ح��ة ال��رئ �ت�ين وحت �� �س�ين م�ستويات
الأك���س�ج�ين .وت���س��اع��د مت��اري��ن ال� ��دورة الن�شطة لتقنية
ال�ت�ن�ف����س  ،ACBTال �ت��ي حت �ت��وي ع�ل��ى جم�م��وع��ة من
مت��اري��ن التنف�س ،على �إرخ ��اء و�إخ ��راج امل�خ��اط �أو البلغم
م��ن ال��رئ�ت�ين ،وت��و��س�ي��ع ال���ص��در وت�ع��زي��ز التنف�س اجليد
لتح�سني م�ستويات الأك���س�ج�ين يف اجل���س��م .ك�م��ا ت�سهم
الأن�شطة البدنية املنتظمة مثل امل�شي وال�سباحة يف حت�سني
�صحة الرئة والدورة الدموية.
� .2شرب كمية كافية من املاء
يحتوي املاء على الأك�سجني املذاب .وعند �شرب املاء ي�ساعد
على توفري الأك�سجني خلاليا اجل�سم وحت�سني م�ستويات
�أدائها .حتتوي املياه اجلارية على �أك�سجني �أكرث من املاء
الراكد يف الربك �أو البحريات .كما �أن امل�شروبات املحتوية
على الكافيني مثل القهوة ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل اجلفاف
وبالتايل ت��ؤدي �إىل خف�ض م�ستويات الأك�سجني .يو�صي
اخلرباء بتناول حوايل ثمانية �أكواب من املاء يف اليوم.
 .3تناول الأطعمة الغنية باحلديد
ي �� �س��اع��د احل ��دي ��د يف ت���ص�ن�ي��ع ب ��روت�ي�ن الهيموجلوبني
امل��وج��ود يف خاليا ال��دم احل�م��راء ال��ذي يعطي ال��دم لونه
الأح�م��ر وي�ساعد على حمل الأك�سجني يف جميع �أنحاء

اجل �� �س��م .مي�ك��ن �أن ت���س��اع��د الأط �ع �م��ة ال�غ�ن�ي��ة باحلديد طبيعي.
مثل اللحوم الع�ضوية وال�بروك�ل��ي وامل ��أك��والت البحرية
وال�شمندر والفا�صوليا اخل�ضراء وامللفوف على زيادة عدد � .7أو�ضاع جيدة للج�سم
الهيموجلوبني يف كرات الدم احلمراء وت�سمح بنقل �أق�صى ت�شكل �أو��ض��اع اجل�سم �أهمية كبرية عندما يتعلق الأمر
ب��ا��س�ت�ن���ش��اق امل��زي��د م��ن ال� �ه ��واء .تت�ضمن ب�ع����ض �أف�ضل
قدر من الأك�سجني �إىل خاليا اجل�سم.
الأو�ضاع لتح�سني التنف�س اجللو�س يف و�ضع مائل لأ�سفل،
وال��وق��وف م��ع و��ض��ع ال�ي��دي��ن ع�ل��ى ط��اول��ة �أ��س�ف��ل ارتفاع
 .4جتنب البقاء يف مناطق �سيئة التهوية
ميكن للمناطق �سيئة ال�ت�ه��وي��ة ،ال�ت��ي تت�سبب نوافذها الكتفني والنوم يف و�ضع اال�ستلقاء اجلانبي مع الو�سائد
و�أبوابها ال�صغرية يف تقليل دخول الهواء النقي �إىل املنزل بني ال�ساقني ور�أ���س مرتفع بالو�سائد .ميكن �أن ي�ساعد
وط��رد الهواء امللوث �إىل خارجه .ميكن � ً
أي�ضا �أن تت�سبب اتباع هذه الأو�ضاع ب�شكل منتظم يف تقليل م�شاكل �ضيق
زيادة م�ستويات الغبار ورائحة الطهي والرطوبة وملوثات التنف�س.
الهواء الأخرى يف تقليل ن�سبة الأك�سجني يف هواء املنزل.
ميكن حل امل�شكلة عن طريق تركيب نظام تهوية منا�سب  .8الإقالع عن التدخني
ميكن �أن تزيد ع��ادات مثل التدخني من خطر الإ�صابة
يف املنزل لتح�سني امت�صا�ص الرئتني للأك�سجني.
مب�شاكل يف اجلهاز التنف�سي مثل الربو والتهاب ال�شعب
ال �ه��وائ �ي��ة و� �س��رط��ان ال��رئ��ة وق ��د ت� � ��ؤدي �إىل انخفا�ض
 .5زرع نباتات داخلية
مي�ك��ن لبع�ض ال�ن�ب��ات��ات ال��داخ�ل�ي��ة امل�ط�ه��رة ل�ل�ه��واء مثل م�ستويات الأك�سجني يف جم��رى ال��دم .ل��ذل��ك ،م��ن املهم
ال �� �ص �ب��ار ون �خ �ي��ل اخل� �ي ��زران وال �ل �ب�ل�اب الإجن �ل �ي��زي �أن الإقالع عن التدخني للحفاظ على م�ستويات الأك�سجني
ت�ساعد يف �إزال��ة ال�سموم من الهواء عن طريق امت�صا�ص وتعزيز ال�صحة اجليدة.
ث��اين �أك�سيد الكربون و�إط�ل�اق الأك�سجني .ت�ساعد هذه
النباتات الداخلية على ا�ستقالب بع�ض املواد الكيميائية  .9م�ضادات الأك�سدة
ال�سامة و�إطالق منتجات ثانوية غري �ضارة ،بالإ�ضافة �إىل ت�ساعد م���ض��ادات الأك �� �س��دة ،على ال��رغ��م م��ن ع��دم زيادة
امت�صا�ص املعادن الثقيلة يف �أن�سجتها وتقليل م�ستوياتها يف م�ستويات الأك�سجني مبا�شرة يف ال��دم ،يف التخل�ص من
الهواء ،مبا ي�سهم ب�شكل فعال يف توفري هواء �أنقى بجودة اجلذور احلرة وتقليل ال�ضرر الذي يلحق باخلاليا احلية
من �أجل الوظائف اخللوية الطبيعية .ولهذا ي�ساعد تناول
وحت�سني �صحة اجلهاز التنف�سي للمقيمني يف املنزل.
الأطعمة الغنية مب�ضادات الأك�سدة يف حت�سني الوظائف
اخللوية وامت�صا�ص الأك�سجني من قبل اخلاليا ،وبالتايل
 .6تدريبات التنف�س
وفقًا جلمعية الرئة الأم�يرك�ي��ة ،تبلغ ال�سعة الإجمالية حت�سني م�ستويات الأك�سجني يف اجل�سم.
للرئتني حوايل �ستة لرتات� ،إذ تتمدد حلب�س الهواء الذي
يتم ا�ستن�شاقه ويختلف م�ق��دار ال �ه��واء ال��ذي يحملونه  .10هواء نقي
من �شخ�ص لآخ��ر .ميكن لبع�ض التمارين مثل التنف�س ومن بني �أف�ضل الطرق لزيادة م�ستويات الأك�سجني ب�شكل
احلجابي �أو تنف�س ال�شفتني �أن ت�ساعد يف زيادة قدرة الرئة طبيعي ي��أت��ي احل�صول على ال�ه��واء النقي مبا�شرة عن
من �أجل تبادل �أف�ضل للأك�سجني وثاين �أك�سيد الكربون ،طريق فتح النوافذ �أو اال�ستيقاظ يف ال�صباح الباكر وامل�شي
وبالتايل ،ت�ساعد يف حت�سني م�ستويات الأك�سجني ب�شكل �أو بب�ساطة عن طريق البقاء ً
ن�شيطا طوال اليوم.

�سبب غري متوقع لت�شكل
ق�شرة ال�شعر

دائ� ًم��ا م��ا يكون �سبب ظهور الق�شرة ه��و فطر ي�سمى Malassezia
 globoseولكنه ي��زداد ��س��وءاً ب�سبب ع��دد من خ�ي��ارات منط احلياة
ال�سيئة.
ويعاين واحد من كل �شخ�صني يف العامل من ق�شرة الر�أ�س يف مرحلة ما
من حياته ،ولدينا جميعاً فطر  Malassezia globoseعلى فروة
ر�أ�سنا يعي�ش على الزيوت التي ينتجها اجللد ،ومع ذلك ،ف�إن بع�ض النا�س
لديهم ح�سا�سية جتاه حم�ض الأوليك الذي تنتجه هذه الفطريات وهذا
ما ي�سبب ق�شرة الر�أ�س.
وه �ن��اك �أ� �ش �ي��اء �أخ ��رى مي�ك��ن �أن جت�ع��ل الأم ��ر �أ�� �س ��و�أ ،من
التغريات الهرمونية والتوتر� ،إىل منتجات ت�صفيف ال�شعر
وتغري الطق�س .لكن هل تعلم �أن قلة النوم ميكن �أن تلعب
دو ًرا يف �صحة فروة الر�أ�س وظهور الق�شرة؟
وقالت عاملة ال�شعر �ستيفاين �سي ل�صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية "يقوم
اجل�سم بجميع �أعمال الإ�صالح اخلا�صة به �أثناء النوم ،ولهذا ال�سبب من
املهم للغاية �ضمان ح�صولك على نوم جيد لي ً
ال ،وي�ساعد النوم على �إعادة
�ضبط اجل�سم و�إ�صالح اخلاليا والأن�سجة و�أعمال ال�صيانة الأ�سا�سية التي
يحتاجها اجل�سم".

ح� � ��ذرت ال �� �ص �ي��دالن �ي��ة الأمل ��ان� �ي ��ة
ج� ��اب� ��ري � �ي �ل�ا ب� �ف ��اي� �ف ��ر م� � ��ن �أن
اال��س�ت�خ��دام اخل�ط��أ لبخاخ الأنف
املخ�ص�ص لعالج الزكام قد ي�ؤدي
�إىل �إدمانه.
و�أو� �ض �ح ��ت ب �ف��اي �ف��ر �أن �أع ��را� ��ض
�إدمان بخاخ الأنف تتمثل يف جفاف
ال�غ���ش��اء امل�خ��اط��ي امل�ب�ط��ن للأنف
و� �س �ي�لان الأن� ��ف امل��زم��ن وتكوين
الق�شرة يف جتاويف الأنف ونزيف
يف الأن ��ف وزي� ��ادة خ�ط��ر الإ�صابة
ب��الأم��را���ض ب�سبب �ضعف وظيفة
املناعة.
ول �ت �ج �ن��ب �إدم� � � ��ان ب� �خ ��اخ الأن � ��ف
�أو�صت بفايفر بااللتزام باجلرعة
ال�سليمة ،حيث ال يجوز ا�ستخدام
ال �ب �خ��اخ مب �ع��دل ي��زي��د ع��ن ثالث
م� � � ��رات ي� ��وم � �ي � �اً ،ك� �م ��ا ال يجوز
ا�ستخدامه مل��دة ت��زي��د ع��ن �أ�سبوع
ب�شكل متوا�صل.

وفاة املعماري الربيطاين
ريت�شارد روجرز
تويف املهند�س املعماري الربيطاين
ريت�شارد روجرز املعروف بت�صميمه
ب�ع���ض�اً م��ن �أ� �ش �ه��ر م �ب��اين العامل
ب�ي�ن�ه��ا م��رك��ز ج ��ورج ب��وم�ب�ي��دو يف
ب��اري ����س ،م �� �س��اء ال���س�ب��ت ع��ن 88
عاماً ،وفق و�سائل �إعالم.
وق� � ��ال م��اث �ي��و ف ��روي ��د الرئي�س
امل� ��ؤ�� �س� �� ��س ل �� �ش��رك��ة "فرويدز"
ل�ل�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة يف ت�صريحات
ل��وك��ال��ة "بي �إيه" الربيطانية
للأنباء �إن ريت�شارد روجرز احلائز
ج ��ائ ��زة ب��ري �ت��زك��ر ��س�ن��ة ،2007
"تويف بهدوء" م�ساء ال�سبت.
و�أفادت �صحيفة "نيويورك تاميز"
�أن ابنه رو روجرز �أكد الوفاة التي
مل ُتعلن �أ�سبابها.
ول��د ريت�شارد روج��رز يف فلورن�سا
��س�ن��ة  1933وه ��رب م��ع عائلته
م��ن �إي�ط��ال�ي��ا يف عهد مو�سوليني
للإقامة يف لندن .وهو يُ�صنف من
رواد حركة "هاي تك" املعمارية
التي تتميز بالت�صاميم الزجاجية
وال �ف��والذي��ة و�أن��اب �ي��ب التو�صيل
الظاهرة.
و�إ� �ض��اف��ة �إىل م��رك��ز ب��وم�ب�ي��دو يف
و��س��ط ب��اري����س ال��ذي �صممه �سنة
 1971مع �صديقه رينزو بيانو،
و�ضع روج��رز الت�صميم الهند�سي
ملقر �شركة "لويدز" للت�أمني ،وهي
من�ش�أة ذات هند�سة الفتة دُ�شنت
�سنة  1986يف ح��ي �سيتي املايل
يف لندن.

جهاز يحول طائرتك
الورقية �إىل طائرة درون
 PowerUp 4.0جهاز �صغري يقوم بتحويل الطائرات الورقية �إىل
م�سية ميكن التحكم بها عن بعد.
طائرات درون رّ
الأداة ال���ص�غ�يرة خفيفة ال ��وزن ب�شكل ك�ب�ير ،ومت�ن��ح ط��ائ��رت��ك الورقية
مروحتني خلفيتني ت�سمحان لها بالتحليق ب�سرعات ت�صل �إىل  20مي ً
ال يف
ال�ساعة وبارتفاع ي�صل �إىل  230قدم .ومبجرد �إطالق طائرتك الورقية،
يتيح لك اجلهاز التحكم بها عرب هاتفك الذكي.
وي�أتي الإ�صدار  4.0من اجلهاز مزودًا بقدرات اال�ستقرار اجلريو�سكوبي،
والإق�ل�اع والهبوط ،وال�ق��درة على القيام بالأعمال الهوائية املثرية مثل
احللقات وااللتفاف ،وميكن التحكم فيها بالكامل عرب الهاتف الذكي.
ومينحك التطبيق املرفق عنا�صر حتكم على م�ستوى الطائرة بدون طيار،
وتعر�ض ل��ك ال�شا�شة الرئي�سية ق��وة ات�صال البلوتوث وم�ستوى �شحن
البطارية ،كما يتيح لك � ً
أي�ضا التحكم يف طريقة حتليق الطائرة.
وميكنك اختيار جعل طائرتك تقوم باخلدع والأع�م��ال املثرية (جميعها
مربجمة م�سبقًا بحيث ميكن للهواة اال�ستمتاع � ً
أي�ضا) ،ومبجرد هبوط
طائرتك ،ميكنك عر�ض جميع بيانات تتبع الرحلة اخلا�صة بها ،وميكن
ربط �أداة
 PowerUpمبجموعة كاملة من النماذج والأ�شكال امل�ستوية ،حتى
�أنها ال حتتاج �إىل �أن تكون م�صنوعة من الورق.
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�أكرث من  7ماليني زيارة لإك�سبو  2020دبي حتى تاريخ  20دي�سمرب

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

�شهد �إك�سبو  2020دبي زي��ادة يف عدد ال��زوار ب�شكل كبري
خالل الفرتة املا�ضية من عمر احلدث الدويل ،حيث و�صل
�إجمايل الزيارات �إىل  7ماليني و� 167ألفاً و 591زيارة،
وذلك خالل الفرتة املمتدة حتى  20دي�سمرب اجلاري ،بينما
يوا�صل املنظمون تطبيق الإج� ��راءات الوقائية ال�صارمة
اخلا�صة مبواجهة جائحة "كوفيد ،"19ما ي�ضمن زيارة
�آمنة وا�ستثنائية جلميع رواد احلدث.
ويحر�ص �إك�سبو  2020دبي� ،أ�ضخم حدث دويل يُقام منذ
بداية اجلائحة ،على تطبيق تدابري الوقاية من كوفيد-
 19وفق �أحدث امل�ستجدات ،وت�شمل الإجراءات االحرتازية
احلالية زيادة عدد املرافق لإجراء اختبار الـ "بي �سي �آر" يف
موقع احلدث الدويل لي�صل عددها �إىل �أربع نقاط ،ف�ضال
عن توفري االختبار ب�شكل جماين جلميع موظفي �أجنحة
الدول.
وقد �ألزمت �إدارة �إك�سبو  2020كل العاملني يف اخلطوط

الأمامية والعاملني يف جمال الرتفيه للخ�ضوع الختبار الـ �إىل جانب العر�ض العلمي احلي للكهرباء املثري للإعجاب
"بي �سي �آر" على �أ�سا�س منتظم ،كما عُلقت ب�شكل م�ؤقت وال��ذي يحمل عنوان "برينياك الي��ف " -امتحان العقل"
بع�ض الفعاليات التي تتطلب التقارب �أو االت�صال املبا�شر وغ�يره��ا م��ن ال �ع��رو���ض ال�ترف�ي�ه�ي��ة احل �ي��ة ،وال �ت��ي كانت
بني العاملني مثل اال�ستعرا�ضات والفنون الأدائية للفنانني م��دع��وم��ة ب��الإق �ب��ال احل�م��ا��س��ي ع�ل��ى ال�ت��ذك��رة االحتفالية
لإك�سبو .2020
املتجولني ،وذلك ك�إجراء وقائي ق�صري الأجل.
ُ
ّ
وم ��ع ت�ل�ق��ي �أك�ث�ر م��ن  90%م��ن ��س�ك��ان دول ��ة الإم � ��ارات وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د �آخ� ��ر ،ق ��دم �أ� �س �ب��وع امل �ع��رف��ة وال �ت �ع �ل��م ،وهو
العربية املتحدة اللقاح الكامل ،تعترب كوادر �إك�سبو � 2020أحدث �أ�سابيع املو�ضوعات �ضمن "برنامج الإن�سان وكوكب
دبي من موظفني وم�شاركني دوليني ومتطوعني ومقاولني الأر�ض" ،قمة تعليمية عاملية ُنظمت على مدار ثالثة �أيام،
ومزودي خدمات من امللقحني بالكامل .ويُطلب من جميع وع��ددا من فعاليات املجل�س العاملي ،كما عُقد على هام�شه
زوار �إك�سبو  2020دب��ي ،الذين تبلغ �أعمارهم  18عاما فعالية تفاعلية ح��ول التعلم التجريبي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
فما فوق� ،إب��راز ما يثبت تلقيهم التطعيم �أو نتيجة �سلبية ان�ع�ق��اد منتدى �أع �م��ال ح��ول ت�سخري امل�ع��رف��ة لال�ستعداد
لفح�ص "بي �سي �آر" ال تتجاوز مدتها � 72ساعة من موعد ب�شكل �أف�ضل للم�ستقبل.
ال��زي��ارة .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف ��إن موقع احل��دث الدويل و�ساهمت التح�ضريات ملو�سم الأع�ي��اد ،التي يجري العمل
مزود مبحطات تعقيم متطورة ،ويطلب من الزوار تطبيق عليها على قدم و�ساق عرب كل �أرجاء موقع �إك�سبو ،2020
يف بث روح مو�سم الأع�ي��اد يف الأج��واء املحيطة قبل تاريخ
�إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.
وم��ن الفعاليات ال �ب��ارزة التي �شهدها �إك�سبو  2020يف  25دي�سمرب ،حيث مت �إ�ضاءة �شجرة الكري�سما�س يف �ساحة
الآون� ��ة الأخ �ي�رة ح���ض��ور جن��م ك��رة ال �ق��دم و��س�ف�ير �إك�سبو الو�صل �ضمن حفل خا�ص ُنظم بتاريخ  18دي�سمرب ،كما
ليونيل مي�سي �إىل �أر���ض احل��دث ال��دويل؛ بالإ�ضافة �إىل ُنظمت جملة من الفعاليات والأن�شطة املتنوعة وعرو�ض
احلفل الفني الذي �أحياه النجم امل�صري حممد رم�ضان ،الت�سوق امل�ستمرة ،بالإ�ضافة �إىل قائمة طعام كاملة تزخر

بخيارات عديدة من الأطعمة وامل�شروبات االحتفالية ،كل
ذلك من �أجل ر�سم البهجة على وجوه الزوار.
وخالل الأيام ال�سبعة املقبلة �سيحتفل زوار �إك�سبو 2020
دب��ي مبجموعة م��ن احل �ف�لات املو�سيقية احل�ي��ة املت�ألقة
يحييها كوكبة من الفنانني الدوليني ،من �ضمنهم احلفلة
الغنائية اخلا�صة بكل من دينا �ستارز والفرقة الفل�سطينية
 Apo & The Apostlesيوم  23دي�سمرب بحديقة
اليوبيل) ،واحلفلة اخلا�صة بالفنان امل�صري تامر ح�سني
التي �سييحيها يف ( 23دي�سمرب ،حديقة اليوبيل) ،وحفلة
غريغوريان ت�شانت ونايا �إيزومي يف ( 24دي�سمرب ،مدرج
دب��ي ميلينيوم) ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ع��ر���ض اخل��ا���ص بجوقة
لندن املجتمعية والذي �س ُيقدم على مدار يومني متتاليني
( 24و 25دي�سمرب ،يف حديقة اليوبيل وعلى ُم��درج دبي
ميلينيوم على التوايل) ،هذا بجانب احلفل اخلا�ص باملغنية
ليا �سالوجنا وال��ذي �س ُتحييه يف ( 25دي�سمرب ،حديقة
اليوبيل) ،وعر�ض الباليه الكازاخ�ستاين الوطني يف (23
دي�سمرب ،مدرج دبي ميلينيوم).
وت�ستمر بهجة مو�سم الأعياد ،حيث ي�ستعر�ض امل�شاركون
الدوليون يف �إك�سبو  2020التقاليد االحتفالية ل ُبلدانهم

ُم�ضفني على طريقة احتفالهم بها هوية فريدة :ابتداء
من رقاقات الثلج الورقية املطبوعة بتقنية ثالثية الأبعاد
يف جناح جمهورية الت�شيك ،و�صوال �إىل �إحياء تقليد لو�سيا
الذي يعود �إىل  400عام والذي �س ُيقام بتاريخ  27دي�سمرب
يف ج�ن��اح ال���س��وي��د .وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�شهد احل ��دث زيادة
متوا�صلة يف �أع��داد ال��زوار مع عر�ض التذاكر االحتفالية
لإك�سبو  2020املعرو�ضة للبيع من الآن حتى نهاية �شهر
دي�سمرب والتي �ستمنح الزوار فر�صة الدخول غري املحدود
�إىل فعاليات ف�صل ال�شتاء الرائعة مقابل  95درهما �إماراتيا
فقط.
وبالن�سبة ملن�صة �إك���س�ب��و االف�ترا� �ض �ي��ة؛ ف�ق��د ارت �ف��ع عدد
الزيارات االفرتا�ضية لإك�سبو � 2020إىل  31.6مليون
خ�لال نف�س ال �ف�ترة ،م��دف��وع��ة ب�شكل �أ��س��ا��س��ي بالعرو�ض
احل ّية التي ُتبث على من�صة �إك�سبو الإفرتا�ضية ،والتي ُتتيح
للزوار القيام بجولة افرتا�ضية تفاعلية حية خم�ص�صة من
خالل املوقع .فيما تتوا�صل فعاليات احلدث الدويل حتى
 31مار�س  ،2022وهو يدعو العامل �أجمع �إىل امل�شاركة يف
االحتفال ،مبا ي�سهم يف بناء م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث �إ�شراقا
للجميع.

جناح بولندا يف �إك�سبو  2020دبي يحتفي باليوم العاملي للغة العربية
•• دبي  -الفجر

اح�ت�ف��ا ًء ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للغة ال�ع��رب�ي��ة ،نظم ج�ن��اح بولندا
امل �� �ش��ارك يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة من
الأن�شطة الثقافية والرتفيهية ،التي تعك�س االرتباط بني
الثقافتني العربية والبولندية ،ونوعية العالقة التي جتمع
بني بولندا والعامل العربي.
ومتثلت الفعالية يف تنظيم معر�ض لأ�شهر الكتب الأدبية
والعلمية البولندية ،ال�ت��ي مت��ت ترجمتها للغة العربية،
ومن�صة �ألعاب و�أن�شطة موجهة للأطفال لكتابة �أ�سماء دولهم
باللغة العربية وتعليقها على خارطة بولندا ،بالإ�ضافة �إىل
فعالية احلناء العربية ،يف حني حر�صت موظفات اجلناح
على ارتداء العباءة الإماراتية والألب�سة العربية التقليدية.
وحر�ص اجلناح �أي�ضا على تواجد موظفات بولنديات يجدن
اللغة العربية للتعامل مع الزوار الراغبني يف االطالع على
حمتويات اجل�ن��اح وامل�شاركة يف فعالية ال�ي��وم العاملي للغة

العربية.
وقالت كالوديا جيمنتي�سكا ،م�س�ؤولة الأن�شطة يف اجلناح
البولندي" :يعك�س اهتمام اجلناح باللغة العربية ،نوعية
العالقة املميزة التي جتمع ب�ين بولندا وال�ع��امل العربي،
حيث حظيت الثقافة والأدب البولندي باهتمام الكثري من
الكتاب واملثقفني العرب عرب �سنني طويلة".
و�أ��ض��اف��ت ك�لاودي��ا" :احتفاء اجل �ن��اح ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للغة
العربية �سيكون ع�بر تنظيم ع��دد م��ن الأن���ش�ط��ة املوجهة
للزوار من الأطفال وحتى كبار ال�سن ،حيث خ�ص�صنا ركناً
لأ�شهر الكتاب وال�شعراء البولنديني الذين متت ترجمة
كتبهم من البولندية �إىل العربية".
ولفتت ك�لاودي��ا� ،إىل �أن �إك�سبو  2020دب��ي ،ميثل فر�صة
هامة جداً للرتويج للثقافة والإبداع البولندي �أمام العامل
�أجمع الذي جتمع يف مكان واحد.
وق��ال��ت �أدا ،طالبة �سنة �أوىل ماج�ستري ع�لاق��ات دول�ي��ة يف
جامعة لودز البولندية" :بد�أت يف تعلم اللغة العربية خالل

فرتة احلظر ب�سبب فريو�س كوفيد ،19 -واهتمامي باللغة
العربية لي�س وليد تلك ال �ظ��روف ،ب��ل يعود لعدة �سنوات
خلت" .و�أ�ضافت �أدا" :ما جذبني يف اللغة العربية هي �أن
جميع العلوم مثل الريا�ضيات والكيمياء وال�ط��ب �أ�صلها
عربي وبد�أت من املنطقة العربية ،كما �أنني طالبة عالقات
دولية ،وال مير علينا مو�ضوع �إال كان لل�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ح�صة فيه ،لذا �أفكر حاليا يف االنتقال لإحدى الدول
العربية لأجل �إجادة اللغة ب�شكل �أف�ضل".
م�شرية �إىل اقتبا�س اللغة البولندية لعدد من الكلمات من
اللغة العربية ،مثل اجلرب والكيمياء والتلفزيون وال�صفر
والقهوة وغريها.
وع��ر���ض اجل�ن��اح ع��ددا م��ن الكتب لكبار الأدب ��اء وال�شعراء
البولنديني مثل كتاب البداية والنهاية لل�شاعرة في�سوافا
�شيمبور�سكا الفائزة بجائزة نوبل للآداب يف  1996و�أ�شعار
ال���ش��اع��ر ج�ي���س��واف م �ي��وو���ش ،احل��ا��ص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة نوبل
للآداب يف العام . 1980

بح�ضور املفو�ض العام جلناح الفلبني

وفد فلبيني يعقد �سل�سلة من االجتماعات اال�سرتاتيجية بالإمارات لتعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارات الثنائية

الوفد الفلبيني يقوم بجولة تعريفية يف جناح الفلبني يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي  -الفجر

العاملية ،وقال" :نحن نرى املوارد والإمكانات التي ميتلكها
كل بلد ،مما يخلق املزيد من الفر�ص للتجارة واال�ستثمار.
كما نقدر وجود �أكرث من � 700ألف موظف فلبيني يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،حيث ي�شكلون ثالث �أكرب جمموعة
من العمال الأجانب يف الدولة ،وهو ما ميثل عام ً
ال حمفزاً
ملتابعة التجارة يف اخلدمات".
ون��اق����ش وزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة الفلبيني �أي��ً��ض��ا ت�أثري
ال�شراكة االقت�صادية الإقليمية ال�شاملة  -وهي اتفاقية مت
توقيعها خالل قمة الآ�سيان ال�سابعة والثالثني يف نوفمرب
 ،2020التي ت�شمل تعزيز الو�صول �إىل الأ�سواق لكل من
ال�سلع واخلدمات ،وت�ضمن نطاقاً �أو�سع لرتاكم املواد اخلام،
وت�ضع قواعد �أف�ضل ب�ش�أن التدابري غري اجلمركية ،و�أحكام
تدعم منو امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وامل�شاركة يف دعم
�سال�سل التوريد العاملية.
و�أ� �ض��اف ل��وب�ي��ز" :توفر ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة �آل �ي��ات عمل ودية
لت�سهيل التجارة مع ال�شركاء التجاريني الرئي�سيني من
خالل �إجراءات وا�ضحة و�شفافة .ونحن نتطلع �إىل اال�ستفادة
من هذه ال�شراكة خللق املزيد من فر�ص التجارة واال�ستثمار
مع دولة الإمارات ودول �أخرى يف منطقة اخلليج".

عقد وف��د رفيع امل�ستوى من الفلبني بقيادة �سعادة رامون
ل��وب �ي��ز ،امل �ف��و���ض ال �ع ��ام جل �ن��اح ال�ف�ل�ب�ين ووزي � ��ر التجارة
وال�صناعة الفلبيني� ،سل�سلة من االجتماعات مع عدد من
كبار م�س�ؤويل التجارة واالقت�صاد بدولة الإم ��ارات ،وذلك
بهدف تعزيز التجارة العاملية واال�ستثمارات الأجنبية� ،إىل
جانب العالقات التجارية بني البلدين.
وخالل زيارته لدبي التي ا�ستمرت مدة �أ�سبوع� ،شارك الوفد
يف منتدى الأع�م��ال العاملي لرابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا
ومهرجان الطعام الفلبيني ،وعقد اجتماعات ا�سرتاتيجية
مع �شخ�صيات مرموقة من دول الآ�سيان والدول العربية.
الفلبني ومنتدى الأعمال العاملي للآ�سيان
وقد �شارك لوبيز كمتحدث يف اجلل�سة االفتتاحية ملنتدى
الأع�م��ال العاملي رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا ،وه��و حدث
مميز نظمته غرفة جت��ارة و�صناعة دبي يف �إك�سبو 2020
دبي ،ويهدف �إىل توفري من�صة للحوار بني دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ودول الآ� �س �ي��ان وغ�يره��ا م��ن ال�شركات
واحلكومات العاملية.
�ضم املنتدى ،ال��ذي عقد حت��ت �شعار "احلدود اجلديدة"،
�أك�ث�ر م��ن  40م�ت�ح��د ًث��ا و 17حلقة نقا�شية ،ا�ستك�شفت عالقات وروابط ا�سرتاتيجية
ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات امل �ت �غ�يرة ل� ��دول الآ� �س �ي��ان وف��ر���ص تعزيز وقد �شكل احلدث من�صة لوفود الآ�سيان والقادة الرئي�سيني �آراءه��م وتطلعاتهم نحو تعزيز ال�شراكة بني الآ�سيان ودول
العالقات التجارية واال�ستثمارية الثنائية بني املنطقتني.
من جمموعات الأعمال املختلفة يف دولة الإم��ارات العربية اخلليج ب�شكل عام.
ويف ح��دي�ث��ه خ�ل�ال اجل�ل���س��ة� ،أو� �ض��ح ل��وب�ي��ز ك�ي��ف �أ�صبحت امل�ت�ح��دة للتفاعل وال�ت�ع��اون يف ق�ط��اع��ات متنوعة .و�شارك كما حت��دث ال��وف��د م��ع م�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى يف دولة
الفلبني ومنطقة الآ� �س �ي��ان ب�شكل ع��ام �أح ��د امل�ستفيدين لوبيز والأم�ي�ن ال�ع��ام لرابطة دول ج�ن��وب ��ش��رق �آ�سيا ليم الإم��ارات على هام�ش املنتدى من �أج��ل بحث فر�ص تعزيز
الرئي�سيني من التطورات التي تطر�أ على �سل�سلة التوريد جوك هوي ورئي�س غرفة جتارة و�صناعة دبي حمد بو عميم التعاون والتجاري واالقت�صادي ب�شكل م�شرتك يف مطلع عام

.2022
و�أ��ض��اف لوبيز" :التقينا مبعايل الدكتور ث��اين بن �أحمد
الزيودي ،وزير دولة للتجارة اخلارجية ،ومعايل �أحمد بن
علي ال�صايغ وذل��ك لبحث �إن�شاء جلنة م�شرتكة للتعاون
االقت�صادي والتجاري بني الفلبني ودولة الإمارات العربية
املتحدة والتي ن�أمل �أن ت�ؤدي �إىل اتفاقية �شراكة اقت�صادية
�شاملة يف امل�ستقبل".
وم��ن املعامل ال�ب��ارزة الأخ��رى لهذه ال��زي��ارة اال�سرتاتيجية
ل�ل��وف��د ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات م��ع ك �ب��ار امل�ستثمرين
الإماراتيني يف جمال اخلدمات اللوج�ستية وت�شغيل املوانئ،
وت�صنيع ال�ل�ق��اح��ات ،و�أن�ظ�م��ة تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات التي
تدعم الذكاء اال�صطناعي ،و�أنظمة لوحات التخزين البارد،
واخلدمات امل�صرفية والتمويل ،والغاز والطاقة املتجددة،
وال �ط�ي�ران ،واالع �ت �م��اد واخل��دم��ات اال��س�ت���ش��اري��ة يف قطاع
احلالل.
و�أكد لوبيز للم�ستثمرين �أن "الفلبني ال تزال يف م�سار منو
مرتفع حيث توا�صل الدولة خطواتها ال�ستئناف الأن�شطة
االقت�صادية و�سيتم توفري الدعم امل��ايل والإداري امل�ستمر،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ت��داب�ير الت�شريعية الرئي�سية الأخ ��رى
التي من �ش�أنها �أن تخفف قيود اال�ستثمارات الأجنبية يف
القطاعات الرئي�سية".
وقال" :عر�ضنا �أن يكون لدينا اتفاقية لت�شجيع اال�ستثمار
وحمايته ،والتي بد�أناها قبل انت�شار الوباء ون�أمل التو�صل
�إليها يف �أوائل العام املقبل .ومن �ش�أن هذه االتفاقية �أن تعمل
على تعزيز ثقة ال�شركات الإماراتية لال�ستثمار يف الفلبني
التي ن�سعى �إىل تر�سيخ مكانتها كوجهة رائ��دة لال�ستثمار

ول�صناديق الرثوة ال�سيادية".
الرتويج ل�سياحة الطعام
كما توا�صل الوزير لوبيز والوفد الفلبيني مع قادة �أعمال
دول�ي�ين وع��دد م��ن �صناع ال�ق��رار خ�لال ع�شاء يف مهرجان
الطعام الفلبيني الذي ي�ستمر ملدة �أربعة �أ�شهر .ومن �ش�أن
ه��ذا امل �ه��رج��ان �أن ي�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ت�روي��ج جل�ي��ل ج��دي��د من
امل�أكوالت الفلبينية التقليدية عرب ع�شرات املطاعم والفنادق
وحمالت ال�سوبر ماركت ،بالإ�ضافة �إىل "مقهى ماجنروف"
باجلناح الفلبيني "الباجنكوتا" يف �إك�سبو.
جوالت يف �إك�سبو
كما قام الوفد الفلبيني ب�أخذ جولة تعريفية يف جناح الفلبني
"الباجنكوتا" ،وبهذا ال�صدد قال لوبيز" :جناح الفلبني يف
�إك�سبو  2020دب��ي ،يثبت �أن��ه عر�ض ممتاز لتاريخ البالد
الغني وتراثها ،ويقدم الفلبينيني املعا�صرين بني احلا�ضر
وامل�ستقبل".
كما زار الوفد العديد من �أجنحة ال��دول مبا يف ذلك دولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
والواليات املتحدة الأمريكية ،وذلك يف �إطار جهود الدولة
ملوا�صلة تعزيز العالقات الثنائية.
وق��د ق��ام ال��وف��د �أي �� �ض �اً ب��زي��ارة ج�ن��اح م��وان��ئ دب��ي العاملية
ال�شريك لإك�سبو  2020دب��ي ،التي �أ��ش��ارت �إىل خططها
لتطوير امل�ج�م�ع��ات ال�صناعية وامل�ن��اط��ق االق�ت���ص��ادي��ة مع
املوانئ البحرية املتكاملة لتقدمي �أح��دث املرافق واحللول
اللوج�ستية يف الفلبني.

زائر ي�شرتي جواز �سفر �إك�سبو  2020دبي رقم مليون يف زيارته الأوىل عر�ض �إيطايل مبهر للدمى املتحركة يبث احلياة يف �شخ�صيات اجلميلة النائمة يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي -الفجر

و�صل عدد جوازات �إك�سبو املباعة هذا الأ�سبوع �إىل مليون جواز �سفر ،وكان الزائر �إ�سالم فادي هو �صاحب احلظ
ال�سعيد ،حيث قام ب�شراء اجلواز رقم "مليون" خالل زيارته الأوىل مع عائلته ال�صغرية �إىل �إك�سبو.
وح�صل �إ�سالم املقيم يف دبي منذ �سبع �سنوات على �شهادة تثبت �شراءه جلواز ال�سفر رقم مليون ،وقال" :لقد جلبت
زوجتي وطفلتي ال�صغرية �إىل �إك�سبو لن�ستمتع بالأجواء هنا ،والكت�شاف الأجنحة الرائعة ،و�س�أبد�أ بجناح بلدي
م�صر ،ومن ثم جناح دولة الإمارات و�أ�سرتاليا ،و�س�أحاول اكت�شاف العديد من الأجنحة قدر امل�ستطاع ،احلقيقة �أن
�إك�سبو  2020حدث رائع ،فالت�صاميم والزينة وكل ما فيه الفت للنظر ،و�أنا �أ�شعر بالذهول مما �أراه اليوم".
ويعترب جواز ال�سفر املكون من � 50صفحة بلونه الأ�صفر املبهج ،والذي يجمع بني تاريخ دولة الإمارات العربية
املتحدة وحا�ضرها احلديث ،من �أكرث الهدايا التذكارية مبيعا يف موقع احلدث الدويل ،كما �أنه ي�شجع الزوار على
اكت�شاف �أكرب عدد ممكن من الأجنحة ،ليح�صلوا على الأختام اخلا�صة بكل جناح.

•• دبي– الفجر

قدمت جمموعة كارلو كوال وفيجلي الإيطالية ال�شهرية عر�ضاً
للدمى املتحركة لواحدة من �أف�ضل الق�ص�ص اخليالية املحبوبة
يف العامل "الأمرية النائمة"  ،يف مركز دبي للمعار�ض ب�إك�سبو
 2020دبي .وا�ستمتع اجلمهور ب�أداء م�ؤثر ملحركي الدمى
الإيطاليني الذين بثوا احلياة يف �شخ�صيات خرافية ال ُتن�سى،
�إ�ضافة �إىل املو�سيقى الكال�سيكية املبهرة والت�صاميم املميزة
للديكور اخل��ا���ص مب�شاهد امل�سرحية ،فيما قدمت املجموعة
مل�ستها اخل��ا� �ص��ة ب� ��إدخ ��ال ت �ع��دي�لات ط�ف�ي�ف��ة ع�ل��ى "اجلميلة
النائمة" احلكاية العاملية املحبوبة.

اخ�ت�ت��م ال�ع��ر���ض ال ��ذي نظمه اجل �ن��اح الإي �ط��ايل ،مب ��رور مرح
للدمى املتحركة التي متثل �شخ�صيات من احلكايات ال�شهرية
عاملياً� ،أمام اجلمهور ،مثل �سندريال ،واجلميلة والوح�ش ،وذات
ال��رداء الأح�م��ر �أو املعروفة بليلى وال��ذئ��ب ،وبينوكيو ،وروبن
ه��ود ،وبيا�ض الثلج (�سنو واي ��ت) والأق� ��زام ال�سبعة ،وغريها
من ال�شخ�صيات املحببة�ُ .صمم اجلناح الإيطايل الذي ي�شغل
م�ساحة  3500م�تر م��رب��ع ب��ارت�ف��اع  25م�ت�راً ،يف ��ص��ورة 3
هياكل ل�سفن مقلوبة ،تغطي �سقف املبنى ،منت�صبة فوق �أعمدة
طويلة ،يحمل كل منها لونا من �أل��وان علم �إيطاليا الثالثة،
الأخ�ضر والأبي�ض والأحمر ،وتبدو من �أعلى مثل زهرة بثالث
بتالت متفتحة.
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التهاب املفا�صل ال�صديف هو �شكل من �أ�شكال التهاب
املفا�صل الذي ي�صيب عادة الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ال�صدفية ،وهي حالة حتتوي
على بقع حمراء من اجللد تعلوها ق�شور
ف�ضية.
وعلى الرغم من عدم وجود عالج اللتهاب املفا�صل
ال�صديف� ،إال �أن النظام الغذائي ميكن �أن يلعب دورا مهما
يف �إدارة االلتهاب ،وبالتايل منع حدوث نوبات م�ؤملة.

Tuesday

23

�أطعمة حمددة ميكنها �إدارة �شدة وتواتر �أعرا�ض التهاب املفا�صل ال�صديف
واحمرارها.
وت�شمل الأطعمة الغنية ب�أوميغا  3الأ�سماك الدهنية،
مثل الرجنة واملاكريل وال�سلمون ،والأع���ش��اب البحرية
وزيت بذور الكتان.

ويف حني �أن بع�ض الأطعمة ميكن �أن تخفف الأعرا�ض،
ميكن �أن ي�ؤدي البع�ض الآخر �إىل تفاقم عالمات املر�ض
املزمن ب�شكل ملحوظ.
ويف التهاب املفا�صل ال�صديف ،قد ت�صبح املفا�صل امل�صابة
طرية ومنتفخة و�صلبة ،وع��ادة ما تكون الأعرا�ض �أ�سو�أ
الفواكه واخل�ضروات عالية م�ضادات الأك�سدة
يف ال�صباح.
وح� ��ددت جمعية ال���ص��دف�ي��ة ب�ع����ض الأع ��را� ��ض ال�شائعة وجدت درا�سة �أجريت عام � 2018أن العديد من امل�صابني
بالتهاب املفا�صل ال���ص��ديف لديهم ح��ال��ة منخف�ضة من
للحالة ،والتي ت�شمل:
م �� �ض��ادات الأك �� �س��دة ،م��ا ي���ش�ير �إىل �أن ن�ق����ص م�ضادات
انتفاخ الأ�صابع ب�شكل ي�شبه ال�سجقالأك�سدة مرتبط بزيادة ن�شاط املر�ض ومدته.
الأمل والتورم فوق الأوتاروم �� �ض��ادات الأك �� �س��دة ه��ي م��ر ّك �ب��ات ت�ق�ل��ل م��ن الإجهاد
تغريات الأظافر (ثقوب �أو حفر على �سطح الظفر)الت�أك�سدي ال�ضار ومن االلتهابات املزمنة.
نطاق منخف�ض من احلركاتوت�شمل �أف�ضل امل�صادر الغذائية مل�ضادات الأك�سدة التوت
التعب العامالأ� �س ��ود ،واخل�ضروات
وقالت ليزا يونغ� ،أ�ستاذة التغذية يف جامعة نيويورك:
ال� � � � ��ورق � � � � �ي� � � � ��ة،
"الرتكيز على ت�ن��اول الأط�ع�م��ة الكاملة غ�ير امل�صنعة
واملك�سرات،
واحلد من كمية الأطعمة امل�صنعة �أو الأطعمة املكررة التي
والتوابل
تتناولها هو �أف�ضل نهج .وهناك بالت�أكيد بع�ض مبادئ
النظام الغذائي التي ت�ساعد جميع املر�ضى ،ولكن عليك
�أن جتد واحدا عمليا وم�ستداما .هذا ،جنبا �إىل جنب مع
الأدوية والعالجات التقليدية التي ميكن �أن تقطع �شوطا
طويال يف ال�سيطرة على الأعرا�ض".
ويف م��ا ي�ل��ي ب�ع����ض الأط �ع �م��ة ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت���س��اع��د يف
تخفيف �أعرا�ض احلالة:
�أوميغا  3امل�ضادة لاللتهابات
تلعب الأط�ع�م��ة امل���ض��ادة لاللتهابات دورا
م�ه�م��ا يف تقليل ال �ن��وب��ات امل ��ؤمل��ة التي
ي�سببها التهاب املفا�صل ال�صديف.
ووج � ��دت ب�ع����ض ال ��درا�� �س ��ات �أن
�أح �م��ا���ض �أوم �ي �غ��ا  3الدهنية
ميكن �أن تقلل من ن�شاط
امل ��ر� ��ض ورق ��ة
املفا�صل

املطحونة املجففة ،وال�شوكوالتة الداكنة.
كل احلبوب
تو�صلت الأبحاث �إىل وج��ود �صلة بني ال�سمنة ومقاومة
الإن �� �س��ول�ي�ن واالل� �ت� �ه ��اب امل ��زم ��ن ،م ��ا ي �ج �ع��ل م ��ن املهم
للأ�شخا�ص امل�صابني بالتهاب املفا�صل ال�صديف التحكم يف
وزنهم و�سكر الدم لديهم.
وحتتوي احلبوب الكاملة على الأل�ي��اف وامل��واد الغذائية
ال�ت��ي يتم ه�ضمها ب�ب��طء ،م��ا ي�ساعد على منع طفرات
الإن �� �س��ول�ين واحل �ف��اظ ع�ل��ى م���س�ت��وي��ات ال���س�ك��ر يف الدم
ال�صحية.وت�شمل الأطعمة الغنية باحلبوب الكاملة القمح
الكامل وال��ذرة وال�شوفان الكامل والكينوا والأرز البني
والأرز الربي.
ما يجب تفاديه:
اللحوم امل�صنعة
حت �ت��وي ال�ل�ح��وم امل�صنعة ع�ل��ى ده ��ون م�شبعة معروفة
بت�سببها يف تفاقم االلتهاب.
و�أظهرت الدرا�سات �أن الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم
امل�صنعة واحل�م��راء تظهر م�ستويات عالية من عالمات
االل �ت �ه��اب م�ث��ل �إن�ت�رل��وك�ي�ن  ،6ب��روت�ي�ن ��س��ي التفاعلي
والهومو�سي�ستني.
الأطعمة التي حتتوي على الغلوتني
ربطت بع�ض الأبحاث الغلوتني بزيادة االلتهاب وت�شري
�إىل �أن اخللو من الغلوتني قد يخفف من �أعرا�ض التهاب
املفا�صل ال�صديف.
ومي�ك��ن ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ال�غ�ل��وت�ين يف منتجات اخلبز
واملخبوزات واملعكرونة وكذلك يف مكونات تتبيالت
ال�سلطة وال�صل�صات وخلطات التوابل.
الألبان
وجدت بع�ض الدرا�سات �أن �أولئك الذين يعانون من
التهاب املفا�صل ال�صديف قد ال يتحملون منتجات
الألبان لأنهم يعانون من نق�ص
يف الإنزمي الالزم له�ضمها.
و�أ� �س��و�أ �سبب هو احلليب� ،إذ
ق��د ي�ح�ت��وي ع�ل��ى هرمونات
وم���ض��ادات حيوية ميكن �أن
ت�ؤثر على اال�ستجابة املناعية
للج�سم.

كيف ميكن للكافيني �أن يقلل من خطر الإ�صابة بال�سرطان!؟
قد يكون لفنجان قهوتك ال�صباحية فوائد �صحية �أكرث مما تعتقد ،حيث ميكن للكافيني �أن يقلل من
خطر �إ�صابتك بال�سرطان و�أمرا�ض �أخرى ،فكيف يتحقق ذلك؟.
يعد الكافيني املنبه الأكرث ا�ستهالكا يف العامل ،وهذا لي�س مفاجئا نظرا لقدرته على زيادة اليقظة
وتخفيف التعب وحت�سني الرتكيز .ولكن ،ميكن �أن يكون له �أي�ضا ت�أثري �إيجابي على �صحتك العامة،
ما يقلل من فر�صة الإ�صابة ب�أمرا�ض تغري حياتك.
ال�سرطان
ثبت �أن للكافيني بع�ض الت�أثريات على الإ�صابة ب�سرطان الفم واحللق.
ويف درا��س��ة �أج��ري��ت على �أك�ثر من � 900أل��ف م�شارك ،ك��ان الرجال
والن�ساء الذين �شربوا �أربعة �أكواب �أو �أكرث من القهوة يف اليوم� ،أقل
عر�ضة للوفاة من �سرطانات الفم بن�سبة  ،49٪مقارنة ب�أولئك الذين
مل ي�شربوا القهوة �أو �شربوها من حني لآخر.
كما رُبط باحلماية من تكرار الإ�صابة ب�سرطان الثدي ،وتقليل خطر

الإ��ص��اب��ة ب�سرطان الربو�ستات ،وتقليل خماطر الإ��ص��اب��ة ب�سرطان
بطانة الرحم.

فنجان واحد من القهوة� ،أظهروا زيادة بن�سبة  17%يف خطر الإ�صابة
بالنوع الثاين من مر�ض ال�سكري.ومع ذلك ،ف�إن �أ�سباب االرتباط غري
وا�ضحة .وقد يكون ب�سبب انخفا�ض ح�سا�سية الأن�سولني ،ما يعني �أن
اجل�سم ال ي�ستخدم الأن�سولني املنتج بكفاءة.

داء ال�سكري النوع 2
�أظهرت �إحدى الدرا�سات طويلة املدى �أن زيادة تناول القهوة ب�أكرث
من كوب واحد يوميا على مدار �أربع �سنوات ،ميكن �أن يقلل من خطر ال�سكتة الدماغية
وجدت درا�سة يف عينة من �أكرث من  34000امر�أة يف ال�سويد لي�س
الإ�صابة بالنوع الثاين من مر�ض ال�سكري بن�سبة واحد باملائة.
كما �أظهر �أن �أولئك الذين خف�ضوا ا�ستهالكهم اليومي ب�أكرث من لديهن تاريخ من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية� ،أن لديهن خطر
�أقل بن�سبة � 22إىل  25%للإ�صابة ب�سكتة دماغية �إذا �شربن �أكرث
من فنجان قهوة واحد يف اليوم.وعالوة على ذلك ،وجدت الدرا�سة �أن
عدم �شرب القهوة على الإطالق ميكن �أن يكون مرتبطا بزيادة خطر
الإ�صابة ب�سكتة دماغية.
ح�صى الكلى
حللت درا�سة �أجريت على  217883م�شاركا ،العالقة بني تناول
الكافيني وخطر الإ�صابة بح�صوات الكلى .وتبني �أن �أولئك الذين
تناولوا امل��زي��د م��ن الكافيني ك��ان��وا �أق��ل عر�ضة للإ�صابة بح�صوات
الكلى.ومع ذلك ،مل يتم �إجراء البحوث على نطاق وا�سع ،لذلك هناك
حاجة �إىل املزيد ملعرفة ما �إذا كان هناك ارتباط بني ح�صوات الكلى
وا�ستهالك الكافيني.
ما هي خماطر ا�ستهالك الكافيني؟
يف حني �أن هناك ثروة من الأبحاث ت�شري �إىل �أن الكافيني مفيد� ،إال
�أنه ميكن �أن يكون له �أي�ضا بع�ض الآثار ال�ضارة على اجل�سم.
ويعد �إدم��ان الكافيني م�شكلة �صحية معروفة وميكن �أن ي�سبب لك
�أعرا�ض االن�سحاب.كما �أن��ه مرتبط ب�شكل �شائع بحاالت مثل الأرق
واالكتئاب ،وهناك بع�ض الأدل��ة التي ت�شري �إىل �أن��ه ميكن �أن ي�سبب
م�شاكل يف اخل�صوبة لدى الن�ساء.
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دبي ت�ضم  235رخ�صة عاملة يف جمال �صناعة وجتارة ال�سفن والقوارب

ماجد عبيد الفال�سي :الباخرة اخل�شبية الإماراتية عبيد ح�صلت على لقب �أكرب باخرة خ�شبية عربية يف العامل عام 2020
•• دبي-الفجر:

متثل �صناعة ال�سفن والقوارب واحدة من ال�صناعات
ال�ت��ي ا�شتهرت يف ال��دول��ة منذ م�ئ��ات ال�سنني حني
كانت الو�سيلة الوحيدة لنقل الب�ضائع وامل�سافرين
ول�لات���ص��ال ب��ال��دول امل �ج��اورة وم��د ج�سور التجارة
واجل ��وار .و�أف ��اد تقرير ��ص��ادر ع��ن قطاع الت�سجيل
والرتخي�ص التجاري يف دائرة االقت�صاد وال�سياحة
ب��دب��ي �أن �إج �م��ايل ع��دد ال��رخ����ص الفعالة يف جمال
�صناعة وجتارة القوارب ب�إمارة دبي لليوم ي�صل �إىل
 235رخ�صة ت�ضم عدد من الأن�شطة وهي :ن�شاط
«جت��ارة ال�سفن وال�ق��وارب» ب�إجمايل  177رخ�صة،
ون�شاط «�صناعة ال�ق��وارب» ( 39رخ�صة) ،ون�شاط
«�صناعة ال�سفن والقوارب اخل�شبية» ( 19رخ�صة).
وت ��ؤك��د الأرق � ��ام م ��دى اه�ت�م��ام ال �ق �ي��ادة واحلكومة
وامل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة ب�ه��ذا ال�ق�ط��اع احل �ي��وي ،كون
جتارة و�صناعة القوارب ت�شكل مهنة وطنية قدمية
ومنطاً من �أمناط معي�شة �أبناء الإم��ارات ،خ�صو�صاً
الأجداد الذين اعتمدوا على مدى حقبة طويلة من
الزمن على هذه ال�صناعة املحلية� ،إ�ضافة �إىل �صيد
ال�سمك والتجارة البينية واخلارجية ،وكانت م�صدراً
رئي�ساً من م�صادر رزقهم.
و�سلط التقرير ال�ضوء على توزيع الرخ�ص الفعالة
يف جم��ال �صناعة وجت ��ارة ال �ق��وارب ح�سب املناطق
الرئي�سية يف �إمارة دبي ،وكانت احل�صة الكربى ملنطقة
بر دبي ب�إجمايل  182رخ�صة ،ومن ثم منطقة ديرة
مبجموع  53رخ�صة ،و�أما بالن�سبة لتوزيع الرخ�ص

لأعلى مناطق فرعية فكانت كالتايل :اجلداف ،برج
خليفة ،جممع دب��ي لال�ستثمار الأوىل ،الكرامة،
الرب�شاء الأوىل ،بور �سعيد ،القوز ال�صناعية الثالثة،
نايف ،وعود ميثاء.
و�أ�شار التقرير �أن ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة
��ش�ك�ل��ت  74%م��ن �إج �م ��ايل ال��رخ ����ص ال�ف�ع��ال��ة يف
جم��ال �صناعة وجت��ارة ال�ق��وارب على ح�سب ال�شكل
ال �ق��ان��وين ،يف ح�ين ا��س�ت�ح��وذت امل��ؤ��س���س��ات الفردية
على  ،14%وال�شركات ذات م�س�ؤولية حم��دودة –
ال�شخ�ص الواحد على  .10%و�ضمت باقي قائمة
الأ�شكال القانونية كل من فروع �شركات /م�ؤ�س�سات
مقرها منطقة حرة ،وفروع ل�شركات مقرها يف �إمارة
�أخرى.
وم ��ن �أب� ��رز امل���ص��ان��ع م��ؤ��س���س��ة ع�ب�ي��د ب��ن ج�م�ع��ة بن
�سلوم ل�صناعة ال�سفن والقوارب اخل�شبية والتي مت
ت�أ�سي�سها يف ال�ستينات علي يد الراحل عبيد جمعة
بن ماجد الفال�سي رحمه اهلل ،ومت ت�سجيلها ر�سمياً
عام � ،1972أي ما يقرب من خم�سون عاماً تقريباً.
ويقول ماجد عبيد الفال�سي� ،صاحب م�ؤ�س�سة عبيد
بحا ًر
بن جمعة بن �سلوم« :ك��ان وال��دي ،رحمه اهللّ ،
و�صانع بواخر �إم��ارات��ي ب��د�أ العمل يف ه��ذه املهنة يف
ع�م��ر ال�ت��ا��س�ع��ة ،وع�ل��م وط ��ور نف�سه وا��س�ت�غ��ل �سفره
بالبحر يف تطوير �صناعة القوارب ،ويف الت�سعينات
دخلنا يف �صناعة اليخوت اخل�شبية ب�أ�شكال حديثة
ومتميزة ،وكنا منفردين يف هذه ال�صناعة وناف�سنا
فيها يخوت عاملية ،حيث قمنا بت�صدير هذه اليخوت
�إىل �إيطاليا وهولندا وفرن�سا».
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و�أ�شار ماجد الفال�سي �أن الباخرة اخل�شبية «عبيد»
ح�صلت ع�ل��ى ل�ق��ب �أك�ب�ر ب��اخ��رة خ�شبية ع��رب�ي��ة يف
ال�ع��امل وذل��ك بعد حتطيمها ال��رق��م القيا�سي وفقا
ملو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية .وا�ستغرق العمل
على تلك الباخرة ما يقرب من � 4سنوات وعمل على
تنفيذها م��ا ي��زي��د ع��ن  25ع��ام�لا ،وب�ل��غ ارتفاعها
�أك�ثر من  11م�تراً ووزنها �أك�ثر من  2500طن،
ح�ي��ث ��ش�ك�ل��ت �أك�ث�ر م��ن  1700ط��ن م��ن اخل�شب
ونحو  800طن من احلديد ،وهي قادرة على �شحن
حمولة ت�صل �إىل �أكرث من � 6آالف طن.
و�أكد ماجد عبيد الفال�سي ب�أن نيته مل تكن حتقيق
الإجن � ��از ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ال �ل �ق��ب ال �ع��امل��ي وح�سب،

خالل ا�ستقبال وفد �صناعي من والية برادي�ش

و�إمن��ا �إكراماً لوالده الراحل عبيد جمعة بن ماجد
الفال�سي ،حيث قال« :عمل والدي �شخ�صياً يف مهنة
��ص�ن��اع��ة ال �ب��واخ��ر ط ��ول ع �م��ره .ه ��ذه ال �ب��اخ��رة هي
تقديري له ولدولتي الإمارات التي تطمح دائماً لأن
تكون يف ال�صدارة ويف مقدمة دول العامل يف خمتلف
امل �ج��االت .وي�سعدين ر�ؤي ��ة �شغف ول��دي جت��اه هذه
احل��رف��ة ،فهو ي��رى ما �أق��وم به وع��رف ما ك��ان جدّه
ي�ق��وم ب��ه ،والأه ��م ،ه��و رغبته يف مت��ري��ر ه��ذه املهنة
الأ�صيلة �إىل الأجيال التالية .ونتمنى �إن�شاء متحف
�أو وتنظيم ور���ش لتعليم ال�شباب وخا�صة الأجيال
ال �ق��ادم��ة م�ه�ن��ة �أج ��داده ��م لأن ��ش�ع��ارن��ا ه��و ’مهنة
الأجداد يتوارثها االحفاد‘“.

غرفة ال�شارقة ت�ستعر�ض مع الهند جماالت اال�ستثمار يف
تكنولوجيا املعلومات والزراعة وال�سياحة والنقل واخلدمات اللوج�ستية
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة مع
وفد �صناعي من والية �أوتار برادي�ش من
جمهورية الهند ،العالقات االقت�صادية
امل���ش�ترك��ة و��س�ب��ل ت�ع��زي��ز دور القطاعات
ال �� �ص �ن ��اع �ي ��ة وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وال �ه �ي �ئ ��ات
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف ظ ��ل ال� �ت� �ع ��اون املثمر
والب ّناء بني البلدين ال�صديقني ،ف�ضال
ع��ن ت�ب��ادل الآراء ووج �ه��ات النظر حول
كيفية اال�ستفادة م��ن اخل�ب�رات املتوفرة
ل ��دى ك��ل ج��ان��ب ،مب��ا ي���س�ه��م يف �إقامة
م�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة يف قطاعات
تكنولوجيا املعلومات والزراعة وال�سياحة
والنقل واخلدمات اللوج�ستية .جاء ذلك
خالل اللقاء الذي انعقد �أم�س (الإثنني)
يف مقر الغرفة بني �سعادة عبد اهلل �سلطان
العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة ،و�سعادة �شري ماني�ش
ت �� �ش��وه��ان م��دي��ر ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي يف
حكومة والية �أوتار برادي�ش رئي�س الوفد
وم�ن��دوب��ون ع��ن ع��دد م��ن القطاعات من
حكومة ال��والي��ة ،وح�ضر ال�ل�ق��اء �سعادة
الدكتور �سلطان املال ع�ضو جمل�س �إدارة
غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ،وفاطمة
خ�ل�ي�ف��ة امل �ق��رب م��دي��ر �إدارة العالقات
ال��دول�ي��ة بالغرفة ،وع�ل��ي اجل��اري مدير
مركز ال�شارقة لتنمية ال���ص��ادرات ،ومي
�سلطان ب��ن ه��ده ال�سويدي رئي�س ق�سم
ال�شراكات والتعاون الدويل.

م�شاريع ا�ستثمارية
ورح��ب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
ب��ال��وف��د ال �ه �ن��دي ،م���ش�يرا �إىل �أن �إم ��ارة
ال�شارقة ودول��ة الإم��ارات عموما ترتبط
ب �ع�لاق��ات ث�ن��ائ�ي��ة ت��اري �خ �ي��ة م�ت�ي�ن��ة مع
جمهورية الهند و�شهدت نقلة نوعية كبرية
يف املجاالت كافة خالل ال�سنوات املا�ضية
م��دع��وم��ة ب� � ��إرادة م���ش�ترك��ة م��ن قيادتي
البلدين ،م��ؤك��دا حر�ص غرفة ال�شارقة
على تر�سيخ هذه العالقات ودفعها نحو
�آف��اق �أرح��ب ،من خ�لال ال�سعي امل�شرتك
نحو بناء مزيد م��ن التوا�صل والتعاون
وتنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة بني
جمتمعي الأع �م��ال الإم��ارات��ي والهندي
تخدم م�صالــــــح البلديـــــــن ال�صديقيــــــــن

وت �ق��وده��ا نحــــو مزيـــــــد م��ن النمـــــــــو
واالزدهــــــــار.
وا�ستعر�ض العوي�س �أم��ام الوفد الهندي
الزائر الفر�ص اال�ستثمارية التي توفرها
ال�شارقة ل��رج��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين
الأج� ��ان� ��ب ك �م��رك��ز اق �ت �� �ص��ادي �إقليمي
متميز وما تقدمه من خدمات لوج�ستية
متطورة ونظام م�صريف رائد وت�شريعات
وق �ـ �ـ��وان�ين م���ش�ج�ع��ة وب �ن �ي��ة حت�ت�ي��ة وفق
�أرق � ��ى امل��وا� �ص �ف��ات ال �ع��امل �ي��ة ،الف �ت��ا �إىل
ح��ر���ص ال �غ��رف��ة ع�ل��ى دع ��م امل�ستثمرين
ب �ك��اف��ة ال �� �س �ب��ل وت��ذل �ي��ل ال �ع��وائ��ق التي
ت��واج�ه�ه��م وت��وف�ير ح��زم��ة م��ن احلوافز
والت�سهيالت ،وداع�ي��ا ال�شركات الهندية
�إىل امل�شاركة يف الفعاليات التي ينظمها

م��رك��ز �إك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة ال�ت��اب��ع للغرفة
واالط �ل��اع ع�ل��ى �أج �ن��دة امل��رك��ز احلافلة
ب��امل�ع��ار���ض املتخ�ص�صة وامل�ت�ن��وع��ة التي
ت �ل �ب��ي ت �ط �ل �ع��ات ال �� �ش��رك��ات ال �ه �ن��دي��ة يف
ال��و��ص��ول �إىل الأ�ســـواق العاملية ،ف�ضال
عن الأن�شطة التي ت�شهدها الإمارة والتي
ت�صل �إىل نحو �أربعة �آالف فعالية ون�شاط
متنوع خالل العام يف كافة مدن ومناطق
ال�شارقة.
متانة العالقات
م��ن ج��ان�ب��ه �أث �ن��ى ��س �ع��ادة � �ش��ري ماني�ش
ت�شوهان على متانة ال�ع�لاق��ات القائمة
ب�ين ال�ه�ن��د والإم� � ��ارات م���ش�ي��دا مب�سرية
التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها ال�شارقة

وما حققته من تطور اقت�صادي ،م�ؤكدا
ح ��ر� ��ص ب� �ل��اده ع �ل��ى ت �ط��وي��ر عالقات
ال�ت�ع��اون م��ع �إم ��ارة ال�شارقة و��ص��وال �إىل
تعزيز حركة التبادل التجاري واال�ستثمار
املتبادل..
الف �ت��ا �إىل م ��ا ت��زخ��ر ب ��ه والي � ��ة �أوت � ��ار
ب��رادي ����ش م ��ن م �ق��وم��ات ا� �س �ت �ث �م��اري��ة يف
ال �ع��دي��د م��ن ال�ق�ط��اع�ـ�ـ��ات االقت�صادية،
حيث تعد من �أك�بر الأ��س��واق يف الهند �إذ
يتجاوز عدد �سكانها  240مليون ن�سمة،
كما تعترب من �أكرب املناطق ال�سياحية يف
الهند وحتتل املرتبة الثانية يف �سهولة
مم��ار��س��ة الأع �م ��ال ،ك�م��ا ت���ص��در الوالية
منتجاتها ل ��دول ��ش��رق الأو� �س��ط و�آ�سيا
و�إف��ري �ق �ي��ا ال��س�ي�م��ا مت �ي��زه��ا يف �صناعة
الغذاء وتكنولوجيا املعلومات ،والقما�ش
وال��زراع��ة� ،إىل جانب ال��دف��اع والطريان
املدين والع�سكري.
ويف ختام الزيارة تبادل اجلانبان الدروع
ال �ت��ذك��اري��ة ،ك�م��ا �أع� ��رب ال��وف��د الهندي
ع��ن �إع �ج��اب��ه ب �ج��ودة ون��وع �ي��ة املنتجات
ال�صناعية املحلية ،موجهني دعوة لغرفة
ال���ش��ارق��ة ل��زي��ارة والي ��ة �أوت � ��ار برادي�ش
وال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ف��ر���ص اال�ستثمارية
املتاحة ونقلها ملجتمع الأعمال الإماراتي،
ف �� �ض�لا ع ��ن زي� � ��ارة اجل� �ن ��اح ال �ه �ن��دي يف
م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة ال ��ذي يج�سد
احل �� �ض��ارة ال �ه �ن��دي��ة وي��و� �ض��ح جم ��االت
التعاون امل�شرتكة مع الإمــارات وال�شارقة
على وجه اخل�صو�ص.

ّ
ّ
تربيد توقع اتفاقية �شراكة مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية للتو�سع يف الهند
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي «تربيد»( ،رم��ز التداول
يف � �س��وق دب��ي امل ��ايل  ،)Tabreedع��ن ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة �شراكة
ا�سرتاتيجية م��ع م�ؤ�س�سة التمويل ال��دول�ي��ة ،ع�ضو يف جمموعة
البنك الدويل و�أكرب م�ؤ�س�سة �إمنائية عاملية يركز عملها على القطاع
اخلا�ص يف الدول النامية .ا�ستثمرت م�ؤ�س�سة التمويل الدويل منذ
ت�أ�سي�سها عام � 1956أكرث من  321مليار دوالر �أمريكي يف الدول
النامية.
وي�شمل نطاق ال�شراكة اجلديدة ملكية «تربيد الهند» ،وهي �شركة
فرعية تابعة ل�شركة «تربيد» يجري حالياً نقلها �إىل �شركة قاب�ضة
جديدة مق ّرها يف �سنغافورة مملوكة بواقع  ٪75ل�شركة «تربيد»

و ٪25مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية� .ستت�أ�س�س ال�شركة القاب�ضة بالتزام
�أويل م��ن ال�شركاء بقيمة  100مليون دوالر �أم��ري�ك��ي ،و�ستعمل
على اال�ستثمار يف م�شاريع تبلغ قيمتها ما يقرب من  400مليون
دوالر خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة .وت�سعى ال�شركة اجلديدة
�إىل توفري ما يقرب من  100،000طن تربيد خلدمة عدد من
امل�شاريع ال�صناعية والتجارية ،بالإ�ضافة �إىل وجهات الت�سوّق وجتارة
التجزئة يف الهند.
واتفقت «تربيد» وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية على معايري لتحديد
�أهلية اال�ستثمار ،والتي ت�شمل متط ّلبات �صارمة خا�صة باحلوكمة
وامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية جلميع امل�شاريع يف تلك الدول،
كما �ستعمل امل�ؤ�س�سة على الإعالن عن الإف�صاحات العامة املتع ّلقة
بالبيئة واال�ستدامة قبل اال�ستثمار يف �أي م�شروع.

دبي للمواد البرتولية جتري عمليات تفتي�ش على مركبات توزيع �أ�سطوانات غاز البرتول امل�سال
•• دبي -وام:

ق��ام��ت جل�ن��ة ت� ��داول امل� ��واد البرتولية
يف �إم ��ارة دب��ي برئا�سة املجل�س الأعلى
ل �ل �ط��اق��ة يف دب� ��ي ب �ح �م�لات تفتي�شية
م�شرتكة على مركبات توزيع �أ�سطوانات
الغاز البرتويل امل�سال  LPGيف مناطق
خمتلفة يف دب��ي ب�ه��دف تنظيم تداول
وتوزيع �أ�سطوانات غاز البرتول امل�سال
و�ضمان �أعلى معايري ال�سالمة والأمن.
ومت بعد عمليات التفتي�ش �إي�ق��اف عدد
م��ن ال���ش��رك��ات املخالفة ل�ق��رار املجل�س
الأع �ل��ى للطاقة رق��م  3ل�سنة 2021
وامل �ت �ع �ل��ق ب �� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م ت � � ��داول غاز
البرتول امل�سال يف �إمارة دبي ومت �ضبط
ع��دد من املركبات املخالفة مبا يف ذلك
ت��داول �أ�سطوانات غ��از ال�ب�ترول امل�سال
بدون ت�صريح �ساري املفعول من املجل�س
الأع� �ل ��ى ل�ل�ط��اق��ة وح� �ي ��ازة �أ�سطوانات
غ� ��از ال� �ب�ت�رول امل �� �س��ال غ�ي�ر املطابقة
للموا�صفات املعتمدة يف الدولة وحيازة
�أخ�ت��ام م��زورة مل�صانع تعبئة معتمدة يف
دبي.

وق � ��ال م �ع ��ايل � �س �ع �ي��د حم �م��د الطاير
نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف
دب��ي �إن ال �ه��دف ال��رئ�ي���س��ي م��ن �إ�صدار
ال�ق��رار رق��م  3ل�سنة  2021هو و�ضع
الإط � ��ار ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي واال�سرتاتيجيات
والت�شريعات لتوزيع غاز البرتول امل�سال
وم�شتقاته يف �إمارة دبي ليكون متوافقاً

مع �أعلى املعايري العاملية يف هذا املجال
�إ��ض��اف��ة �إىل تنظيم مم��ار��س��ات الأعمال
وتطبيق �أعلى املعايري العاملية يف الأمن
وال�سالمة و�ضمان تداول غاز البرتول
امل �� �س��ال م��ن ن �ق��ل وت �خ��زي��ن وت ��وزي ��ع يف
الإم ��ارة طبقاً للموا�صفات املعتمدة يف
ال��دول��ة .و� �ش��دد ع�ل��ى �أه�م�ي��ة احلمالت

التفتي�شية بالتعاون مع اجلهات املعنية
وذلك حلماية امل�ستهلكني والأف��راد من
االن �ت �ه��اك��ات يف ه ��ذا ال �ق �ط��اع احليوي
املهم .من جانبه قال �سعادة �أحمد بطي
املحريبي الأمني العام للمجل�س الأعلى
للطاقة رئي�س جلنة دب��ي لتداول املواد
ال �ب�ترول �ي��ة« :ن� ��ود �أن ن �ت �ق��دم بال�شكر

للجهات امل�شاركة يف احلمالت التفتي�شة
ك��لٍ م��ن �شرطة دب��ي وب�ل��دي��ة دب��ي هيئة
ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات ودائ ��رة االقت�صاد
وال �� �س �ي��اح��ة وال� ��دف� ��اع امل � ��دين ووزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ووزارة
املوارد الب�شرية والتوطني وغاز الإمارات
و�إمارات و�أدنوك».

�أبوظبي تطلق  5جوالت �سياحية
افرتا�ضية �صوتية جديدة

•• �أبوظبي -وام:

�أطلقت دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي  5جوالت �سياحية افرتا�ضية
جديدة م�صحوبة بتعليق �صوتي ،وذلك لإتاحة املجال �أمام املجتمع املحلي
وال��زوار ال�ستك�شاف التجارب ال�سياحية والثقافية والرتاثية الأ�صيلة يف
خمتلف �أنحاء الإمارة.
وت��وف��ر امل�ب��ادرة �أول  25,000عملية تنزيل للجوالت اجل��دي��دة جماناً
لتمنح اجلمهور فر�صة االنطالق يف جوالت ذاتية ب�صحبة تعليق �صوتي
يرافقهم يف �أرج ��اء العا�صمة �أب��وظ�ب��ي ومنطقتي ال�ع�ين وال�ظ�ف��رة وفقاً
ملواعيدهم وجداول ارتباطاتهم عرب تطبيق  ،VoiceMapمع حمتوى
جذاب ي�سرد حكايات مل ترو بعد عن الإمارة وتراثها الثقايف ،وهو ما يجعل
معاملها ومقوماتها ال�سياحية يف متناول اجلميع �سواء الذين يتطلعون
لإث ��راء معلوماتهم ع��ن وج�ه��ة �إق��ام�ت�ه��م �أو ال ��زوار ال��راغ�ب�ين يف خو�ض
مغامراتهم اخلا�صة بعيداً عن اجلوالت ال�سياحية التقليدية.
وتت�ضمن الأدل��ة ال�صوتية جولة �أف��ق �أبوظبي ،وجولة ال�تراث احلديث
يف و�سط مدينة �أبوظبي ،وجولة احل�صن للفن املعماري ،وجولة البيئة
الطبيعية وال�ت��اري��خ يف ال�ع�ين ،وج��ول��ة ق�لاع ل�ي��وا .وت��أخ��ذ ه��ذه اجلوالت
امل�ستخدم يف رح�ل��ة ب�ين ما�ضي الإم ��ارة ال�ع��ري��ق وح��ا��ض��ره��ا امل���ش��رق ،مع
قنوات رقمية تفاعلية لال�ستك�شاف والتعلم وامل�شاركة ،والتي ت�شتمل على
معلومات غري متوفرة يف جتارب �أخرى .ويندرج �إطالق اجلوالت ال�صوتية
اجلديدة �ضمن جهود الدائرة لتطوير جتارب رقمية متنح اجلمهور فر�صة
اال�ستمتاع باملعامل ال�سياحية والثقافية اال�ستثنائية يف العا�صمة الإماراتية
ب�سهولة بغ�ض النظر عن اعتبارات الزمان واملكان .وتنفرد اجلوالت بجودة
وتنوع املحتوى واملعلومات التي تزود املجتمع املحلي والزوار بدليل �صوتي
ي�سلط ال�ضوء على تاريخ الإمارة وتراثها الثقايف احلديث ب�أ�سلوب مبتكر
وغري م�سبوق ،م�ستقطب ًة فئات �أو�سع من امل�ستخدمني للتعرف عن قرب
على املقومات ال�سياحية الرائعة يف �أبوظبي والعني والظفرة .وعقب تنزيل
اجلوالت ال�صوتية من تطبيق  ،VoiceMapميكن بدء و�إيقاف وا�ستئناف
اجلولة يف �أي وقت دون احلاجة لالت�صال بالإنرتنت� ،إذ �إن هذه التجربة
رقمية بالكامل ..وتعتزم الدائرة طرح املزيد من اجلوالت ال�صوتية تغطي
معامل �أخرى يف الإمارة.

هيئة النقل – عجمان تنقل زوار معر�ض
اك�سبو  2020بالتعاون مع  RTAدبي

•• عجمان -الفجر:

حر�صت هيئة النقل – عجمان ،على حتقيق �أعلى م�ستويات اجلاهزية
واال�ستعداد مل�ستخدمي حافالت النقل العام وفق اف�ضل املمار�سات واحدث
اخلدمات والت�سهيالت لرحالت خط اك�سبو  ٢٠٢٠انطالقا من املحطة
الرئي�سية يف عجمان  ،وج��اء ذلك خالل اليوم الوطني بنا ًء على الطلب
املتزايد للخدمة ،حيث �سعت الهيئة �إىل م�ساندة هيئة الطرق واملوا�صالت
دب��ي ،من خالل توفري  ٣حافالت للنقل العام خلدمة اجلمهور ومبعدل
خم�س رحالت يومياً  ،لنقل زوار املعر�ض من عجمان �إىل موقع احلدث.
وك�شف املهند�س �سامي علي اجلالف املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املوا�صالت
العامة والرتاخي�ص بهيئة النقل عجمان� :أن الهيئة حري�صة علىى توفري
الدعم اللوج�ستي لل�شركاء اال�سرتاتيجني بهدف تعزيز املعايري العاملية
للنقل اجلماعي و�ضما ًنا لأ�ستمرارية االع�م��ال و احل��ر���ص على و�صول
رح�ل�ات زوار اك�سبو �ضمن ال��وق��ت امل�ح��دد للرحلة  .و مت�ت��از احلافالت
مب�ستوى ع��الٍ من الأم��ان والرفاهية واجل��ودة وم��زودة مبقاعد مريحة
ومعايري �سالمة عالية ،م�شرياً �إىل �أن الهيئة ت�سعى م��ن خ�لال توفري
حافالت متتاز بجودتها العالية  ،ذلك ل�ضمان راحتهم خالل الرحلة ،حيث
حر�صت الهيئة على �أن تكون و�سائل النقل اجلماعي هي اخليار املف�ضل
لزوار املعر�ض اك�سبو  .٢٠٢٠وقد جاء افتتاح املحطة الرئي�سية تزامنا مع
انطالقة فعاليات معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،و يعد احلدث الأكرث اهمية
يف الدولة � ،ضمن �إطار ال�سعي املتوا�صل من هيئة النقل  -عجمان لتطوير
اخلدمات املقدمة للجمهور وفق ا�سرتاتيجيات طموحة ت�ساهم يف توفري
نقل �آمن وم�ستدام لتحقيق ر�ؤية عجمان .2021

ر�أ�س اخليمة ت�ست�ضيف قمة العرب
للطريان يف ن�سختها التا�سعة

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

تنطلق فعاليات «ق�م��ة ال�ع��رب ل�ل�ط�يران  ، 2022احل��دث ال��رائ��د لقطاع
الطريان يف املنطقة 28 ،فرباير وحتى  2مار�س املقبلني يف مركز احلمرا
العاملي للمعار�ض وامل ��ؤمت��رات يف �إم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة حت��ت �شعار «طريق
القطاع نحو للتعايف» .وجتمع القمة يف ن�سختها التا�سعة نخبة من اخلرباء
العامليني ملناق�شة طريق التعايف يف القطاع بعد جائحة كورونا� ،إ�ضافة �إىل
و��ض��ع اخل�ط��ط ل�ت�ف��ادي العقبات ال�ت��ي ق��د تعرت�ض ال�ق�ط��اع يف امل�ستقبل.
وحت�ظ��ى القمة ب��دع��م وا��س��ع م��ن احل�ك��وم��ات العربية� ،إذ ان�ع�ق��دت دوراتها
ال�سابقة يف بلدان عربية خمتلفة ..وت�ست�ضيف هيئة ر�أ���س اخليمة لتنمية
بدعم من �شركاء القطاع
ال�سياحة دورة  2022للعام الثاين على التوايلٍ ،
الدوليني مثل «�إيربا�ص» ،و»�سي �إف �إم» ،و»العربية للطريان» و»�أكادميية �ألفا
للطريان» وغريها .وحتت مظلتها� ،ستجمع القمة نخبة من خرباء القطاع
ملناق�شة ال��دور ال��ذي �سيلعبه قطاعا ال�ط�يران وال�سياحة يف حتديد م�سار
التعايف واالنتعا�ش االقت�صادي عقب اجلائحة ،وم�شاركة �أف�ضل املمار�سات
واخلطط التي مت و�ضعها لتخطي اجلائحة� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة املرونة التي
�أظهرها القطاع نحو التعايف ..و�ستقدم القمة يف ختامها ورقة عمل ت�ستند
�إىل م��داوالت امل�شاركني .وق��ال فريدريكو فرينانديز ،منظم «قمة العرب
للطريان»« :ي�شهد قطاع الطريان منواً متوا�ص ً
ال ترافقه جمموعة وا�سعة
من التغيريات مثل ب��روز الوجهات اجلديدة والتقنيات احلديثة ،وال �شك
�أن اال�ستدامة من �أبرز العوامل التي ينبغي مراعاتها .وتقدم ’قمة العرب
للطريان‘ من�صة مثالية للوجهات وم�شغلي القطاع وجميع الأطراف املعنية
لاللتقاء وجهاً لوجه وامل�ضي على طريق التعايف الكامل وذل��ك بف�ضل ما
توفره من حوارات مفتوحة جتمع بني القطاعني العام واخلا�ص ..ونتطلع
قدماً للرتحيب بجميع امل�شاركني يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة» .وحتظى «قمة
العرب للطريان» ب�إ�شادة وا�سعة باعتبارها «املن�صة الناطقة بق�ضايا القطاع»،
وامللتقى الأم�ث��ل للقطاعات الرئي�سية الثالثة امل��ؤث��رة يف جم��ال الطريان
وال�سياحة وهي القطاع العام ،والقطاع اخلا�ص ،واملجتمع الإعالمي .
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ثاين الزيودي يبحث فى والية كريال الهندية االرتقاء بالعالقات االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية بني البلدين
•• �أبوظبي-وام:
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العاملية القاب�ضة ت�ستحوذ
على ح�صة الأغلبية يف القدرة

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت ال�شركة العاملية القاب�ضة �أم�س عن ا�ستحواذها على ح�صة �أغلبية يف
�شركة القدرة القاب�ضة.
و�سيمكن اال�ستحواذ ال�شركة العاملية القاب�ضة من تو�سيع حمفظتها يف
جمال العقارات واخلدمات وال�ضيافة ..ومتتلك القدرة القاب�ضة جمموعة
كبرية من العمالء منذ ت�أ�سي�سها يف عام  ،2005مبا يف ذلك خليج املنارة،
وه��و م�شروع متعدد اال�ستخدامات يغطي ح��وايل  52000مرت مربع،
يف �أبوظبي وب��راري عني الفائ�ضة يف العني ،وه��و م�شروع ي�ضم 2500
وحدة �سكنية .كما متتلك ال�شركة حالياً �أكرث من � 12شركة تابعة موزعة
على قطاعات العقارات واخلدمات وال�ضيافة ،واال�ستثمار ،وقطاع النفط،
والغاز.
وق��ال معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن بطي �آل حامد رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة القدرة القاب�ضة“ :متر �شركة القدرة القاب�ضة مبرحلة مهمة
يف تاريخها ،نظ ًرا لكون ال�شركة العاملية القاب�ضة م�ساه ًما رئي�س ًيا ،فنحن يف
و�ضع جيد لت�سريع وتعزيز جميع م�شاريع القدرة يف جميع املجاالت ..حتى
فر�صا ا�ستثمارية فريدة و�سهلت تطوير م�شاريع
الآن ،طرحت ال�شركة ً
خمتلفة تلبي احتياجات ال�سوق املحلية والإقليمية”.
تعمل القدرة القاب�ضة ك�شركة ا�ستثمارية قاب�ضة ..م��ن خالل ال�شركات
التابعة لها ،و تركز �شركة القدرة ا�ستثماراتها و�شراكاتها اال�سرتاتيجية يف
القطاعات الأ�سا�سية على ال�صعيد الوطني ،مثل النفط والغاز ،واخلدمات
امل�صرفية ،والتمويل ..كجزء من ا�سرتاتيجيتها للتنويع ،متتلك ال�شركة
ا�ستثمارات يف �صناعات خمتارة ،مثل العقارات واخلدمات وال�ضيافة”.
وم��ن جانبه ق��ال �سيد ب�صر �شعيب ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
لل�شركة العاملية القاب�ضة �إن ال�شركة العاملية القاب�ضة ع��ززت نهجها
اال�ستثماري الناجح ،مع بع�ض من �أف�ضل ال�شركات يف ال�سوق ..وي�أتي هذا
اال�ستحواذ متا�شياً مع خطة ال�شركة العاملية القاب�ضة لال�ستثمار والتي
مت الك�شف عنها لهذا العام يف العديد من القطاعات ،مبا يف ذلك جمال
العقارات ،مما �سيخلق من ًوا فور ًيا وقيمة مل�ساهمينا ..نحن �سعداء ب�إمكانية
كوننا م�ساه ًما رئي�س ًيا يف �شركة القدرة القاب�ضة والفريق والنطاق الذي
يقدمه فريق عملهم .ويف وقت �سابق من هذا ال�شهر ،وافقت ال�شركة العاملية
القاب�ضة على دمج �شركتي طموح لال�ستثمار والقدرة القاب�ضة ،يف حني
�أ�صدرت �شركة القدرة القاب�ضة �سندات �إلزامية قابلة للتحويل مل�ساهمي
�شركة طموح لال�ستثمار ،ووافق جمل�س �إدارة �شركة القدرة القاب�ضة على
حد جديد للملكية الأجنبية بن�سبة  ?30من الأ�سهم القائمة ،مع مراعاة
املوافقات التنظيمية من اجلهات املخت�صة.

امل�صرف املركزي يعزز دوره الإ�شرايف على
انك�شاف بنوك الإمارات على القطاع العقاري

•• �أبوظبي -وام:

�أعلن م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي عن �إ�صدار �إط��ا ٍر �إ�شرا ٍيف
مط ّور ملراقبة انك�شاف البنوك العاملة يف الدولة على القطاع العقاري.
وتغطي املعايري اجلديدة كافة �أن��واع القرو�ض واال�ستثمارات يف امليزانية
العمومية ،بالإ�ضافة �إىل جميع االنك�شافات املمنوحة للقطاع العقاري
خ��ارج امليزانية العمومية .وت�ساهم ه��ذه املعايري يف تو�ضيح التعريفات
و�إج��راءات القيا�س والإ�شراف ،وبالتايل �ست�سهّل تبني �أف�ضل املمار�سات يف
التمويل العقاري و�إدارة املخاطر للبنوك.
وبنا ًء على ه��ذه املعايري ال�شاملة ،يتعينّ على البنوك مراجعة وحت�سني
�سيا�ساتها الداخلية ،بهدف تعزيز ممار�سات منح القرو�ض والتقييم و�إدارة
املخاطر العامة يف انك�شافها على القطاع العقاري.
كما تقدم املنهج ّية اجل��دي��دة قيا�ساً حلجم ه��ذه االنك�شافات ،ب�ن��ا ًء على
الأ�صول املرجحة مبخاطر االئتمان با�ستخدام معايري كفاية ر�أ���س املال
املعتمدة من قبل امل�صرف املركزي.
و�ستخ�ضع البنوك التي لديها يف حمفظة قرو�ضها خماطر �أعلى مرجحة
مبخاطر انك�شافات القطاع ال�ع�ق��اري لإ� �ش��راف �أك�ث�ر �شمو ًال ملمار�ساتها
املتعلقة مبنح القرو�ض و�إدارة املخاطر يف هذه ال�شريحة.
و�ستدخل املعايري اجلديدة حيز التنفيذ اعتباراً من  30دي�سمرب ،2021
ب��دءًا بفرتة مراقبة متتد لعا ٍم واح��دٍ  ،حيث �س ُيطلب من البنوك خاللها
تعزيز ممار�ساتها لاللتزام باملعايري اجلديدة .و�سيقوم امل�صرف املركزي
بتقييم هذه املعايري بنا ًء على املراجعة الإ�شرافية خالل فرتة املراقبة.
وقال معايل خالد حممد �سامل بالعمى التميمي حمافظ م�صرف الإمارات
العربية املتحدة املركزي � “ :ستوا�صل البنوك �أداء دو ٍر جوهري يف متويل
قطاعي العقارات والإن���ش��اء ،لكونهما قطاعني �أ�سا�سيني القت�صاد دولة
الإم��ارات .وقمنا يف امل�صرف املركزي بتطوير منهجية جديدة قائمة على
املخاطر لتعزيز امل��راق�ب��ة والإ� �ش��راف على انك�شاف البنوك على القطاع
ال�ع�ق��اري .و�ستعمل ه��ذه املعايري اجل��دي��دة على تعزيز �أف�ضل املمار�سات
يف جم��ال التمويل العقاري يف ال��دول��ة ،ف�ض ً
ال عن تعزيز �سالمة نظامنا
املايل”.

�أدنوك للتوزيع تفتتح
�أحدث حمطاتها يف ال�سعودية

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أدنوك للتوزيع عن افتتاح �أحدث حمطاتها يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وه��ي �أول حمطة تقدم كافة اخل��دم��ات الع�صرية التي توفرها
ال�شركة ،مثل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة ،حيث ت�ضم املحطة
متجر واحة �أدنوك ومركز غ�سيل ال�سيارات وتبديل الزيت.
وخالل الن�صف الأول من عام  ،2021ح�صلت �أدنوك للتوزيع على �شهادة عدم
ممانعة من الهيئة العامة للمناف�سة يف اململكة العربية ال�سعودية لال�ستحواذ
على  35حمطة خدمة يف اململكة ،وهي ال�صفقات التي �سبق الإعالن عنها يف
دي�سمرب  2020وفرباير  .2021وتعتزم �أدنوك للتوزيع افتتاح املزيد من
حمطات اخلدمة يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام  ،2021وذلك يف �إطار
للتو�سع حملياً ودولياً متا�شياً مع �سيا�ستها للنمو الذكي.
جهودها ّ

�أك� ��د م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ث ��اين ب��ن �أحمد
الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية
قوة ال�شراكة التي جتمع دولة الإمارات
وجمهورية الهند والقائمة على عالقات
تاريخية من ال�صداقة والتعاون البناء
وم��دع��وم��ة ب��اح�ترام امل�صالح امل�شرتكة
والروابط الوثيقة بني �شعبي البلدين
والرغبة املتبادلة يف موا�صلة االرتقاء
بهذه العالقات املتميزة �إىل م�ستويات
�أكرث تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خالل زي��ارة معاليه الر�سمية
�إىل ج�م�ه��وري��ة ال�ه�ن��د ع�ل��ى ر�أ�� ��س وفد
�إم��ارات��ي رفيع امل�ستوى ،التقى خاللها
م�ع��ايل ب�ي�ن��اراي فيجايان رئي�س وزراء
والي ��ة ك�ي�رال ،و� �ش��ارك يف اف�ت�ت��اح �أكرب
مركز جت��اري ملجموعة اللولو بح�ضور
� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور �أح �م��د ع�ب��د الرحمن
ال �ب �ن��ا ��س�ف�ير ال ��دول ��ة ل ��دى جمهورية
الهند ويو�سف علي ،رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة “اللولو العاملية” ،وعدد من
كبار امل�س�ؤولني من البلدين.
وخ�ل�ال ال ��زي ��ارة ب�ح��ث اجل��ان �ب��ان �سبل
االن� �ت� �ق ��ال ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية �إىل �آفاق �أرحب
ل�ت�ع��زي��ز ال�ن�م��و واالزده� � ��ار يف البلدين
ال�صديقني.
وق � � ��ال م � �ع ��ايل ال � � ��زي � � ��ودي“ :تتطلع
دول ��ة الإم� � ��ارات �إىل ت�ن��وي��ع العالقات
االقت�صادية الثنائية مع جمهورية الهند
وا�ستك�شاف فر�ص ل�شراكات ا�سرتاتيجية
يف جماالت جديدة �أخرى مثل الت�صنيع
املتقدم وال�صناعات الغذائية والرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعلومات
والف�ضاء وتقنيات الذكاء اال�صطناعي

وغريها من املجاالت التي ت�شكل رهاناً
حقيقياً للتحول نحو اقت�صاد امل�ستقبل
القائم على املعرفة واالبتكار.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أن دول ��ة الإم� ��ارات
وج �م �ه��وري��ة ال �ه �ن��د �أط �ل �ق �ت��ا م� ��ؤخ ��راً
حمادثات للتو�صل �إىل اتفاقية �شراكة
اق�ت���ص��ادي��ة ��ش��ام�ل��ة ،ت�ت��وي�ج�اً للعالقات
االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ال��دول �ت�ي�ن
ال �� �ص��دي �ق �ت�ين ،وب� �ه ��دف ت��و� �س �ي��ع �أط ��ر
ال �� �ش��راك��ة وخ �ل��ق امل ��زي ��د م ��ن الفر�ص
اجل� ��دي� ��دة ل �ن �م��و وازده � � � ��ار االقت�صاد
والأعمال يف البلدين ،وجذب املزيد من
اال��س�ت�ث�م��ارات ،ودف��ع ال�ت�ب��ادل التجاري
الثنائي �إىل �آفاق جديدة.
و�أط�ل��ع معايل ال��زي��ودي ،خ�لال اللقاء،
رئ �ي ����س وزراء والي� ��ة ك�ي�رال ع �ل��ى �أب ��رز
ال � �ت � �ط� ��ورات ال� �ت ��ي � �ش �ه��دت �ه��ا البيئة
االق�ت���ص��ادي��ة يف دول��ة الإم� ��ارات يف ظل

الإعالن عن م�شاريع اخلم�سني و�إطالق
ح��زم��ة م �ب��ادرات ا�سرتاتيجية ونوعية
ت �ع��زز ال �ت �ح��ول ن�ح��و من ��وذج اقت�صادي
جديد �أك�ثر م��رون��ة وا��س�ت��دام��ة ،وتفتح
�آف ��اق �اً �أو� �س��ع ل�ل���ش��راك��ات اال�ستثمارية
والتجارية.
وا��س�ت�ع��ر���ض م�ع��ال�ي��ه ال�ت�ح��دي�ث��ات التي
��ش�ه��دت�ه��ا ال�ت���ش��ري�ع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
ال� ��دول� ��ة ،وال ��س�ي�م��ا ت �ع��زي��ز اجلاذبية
اال�ستثمارية للدولة من خالل ال�سماح
بالتملك الأج �ن �ب��ي ال�ك��ام��ل للم�شاريع
وال �� �ش��رك��ات ب�ن���س�ب��ة  100%يف كافة
الأن �� �ش �ط��ة وال �ق �ط��اع��ات االقت�صادية
ب��ا��س�ت�ث�ن��اء �أن �� �ش �ط��ة حم � ��دودة ذات �أثر
ا��س�ترات�ي�ج��ي بالن�سبة ل �ل��دول��ة ،الأمر
الذي يعزز فر�ص امل�ستثمرين وال�شركات
الهندية ال��راغ�ب��ة يف ت�أ�سي�س وتو�سيع
�أعمالها يف دولة الإمارات.
وب�ح��ث اجل��ان�ب��ان خل��ال ال�ل�ق��اء ،تعزيز

�أحمد اخلطيب :الإبقاء على جناحي التنقل
واال�ستدامة والتفاو�ض لتطوير الفر�ص بعد �إك�سبو
•• دبي -وام:

�أك ��د امل�ه�ن��د���س �أح �م��د اخل�ط�ي��ب الرئي�س
التنفيذي للتطوير والت�سليم العقاري يف
�إك�سبو  2020دبي ،الإبقاء ب�شكل نهائي
على جناحي “اال�ستدامة” و”التنقل”
والتفاو�ض مع الأمم املتحدة لتطوير جناح
الفر�ص مبا ي�سهم بتعزيز تواجده الدائم
يف �إرث �إك�سبو”د�سرتكت .”2020
وق��ال اخلطيب �أم����س يف ح��وار م��ع وكالة
�أن �ب��اء الإم� ��ارات “وام” �إن جميع املباين
ال�ت��ي مت �إن���ش��ا�ؤه��ا م��ن ج��ان��ب دب��ي �سيتم
الإب �ق��اء عليها وه��ي  120مبنى ف�ض ً
ال
ع��ن  7م�ب��ان ل ��دول م���ش��ارك��ة مت االتفاق
على بقائها �ضمن “�إرث �إك�سبو” واليزال
النقا�ش مفتوحاً م��ع ال ��دول ال��راغ�ب��ة يف
�إبقاء جناحها وذلك مبا يحقق اال�ستفادة
للمدينة وت��واج��د ال ��دول مل��ا بعد مرحلة
احلدث .و�أو�ضح �أن  30%من “د�سرتكت
�� ،”2020س�ت�ك��ون خم���ص���ص��ة لل�سكن،
وتتوزع الن�سبة الباقية بني الأ�شياء املتعلقة
باملكاتب وامل�ج��االت ذات ال�صلة باالبتكار
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .و�أ� �ض��اف �أن “د�سرتكت
� ”2020ستخ�ص�ص ب�ع����ض امل�ساحات
م��ن امل �ك��ات��ب ل��دع��م ال �� �ش��رك��ات ال�صغرية
وامل �ت ��و� �س �ط ��ة ،وك� �ي ��ف مي �ك��ن لل�شركات
ال���ص�غ�يرة حتقيق من��و مل�ستوى الدخول
�إىل � �س��وق دب ��ي ع�ب�ر ب��رن��ام��ج “�سكيل 2
دبي” ،ح�ي��ث تلقينا ال�ع��دي��د م��ن طلبات
ال �� �ش��رك��ات ل �ل��دخ��ول يف ه ��ذا الربنامج.

و�أو�ضح اخلطيب �أن “د�سرتكت ”2020
م��دي�ن��ة خم�ت�ل�ف��ة ع��ن ب��اق��ي م ��دن العامل
من حيث املباين ذات الت�صميم ،و�سيكون
جناح اال�ستدامة متحفاً للعلوم بعد انتهاء
املعر�ض .ويحتوي جناح اال�ستدامة على
�أ�شجار للطاقة تتبع حركة ال�شم�س وتنتج
 4جيجاوات �سنوياً كافية ل�سد احتياجات
املبنى .وتابع اخلطيب“ :مت ت�صميم جناح
التنقل احلا�صل على الت�صنيف الذهبي،
لعر�ض املحتوى مبا يعزز التذكري بالتاريخ
العربي الإ�سالمي يف التنقل من ا�ستخدام
اخل�ي��ول وحتى ال��و��ص��ول للمريخ و�سيتم
االحتفاظ مبحتويات اجلناح وجتديدها
ب�شكل م�ستمر مبا يتعلق ب�إجنازات العامل
العربي والإ�سالمي يف جمال التنقل”.
و�أم ��ا ج�ن��اح ال�ف��ر���ص ف�ه��و ي�ع��ر���ض حالياً

حم �ت��وى م�ت�ع�ل�ق�اً ب � ��أه ��داف اال�ستدامة
ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة وك �ي��ف مي�ك��ن حتقيقها،
م�ضيفاً �أننا على توا�صل م�ستمر مع الأمم
املتحدة والعديد من املطورين الراغبني
يف تطوير هذا املبني ملا بعد �إك�سبو.
وقال اخلطيب“ :نبد�أ بتنفيذ �إرث �إك�سبو
“د�سرتكت  ”2020يف تاريخ  31مار�س
 ،2022مل��دي �ن��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ت ��رك ��ز على
التكنولوجيا واالبتكار ومت جذب العديد
من ال�شركات العاملية مثل �سيمينز حيث
��س�ي�ت��م ن�ق��ل م�ق��ره��ا ال��رئ�ي���س��ي للأعمال
اللوج�ستية م��ن ميونيخ �إىل د�سرتيكت
 ،2020م ��ؤك��داً �أه�م�ي��ة البنية التحتية
املتعلقة بالتكنولوجيا ومتيزها وقوتها يف
“د�سرتكت .”2020
وب�ي�ن �أن م��وق��ع “د�سرتكت “ 2020
مغطى بالكامل ب�شبكة اجل�ي��ل اخلام�س
ومت ت���ش�غ�ي�ل�ه��ا ق �ب��ل ع � ��ام م ��ن انطالق
�إك�سبو 2020وي� �ت ��م االت� ��� �ص ��ال عرب
االنرتنت بالفجرية بخط م�ستقل .ونوه
ب��أن م�ساحات �إك�سبو تت�سم باملرونة حيث
مي �ك��ن ت��و��ص�ي��ل امل �ب ��اين ب�ع���ض�ه��ا ببع�ض
�أو تق�سيمها ح�سب متطلبات ال�شركات،
و�ستكون هناك منطقة خم�ص�صة لل�سكن،
حيث �إنها م�ؤهلة لبيئة م�ستجيبة ملتطلبات
�صحة الإن�سان �سواء من م�سارات للم�شي
واجلري و�ستكون بيئة �صحية لعدم وجود
�أي انبعاثات كربونية ،ف�ض ً
ال ع��ن توفر
و�سهولة جميع املوا�صالت للو�صول �إىل
“د�سرتكت.”2020

ال�ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة وتو�سيع جماالت
ال � �ت � �ع � ��اون االق � �ت � �� � �ص� ��ادي وال� �ف ��ر� ��ص
اال�ستثمارية ،وتر�سيخ التعاون الثنائي
ال�ه��ادف �إىل حتفيز النمو االقت�صادي
امل �� �س �ت��دام يف م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د “كوفيد
–  ،”19وت �ع��زي��ز ال �ت��دف��ق التجاري
واال�ستثماري بينهما.
يذكر �أن مواطني والية كريال ي�شكلون
ثلث �إجمايل اجلالية الهندية التي تعد
الأكرب بني اجلاليات املقيمة يف الإمارات،
وي �� �س��اه �م��ون يف دع ��م ع�م�ل�ي��ة التنمية
ال�شاملة التي تتبناها دول��ة الإم ��ارات،
وت �غ �ط��ي اال� �س �ت �ث �م��ارات امل �ت �ب��ادل��ة بني
البلدين العديد من القطاعات احليوية
م��ن �أب ��رزه ��ا ق �ط��اع ال �ط��اق��ة والطاقة
املتجددة واخلدمات اللوج�ستية والنقل
اجلوي والأمن الغذائي وقطاع الطاقة
والطاقة املتجددة واخلدمات اللوج�ستية
والنقل اجلوي والأمن الغذائي.

وترتبط دول��ة الإم ��ارات م��ع جمهورية
الهند بعالقات تاريخية طويلة الأمد
قائمة على االل�ت��زام امل�شرتك بتحقيق
من��و اق�ت���ص��ادي م���س�ت��دام ،وت �ع��د الهند
ث � ��اين �أك� �ب ��ر �� �ش ��ري ��ك جت � � ��اري ل ��دول ��ة
الإم� ��ارات ،بن�سبة تبلغ  9%م��ن حجم
جت ��ارة الإم� � ��ارات م��ع ال �ع��امل ،و13%
من ال�صادرات غري النفطية الإماراتية.
وخالل الن�صف الأول من العام اجلاري
بلغت قيمة التجارة البينية  21مليار
دوالر ،ب�ن�م��و  70%م�ق��ارن��ة بالفرتة
امل�ث�ي�ل��ة م��ن ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي .ك�م��ا تعترب
الإم� � ��ارات ث��ال��ث �أه ��م م���ص��در ل� ��واردات
الهند ،وت�ستحوذ ال��دول��ة وح��ده��ا على
 40%من �إجمايل جتارتها مع العامل
ال �ع��رب��ي ،ك�م��ا ي�ت��م �إع� ��ادة ت���ص��دي��ر نحو
 13%م��ن � �ص��ادرات ال�ه�ن��د ع�بر دولة
الإم��ارات �إىل جمل�س التعاون اخلليجي
و�إي � � ��ران وال � �ع� ��راق وب �ع ����ض دول �آ�سيا
الو�سطى.
ً
و� �ش �ه��دت ال �� �س �ن��وات الأخ �ي ��رة من� ��وا يف
تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر بني
البلدين ،ففي يونيو  ،2020ا�ستثمرت
“مبادلة”  1.2مليار دوالر يف �شركة
االت�صاالت الهندية “جيو بالتفورم”،
ويف � 2019ضخت ��ش��رك��ات �إماراتية
ا� �س �ت �ث �م��ارات ب�ق�ي�م��ة  7م �ل �ي��ارات دوالر
لإن� ��� �ش ��اء مم ��ر غ ��ذائ ��ي ب�ي�ن الإم � � ��ارات
والهند .كما �أعلنت �شركة “ريالين�س
�إند�سرتيز” الهندية يف يونيو املا�ضي
ع ��ن � �ض��خ م �ل �ي��اري دره � ��م ا�ستثمارات
لإن���ش��اء م�صنع ع��امل��ي ج��دي��د بال�شراكة
م��ع “�أدنوك” ل�صناعة جمموعة من
املنتجات الكيميائية والبرتوكيميائية
�ضمن منظومة «تعزيز» ال�صناعية يف
الروي�س ب�أبوظبي.

بريك بلك ال�شرق الأو�سط  2022يطرح
�أجندة �شاملة لدعم التعايف بعد كوفيد19-

•• دبي-وام:

�أعلن م�ؤمتر ومعر�ض «بريك بلك ال�شرق الأو�سط  »2022املتخ�ص�ص يف �شحن املعدات
ال�ضخمة واخلدمات اللوج�ستية عن �أجندته التي تت�ضمن �أب��رز املو�ضوعات مل�ساعدة
اخل�ب�راء واملعنيني يف القطاع على و�ضع خطة عمل ملرحلة التعايف م��ن اجلائحة يف
املنطقة .ويُقام احلدث الذي ي�شارك فيه ما يزيد على � 1700شركة وم�ؤ�س�سة من 70
دولة حتت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة الإمارات يومي  1و  2فرباير
 2022يف مركز دبي التجاري العاملي.
ومن �أب��رز املحاور التي �سيتم تناولها يف امل�ؤمتر «التعايف بعد كوفيد :19-التوقعات
الإقليمية ومت��وي��ل امل���ش��اري��ع واال��س�ت�ث�م��ار» و»�إل �ق��اء ن�ظ��رة ع��ام��ة �إىل م���ش��روع ال�شرق
الأو�سط» و»دور ال�شرق الأو�سط يف دفع عجلة التحول العاملي للطاقة» و»حتت دائرة
ال�ضوء :اململكة العربية ال�سعودية» وغريها.
وقالت �سعادة املهند�سة ح�صة �آل مالك م�ست�شار الوزير ل�ش�ؤون النقل البحري يف وزارة
الطاقة والبنية التحتية يف دولة الإم��ارات« :علمتنا درو�س اجلائحة التكيف مع عامل
�سريع التغري ولتحقيق ذلك يف هذا القطاع نحتاج �إىل احلوار ل�ضمان اتخاذ �إجراءات
�سريعة وحلول فاعلة ..ويعد معر�ض بريك بلك ال�شرق الأو�سط من�صة مهمة لإطالق
املناق�شات البناءة ولقاء املخت�صني يف ال�صناعة وت�شجيعهم على اتخاذ �إجراءات جماعية
..و�ست�سهم ن�سخة  2022يف �إي�ج��اد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع
�صناعة الب�ضائع ال�سائبة و�شحن املعدات ال�ضخمة و�ستحفز التعاون وتعزز ال�صفقات
عالية القيمة ما ي�سهم يف منو القطاع يف دولة الإمارات».
وك�شفت جائحة كوفيد 19-نقاط �ضعف العديد من ال�صناعات يف العامل مبا يف ذلك
�شحن املعدات ال�ضخمة والب�ضائع ال�سائبة حيث �سجل معدل �أ�سعار ال�شحن باحلاويات
ارت�ف��اع��ات غ�ير م�سبوقة ب�سبب ع��وام��ل الت�أخري والنق�ص ال��ذي ت�سببت ب��ه اجلائحة
وبناء على درا�سة م�ستفي�ضة لهذه التحديات والفر�ص والتوجهات جاء اختيار املجل�س
اال�ست�شاري مل�ؤمتر ومعر�ض بريك بلك ال�شرق الأو�سط ملو�ضوعات وق�ضايا البحث يف
الن�سخة  2022للحدث.
وق��ال راف��ائ�ي��ل في�سينز رئي�س امل�شاريع العاملية وح�ل��ول ال�صناعة يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط و�إفريقيا يف دي بي �شينكر ال�شرق الأو��س��ط وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري �إن
احلدث �سيناق�ش موا�ضيع مهمة وملحة ومن �أبرزها �أ�سعار ال�شحن وطاقته اال�ستيعابية
وتبني احللول الرقمية وتوافر املواهب املتخ�ص�صة يف هذا القطاع وجودة حياة البحارة
واالمتثال ملبادرات املنظمة البحرية العاملية اخل�ضراء.

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان وجمعية عجمان للتنمية
االجتماعية والثقافية يزوران املركز الدويل للزراعة امللحية �إكبا
•• عجمان -الفجر:

ق ��ام وف ��د م��ن جم�ل����س � �س �ي��دات �أعمال
عجمان برئا�سة الدكتورة �سعادة �آمنة
خليفة �آل علي رئي�سة املجل�س ،بزيارة
�إىل امل ��رك ��ز ال � ��دويل ل �ل��زراع��ة امللحية
«�إك �ب��ا» ب�ه��دف تعزيز ال�ت�ع��اون امل�شرتك
وتبادل اخل�برات والإط�لاع على برامج
وم�شاريع املركز.
و� �ش��ارك يف ال��زي��ارة ��س�ع��ادة م�ن��ى �صقر
امل�ط��رو��ش��ي م��دي��ر ع��ام جمعية عجمان
للتنمية االجتماعية والثقافية ،و�ضم

ال��وف��د ع���ض��وات جمل�س �إدارة �سيدات
اع � �م� ��ال ع �ج �م��ان وع� � ��دد م� ��ن �سيدات
ورائدات االعمال.
و�إطلع الوفد على جهود املركز الدويل
ل� �ل ��زراع ��ة امل �ل �ح �ي��ة «�إك� � �ب � ��ا» يف جم ��ال
التنمية واالبتكارات والبحوث الزراعية
للم�ساهمة يف حتقيق الأم ��ن الغذائي
وامل��ائ��ي و�سبل الإ��س�ت�غ�لال الأم �ث��ل من
امل ��وارد امل�ت��اح��ة ،كما ق��ام ال��وف��د بجولة
يف م�ت�ح��ف الإم� � ��ارات ل �ل�ترب��ة ،و�شارك
احل �� �ض��ور يف ور�� �ش ��ة ت �ف��اع �ل �ي��ة قدمها
اخلرباء من مركز «�إكبا» حول التعرف

على طهي الأطباق ال�صحية با�ستخدام
ال �ن �ب��ات��ات امل�ل�ح�ي��ة وال �ن �� �ص��ائ��ح املتبعة
ل�ل�ط�ه��ي ال �� �ص �ح��ي ،وال �ق �ي��م الغذائية
للنباتات.
و�أك� ��دت ال��دك �ت��ورة �آم �ن��ة خ�ل�ي�ف��ة ،على
�أهمية ال��زي��ارة ودوره ��ا يف زي��ادة فر�ص
�سيدات االعمال من فتح م�شاريع جديدة
مرتبطة بالزراعة واملطاعم ال�صحية،
م �� �ش�يرة �إىل ج �ه��ود امل �ج �ل ����س لتنويع
ال �� �ش��راك��ات وت�ك�ث�ي��ف ب��رام��ج ال ��زي ��ارات
امل�ستهدفة �ضمن اخلطة املعتمدة ملجل�س
� �س �ي��دات اع �م��ال ع �ج �م��ان ب �ه��دف بحث

فر�ص التعاون مع كافة اجلهات وفتح
�آف��اق لأف�ك��ار وم�شاريع جديدة موجهة
ل�سيدات االعمال ال�سيما املعتمدة على
االبداع واالبتكار.
وقالت الدكتورة �آمنة« :جمل�س �سيدات
اعمال عجمان يرتبط ب�شراكة مبا�شرة
مع املركز الدويل للزراعة امللحية «�إكبا»
بهدف تنفيذ م�ب��ادرات نوعية لت�شجيع
�سيدات الأع �م��ال على حتقيق االكتفاء
الذاتي من املنتجات الزراعية ،وتنفيذ
م�شاريع زراعية مبتكرة تعزز اال�ستفادة
من امل�ساحات غري امل�ستخدمة يف املنازل

وتعتمد على التقنيات الزراعية احلديثة
وال ��زراع ��ة امل��ائ �ي��ة ،الأم� ��ر ال ��ذي يدعم
ج �ه��ود امل�ج�ل����س ل�ل�م���س��اه�م��ة يف جمال
الأمن الغذائي واملائي».
و�أو�ضحت رئي�سة جمل�س �سيدات اعمال
�أن الزيارة ت�أتي �ضمن مذكرة التفاهم
املوقعة بني الطرفني والهادفة �إىل دعم
ريادة الأعمال الزراعية وتنمية القدرات،
والتعاون امل�شرتك لإيجاد و�سائل و�أدوات
حتفز �سيدات الأعمال على اال�ستثمار يف
القطاع الزراعي وزي��ادة م�ساهمتهن يف
جمال الأمن الغذائي.
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القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل  2022تلقي ال�ضوء على م�شاريع طاقة امل�ستقبل واال�ستدامة
•• �أبوظبي-الفجر:

تنعقد القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل
 2022يف �إط � � ��ار �أ�� �س� �ب ��وع �أبوظبي
لال�ستدامة  2022ال��ذي ت�ست�ضيفه
�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل م�صدر،
حيث تقام القمة العاملية رفيعة امل�ستوى
مبركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض يف
الفرتة من � 17إىل  19يناير 2022
وت�ستقطب رواد ال�صناعة الدوليني
ال�ستعرا�ض �آخ��ر ما تو�صلوا �إليه من
تقنيات وابتكارات حديثة.
� �س��وف ت�ن��اق����ش ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة لطاقة
امل�ستقبل  2022يف دورت �ه��ا الرابعة
ع �� �ش��رة ،وال �ت��ي تنظمها  RXال�شرق
الأو�� � �س � ��ط م ��و�� �ض ��وع ��ات اال� �س �ت ��دام ��ة
والتحول العاملي �إىل الطاقة النظيفة
وذلك خالل فعاليات املعر�ض وعرو�ض
التكنولوجيا واالبتكارات احلديثة من
جميع �أنحاء العامل ،وكذلك املنتديات
ال�ت��ي تناق�ش �آخ��ر التوجهات و�أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات يف ال���ص�ن��اع��ة .وق ��د �أك ��دت
ع��دد م��ن ال���ش��رك��ات ال��دول �ي��ة الرائدة
يف امل �ج��ال امل �� �ش��ارك��ة يف احل � ��دث ،مثل
�شركات «�إجن��ي» و»ميت�سوبي�شي باور»

و»ديت نور�سك فرييتا�س» و»فرونيو�س
الدولية» و»ه ��واوي» و»جينكو �سوالر»
و»�أك�سيونا» و»جينولو للمياه» و»دوليفو
الدولية» وغريها من الأ�سماء املرموقة
على امل�ستوى ال��دويل� ،إ�ضافة �إىل كبار
امل�ستثمرين يف املنطقة وامل�ستفيدين
م��ن احل�ك��وم��ات وال���ش��رك��ات و�أ�صحاب
امل�شاريع ورجال الأعمال.
�شهدت القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل
يف الدورة ال�سابقة عام  2020م�شاركة
م ��ن  125دول� � ��ة ،م ��ا ي �ع �ك ����س مكانة
�أب��وظ �ب��ي ك �م��رك��ز لل��أع �م��ال يف موقع
حيوي يتو�سط �أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا،
و�سجلت زي ��ادة ت�صل �إىل  11%من
احل �� �ض��ور ال � ��دويل وال � ��ذي و� �ص��ل �إىل
�� 34000ش�خ����ص ،ك��ذل��ك مت توقيع
ما ال يقل عن  27مذكرة تفاهم بني
� 227شركة م�شاركة ،م��ن بينها 72
�شركة م��ن الإم� ��ارات العربية املتحدة
تعر�ض  840عالمة جتارية عاملية.
ت���س�ت���ض�ي��ف ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة لطاقة
امل�ستقبل � 2022أجنحة لإحدى ع�شرة
دول��ة تتميز بتقنيات مبتكرة للطاقة
النظيفة واال�ستدامة ،وتربط الأ�سواق
النا�شئة يف ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا

وج�ن��وب �آ��س�ي��ا م��ع الع�ب�ين تقنيني من
جميع �أنحاء �أوروب��ا و�أمريكا ال�شمالية
و�آ� �س �ي ��ا .ه ��ذه الأج �ن �ح��ة م ��ن اليابان
وال�صني ونيجرييا و�إيطاليا وهولندا
وال�ن�م���س��ا وك ��وري ��ا ،وف��رن �� �س��ا ،والهند،
و�سوي�سرا.
ي� �ق ��دم ب ��رن ��ام ��ج «ت ��وا�� �ص ��ل الأع � �م� ��ال
امل�ستدامة» املزيد من الدعم ل�شبكات
الأع �م��ال يف ال�ف�ع��ال�ي��ة ،ف�ه��و من�صة ال
م�ث�ي��ل ل�ه��ا ت��رب��ط امل���ش�تري��ن مب ��زودي
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ع��امل �ي�ين وت �ع �م��ل على
ت�سريع حركة تطوير امل�شاريع يف قمة
ط��اق��ة امل�ستقبل ،وق��د متكنت املن�صة
خ�لال القمة ال�سابقة م��ن ا�ست�ضافة
�أكرث من  200م�شرتي م�ؤهل وتي�سري
�إقامة  200اجتماع عمل.
وق��د ذك ��رت ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة
امل � �ت � �ج� ��ددة ( )IRENAيف وق ��ت
� �س��اب��ق م ��ن ال� �ع ��ام اجل� � ��اري �أن � ��ه متت
�إ� �ض��اف��ة �أك�ث��ر م ��ن  260غ�ي�غ��ا واط
م��ن ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ع �ل��ى م�ستوى
العامل يف عام  2020على الرغم من
البيئة االقت�صادية العاملية ال�صعبة،
ح�ي��ث م�ث�ل��ت ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ن�سبة
 80%من �إجمايل ال�سعة الكهربائية

امل���ض��اف��ة ،و��ش�ك�ل��ت ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
وط��اق��ة ال��ري��اح  91%م�ن�ه��ا .وي�ؤكد
را�ؤول م��ورال�ي����س ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة  ،Soltecعلى �أهمية امل�شاركة
يف ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ط��اق��ة امل�ستقبل
بالقول« :تعد م�شاركتنا بالقمة فر�صة
رائ �ع��ة ل�ع��ر���ض م�ن�ت�ج��ات�ن��ا م��ن �أجهزة
عالية اجل��ودة تعمل على تتبع الطاقة
ال�شم�سية للم�شاريع الرئي�سية يف جميع
�أن �ح��اء املنطقة» .م��ن جانبه ق��ال علي
قنديل ،مدير املبيعات الإقليمي ملنطقة
ال�شرق الأو�سط يف �شركة :Andritz
«متنحنا القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل
من�صة للقاء عمالئنا احلاليني واجلدد،
ونحن نتط ّلع مل�شاركتنا يف هذا احلدث
ل �ع��ر���ض �أح � ��دث ت�ق�ن�ي��ات�ن��ا املخ�ص�صة
لتعزيز ح�ل��ول امل �ي��اه� .أب ��رز م��ا يدفعنا
ملوا�صلة االبتكار هو نهج ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص الذي تتبناه
حكومات ال�شرق الأو�سط ،ونحن نتوقع
الإعالن عن املزيد من امل�شاريع لتلبية
الطلب املتزايد على املياه الذي يدقعه
وتغي املناخ».
االرتفاع ال�سكاين رّ
وق��ال غ��ران��ت ت��وخ�تن ،م��دي��ر فعاليات
امل �ج �م��وع��ة ب��ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة لطاقة

امل�ستقبل« :ت�ضيف القمة العاملية لطاقة
امل�ستقبل ُب �ع��داً جت��اري �اً مهماً لأ�سبوع
�أبوظبي لال�ستدامة ،حيث متثل من�صة
مهمة ت�ستقطب م�شاركة �شركات بارزة
يف جماالت الطاقة املتجددة والتقنيات
النظيفة واال�ستدامة ال�ستعرا�ض �آخر
احللول واالبتكارات التي تو�صلت �إليها،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إت��اح��ة امل �ج��ال �أمامها
لإب� ��رام ��ش��راك��ات م��ن ��ش��أن�ه��ا امل�ساهمة
يف ت�سريع وترية التنمية امل�ستدامة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط والعامل».
�ستنعقد القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل
 ،2022وال�ت��ي ت�ست�ضيفها «م�صدر»
كجزء من �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة،
يف م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي الوطني للمعار�ض
خ �ل��ال ال � �ف�ت��رة  19 – 17يناير
 ،2022وه��ي ت�أتي من تنظيم �شركة
«�آر �إك�س ال�شرق الأو�سط» ،وتهدف �إىل
توفري املن�صة املثالية لقطاع الأعمال
لتبادل الفر�ص واالط�لاع على �أحدث
االب �ت �ك��ارات وال �ب �ي��ان��ات والتحليالت،
وذلك من خالل �سل�سلة من الف ّعاليات
امل�خ���ص���ص��ة وال �ت ��ي ت �ت �ن��اول اجتاهات
التنمية امل�ستدامة احلالية يف املنطقة
وخارجها.
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الرئي�س التنفيذي لـ «راكز»� :إك�سبو
 2020دبي ينع�ش اقت�صاد الإمارات

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�أكد رامي جالد الرئي�س التنفيذي ملجموعة مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية
“راكز” �أن ا�ست�ضافة دولة الإمارات العربية املتحدة لإك�سبو  2020ي�سهم
ب�شكل كبري يف تعزيز اقت�صاد الدولة وانتعا�ش قطاعات اقت�صادية متنوعة
فيها وذلك من خالل ا�ستقطاب العديد من اال�ستثمارات الأجنبية القادمة
من جميع �أنحاء العامل للتو�سع واال�ستقرار يف الدولة.
و�أ�� �ض ��اف يف ت���ص��ري��ح خ��ا���ص لوكالة
�أنباء الإمارات “وام” �أن هذا احلدث
ال�ع��امل��ي يعد من�صة مثالية الطالع
الزوار وامل�ستثمرين و�أ�صحاب ر�ؤو�س
الأم� � ��وال ورواد الأع� �م ��ال يف جميع
امل�ج��االت على الفر�ص اال�ستثمارية
التي تتيحها جميع �إم ��ارات الدولة
وتعريفهم بالت�سهيالت التي تقدمها
ل��دع��م من��و �أعمالهم وات�خ��اذه��م من
الإم � � ��ارات م��وط �ن��ا ل�ل�ع�م��ل والعي�ش
واال�ستقرار.
و�أ� � � �ش� � ��ار ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي لـ
“راكز” �إىل �أن هيئة مناطق ر�أ�س
اخليمة االقت�صادية “راكز” تدعم
امل�ستثمرين الأجانب بامل�شاركة يف جل�سات نقا�ش وم�ؤمترات يتم عقدها يف
الدولة لتعريفهم بامل�ؤهالت واملقومات التي تتمتع بها الإمارات ب�شكل عام
و�إمارة ر�أ�س اخليمة ب�شكل خا�ص والتي جتعل منها وجهة جاذبة لل�شركات
العاملية وبوابة ميكن من خاللها التو�سع �إىل خمتلف �أنحاء املنطقة والعامل
من خالل ما تقدمه “راكز” من فر�ص ا�ستثمارية هائلة وت�سهيالت يف
�إج��راءات ت�أ�سي�س وتو�سيع �آفاق الأعمال وباقات �أعمال ومرافق وخدمات
متنوعة لتلبية متطلبات امل�ستثمرين يف خمتلف القطاعات واملجاالت.
وق��ال“ :ن�أمل يف �أن يكون لراكز دور مهم يف تر�سيخ مكانة ال��دول��ة على
خريطة االقت�صاد العاملية كوجهة رائدة للأعمال ومق�صدا لرواد الأعمال
لال�ستثمار يف م�شاريع ابتكارية جديدة.

مطار دبي الدويل يعيد رفع الطاقة
الت�شغيلية �إىل ن�سبة % 100

•• دبي -وام:

بروتوكول تعاون لتنظيم املهرجان الدويل للتمور امل�صرية يف �أ�سوان 2022
•• القاهرة -وام:

وقعت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي �أم�س يف القاهرة بروتوكول
ت �ع ��اون م �� �ش�ترك م ��ع وزارة ال �ت �ج��ارة وال�صناعة
ب�ج�م�ه��وري��ة م���ص��ر ال�ع��رب�ي��ة وذل ��ك ب �ه��دف تنظيم
املهرجان الدويل للتمور امل�صرية مبحافظة �أ�سوان
خالل العام  2022برعاية فخامة الرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي.
ح�ضر التوقيع الدكتور عبد ال��وه��اب زاي��د الأمني
العام جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي و�إبراهيم ال�سجيني م�ساعد وزيرة التجارة
وال�صناعة يف م�صر امل�شرف على قطاع االتفاقيات
وال� �ت� �ج ��ارة اخل ��ارج� �ي ��ة ،رئ �ي ����س ق �ط ��اع املعاجلات
واحل�م��اي��ة ال�ت�ج��اري��ة يف وزارة ال�ت�ج��ارة وال�صناعة

بجانب ح�ضور �أع�ضاء من الوفد املرافق للطرفني.
ون�ص بروتوكول التعاون على تنظيم املهرجان �إىل
ج��ان��ب �إط�ل�اق م�سابقة للتمور امل���ص��ري��ة ،و�إقامة
ندوات علمية متخ�ص�صة لت�سليط ال�ضوء على �أهم
حتديات زراعة النخيل و�إنتاج التمور امل�صرية.
و�أك��د الدكتور عبد الوهاب زاي��د  -بهذه املنا�سبة -
�أن اجل��ائ��زة ت�ستهدف حتفيز الباحثني واملزارعني
وامل�صدرين املعنيني بزراعة نخيل التمر واالبتكار
ال��زراع��ي ،ودع��م الأب �ح��اث املتعلقة بتنمية خمتلف
ن��واح��ي �صناعة ال�ت�م��ر ون���ش��ر ث�ق��اف��ة نخيل التمر
على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ودعم
وت�شجيع االبتكارات املتعلقة بقطاع �صناعة التمور.
ولفت �إىل �أن املهرجان �سيمثل فر�صة جيدة اللتقاء
كافة الأطراف املهتمة بزراعة وت�صنيع التمور حيث
�سيت�ضمن عقد ن��دوات علمية متخ�ص�صة لت�سليط

ال���ض��وء على زراع ��ة النخيل يف ال�ع��امل ب�شكل عام،
وم���ص��ر ب�صفة خ��ا��ص��ة ،م��ع ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى تقنيات
الإك� �ث ��ار والإن� �ت ��اج وم�ك��اف�ح��ة الأم ��را� ��ض والآف � ��ات،
واملعوقات التي تواجه ت�صنيع التمور وت�سويقها.
وذك ��ر �أن امل �ه��رج��ان �سيحظى مب���ش��ارك��ة مزارعي
النخيل ،وم�صنعي وم�صدري التمور ،وخرباء زراعة
و�إنتاج النخيل ووقاية النخيل من الأمرا�ض والآفات
ومعامالت ما بعد احل�صاد والت�صنيع� ،إ�ضاف ًة �إىل
ممثلي امل��ؤ��س���س��ات احلكومية والعلمية والبحثية
واملنظمات والهيئات الدولية ،وامل�ستوردين.
و�أو��ض��ح �أن��ه �ستقام على هام�ش فعاليات املهرجان
م�سابقة للتمور امل�صرية وذلك �ضمن  8فئات ت�شرف
عليها جلنة من اخلرباء املخت�صني ،ويح�صل الفائز
م��ن ك��ل فئة على �شهادة تقدير م��ن ج��ائ��زة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي م��ع درع

املهرجان وجائزة نقدية قدرها  1000دوالر لكل
فائز �ضمن كل فئة من فئات امل�سابقة.
يذكر �أن الأمانة العامة للجائزة �سبق لها �أن قامت
بتنظيم امل �ه��رج��ان ال ��دويل للتمور امل���ص��ري��ة �أربع
دورات متتالية خ�لال ال�ف�ترة 2016 - 2015
  2018 - 2017ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن فخامةالرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�صر
العربية ،وب��دع��م �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء وزي ��ر �ش�ؤون
الرئا�سة  ،ومتابعة معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س جمل�س
�أمناء اجلائزة  ،وذلك بالتعاون مع ال�شركاء يف كل
م��ن وزارة ال�ت�ج��ارة وال�صناعة وحمافظة مطروح
وع��دد من املنظمات الدولية والإقليمية واجلهات
ذات العالقة.

الإمارات للتنمية و�أبوظبي الأول يقدمان ت�سهيال ائتمانيا متجددا بقيمة  165مليون درهم ل�شركة المربيل

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن م�صرف الإم��ارات للتنمية ،املعني
ب�ت�م�ك�ين �أج �ن ��دة ال�ت�ن��وي��ع االقت�صادي
وال�ت�ح��ول ال�صناعي ل��دول��ة الإم� ��ارات،
ام����س ت�ق��دمي ت�سهيل مت��وي�ل��ي متجدد
بقيمة  165مليون درهم بالتعاون مع
بنك �أبوظبي الأول ل�شركة «المربيل»،
م��زود اخل��دم��ات ال��رائ��د لقطاع الطاقة
ال� � � ��دويل ،م �� �ص �م��م خ �� �ص �ي �� �ص��ا لتلبية
احتياجات ال�شركة التمويلية ،ويحظى
يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ب��دع��م ح �ل��ول حماية
االئتمان من االحتاد الئتمان ال�صادرات،
�شركة حماية االئتمان التابعة للحكومة
االحتادية بدولة الإمارات.
ً
وي� ��أت ��ي ت��وف�ي�ر ال�ت���س�ه�ي��ل مت��ا� �ش �ي �ا مع
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة امل �� �ص��رف ال��رام �ي��ة �إىل
دع� ��م ال �� �ش��رك��ات ال �ك �ب�ي�رة ال �ت��ي تعمل
يف ال�ق�ط��اع��ات ذات الأول ��وي ��ة ،وتعزيز
م�ساهمتها يف النمو ال�صناعي للدولة.
و�سيتم ا�ستخدام الت�سهيل لدعم جهود
المربيل» الهادفة �إىل ت�سليم من�صتني
بحريتني لإنتاج النفط تبنيهما �شركة
«العاملية لل�صناعات البحرية» ()IMI
يف �أح��وا���ض البناء التابعة لها مبنطقة
احلمرية يف ال�شارقة.
وتعليقاً على اتفاقية الت�سهيل االئتماين،
ق ��ال �أح �م��د حم �م��د ال �ن �ق �ب��ي ،الرئي�س

التنفيذي مل�صرف الإم� ��ارات للتنمية:
«تعك�س ه��ذه اخلطوة مع بنك �أبوظبي
الأول و�شركة المربيل التزامنا بتقدمي
الت�سهيالت التمويلية التجارية املتجددة
لل�شركات الكبرية ومتعددة اجلن�سيات
يف الإم � � � ��ارات .ومت��ا� �ش �ي �اً م ��ع خريطة
الطريق اال�سرتاتيجية التي �أعل ّنا عنها
يف بداية هذا العام ،ف�إننا نوفر لل�شركات
الكبرية �إمكانية الو�صول �إىل خيارات
متويلية ع��دي��دة وم�ت�ن��وع��ة ،وم��ن �ش�أن
ه��ذا الت�سهيل �أن يعزز دورن��ا يف حتفيز
ال�ت��دف�ق��ات اال��س�ت�ث�م��اري��ة وامل���س��اه�م��ة يف
من��و االق�ت���ص��اد الإم ��ارات ��ي ��ض�م��ن عدة
قطاعات».
ب � ��دوره ،ق ��ال ك��ري���س�ت��وف��ر ماكدونالد،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة المربيل:
«نحن فخورون بالدعم الذي نتلقاه من
م�صارفنا الرئي�سية ومن �شركة االحتاد
الئتمان ال���ص��ادرات رغ��م بيئة الأعمال
ال�ع��امل�ي��ة احل��ال�ي��ة احل��اف�ل��ة بالتقلبات.
وتعك�س ه��ذه اخل�ط��وة م�ستوى الدعم
الرفيع وعالقاتنا الوثيقة مع امل�ؤ�س�سات
املالية الإقليمية .لقد جنحت المربيل
يف حتويل قاعدة �أعمالها خالل الأعوام
القليلة املا�ضية ،حيث نوعت �أن�شطتها
ل�ت���ش�م��ل ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وامل�شاريع
الرقمية .وكلنا ثقة ب�أن التمويل اجلديد
�سيعزز ميزانيتنا العمومية و�سي�ساعدنا

على النمو يف �أ��س��واق الطاقة املتجددة
والنفط والغاز».
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال م��ا��س�ي�م��و فال�سيوين،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل���ش��رك��ة االحت ��اد
الئ �ت �م��ان ال� ��� �ص ��ادرات« :ت �ع �م��ل االحت ��اد
الئتمان ال �� �ص��ادرات -باعتبارها �شركة
ح �م��اي��ة االئ �ت �م��ان ال �ت��اب �ع��ة للحكومة
االحت� ��ادي� ��ة ب ��دول ��ة الإم� � � � ��ارات ،ب�شكل
م�ستمر على تنفيذ ال ��دور امل�ن��وط بها
وامل�ت�م�ث��ل يف ت�سريع �سيا�سات التنويع
االق� �ت� ��� �ص ��ادي يف ال � ��دول � ��ة ،وم � ��ن هذا
املنطلق ،ي�سرنا �أن نكون جزءا من هذه
االت�ف��اق�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ك��ل م��ن م�صرف

الإم��ارات للتنمية وبنك �أبوظبي الأول،
والتي �ست�ساهم يف حتقيق النمو الذي
تتطلع �إليه �شركة المربيل من خالل
حلول حماية االئتمان التجاري املبتكرة
التي نقدمها ،والتي �ستوفر ال�ضمانات
ال�لازم��ة حلماية ال�شركة م��ن املخاطر
التجارية وغري التجارية املحتملة عند
العمل يف الأ�سواق اخلارجية».
ب � � ��دوره ق� ��ال � �ش�يري ����ش ب �ه �ي��د ،رئي�س
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات والتجارة
والأع �م��ال ال��دول�ي��ة للمجموعة« :ي�سر
ب �ن��ك �أب��وظ �ب��ي الأول ا� �س �ت �ك �م��ال هذه
ال�صفقة مع كل من المربيل وم�صرف

الإم � � � ��ارات ل�ل�ت�ن�م�ي��ة و� �ش��رك��ة االحت� ��اد
الئ �ت �م��ان ال � �� � �ص� ��ادرات .وت �ب��رز �أهمية
ال�صفقة خالل هذه املرحلة التي و�ضعت
فيها دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ا�سرتاتيجية متكاملة تهدف �إىل تعزيز
م�ساهمة ال�ق�ط��اع ال�صناعي يف الناجت
املحلي الإجمايل خالل ال�سنوات الع�شر
امل�ق�ب�ل��ة .وب � ��دوره ،ي�ل�ت��زم ب�ن��ك �أبوظبي
الأول ب��دع��م ال���ش��رك��ات م�ث��ل المربيل
التي تتطلع �إىل امل�ساهمة يف حتقيق هذا
الهدف عرب توفري حلول مبتكرة لر�أ�س
امل��ال العامل مم��ا ي�ضمن حتقيق قيمة
م�ضافة لعمالئنا ولالقت�صاد الوطني».

عاد مطار دبي الدويل �إىل العمل بطاقته الت�شغيلية الكاملة بن�سبة 100%
وذلك بعد افتتاح املرحلة الأخرية من الكونكور�س � Aضمن املبنى  3حيث
�شملت العودة كافة املحطات والكونكور�س واال�سرتاحات واملطاعم ومنافذ
البيع بالتجزئة.
ومن املتوقع �أن يقدم مبنى الركاب رقم  3والذي يعمل الآن بكامل طاقته
الت�شغيلية خدماته لأكرث من  1.6مليون م�سافر خالل الن�صف الثاين
من دي�سمرب ،خالل فرتة ال�سفر والعطالت املو�سمية.
وا�ستقبلت دبي �أكرث من مليون زائر خالل �شهر �أكتوبر فقط  ،كما حقق
مطار دبي الدويل �إجنازا رائدا خالل ا�ستقباله مليون م�سافر كل �أ�سبوع
خ�لال �شهر نوفمرب حيث و�صل ع��دد ال��رك��اب القادمني وامل�سافرين �إىل
وجهات متعددة بن�سبة  94%باملقارنة مع املعدالت التي �سجلت �سابقا يف
فرتة ما قبل جائحة كورونا.
وقال بول غريفيث الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة مطارات دبي « :يعد �إجناز
اليوم بالغ الأهمية بالن�سبة لقطاع الطريان وملدينة دبي ومنوها االقت�صادي
فبو�صولنا �إىل هذا امل�ستوى ال��ذي �أ�صبحت فيه كافة مرافقنا ومن�ش�آتنا
تعمل بكامل طاقتها الت�شغيلية بن�سبة  100%لتقدمي كامل اخلدمات
للعمالء وا�ستقبال �أعداد هائلة من امل�سافرين القادمني �إىل دبي مع اتباع
م�ستويات عالية من �إج��راءات التعقيم والنظافة وتوفري مرافق الفح�ص
ال�سريعة لإج ��راء اخ�ت�ب��ارات  PCRوحت�سني خ��دم��ة ال�ع�م�لاء ومرافق
دعم ال��زوار ل�ضمان راحة امل�سافرين و�سالمتهم وا�ستمتاعهم بالرحالت
ن�ساهم يف حتقيق التعايف والو�صول �إىل معدالت �أع��داد م�سافرين تفوق
عدد الركاب ما قبل اجلائحة « .و�أ�ضاف « :لقد مت كل هذا نتيجة اجلهد
اجلماعي امل�ب��ذول مع العمل املذهل ال��ذي قدمه فريق العمل وال�شركاء
الجتياز هذا التحدي وعودة العمل يف املطار �إىل طاقته الت�شغيلية الكاملة
بن�سبة  .« 100%وقد بد�أت مراحل العودة �إىل الطاقة الت�شغيلية الكاملة
بعد الإغالق يف مار�س  2020مع �إعادة افتتاح املبنيني  2و 3والكونكور�س
« »Bو» »Cللركاب القادمني منذ  22يونيو  2020وذل��ك تزامنا مع
تخفيف قيود ال�سفر الدويل املتعلقة بـ «كوفيد  « 19 -يف الدولة مع مراعاة
كافة التدابري االحرتازية التي ت�ضمن �سالمة جميع الركاب .

م�شاريع ووجهات نخيل الرئي�سية حت�صد �أربع
جوائز يف حفل توزيع جوائز ال�سفر العاملية 2021

•• دبي-وام:

ح��ازت «نخلة جمريا» -الأعجوبة املعمارية وامل�شروع الرئي�سي الرائد التابع
ل�شركة «نخيل» -على جائزة «امل�شروع ال�سياحي ال��رائ��د يف ال�ع��امل» يف حفل
توزيع جوائز ال�سفر العاملية  2021وتوجت ثالثة م�شاريع من �أحدث مناطق
اجلذب والوجهات يف اجلزيرة يف احلدث املرموق لهذا العام.
و نالت «ذا يو �آت ذا بامل» من�صة امل�شاهدة بزاوية  360درجة التابعة ل�شركة
«نخيل» لقب «معلم اجلذب ال�سياحي اجلديد الرائد يف ال�شرق الأو�سط» كما
فازت بامل ي�ست بيت�ش وجهة «نخيل» ال�شاطئية للمطاعم والرتفيه بجائزة
«الوجهة ال�شاطئية الرائدة يف دبي» وفاز فندق «�سانت ريجي�س دبي  -ذا بامل»
الواقع يف برج «ذا بامل تاور» بجائزة «الفندق اجلديد الرائد يف العامل» .وقال
عمر خوري الرئي�س التنفيذي لإدارة الأ�صول يف �شركة «نخيل»« :توا�صل �شركة
«نخيل» تقدي م وجهات رائدة للمقيمني وال�سياح يف دولة الإمارات من �ش�أنها
امل�ساهمة ب�شكل �إيجابي يف دع��م قطاعي ال�سياحة والرتفيه بدبي .ي�شرفنا
تكرمي «نخلة جمريا»  -ووجهاتنا الرئي�سية يف اجل��زي��رة التي مت افتتاحها
بنجاح بالرغم من حتديات الوباء  -يف حفل توزيع جوائز ال�سفر العاملية.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :م�شعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  110ملك خا�ص  -ب��ردب��ي  -اخلليج ال�ت�ج��اري  -هاتف :
 04-5821333فاك�س  04-5705733 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة ب��دب��ي ب ��أن��ه ق��د مت ت�ع�ي�ين امل���ص�ف��ي امل��ذك��ور �أع �ل�اه لت�صفية لينك
انرتكونتينتال التجارية  -ذ م م وذل ��ك مب��وج��ب ق ��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2021/12/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/13
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :لينك انرتكونتينتال التجارية  -ذ م م
ال�ع�ن��وان  :مكتب  408 - 407ملك هند ع�ب��دال��واح��د ح�سن الر�ستماين  -دي��رة -
بور�سعيد  -ال�شكل القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م
م) رقم الرخ�صة  613347 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1526490 :مبوجب
ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مب��وج��ب ق��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2021/12/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/13
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني م�شعل الزرعوين
للمحا�سبة القانونية العنوان  :مكتب رق��م  110ملك خا�ص  -ب��ردب��ي  -اخلليج
التجاري  -هاتف  04-5821333 :فاك�س  04-5705733 :م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0038931
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حمد �ساملني ثاين خلفان ال�سويدي  -اجلن�سية الإمارات
العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل
ال�سيد /عبدالرحمن عبداهلل م�صطفى اجلن�سية �سوريا يف الرخ�صة (االميان للمفرو�شات)
والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )120642ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب رخ�صة الخر  ،مت تغيري ال�شكل
القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
70535
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

فقدان جواز �سفر

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10010

املنذرة  :فالكون باك لل�صناعة ذ.م.م وعنوانها  :دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -مبنى قرية الأعمال  - Bالطابق
ال�سابع مكتب  - 706هاتف 042566800
املنذر �إليها  :مركز احلمراء للهدايا  -م�ؤ�س�سة فردية ملالكها عبداهلل حممد ح�سني العلي
وعنوانها ( :جمهولة العنوان)
وحيث �سبق وتعاقدمت مع املخطرة على �أن ت��ورد لكم ب�ضاعة على احل�ساب ومبوجبه وردت لكم املخطرة
ب�ضائع ب�إجمايل مبلغ قدره  17,386.57درهم.
وحيث مل تقوموا ب�سداد مقابل توريد الب�ضائع رغم حلول �أجل ا�ستحقاقه ح�سب املتفق عليه معكم.
لذلك يرجى التكرم واال�ستجابة لهذا التكليف و�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتكم ل�صالح املخطرة مبلغاً قدره
 17,386.57درهم (�سبعة ع�شر �ألفاً وثالثمائة و�ستة وثمانني درهماً و�سبعة وخم�سني فل�ساً) ،وذلك
خ�لال خم�سة �أي��ام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخ�ط��ار ويف ح��ال ع��دم الإ�ستجابة خ�لال املهلة ف��إن املخطرة
�ست�شرع يف �إتخاد كافة الإج��راءات القانونية يف مواجهتكم لإلزامكم ب�سداد املبلغ مع التعوي�ضات والفوائد
القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0038996
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :عبداهلل حممد عبداهلل عبدوه النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :نوف ح�سني يو�سف اجلوهري احلمادي  -اجلن�سية  :الإمارات
باال�سم التجاري (لورين للزهور والهدايا) ن�شاط الرخ�صة (بيع الزهور والنباتات الطبيعية -
بالتجزئة  ،بيع الزهور والنباتات ال�صناعية واملجففة  -بالتجزئة  ،تغليف الهدايا  ،بيع العطور
 بالتجزئة) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم 774403ال�صادرة بتاريخ  2019/11/25يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0002173مدين (جزئي)

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70579

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني (ن�شرا)
الق�ضية التنفيذية رقم  2714ل�سنة 2018

70608

املو�ضوع  :حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
civil execution_dept_2
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPTO2021 /0001962امر على عري�ضة باالر�شاد

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إىل املحكوم عليه  :ماني�ش �ساما
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 447787.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

اىل املنفذ �ضده /احمد عبداهلل احمد �سرور
ل�صالح طالب التنفيذ  /مكتب حمدان ال�شام�سي للمحاماة واال�ست�شارات القنونية
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املبينة �أدناه عن طريق املزاد العلني ...
قطعة رقم  445ملك مبنطقة النهدة ب�إمارة ال�شارقة
قطعة رقم  443ملك مبنطقة النهدة ب�إمارة ال�شارقة
قطعة رقم  258ملك مبنطقة النهدة ب�إمارة ال�شارقة
قطعة رقم  1325ملك مبنطقة احلان ب�إمارة ال�شارقة
قطعة رقم  511ملك مبنطقة مويلح التجارية ب�إمارة ال�شارقة
قطعة رقم  29ملك مبنطقة مي�سلون ب�إمارة ال�شارقة
قطعة رقم  262ملك مبنطقة النهدة ب�إمارة ال�شارقة
لذا قررت املحكمة (دائرة التنفيذ) يف الق�ضية التنفيذية  2714ل�سنة  2018اخطار كم بوجوب �سداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�ضية
التنفيذية �أعاله ب�صندوق املحكمة وذلك خالل  15يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا ،واال ف�إن املحكمة �ستتخذ القرار املنا�سب ب�شان
طرح العقار املذكور �أعاله للبيع وفق الأ�صول وذلك عم ً
ال لن�ص املادة ( )152فقرة ( )2من الالئحة التنفيذية ( )57ل�سنة  2018للقانون
االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�شان قانون االجراءات املدنية  ...يقت�ضي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها �أعاله...
رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()1/2021/10043
املنذر  :عو�ض بن حممد بن م�سفر �آل معمر � -إماراتي
املنذر �إليــه  :ايهاب انور جرج�س يعقوب م�صري
(تعذر الإعالن)
املنذر ينذر املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته ،وقدره  45,000درهم ،
و الفوائد املقررة قانونا بواقع  %12من تاريخ املطالبه وحتي ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة ،وذلك جراء تعامالت جتارية فيما بينهم على �أن
يقوم املنذر �إليه ب�سداد مبلغ املديونية املرت�صد يف ذمته والفائده القانونية خالل
موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه هذا الإن��ذار ،و�إال �سيلج�أ املنذر �إىل اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية �ضد املنذر �إليه؛ لإلزامه ب�سداد مبالغ املديونية املرت�صدة يف
ذمته ،مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()1/2021/10042
املنذر  :عو�ض بن حممد بن م�سفر �آل معمر  -اماراتي
�ضد  /املنذر اليه  :حممود حممد حممد علی  -م�صري
(تعذر الإعالن)
املنذر ينذر املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته ،وقدره  65,000درهم ،
و الفوائد املقررة قانونا بواقع  %12من تاريخ املطالبه وحتي ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة ،وذلك جراء تعامالت جتارية فيما بينهم على �أن
يقوم املنذر �إليه ب�سداد مبلغ املديونية املرت�صد يف ذمته والفائده القانونية خالل
موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه هذا الإن��ذار ،و�إال �سيلج�أ املنذر �إىل اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية �ضد املنذر �إليه؛ لإلزامه ب�سداد مبالغ املديونية املرت�صدة يف
ذمته ،مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()1/2021/10041

70392

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70555

تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :كنت ان�سل بن ان�سل  -اجلن�سية :الهند ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كمل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد� :ساجن ي�سودهاران
كی�شافن  -اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (االخ�ضر واالحمر ملقاوالت التك�سية
واالر�ضيات واال�صباغ) تل�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )561296ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()10047/2021

70021

املنذر /مركز برجمان (�ش ذ م م)  -رخ�صة جتارية رقم ()227968
�ضد  /املنذر اليهما -1 :ديزرهو�س لتح�ضري الع�صاير واملرطبات رخ�صة رقم  (- 911007امل�ست�أجره)
 - 2ماجو انا كارال كا�سرتو �أورالتي  -فلبينية اجلن�سية (حمررة �شيكات)
تتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما لإنذارها بالآتي-:
ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره= 111,250 /درهم قيمة ال�شيكات املرجتعه ارقام (000003 - 000002
  )000006 - 000005 - 000004مف�صلة اىل مبلغ وقدرة (مبلغ وقدره =  103,250درهم بدل�أيجار امل�ستحق عن الفرته من  2021/1/23وحتى  + 2021/11/22مبلغ وقدره =  7,500درهم
�ضريبة القيمة امل�ضافة عن الفرتة من  2020/11/23وحتى  )2021/11/22وذل��ك خالل �شهر
واحد من ا�ستالمكم هذا الإخطار وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق
املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل امل�أجور دون �سداد.

الكاتب العدل

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�شركة /ان جي دي ام تيك منطقة حرة ذ م م (رخ�صة رقم  )98041والكائنة بــــ املقر رقم �إي
دي  14الطابق االر�ضي  ،املبنى  - 1مدينة دبي للإنرتنت  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
�ص ب  ، 9275واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير  ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن
قرارها للكافة وال��ذى مت اتخاذه بوا�سطة ال�شركاء الذي عقد بتاريخ  10نوفمرب 2021
ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب  :ال�سيد � /أوتبال جاجنويل
ا�سم ال�شركة  :ان جي دي ام تيك منطقة حرة ذ م م
�ص ب 9275 :
دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم 04-3317161 :
الربيد االلكرتوين utpal.ganguly@infrasofttech.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة عجمان
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
رقم الرخ�صة 94405 :
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  -ق�سم ال�سجل التجاري
�إعالن وحل وت�صفية

اال�سم التجاري  :ملحمة ال�شمائل  -ذ م م
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي  :ملحمة ال�شمائل  /ذ م م �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات االحتادي
رقم ( )8ل�سنة ( )1984وتعديالته مرخ�صة يف دائرة التنمية االقت�صادية و�سجلته
بالتنمية االقت�صادية حتت رق��م ( )94405وق��د ق��رر ال�شركاء حلها وت�صفيتها
وتعيني ال�سيد.
جمال لتدقيق احل�سابات
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي
القانوين امل��ذك��ورة اع�لاه خ�لال م��دة ( )45يوما من تاريخ ن�شر االع�لان وعلى
العنوان التايل  :امارة عجمان  ،هاتف � ، 67447771 :ص.ب 0000 :

وزارة العدل
70392

املنذر  :انغت خلدمات ال�صرف ال�صحي .ذ.م.م
�ضد  /املنذر �إليهم  -1 :ملك للنقليات �ش.ذ.م.م
 -2حممد رمزان اهلل ديوايا  -باك�ستاين اجلن�سية  -جواز �سفر رقم KF304253
 -3عبيد �سامل جمعه عبيد  -اماراتي اجلن�سيه  -مالك امل�ؤ�س�سه
(تعذر الإعالن)
املنذر ينذر املنذر �إليهم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته ،وقدره  15000درهم (خم�سه ع�شر الف
دره��م ام��ارات��ي) ،و الفوائد املقررة قانونا بواقع  %12من تاريخ املطالبه وحتي ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة ،وذل��ك ج��راء تعامالت جتارية فيما بينهم على �أن يقوم املنذر �إليهم
ب�سداد مبلغ املديونية املرت�صد يف ذمته والفائده القانونية خالل موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمه
هذا الإنذار ،و�إال �سيلج�أ املنذر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضد املنذر �إليهم لإلزامه ب�سداد مبالغ
املديونية املرت�صدة يف ذمتهم ،مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
�إعالن بالن�شر
رقم ()10045/2021

�إىل خطاط اليا�سمني جمهول حمل الإقامة  :امارة ال�شارقة مويلح �شارع ال�شيخ حممد بن زايد حمل رقم  3ملك �سلطان �سعيد حممد بن هده
ال�سويدي �ص ب  30906ال�شارقة هاتف رقم 0501159596 :
نعلمكم ب��أن املدعي (ة) � /أك�بر ن��اري كوتي ا�سينار العنوان  /حمل الإقامة  :مكتب املحامي يون�س حممد البلو�شي للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية والكائن مقره با�شارقة دوار الربيد الكبري �شارع الزهراء بناية داما�س  2000الطابق اخلام�س ع�شر مكتب  1547رقم الهاتف :
 - 971564136945قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــ
�أوال  :حتديد �أقرب جل�سة لنظر الدعوى و�إعالن املدعى عليهما ب�صورة من �صحيفة الدعوى.
ثانيا  :ندب اخلبري احل�سابي �صاحب الدور من خرباء اجلدول تكون مهمته التايل:
بيان حقيقة العالقة بني املدعية واملدعى عليهما.
بيان الأرباح التي حققتها ال�شركة وحتديد ن�صيب املدعى فيها.
بيان عما �إذا كان املدعي عليه قد �سدد �أي مبالغ �إىل املدعي من ن�صيبه من �أرباح املدعى عليها الثانية.
ت�صفيه احل�ساب بني املدعى واملدعى عليهما وبيان الر�صيد امل�ستحق للمدع
ثالثا  :يحتفظ املدعى بتعديل طلباته على �ضوء ما�سي�سفرعنه تقرير اخلربة
مع االم�ساك عن الف�صل يف الر�سوم وامل�صاريف حلني الف�صل يف الدعوى بحكم نهائي.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أم��ام الدائرة دائ��رة الأم��ور امل�ستعجلة الأوىل حمكمة ال�شارقه االحتادية �صباح يوم  -املوافق 2021/12/22
ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر
الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ر�ضا يون�س

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

املنذر  /عبداهلل احمد ابراهيم احمد
املنذراليه � /صالح مهدي �صالح اليا�سري
حيث �أن املنذراليه حرر ال�شيك رقم  00004امل�سحوب على
بنك االحت��اد الوطني مببلغ  650000دره��م .لذلك  ،ينبـه
املنـذر علـى املنذراليـه ب�سـرعة �سـداد مبلـغ وق��دره 650000
درهـم فـي غ�ضـون خم�سـة ايـام مـن تاريخـه مـع حـفـظ الـحـق
املنـذر فـي التعـويـ�ض عـن اخل�سائر واملك�سب الفائت.
الكاتب العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / SHCFICIINJ2021 /0008684م�ستعجل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

70530

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0000606مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :م�شغل حميدة للمالب�س  -ذ م م
العنوان  :عجمان ال�صناعية اجلديدة رقم مكاين  4269710649ت 0521036667 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ حممد توحيد العامل
حممد �شم�س العامل  -يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPTO2021/0001962امر على
عري�ضة ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 247.0 :
لذلك  :انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�أنت مكلف بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة امل�شار اليها ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

70392

70392

�إىل املدعي عليه  :احمد يو�سف حممد �سعيد �سامل الإمارات العربية املتحدة /
اجلن�سية
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/11/25قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  /املدعي  /الروعة لت�أجري ال�سيارات
حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية  17.000درهم (�سبعة
ع�شر الف درهم) للمدعية مع الفائدة عليه بواقع � 6%سنويا ت�سري من تاريخ قيد
الدعوى يف  2020/11/22وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�صروفات
وخم�سمائة درهم اتعاب حماماة ورف�ض ما عدا ذلك .حكما قابال لال�ستئناف خالل
 30يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ 2021/12/12 /

االمارات العربية املتحدة

فقد املدعو /حممد ابو منجو  ،بنغالدي�ش اجلن�سية  -ج��واز �سفره
رق��م ( )EH0412457وامل��دع��و �� /ص��ال��ح ال��دي��ن حم�م��د فيا�ض
�أحمد  ،بنغالدي�ش اجلن�سية  -جواز �سفره رقم ()BR0700476
و املدعو  /ف��اروق ميا روح ام�ين ،بنغالدي�ش اجلن�سية  -ج��واز �سفره
رقم ( )EB0717038و املدعو /انعام اال�سالم بي�سوا�س لطيف ،
بنغالدي�ش اجلن�سية  -جواز �سفره رقم ( )EH0673276و املدعو
/ديلوور �سيكدير �شاه جهان ،بنغالدي�ش اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )BX0076577و املدعو /ن�ضم احل�سني علي عزام  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم ( )BX0703786من يجدها عليها
االت�صال بتليفون رقم 0551585123

ا�شعار ت�صفية

وزارة العدل
70349
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�إعالن بالن�شر
رقم ()10046/2021

70197

املنذر /عبداهلل احمد عبداهلل النومان ال�شام�سي
املنذر اليه /عبداهلل حممد عبداملعبود مبارك عيد
ينبـه املنـذر للمنـذر اليـة ب�سـرعة �سداد قيمـة ال�شـيـك رقـم 100148
امل��ؤرخ  2021/6/22بقيمـة  126000درهـم وامل�سحوب علـى بنـك
نـور فـي خـالل  5ايـام مـن تـاريخ ذلك االنذار مـع حفظ حـق املنـذر فـي
التعوي�ض عن اخل�سائر الناجتـة عـن تـ�أخركم فـي �سـداد املبالغ امل�ستحقة
لـه وكذلك املك�سب الفائت.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلومـاً للجميع ب�أن ال�سيد :بابو�سینان �سودیب كومار بابو�سينان  -اجلن�سية:
الهند  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )100%وذلك �إىل ال�سيد:
انطوين بيجو  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (نور الربج للمقاوالت الفنية)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )615881ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخ��رى  :تغيري وكيل خ��دم��ات .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سيدة  /بينز �شيا�س ,اجلن�سية  :الهند ترغب يف البيع
وال�ت�ن��ازل ع��ن كامل ح�صتها البالغة  100%وذل��ك اىل ال�سيدة � /سو�شاما ديباك
بهاف�سار ف�سا�سانت نامدیف�شيت بهاف�سار ,اجلن�سية :الهند بالرخ�صة امل�سماه (مطعم
العائلة الفخمة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )214847ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :فاردا بيغم ناظم ر�شيد  -اجلن�سية :الهنـد  ،ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :في�ضان
احمـد ب�شري احمد  -اجلن�سية  :باك�ستان يف الرخ�صة امل�سماه ( دار الفيحاء للحالقة )
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )623835ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخ��رى  :تغيري وكيل خ��دم��ات .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /حممد �سعود �سلطان �صقر القا�سمي ,اجلن�سية  :االمارات ,يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل كال من -1 :ال�سيد  /وليد حممد
حممد –اجلن�سية :االمارات بن�سبة  -2 %95ال�سيد  /عامر وليد حممد حممد – اجلن�سية:
االم��ارات بن�سبة  ,%5بالرخ�صة امل�سماه (تايجر العقارية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )609301ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى:
تغيري اال�سم التجاري من (تايجر العقارية) اىل (تايجر العقارية ذ م م) تغيري ال�شكل القانوين
من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سلوان اخلر�سان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICV2019 /0000749مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه � :سلوان اخلر�سان  -العنوان � :إمارة عجمان  -م�شروع �سيتي تاورز  -برج �سي  - 1الوحدة 609
 يحمل جواز �سفر رقم  - 1539788هاتف 0508828033حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عقارات عجمان
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 393505.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة
 �أمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربياملقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد مهدي روح اهلل مهدي زادكان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2018/ M0000572مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه  :حممد مهدي روح اهلل مهدي زادكان
العنوان  :عجمان  -برج عجمان ون  - 6ت 0505525918 /
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�صفتها املالكة مل�ؤ�س�سة عقار بروبرتز  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 987198.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة
 �أمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربياملقررة قانونا.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فالريي بي�شني -رو�سي اجلن�سية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2017/ M0002126مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :فالريي بي�شني  -رو�سي اجلن�سية  -العنوان  :عجمان � -شارع ال�شيخ خليفة  -بناية الوفاء  -نف�س
بناية بنك اال�ستثمار � -شقة  - 505هاتف 0503965608
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 227371.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة
 �أمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربياملقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه � :شم�س الدين بادينجار كارا
العنوان  :عجمان  -برج عجمان ون  - 10ت 00919311281134 /
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�صفتها املالكة مل�ؤ�س�سة عقار بروبرتز  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 0.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة
 �أمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربياملقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70530

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICOM2021 /0001022جتاري (كلي)

�إىل املحكوم عليه  :زهرة حممود حممد
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك
 ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 24635.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2018/ M0002123مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  - 1 :احمد تاهر  -هندي اجلن�سية  - 2عائ�شة احمد
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�صفتها املالكة مل�ؤ�س�سة عقار بروبرتز  -اجلن�سية هندي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 221849 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9825/2021
املنذر  /مطعم املكان ملالكه ال�سيد حمد حممد �أحمد حارب  -اجلن�سية الإمارات
املنذر �إليه /قي�صر لتعهدات املواهب ملالكه نادر بن ر�ضا بن على بوليله  -اجلن�سية بريطانيا
املو�ضوع /طلب الت�صريح ب�إعالن املنذر اليها عن طريق الن�شر
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املرت�صدة يف ذمته والبالغ قدرها
( )50,000درهم (خم�سون الف درهم) وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ تبليغكم
بهذا الإخطار .ويف حالة عدم االمتثال �سوف نكون م�ضطرين التخاذ الإجراءات
القانونية �ضدكم مع حتملكم لكافة اال�ضرار الناجتة عن ذلك من الر�سوم وامل�صاريف
والفوائد القانونية و�أتعاب املحاماة.
70197

الكاتب العدل

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0036883

اخطار عديل للوفاء مببلغ  5000درهم
املخطـر /احمد حممد احل�سن  ،اجلن�سية � -سوريا ويحمل بطاقة هويه رقم 784198661639314
العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0557207560 /
املخطر �إليه  /احمد احمد كابول  ،اجلن�سية � -سوريا ويحمل جواز �سفر رقم N009230808
العنـوان /ال�شارقة  -هاتف رقم 0585616142 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ ( )5000درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ ( )5000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية
الر�صيد وبيانه كالتايل  :رقم ال�شيك  000063مببلغ  5000درهم وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن دون
جدوى ،لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر
التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009699مدين (جزئي)
�إلــى املدعي عليه  :اويدملوال �سامویل اولونادي  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع
ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف - 0522137554
تلتم�س �إدارة ق�ضايا الدولة بوزارة العدل وبالنيابة عن املدعية (اجرة ال�شارقة) من املحكمة املوقرة بناء
على ما تقدم وملا تراه عدالتكم احلكم لها بالآتي� .1 :إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ()13901،87
ثالثة ع�شر �ألفا وت�سعمائة وواحد درهم و  79فل�س� .2 .إلزام املدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع 12%
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام� .3 .إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/26أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )9شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/16م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0037997

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0003400أمر �أداء

�إىل املدعى عليه  :علی ح�سنی �سعيد �سامل الر�شيدي  -االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية,
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/09/09قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح املدعي  /بزة بنت ماجد بن حممد املبارك
قرار القا�ضي  /ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده ((علی ح�سنی �سعيد �سامل الر�شيدي )) ب�أن
ي�ؤدي للطرف الطالب ((بزة بنت ماجد بن حممد املبارك )) مبلغا وقدره  215.000درهما
(مائتان وخم�سعة ع�شر �ألف درهما) ،والفائدة القانونية بواقع  7%من تاريخ املطالبة املوافق
 08/09/2021وحتى متام ال�سداد ،مع الإلزام بامل�صروفات و�ألف درهما �أتعاب حماماة،
ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم
التايل ال�ستالمك هذا التبليغ
املحكمة االبتدائية املدنية

70533

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70530

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2020 /0000570مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه  :م�ؤمن عبداملجيد نور حممد
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك
 ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 485304.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :حممد ر�ضا زين
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عقارات عجمان  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك
 ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 589705.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPCILABS2021 /0002146عمايل

�إىل املدعي عليه � :أجمل �شاه عبداهلل �شاه
جمهول حمل الإقامة  :العنوان � :إمارة ال�شارقة ال�صناعية � 4شارع الفرات عقار �سوف
الوحدة �شقة رقم  101بجانب طريق احلديقة ملقاوالت الديكور هاتف متحرك رقم
0504780225
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/27أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/20م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70392

�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10053
الإنذار العديل املحرر بالرقم ()2021/1/245631

مقدم من  :املنـــــــــذرة  :جرياب لتقنية االنظمة (�ش.ذ.م.م)
�ضـد  /املنذر �إليهما  - 1 :يوين برو لت�صميم احلا�سب االيل �ش.ذ.م.م
 - 2بيفي زبينه جوهر  -هندية اجلن�سية (-حمرر ال�شيكات)
(جمهول حمل الإقامه)
املنذرة ُتكلف املنذر اليهما مت�ضامنني بالوفاء مببلغ  14039درهم (�أربعة ع�شر الف
وت�سعه وثالثون درهم) والفوائد التجارية بواقع  5%من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك
وحتى متام ال�سداد ،وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمهما هذا الإنذار ،واال
ف�إنه يف حالة امتناع املنذر �إليهما عن الوفاء �سوف ت�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها من �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/حممد خان نادر خان  -اجلن�سية� :أفغان�ستان -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/ع�صمت
اهلل جنيب اهلل  -اجلن�سية�:أفغان�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (ال�شهب لتجارة قطع غيار
ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)605617
تعديالت �أخرى  :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

الكاتب العدل

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70530

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70530

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فايزة رحمن
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2018/ M0002088مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -بيبي حممد فاقي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2018/ M0000561مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه  :فايزة رحمن
العنوان  :عجمان  -برج عجمان ون  - 10ت 009840110488 /
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�صفتها املالكة مل�ؤ�س�سة عقار بروبرتز  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 0. 0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة
 �أمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربياملقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :بيبي حممد فاقي
العنوان  :عجمان  -برج عجمان ون  - 6ت 0505262688 /
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�صفتها املالكة مل�ؤ�س�سة عقار بروبرتز  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 0.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة
 �أمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربياملقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008362مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :ار�شاد احمد عامل دين
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0521964480
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/1/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
 - 1الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره (� )6683.82ستة و�ستون الفا وثمامنائة وثالثة وثمانون
درهم و  82فل�س - 2 .الزام املدعي عليه بالفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى تاريخ ال�سداد التام - 3 .الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
حرر بتاريخ  2021/12/15م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9826/2021

70197

املنذر /نا�صر �سعيد عثمان الواحدي (امل�ؤجر)
املنذر �إليها /اخلليج اية جي ار او للتجارة (�ش ذ م م)
املو�ضوع /طلب الت�صريح ب�إعالن املنذر اليها عن طريق الن�شر
ينذر املنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد امل�ستحقات الإيجارية املرت�صدة يف ذمتها والبالغ قدرها
( )65,000درهم (خم�سة و�ستني الف درهم) وذلك عن الفرتة من  2021/6/15وحتى
 2022/6/14م ،وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار ،ويف حالة
عدم االمتثال �إخالء امل�أجور فوراً وت�سليمه للمنذر خالياً من ال�شواغل والأ�شخا�ص وباحلالة
التي كان عليها قبل التعاقد وذلك بعد �سداد ما ي�ستجد من الإيجار وقيمة ال�ضريبة و�أثمان
الكهرباء واملاء حتى تاريخ الإخالء الفعلي.
الكاتب العدل

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

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025503
تنازل /بيع
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /حممد �سریاج ا�سالم نواب  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%30من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل
ال�سيدة/راوفون �شاكورا مفي�ض الرحمن  -اجلن�سية:بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه
(ور�شة الق�صباء ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة رقم ( )788429تعديالت �أخرى :اليوجد ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اخطار عديل
املخطر  /ابو الكالم فوراك احمد ـ اجلن�سية  :بنغالدي�ش واحمل هوية �إماراتية رقم ()784197296869296
ب�صفتي (مالك) الرخ�صة امل�سماه (بقالة الوردة ال�صفراء) وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برقم ( )779248وكيال عنه ال�سيد  :حممد امداد اهلل احلاج موالنا �سلیم اهلل  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش ويحمل
هوية اماراتية رقم ( )784198576042513مبوجب الوكاله امل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل برقم
( )SH20210128A03260بتاريخ  - 2021/01/28العنوان /ال�شارقة  -ال�صناعية رقم  – 4خلف �شارع
الوحدة الهاتف 0555839214 :
املخطر �إليه /ماجد حممد ح�سني نقي على اجلن�سية  :الإمارات ويحمل هوية �إماراتية رقم ()784199007439062
العنوان /ال�شارقة  -بجوار حديقة املن�صورة �شارع ال�شيخ خالد بن حممد القا�سمي  - 96الهاتف 0508668886 :
0585560678 /
مو�ضوع االخطار  :مراجعتنا لدى اجلهات املخت�صة للتوقيع على االن�سحاب من عقد وكيل
 حيث ان املخطر اليه وكيل خدمات بالرخ�صة امل�سماه (بقالة الوردة ال�صفراء) وال�صادرة من دائرة التلمية الإقت�صاديةبال�شارقة برقم ( - )779248حاول املخطر التوا�صل مع املخطر اليه عدة مرات ومل ي�ستجيب
لذلك  ،يخطر املخطر املخطر اليه احل�ضور للتوقيع على االن�سحاب من عقد وكيل خدمات لدى دائرة التلمية االقت�صادية
بال�شارقة وذلك للتمكن من جتديد الرخ�صة.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل يف �إخطاركم بهذا ر�سميا

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIV2018/ M0000573مدين (كلي)

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

70533

70530

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شم�س الدين بادينجار كارا
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2018/ M0000527مدين (جزئي)

حمكمة التنفيذ املدنية
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تنازل /بيع

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :حممد �شهزاد فتيح حممد  -اجلن�سية :باك�ستان ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%25وذلك �إىل ال�سيد :عوي�س اور �سلیم حممد
رحمن  -اجلن�سية :باك�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (حممد �شهزاد خلدمات التنظيف للمباين)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )788897ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري الإ�سم التجاري من (حممد �شهزاد خلدمات التنظيف للمباين)
�إىل (النجم خلدمات التو�صيل  -فرع ال�شارقة) - ،تغيري الن�شاط التجاري من (خدمات التنظيف
اخلارجي (واجهات) املباين) � -إىل (مكتب ،خدمات تو�صيل طلبات املواد الغذائية) - ،تغيري ال�شكل
القانوين من (وكيل خدمات) �إىل (فرع ل�شركة حملية) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70522

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007663مدين (جزئي)

�إىل :املحكوم عليه حممد فی�صل جتمل  ,العنوان9391971 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/12/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح �أجرة ال�شارقة  ,بالتايل :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
(39869.50درهم) ت�سعة وثالثون �ألفا وثمامنائة وت�سعة و�ستون درهم و  50فل�س
 ،ل�صالح املدعية .بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع � 4%سنويا ً على املبلغ املق�ضي
به وذلك من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد التام على �أال تتجاوز �أ�صل الدين مع الر�سوم
وامل�صاريف ..حكما غري قابال لال�ستئناف
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13422بتاريخ 2021/12/21
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0009010

70533

�إخطار عديل
املخطـر  :الفالح ل�صناعة االكيا�س البال�ستيكية املن�سوجة ذ م م  -رخ�صة �صناعية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
برقم ( )510691وميثلها املدير وال�شـريك ال�سيد  :ب�شري فالح عبدالهادي اجلن�سية  :العراق وكيال عنه ال�سيد  :كفاح �شريف
احلمود  -اجلن�سية� :سوريا  ،ويحمل هوية �إماراتية رقم ( )784197065960870مبوجب الوكالة امل�صدقة من ال�سيد الكاتب
العدل برقم ( )2007/9551بتاريخ  - 2007/04/29العنوان  :ال�شارقة – �صناعية  17خلف امتداد �شارع ال�شارقة الدائري
هاتف رقم 0552314464 :
املخطر �إليـه � :صقر االمارات لتجارة االعالف احليوانيـة – رخ�صة جتارية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بابوظبي برقم
( )CN 1263891-وميثلها ال�سيد � :صالح بن �سعيد بن �صلبوخ اليعقوبي – اجلن�سية  :عمان  -العنوان  :ابوظبي  -ال�شبحات
االول  ،1االول  ،خليفه زعل خليفه زعل خليفه الدرمكي  -هاتف رقم  - 0096899277992 / 0555559695 :االمييل
osama123siddig@gmal.com :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )31255,45درهم ،
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( )31255.45درهم مقابل معامالت جتارية مبوجب فواتري وعند
مراجعته ماطل يف ال�سداد طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى  - ،وحيث
ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر .ان املخطر
يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ تبلغكم هذا
الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع
حفظ باقي احلقوق  ،لذلك  ،فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية
املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل
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 امل�سابقة ت�شجع عامة اجلمهور وامل�صورين املخت�صني على التقاط �أجمل معامل الإمارات الرتفيهية والثقافية والطبيعيةلتعريف �سكانها وزوارها ب�أهم �أن�شطتها ال�سياحية
 امل�شاركة متاحة من خالل الت�سجيل يف امل�سابقة على موقع جائزة حمدان بن حممد الدولية للت�صوير .www.hipa.ae فئات امل�سابقة ال�صورة الواحدة لعامة اجلمهور و امللف امل�صور للم�صورين املتخ�ص�صني عالية احلمادي :م�سابقة الت�صوير تتكامل مع �أهداف حملة �أجمل �شتاء يف العامل ب�إبراز جمال �شتاء الإمارات وت�ألقمعاملها وجمال طبيعتها البكر وكرم �ضيافة �شعبها وتنوع جمتمعها
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 -علي خليفة بن ثالث :الت�شويق والتعريف عن�صران  -لهما �أثر كبري ومبا�شر على اجلمهور يف احلمالت الرتويجية

بالتعاون مع املكتب الإعالمي حلكومة دولة الإمارات ومبجموع جوائز � 250ألف درهم

جائزة حمدان بن حممد الدولية تطلق م�سابقة �أجمل �شتاء يف العامل للت�صوير
�أطلقت جائزة حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ال��دول�ي��ة للت�صوير ال�ضوئي بالتعاون
م��ع املكتب الإع�لام��ي حلكومة دول��ة الإم ��ارات
م�سابقة “�أجمل �شتاء يف العامل” للت�صوير،
وذل��ك ملواكبة املو�سم الثاين من حملة “�أجمل
� �ش �ت��اء يف العامل” وت �ع��ري��ف �أه � ��ل الإم � � ��ارات
وال�سياح م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل م��ن خالل
�إب ��داع ال���ص��ورة وال�ع��د��س��ة ب��دفء �شتاء الدولة
وت�ع��دد معاملها ال�سياحية والرتفيهية وجمال
ت�ضاري�سها الطبيعية وك��رم �ضيافة جمتمعها

وتنوعه.
وت���س�ل��ط امل���س��اب�ق��ة ال �� �ض��وء ع�ل��ى �أج �م��ل معامل
الإم� � ��ارات ال�ترف�ي�ه�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة والطبيعية
وتع ّرف ب�أن�شطتها ال�سياحية املتنوعة .وت�شجع،
مبوازاة حملة “�أجمل �شتاء يف العامل” ،خمتلف
الفئات على امل�شاركة ،والتقاط �أروع ت�ضاري�سها
الطبيعية م��ن ال���ص�ح��اري وال��ودي��ان واجلبال
وال �ب �ح��ار ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إب � ��راز ت �ن � ّوع احلياة
ال�بري��ة ،واالح �ت �ف��اء ب��وج��وه و� �ش��وارع وجمتمع
الإمارات ب�إبداعات عد�ساتهم.

وت �� �ض��م امل���س��اب�ق��ة ف�ئ�ت�ين رئ�ي���س�ي�ت�ين ه �م��ا فئة
“ال�صورة الواحدة” ،املفتوحة للجمهور العام،
وتغطي  5مو�ضوعات هي ال�صحراء ،والبحر،
واجلبل ،والوديان ،والإمارات من الأعلى ،وفئة
“امللف امل�ص َّور” املخ�ص�صة جلمهور امل�صورين
وال �ت��ي تغطي  4م��و��ض��وع��ات ه��ي الإم � ��ارات يف
عيونكم ،ب� ّري��ة الإم ��ارات ،وج��وه م��ن الإم ��ارات،
حياة ال�شارع من الإمارات.
وميكن لكل من هم يف �سن  18عاماً فما فوق
امل�شاركة يف امل�سابقة وحتميل �صورهم الإبداعية

ال�ت��ي تلتقط ج�م��ال �شتاء الإم� ��ارات وطبيعتها
وجمتمعها م��ن خ�لال �صفحة الت�سجيل على
م ��وق ��ع ج ��ائ ��زة ح� �م ��دان ب ��ن حم �م��د الدولية
للت�صوير . www.hipa.ae
وت�ستمر امل�سابقة من  20دي�سمرب  2021حتى
 20يناير  2022لتتوج م��ع اخ�ت�ت��ام احلملة
بحفل توزيع اجلوائز وتكرمي الفائزين ،بواقع
جائزة لكل مو�ضوع من املوا�ضيع اخلم�سة �ضمن
فئة ال�صورة ال��واح��دة املتاحة لعامة اجلمهور
بقيمة � 7آالف درهم �إماراتي للجائزة الواحدة،
على �أن يقوم امل�شارك بن�شر ال�صورة يف ح�سابه
ال�شخ�صي على من�صة االن�ستغرام مع �إ�ضافة
ها�شتاق �#أجمل_�شتاء_يف_العامل ،وجائزة
ل �ك��ل م��و� �ض��وع م ��ن امل��وا� �ض �ي��ع الأرب� �ع ��ة �ضمن
فئة امللف امل�صور اخلا�صة جلمهور امل�صورين
املتخ�ص�صني بقيمة � 50أل ��ف دره ��م �إماراتي
ل�ل�ج��ائ��زة ال ��واح ��دة ،ومب �ج �م��وع ج��وائ��ز يعادل
 250,000درهم.وقالت عالية احلمادي ،نائب
رئي�س املكتب الإعالمي حلكومة دولة الإمارات:
“معامل الإم � � � ��ارات ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وال�سياحية
وال�ث�ق��اف�ي��ة مُ �ل� ِه�م��ة للعني وم��و��ض��وع منوذجي
مميز للعد�سة .وم�سابقة �أجمل �شتاء يف العامل
للت�صوير ،التي نتعاون مع جائزة حمدان بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم الدولية للت�صوير
ال�ضوئي يف تنظيمها ،تلتقط هذه املعامل املبهرة
واجل��واه��ر ال�سياحية والثقافية والرتفيهية
املكنونة ،وت�ضعها يف مركز كادر ال�صورة وقلب
�إط��ار الفنون ال�ضوئية ،ال لتوثقها وت�سجلها
فقط ب��ل لتن�شرها وت �ع � ّرف بها اجلميع داخل

الدولة وخارجها ”.من جانبه قال �سعادة علي
خليفة بن ثالث ،الأم�ين العام جلائزة حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم الدولية للت�صوير
ال�ضوئي  “ :لل�صورة نفوذ كبري يف الت�شويق
وال�ت�ع��ري��ف ،ه ��ذان ال�ع�ن���ص��ران لهما �أث ��ر كبري
ومبا�شر على اجلمهور يف احلمالت الرتويجية.
نحن يف اجلائزة  ،نفخر ب�إدارة م�سابقة “�أجمل
�شتاء يف العامل” وندعم جماهري امل�صورين من
ه��واة وحمرتفني ليقوموا بواجبهم الإبداعي
يف منظومة الرتويج ال�سياحي والثقايف ملو�سم
ال���ش�ت��اء يف دول ��ة الإم � � ��ارات ،وي�ط�ل�ق��وا العنان
مل �ه��ارات �ه��م وم��واه �ب �ه��م ل�ل�ت�ن��اف����س ع�ل��ى جوائز
امل�سابقة الق ّيمة واكت�ساب اخلربة واملعرفة من
خالل هذا النوع من امل�سابقات.
و�أ�� �ض ��اف اب ��ن ث ��ال ��ث�“ :إنه م ��ن م�ن�ط�ل��ق دور

اجل��ائ��زة يف ن�شر ثقافة الت�صوير وتعزيز دور
الفنون يف التوا�صل احل�ضاري بني الثقافات.
ي�سعدنا �أن نعلن عن ا�ست�ضافتنا و�إدارتنا لهذه
امل���س��اب�ق��ة ،وال �ت��ي ت�ستهدف اجل�م�ه��ور العام”.
ويتوىل تقييم امل�شاركات يف م�سابقة �أجمل �شتاء
يف العامل للت�صوير جلنة حتكيم من اخلرباء
امل�ت�خ���ص���ص�ين يف جم ��ال ال �ت �� �ص��وي��ر ال�ضوئي
احلا�صلني على جوائز عاملية يف جمال الت�صوير
ال�صحفي والإبداعي.
وت �� �ض��م ال �ل �ج �ن��ة ج ��ون � �س �ت��امن��اي��ر ،ال�صحفي
املتخ�ص�ص يف الت�صوير ال�ضوئي من الواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة واحل��ا� �ص��ل ع�ل��ى اجلائزة
الدولية لل�صورة ال�صحفية ،وامل�صورة الكندية
احلائزة على جائزة “بوليتزر” العاملية ثالث
مرات ،باربرا ديفيد�سون.

�ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإ�سالمية

مدرج خورفكان يزهو بالعمل الفني م�صلى يت�سامى
وزيرو  6يحت�ضن جداريتي �إحياء و�إح�سا�س حرف
•• ال�شارقة  :الفجر :

�شهد م��درج خورفكان يف املنطقة ال�شرقية افتتاح
العمل الفني اخلارجي “م�صلى يت�سامى  ”2للفنان
الكويتي جا�سم الن�شمي� ،ضمن فعاليات الدورة
الرابعة والع�شرين من مهرجان الفنون الإ�سالمية
“تدرجات.وافتتح العمل الفني اال��س�ت��اذ حممد
�إبراهيم الق�صري ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف
دائرة الثقافة يف ال�شارقة ،مدير املهرجان ،بح�ضور
امل�ست�شار الثقايف يف القن�صلية العامة لدولة الكويت
ل��دى الإم� ��ارات د .عبد اهلل ال�ك�ن��دري� ،إ��ض��اف��ة �إىل
فنانني و�إعالميني من خمتلف دول العامل.
واط�ل��ع الق�صري وال�ك�ن��دري واحل���ض��ور �إىل �أجزاء
ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ال ��ذي يحجز رك �ن �اً ك �ب�يراً يف باحات
مدرج خورفكان ،وا�ستمعوا �إىل �شرح الفنان الكويتي
ال��ذي �أ��ش��ار �إىل �أن “م�صلى يت�سامى” يعد عمال
يعك�س ال�ف�ن��ون الإ��س�لام�ي��ة مب��ا حتمله م��ن معان

ودالالت تاريخية ،خا�صة و�أن العمل م�ستلهم من
“امل�شربية” (ال�شبك امل�ستخدم للنوافذ يف العمارة
الإ�سالمية).وما مِ ْن زائر �إىل مدينة �إىل خورف ّكان
� اّإل وترك العمل الفني “م�ص ّلى يت�سامى � ”2أثراً يف
نف�سه ،فهو ي ّتخذ من مدرج خورف ّكان مكاناً ،وبينما
يقف يف �شبه عزلة على حافة املدرج ،ف�إنه ينمو �إىل
�أعلى كمبنى �شاهق ،يف تدرجات لونية الفتة تدعو
امللتقي �إىل التفاعل مع تفا�صيله اجلاذبة.
وابتكر الن�شمي مل�سة ج��دي��دة ل�ـ “امل�ص ّلى”؛ حيث
ُي�ط� ّب��ق النظرية الهند�سية امل��وج��ودة يف الزخرفة
الإ�سالمية التقليدية (امل�شربية) يف ف�ضاء ثالثي
الأبعاد ،وي�أخذ منطق البناء املعياري �إىل ح ّد حر ّيف،
ممّا يعرب عن م�شاعر ال�سالم وال�سم ّو يف الف�ضاء.
وم��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر تقنية الت�صنيع ه ��ذه� ،ص ّنع
الفنان الكويتي ج��داراً فا�ص ً
ال نافذاً يعمل كمق�سم
للم�ساحة يف�صل ب�ين ال�شخ�ص يف ال��داخ��ل وبقية
ال�ع��امل م��ن ح��ول��ه؛ وم��ن خ�لال ال�ت�لاع��ب بال�ضوء

والظ ّل ،ينبعث هذا التق�سيم بهالة مقدّ�سة .ف�ض ً
ال
ع��ن ذل��ك ،فقد ا�ستلهم اجل ��دار ال�ق��ائ��م ب��ذات��ه من
“امل�شربية” والنظرية “الذرّية” ،حيث متثل الذرّة
فرداً ،وال ميكن للفرد �أن يوجد من دون الأ�شخا�ص
من حوله ،وهذا عادة ما يخلق حالة جماعية يعتمد
فيها اجلميع على الفرد.
الكويتي جا�سم الن�شمي امل��ول��ود يف ال�ع��ام ،1991
ح��ا� �ص��ل ع �ل��ى �� �ش� �ه ��ادات يف ال �ه �ن��د� �س��ة املعمارية
وال �ت �� �ص �م �ي��م احل� ��� �ض ��اري م ��ن امل �ع �ه��د ال � �ف ��درايل
ال�سوي�سري للتكنولوجيا يف زي��ورخ وجامعة والية
ال درا�سياً
�أيوا يف الواليات املتحدة ،كما �أم�ضى ف�ص ً
يف كلية جمعية الهند�سة املعمارية يف لندن.
يف امل��رك��ز التجاري زي��رو  ،6افتتح اال�ستاذ حممد
ال�ق���ص�ير ،م��دي��ر امل �ه��رج��ان ،ج��داري �ت��ي “�إحياء”
للفنان الإماراتي علي ك�شواين ،و”�إح�سا�س حرف”
للفنانة الإماراتية فاطمة احلمادي ،بح�ضور عدد
من الفنانني والإعالميني.

و”�إح�سا�س حرف” ج��داري��ة م�ستوحاة م��ن تالل
ال�صحراء املتناغمة واملتموّجة ،حيث ت�ت��درّج فيها
الأبعاد واملعاين اللونية.
ويعك�س العمل احل��رويف اململوء بتفا�صيل �إبداعية
مل�ع��ة ال��رم��ال ،وان�ع�ك��ا���س �أ��ش� ّع��ة ال�شم�س ال�صفراء
املتلألئة بتداخالت حروفية ،ومتازجها مع بع�ضها
ورقي
ال�ب�ع����ض ،ع��زف�ت�ه��ا ف��ر��ش��اة احل �م��ادي ب �ه��دوء ّ
للو�صول �إىل عني امل�شاهد بتدرّج �أنيق.
واع�ت�م��دت ال�ف�ن��ان��ة الإم��ارات �ي��ة اع �ت �م��اداً ك� ّل�ي�اً على
م��و��ض��وع امل�ه��رج��ان “تدرّجات” يف تنفيذ عملها،
وهو ما نراه ماث ً
ال يف جدارية امتلأت بالتدرّجات
احل��روف�ي��ة واللونية يف �آن م�ع�اً ..تقول احلمادي:
“دجمت يف اجلدارية البيئة ،مع اللون ،مع احلرف،
يف تناغم وتدرّج ينقلنا بهدوء من الظالم �إىل النور،
ومن ال�صغري �إىل الكبري ،ومن القريب �إىل البعيد،
مب�شاعر ت ّت�سم بالأ�صالة”.
ن���ش��أت ف��اط�م��ة احل �م��ادي ويف قلبها ح� ّ�ب الفنون،

وح ّققت حلمها ب�أن ت�صبح فنانة ت�شكيلية �إماراتية،
وح�صلت على بكالوريو�س تربية فنية يف جامعة
الإمارات يف العام .1994
ويعك�س عمل علي ك�شواين ت�أثره بفنون عاملية مثل
ال�ف� ّ�ن الفار�سي وال�ه�ن��دي وال�ف� ّ�ن احل��دي��ث ،ف�ض ً
ال
الزخارف الإ�سالمية ،فهو ي�ستوحي “�إحياء” من
تلك الفنون الرا�سخة.
يتحدّث التجهيز عن �إحياء وجتديد ّ
الفن العربي
والإ��س�لام��ي على م� ّر ال�سنني ،كما يتناول التك ّيف
الالمتناهي ّ
للفن الإ��س�لام��ي يف خمتلف و�سائط
ّ
الفن املرئي.
ويهدف ه��ذا العمل الف ّني �إىل متكني امل�شاهد من
فهم كيف ّية ت�صوير الفن الإ�سالمي على م ّر القرون،
التغي والتك ّيف يف الوقت احلا�ضر،
وكيف ي�ستم ّر يف رّ
ويف امل�ستقبل .و ُي�ظ�ه��ر العمل ال�ف� ّن��ي �أي���ض�اً �أوجه

الت�شابه والتباين بني ك ّل هذه الأ�ساليب والتقنيات
الف ّن ّية املختلفة.
علي ك���ش��واين ف� ّن��ان �إم��ارات��ي يبلغ م��ن العمر 26
عاماً من ال�شارقة .تخ ّرج عام  2017من اجلامعة
الأمريك ّية يف ال�شارقة تخ�صّ �ص �إدارة الت�صميم؛
وهو يتابع حالياً درجة املاج�ستري يف تاريخ ّ
الفن من
جامعة ال�سوربون �أبوظبي.
ي�ستلهم �أ�سلوب فن الك�شواين ب�شكل كبري من ثقافة
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،والثقافة العربية
ب�شكل عام.
وب � ��دءاً م��ن م�لام��ح ال��وج��ه ال �ع��رب��ي ،و� �ص��و ًال �إىل
املناظر الطبيعية املح ّل ّية ،يرتبط عمله ب�شكل دائم
برتاث املنطقة .كما �أ ّن �أعماله الفنية م�ستوحاة من
الفن ،مثل ّ
حركات خمتلفة يف تاريخ ّ
الفن احلديث،
و�آرت ديكو ،وما بعد االنطباعية.

فنان عراقي ير�سم �أكرب لوحة من اخليوط وامل�سامري يف العامل لإي�صال �صوت مر�ضى البهاق
•• دبي-الفجر:

جن��ح ال �ف �ن��ان ال �ع��راق��ي ��س�ع�ي��د هويدي
م��ن ر� �س��م � �ص��ورة �أخ � ��اذة مل�ل�ه�م��ة عربية

متقبلة ملر�ض البهاق با�ستخدام خيوط
وم �� �س��ام�ير ف �ق��ط ل�ي�ح�ق��ق ب��ذل��ك لقب
غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية لأك�بر عمل
ف �ن ��ي ب ��اخل �ي ��ط وامل� ��� �س� �م ��ار يف ال� �ع ��امل.

وا��ش�ترط��ت غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية
م �ع��اي�ير � �ص��ارم��ة الع �ت �م��اد ه ��ذا الرقم
القيا�سي �أبرزها ا�ستخدام خيط مت�صل
واحد لي�شكل ال�صورة املطلوبة التي بلغت
�أبعادها  6.3مرت مربع (نحو  67قدم
مربعة و� 20إن�ش).
و� �ش �ك �ل��ت ال �ل��وح��ة خ �م �� �س �م��ائ��ة م�سمار
و 6637م�ت�ر م ��ن اخل � �ي ��وط� ،أي ما
ي�ف��وق ارت �ف��اع جبل كليمنجارو ال�شهري
يف اف��ري�ق�ي��ا �أو  8م ��رات م��ن ط ��ول برج
خليفة الأ�شهر يف دب��ي .وتزينت اللوحة
مب�لام��ح وج� � ٍه �أخ� ��اذ ل�ل�م��ؤث��رة العربية
جلينة �صالح ،املر�أة امل�صرية التي تن�شاد
برفع الوعي حول مر�ض البهاق عربياً،
واليوم عاملياً.
ويعك�س ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي تنا�سب اللونني
الأب�ي����ض والأ� �س ��ود ك ��إ� �ش��ارة �إىل درجات
الأل � � ��وان ل ��دى م��ر� �ض��ى ال �ب �ه��اق .حيث
ا�ستفاد الفنان العراقي من ال�ضوء الذي
يتخلل اخليوط وينعك�س على اخللفية
لإي���ض��اح م�لام��ح جلينة وي��ر��س��ل ر�سالة
�سامية �إىل جمتمع مر�ضى البهاق حول
العامل .من جهتها عربت جلينة �صالح
عن �سعادة بالغة ال�ستخدام الفنان �سعيد

ه��وي��دي �صورتها ك��أي�ق��ون��ة لعمل عاملي
كهذا �سي�ساهم يف رفع الوعي حول جمال
مر�ضى البهاق يف �أنحاء العامل .وقالت
ب� ��أن ب� ��د�أت ح�ي��ات�ه��ا ب��امل�ع��ان��اة م��ع مر�ض
ال�صدفية ثم تبعها البهاق �إال �أنها حولت
هذه الأمرا�ض �إىل �أيقونة جمالية فريدة
وغريت حياتها للأف�ضل.
وتقول �صالح“ :كل مو�ضوع مي�س حياة
فئة من املجتمع وال يتم ت�سليط ال�ضوء
عليه ه��و م��و��ض��وع خميف بالن�سبة يل.
ل�ق��د ح��ارب��ت ن �ظ��رة امل�ج�ت�م��ع لأك�ث�ر من
 15عاماً ،واليوم ال يزيدين فخراً عن
و�ضع �صورتي على عمل فني حقق لقب
غيني�س للأرقام القيا�سية �إال م�س�ؤولية
لأك��ون ر�سالة ق��وة لكل م��ن يعانون من
هذا املر�ض .ر�سالتي لكم� ،أنكم خمتلفون
ب�شكل جميل و�أنكم ل�ستم ن�سخاً مكررة،
ل��ذا ت�ق�ب��ول��وا ذوات �ك��م واخ��رج��وا للحياة
ب�أبها �صورها”.
وت�ضيف“ :هذا العمل الفني من �سعيد
ترجم ر�سالة مر�ضى البهاق دون كلمات،
�إال �أن��ه �سيحدث �صخباً �أك�ب�ر �أي كالم
ميكن �أن تقوله يف هذا املجال”.
هويدي مل يكن يوماً ر�ساماً ،ومل يحظى

باملوهبة ال�صرفة لبلوغ ه��ذا احللم� ،إال ال قيمة لها ،ل��ذا ف��أن ت�ساهم يف �إي�صال
�أنه ي�ؤمن مبفهوم املمار�سة حتى التفوق .ه ��ذه ال��ر� �س��ال��ة ال���س��ام�ي��ة ال �ت��ي تقودها
وي�ق��ول“ :مع املمار�سة ي�صبح الإن�سان جلينة �صالح يف العامل العربي و�أن توثق
�أكرث قدرة على قراءة �صور الوجه ب�أبعاد هذا الإجن��از عاملياً عرب غيني�س للأرقام
ال �ظ��ل وال �� �ض��وء .مل �أك ��ن ر� �س��ام �اً لأب ��د�أ القيا�سية ب��دا ��ض��رب�اً م��ن امل�ستحيل يف
يف ه��ذا امل �ج��ال ،وه��ذا م��ا يعطيك مثا ًال البداية .كل خطوة يف هذا الإجناز حفّها
وا� �ض �ح �اً ب� ��أن امل�م��ار��س��ة تنجب الإتقان ،ال�شغف ،وه��ذا م��ا يجعلنا جميعاً اليوم
�أمام هذا الإجناز العمالق”.
واالتقان بدوره ينجب املوهبة”.
وتطلب العمل على ال�صورة � 16ساعة ،وا�� �س� �ت� �خ ��دم � �س �ع �ي��د خ� �ي ��وط الربي�سم
�إال �أن ه ��ذا ال ��وق ��ت �أ�� �س ��رع م ��ن املعدل املعروفة وتعمد ا�ستخدام الأ��س��ود منها
امل �ط �ل��وب ب�ك�ث�ير ح �ي��ث ت�ت�ط�ل��ب لوحات ليتمكن من التحكم يف م�ستويات ال�ضوء
م���ش��اب�ه��ة م��ا ي �ف��وق الـ�� 40س��اع��ة عمل
لإجنازها .ويعلل هويدي ذلك بالقول:
“لكل �صورة م��ر�آة وج��ه خمتلفة ،وهو
م��ا يجعل تنا�سق ال�ظ��ل وال���ض��وء فيها
املحدد الرئي�سي لكمية اجلهد املطلوب.
الفيلوغرافيا ف��ن خمتلف ع��ن الر�سم
ال�ت�ق�ل�ي��دي ف �ه��و ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى م�ستوى
دخ��ول ال�ضوء وانعكا�سه على اخللفية
وه��ذا ما يحدد ع��دد الطبقات املطلوب
�إ�ضافتها يف كل �إن�ش من العمل الفني”.
وي���ض�ي��ف ه��وي��دي“ :الفكرة ك��ان��ت �أن
ت���ص�ن��ع ك��ل � �ش��يء م��ن ال � �ش��يء .ك��ل ما
لديك هو خيوط وم�سامري ولوح خ�شبي

والظل املنعك�سة على اخللفية البي�ضاء
للعمل ال�ف�ن��ي� .إال �أن ��ه ي�ج��د �صعوبة يف
�إي �ج��اد ه��ذه اخل �ي��وط وامل���س��ام�ير داخل
ال� �ع ��راق ،م��ا ي��دف �ع��ه ل���ش��رائ�ه��ا بكميات
قادمة من تركيا لإجناز �أعماله الفنية.
وي�صف �سعيد هذا النوع من الفن بكون
مرهق للغاية وال ميكن ممار�سته لفرتة
طويلة لكونه يتطلب لياقة بدنية عالية
وتركيز م�ستمر .وي�سعى �إىل زيادة فريق
عمله وتعليم املزيد من املوهوبني لدعم
م�سرية هذا الفن داخل العراق وخارجه.
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"�سكر مر" �أثرت يف النا�س
حكاية ُ

فريال يو�سف :ندمت كثريا
لرف�ضي "القاهرة كابول"
فنانة تون�سية مل�ست قلوب امل�صريني منذ طلتها الأوىل
على �شا�شة التليفزيون ،حيث بد�أت م�شوارها الفني من
خالل الإعالنات ،ثم اجتهت للتمثيل وقدمت �أدوارا مع
كبار النجوم منهم الفنانة نادية اجلندي يف م�سل�سل
"�أ�سرار" ،وجمال �سليمان يف م�سل�سل "خامت �سليمان"،
ويو�سف ال�شريف يف "لعبة �إبلي�س" ،ف�ض ً
ال عن باقة
�أخ��رى من الأعمال الدرامية وال�سينمائية التي ت�ألقت من
خاللها ،و�أثبتت �أنها متلك ح�ضورا و كاريزما ،بل �أنها ممثلة موهوبة
ت�ستطيع �أن تتلون و تقدم �أنواعا خمتلفة من الأدوار ،هي الفنانة
فريال يو�سف ،التي �أمتعتنا يف الأيام املا�ضية ب�أدائها ل�شخ�صية
"�سارة" يف حكاية "�سكر مر" التي عر�ضت �ضمن حلقات م�سل�سل
"ورا كل باب" ..
• يف البداية ..ما الأ�سباب التي دفعتك للم�شاركة يف حكاية "�سكر مر"؟
 هناك �أكرث من �سبب� ،أو ًال �أنني من حمبي الأعمال التي تعتمد على فكرة احلكايات الق�صرية املنف�صلة،لأين �أ�شعر �أن النا�س تتابعها وت�ستفيد من املو�ضوعات املطروحة والق�ضايا التي يتم تناولها يف هذه الأعمال
التي ترتقي بفكر املجتمع لأنها تعر�ض امل�شاكل والق�ضايا التي تواجهنا من �أكرث من زاوية وتفتح عني
امل�شاهد على جوانب مل يفكر فيها من قبل ،فهي تعر�ض العواقب وتطرح حل لتلك امل�شاكل ،وعندما
قر�أت حكاية "�سكر مر" �أعجبت باحلكاية ووجدت �أنها م�ؤثرة جداً واحلمد هلل وفقنا.
• وكيف وجدت ردود �أفعال اجلمهور على احلكاية؟
 ردود الأفعال كانت �إيجابية و�أ�سعدتني جداً ،و تفاعل اجلمهور مع احلكاية �أكد يل �أن العمل �أثر يفالنا�س وتعلقوا به وعرب عن معاناة �شريحة كبرية من مر�ضى ال�سكر.
• ما الر�سائل التى �أردمت �إي�صالها من خالل "�سكر مر"؟
 هناك �أكرث من ر�سالة ،فنحن تناولنا ق�ضية م�شاكل �أطفال مر�ض ال�سكر ب�شكل مكثف وبعمقمن جميع النواحي ،وعر�ضنا املعاناة التي يتعر�ض لها هو الأ�سرة ب�أكملها ،فالأم يف هذه احلالة
يكون عندها حتديات يومية وجند �أنها تعطي كل اهتمامها للطفل املري�ض وجتد نف�سها تهمل
باقي �أبنائها وزوجها و�شاهدنا عواقب ذلك ،ف�أردنا �أن جنعل النا�س تدرك �أن مر�ض ال�سكر من
املمكن �أن نتعاي�ش معه و�أن الأم �إذا ما تعاملت معه مثل "�سارة" يف احلكاية و�إخفائها مر�ض
ابنها عن اجلميع وك�أنه �شيء نخجل منه ،على الرغم من �أننا من املمكن �أن نغذي عند الطفل
روح البطولة و�أنه �أقوى من �أ�صدقائه يف �سنه ،وال يوجد جمال لأن يتنمر عليه من حوله.
• ما املميز ب�شخ�صية "�سارة" يف وجهة نظرك؟
 �شخ�صية" �سارة" لي�ست �سهلة ،فهي متر بالكثري من التحديات ،فهناك الكثري منالأمهات مثل "�سارة" يعاين �أبنائهم من �أمرا�ض مزمنة مثل القلب �أو �ضمور الع�ضالت
�أو �أ�صحاب ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ه�ؤالء الأمهات يكون عندهم حتديات �أكرث من
غريهم وي�سخرن حياتهن لهذا الطفل.
• هل �أنت مع ت�صرف "�سارة" و طلبها الطالق؟
 �شخ�صية "يحيى" زوج "�سارة " كان رجل مهذب و يحرتم زوجته وهذا ما ظهرط��وال احللقات ،لكن من الناحية الآخ��رى جند زوجته تهمله وال تفكر �إال يف
ابنها ،لذلك هو كان يف حاجة ملن ي�سمعه ويعطيه االهتمام الذي يحتاج له وهذا
بالت�أكيد ال ينفي �أنه �أخط�أ ،وكال الطرفني يتحمالن امل�سئولية.
• ما اجلديد بعد حكاية "�سكر مر"؟
 �أنا حالياً يف مرحلة قراءة بع�ض ال�سيناريوهات ،فهناك م�شروع مل�سل�سل 30حلقة يف رم�ضان املقبل ،لكن مل �أتخذ قرار فيه ب�شكل ر�سمي ،فبعد فرتة
الغياب رف�ضت الكثري من الأعمال وكان ب�سبب م�شاكل �صحية ومن الأعمال
التي كنت حزينة و�أن��ا �أرف�ضها "القاهرة كابول" ،و�أمتنى �أن �أع��ود لأيام
"خامت �سليمان" و "لعبة �إبلي�س" وهي �أعمال تبقى يف ذاكرة اجلمهور.
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�أحمد كمال دورى يف (م�شوار
حلد هناك) ا�ستكمال مل�سرية
العمل مع كبار املخرجني
بد�أ الفنان �أحمد كمال ت�صوير م�شاهده الأوىل من م�سل�سل (م�شوار حلد
هناك) ،بطولة حممد رم�ضان ودينا ال�شربيني وع��دد كبري من النجوم
للعر�ض خالل املو�سم الرم�ضاين .2022
و�أ� �ض��اف (ك�م��ال) �أن��ه �سعيد بامل�شاركة يف عمل م��ن �إخ ��راج امل�خ��رج املميز
اً
ا�ستكمال وت�أكيدًا على م�سرية العمل مع كبار
حممد يا�سني ،لأن ذلك ي�أتي
املخرجني واملميزين يف الو�سط الفني وهو من �أهم �أ�سباب وجوده يف العمل
اجلديد.
وذكر �أن �أول م�شاهده كانت يف منطقة جاردن �سيتي يوم اجلمعة ،وكان هو
�أول �أيام الت�صوير و�ص ّور عددًا من م�شاهده و�سط طاقم عمل كبري ومميز
وب�إدارة واعية من املخرج حممد يا�سني.
وك��ان الفنان القدير �أح�م��د كمان ق �دّم ع��ددًا م��ن الأع�م��ال املميزة خالل
الفرتة املا�ضية منها رائعة (واحة الغروب) كما �صور دوره يف فيلم (كرية
واجلن) مع كرمي عبدالعزيز و�أحمد عز وهند �صربي ومن املقرر عر�ضه
خالل الفرتة املقبلة بعد االنتهاء متامًا من عمليات الت�صوير واملونتاج
وامل�ك���س��اج وو��ض�ع��ه على خريطة ال�ت��وزي��ع مل��وا��س��م الأع �ي��اد ال�ق��ادم��ة نظ ًرا
ل�ضخامة العمل.

تنتظر رد الفعل حول (بينا اتفاق)

�آية �سماحة� :سعيدة بثقة �صناع (زى القمر)
قالت الفنانة �آية �سماحة �إنها �سعيدة بثقة �صناع م�سل�سل (زي القمر) فيها و�إ�سناد بطولة
حكاية (بينا اتفاق) لها يف �أول بطولة مطلقة لها يف عامل الدراما املقرر عر�ضها ال�سبت
املقبل على �شا�شة .CBC
�أ� � �ض� ��اف� ��ت �آي � � � ��ة� :أن � �ه� ��ا تلعب ال�ساعة احلادية ع�شرة م�ساء وتعاد ال�ساعة اخلام�سة �صباحا
�صباحا.
دور ح���س�ن��ة يف ال �ع �م��ل ،التي والعا�شرة
ً
تتعر�ض للعديد من املواقف
والأزم��ات يف حياتها ،الفتة �أبطال حدوتة بينا اتفاق
�إىل �أنها متحم�سة للعمل واحلدوتة بطولة فرح الزاهد� ،آية �سماحة ،م�ؤمن نور ،حممد
و��س�ع�ي��دة ب��ه وت�ن�ت�ظ��ر رد ال�صاوى ،م�صطفى من�صور ،رانيا بنات ،لبنى ون�س ،ال�شينة
ف �ع��ل اجل �م �ه��ور بفارغ ال�شني ت�أليف حممد مهران وندى عبداحلفيظ و�إخراج �شادى
ال�صرب.
عبدال�سالم.
وطرح �صناع م�سل�سل "زى القمر" عر�ضت منه خ�لال الأ�سابيع املا�ضية حواديت
"زى القمر" البو�سرت "غالية" بطولة درة ،و"واحد يف املية" بطولة �صابرين،
الدعائى حلدوتة "بينا و"�أنا قبلت" بطولة �آي�تن ع��ام��ر ،و"عقبال عو�ضك" بطولة
اتفاق" ال�ت��ى ك��ان��ت حتمل ا�سم مى ك�ساب ،و"اللى خلف مامت�ش" بطولة �سو�سن بدر ،و"م�ش
"مفرتق طرق" قبل تغيريه ،وهى �آخر مب�سوطة" بطولة دال�ي��ا م�صطفى وب���ش��رى ،و"فوتو �شوب"
ح��وادي��ت امل��و��س��م ال�ث��ان��ى م��ن ال�ع�م��ل ،وامل �ق��رر بدء بطولة ملك قورة وحممد مهران.كما عر�ض � ً
أي�ضا حواديت "�إن
عر�ض حلقاتها بد ًءا من بعد غد ال�سبت وتعر�ض من كرب ابنك" بطولة وفاء عامر ،و"حتة من القمر" بطولة لقاء
ال�سبت �إىل الأربعاء على  cbcال�ساعة  8م�ساء وتعاد اخلمي�سى ،و"�أم العيال" بطولة رانيا فريد �شوقى و�أحمد وفيق
بواقع مرتني يف الثانية ع�شرة م�ساء والرابعة ع�ص ًرا ،وحم�م��ود يا�سمني "جونيور" ،و"مرمي"بطولة الطفلة رمي
ب�ي�ن�م��ا ت�ع��ر���ض ع�ل��ى ق �ن��اة  cbc dramaيف متام عبدالقادر ور�شا مهدى و�إ�سالم حافظ.
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فوائد غري متوقعة للخيار املر
قالت �إيرينا مالت�سيفا املخت�صة يف علم ال��وراث��ة يف معهد الطب الوظيفي
( )IFMب��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة� ،إن "التنظيف العام" للج�سم ي�ط�ي��ل عمر
الإن�سان.
وذك� ��رت �أن جت��دي��د اخل�لاي��ا ال�ب���ش��ري��ة ،ي �ح��دث يف عملية االل �ت �ه��ام الذاتي
(بالإجنليزية ،)Autophagy :والتي ت�شبه عملية جمع "القمامة".
و�أ�ضافت" :هذه العملية ال تفرت�ض تطهري اخللية من القمامة ،بل الق�ضاء
على اخللية امل�شبعة بنفاياتها� ،أي ما ي�سمى بالع�ضيات اخللوية (بالإجنليزية:
)organelle .عندما متوت اخلاليا القدمية غري القابلة للحياة ،يبني
اجل�سم هياكل جديدة من اخلاليا اجلذعية ،ويجدد نف�سه.
ميكن لبع�ض الأطعمة ال�شائعة جدا �أن ت�ساعد يف عملية االلتهام الذاتي ،لأنها
حتتوي على م��واد تر�سل الإ� �ش��ارات املنا�سبة �إىل اخل�لاي��ا .على �سبيل املثال،

يتمتع اخليار املر بهذه اخلا�صية".
وتابعت مالت�سيفا القول" :يف �أن�سجة اخليار ،يتم �إنتاج مواد خا�صة – مادة
كوكوربيتا�سني مرة الطعم ،وهي التي تعطي املرارة لأجزاء جذع اخليار والتي
ت�ساعد بدورها يف عملية االلتهام الذاتي".
و�أ�شارت املخت�صة �إىل �أن ثمار احلرنك�ش وا�سمها العلمي  ،Physalisوكذلك
الكركم وفول ال�صويا ميكن �أن يكون لها ت�أثري مماثل على اجل�سم.
ووفقا لها ،ي�ساعد النظام الغذائي والن�شاط البدين املنتظم والنوم ال�سليم
�أي�ضا يف �إطالق عملية "التنظيف العام" يف الوقت املنا�سب.
و�أو�ضحت مالت�سيفا �أن "عملية جتديد اخلاليا ميكن �أن تت�أثر �أي�ضا بتقييد
تناول ال�سعرات احلرارية بن�سبة  30٪-20من املعدل اليومي املعتاد".
وحذرت املخت�صة من �أن الإجهاد وال�ضغط النف�سي ،قد يعيق جتديد اجل�سم.

هل ت�ؤثر التمارين الريا�ضية
يف مر�ضى ارتفاع �ضغط الدم؟

املخلالت
ق��ال��ت درا� �س��ة طبيبة جديدة:
�إن املقبالت �أو ما يطلق عليه
يف ب �ع ����ض ال� �ب� �ل ��دان العربية
بـ"املخلالت" ،وال�ت��ي ع��ادة ما
تتكون من "اخليار والباذجنان
واجلزر" امل �م �ل �ح��ة ل �ه��ا عدة
فوائد �صحية.
ورغم التحذيرات التي يطلقها
الأط � �ب� ��اء ب� �ع ��دم الإف � � � ��راط يف
ت �ن��اول ه ��ذه الأط �ع �م��ة� ،إال �أن
درا�سة ن�شرتها جملة "الرجل" الإماراتية املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون الرجال،
ذكرت عددًا من الفوائد التي ميكن حت�صيلها من املخلل.
و�أك��دت الدرا�سة �أن تناول ال�صوديوم والأطعمة الغن ّية به مثل املخلالت،
ي�سهم يف رفع �ضغط الدم ال�شرياين.
ويقول الدكتور جميل القد�سي" :للمخلل فوائد كثرية ،فهو يوفر للج�سم
الفيتامينات الأ�سا�سية ،ومينع عنه الدهون امل�ش ّبعة التي ت�ض ّر بال�صحة
اجل�سدية ،ويعيد توازن البكترييا املوجودة يف الأمعاء ب�شكل ممتاز� ،إال �أن
وجود ملح ال�صوديوم يف املُخلل ،يعمل على رفع ال�ضغط ب�شكل زائد".
وي�ضيف خبري التغذية �أن الطبقة البي�ضاء التي تتكون على �سطح �أطباق
اخل�ضراوات اململحة ،هي بكترييا نافعة ،لأنها تتغذى على ال�سكر املوجود
يف اخل�ضار وحتلله وحتوله �إىل حم�ض.
وي�ضيف� :أن اخل �� �ض��راوات املخللة ال حت�ت��اج �إىل اخل��ل لتكت�سب النكهة
احلام�ضة ،كما نعتقد ،فهي تنتج "حام�ض الالكتيك" ذات ًّيا ،واملعروف عنه
�أنه يعالج نزيف اللثة.

• من �أول من �أن�ش�أ مطبعة مب�صر ؟
 -نابليون بونابرت.

• كم تبلغ كمية الدم التـي ي�ضخها القلب يف الدقيقة الواحدة ؟
 5.7 -لرتات.

• من �أول من و�ضع اللبنة الأوىل لعلم الهند�سة ؟
� -أقليد�س.

• يوجد مقر مركز العمل الدويل يف ؟
 -جنيف.

• يتم تق�سيم اليورانيوم لثالث فئات على �أ�سا�س ؟
 -نوع الذرات.

�أ�شخا�ص يلعبون بطائرات ورقية �صغرية يف حقل مفتوح يف مارينا �ساوث يف �سنغافورة  -ا ف ب

و�ضع علماء جامعة �سيبرييا الفدرالية بالتعاون مع زمالئهم من بولندا،
جمموعة متارين للياقة البدنية لتح�سني احلالة ال�صحية للن�ساء امل�صابات
بارتفاع م�ستوى �ضغط الدم.
وت���ش�ير جم�ل��ة Journal of Physical Education and
� ،Sportإىل �أنه وفقا للباحثني ،ت�سمح هذه التمارين بتح�سني م�ؤ�شرات
�ضغط الدم.
ووفقا لبيانات منظمة ال�صحة العاملية ،ارتفع عدد الأ�شخا�ص الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  79-30عاما ممن يعانون من ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم
خالل الثالثني عاما الأخرية من  650مليونا �إىل  1,28مليار.
وي�ستخدم الأطباء يف مكافحة هذا املر�ض �أدوية وعقاقري خمتلفة .ولكن
ا�ستخدامها لفرتة طويلة ،قد يكون له �آثار �سلبية و�إدم��ان .لذلك يقرتح
الباحثون ممار�سة متارين اللياقة البدنية بدال من الأدوية.
ويقول �ألك�سندر �أو�سيبوف ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الرتبية البدنية بجامعة
�سيبرييا الفدرالية" ،ال يوجد �إجماع كامل يف املجتمع العلمي ب�ش�أن الطرق
الريا�ضية الأك�ثر فعالية للوقاية ومكافحة ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم.
فبع�ض العلماء يقرتحون ممار�سة التمارين الهوائية ،والبع�ض الآخر
امل�شي واجل��ري ورك��وب ال��دراج��ات ،وممار�سة التمارين الريا�ضية املكثفة
ومتارين القوة".
وي�ضيف ،معظم املعلومات العلمية ب�ش�أن ا�ستخدام التمارين الريا�ضية
يف مكافحة ارتفاع م�ستوى �ضغط ال��دم ،ح�صل عليها العلماء من نتائج
درا�سات ك ّر�ست للرجال فقط .لذلك در�سنا مع زمالئنا البولنديني ،ت�أثري
�أنواع خمتلفة من الن�شاط البدين يف ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم والو�ضع
الوظيفي للن�ساء يف منت�صف العمر امل�صابات بارتفاع م�ستوى �ضغط الدم.
وي �ق��ول �أو� �س �ي �ب��وف" ،جمعنا �أن��واع��ا خمتلفة م��ن ال�ت�م��اري��ن الريا�ضية
وو�ضعنا مزيجا منها لتح�سني احلالة ال�صحية .ولكن ال يكفي اجلمع بني
متارين القوة والتمارين الهوائية .لذلك حدد الباحثون تركيب التمارين
الريا�ضية وكثافتها ومدة ممار�ستها وحتى زاوية ميل و�سرعة حركة جهاز
م�ضمار اجل��ري جلميع امل�شرتكني يف ه��ذه الدرا�سة".وبعد م�ضي �أربعة
�أ�شهر على بداية الدرا�سة ،ات�ضح ان اختالف معدل �ضربات القلب بني
امل�شرتكني يعادل � 3-2ضربات يف الدقيقة واختالف م�ستوى �ضغط الدم:
العلوي  4ملم عمود زئبق وال�سفلي  3ملم عمود زئبق.
وي�ضيف ،حتى ممار�سة نوع واحد من التمارين الريا�ضية ثالث مرات يف
الأ�سبوع ،ميكن �أن يخف�ض ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم عند الن�ساء 7-5
ملم عمود زئبق .بالإ�ضافة �إىل هذا تتح�سن حالة املر�أة ال�صحية والبدنية
وعمل القلب والأوعية الدموية ،وتفقد بع�ضا من وزنها.

 هل تعلم �أن الإجهاد الع�صبي والتوتر النف�سي �أحد م�سببات الإ�سهال. هل تعلم �أن ت�صلب ال�شرايني ي�ؤدي �إىل ارتفاع �ضغط الدم وحدوث اجللطات الدموية. هل تعلم �أن نق�ص الفو�سفور يف اجل�سم ي�سبب �إجهاداً ذهنياً ويقلل القدرة على الرتكيز. هل تعلم �أن زيادة ن�سبة البوليك يف الدم قد تكون بداية الإ�صابة بالروماتيزم. هل تعلم �أن التهاب املفا�صل املزمن ي�صيب الركبتني فقط. هل تعلم �أن زيادة ن�سبة الكحول يف اجل�سم ت�ؤدى �إىل �ضعف نب�ضات القلب.هل تعلم �أن احتبا�س البول يف اجل�سم ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة البولينا وحدوث حالة ت�سمم ت�سمى الت�سممالبوليني.
 هل تعلم �أن الإفراط يف تناول الربتقال قد ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بقرحة املعدة. هل تعلم �أن ارتفاع �ضغط الدم ي�ؤدي �أحيانا �إىل حدوث نزيف بالأنف. هل تعلم �أن �ضعف ال�شهية يعالج بالب�صل والثوم -هل تعلم �أن الكمون �ضار للمر�أة املر�ضع.

الكلب املخل�ص
يحكى ان اعرابياً كانت زوجته قد ولدت له ولداً وكان باكورة ما اجنب ففرح به فرح الدنيا كلها وترك كل �شئ
وكان يجل�س بجواره يتملى يف وجهه لي ً
ال نهاراً حتى كاد ان يجن فكانت زوجته تقول له يا زوجى العزيز رويدك
على نف�سك ،لقد ر�أيت ولدك وفرحت به ف�أنزل �إىل دكانك ع�سانا جند م�أكلنا ..فقال الرجل اخاف ان اتركه
يحدث له �شيئاً فقالت انه يف رعايتي فال تخف� ،س�أقوم انا لأذهب �إىل احلمام واغت�سل وانت جتل�س به وعندما
اعود تتجهز وتذهب �إىل دكانك .ذهبت امل��ر�أه وتركت الرجل وطفله وحده فجل�س يناجيه ويغني له حتى دق
الباب واذ ب�صبيه يطلب منه احل�ضور ملقابلة احد التجار الكبار ..فخاف الرجل ان ت�ضيع منه هذه الفر�صة ومل
يعرف ماذا يفعل واذ به يرى كلبه الأمني يف زاوية البيت فنظر اليه وناداه وا�شار له على الطفل ان يجل�س معه
ليحر�سه حتى تعود امه وكان كلبه يفهم عليه فقد رباه منذ �صغره ف�أ�صبح له كلباً حار�ساً و�صديقاً حميماً ورفيقاً
دائماً .خرج الرجل وهو مطمئن وبعد ان ذهب بفرتة لي�ست طويلة خرجت من �سطح البيت حيه كبرية فكادت
ان تقرتب من الطفل ولكن الكلب الويف انتبه لها فقفز عليها وعاركها عراك الأبطال حتى ا�ستطاع ان ينال منها
ويفرت�سها ويرتكها قطع وا�شالء ..وعاد ليجل�س بجوار الطفل وقد تلطخ فمه بدماء احليه.
بعد قليل عاد الرجل من مقابلته ف�أح�س به الكلب فخرج من الغرفة م�سرعاً لي�ستقبل �صاحب الدار ولي�شري له
على فعلته البطولية ..وعندما نظر له الرجل ور�أى الدماء تلطخ فمه ووجهه ،انخلع قلبه من اخلوف وارتعب
وكادت الدماء ان تقفز من ر�أ�سه و�صرخ �صرخة واحدة ول��دي ..ولدي ايها القاتل ،يا لك من غدار ،اكلت من
انتظرته �سنوات ايها اخلائن لي�س لك عندي غري القتل وب�سرعه الغ�ضب الأعمى رفع الرجل ع�صاه الغليظة
وانهال بها على ر�أ�س الكلب خبطة واحدة قوية فخر الكلب �صريعاً على الأر�ض ولكن الرجل ظل ي�ضرب فيه وهو
ميت والغ�ضب يتطاير من عيناه ،حينها جاءت زوجته فر�أت ذلك املنظر ف�أنخلع قلبها لفعلته وقالت تعال اجل�س
واحكي يل ما حدث وجرته �إىل الغرفة لتجل�سه وتطمئن على ولدها ف�أذ به يرى الولد على الفرا�ش واحليه
ا�شالء على الأر�ض ف�أنهار بجوار احلائط وجل�س على الأر�ض القرف�صاء ووجهه بني يديه واخذ يبكي بكا ًء مراً
على ما حدث وهو يلعن ال�شيطان الذي اعماه وغ�ضبه الأهوج ثم حدث زوجته مبا حدث فقالت ع�شت عمري كله
معك اقول انك تت�صرف ب�سرعه بدون ان ترى ما تفعل وهاك عاقبة ال�سرعة وعاقبة الغ�ضب فمن ملكه غ�ضبه
اهلكه ..اتعظ الرجل مما حدث ومنذ ذلك اليوم وهو ميلك زمام نف�سه قبل كل �شئ وقد قام من فوره وحفر يف
�ساحة البيت ودفن كلبه املخل�ص لريى قربه امام عيناه كل يوم فيتذكر ان من ملكه غ�ضبه اهلكه.

