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عالقة الفول ال�سوداين بتح�سني املزاج
اكت�سف فريق من الباحثني الإ�سبان تاأثريا اإيجابيا للفول ال�سوداين 

.Clinical Nutrition على الدماغ، ح�سب جملة
الدرا�سة التي �سملت 63 �سخ�ساً بني 19 و33 عاماً، قالت اإن تناول 
الإدراكية  الوظيفة  على  اإيجابي  تيياأثييري  لييه  يوميا  اليي�ييسييوداين  الييفييول 

وال�ستجابة لل�سغط لدى ال�سباب.
واأكدت ال�ستجابة للإجهاد لدى جزء كبري من العينة، بعد ال�ستعانة 

باختبارات قيا�س مو�ّسعة.
الن�سطة  املركبات  بتاأثري  النتيجة  هذه  الدرا�سة  يف  امل�ساركون  وربط 

بيولوجياً - ري�سفرياترول وحم�س الكوماريك على الدماغ.
املوجودة يف  املييواد احليوية  اإن  قالت  �سارة هورتادو،  الدرا�سة،  موؤلفة 
الفول ال�سوداين، مثل البوليفينول، ميكن اأن توؤثر ب�سكل غري مبا�سر 
على الوظيفة الإدراكية واملزاج من خلل التفاعلت مع ميكروبيوتا 

الأمعاء من خلل حمور ميكروبيوتا الأمعاء.
ف�سيلة  من  البيولوجي،  التنوع  تراث  ملكتبة  وفقا  ال�سوداين  والفول 
اإىل  الربتغاليون  نقله  اجلنوبية،  اأمريكا  الأ�سلي  موطنه  البقليات 
غرب اأفريقيا يف اأوائل القرن ال�ساد�س ع�سر امليلدي، ومنها اإىل غرب 
اأفريقيا وال�سودان، ومن اأفريقيا اإىل الوليات املتحدة يف اأواخر القرن 
الثامن ع�سر ميلدي، وانت�سرت زراعته �سرقاً فاأ�سبح من املحا�سيل 
الهامة بال�سني والهند. ومل يدخل م�سر اإل يف اأوائل القرن التا�سع 

ع�سر من ال�سودان، وعرف بالفول ال�سوداين.

ان�سداد الأنف املزمن.. درا�سة 
طبية تك�سف تاأثريا خطريا للغاية

الأنييف ناجما عن  املزمن يف  الن�سداد  اأن يكون  درا�سة طبية،  رجحت 
وقوع تغيريات يف ن�ساط الدماغ لدى الإن�سان، فيما ياأمل باحثون اأن 

ي�ساعد هذا الك�سف على معاجلة ال�سطراب ال�سحي م�ستقبل.
طب  يف  "JAMA" املخت�سة  �سحيفة  يف  من�سورة  درا�سة  وبح�سب 
الأذن والأنف واحلنجرة، فاإن 11 يف املئة من الأمريكيني يعانون هذا 

الن�سداد املزمن يف الأنف.
املتحدة،  الوليات  يف  جرت  التي  الدرا�سة  ت�ساعد  اأن  العلماء  وياأمل 
على اإيجاد تف�سري لأ�سباب الإ�سابة بان�سداد الأنف الذي ينغ�س حياة 

كثريين حول العامل.
اإن  وا�سنطن"،  "جورج  جامعة  يف  الباحثة  جييفييري،  اآرييييا  و�ييسييرحييت 
الدرا�سة التي مت الإعلن عن نتائجها قبل اأ�سهر، ب�ساأن العلقة بني 

تغيريات يف الدماغ،  وان�سداد الأنف، هي الأوىل من نوعها".
واأ�سافت اأن ما هو معروف من خلل درا�سات �سابقة، هو اأن الأ�سخا�س 
امل�سابني باللتهاب يف جيوب الأنييف، ل يلجوؤون اإىل الطبيب ب�سبب 
اأو �سغط فقط، واإمنييا لأن هذا ال�سطراب يوؤثر على  وجييود �سيلن 

تفاعلهم مع العامل.
واأوردت اأن من يعانون هذا الن�سداد يف الأنف ل ي�ستطيعون اأن يكونوا 
يتمتعون  ل  كما  �سعبة،  تكون  لديهم  التفكري  عملية  لأن  منتجني، 
يييوؤثيير على جودة  الأنيييف  النيي�ييسييداد يف  هييذا  فيياإن  "وعليه،  بنوم هنيء 

احلياة ب�سكل عام".
وقالت الباحثة الأمريكية "يف الوقت احلايل، لدينا اآلية ت�سور، ب�ساأن 

ما نر�سده على امل�ستوى ال�سريري".
ا�سطرابا  يعانون  �سخ�سا   22 بيانات  درا�ييسيية  على  الباحثون  وعمل 
22 اآخرين ل يعانون اإطلقا  مزمنا يف اجليوب الأنفية، اإىل جانب 

من هذا ال�سطراب.
ملن  الوظيفي  املغناطي�سي  بييالييرنييني  فحو�س  اأجييريييت  ذليييك،  وعييقييب 
�ساركوا يف الدرا�سة من اأجل مقارنة تدفق الدم ون�ساط الأع�ساب يف 

الدماغ.
الت�سال  الييبيياحييثييون �سعفا يف عملية  اليينييتييائييج، لحييظ  ظييهييور  وعيينييد 
عليها  يعتمد  – اجلدارية" التي  "اجلبهية  ال�سبكة  داخييل  الوظيفي 

الدماغ من اأجل النتباه وحل امل�ساكل.
ف�سل عن ذلك، مت ر�سد زيادة يف الن�ساط الوظيفي يف منطقة تعرف 

بي"�سبكة الو�سع الفرتا�سي" التي ترتبط باأمور مثل �سرود الذهن.
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ق�سر النظر يهدد ن�سف �سكان العامل 
بحلول العام 2050 من املتوقع اأن يعاين ما يقرب من ن�سف �سكان العامل 
من ق�سر النظر. هذا ما تك�سفه درا�سة علمية حديثة حول تداعيات خطرية 

لزيادة وقت التعر�س لل�سا�سات بالن�سبة للأطفال وال�سا�سات.
وك�سفت الدرا�سة، التي اأجريت يف معهد اأبحاث الروؤية والعيون يف جامعة 
ديجيتال  لن�سيت  "ذا  يف  نتائجها  ون�سرت  الربيطانية،  رو�سكني  اأنغليا 
اأن تزيد من  "امل�ستويات العالية من التعر�س لل�سا�سات ميكن  اأن  هيلث"، 

خطر ق�سر النظر بن�سبة ت�سل اإىل 80 باملئة".
ال�سا�سات وزيييادة خماطر و�سدة ق�سر  الباحثون الرتباط بني وقت  واأكييد 
�سكلت  التي  درا�ستهم  وذلييك عرب  وال�سباب،  الأطييفييال  لييدى كل من  النظر 
جييهييداً دولييييييياً �ييسييم ميي�ييسيياهييمييات ميين عييلييميياء ميين املييمييلييكيية املييتييحييدة وال�سني 
تركز  �سابقة  درا�سة   3000 من  اأكرث  حتليل  ومت  واأ�سرتاليا.  و�سنغافورة 
الذكي. �سملت جميع  �سا�سة اجلهاز  النظر ووقت  العلقة بني ق�سر  على 

هذه البيانات اأفراداً ل تزيد اأعمارهم عن 33 عاماً.
العالية من  امل�ستويات  اأن  ا�ستنتاج مفاده  اإىل  التحليلية  العملية  اأدت هذه 
وقت ا�ستخدام �سا�سة اجلهاز الذكي لها �سلة بن�سبة تزيد بن�سبة 30 باملئة 

تقريباً بالإ�سابة بق�سر النظر.
كييمييا اأفيييياد الييبيياحييثييون بيياأنييه عيينييدمييا يييقييرتن امليي�ييسييتييخييدمييون كييثييرياً ميين وقت 
ا�ستخدام الهاتف اأو اجلهاز اللوحي مع ال�ستخدام املفرط للكمبيوتر، فاإن 

هذا اخلطر يقفز بن�سبة ت�سل اإىل حوايل 80 باملئة.
ويقول اأ�ستاذ طب العيون مبعهد اأبحاث الروؤية والعيون، روبرت بورن،  يف 
بيان، اإن ن�سف �سكان العامل معر�سون للإ�سابة بق�سر النظر بحلول العام 
اأن تلك الأزمة ال�سحية تت�ساعد ب�سكل كبري، وبالتايل  2050، مو�سحاً 
ب�سكل  ال�سدد، وتبني  الأكييرث �سموًل يف هذا  الأخييرية تعترب  الدرا�سة  فيياإن 
وا�سح مدى العلقة املحتملة بني ق�ساء وقت اأطول اأمام ال�سا�سات املختلفة 

وخطر ق�سر النظر بالن�سبة لل�سباب "ب�سكل خا�س".

علماء يحددون جينا 
يعّطل فريو�سات خطرية

اكييتيي�ييسييف بيياحييثييون اأميييريكيييييييون جييييينييا لدى 
طفراته  اإحيييدى  حتجب  والييقييرود  الفئران 
والإيبول.  الإيييدز  مثل  خطرية  فريو�سات 
وقال باحثون وعلماء يف جامعة يوتا هيلث 
 ،RetroCHMP3 وروكفلر، اإن اجلني
قيييييييدرة بع�س  ييييعيييّطيييل  بيييروتييييييينيييا  يييي�يييسيييّفييير 
الفريو�سات على اخلروج من خلية م�سابة، 
اإ�سابة اخلليا  ال�ستمرار يف  ومينعها من 
الفريو�سات  بع�س  تغلف  وعيييادة  الأخيييرى. 
نف�سها باأغ�سية اخلليا ثم تخرج عن طريق 
امليي�ييسيييييفيية. ويوؤخر  الييتييربعييم مييين اخلييلييييية 
العملية  هيييييذه   RetroCHMP3
الفريو�س  يتمكن  ل  بحيث  كافية  لييفييرتة 
با�ستخدام  الباحثون  ومتكن  الهروب.  من 
الأدوات اجلينية من احل�سول على ن�سخة 
 RetroCHMP3 جييني  ميين  مييعييدليية 
اأ�ييييسييييابييييوا خليا  اليييبييي�يييسيييري، وبيييعيييد ذليييييك 
الفريو�س  اأن  واكت�سفوا  الإييييدز،  بفريو�س 
ينف�سل عن اخللية امل�سابة ب�سعوبة، اأي اأن 
ن�سخة اجلني املعدلة جنحت يف منع تكاثر 
الأي�سية  الإ�سارات  الفريو�س، دون تعطيل 
ت�سبب  اأن  التي ميكن  اخلييليييا  وظييائييف  اأو 
نتائجها  ن�سرت  التي  الدرا�سة  وفق  موتها، 

.Cell يف جملة

ثالث خطوات يومية تخل�سنا 
من الرت�سبات على الأ�سنان �ص 30

اأ�سباب جتعل التوتر 
الإيجابي �سروريًا يف حياتك
ل �سك اأن التوتر �سعور �سلبي يوؤدي اإىل نتائج �سحية واأمرا�س غري مرغوبة، لكن 

هناك نوع من التوتر الإيجابي قد يكون �سرورياً يف حياتنا.
وفيما يلي جمموعة من الأ�سباب التي جتعل التوتر الإيجابي �سرورياً يف حياتك، 

بح�سب موقع ميرتو الربيطاين:
التوتر، ف�ستظل يف حالة ركود  اإذا كنت خالًيا متاًما من  يبقينا متحم�سني:  التوتر 
القليل  اإىل  الأ�سياء فعلًيا، فاأنت بحاجة  الوقت. ولإجناز  وجتل�س وت�سرتخي طوال 

من التوتر، واملفتاح هو حتقيق التوازن ال�سحيح بني الدافع للعمل والتوتر.
ويقول اخلرباء اإن التوتر هو بكل معنى الكلمة دعوة للعمل، فعندما تطلق هرمون 
الأدرينالني، يعمل قلبك بقوة، وير�سل الأك�سجني اإىل عقلك والع�سلت الرئي�سية، 

مما مينحك دفعة من القوة.
اأن ي�ساعدك قبول ال�سغط واحت�سانه على  التوتر ي�ساعد يف حل امل�سكلت: ميكن 
امل�سكلت، فعندما  اأف�سل، فالتوتر يجربنا على حل  قييرارات  واتخاذ  الأعباء  جتاوز 
تكون يف حالة من التحفيز، يكون عقلك الباطن منفتًحا على م�سراعيه، ومنخرًطا 

متاًما يف البحث عن احللول.
املهام،  والواعي يتحدان لإجنيياز  الباطن  فيياإن عقلك  تكون يف موقف حييرج،  وعندما 
القرارات  وتتخذ  الفر�س،  عن  وتبحث  خياراتك،  بتحديد  تقوم  الييربق،  وب�سرعة 

والختيارات املنا�سبة، كل ذلك يف ثواٍن معدودة.

اأعرا�س النوبة القلبية النمطية
تتعدد اأعرا�س النوبة القلبية، وهي كالآتي:

- انزعاج اأو �سعور بالأمل يف منطقة ال�سدر: ميكن اأن يعطي 
اأو  اأو ال�سغط  اأو الأمل �سعوًرا بالوجع املحكم  هذا النزعاج 
المتلء يف ال�سدر ي�ستمر لأكرث من دقائق قليلة. علماً اأّن 

هذا ال�سعور بالنزعاج قد ياأتي ويذهب.
الأمل  ينت�سر  قييد  اجليي�ييسييم:  ميين  الييعييلييوي  اجليييزء  الأمل يف   -
الكتفني  اإىل  و�يييسيييوًل  اليي�ييسييدر  اإىل  بييالنييزعيياج  اليي�ييسييعييور  اأو 
قد  الفك.  اأو  الأ�سنان  اأو  الرقبة  اأو  الظهر  اأو  الييذراعييني  اأو 
الإح�سا�س  دون  جيي�ييسييمييه   اأعييلييى  يف  لأمل  امليي�ييسيياب  يييتييعيير�ييس 

بالنزعاج يف ال�سدر.
- اأمل املعدة: قد ميتد الأمل اإىل اأ�سفل منطقة البطن وقد 

يعطي �سعوًرا ي�سبه احلرقان يف القلب.
اأن  يييحيياول  اأو  ليتنف�س  امل�ساب  يلهث  قييد  النف�س:  �سيق   -
اأن ين�ساأ �سعور  اأنفا�ًسا عميقة. يحدث هذا غالًبا قبل  ياأخذ 
بالنزعاج اأو قد ل يتعر�س لأي �سعور بالنزعاج يف ال�سدر.

- القلق: قد ي�سعر امل�ساب باإح�سا�س بالكاآبة اأو ي�سعر كما لو 
اأنه مير بنوبة ذعر دون �سبب وا�سح.

بال�سغط  اليي�ييسييعييور  اإىل  بييالإ�ييسييافيية  اليييدوخييية:  اأو  اليييييدوار   -
فاقد  اأنييه  لييو  كما  ي�سعر  اأو  بييالييدوار  ي�سعر  فقد  ال�سدر،  يف 

للوعي.
امليي�ييسيياب فييجيياأة مييع �سعور بالربودة  ق  يييتييعييرَّ الييتييعييّرق: قييد   -

والرطوبة يف اجللد.
- الغثيان والقيء: قد ي�سعر باأمل يف املعدة اأو التقيوؤ.

- خفقان القلب: قد ي�سعر كما لو اأن �سربات قلبه تت�سارع اأو 
قد يكون مدرًكا متاًما لنب�سات قلبه.

قد تظهر على الن�ساء جميع اأعرا�س النوبة القلبية النمطية، 
اأو بع�سها اأو القليل منها، اأو ل تظهر اأي منها مطلًقا. تظل 
ا  اأعرا�سً اأو ال�سيق يف ال�سدر  اأو ال�سغط  اأنييواع الأمل  بع�س 
�سائعة للنوبة القلبية لدى الن�ساء. ومع ذلك تعاين الكثري 
باأمل  ال�سعور  دون  القلبية   النوبة  اأعرا�س  من  الن�ساء  من 

ال�سدر. وقد تت�سمن ما يلي:
- اأمل يف العنق اأو الظهر اأو الكتفني اأو الفك.

- �سيق النف�س.
- اأمل البطن اأو "حرقة يف فم املعدة".

- تورم يف اأحد الذراعني اأو كليهما.
- الغثيان اأو القيء.

- الدوخة اأو الإغماء.
- اإرهاق غري معتاد اأو غري مربر، ورمبا لعدة اأيام.

اأف�سل طرق احلفاظ على �سحة القلب 
الييعيياملييي للقلب.  اليييييوم  29 �سبتمرب، ميين كييل عييام  ييي�ييسييادف 
اخلطرية  الأمرا�س  وجتّنب  قلبك  حلماية  فر�سة  اجعليه 

املت�سلة بالقلب عرب تبني جمموعة من العادات ال�سحية.
القلب يف  اأف�سل طييرق احلفاظ على �سحة  الآتييي  اإليك يف 

اليوم العاملي للقلب، بح�سب "فام اأكتويال":
حقيقي فطور  تناول   -  1

 تخطي الوجبة الأوىل يف اليوم لي�س بالأمر ال�سهل. ح�سب 
اإن  املتحدة(  )الييوليييات  هييارفييارد  التغذية يف جامعة  خييرباء 
اأولئك  لدى   27% بن�سبة  اأعلى  كان  القلبية  النوبات  عدد 
يييوؤدي عدم وجود  الإفطار. حيث  يتناولوا وجبة  الذين مل 
اأثناء  اأعلى  ا�ستهلك �سعرات حرارية  اإىل  ال�سباح  وجبة يف 
اأخرى  �سيئة  عييادة  مييع  يتناغم  اأنييه  كما  الأخيييرى.  الوجبات 
وهي   ،55% بن�سبة  قلبية  بنوبة  الإ�سابة  خطر  من  تزيد 

تناول وجبات خفيفة يف وقت متاأخر من الليل.
جيداً الأ�سنان  تنظيف   -  2

نظافة الفم �سرورية للحفاظ على ابت�سامة جميلة، بالطبع، 
ولكن للوقاية اأي�ساً من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية! 
الأ�سنان  تنظيف  دون  اأنيييه   اأمييريييكييييية  درا�ييسيية  اأظييهييرت  فقد 
ويوؤدي  اللثة،  وت�سعف  الييبييلك،  طبقة  ترتاكم  بالفر�ساة، 
النزيف الناجت اإىل دفع البكترييا من الفم اإىل جمرى الدم 

حيث ت�ساهم يف تكوين جلطات الدم.
التحمل ريا�سات  على  الرتكيز   -  3

 القلب ع�سلة، وكلما متَّ تدريبه، �سار يعمل ب�سكل اأف�سل. ما 
يحبه قبل كل �سيء هو ريا�سات التحمل، اأي متارين طويلة 
وال�سباحة  وامل�سي،  الييدراجييات،  وركييوب  )اجلييري،  ومنتظمة 
كم/   7 اإىل   6 ميين  بييوتييرية  امل�سي  ميين  واحيييدة  �ساعة   .)...

�ساعة، 3 مرات اأ�سبوعياً، حت�ّسن اأداء م�سخة القلب بن�سبة 
.12%

تابعي املزيد: اأ�سهر الأمرا�س التي تهدد الن�ساء تنبهي لها 
جيداً.

التدخني عن  التوقف   -  4
 التدخني هو ال�سبب الرئي�سي للوفاة ب�سبب القلب والأوعية 
الدموية التي ميكن الوقاية منها. "ا�ستهلك من 3 اإىل 4 
اخلطر  اإ�سافية  مييرات   3 بن�سبة  ي�ساعف  اليوم  يف  �سجائر 
الن�سبي حلادث القلب والأوعية الدموية"، يلخ�س الحتاد 

الفرن�سي لأمرا�س القلب.
و�سعف  الييقييلييب،  �ييسييربييات  ومييعييدل  اليييدم  ارتيييفييياع �سغط  اإنَّ 
اأك�سجة الدم، ميكن اأن يوؤدي اإىل خطر حدوث ت�سنج وجتلط 
الأوان  اأنييه مل يفت  ال�سار هو  التاجي. واخلييرب  ال�سريان  يف 

بعد للتوقف، واأن اآثار التوقف عن التبغ �سريعة جًدا.
امللح من  احلذر   -  5

 نحن ن�ستهلك الكثري منه. يف حدود 10 جرامات يف اليوم 
 5 جتيياوز  يجب  ل  بينما  لل�سيدات،  جييرامييات   8 و  للرجال 
�سغط  بييارتييفيياع  مبا�سرة  املرتبط  الييزائييد،  فامللح  جييرامييات. 
الدم، يزيد ب�سكل كبري من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب 

وال�سكتة الدماغية.
لذا، يجب التقليل من ر�س امللح على الطعام، كذلك البحث 
 %  80 70 اإىل  عن امللح املخباأ يف املاأكولت، والييذي ميثل 
اجلاهزة  الوجبات  الباردة،  اللحوم  اخلبز،  ا�ستهلكنا:  من 
وال�سل�سات  واملعلبات  اإلييييخ..(  الكي�س،  الييربغيير،  )الييبيييييتييزا، 

ال�سناعية وغريها.
بانتظام اخل�سر  حميط  قيا�س   -  6

 ل يحب القلب الوزن الزائد، خا�سة عندما يكون يف املعدة. 
اأكييرث �سلة بكثري من موؤ�سر  الواقع  حميط اخل�سر هو يف 
لتقييم   )2 م   / كجم   = اجل�سم  كتلة  )موؤ�سر  اجل�سم  كتلة 

خماطر القلب والأوعية الدموية.
اأن  "يجب  اأنه  يحذر الحتاد الفرن�سي لأمرا�س القلب من 
88 �سنتمراً عند الن�ساء و  اإذا كان حميط اخل�سر  التيقظ 
102 �سنتمر عند الرجال". تعك�س هذه الأرقام ال�سمنة يف 

منطقة البطن.

كيف توؤثر األوان الطالء 
على �سعر املنزل؟

اأمراً  منزلك  بيع  يكون  اأن  ميكن 
ترغب  كيينييت  اإذا  خييا�ييسييًة  مييرهييًقييا، 
بيياحليي�ييسييول عييلييى �سعر جيييييد. لكن 
جعل املنزل اأكرث جاذبية وي�ستحق 
بال�سرورة  يتطلب  ل  اأعلى  �سعًرا 
الإ�سايف،  اجلهد  ميين  الكثري  بييذل 
اليييواقيييع ميييكيينييك حتييقيييييق هذا  ويف 
الهدف بتغيري ب�سيط مثل جتديد 

األوان الطلء الداخلية.
متخ�س�س  بييييييراديل،  تييا�ييس  يييقييول 
التجارية  اليييعيييلمييية  يف  الألييييييييوان 
اجليييدران  وورق  لييلييطييلء   Lick
منه  بييد  ل  اأمييير  الييطييلء  "اإعادة 
بالتاأكيد عند البيع. معظم النا�س  
م�سغولون جًدا هذه الأيام لدرجة 
الكايف  اليييوقيييت  ميييلييكييون  ل  اأنيييهيييم 
اأو يف  للتفكري يف جتديد الديكور، 
بع�س احلالت ل ميلكون ميزانية 
لييذلييك، لييذا فييياإن الييطييلء اجلديد 
له جاذبية كبرية عند التطلع اإىل 

�سراء منزل جديد".
التي  اجلييوانييب  بع�س  يلي  وفيما 
اأهمية  ذات  الييطييلء  األييييوان  جتعل 
كييبييرية عيينييد حتييديييد �ييسييعيير املنزل، 
بح�سب �سحيفة هافينغتون بو�ست 

الأمريكية:
النف�س  عييامل  ت�سامربز  يل  يييقييول 
بييحييث يف اجلوانب  الييييذي  الييبيييييئييي 
كنت  "اإذا  والف�ساء  للون  النف�سية 
التفكري  املفيد  تبيع منزلك، فمن 
ترغب يف  الذين  امل�سرتين  نوع  يف 
جذبهم، ونوع البيئة التي قد تروق 
لهم، وميكن للألوان اأن ت�ساهم يف 

جناح عملية بيع اأو ف�سلها".

مادونا تت�سبب 
باإحراج ملذيع م�سهور

العاملية  مادونا   البوب  جنمة  حّلت 
 Tonight" برنامج  يف  �سيفة 
الرتويج  اأجيييييل  مييين   ،"show
 ،"Madame X" لييلييوثييائييقييي 
للمذيع   كييبييري  بييياإحيييراج  وت�سببت 
جيييييييميييي فييييياليييييون . قييييامييييت مييييادونييييا 
بالزحف على مكتب املذيع وظهرت 
الذي  املذيع  اأحييرج  مما  موؤخرتها 
�سارع اإىل تغطيتها. وقالت النجمة 
باأن  �سنة   63 العمر  ميين  البالغة 
"الفنانون  حياتنا.  يف  مهم  الفن 
ال�سلم"  زعيييزعييية  اأجيييييل  مييين  هيينييا 
الذي  بالكاتب  م�ست�سهدة  اأ�سافت 
لييهييا جامي�س  كييييان ميي�ييسييدر وحييييي 
بييالييدوييين. وخييتييمييت مييادونييا قائلة 
لي�س  زعييييزعييييت  اأكيييييييون  اأن  اأرجيييييييو 
فييقييط �ييسييلمييك اليييييوم اإمنييييا �سلم 

امل�ساهدين اأي�ساً.

اأعرا�ض النوبة القلبية 
عند الن�ساء احفظيها جيدًا

اأعرا�ض  من  اأكثثر  اأو  بواحد  ال�شعور  عند 

امل�شاعدة  طلب  يجب  القلبية  الثثنثثوبثثة 

الفورية من اأقرب م�شت�شفى؛ لأنَّ النوبة 

القلبية تعترب مهددة للحياة.

النوبة  اأعرا�ض  الآتثثي  يف  اكت�شفي 

القلبية عند الن�شاء وعند الرجال 

اأي�شًا، بح�شب "مايو كلينك":
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�ش�ؤون حملية

دعوة الزوار لكت�شاف م�شتقبل التعليم

افتتاح جناح جامعة الإمارات العربية املتحدة يف اإك�سبو 2020 دبي
ن�سيبة : ن�سعى مل�ستقبل م�ستدام من خالل البحث العلمي والبتكار يف التقنيات املتقدمة لتعليم الأجيال القادمة

دبي اك�سبو -  الفجر
ر�سالة اك�سبو - حممد جاهني 

حممد معني الدين 

افتتح �سباح اأم�س جناح جامعة الإمارات العربية 
 2020 الييييييدويل  اإكيي�ييسييبييو  مييعيير�ييس  امليييتيييحيييدة يف 
اإبراهيم  بيينييت  بييحيي�ييسييور مييعييايل رمي  دبيييي، وذليييك 
الدويل  الييتييعيياون  ليي�ييسييوؤون  دوليية  وزييييرة  الها�سمي، 
ومعايل  دبييي،   2020 اإك�سبو  ملكتب  الييعييام  املييدييير 
ح�سني احلمادي، وزير الرتبية والتعليم، ومعايل 
اأنيييييور نيي�ييسيييييبيية، امليي�ييسييتيي�ييسييار الييثييقييايف ل�ساحب  زكيييي 
جلامعة  الأعلى  الرئي�س   - الدولة  رئي�س  ال�سمو 
الإمارات العربية املتحدة، ونخبة من ال�سخ�سيات 
البارزة يف موؤ�س�سات الدولة. يف كلمته الرتحيبية 
اأن جناح  ن�سيبة  زكيييي  مييعييايل  اأو�ييسييح  بيياحليي�ييسييور، 
جامعة الإمارات العربية املتحدة يعر�س اإجنازات 
اجلامعة يف البحث العلمي والبتكار والتكنولوجيا 
ا�ستخدامه  ويتّم  التعليمي،  والتطوير  املتقدمة 
واكت�ساف  اجلييامييعيية  عييمييل  لتطوير  مثمر  ب�سكل 
هو  اجلناح  اأن  على  موؤكداً  التعليم"،  "م�ستقبل 
واملعلمني  والعلماء  الباحثني  مع  للتعاون  فر�سة 
"نحن  العامل. وقال:  اأنحاء  والطلب من جميع 
فخورون بت�سليط ال�سوء على اإجنازات اجلامعة، 
العديد  من  بالزوار  للرتحيب  متحم�سون  ونحن 
من البلدان والعمل معهم. موؤكداً اأن جناح جامعة 

الإمارات العربية املتحدة هو خمترب للم�ستقبل. 
واأ�ساف قائًل: " يف الأ�سهر ال�ستة املقبلة، �سنعمل 
عييلييى ربيييط اأفيي�ييسييل الييعييقييول خلييلييق حييلييول علمية 
لتعليم  ال�سبل  اأف�سل  واكت�ساف  م�ستدام  مل�ستقبل 

الأجيال القادمة من طلب اجلامعات ".
وذّكييييير مييعيياليييييه احليي�ييسييور بيييياأن جييامييعيية الإميييييارات 
اأكادميية  وطنية  موؤ�س�سة  هييي  املييتييحييدة  العربية 
الدولة  تنمية  ُمكر�سة لدعم  �ساملة. وهي  بحثية 
الجتماعية  لل�ستدامة  امل�ستقبلية  روؤيتها  نحو 
اأن  اإىل  لفتاً  والرفاهية،  والبيئية  والقت�سادية 
اجلامعة  هييي  املتحدة  العربية  الإمييييارات  جامعة 
اإك�سبو  يف  خم�س�س  جيينيياح  لديها  الييتييي  الييوحيييييدة 

دبي.   2020
مُيكنها  جامعة  تييوجييد  ل  اأنيييه  اإىل  معاليه  واأ�ييسييار 
العمل مبفردها، حيث تعتمد اجلامعة على الدولة 
التعليم  الذي يدعمها، وعلى قوة نظام  واملجتمع 
الييعييايل اليييييدويل، مييو�ييسييحيياً اأن جييامييعيية الإميييييارات 
جميع  يف  اجلامعات  على  تعتمد  املتحدة  العربية 
اأنحاء العامل يف الأن�سطة الأ�سا�سية مثل مراجعة 
النظراء والختبارات اخلارجية والعتماد و�سمان 
اجلودة والتعاون البحثي والن�سر العلمي والتحرير 
هيئة  اأع�ساء  وتبادل  والتوظيف  الطلب  وتبادل 

واأردف  التوظيف.  وعمليات  والرتقية  التدري�س 
معايل زكي ن�سيبة: "ل ميكن جلامعة الإمارات اأن 
وملتزم  تعليم عال عاملي قوي  نظام  بييدون  توجد 
تفخر  لذلك  التميز.  ودعييم  والت�سامن  بالتعاون 

اجلامعة بتمثيل التعليم العايل يف اإك�سبو 2020 
الأكادميي  املجتمع  يف  بالزملء  والرتحيب  دبي، 
لييزيييارتيينييا والييعييمييل معنا يف جيينيياح جامعة  الييعيياملييي 

الإمارات العربية املتحدة".

كما لفت معاليه انتباه احل�سور اإىل مكانة طلب 
العربية  الإميييييارات  جامعة  "يف  قييائييًل:  اجلييامييعيية 
املييتييحييدة، الييطييلب هييم حمييور عملنا. روؤيييتيينييا هي 
اأنهم قادة امل�ستقبل. ُنعّلم الطلب اأن ينظروا اإىل 

ورجال  وخمييرتعييون  باحثون  اأنييهييم  على  اأنف�سهم 
اأعمال يف العامل يف امل�ستقبل. ونفخر باأن الطلب 
يف جييامييعيية الإمييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة يطورون 
لييييياأخييذوا مكانهم  اليييلزمييية  امليييهيييارات  بييا�ييسييتييمييرار 

اأن  هيينييا  ييييدركيييون  حيييييث  مل�ستقبلهم،  كمهند�سني 
التعليم اجلامعي هو بداية حياة التعلم ".

فاإن  الأ�ييسييبيياب،  "لهذه  ن�سيبة:  زكييي  معايل  وقييال 
جيينيياح جييامييعيية الإميييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة اأوجد 
اجلامعية  امليينيياهييج  لييتييحييويييل  خم�س�سة  ميي�ييسيياحيية 
مثل  اأن�سطة  و�سي�ست�سيف  الييرتبييوييية.  والعملية 
ت�سريع  م�ستقبل  ومع�سكر  )امل�ستك�سفون(  برنامج 
التعلم ميين حتييالييف اجلييامييعييات الآ�ييسيييييوييية، كجزء 
معاليه  واأو�ييسييح  امل�ستقبل".   مييبييادرة  معهد  ميين 
التطور  يف  اجلييامييعييات  ت�ستمر  اأن  املييهييم  ميين  اأنيييه 
اجلناح  يف  اأن�سطتنا  "تدعو  تعليمية.  كموؤ�س�سات 
اإيجاد  اإىل  الدويل من الطلب والعلماء  املجتمع 
الأف�سل  التعليم  الهامة. ما هو  اإجابات للأ�سئلة 
لإعداد الطلب مل�ستقبلهم؟ ما هي اأف�سل طريقة 
لتخريج متعلم مدى احلياة، ومهند�س للم�ستقبل، 
الأعييمييال؟ هل  ورييييادة  والبتكار  البحث  وقائد يف 
اإذا كنت  توجد اإجابات خمتلفة على هذه الأ�سئلة 
الذي  مييا  الييعييامل؟  ميين  اأجييييزاء خمتلفة  تعي�س يف 
اأن يتعلمه الأ�سخا�س من خمتلف البلدان  ميكن 

من بع�سهم البع�س؟ "
باأن  قناعته  م�ساركة  على  احل�سور  معاليه  وحييّث 
كبرية  اإجنييييييازات  �سيحقق  دبيييي   2020 اإكيي�ييسييبييو 
الإيجابية  امل�ساهمة  يف  وثقته  العاملية  للرفاهية 

جلناح جامعة الإمارات العربية املتحدة. 
العربية  الإميييييارات  جامعة  اأن  "ي�سعدين  وقيييال: 
املتحدة �ست�ست�سيف وترحب باأ�سخا�س من جميع 
كيف  زوارنييييا  �سيتعّلم  جناحنا.  يف  الييعييامل  اأنييحيياء 
تخدم جامعة الإمارات العربية املتحدة م�ستقبًل 
يف  والبتكار  العلمي  البحث  خلل  من  م�ستداًما 
التقنيات املتقدمة، ودرا�سة اأف�سل ال�سبل لتنظيم 
الإبداعية  املييواهييب  تطوير  خييلل  وميين  املجتمع، 
والبتكارية يف العمل. نحن متحم�سون للتعلم من 

زوارنا وتبادل الأفكار للنهو�س بعملنا ". 
"لكن  بالقول:  كلمته  ن�سيبة  زكي  معايل  واختتم 
الأهييييم ميين ذليييك، خيييلل اجييتييميياعيياتيينييا عييلييى مدى 
نييبيينييي الروابط  �ييسييوف  املييقييبييليية،  اليي�ييسييتيية  الأ�ييسييهيير 
هييي �سروط  هييذه  املييتييبييادل.  والتفاهم والحييييرتام 
التعاي�س ال�سلمي، وبالطبع، التعاي�س ال�سلمي هو 

اأ�سا�س الرفاهية يف امل�ستقبل كمجتمع عاملي ".
الها�سمي،  رمي  مييعييايل  قييامييت  الييكييلييميية،  خييتييام  يف 
والتعليم  الرتبية  وزييير  احلمادي،  ح�سن  ومعايل 
مبييييرافييييقيييية مييييعييييايل زكييييييي نييي�يييسيييييييبييية  ونيييخيييبييية من 
اليي�ييسييخيي�ييسيييييات الييييبييييارزة يف مييوؤ�ييسيي�ييسييات اليييدولييية يف 
جولة داخل اجلناح، واأثنت معاليها على الربامج 
واملعار�س املُمّيزة التي يحت�سنها، وتابعت معاليها 
الذي  احلياة"  "�سجرة  الرقمي  املعر�س  م�ساهد 

يروي روؤية اجلامعة وطموحاتها.

•• العني -الفجر

وجه ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم العامري رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 
بن حم مبنح اإجازة ا�ستثنائية مدتها 6 اأيام لزيارة "اإك�سبو 2020 دبي" مع 
عائلتهم وامل�ساركة يف اإثراء جتاربهم وخرباتهم يف هذا احلدث العاملي الذي 
متتد فعالياته حتى 31 مار�س 2022، وميكن ال�ستفادة من الإجازة على 

مدى فرتة اإقامة املعر�س .
وقال ال�سيخ م�سلم بن حم العامري: متا�سياً مع توجيهات القيادة الر�سيدة 
الفر�سة  لإتيياحيية  ا�ستثئنائية  اإجيييازة  اأيييام   6 املجموعة  موظفي  منح  قررنا 
التاريخي  احلييدث  ميثل  حيث  دبي   2020 اأك�سبو  معر�س  لزيارة  اأمامهم 

اإبداعات وثقافات ومبتكرات تقدمها  العامل لعر�س  مظلة �سيجتمع حتتها 
. املنطقة  يف  الأوىل  وللمرة  دولة،   192

تييواجييد موظفيها يف هذا  بيين حييم حري�سة على  بيين حييم: جمموعة  وتييابييع 
احلدث العاملي الذي حتت�سنه دولة الإمارات للتعرف اإىل معامل اإك�سبو وما 

يطرحه املعر�س من ابتكارات تتعلق مبا�سي وحا�سر وم�ستقبل العامل .
�سيك�سبهم خربات جديدة  اإك�سبو دبي  املوظفني يف  اأن تواجد  واأكييد بن حم 
ويطلعهم على ثقافات تنمي الوعي العام وت�سهم يف رفع جودة العمل وم�ستوى 
الإبداع لديهم . واأو�سح اأن جمموعة بن حم، ت�سم نحو 50 �سركة، ويعمل 
الوطنية  القت�سادية  املجموعات  و تعد من  األف موظف،   3 بها اكرث من 
اأربعة عقود  الرائدة التي �ساهمت ب�سكل فاعل منذ تاأ�سي�سها قبل اأكرث من 

اأن حتقق  وا�ستطاعت  التنمية القت�سادية والجتماعية،  يف تدعيم م�سرية 
احلفر  عمليات  مثل  احليوية  القت�سادية  الن�ساطات  يف  متميزا  ح�سورا 
البرتولية وحفر اآبار املياه والزراعة واملقاولت العامة واملن�ساأت الكهربائية 
وال�ستثمار العقاري وقطاعات ال�سفر وال�سياحة والفندقة والتعليم والإعلم 

وغريها من الأن�سطة الأخرى .
التي  الهامة  الفعاليات  لكافة  اخلا�س  القطاع  مواكبة  �سرورة  اإىل  واأ�ييسييار 
ت�سهدها الدولة، وامل�ساركة بفاعلية يف مثل هذه الأحداث التاريخية، مو�سحاً 
اأن الإمارات تد�سن اليوم حمطة جديدة يف م�سرية امل�ستقبل، وعلى القطاع 
القطاعني  املتوا�سلة بني  ال�سراكة  اإطار  بقوة، يف  يكون حا�سراً  اأن  اخلا�س 

احلكومي واخلا�س.

جمموعة بن حم… تعتمد منح املوظفني 6 اأيام اإجازة لزيارة اإك�سبو2020 دبي
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�ش�ؤون حملية

جمهورية تركمان�ستان حتتفل بعيدها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

جناح جمهورية الت�سيك باإك�سبو 2020 دبي ي�سهد احتفالت مبنا�سبة يوم ال�سياحة الت�سيكي

•• دبي –الفجر

 بييحيي�ييسييور فيييخيييامييية اليييرئييييييي�يييس قييييربييييان قيييييويل بييييردي 
اأم�س  تركمان�ستان  جييمييهييورييية  احتفلت  حمييمييدوف، 

الأول ال�سبت بعيدها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي
على  تركمان�ستان  علم  ُرفيييع  الحييتييفييال،  م�ستهل  ويف 
من�سة الأمم يف �ساحة الو�سل وُعزف ن�سيدها الوطني. 
الزوار  كبار  األقاها  كلمات  الحتفال  مرا�سم  و�سملت 

ال�ستعرا�سات  ميين  عييدد  عيين  ف�سل  املنا�سبة،  بييهييذه 
الثقافية

واأجرى فخامة قربان قويل بردي حممدوف، رئي�س 
جييمييهييورييية تييركييمييانيي�ييسييتييان، والييوفييد املييرافييق لييه جولة 
�سملت جناح بلده يف اإك�سبو 2020 دبي وجناح دولة 

الإمارات العربية املتحدة 
ويلحظ  التنقل.  منطقة  يف  تركمان�ستان  جناح  يقع 
عند  تيكي"  "الأكحل  لأحيي�ييسيينيية  اليييقيييوي  احليي�ييسييور 

الوطني  الييفييخيير  اإىل  تييرمييز  كييونييهييا  مييدخييل اجلييينييياح، 
باب  عند  الييزائييرييين  ت�ستقبل  حيث  تركمان�ستان،  يف 
�سعار  خيييييول وحتييت  ت�سم خم�سة  نييافييورة  اجليينيياح يف 
"قوة اخلم�سة"، ي�ستعر�س اجلناح تراث تركمان�ستان 
الييتيياريييخييي والييثييقييايف واإجنييازاتييهييا احلييديييثيية يف جمال 
وعلقاتها  التنموية  اأولوياتها  جانب  اإىل  ال�سناعة، 
اإك�سبو  والفخرية يف  الوطنية  الأيييام  وتعترب  الدولية 
بجميع  لييلحييتييفييال  حلييظييات  مبييثييابيية  دبيييي   2020

امل�ساركني من اأنحاء العامل، والذين يزيد عددهم عن 
ت�سلط  دولة، حيث   192 بينها  200 جهة م�ساركة، 
اأجنحتهم  وتعر�س  واإجنازاتهم  ثقافتهم  ال�سوء على 
2020 دبي، الذي ت�ستمر  اإك�سبو  وبراجمهم ويدعو 
فعالياته حتى 31 مار�س 2022، الييزوار من جميع 
امل�ساركة يف �سنع عييامل جييديييد، يف  اإىل  الييعييامل  اأنييحيياء 
مدته  والثقافة  والتقدم  والبتكار  بييالإبييداع  احتفال 

�ستة اأ�سهر .

•• دبي- اك�سبو - الفجر

الواقع يف منطقة  الت�سيك  ا�ستقطب جناح جمهورية 
 1 منذ  �سيوفه  دبييي   2020 اإك�سبو  يف  ال�ييسييتييداميية 
واحتفل  رائدة.  م�ستقبلية  2021، مببادرات  اأكتوبر 
اجلناح بيوم ال�سياحة الت�سيكية يف 5 اأكتوبر 2021 
ال�سفر  ل�سركاء  اإعلمية  عمل  ور�سة  ا�ست�سافة  عرب 
مع  بالتعاون  الور�سة  تنظيم  مت  الأو�ييسييط.  ال�سرق  يف 
ال�سفارة الت�سيكية يف دولة الإمييارات العربية املتحدة، 
املزدهرة  العافية"  "�سياحة  قطاع  على  الرتكيز  مييع 
يف الدولة. اجتذبت الفعالية اأكرث من 40 وكيل من 
جولة  تنظيم  مت  ذلييك،  اإىل  بالإ�سافة  ال�سفر،  قطاع 
اليوم  واملييدونييني. واختتم  الإعييلم  يف اجلناح لو�سائل 
ال�سهية،  الت�سيكية  الأطييبيياق  لييتييذوق  ح�سري  بحفل 
بح�سور اأكرث من 60 من اخلرباء والييرواد يف قطاع 

ال�سفر وال�سياحة.
وتعليقاً على التوجه املتزايد لل�سفر من دولة الإمارات 
�سعادة  قييال  الت�سيك،  جمهورية  اإىل  املتحدة  العربية 
جريي �سلفيك، �سفري جمهورية الت�سيك لدى دولة 
امل�ساركة يف هذا  "ي�سرفنا  املتحدة:  العربية  الإمييارات 
الأوىل  الدرجة  �سياحية من  كوجهة  العاملي،  املعر�س 
واملقيمني  املييتييحييدة  العربية  الإمييييارات  دولييية  ملييواطيينييي 
فيها. ونعمل ب�سكل م�ستمر على تخفيف قيود ال�سفر 
للم�سافرين املح�سنني الذين تلقوا اللقاح، مع مراعاة 
�سروط ال�سحة وال�سلمة، ك�سرط اأ�سا�سي ل�ست�سافة 

ال�سياح يف مرحلة ما بعد وباء كوفيد19-". 
يف عام 2019، ا�ستقبلت جمهورية الت�سيك 30 األف 

اإقامة  املتحدة مبتو�سط  العربية  الإمييارات  �سائح من 
يرتاوح بني 3 و4 اأيام واأكرث من 27 األف م�سافر من 

اململكة العربية ال�سعودية ملدة اأق�ساها 5 اإىل 6 اأيام.
قال  امل�ستقبلية،  ال�سياحية  اخلييطييط  عييلييى  وتييعييليييييقيياً 
الإقليمية:  التنمية  نائب وزير  ال�سيد ديفيد كوبيتز، 
"تتمثل ا�سرتاتيجيتنا ملرحلة ما بعد الوباء يف تعزيز 
ال�ستدامة، والبتكار، وريادة عملية التحول الرقمي، 
تدريجياً  ن�سل  اأن  وناأمل  املييرونيية.  م�ستوى  وحت�سني 
اإىل الأرقييام التي مت حتقيقها عام  خلل العام املقبل 
2019، حيث يتعافى قطاع ال�سياحة من الوباء، مع 

مراعاة التدابري اللزمة لرعاية امل�سافرين. وتفتخر 
ال�سفر  "ختم  عييلييى  بح�سولها  الييتيي�ييسيييييك  جييمييهييورييية 
وال�سفر  ال�سياحة  جمل�س  قبل  ميين  املمنوح  الآمن" 
العاملي )WTTC( كوجهة اآمنة لل�سفر. كما نبذل 
قيي�ييسييارى جييهييدنييا لييلييحييفيياظ عييلييى ا�ييسييتييمييرارييية اأعمال 
منتجعاتنا ال�سحية ودعمها كرب كافة امل�ستويات- فهي 
جزء من تراثنا الوطني ومتتلك الكثري من الإمكانات 

التي ميكن توفريها لل�سياح حول العامل". 
وتييعييليييييقيياً عييلييى ور�يييسييية الييعييمييل، قييييال جييييان هريجيت، 
"تعترب  ال�سياحة:  تن�سيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

لل�ستمتاع  مييفيي�ييسييليية  وجيييهييية  الييتيي�ييسيييييك  جييمييهييورييية 
من  القادمني  للم�سافرين  العافية  وجتيييارب  بال�سبا 
اإدراج مدننا  الإعلن عن  الأو�سط. وي�سعدين  ال�سرق 
ال�سحية على لئحة اليوني�سكو للرتاث العاملي �سمن 
ويتميز  بييياأوروبيييا.  الييكييربى  ال�سحية  املنتجعات  مييدن 
اأهمية  يكت�سب  كييمييا  هييائييليية،  بيياإمييكييانييات  اليي�ييسييوق  هيييذا 
�سرتكز  الت�سيك.  جمهورية  يف  �سياحية  اإ�سرتاتيجية 
"تقاليد  عييلييى   2022 عيييام  الت�سويق  ا�ييسييرتاتيييييجييييية 
املدرجة  للمواقع  الرتويج  عرب  الت�سيك"،  جمهورية 
فرتة  وتعد  العاملي.  لييلييرتاث  اليوني�سكو  قائمة  على 
اأكرث الفرتات  اأحد  الت�سيك  عيد امليلد يف جمهورية 

و�سحراً ومتيزاً بالن�سبة للم�سافرين".
واأ�ساف: "نحن نروج لبلدنا كوجهة متميزة ت�ستهدف 
الجتماعات  وفييعيياليييييات  اليي�ييسييفيير،  وعيي�ييسيياق  الييعييائييلت 
خلل  من  والرتفيه  واملعار�س  واملوؤمترات  واحلوافز 
مثل  للعملء،  املتنوعة  والأن�سطة  الأعييمييال  اأن�سطة 
ور�س العمل والتعلم الإلكرتوين والتعاون امل�سرتك مع 

وكلء ال�سفر و�سركات الطريان وو�سائل الإعلم".
تقنيات  بتجارب غامرة توفرها  ال�سيوف  و�سي�ستمتع 
الت�سيك  جمهورية  على  للتعرف  الفرتا�سي،  الواقع 
الطبيعية  "املناظر  مييعيير�ييس  ويييعييد  اأفيي�ييسييل.  بيي�ييسييكييل 
ال�سياحة  تن�سيط  لهيئة  التابع  الت�سيكية"  العلجية 
الت�سيكية املعر�س الأول يف اجلناح. و�ستنقلهم نظارات 
نظارات الواقع الفرتا�سي اأوكولو�س ريفت فعلياً اإىل 
بع�س من اأجمل الأماكن يف جمهورية الت�سيك، مثل 
يف  العنب  مييزرعيية  اأو  لزن  ماريان�سكي  ال�سبا  مدينة 

مورافيا اأو اجلنة البوهيمية.

اأ�شاد بجهود دولة الإمارات يف ا�شت�شافة احلدث الدويل ال�شتثنائي

اأمري موناكو يهنئ رمي الها�سمي بالنطالقة الناجحة لإك�سبو 2020 دبي

•• دبي–الفجر

ل�سوؤون  الدولة  وزيييرة  الها�سمي،  اأجييرت معايل رمي   
دبي،   2020 لإك�سبو  الييعييام  املييدييير  اليييدويل  التعاون 
هناأها  موناكو،  اأمييري  الثاين،  األييربت  بالأمري  ات�سال 
واكتمال  الييدويل  احلييدث  افتتاح  حفل  بنجاح  خلله 
الأولييني من فعالياته، م�سيداً مبا بذلته  الأ�سبوعني 
هييذا احلدث  ميين جييهييود ل�ست�سافة  الإميييييارات  دولييية 

الدويل ال�ستثنائي.
وخلل الت�سال، ناق�س الأمري األربت الثاين ومعايل 
ميين جناح  الإمييييارات  دولييية  مييا حققته  الها�سمي  رمي 
يف  الأوىل  للمرة  الييدويل  اإك�سبو  ا�ست�سافة  يف  مبهر 
اآ�سيا،  وجيينييوب  واأفييريييقيييييا  الأو�يييسيييط  اليي�ييسييرق  منطقة 

وم�ساركة اإمارة موناكو يف هذا احلدث الدويل.
واأكد اجلانبان على �سرورة التكاتف الدويل وال�ستفادة 

من الفر�س ال�ستثنائية التي يوفرها اإك�سبو 2020 
العاملية  الإمنييائييييية  الأهيييييداف  اأجيييل حتقيق  دبيييي ميين 
وتعزيز ال�ستدامة، مبا ي�سهم يف بناء م�ستقبل اأف�سل 

واأكرث رخاء جلميع �سعوب العامل.
واأكييد الأمييري األييربت اأن دوليية الإميييارات ت�سري بخطى 
مبا  املجالت،  جميع  يف  الرفاهية  حتقيق  نحو  ثابتة 
�سعوب  وعييلييى  مواطنيها  على  واخليييري  بالنفع  يييعييود 
2020 دبي يف  با�ست�سافتها لإك�سبو  العامل، م�سيدا 
هذا الوقت املهم من اأجل جمع العامل حول الأهداف 

امل�سرتكة للب�سرية.
اأ�يييسيييادت مييعييايل رمي الييهييا�ييسييمييي بتمييز  ميين جييهييتييهييا، 
احتواه  ومييا  دبييي،   2020 اإك�سبو  يف  موناكو  اجلناح 
ميين مييعييرو�ييسييات جت�سد مييدى الييتييقييدم الييهييائييل الذي 
و�سلت اإليه اإمارة موناكو. وثّمنت معاليها العلقات 
الييوطيييييدة الييتييي تييربييط بييني دوليييية الإمييييييارات واإمييييارة 

موناكو، والتعاون الكبري القائم بينهما على خمتلف 
الأ�سعدة.

األييربت الثاين قد د�ّسن، يف وقت �سابق،  وكييان الأمييري 
الإميييارة يف  به  ت�سارك  الييذي  للجناح  منوذجا م�سغر 
بييورت هرقل.  2020 دبييي، وذلييك يف منطقة  اإك�سبو 
و�سائل  بييياأحيييدث  جمييهييزة  بييقيياعيية  اجلييينييياح  ُزّود  وقييييد 
�سكان  بني  املبا�سر  للتوا�سل  نافذة  ليكون  الت�سال، 

الإمارة وزوار اإك�سبو 2020 دبي.
وقالت ال�سيدة �سمرية جوهر، مديرة جناح موناكو، اإن 
تكلفة اجلناح بلغت حوايل 52 مليون درهم اإماراتي، 
مهمة،  بيئية  ر�سالة  لإي�سال  يهدف  اأنييه  اإىل  م�سرية 
واجهته  تغطي  التي  ال�سم�سية  الألييواح  ت�ساعد  حيث 
اأي  دون  الطاقة   من  احتياجاته  توليد  يف  الرئي�سة 
اإمارة  عيين  �ساملة  نظرة  اجليينيياح  يقدم  كما  مييلييوثييات. 

موناكو، ت�سمل ال�سياحة وفر�س الأعمال املختلفة.

واأ�سافت: "يتاألف اجلناح املقام على م�ساحة اإجمالية 
بارتفاع  طابقني،  من  مربع  مرت   1700 اإىل  ت�سل 
ويييجيي�ييّسييد اجليينيياح يف  ميييرتا.   12 اإىل  اإجيييميييايل ي�سل 
املك�سوة  موناكو   �سخرة  اخلارجي  وت�سميمه  �سكله 
به  وحتيييييط  الكهرو�سوئية،  الألييييواح  ميين  مبجموعة 
من اخلارج جمموعة من النباتات، من بينها �سجرة 
جمالية  م�سحة  لإ�سفاء  املدخل،  من  بالقرب  زيتون 

على املوقع".
الأوىل لفتتاحه،  الأيييييام  الييييزوار خييلل  عييدد  وحيييول 
ك�سفت ال�سيدة �سمرية جوهر عن اأن اجلناح ا�ستقبل 
الأعمار  خمتلف  من  زائيير  اآلف  ع�سرة  عن  يزيد  ما 
واجلن�سيات من دول العامل خلل الأيييام الأوىل من 
ل�سيما   – اجلناح  معرو�سات  اأن  مو�سحة  الفتتاح، 
املتعلقة بالأمور البحثية والتقنية والبيئية واملعمارية 

الزوار. جميع  واإعجاب  ب�سغف  – حتظى 

اإك�سبو 2020 دبي يدعم اهتمامات 
املوؤثرين يف الف�ساء الإلكرتوين 

••  دبي – الفجر 

الييذي طال  احلييدث  دبي"،   2020 "اإك�سبو  انطلق  اأجمع  العامل  يرتقب 
انتظاره بعد التحديات اجل�سيمة التي اجتاحت العامل. ومن منطلق �سعاره 
من  حت�سى  ل  اآفاقاً  املعر�س  �سيفتح  امل�ستقبل"،  و�سنع  العقول  "توا�سل 

فر�س التوا�سل بني �سعوب العامل قاطبة.
وهنا يربز دور من�سات التوا�سل الجتماعي التي �ستجتاحها عا�سفة من 
�ستخلدها  فييريييداً من قلب احلييدث وجتييارب  تييروي ق�س�ساً  التي  املحتوى 
الأذهييان بني زواره واملهتمني. �سحيح اأن هذا املعر�س لي�س احلدث الأول 

الييذي ي�ستفيد من الإعييلم اجلديد، 
واأننا  �سيما  ل  الأبييييرز  �سيكون  لكنه 
القليلة  الييي�يييسييينيييوات  خييييلل  لحييظيينييا 
املييا�ييسييييية حتيييول اليييعيييامل بيياأ�ييسييره اإىل 
و�ييسييائييل اإلييكييرتونييييية مييذهييليية حظيت 
توا�سل  يف  وجعلتهم  الب�سر  باهتمام 
دائييييم رغييييم ابييتييعيياد امليي�ييسييافييات وتنوع 

الأماكن عرب القارات. 
وميييع اأن اليييزييييارة احلييقيييييقييييية لأر�يييس 
ممكناً  �سيظل  عنها،  غنى  ل  املعر�س 
العامل  حييول  املهتمني  مييليييني  اأميييام 
مييتييابييعيية فييعييالييييياتييه وجميييريييياتيييه عرب 
املوؤثرين،  وم�ساهري  املف�سلة  قنواته 
الغالبية العظمى تق�سي  واأن  خا�سة 

اأو  الكثري ميين  الوقت على الإنييرتنييت 
مواقع التوا�سل، مبعدل ل يقل عن �ست �ساعات يومياً. وميكنهم ا�ستثمار 
العامل،  ودول  ب�سعوب  معارفهم  لتعزيز  املعر�س  من�سات  على  الوقت  هذا 
اهتماماتهم  تنوعت  مهما  �سغفهم  واإ�سباع  والييرتاث،  والتقاليد  والييعييادات 

وهواياتهم.
واأ�سبح هناك العديد من الطرق ل�ستثمار الوقت وك�سب املال عن طريق 
املنتجات  الييتييي ت�ساعد يف بيع  املييواقييع  العمل عييلييى   النييرتنييت، ميين خييلل 
والأفكار املبتكرة اأو حتى جمرد متابعتها وعمل م�ساركة اأو اإعجاب، واأ�سبح 
العقل  وا�ستغلل  اأو عمل  اأي جمهود  دون  املييادي   الربح  ل ميكن حتقيق 
املتبعة   التي  الطريقة  تعتمد  الأربيياح.  املزيد من  لتحقيق  والوقت بحكمه 

لك�سب املال من النرتنت على القدرات ال�سخ�سية واملوهبة يف اآن واحد.
"�سيخلق  جنيييران:  بيين  �سايع  الإعييلمييي،  يقول  التوجه  هييذا  على  وتعليقاً 
احلدث فر�ساً قيمة اأمام �سرائح كثرية، مبا يف ذلك البحث عن ال�سراكات 
واملنتجات، ليكون ذلك داعماً لعلقاتهم مع املواقع ال�سهرية التي يتعاونون 
اأن البحث عن الفر�س  معها يف جمالت كثرية ل ح�سر لها. ومن املوؤكد 
يبحثون  التي  املثلى  اخليييييارات  اإىل  �سيقودهم  امل�ساركة،  الييدول  اأجنحة  يف 

عنها".
الق�س�س  اأو  اليييرواييييات  كييتييابيية  حمييبييي  ميين  ال�سخ�س  كيييان  "اإذا  واأ�يييسييياف: 
الرتاث  من  م�ستقاة  باأفكار  للخروج  له  ملهماً  املعر�س  �سيكون  الق�سرية، 
والدرو�س  الأفييكييار  ا�ستقاء  على  الأجيينييحيية  زييييارة  ت�ساعده  حيث  الييعيياملييي، 
ومتابعيه  قييراءه  ليفاجئ  متميزة  عاملية  ب�سبغة  اأعمال  وطييرح  والتجارب، 

باأ�سلوب جديد ومتنوع.
مواقع  على  بوجودهم  الرتييقيياء  للموؤثرين  ميكن  ذاتها  الطريقة  وبهذه 
والتاأثري  مبا�سرة،  وعقولهم  قلوبهم  اإىل  والدخول  الجتماعي،  التوا�سل 
من  اأومييونييتيياج  ت�سجيل  دون  املبا�سر  الييبييث  خييلل  ميين  �سريع  ب�سكل  فيهم 

اأجنحة املعر�س.
بال�سفافية  تت�سم  الفرتا�سية  الأن�سطة  ميين  اليينييوع  هييذا  اأن  �سايع  ويييرى 
وال�سدق والبتعاد عن البتذال، اإىل جانب تقدمي حمتوى مفيد وحديث 
وراٍق جلمهور وا�سع قد يتعذر عليه زيارة احلدث. ويوؤكد اأن املعر�س ي�ساعد 
�سناع املحتوى على ت�سحيح م�ساراتهم جلذب املتابعني مهما تنوعت الفئات 
العمرية. ي�ساف اإىل ذلك اأن جدية الطرح تبني جدراناً من الثقة واملحبة 
مع جمهوره. ويجب األ يغيب عن بال املوؤثرين واملدونني اأن اجلمهور على 
درجة عالية من احل�سافة، ويينتظر منهم تقدمي مواد تواكب م�ستجدات 
الع�سر واآخر ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا. لي�س هذا فح�سب، بل اإن املتابع 
يكون قادراً على الر�سد والتقييم، واإذا مل يتمكن املوؤثر من مواكبة ذلك 
�سيواجه م�سكبة حقيقية مع قاعدة متابعيه. واإذا كنت تتطلع اإىل خماطبة 
املزيد من النا�س، وجذب اأعداد اأكرب من املتابعني، �ستجد يف اإك�سبو الأر�س 

اخل�سبة ملدونتك مهما كان جمالها.

اجلناح الإ�سباين ي�ستح�سر مو�سيقى 
القرون الو�سطى يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر

اجلاري،  اأكتوبر   13 يييوم  دبييي،   2020 اإك�سبو  يف  الإ�سباين  اجلناح  يقيم 
النه�سة  وعيي�ييسيير  الييو�ييسييطييى  الييعيي�ييسييور  ميين  م�ستح�سراً  مو�سيقياً  عيير�ييسيياً 
اأكتوبر   14 يييوم  اآخيير،  ال�سم�س يليه عر�س  والييبيياروك، وذلييك على من�سة 

اجلاري، على مدرج تريا 
وتعزف فرقة "ارتيفاكتوم" اأجمل املقطوعات املو�سيقية الكنائ�سية والعربية 
اأثرت يف ثقافة ال�سعب ال�سباين واأحدثت تطوراً كبرياً  وال�سفاردية، التي 
املخت�سة  املو�سيقية  الييفييرق  اأكيييرث  اإحيييدى  "ارتيفاكتوم"  وتييعييد  حياته.  يف 
وخ�سو�سيتها  روحها  على  حافظت  والتي  �سهرة،  القرو�سطية  مبو�سيقى 
التي  الع�سر واحلداثة،  اأن تتخلى عن مواكبة  دون  25 عاماً،  لأكييرث من 

عك�ستها يف موؤلفاتها املو�سيقية النقية والب�سيطة.
وتوؤدي الفرقة عرو�سها يف الأم�سيات املفتوحة على خ�سبة امل�سرح، من خلل 
الآلت املو�سيقية التي ا�ستخدمت يف القرون الو�سطى، والتي اعتمدت ب�سكل 
اأ�سا�سي على الآلت الوترية مثل العود والربابة وال�سناطري واآلة القانون، 

ولكن باأ�سكال خمتلفة ومتطورة من الناحية التكنولوجية.
وحتاول الفرقة اأخذ املتابعني لعرو�سها يف رحلة عرب الع�سور، وتنقلهم اإىل 
عامل اآخر بعيداً عن ال�سو�ساء املو�سيقية املعا�سرة، عامل حامل تطوف فيه 

بالروح والفكر �سمن ن�سيج متكامل.
الفعاليات  ميين  الييعييديييد  بييني  ميين  القرو�سطية  املو�سيقية  الأميي�ييسييييية  تيياأتييي 
حول  النا�س  توحيد  اإىل  الهادف  الإ�سباين  اجلناح  ينظمها  التي  املتنوعة 
والإنتاج  والتكنولوجيا  الييعييلييوم  جميييالت  خمتلف  يف  م�ستدامة  م�ساريع 

والتعليم والفن
والربامج  الثقافية  الفعاليات  ميين  العديد  دبييي   2020 اإك�سبو  وي�سهد 
ثقافتهم  على  ال�سوء  لت�سليط  امل�ساركون  يقدمها  الرتفيهية،  والعرو�س 

واإمتاع الزائرين، لتجعل من زيارتهم جتربة فريدة.
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اإك�سبو 2020 يرفع التوقعات الإيجابية 
لقادة جمتمع الأعمال للربع الأخري 

 •• دبي-وام

ك�سفت غرفة دبي مزيداً من املوؤ�سرات 
الإيجابية لتعايف اقت�ساد دبي وزيادة 
حيث  اأعماله  ببيئة  امل�ستثمرين  ثقة 
�سجل امل�سح الف�سلي للغرفة لتوقعات 
بالإمارة للربع الأخري  الأعمال  قادة 
ن�سبة  اأعلى  ثالث   2021 العام  من 
منذ اإطلق امل�سح قبل عقٍد من الآن 
 2020 اإك�سبو  با�ست�سافة  مدفوعاً 
دبيييي الييييذي رفيييع ثييقيية قييييادة الأعمال 
وتوقعاتهم  بيييدبيييي  اليييعيييميييل  بييبيييييئيية 
الأعمال  واأو�يييسييياع  ظييييروف  بتح�سن 
اإ�سارة  ويف  قيا�سية.  م�ستويات  اإىل 

وديناميكية  حيييييوييية  عييلييى  وا�ييسييحيية 
جمتمع الأعمال بدبي والآفاق امل�سرقة التي تنتظره، توقع %83 من قادة 
الأعمال امل�ساركني يف امل�سح حت�سن ظروف واأو�ساع الأعمال يف الربع الأخري 
من 2021 مقارنة بن�سبة %66 �سجلت يف الربع الثالث من العام ون�سبة 
العام احلايل يف حني ارتفعت ثقة قادة  الثاين من  الربع  %51 �سجلت يف 
الأعمال ببيئة العمل و�سجلت %76 كذلك مقارنة بي %66 �سجلت خلل 

الربع الثالث من العام احلايل و %48 �سجلت للربع الثاين من العام.
وقاد معر�س اإك�سبو 2020 دبي هذه التوقعات الإيجابية املرتفعة ملجتمع 
الأعمال بالإ�سافة اإىل الرتفاع اأ�سعار النفط التي �ساهمت يف تعزيز توقعات 
قادة الأعمال وتفاوؤلهم بن�ساط مكثف يف الربع الأخري من العام احلايل.  

امللكية  بيئة  لدعم  العاملية  اجلهود  تكثيف  اإىل  تدعو  الإمارات 
الفكرية وحت�سني اأنظمتها وتر�سيخ ثقافتها يف املجتمع الدويل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكدت دولة الإمارات العربية املتحدة 
لدعم  العاملية  اجلهود  تكثيف  اأهمية 
وحت�سني  اليييفيييكيييريييية  امليييليييكييييييية  بيييييييئييية 
يف  امل�ستمر  النمو  و�سمان  اأنظمتها 
تطبيقها وتوظيفها وتر�سيخ ثقافتها 
الييدويل، و�سياغة خطط  املجتمع  يف 
اأكرث ت�سجيعاً على البحث والتطوير 
وجييييييذبيييييياً لييييلييييمييييواهييييب وامليييبيييتيييكيييريييين 
يف  للم�ساهمة  الييريييادييية،  وامليي�ييسيياريييع 
على  الييقييائييم  امل�ستقبل  اقت�ساد  بيينيياء 
كلمة  ذلك يف  والبتكار. جاء  املعرفة 
دولييية الإميييييارات، الييتييي الييقيياهييا �سعادة 

وزارة  وكيل  �سالح  اآل  اأحمد  عبداهلل 
القت�ساد، خلل م�ساركته ممثًل عن الدولة يف اجتماعات جمعيات الدول 
الي62،  دورتها  يف  )الويبو(  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  يف  الأع�ساء 
واأعلن  ال�سوي�سرية.  املنظمة مبدينة جنيف  انطلقت موؤخراً يف مقر  التي 
�سعادته عن ان�سمام دولة الإمارات اإىل بروتوكول مدريد للت�سجيل الدويل 
للعلمات التجارية، يف اإطار حت�سني وتطوير دعم حماية امللكية الفكرية 
وم�ساعدة مالكي العلمات التجارية يف اإنفاذها، والتي �ستعمل على تو�سيع 
خلل  من  ع�سواً  دوليية   120 من  اأكييرث  يف  التجارية  للعلمات  احلماية 

خالل زيارة وزير الدولة ووفد من رجال الأعمال

غرفة راأ�ض اخليمة ت�ستعر�ض فر�ض ال�سراكات القت�سادية مع �سريالنكا
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

جمل�س  رئي�س  النعيمي  م�سبح  حممد  �سعادة  التقى 
اإ�س  مبعايل   ، اأم�س  اخليمة  راأ�ييس  جتييارة  غرفة  اإدارة 
اليي�ييسييريييلنييكييي للتنمية  اليييدولييية  . ويييالييييينييدران وزيييير 
املحلية  احليييييوانييات  تربية  وتعزيز  املتخلفة  الريفية 
�سريلنكا  بجمهورية  القت�سادية  املحا�سيل  وزراعيية 
الدميقراطية ، يرافقه �سعادة دون �سيمان باتاباندي 
و�سعادة   ، الييدوليية  وزارة  وكيل  �سيلفا  هييار�ييسييادي  اأمييل 
ناليندا ويجرياثنا قن�سل عام �سريلنكا لدى الدولة 
ا�سماعيل،  يو�سف  الييلييقيياء  وح�سر   ، اأعييمييال  ورجيييال   ،
لتنمية  �سقر  بن  �سعود  ملوؤ�س�سة  العليا  اللجنة  رئي�س 
عام  مدير  ال�سبب  ح�سن  وحممد  ال�سباب،  م�ساريع 
الغرفة بالوكالة ، وذلك مبقر الغرفة براأ�س اخليمة ، 
حيث ناق�سوا معاً تعزيز ال�سداقة التقليدية ، وتو�سيع 
ال�سراكة  ودفييييع   ، بييييينييهييمييا  فيييييمييا  امليي�ييسييرتك  اليييتيييعييياون 
ال�ييسييرتاتيييييجييييية لييلييتييعيياون بيييني اميييييارة راأ�يييييس اخليمة 
م�ستوى  اإىل  الييدميييقييراطييييية   �سريلنكا  وجمهورية 
ال�سرتاتيجي  التوا�سل  وتعزيز   ، التبادلت  من  عال 
الييثيينييائييييية ميييين منظور  اليييعيييلقيييات  واليييتيييعييياميييل مييييع 
على  اتفق اجلانبني  كما   ، الجييل  ا�سرتاتيجى طويل 
العلقات  ، فى  امل�ستوى  عالية  تعاون  اأمنيياط  حتديد 
الييثيينييائييييية والييتييعيياون فييى قييطيياعييات عيييدة ميينييهييا المن 
الغذائي وجتارة املواد الغذائية والبحرية وت�سديرها 

لراأ�س اخليمة وكذلك الفواكه واخل�سروات.
واأكد اجلانبان اأهمية حث رجال الأعمال على الإ�سهام 

يف تنمية العلقات بني امارة را�س اخليمة و�سريلنكا 
ال�سناعة  التعاون يف قطاعات  ناق�سوا جمييالت  كما   ،
والتجارة وال�سياحة والتعريف بالفر�س ال�ستثمارية 
اآفاق  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل    ، منهما  كل  عند  املتاحة 
اقت�سادية  قطاعات  يف  الثنائية  وال�سراكات  التعاون 
اإتييياحييية الييفيير�ييسيية لييرجييال الأعمال  مييتيينييوعيية وكيييييفييييية 

لللتقاء من خلل تنظيم فعاليات م�سرتكة.
القت�سادية  املقومات  اأهييم  اجلانبان  ا�ستعر�س  كما 
اخليمة  را�ييس  اإمييارة  كل من  التي متتلكها  التناف�سية 
اليييتيييعييياون يف قطاع  ، وكيييذليييك �يييسيييرورة  و�ييسييريييلنييكييا 
التجارية  الفعاليات  وتنظيم  وامليييوؤمتيييرات  املييعييار�ييس 

التي  واملعار�س  الفعاليات  باأهم  التعريف  جانب  اإىل 
ينظمها وي�ست�سيفها مركز اإك�سبو را�س اخليمة.

ال�سريلنكي  الييوزييير  النعيمي  حمييمييد  �ييسييعييادة  ودعيييا 
ال�سغرية  اليي�ييسييركييات  بيييدعيييوة   ، ليييه  امليييرافيييق  واليييوفيييد 
واملتو�سطة وامل�ستثمرين ورجال العمال ب�سريلنكا ، 
بن  �سعود  موؤ�س�سة  تنظمها  التي  باملعار�س  للم�ساركة 
�سقر لتنمية م�ساريع ال�سباب باأك�سبو راأ�س اخليمة ، 
م�سلطا ال�سوء على ما توفره الإمارة وموؤ�س�ساتها من 
حوافز جاذبة لرجال الأعمال ، من خمتلف دول العامل 
يف �سوء املكانة الرائدة التي تتبواأها امارة را�س اخليمة 
اليوم  على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي ، م�سرياً اىل 

ان م�ساركاتهم باملعار�س التي يتم تنظيمها بالمارة ، 
البنية التحتية  �سيمكنهم من التعرف عن قرب على 
بالمارة والت�سهيلت التي توفرها امارة راأ�س اخليمة 
للم�ستثمرين من مناطق �سناعية ، وما متلكه المارة 
من امكانيات خلدمة امل�ستثمرين ، وكذلك ما متلكه 
فيما   ، عييدة  قطاعات  يف  انتاجية  وقيييدرة  ت�سنيع  ميين 
موؤ�س�سة  رئي�س  و�سعادة  الغرفة  رئي�س  �سعادة  تعهد 
بني  ال�ستثماريه  العلقات  بتعزيز   ، �سقر  بن  �سعود 
اطارات  والتن�سيق يف  والتوا�سل   ، الميياره و�سريلنكا 
تعود بالنفع على امل�ستثمرين يف كًل من را�س اخليمة 
التبادل  حجم  زيييادة  على  ينعك�س  ومبييا   ، و�سريلنكا 
، قال  البلدين ال�سديقني.  من جانبه  التجاري بني 
معايل اإ�س . وياليندران وزير الدولة ال�سريلنكي اأنه 
على  احلر�س  كل  حري�سني  كانوا  له  املرافق  والوفد 
ان تكون �سمن جدول زيارتهم لدولة المارات ، زيارة 
امارة را�س اخليمة ملا عرفوه عنها و�سمعوه من فر�س 
ا�ستثمارية بالمارة يف العديد من القطاعات احليوية 
وكذلك ما ُعرف عنها من متيزها يف القطاع ال�سياحي 
اللقاءات  تعزيز  على  للحر�س  دفعهم  الييذي  الميير   ،
اأداء  ت�سريع  �ساأنها  من  التي   ، التجارية  الييوفييود  بني 
التجارية  الأنيي�ييسييطيية  الأعيييميييال يف خمييتييلييف  قييطيياعييات 
وال�سناعية واخلدمية ، كما وجه الوزير ال�سريلنكي 
الدعوة ل�سعادة رئي�س الغرفة واحل�سور لزيارة جناح 
 2020 باك�سبو  الدميقراطية  �سريلنكا  جمهورية 
للتعرف عن قرب مبا تتميز به اليوم من امكانيات مل 

تكن تتوفر لديها من قبل.  

•• دبي-وام:

ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد   حتت رعاية �سمو 
 .. التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبييي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
تنظم هيئة الطرق واملوا�سلت بدبي الن�سخة ال�سابعة 
 26 يييومييي  امليي�ييسيياريييع  الييعيياملييي لإدارة  دبييي  ميين منتدى 
يف  امل�ستقبل”  “نحو  �ييسييعييار  حتييت  املييقييبييل  ييينيياييير  و27 
قاعة مركز دبي للمعار�س يف موقع “ اإك�سبو 2020 
دبي » . و�سيبداأ الت�سجيل يف هذا املنتدى - الذي يقام 
اإدارة  ومعهد  دبييي  ومييييياه  كييهييربيياء  هيئة  مييع  بالتعاون 
www. على املوقع الإلكرتوين - »PMI« امل�ساريع

dipmf.ae اعتباراً من 11 اأكتوبر اجلاري .
العام ورئي�س  املدير  وقال معايل مطر حممد الطاير 
جمييليي�ييس املييديييرييين يف هيييييئيية اليييطيييرق وامليييوا�يييسيييلت اإن 
وتطبيقات  احلديثة  الإدارة  مفاهيم  �سيناق�س  املنتدى 
القيادة  مثل  والتخ�س�سات  املجالت  كافة  يف  امل�ساريع 
امللهمة واإدارة امل�ساريع يف القت�ساد امل�سرتك والتفكري 
الت�سميمي واإدارة امل�ساريع املرنة والتوجهات امل�ستقبلية 

اأن املنتدى يناق�س  اإىل  امل�ساريع. ولفت  اإدارة  يف جمال 
وعلم  الييفييوائييد  واإدارة  امليييرن  الييتييحييول  موا�سيع  اأييي�ييسييا 
واإدارة  الرقمية  والإدارة  امل�ساريع  اإدارة  يف  البيانات 
الذكي  التنقل  وم�ستقبل  الكبرية  الفعاليات  م�ساريع 
ال�سركاء  واإدارة  الهجينة  امل�ساريع  اإدارة  اإىل  اإ�ييسييافيية 
اإىل  امل�ساريع، منوها  اإدارة  الكتل يف  �سل�سلة  وتطبيقات 
التدريبية  الييدورات  �سي�سهد عقد عدد من  املنتدى  اأن 
امل�ساريع  املرنة واقت�ساد  امل�ساريع  اإدارة  التخ�س�سية يف 
الأ�سياء  واإنييرتنييت  امل�ستقبلية  امل�ساريع  اإدارة  ومكاتب 
اإدارة  يف  الييكييتييل  �سل�سة  وتييطييبيييييقييات  امليي�ييسيياريييع  واإدارة 
امل�ساريع. واأو�سح معاليه اأن تنظيم منتدى دبي العاملي 
على  دبي  اإطييار حر�س مدينة  يف  ياأتي  امل�ساريع  لإدارة 
لعب دور حموري يف ريادة م�سرية التطوير والتنمية يف 
املنطقة واإيجاد املقومات الكفيلة بت�سريع وتريتها على 
واملمار�سات  املعايري  اأرقييى  ووفييق  �سليمة  علمية  اأ�س�س 

وكذلك اأن تكون حلقة و�سل ت�ساهم يف تبادل اخلربات 
و�سمن  املختلفة  العامل  اأقطاب  بني  والييروؤى  والأفكار 
�ييسييتييى امليييجيييالت انييطييلقيياً مييين كييونييهييا مييدييينيية عربية 

النتماء عاملية الطابع والتوجه.
واأكد اأن املنتدى جنح يف تر�سيخ مكانته باعتباره من�سة 
عاملية يتم من خللها طرح اأف�سل املمار�سات واخلروج 
جانب  اإىل  امل�ساريع  اإدارة  جمييال  يف  املبدعة  باحللول 
الذين  العامليني  واملتحدثني  املنظمني  ال�سركاء  وجييود 
يييتييمييتييعييون مبييعييارف وخييييربات متييتييد ل�سنني ِطييييوال يف 
اإدارة امل�ساريع تعد  اأن  اإىل  اإدارة امل�ساريع. ولفت  جمال 
يف  وتنظيمها  العمليات  اإدارة  يف  الفعالة  الأدوات  من 
موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س و�ساهمت املتغريات 
التكنولوجية املت�سارعة يف تغيري قواعد اإدارة امل�ساريع 
كيفية  املنتدى  وُيظِهر  والقت�ساد  التجارية  والأعمال 
اإدارة  يف  واملبتكرة  وامل�ستدامة  الذكية  املمار�سات  تنفيذ 

جانبها  من  النتائج.  اأف�سل  حتقيق  ل�سمان  امل�ساريع 
التنفيذي ملكتب  الإدارة  املري مدير  �سعيد  قالت موزة 
اللجنة  رئي�س  املديرين  جمل�س  ورئي�س  الييعييام  املييدييير 
املنتدى  اإن  امل�ساريع  العاملي لإدارة  املنظمة ملنتدى دبي 
يف دوراتييه ال�ست املا�سية حقق جناحاً كبرياً من حيث 
امل�ساريع  بييياإدارة  واملهتمني  املتخ�س�سني  من  احل�سور 
واملوا�سيع  ا�ست�سافهم  الييذييين  العامليني  واملتحدثني 

التي متت مناق�ستها .
معارف  اإثيييراء  يف  �ساهم  املنتدى  اأن  اإىل  املييري  ولفتت 
التميز  حتقيق  م�ستجدات  حييول  والأفييييراد  املوؤ�س�سات 
البنية التحتية مثل القيادة  اإدارة م�ساريع  والنجاح يف 
املتكاملة  واخلطط  ال�ساملة  وال�سرتاتيجيات  الفعالة 
والتحديات  املييخيياطيير  واإدارة  واليييرقيييابييية  واحليييوكيييمييية 
م�سرية  امل�ساريع،  لإجنيياح  احلديثة  التقنيات  وتوظيف 
يف  ومهماً  حمييورييياً  دوراً  تلعب  امل�ساريع  اإدارة  اأن  اإىل 
لأنها  ال�سرتاتيجية  اخلطط  وتنفيذ  اليييروؤى  حتقيق 
ت�ساعد على حتقيق الأهييداف التنظيمية لأية هيئة اأو 

موؤ�س�سة اأو �سركة.

منتدى دبي العاملي لإدارة امل�ساريع ينطلق 26 يناير 

مركز دبي التجاري تعلن اللوائح التنظيمية ملكاتب العائلة

مييكيياتييب الييعييائييليية اليييواحيييدة واملييتييعييددة يف 
دبي مما يوفر بيئًة جاذبة تتيح للمكاتب 
وت�سمح  بنجاح.  اأعمالها  اإدارة  العائلية 
مكاتب  لرتخي�س  التنظيمية  الييلييوائييح 
الييعييائييليية اليييواحيييدة اليي�ييسييادرة عيين �سلطة 
للموؤ�س�سات  العاملي  التجاري  دبي  مركز 
قبل  ميين  تاأ�سي�سها  مت  الييتييي  اخلييارجييييية 
مبا�سر  بيي�ييسييكييل  واحيييييييدة  عيييائيييلييية  اأفييييييييراد 
واأ�سولها  ثيييرواتيييهيييا  واإدارة  بييامييتييلك 
من  امل�سرتكة  وا�ستثماراتها  و�سركاتها 
خلل تاأ�سي�س موؤ�س�سة اأو �سركة جديدة 
لتعمل  وترخي�سها  احليييرة  املنطقة  يف 
التابعة  امليينييطييقيية احلييييرة  مييين  انييطييلقيياً 

ل�سلطة مركز دبي التجاري العاملي.
الييتيينييظيييييمييييية اجلديدة  الييلييوائييح  وتييلييبييي 
املتعددة  اليييعيييوائيييل  مييكيياتييب  لييرتخييييي�ييس 
الدولية  لل�سركات  املييتييزايييدة  املتطلبات 
ال�ست�سارية  اخلييدمييات  بييتييزويييد  املعنية 
اإىل  تييتييطييلييع  والييييتييييي  الييييييييرثوات  واإدارة 

•• دبي- وام

اأعلنت �سلطة مركز دبي التجاري العاملي 
اأم�س عن لوائح تنظيمية جديدة ت�سجع 
مكاتب  تاأ�سي�س  على  العائلية  ال�سركات 
املييتييعييددة يف  الييواحييدة والييعييوائييل  العائلة 
املنطقة احلرة. وُتلبي اللوائح التنظيمية 
العائلية  املوؤ�س�سات  احتياجات  اجلديدة 
الرثية  للعوائل  جييديييدة  من�سة  وتييوفيير 
يف  خييارجييييية  قاب�سة  �ييسييركييات  لتاأ�سي�س 
املنطقة احلرة التابعة ل�سلطة مركز دبي 
التجاري العاملي لإدارة ثرواتها واأ�سولها 
وا�ستثماراتها العائلية يف خمتلف اأنحاء 
الييعييامل ميين دبييييي. وُتييعييد دبيييي ميين اأبيييرز 
للعوائل  املييفيي�ييسييليية  الييعيياملييييية  اليييوجيييهيييات 
اأكرث  انتقال  الييرثاء حيث �سهدت  فائقة 
اأ�سحاب الرثوات  األفي �سخ�س من  من 
اليي�ييسييخييميية لييلإقيياميية يف الإمييييييارة خلل 
كما   2021 عييييام  مييين  الأول  اليينيي�ييسييف 
ارتييفييع عييدد �سكان دبييي ميين ذوي امللءة 
املائة من  3.8 يف  بن�سبة  العالية  املالية 
 2020 دي�سمرب  يف  �سخ�س  األيييف   52

وت�ساهم   .. األييف �سخ�س حالياً   54 اإىل 
الآفييياق الييواعييدة لبيئة الأعييمييال يف دبي 
مكاتب  لأن�سطة  متميزة  وجهة  بتوفري 
املتعددة  واليييعيييوائيييل  الييييواحييييدة  الييعييائييليية 

وال�سناديق الئتمانية واملوؤ�س�سات.
امليييري املدير  �ييسييعييادة هييلل �سعيد  وقيييال 
العام ل�سلطة مركز دبي التجاري العاملي 
ُتعّد فئًة مهمة يف  العائلية  ال�سركات  اإن 
وهي  اليييييوم  العاملي  القت�سادي  امل�سهد 
ال�ستثمار  جمييتييمييع  ميين  اأ�ييسييا�ييسييي  جييييزٌء 
اأنيييه بعد  اإىل  الأو�يييسيييع.. م�سريا  اليييدويل 
اأبدت  ال�سعبة  بييالييتييحييديييات  مييليييء  عييياٍم 
اأنحاء  جييميييييع  يف  الييعييائييلييييية  اليي�ييسييركييات 
الييعييامل مييرونيية عالية ميين خييلل تنويع 
اأ�يييسيييواق جديدة.  اأعييمييالييهييا والييتييو�ييّسييع يف 
التجاري  دبييييي  ميييركيييز  �ييسييلييطيية  وُتييييييدرك 
قانوين  اإطيييييييار  اإىل  احليييياجيييية  اليييعيييامليييي 
مزيداً  ييييوفييير  ُمييتييخيي�ييسيي�ييس  وتيينييظيييييمييي 
لتاأ�سي�س  الأ�سا�سية  واملييزايييا  املرونة  من 

تو�سيع عملياتها وحمافظها يف منطقة 
واأفيييرييييقيييييييا وجنوب  الأو�ييييسييييط  الييي�يييسيييرق 
مكاتب  تاأ�سي�س  رخ�سة  وت�ساهم  اآ�سيا.. 
وتعزيز  تيي�ييسييهيييييل  يف  امليييتيييعيييددة  اليييعيييوائيييل 
املُييقييدميية اإىل جمييمييوعييٍة من  اخليييدميييات 
العوائل واأفرادها و�سركاتهم واملوؤ�س�سات 

وال�سناديق الئتمانية اخلا�سة بهم.
وتر�ّسخ �سلطة مركز دبي التجاري العاملي 
التنظيمية  اليييليييوائيييح  هييييذه  خييييلل  مييين 
ال�سركات  جتيييياه  اليييتيييزاميييهيييا  اجلييييديييييدة 
العائلية وتوؤّكد عزمها على تعزيز مكانة 
العائلية  للمكاتب  جيياذبيية  كييوجييهييٍة  دبييي 
املييحييلييييية والإقييليييييمييييية واليييدولييييييية. ياأتي 
التنظيمية  الييلييوائييح  الإعييييلن عيين هييذه 
هيئة  بني  اتفاقية  توقيع  بعد  اجلديدة 
مركز  و�سلطة  وال�سلع  املييالييييية  الأوراق 
ال�سهر  الييعيياملييي خييييلل  اليييتيييجييياري  دبييييي 
اإىل تنظيم عمليات طرح  املا�سي تهدف 
واإ�سدار واإدراج وتداول الأ�سول امل�سفرة 

يف  وحمييافييظييهييا  عملياتها  تو�سيع 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
اآ�ييسيييييا.. وتيي�ييسيياهييم رخ�سة  وجيينييوب 
تاأ�سي�س مكاتب العوائل املتعددة يف 
املُقدمة  اخلدمات  وتعزيز  ت�سهيل 
اإىل جمموعٍة من العوائل واأفرادها 
وال�سناديق  واملوؤ�س�سات  و�سركاتهم 
وتر�ّسخ  بهم.  اخلا�سة  الئتمانية 
�سلطة مركز دبي التجاري العاملي 
من خلل هذه اللوائح التنظيمية 
ال�سركات  جتاه  التزامها  اجلديدة 

العائلية .

بها  املتعلقة  املالية  الأن�سطة  ومييزاوليية 
التابعة ل�سلطة مركز  يف املنطقة احلرة 
دبيييي الييتييجيياري الييعيياملييي. وبييييرزت �سلطة 
الييعيياملييي كمنطقٍة  الييتييجيياري  مييركييز دبيييي 
حرة مف�سلة بعد فرتة من النمو القوي 
مع   2021 عييام  ميين  الأول  الن�سف  يف 
مبعدل  جييديييدة  �ييسييركيية   427 ت�سجيل 
منو �سنوي قدره 300 يف املائة مقارنة 

بالفرتة نف�سها من عام 2020.
واأكد املري اأن �سلطة مركز دبي التجاري 
الييعيياملييي جنييحييت يف حتييقيييييق تييقييدٍم قوي 
مف�سلة  حيييييرة  كييميينييطييقييٍة  الييييعييييام  هيييييذا 
ملجتمع الإ�ستثمار الدويل ..مبديا ثقته 
الزخم  هييذا  على  احلفاظ  على  بالقدرة 
دبي  يف  للأعمال  املواتية  البيئة  بف�سل 
واخليارات التنظيمية الأف�سل يف فئتها 
 .. فيها  ال�ساملة  الق�سائية  واملنظومات 
مراجعة  �ستوا�سل  ال�سلطة  اأن  واأو�ييسييح 
لوائحها التنظيمية وحزمة الرتاخي�س 
فر�ٍس  تييقييدمي  ي�سمن  مبييا  وحتييديييثييهييا 
ا�ييسييتييثييمييارييية فيييرييييدة ملييجييتييمييع الأعيييميييال 

الدويل على الدوام.
 

الإمارات واملك�سيك تتفقان على خطط جديدة لتنمية الروابط القت�سادية  •• دبي- وام

عييقييد مييعييايل الييدكييتييور ثييياين بيين اأحمد 
الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية، 
ديلغادو  مييارثييا  مييعييايل  مييع  ثنائياً  لييقيياًء 
املك�سيكي  اخلارجية  وزييير  نائب  بريالتا 
امليييتيييعيييددة الأطييييييييراف، لبحث  لييليي�ييسييوؤون 
القت�سادي  اليييتيييعييياون  تيييطيييويييير  �ييسييبييل 
وال�يييسيييتيييثيييمييياري بييييني دوليييييية الإميييييييييارات 
يحقق  مبييا  تطويرها  و�سبل  واملك�سيك 

امل�سالح امل�سرتكة للبلدين.
جيييياء ذلييييك عييلييى هيياميي�ييس افيييتيييتييياح جناح 
املك�سيك يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي 
مب�ساركة معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 

الزيودي.
واتيييفيييق اجلييانييبييان عييلييى خييطييط جديدة 
دولة  بني  القت�سادية  الروابط  لتنمية 
الإمارات واملك�سيك خلل الفرتة املقبلة، 
جديدة  فيير�ييس  ا�ييسييتييكيي�ييسيياف  اإىل  تييهييدف 
ال�سركات  بني  ال�سراكات  وبناء  للتعاون 
الإماراتي  الأعمال  وجمتمع  املك�سيكية 
يف كافة املجالت التجارية وال�ستثمارية 
امل�سرتك،  الهييتييمييام  ذات  الييقييطيياعييات  يف 
جمالت  وفتح  ال�سراكة  نطاق  وتو�سيع 
نوعية  وا�ستثمارية  اقت�سادية  وفيير�ييس 
وغييييري ميي�ييسييبييوقيية .. واأقييييييرا خييطيية عمل 
نفاذ  وت�سهيل  التجاري  التبادل  لتعزيز 

ال�سلع بني البلدين.
واأكد معايل الزيودي على قوة ال�سراكة 
بييني دولييية الإمييييييارات واملييكيي�ييسيييييك، والتي 
تييقييوم عييلييى منييييوذج حيييييوي ومييتييجييدد يف 
امل�ستدامة،  واليي�ييسييراكييات  الييفيير�ييس  خييلييق 
امل�ستمر  الييتييطييور  عييلييى  تنعك�س  واليييتيييي 
التجاري  الييتييبييادل  حجم  ي�سهده  اليييذي 

بلغ  واليييذي  البلدين  بييني  النفطي  غييري 
 1.3 نحو   2020 املا�سي  العام  خييلل 

مليار دولر.
واأ�سار معاليه اإىل اأهمية تكثيف التعاون 
لل�سراكة  خمييتييلييفيية  خيييطيييط  ليي�ييسييييياغيية 
اآليات  وتييطييوييير  املقبلة،  املييرحييليية  خييلل 
و�سيا�سات اأكرث مرونة وانفتاحاً للتعاون 

البلدين،  بييني  وال�ييسييتييثييميياري  الييتييجيياري 
جديدة  وفيييير�ييييس  قيييطييياعيييات  وحتييييديييييد 
بني  امل�ستقبلي  النمو  متطلبات  تييواكييب 

اجلانبني.
مييييين جييييانييييبييييه، اأكييييييييييدت مييييعييييايل مييييارثييييا 
العلقات  متانة  على  بريالتا،  ديلجادو 
ال�سديقني،  البلدين  بييني  القت�سادية 

اأوا�سر  تييعييزيييز  عييلييى  بيييلدهيييا  وحييير�يييس 
الهتمام  ذات  املجالت  كافة  يف  التعاون 
اأهييمييييية معر�س  اإىل  ميي�ييسييرية  امليي�ييسييرتك، 
اإك�سبو 2020 دبي، والذي ميثل فر�سة 

مهمة لتو�سيع اإطار ال�سراكات.
املك�سيك يف  اأن جناح  واأو�سحت معاليها 
من  العديد  م�ساركة  �سي�سهد  املعر�س 
واأ�سحاب  الأعمال  الأعمال ورواد  رجال 
املييييهيييين والييي�يييسييينييياعيييات املييتييخيي�ييسيي�ييسيية يف 
ال�سناعات  من  وعييدد  ال�سيارات  �سناعة 

املتقدمة.

فقد املدعو / نا�سر في�سل 
اليمن     ، الييعييامييري  نييا�ييسيير 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )06759193( رقيييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييسيييال 

0506991988

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / مهدي عبداهلل 
العراقي   ، التميمي  �سجاع 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )A3964535( رقييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييسيييال 

0503033919

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
فيييقيييدت �يييسيييهيييادة ال�يييسيييهيييم رقم 
1010311 با�سم/ اإ�سماعيل 
مييعييني حمييمييد احييمييد ال علي، 
�ييسييركيية م�سرف  مييين  �ييييسييييادرة 
تابعة  الإ�ييييسييييلمييييي  ابيييوظيييبيييي 
وعلى  �ييسييهييم   188 وعييييددهييييا 
بالرقم  التيي�ييسييال  يجدها  ميين 

 0504479002

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن حكم بالن�سر        

2021/1360 مدين جزئي دبي
تفا�سيل الإعلن بالن�سر

اإىل حمكوم عليهما/1_ اليا�س عمر حممد الب�ساب�سه، 2_ احمد حممد كرمي الهزبر 
 جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن حمكوم له�سريف حممد عبد ال�سلم عبد الغني
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 28-09-2021 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�سالح/ 
�سريف حممد عبد ال�سلم عبد الغني بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والت�سامم ان يوؤديا للمدعى 
اول : مبلغ 193000 درهم ) مائة وثلثة وت�سعون الف درهم ( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد ثانيا : تعوي�سا ماديا وادبيا قدره 100000 درهم ) مائة الف 
درهم ( والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد كما الزمتها 

بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�ستئناف خلل ثلثني  قابل  حكما مبثابة احل�سوري 
العلن. �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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ديوا ت�ستقطب ا�ستثمارات بنحو 40 مليار درهم عرب منوذج املنتج امل�ستقل للطاقة واملياه
•• دبي-وام 

ك�سف معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
ا�ستقطبت  الييهيييييئيية  اأن  عييين  دبييييي  ومييييييياه 
40 مييليييييار درهيييم من  ا�ييسييتييثييمييارات بنحو 
للطاقة  امليي�ييسييتييقييل  امليينييتييج  خييييلل منيييييوذج 
اأبرز  ت�ستخدمه يف عدد من  الييذي  واملياه 

م�سروعاتها.
جييياء ذليييك يف الييكييلييميية الفييتييتيياحييييية التي 
الدويل  دبييي  “موؤمتر  يف  معاليه  األييقيياهييا 
لل�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س” 
اليييذي تنظمه دائيييرة املييالييييية يف دبييي حتت 
رعيياييية �ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حييمييدان بيين حممد 
رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن 
كهرباء  هيئة  وت�سارك  التنفيذي  املجل�س 
الراعي  ب�سفتها  املييوؤمتيير  يف  دبيييي  ومييييياه 

ال�سرتاتيجي.
ويف كلمته بح�سور معايل عبداهلل حممد 
الب�سطي الأمني العام للمجل�س التنفيذي 
�سالح  عبدالرحمن  ومعايل  دبييي  لإميييارة 
املالية يف  لييدائييرة  الييعييام  املييدييير  �سالح  اآل 
القطاعني  امل�سوؤولني من  وعييدد من  دبي 
احلكومي واخلا�س .. اأ�سار معايل الطاير 
الإميييارات  دوليية  يف  ال�سراكات  اأهمية  اإىل 
ال�سهر  اأعييليينييت  اليييتيييي  املييتييحييدة  الييعييربييييية 
التي  اخلم�سني”  “م�ساريع  عيين  املا�سي 
تهدف من خللها اإىل تعزيز التعاون بني 
وتوفري  واخلييا�ييس  احلييكييومييي  القطاعني 

فر�س ا�ستثمارية واعدة.
الييقيييييادة الر�سيدة  تييويل  الييطيياييير :  وقيييال 
لييدوليية الإميييييارات اأهييمييييية كييبييرية لتحقيق 
القت�سادية  اليييتييينيييمييييييية  بييييني  الييييييتييييييوازن 
التنمية  لتحقيق  البيئة  على  واحلييفيياظ 
املتجددة  الييطيياقيية  تييعييد  الييتييي  امليي�ييسييتييداميية 
اأهييييم ركييائييزهييا .. وتلعب  واليينييظيييييفيية ميين 
العام واخلا�س  القطاعني  ال�سراكات بني 
حتديات  ملييواجييهيية  وحييا�ييسييميياً  مييهييميياً  دوراً 
التنمية امل�ستدامة .. وتهدف ا�سرتاتيجية 
دبي للطاقة النظيفة 2050 اإىل توفري 
يف  للطاقة  الإنتاجية  القدرة  من   75%
دبي من م�سادر الطاقة النظيفة بحلول 
م�سارات  خم�سة  وتت�سمن   2050 عييام 
التحتية  البنية  م�سار  وي�سمل   .. رئي�سية 

بن  رائييدة مثل جممع حممد  م�سروعات 
اأكرب  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد 
واحد  ال�سم�سية يف موقع  للطاقة  جممع 
عييلييى ميي�ييسييتييوى اليييعيييامل و�ييسييتيي�ييسييل قدرته 
بحلول  ميجاوات   5000 اإىل  الإنتاجية 
امل�ستقل  املنتج  منيييوذج  وفييق   2030 عييام 

./IPP/ للطاقة
وا�ستقطبت الهيئة ا�ستثمارات تقدر بنحو 
النموذج  40 مليار درهم من خلل هذا 
الذي يعزز ال�سراكة بني القطاعني العام 
واخليييا�يييس .. و�ييسييميين ميي�ييسيياعييي واليييتيييزام 
الدولة بتعزيز التمويل الأخ�سر ويف اإطار 
للطاقة  دبي  ل�سرتاتيجية  الثالث  امل�سار 
“�سندوق  اإطييييلق  مت   2050 النظيفة 
متويلية  حييلييول  لتوفري  الأخ�سر”  دبييي 
مييبييتييكييرة لييلييميي�ييسييروعييات اخلييي�يييسيييراء حيث 
نعمل على ا�ستك�ساف اآليات متويل جديدة 
على  الإنييفيياق  وتعزيز  لت�سجيع  ومبتكرة 

البنية التحتية امل�ستدامة.
املبادئ  تن�س  الييطيياييير:  مييعييايل  واأ�يييسييياف 
الثمانية لدبي التي اأعلنها �ساحب ال�سمو 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رئييييي�ييس اليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييوزراء 
“منو  اأن  عييلييى  اهلل”  “رعاه  دبيييي  حيياكييم 
دبي تقوده ثلثة حمركات؛ حكومة ذات 
خا�س  وقطاع  ومتيز  ومرونة  م�سداقية 
ن�سط وعادل ومفتوح للجميع وقطاع �سبه 
القت�ساد  ويحرك  عاملياً  يناف�س  حكومي 

حملياً«.
و�سلط معايل الطاير ال�سوء على منوذج 
امليينييتييج امليي�ييسييتييقييل لييلييطيياقيية واملييييييييياه اليييذي 
بني  لل�سراكة  واعتمدته  الهيئة  طييورتييه 
القطاعني العام واخلا�س وذلك ان�سجاماً 
مع جهودها احلثيثة لرت�سيخ ال�ستدامة 
يف  وت�سمينها  روؤيتها  من  اأ�سا�سي  كجزء 

�سميم ا�سرتاتيجية اأعمالنا.
للنموذج  الرئي�سية  املييعييامل  اأهيييم  وتتمثل 
الر�سيدة  الييقيييييادة  تييوجيييييهييات  تيينييفيييييذ  يف 
وتييبيينييي منييييوذج اليي�ييسييراكيية اليينيياجييحيية على 
الكاملة  واملييواءميية  �سليمة  جتييارييية  اأ�س�س 
خلل  من  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  مع 
ميييقيييارنيييات مييعيييييارييية ومبييييا يييتيينييا�ييسييب مع 
ال�سراكة  دبي ومو�سوع  اإمييارة  خ�سو�سية 
الر�سيدة  احلوكمة  تبني  اإىل  بالإ�سافة 

البيئة  اإييييييجييييياد  خييييييلل  مييييين  ليييلييينيييميييوذج 
الييتيي�ييسييريييعييييية والييتيينييظيييييمييييية امليينييا�ييسييبيية .. 
ال�سروري  من  النموذج  هذا  ول�ستخدام 
وجيييييييود �يييسيييييييا�يييسييية قييييوييييية ليييلييي�يييسيييراكييية بني 
وموؤ�س�سات  واخليييا�يييس  الييعييام  الييقييطيياعييني 
واأهييييداف  وا�ييسييرتاتيييييجييييية  قييوييية  متكينية 
وم�ستهدفات  اأداء  ومييوؤ�ييسييرات  ومييبييادرات 
واإطييار قانوين وا�سح مع تقا�سم  حمييددة 
فعالة  تنفيذ  خطط  اإىل  اإ�سافة  املخاطر 
اإدارية  لوحدة  امل�سوؤولية  اإ�سناد  كما يجب 
الفعال  التطبيق  عييلييى  تيي�ييسييرف  م�ستقلة 

للنموذج مع اجلهات املعنية.
واأ�يييسييياف مييعيياليييييه : عيينييدمييا بيييييداأت هيئة 
كييهييربيياء ومييييياه دبيييي املييرحييليية الأوىل من 
املجمع /م�سروع 13 ميجاوات/ كان اأحد 
املرتفعة.  التكلفة  الرئي�سة هو  التحديات 
تلبية  بهدف  متكاملة  خطة  و�سعنا  وقييد 
منوذج  بييتييطييوييير  قييميينييا  حيييييث  متطلباتنا 
العام  الييقييطيياعييني  بيييني  لييليي�ييسييراكيية  رائيييييد 
واملياه  الكهرباء  اإنتاج  واخلا�س يف جمال 
يف اإمييييارة دبيييي هييو منيييوذج امليينييتييج امل�ستقل 
للطاقة واملياه /IPWP/ والذي يهدف 
للطرفني  مييربييحيية  �ييسييراكييات  متييكييني  اإىل 
وجذب ال�ستثمارات وت�سمني ال�ستدامة 
والتقنيات  امليييعيييرفييية  نييقييل  اإىل  اإ�يييسيييافييية 
املمار�سات  اأف�سل  وفييق  احلديثة  النا�سئة 
بني  الفعالة  ال�سراكة  يدعم  مبا  العاملية 
التعاقد  بييدل  واخلييا�ييس  الييعييام  القطاعني 
النموذج  وفيييييق  امليييقييياوليييني  مييييع  امليييبيييا�يييسييير 
التقليدي .. وبف�سل منوذج املنتج امل�ستقل 
قيا�سية  اأرقيييام  عييدة  على  ح�سلنا  للطاقة 
ال�سم�سية  اأ�سعار الطاقة  عاملية يف خف�س 
لأ�ييسييعييار الطاقة  بيياتييت دبييي مييعييييياراً  حتى 
وبعد   .. الييعييامل  م�ستوى  على  ال�سم�سية 
النجاح الذي حققته الهيئة يف م�سروعات 
حممد  جممع  يف  للطاقة  امل�ستقل  املنتج 
ال�سم�سية  للطاقة  مييكييتييوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
البحر  مييييياه  لتحلية  ميي�ييسييروعيياً  اأطييلييقيينييا 
بقدرة اإنتاجية تبلغ 120 مليون جالون 
لتحلية  العك�سي  التنا�سح  بتقنية  يومياً 
النظيفة  الطاقة  با�ستخدام  البحر  مياه 
وفق نظام املنتج امل�ستقل للمياه .. وحققت 
اأدنى  اإجنييازاً عاملياً بح�سولها على  الهيئة 
دولر   0.277 بلغ  عيياملييي  تناف�سي  �سعر 

املحلة  املياه  من  املكعب  للمرت  اأمريكي 
لييهييذا امليي�ييسييروع. واأو�يييسيييح مييعييايل الطاير 
امل�ستقل  املييينيييتيييج  منييييييوذج  جنييييياح  عييييوامييييل 
الهيئة  ت�ستخدمه  الييذي  واملياه  للكهرباء 
للحوكمة  الييفييعييال  التطبيق  يف  وتييتييمييثييل 
وامل�ساءلة  ال�سفافية  ل�سمان  اليير�ييسيييييدة 
امل�ستثمرين؛  ثقة  لتعزيز  القانون  وحكم 
وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وت�سريعية 
امل�سرتكة  املييي�يييسيييارييييع  واإطيييييييلق  جيييياذبيييية؛ 
الفنية  اجلييييييدوى  درا�ييييسييييات  اإجيييييييراء  بييعييد 
والقت�سادية واملالية وغريها وال�ستعانة 
لزم  اإذا  املخت�سة  العاملية  اخلييربة  ببيوت 
الأمييييير؛ واعييتييميياد مييبييداأ حتييقيييييق مكا�سب 
املخاطر  ودرا�سة  ال�سراكة؛  لطريف  عادلة 
الكافية  املييعيياجلييات  وو�ييسييع  والييتييحييديييات 
للقطاع  العام  القطاع  وم�ساركة  م�سبقاً؛ 
اخلا�س بن�سبة م�ساهمة منا�سبة ل�سمان 
حتيييكيييم احليييكيييومييية بييياملييي�يييسيييارييييع واإعييييطيييياء 
للم�ستثمرين؛  امليينييا�ييسييبيية  الييطييميياأنييييينيية 
وتر�سية عقود �سراكة طويلة الأجل ح�سب 
ا�ستدامة  يف  ي�سهم  مبييا  اليي�ييسييراكيية  جمييال 
تناف�سية  اأ�سعار  على  واحل�سول  ال�سراكة 
الطريق  خييارطيية  تنفيذ  ومتابعة  عاملية؛ 
الإدارة  قييبييل  مييين  الييتيينييفيييييذييية  واخليييطيييط 
تنفيذ  ل�سمان  احلكومية  للجهة  العليا 
وموازناتها  مييواعيييييدهييا  �سمن  امليي�ييسيياريييع 
التنفيذ  ي�سمن  ومبييا  املطلوبة  واجليييودة 
م�ساريع  واإدارة  ال�سراكة؛  لبنود  الكامل 

ال�سراكة باجلهات احلكومية بفكر وثقافة 
النموذج  هييذا  مييع  تتنا�سب  جييديييدة  عمل 
مييين جوانبه  الييعييديييد  يييخييتييلييف يف  الييييذي 
وتوطني  التقليدية؛  امل�ساريع  اإدارة  عيين 
املعرفة وتطوير القدرات املواطنة ملواكبة 
ل�ستدامة  الييلزميية  احلييديييثيية  التقنيات 

ال�سراكات الناجحة.
واختتم معايل الطاير كلمته بالقول: يف 
ظل الروؤى الطموحة والنه�سة التنموية 
املجالت  يف  دبييي  ت�سهدها  التي  ال�ساملة 
م�سروعات  اإىل  تييرتجييمييهييا  واليييتيييي  كييافيية 
عيييميييلقييية وفيييير�ييييس واعيييييييدة ل �ييسيييييمييا يف 
والنظيفة  امليييتيييجيييددة  الييطيياقيية  جميييييالت 
بييني القطاعني  الييتييعيياون والييتييكييامييل  بيييات 
احلكومي واخلا�س ركيزة مهمة لتحقيق 
مكانتها  وتيير�ييسيييييخ  الإمييييييييارة  طيييميييوحيييات 
امللئم  امليييينيييياخ  ييييوفييير  ميييتيييطيييور  كييينيييميييوذج 
لتعزيز  لييل�ييسييتييثييمييار  اليييداعيييمييية  والييبيييييئيية 
امل�ستدامة  والتنمية  القييتيي�ييسييادي  النمو 
على  اليي�ييسييركيياء  اإىل  بال�سكر  مييتييوجييهييا   ..
اأعلى  وفق  امل�سروعات  تنفيذ  يف  جهودهم 
معايري اجليييودة والييكييفيياءة .. واأعيييرب عن 
اأمله اأن ت�ستمر �سراكتنا مبا يعود بالنفع 
عييلييى جييميييييع الأطيييييييراف ليينيي�ييسييهييم ميييعييياً يف 
يف  دبييي  ت�سهدها  التي  التنموية  النه�سة 
الإمارات  بدولة  والو�سول  كافة  املجالت 
بحلول  العامل  يف  دوليية  اأف�سل  تكون  لأن 

مئويتها يف العام 2071.

تكرمي  »تربيد« من قبل جائزة ال�سيخ خليفة 
للتميز واجلمعية الدولية لطاقة تربيد املناطق

•• اأبوظبي-الفجر: 

جائزة  عييلييى  “تربيد”  �ييييس.م.ع  املييركييزي  للتربيد  الييوطيينييييية  اليي�ييسييركيية  ح�سلت 
“منظومة العام” من اجلمعية الدولية لطاقة تربيد املناطق يف مرا�سم خا�سة 
والذي  للجمعية،  ال�سنوي  املوؤمتر  من   2021 عييام  ن�سخة  هام�س  على  ُعقدت 
الأمييريييكييييية حتت  املييتييحييدة  الييوليييات  تك�سا�س يف  بييولييية  اأو�ييسيين  انعقد مبدينة 
قالت  باجلائزة،  “تربيد”  فوز  حول  لها  ت�سريح  ويف  امل�ستقبل«.  “طاقة  �سعار 
اجلمعية الدولية لطاقة تربيد املناطق اإن جائزة “منظومة العام” مُتنح �سنوًيا 

لأنظمة طاقة تربيد املناطق التي تنجح 
التميز  من  فائقة  م�ستويات  حتقيق  يف 
ا�ستهلك  وكييفيياءة  الت�سغيلي  الأداء  يف 
البيئة  دعييييم  اإىل  بيييالإ�يييسيييافييية  اليييطييياقييية 
واللتزام بخدمة العملء، والتي ُت�سهم 
جييميييييعييهييا يف دعيييم تييطييور قييطيياع تربيد 

املناطق حول العامل.
“جائزة  الييتيي�ييسييريييح:  يف  يييا  اأيييي�يييسً وجييييياء 
و�سام  اأعيييليييى  هيييي  العام”  “منظومة 
متنحه اجلمعية لأنظمة تربيد املناطق، 
لييكييفيياءة الأنظمة  تييقييدييير  وهيييي مبييثييابيية 
واأداءهييا وم�ستوى خدماتها، ودورهييا يف 
تربيد  لقطاع  العامة  الأهيييداف  حتقيق 
املناطق.« ولقد ح�سلت “تربيد” كذلك 
على اجلائزة الف�سية عن فئة “اإجمايل 

ما   -  2020 املناطق  طاقة  “م�ساحة  جائزة  من  عليها”  املتعاقد  املباين  عييدد 
ما يعك�س ما حققته ال�سركة من جناح غري م�سبوق يف  وراء اأمريكا ال�سمالية”، 
“داون  على امتياز تربيد منطقة  “تربيد”  العام نف�سه، والذي تكلل بح�سول 
وثقافية  ترفيهية  من�ساآت  من  ت�سملنه  مبا  ال�سعديات،  وجييزيييرة  دبي”  تيياون 

واقت�سادية عاملية.
ا باحل�سول على الفئة  لحقاً لتك اجلائزتني املرموقتني،  ت�سرفت “تربيد” اأي�سً
للموؤ�س�سات  ُتقدم  التي  للتمّيز، وهي اجلائزة  ال�سيخ خليفة  الف�سية من جائزة 
التي حافظت على م�ستويات عالية من الأداء الت�سغيلي خلل الأعييوام الثلثة 
عبداهلل  خالد  املهند�س  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اجلييائييزة  ت�سّلم  الأخييييرية، 
�سمن  وذلك  �سارترين،  جان-فران�سوا  للعمليات  التنفيذي  والرئي�س  املرزوقي 
مرا�سم تكرمي خا�سة نظمتها غرفة اأبوظبي للتجارة وال�سناعة يف 22 �سبتمرب 
2021. ويف كلمته حول فوز “تربيد” باجلائزة قال الرئي�س التنفيذي لل�سركة 
لل�سركة،  كبرية  اأهمية  اجلوائز  هذه  “متثل  املرزوقي:  عبداهلل  خالد  املهند�س 
لأنها موؤ�سر وا�سح يوؤكد متّيز “تربيد” على م�ستوى يتجاوز الأ�سواق املحلية 
وقطاع تربيد املناطق يف ال�سرق الأو�سط، ليناف�س كربى املوؤ�س�سات العاملية، حيث 
الإيجابي  الأثيير  للإمتياز  خليفة  ال�سيخ  جائزة  على  “تربيد”  ح�سول  يوؤكد 
�سرٌف  عظيٌم  كان  وقد  واملنطقة،  املتحدة  العربية  الإمييارات  لل�سركة يف  الكبري 
اخلرباء  وكبار  امل�سوؤولني  من  بييارز  ح�سور  يف  املهم  التكرمي  هذا  نت�سّلم  اأن  لنا 
وقادة الأعمال.« وحول اجلمعية الدولية لطاقة املناطق، اأ�ساف املرزوقي قائًل: 
تربيد  قطاع  يف  كبري   بنفوذ  كذلك  املناطق  لطاقة  الدولية  اجلمعية  “تتمتع 
فيما يعد  املناطق، ويعّد فوزنا باأهم جوائزها م�سدر فخر كبري لنا يف “تربيد”، 
�سهادة على اعتماد ال�سركة لأعلى معايري الكفاءة الت�سغيلية، ويدل على املكانة 

التي حتظى بها دولًيا، لدى العملء واملناف�سني على حٍد �سواء.«
�سم وفد “تربيد” املُ�سارك يف فعاليات موؤمتر اجلمعية الدولية لطاقة تربيد 
املناطق للعام 2021 عدًدا من كبار م�سوؤويل ال�سركة، تقدمهم املهند�س خالد 
عبداهلل املرزوقي، الرئي�س التنفيذي، وجان فران�سوا �سارتران الرئي�س التنفيذي 
بي  �سي  دي  تيياون  داون  ل�سركة  الييعييام  املييدييير  احلييّمييادي،  يو�سف  د.  و  للعمليات، 
�س.ذ.م.ع، ومهرة البلو�سي، مدير العمليات، و�سعاد ال�سركال، نائب رئي�س - اإدارة 
الت�سال ال�سرتاتيجي. وكجزء من برنامج م�ساركة “تربيد” يف املوؤمتر، �سارك 
املناطق حول  اإىل جانب نخبة من خرباء قطاع طاقة  املرزوقي  املهند�س خالد 

العامل يف ندوة حول التوجهات احلالية وامل�ستقبلية يف القطاع وفر�س منّوه. 

 A اأبوظبي الوطنية للتاأمني حت�سل على ت�سنيف
•• اأبوظبي-وام

للت�سنيف  الدولية  الوكالة  قيام  للتاأمني، عن  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
الئتماين املتخ�س�سة يف قطاع التاأمني “اإيه اإم ب�ست” مبنح ال�سركة الت�سنيف 
عند م�ستوى A »ممتاز” والت�سنيف الئتماين للم�سدر طويل الأجل بتقييم 

»a« »ممتاز” وبنظرة م�ستقبلية م�ستقرة.
للتاأمني:  الوطنية  اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اإدرييي�ييس،  اأحمد  وقييال 
و�سجلها   ، لل�سركة  املالية  القوة  على  ب�ست”  اإم  “اأيه  وكالة  ت�سنيف  “يوؤكد 
احلافل بالإجنازات والنجاحات على مدى �سنوات عديدة. وياأتي هذا الت�سنيف 
اأعمال ال�سركة خلل الن�سف الأول من  اأعقاب الأداء القوي الذي �سهدته  يف 
عام 2021. ومع قرب دخول عملياتنا الت�سغيلية عامها اخلم�سني؛ �ستوا�سل 
ال�سركة بذل اجلهود للحفاظ على مزاياها التناف�سية من خلل ا�سرتاتيجيتها 
الوا�سحة ونهجها املدرو�س لعمليات الكتتاب، بالإ�سافة اإىل موا�سلة حتقيق 
التميز على �سعيد العمليات الت�سغيلية وتنويع املحفظة ال�ستثمارية لل�سركة«. 
وقت  يف  رفعت  قييد  بورز”  اآنييد  “�ستاندرد  الئتماين  الت�سنيف  وكيياليية  وكييانييت 
�سابق من هذا العام الت�سنيف الئتماين ل�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني من 

الدرجة A- اإىل الدرجة A بنظرة م�ستقبلية م�ستقرة.

على هام�ض امل�شاركة مبعر�ض �شيمل�ض ال�شرق الأو�شط 2021

 »مينت« ال�سرق الأو�سط ُتربم �سراكة مع » بيولوغ« لتعزيز اجليل القادم من حلول الدفع الرقمية 

•• اأبوظبي- الفجر

ال�سركة  الأو�ييسييط  ال�سرق  مينت  ك�سفت 
املالية  التكنولوجيا  جميييال  يف  اليييرائيييدة 
الييرقييمييييية عييين دخيييوليييهيييا يف �يييسيييراكييية مع 
على  ذلك  جاء  الأمريكية  بيولوغ  �سركة 
هام�س امل�ساركة مبعر�س �سيمل�س ال�سرق 
الأو�سط 2021، احلدث الأكرب والأهم 
على �سعيد املنطقة يف جمال تكنولوجيا 

املدفوعات املالية. 
�ييسييركيية بيييييييوليييوغ تييتييمييتييع بيييخيييربة كبرية 
بييييييالإجنييييييازات يف جمال  و�يييسيييجيييل حيييافيييل 
املدفوعات الرقمية على م�ستوى العامل. 
مييين خييييلل اإطيييييار عييمييل اليي�ييسييركيية املميز 
متنوعة  منتجات  حييزميية  ال�سركة  تييوفيير 
تتميز باملرونة وذلك تلبية للحتياجات 
ت�سد  الوقت  ذات  ويف  للمتعاملني  املالية 
الفجوات املالية والجتماعية والرقمية. 
ومييين بييني تييلييك اخلييدمييات الييتييي توفرها 
الذكية،  املييدن  حلول  الأمريكية  ال�سركة 
واخل�سم  الئيييتيييميييان  بيييطييياقيييات  واإدارة 
والييدفييع امليي�ييسييبييق، قيينييوات مييالييييية متعددة 
الو�سيطة  واليييربجميييييييات  لييل�ييسييتييحييواذ، 
الهاتف  وحمييافييظ  والييتييكييامييل،  للتبديل 
امليييحيييميييول، وبيييطييياقيييات اليييييييولء، وتيييبيييادل 
العملت امل�سفرة، والتجارة الإلكرتونية، 

والييينيييقيييل، والييييرعيييياييييية اليي�ييسييحييييية، وغري 
ذلييك الييكييثييري.  اأهيييم مييا تتميز بييه �سركة 
بيولوغ اأنها ت�ساعد امل�سارف، واملوؤ�س�سات 
الو�سول  من  ومتكينهم  والتجار  املالية، 
امل�ستهلكني  مييليييني  اإىل  اأ�يييسيييرع  بيي�ييسييكييل 
تقنيات  اإىل  اإ�ييسييافيية  اأقييييل،  بييا�ييسييتييثييمييارات 
ال�سهل  والتكامل  الييطييلييب،  عند  اليي�ييسييراء 
للتو�سيل والت�سغيل مع واجهات برجمة 

التطبيقات الديناميكية.
على �سعيد اآخر، فاإن �سركة مينت ال�سرق 
الأو�سط جنحت يف �سد الفجوة امل�سرفية 
واأكرث  مبا�سر  م�ستفيد  مليون   1.1 لييي 
مبا�سر  م�ستفيد غري  اأربعة مليني  من 
على  تركيزها  اإن  الييعييامل.  م�ستوى  على 
�سهلة للأ�سخا�س  تقدمي خدمات مالية 
اإىل  اليييو�يييسيييول  ييي�ييسييتييطيييييعييون  اليييذيييين ل 
قد  امل�ستوى  عاملية  رقمية  مالية  حلول 
وفر مليني الييدولرات ملن لي�س لديهم 
حيي�ييسييابييات ميي�ييسييرفييييية، وبييياليييتيييايل جتنب 
“�سريبة الفقر”، وهي ممار�سة منت�سرة 
من�ستها  عييرب  مينت  املييييايل.  الييقييطيياع  يف 
لها  الو�سول  التي ميكن  الرقمية  املالية 
املحمولة،  الهواتف  اأجييهييزة  تطبيق  عرب 
باملنطقة،  والرقمي  املايل  الإدميياج  عززت 
علوة على اأن هذه ال�سراكة �ستعزز تلك 
م�ستقبل  نحو  ُقدماً  وتدفعها  اخلدمات 

اأف�سل وجتعلها مواكبة للع�سر.  
العبد  الييييرزاق  عبد  لل�سيد  ت�سريح  ويف 
جمموعة  اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييييي�يييس  اهلل، 
مييييينييت ورئييييي�ييسييهييا الييتيينييفيييييذي، قيييال فيه: 
“ ييياأتييي الإعييييلن عيين تييلييك اليي�ييسييراكيية يف 
وال�ستعداد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  �سياق 
اأفييي�يييسيييل اخلييييدمييييات. وعلى  ليييه بييتييقييدمي 
مييييدار الييعييقييد امليييا�يييسيييي، اجييتييهييدنييا كثرياً 
لتعزيز الإدميياج املييايل ورفييع وعي النا�س 
املبتكرة  التكنولوجية  املالية  باخلدمات 
واإدارة  حياتهم  ت�سهيل  �ساأنها  ميين  التي 
الوطني  القييتيي�ييسيياد  وخيييدمييية  الأعييييمييييال 
تقدمه  تلك اخلدمات مع ما  و�ستتكامل 
بيييييولييوغ ليينييوفيير لييلييعييمييلء الأفيي�ييسييل على 
الإطلق والأحدث يف جمالت املدفوعات 
على  اإيييجييابيياً  ينعك�س  مييا  الرقمية  املالية 
اأنني  اإىل  الإ�يييسيييارة  واأود  اليينييا�ييس.  حييييياة 
�ستجعلنا  لأنييهييا  اخلييطييوة  بتلك  متفائل 
يف �يييسيييدارة الييقييطيياع ونييحييلييق بييعيييييداً عن 
اأقرب مناف�سينا. كما اأنتهز هذه الفر�سة 
للرتحيب ب�سركة بيولوغ، يف هذه املنطقة 
الإجنيييازات  ميين  املييزيييد  لتحقيق  ونتطلع 

البارزة.« 
رئي�سة  �يييسيييارييييغيييوليييو،  عييائيي�ييسيية  وعييييييربت 
عن  “بيلوغ”  �يييسيييركييية  اإدارة  جمييليي�ييس 
�ييسييعييادتييهييا بييالييتييحييالييف ميييع �ييسييركيية مينت 

“ي�سعدنا  واأ�ييسييافييت:  الأو�يييسيييط،  اليي�ييسييرق 
مينت،  �سركة  مع  �سراكة  اتفاق  نوقع  ان 
حيييييث �ييسيييييعييزز هيييذا الييتييحييالييف اخلدمات 
بطريقة  وتييقييدميييهييا  الييرقييمييييية  امليييالييييييية 
�سل�سة، واآمنة، لتجعل حياة النا�س �سهلة 
وُمي�ّسرة. �سي�ساعدنا ذلك على م�ساعفة 
التزامنا جتاه هذه املنطقة، والتي ت�سهد 
املالية  املدفوعات  كبرياً يف جمال  تو�سعاً 
قائلة:  عييائيي�ييسيية  واأ�يييسيييافيييت  الرقمية”. 
بتبادل  لنا  �ست�سمح  ال�سراكة  اأن  “نعتقد 
املدفوعات  حلول  يف  امل�سرتكة  اخليييربات 
ذات  الأخرى  والتقنيات  الذكية  الرقمية 
يدعم  ومبييا  حملياً  وتر�سيخها  ال�سلة، 
املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  م�ساعي 
والأكرث  تقنياً  ُمتمكن  جمتمعاً  لت�سبح 

ارتباطاً بامل�ستقبل«. 
مييييينييت اتخذت  فييييياإن  الإعييييييييلن،  وبيييهيييذا 
خييطييوة اأخييييرى نييحييو تر�سيخ البييتييكييار يف 
واملدفوعات  امل�سرفية  اخلييدمييات  جمييال 
اخلا�سة  احلييلييول  جييانييب  اإىل  الييرقييمييييية، 
بيياملييدييينيية اليييذكييييييية مييثييل ميينيي�ييسييات جمع 
و�ستوفر  بالنقل،  واخلا�سة  اآلياً  الأجييرة 
وثقة  للعملء  كبرية  راحة  احللول  هذه 

عالية مبنتجات مينت. 
وختم العبد اهلل قائًل: “يف املا�سي، راأينا 
ربطت  املييتييحييدة  العربية  الإمييييارات  دولييية 

ربطت  ثم  الرائعة،  موانئها  عرب  العامل 
العامل عرب جمموعة من اأف�سل �سركات 
الطريان. اليوم، فاإن الدولة �سهدت ميلد 
جمموعة من ال�سركات العاملية العملقة 
التي منت وترعرعت فيها وب�سرعة فائقة 
التي  املواتية  ال�ستثمارية  البيئة  بف�سل 
ر�سختها احلكومة ووفرتها للم�سروعات. 
2020، وكما قال �سمو  اإك�سبو  والآن يف 
ال�سيخ حممد بن را�سد حف�سه اهلل “ل�سنا 
اليييعيييامل يف دولة”  بيييل  اليييعيييامل،  دوليييية يف 
يف  الإميييييارات  دولييية  ل�سرتاتيجية  وتبعا 
ن�سعر  القت�سادية”  “الدبلوما�سية 
بيئة  يف  نعمل  كوننا  والعييتييزاز  بالفخر 
العامل.   خلدمة  التغري  و�سريعة  حيوية 
اعتماداً على تقنيات بيولوغ املبتكرة، فاإن 
مينت ال�سرق �ستبادر بالدخول يف �سراكات 
ميي�ييسييارف ومييوؤ�ييسيي�ييسييات مالية حملية  مييع 
وعاملية لإطلق خدمات م�سرفية رقمية 
اإيجابية  قيمة  ت�سيف  نوعها  فريدة من 
اليومية. واأود الإ�سارة  امل�ستهلكني  حلياة 
اإىل اأن ال�سركتني حري�ستني على تر�سيخ 
 ،2021 ح�سورهما يف معر�س �سيمل�س 
وا�ستعرا�س تكنولوجيا املدفوعات املالية 
التحديات  مييين  اليييرغيييم  عييلييى  امليييتيييطيييورة، 
ال�سحية العاملية التي واجهها اجلميع يف 

العام ال�سابق«. 

الإمارات وبوت�سوانا تبحثان تعزيز التعاون وال�سراكة القت�سادية 
•• دبي-وام

عقد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية، 
مع معايل  دبي،   2020 اإك�سبو  فعاليات معر�س  هام�س  على  ثنائياً  لقاًء 
ممو�سي كقفيلة وزير ال�ستثمار والتجارة وال�سناعة جلمهورية بوت�سوانا، 
للتفاق على م�سارات جديدة للتكامل القت�سادي والتنموي خلل املرحلة 
البلدين  بني  ال�ستثمار  وتدفقات  التجارية  التبادلت  زيادة  بهدف  املقبلة 
من  اأعلى  م�ستويات  وحتقيق  اجلانبني،  لدى  القت�سادية  الأجندة  ودعييم 
التعاون  �سبل تطوير  اللقاء  ال�سراكة القت�سادية. وبحث اجلانبان خلل 
يف مظلة وا�سعة من القطاعات احليوية، ل�سيما جمالت املوارد الطبيعية 
وت�سهيل نفاذ ال�سلع و�سل�سل الإمداد، واأقرا خطوات عملية لتنمية التبادل 
اإىل  العييمييال  ورواد  امل�ستثمرين  و�سول  وت�سهيل  وال�ستثماري  التجاري 

اأ�سواق البلدين وال�ستفادة من الفر�س الواعدة التي توفرها.
الربط اجلييوي وت�سيري رحلت  العمل لزيادة  اأهمية  الييوزيييران على  واأكييد 
الييتييوا�ييسييل بني  الييبييلييدييين، مبييا ي�سهم يف زييييادة  طيييريان مبا�سرة بييني مييدن 
معدلت  ويييرفييع  ناجحة  ا�ستثمارية  �ييسييراكييات  واإقيياميية  الأعييمييال  جمتمعي 

الزيودي  معايل  وا�ستعر�س  اجلانبني.  بني  وال�سياحي  التجاري  التبادل 
اأبرز التطورات التي �سهدها اقت�ساد دولة الإمييارات، واأطلعه على م�ساريع 
التحول  تعزز  التي  والنوعية  ال�سرتاتيجية  واملبادرات  واحلييزم  اخلم�سني 
اأو�سع  اآفييياق  وتفتح  وا�ستدامة  مييرونيية  اأكييرث  جديد  اقت�سادي  منييوذج  نحو 

لل�سراكات ال�ستثمارية والتجارية.
واأكد على اأهمية تعزيز التعاون على امل�ستويني احلكومي واخلا�س، وتنويع 
التعاون  نطاق  وتو�سيع  الأ�سعدة،  كافة  على  القت�سادي  التعاون  اأن�سطة 
واملبادرات  اجلهود  وتعزيز  املقبلة  الفرتة  خييلل  وال�ستثماري  التجاري 
القت�سادية ملرحلة ما بعد “كوفيد 19”، م�سرياً اإىل اأن بوت�سوانا تعد اأحد 
اأكرب م�سدري الأملا�س يف العامل، وبلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي 
بني دولة الإمييارات وجمهورية بوت�سوانا خلل العام املا�سي 2020 نحو 
اإىل تعزيز  ال�سركات يف بوت�سوانا  الزيودي  1.3 مليار دولر. ودعا معايل 
اإك�سبو  معر�س  فعاليات  من  وال�ستفادة  الإمييييارات،  اأ�ييسييواق  يف  ح�سورهم 
الأبرز  العاملية  املن�سة  الدولية، باعتباره  2020 دبي يف تو�سيع علقتهم 
لعر�س املنتجات واخلدمات والو�سول اإىل اأ�سواق من خمتلف دول العامل 

وعقد �سراكات جديدة تخدم اخلطط امل�ستدامة وامل�ستقبلية.
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مت خالل اللقاء الطالع على م�شاريع واإجنازات املجل�ض

جمل�ض �سيدات عجمان ي�ستقبل وفدًا من جمل�ض �سيدات اأعمال الإمارات

بتوجيهات حممد بن را�شد 

مالية دبي تطلق حمفظة مل�ساريع ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض بـ 25 مليار درهم
مكتوم بن حممد: دبي قدمت منوذجًا عامليًا يحتذى به يف اإقرار اأ�ش�ض ال�شراكة البناءة بني القطاعني احلكومي واخلا�ض

•• عجمان –الفجر: 

عجمان  اأعمال  �سيدات  جمل�س  ا�ستقبل 
عجمان،  و�سناعة  جتييارة  لغرفة  التابع 
�سيدات  اإدارة  جمل�س  ع�سوات  من  وفييد 
اأعييمييال الإميييييارات، بييهييدف الطيييلع على 
اأعمال  اإجنازات وخطط جمل�س �سيدات 
امل�ساريع  اأبييييرز  عييلييى  والييتييعييرف  عييجييمييان 
التي يتم العمل عليها، اإىل جانب بحث 
التجارب  وتبادل  امل�سرتك  التعاون  اآفاق 

واخلربات. 
�سيدات  جمل�س  مقر  يف  الوفد  ا�ستقبل 
لريادة  اعمال عجمان يف مركز عجمان 
خليفة  اآمنة  الدكتورة  �سعادة  الأعييمييال، 
اعمال  �سيدات  جمل�س  رئي�سة  علي  اآل 
�سيدات  وفييد جمل�س  وتييراأ�ييس  عييجييمييان، 
عبداهلل  فريدة  �سعادة  الإميييارات  اأعييمييال 
اإدارة  جمل�س  رئي�س   – العو�سي  قمرب 

�سيدات اعمال المارات.
واطيييييليييييع اليييييوفيييييد خييييييلل الييييلييييقيييياء على 
الوطني  الربنامج  م�سروع  م�ستجدات 
املجل�س  اأطييلييقييه  الييييذي  “اإ�سراقة2”، 
�سعار  حتيييت  الييثييانييييية  بن�سخته  ميييوؤخيييراً 
بناء  بيييهيييدف  الأ�سري”،  “القت�ساد 
ودعم  م�ستدام،  عائلي  اقت�سادي  كيان 
الأ�سر املنتجة مع اإحداث نقلة نوعية يف 
اأ�سواقاً جديدة،  اأدائها، ومتكني دخولها 
اإ�سافة اإىل متكني الأ�سر من اإن�ساء نواة 

ل�سركات عائلية. 

وقييييام الييوفييد بييجييوليية يف مييركييز عجمان 
الفر�س  على  للإطلع  العمال  لريادة 
لرواد  املركز  يوفرها  التي  ال�ستثمارية 
من�سات  وتيييوفيييري  العييييمييييال  ورائييييييييدات 
امل�ساريع  لأ�سحاب  م�ستدامة  ت�سويقية 

القائمة والفكار الرائدة.
واأكييييييدت اليييدكيييتيييورة اآمييينيييه خييليييييفيية، على 
اأهيييمييييييية عييقييد اليييليييقييياءات الييييدورييييية بني 
الدولة  م�ستوى  على  الأعييمييال  جمال�س 
لتبادل الأفكار والييروؤى نحو تعزيز دور 
التنمية  يف  للم�ساهمة  الأعمال  �سيدات 
الأعمال  بيييييئيية  وتييطييوييير  القييتيي�ييسييادييية 
بييدوليية الإمييييارات، خا�سة يف ظييل تنامي 
وم�ساهمة  الأعييمييال  امليييراأة يف قطاع  دور 
القت�ساد  املييبييا�ييسيية يف  العييمييال  �ييسيييييدات 

الوطني. 
واأ�سافت اآل علي: “ ي�سكل جمل�س �سيدات 
ت�سهم  مهمة  من�سة  الإمييييييارات  اأعيييميييال 
املييييراأة يف املجتمع  ليييدى  الييوعييي  يف رفيييع 
ريييادة العمال  باأهمية قطاع  الإميياراتييي 
القت�سادية  الييتيينييمييييية  يف  وميي�ييسيياهييمييتييه 
هذا  يف  م�ساركتها  وحتفيز  امل�ستدامة، 
الييقييطيياع، اليييذي ي�سكل جيييزءاً كييبييرياً من 
الدولة.  يف  القت�سادي  القطاع  ميييوارد 
املمار�سات  اأفيي�ييسييل  املييجييليي�ييس  يييطييرح  كييمييا 
وال�سبل لرفع القدرة التناف�سية ل�سيدات 
امل�ستجدات  ييييواكيييب  بيي�ييسييكييل  الأعييييمييييال، 

العاملية ومتطلبات امل�ستقبل«. 
من جهة اأخرى ا�ستعر�س جمل�س �سيدات 

•• دبي-وام:

بن  بيين حمييمييد  مييكييتييوم  ال�سيخ  �سمو  اأكيييد   
را�ييسييد اآل مييكييتييوم نييائييب حيياكييم دبيييي نائب 
رئييييي�ييس جمل�س اليييييوزراء وزيييير املييالييييية، اأن 
القطاع اخلا�س ي�سكل عن�سراً رئي�سياً من 
عنا�سر معادلة التنمية ال�ساملة يف دبي مبا 
دور موؤثر �سمن خمتلف  به من  ي�سطلع 
قدمت  دبييييي  واأن  احليييييييويييية،  الييقييطيياعييات 
اأ�س�س  اإقييرار  يف  به  يحتذى  عاملياً  منوذجاً 
ال�سراكة البّناءة بني القطاعني احلكومي 
انعكا�سات  تييبييع ذليييك ميين  واخليييا�يييس، وميييا 
معدلت  دفع  يف  اأ�سهمت  وا�سحة  اإيجابية 
التنمية امل�ستدامة قدماً، و�سرعت معدلت 
الرئي�سية.   الييقييطيياعييات  ميين  الييعييديييد  منييو 
اإىل �سعي دبي احلثيث لأخذ  واأ�سار �سموه 
ال�سراكة مع القطاع اخلا�س اإىل م�ستويات 
اأرقيييى بيياإتيياحيية الييفيير�ييس وتييذليييييل املعوقات 
واإييييجييياد اأطيييير ومييي�يييسيييارات جيييدييييدة ت�سمح 
بزيادة م�ساحة م�ساركة القطاع اخلا�س يف 
م�سرية التنمية القوية لإمييارة دبي، وقال 
�سموه: روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نييائييب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
“رعاه  دبييي  حاكم  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س 
من  يتطلبه  ومييا  التنمية  مل�ستقبل  اهلل”، 
والإمكانات،  والطاقات  للجهود  م�سافرة 
منه  انطلق  الييذي  ال�سلب  الأ�ييسييا�ييس  كانت 
هييييذا الييتييكييامييل اليينييمييوذجييي ليييييييلأدوار بني 
وال�سبب  واخلييا�ييس  احلييكييومييي  القطاعني 
الوا�سح  الإيجابي  واأثيييره  لقوته  الرئي�س 
من  �سملته  مبييا  التنموية  دبييي  م�سرية  يف 
املجالت.  �ييسييتييى  �ييسييميين  كييييربى  اإجنيييييييازات 
على  عري�سة  اآميياًل  نعقد  �سموه:  واأ�ساف 
روؤية  �سوء  يف  النموذجية  ال�سراكة  هييذه 
قيادتنا الر�سيدة للخم�سني عاماً املقبلة .. 
يف اإطار يكفل للقطاع اخلا�س وموؤ�س�ساته 
امل�ساحة  وتخ�س�ساتها  اأحجامها  مبختلف 
الييكييافييييية مليي�ييسيياعييفيية اأدوارهيييييييا �ييسييميين بيئة 
�ستوا�سل   .. الإبييداع  على  داعمة وحمّفزة 
بيييييد ميييع القطاع  ييييييداً  الييعييمييل  احليييكيييومييية 
اخلا�س ل�سنع امل�ستقبل الذي نطمح اإليه 
اأرقى درجات التميز ل�ستكمال هذا  وبلوغ 
الذي يكفل  ال�سراكة  الفريد من  النموذج 
لطرفيها اآفاقاً ل حدود لها من النجاح .. 
ال�ستثمارية  الوجهة  دائييميياً  دبييي  و�ستظل 
الفر�س  مييين  مبييزيييد  امليينييطييقيية  يف  الأوىل 
قاعدة  على  القائمة  واملييبييادرات  وامل�ساريع 
العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  من  �سلبة 

واخلا�س«. 
جاء ذلك خلل ح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم 
من  جانباً  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 
لل�سراكة  الييييدويل  دبيييي  “موؤمتر  اأعيييميييال 
الذي  واخلا�س”،  الييعييام  القطاعني  بييني 
حتت  الأحييد  اأم�س  �سباح  اأعماله  اُفَتَتحت 
بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  رعاية 
دبييي، يف مركز  اآل مكتوم، ويل عهد  را�سد 
دبي،   2020 اإكيي�ييسييبييو  يف  للمعار�س  دبيييي 

ويعد الأول من نوعه يف املنطقة. 

- حمفظة �شخمة
ومت خلل املوؤمتر وبتوجيهات من �ساحب 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل”، اإعلن دائرة املالية 
�سخمة  حمفظة  اإطيييلق  دبييي  حكومة  يف 
من امل�ساريع املتاحة لل�سراكة بني حكومة 
من  باأكرث  اخلا�س  القطاع  و�سركات  دبييي 
30 ميي�ييسييروًعييا ميين امليي�ييسيياريييع احليييييوييية يف 
واملوا�سلت  الييتييحييتييييية  الييبيينييييية  قييطيياعييات 
العامة والتطوير احل�سري، وبقيمة تزيد 
على 25 مليار درهم، وذلك يف اإطار روؤية 
�سموه الرامية لتطوير دبي وجعلها حموًرا 
العاملي وواحدة  حيوًيا يف تنمية القت�ساد 
من اأذكى املدن واأ�سعدها يف العامل، و�سمن 

اإجنازات  اللقاء،  خييلل  عجمان  اأعييمييال 
م�ساريع ومبادرات املجل�س خلل الفرتة 
حققها  التي  النتائج  فيها  مبا  املا�سية، 
كل من مبادرة �سيارتي ومبادرة اإ�سراقة 
ومبادرة اإماراتي اجلميلة ومبادرة نقطة 
 e- channel بييدايييات  ومييبييادرة  بيع 

ومبادرة وثق ومتيز.
عييقييد الجتماع  اليييزييييارة  و�ييسييهييدت  هيييذا 
اأعمال  �ييسيييييدات  اإدارة  ملييجييليي�ييس  اليييثييياين 
الإمارات لعام 2021، بح�سور ع�سوات 

امل�ساركات  الجييتييميياع  نيياقيي�ييس  املييجييليي�ييس، 
اعتمدها  الييتييي  اخلييارجييييية  والييييزيييييارات 

املجل�س خلل املرحلة املقبلة.
ومن اجلدير بالذكر اأن جمل�س �سيدات 
اأعمال الإمييارات يعمل على زيادة فر�س 
ميي�ييسيياركيية امليييييراأة يف ريييييادة الأعيييميييال من 
وال�ست�سارات  والتاأهيل  التدريب  خلل 
اأحدث  النا�سئة وفق  امل�ساريع  واحت�سان 
امل�ستجدات واأف�سل املمار�سات، اإىل جانب 
الت�سهيلت  ميين  لل�ستفادة  امليييراأة  دعييم 

الت�سريعية والتقنية والبتكارية، وزيادة 
�سوق  يف  العمال  �سيدات  لنمو  الفر�س 
ال�سراكات  اإمييكييانيييييات  وتييعييزيييز  الييعييمييل 
العمال  �سيدات  بييني  اخليييربات  وتييبييادل 
على امل�ستوى املحلي والقليمي والعاملي 
لتعزيز النتاجية ورفع جودة املنتجات. 
ال�سيدات  قيييييدرة  رفييييع  اإىل  بيييالإ�يييسيييافييية 
املنزلية  اليييرخييي�يييس  �ييسييميين  اليييعييياميييلت 
على  واملحافظة  اأعمالهن  تطوير  على 

ا�ستدامتها. 

بني  القائمة  ال�سراكة  تعزز  جديدة  دفعة 
القطاعني العام واخلا�س يف الإمارة. وبهذا 
الإعلن، اأ�سبحت قيمة م�ساريع ال�سراكة، 
القائمة واملُعلن عنها، بني القطاعني العام 
65 مليار  واخلييا�ييس يف دبيييي، تييزيييد عييلييى 
لل�سراكة  ئ  دبييي   “موؤمتر  ح�سر  درهيييم. 
معايل  واخلا�س”،  الييعييام  القطاعني  بييني 
عييبييداهلل بيين طيييوق امليييري وزيييير القت�ساد 
الزيودي  اأحمد  بن  الدكتور ثاين  ومعايل 
وزييير دوليية للتجارة اخلارجية، وعييدد من 
مديري العموم وامل�سوؤولني. - البتكار يف 

التمويل.
 ورّحييييب مييعييايل عييبييدالييرحييميين �ييسييالييح اآل 
�سالح، املدير العام لدائرة املالية يف حكومة 
الدويل  دبي  “موؤمتر  يف  بامل�ساركني  دبييي، 
لل�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س”، 
قائًل اإن حكومة دبي بداأت يف ر�سم ملمح 
يف  البييتييكييار  ميين  املقبلة  للمرحلة  دقيييييقيية 
احليوية  احليييكيييومييييييية  املييي�يييسيييارييييع  متيييوييييل 
واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  بال�سراكة 
النا�سئ قد  اأن هذا املجال احليوي  موؤّكًدا 
اأ�سحى الوجهة البتكارية العاملية التالية 
للحكومات يف م�ساعيها لتمويل م�سروعات 

البنية التحتية والتنمية احل�سرية.
اجلهود  اإن  �يييسييياليييح  اآل  ميييعيييايل  وقييييييال   
احلكومية التي قادتها دائرة املالية، اأ�سفرت 
منظومة  لبناء  متينة  اأ�س�س  “ اإر�ساء  عن 
بني  ال�سراكة  جمييال  يف  ومتكاملة  �ساملة 
اأن  اإىل  لفًتا  العام واخلا�س”،  القطاعني 
الدائرة �سوف توا�سل تطوير هذه الأ�س�س 
�سركائها  مع  الوثيق  بالتعاون  وتر�سيخها 
�سركات  وميييين  احلييكييومييييية  اجليييهيييات  مييين 
“ متتلك  اإنها  قال  التي  القطاع اخلا�س، 

وتتطلع  والطاقات  واخلييربات  الإمكانيات 
اأعمالها  على  الإيجابي  املييردود  زيييادة  اإىل 
وحول  من الفر�س التي تزخر بها دبي”. 
 “  : قائًل  اأو�ييسييح معاليه  املييوؤمتيير،  اأهمية 
من  الأول  احلكومي  احلييدث  هييذا  يحظى 
نوعه يف املنطقة باأهمية بالغة يف امل�ساعي 
الرامية اإىل تطوير م�ستقبل دبي، وميهد 
ال�سبيل اأمام حتفيز احلوار بني امل�سوؤولني 
العام  اليييقيييطييياعيييني  يف  اليييييقيييييرار  و�ييييسييييّنيييياع 
والو�سول  الأفييكييار  تبادل  ُبغية  واخلييا�ييس، 
اإىل روؤى م�سرتكة اأكرث عمقاً حول فر�س 
ف�سًل  القطاعني،  بييني  املتاحة  ال�سراكة 
املبتكرة  التمويل  لأ�ساليب  الييرتويييج  عيين 
امل�ستثمرين  اأو�ييسيياط  يف  ال�سراكة  مل�ساريع 

املحليني والدوليني«.

- روؤية ا�شرتاتيجية
اأكد  لييه،  رئي�سة  كلمة  وخييلل  جانبه،  من 
مييعييايل عيييبيييداهلل الييبيي�ييسييطييي الأميييييني العام 
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، اأن النجاح 
كان  ما  اليوم  دبي  تعي�سه  الذي  التاريخي 
ا�سرتاتيجية  قيييييادة  روؤييييية  ليييول  ليتحقق 

وخطط تنموية مدرو�سة، قائًل: 
“دائماً ما ن�سمع حولنا عن اأولئك الذين 
العامل  ويجوبون  الإلييهييام،  عن  يتحدثون 
قييادرة على  اأفكار  اأو  اأمييٍل جديد  عن  بحثاً 
حتدي الزمن، فاإن البحث عن الإلهام، ل 
يحتاج اأكرث من نظرة اإىل ما اأنتجته روؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اإذ حولت  الييوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
اإىل مدينة حتقيق الأحييلم.. مدينة  دبي 

ل تعرف امل�ستحيل”. 

الروؤية  هيييذه  “بف�سل  مييعيياليييييه:  واأ�يييسييياف 
التنموية،  دبييي  وخييطييط  ال�ييسييرتاتيييييجييييية، 
والييييييييدور اليييرئييييييي�يييس لييلييقييطيياع اخلييييا�ييييس يف 
تاريخياً  دبييي  �سكلت  احل�سارية،  النه�سة 
الإقليمية  الييينيييمييياذج  اأجنيييييح  مييين  واحيييييييداً 
والدولية على �سعيد ال�سراكة مع القطاع 
اخلا�س، وهي م�ستمرة بتحقيق ذلك من 
�ييسييمييو ال�سيخ  امليي�ييسييتييمييرة ميين  الييتييوجيييييهييات 
اآل مكتوم،  را�ييسييد  بيين  بيين حممد  حييمييدان 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبييي  عهد  ويل 

لإمارة دبي«.
القطاع  اخيييتيييييييار  اإن   “ مييعيياليييييه:  وقيييييال   
�ييسييدفيية، فقد عملت  لي�س  لييدبييي  اخلييا�ييس 
الييبيييييئيية الأكييييييرث جاذبية  دبييييي عييلييى خييلييق 
م�ستوى  على  الأعييمييال  ومنييو  ل�ستقطاب 
املنطقة والعامل، اإذ ت�سل رحلتنا اجلوية 
مليارات   5 ميين  اأكييييرث  تيي�ييسييم  اأ�يييسيييواق  اإىل 
تت�سدر  حتييتييييية  بيينييييية  ولييدييينييا  م�ستهلك، 

املوؤ�سرات العاملية. 
دبي  فتمتلك  موانئها،  اإىل  بالن�سبة  اأميييا 
ترتبط  التي  ال�سحن  خطوط  ميين  �سبكة 
امليييعيييميييورة مبيييا مينحها  اأرجيييييياء  مبييخييتييلييف 

تفوقاً لوج�ستياً نوعياً..
حيث متتلك وتدير “موانئ دبي العاملية” 
�سركة،   127 ومتيييتيييليييك  مييييييييينيييياء،   93
ذلك  وكيييييل  الييييعييييامل،  حيييييول  دوليييييية   60 يف 
اأ�ييسيي�ييس متينة،  لييلإمييارة  يييكييون  بييياأن  �ساهم 
جييعييلييتييهييا ميييين اأكييييييرث ميييييدن الييييعييييامل قييييدرة 
تداعيات  مع  عالية  بكفاءة  التعامل  على 
ال�سيا�سات  يف  عيياملييييياً  ومييرجييعيياً  اجلييائييحيية، 
املزيد  لتحقيق  وال�ييسييتييبيياقييييية  التفاعلية 
معايل  تيييطيييرق  كيييميييا  النجاحات”.  ميييين 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأمييني 

الناجحة  امل�ساريع  عييدد من  ذكيير  اإىل  دبييي 
العام  القطاعني  بييني  ال�سراكة  جمييال  يف 
واخلا�س التي تدعم رحلة التقّدم والنمو 
امل�ستمر، حيث مت اإن�ساء ج�سر اآل مكتوم يف 
ال�سراكة  م�ساريع  كاأحد  ال�ستينيات  حقبة 
البنية  تييطييوييير  الييرا�ييسييخيية يف  الييتيياريييخييييية 
م�سروع  اإطيييييلق  مت  ومييييوؤخييييراً  الييتييحييتييييية، 
مدار�س دبي بقيمة ا�ستثمارية تفوق 580 
مليون درهم خلل الأعوام القادمة، وبني 
هيييذيييين املييي�يييسيييروعيييني هييينييياك اليييعيييدييييد من 
ميي�ييسيياريييع اليي�ييسييراكيية ال�ييسييرتاتيييييجييييية التي 
نوعيًة  نقلًة  واأحييدثييت  دبييي،  عليها  عملت 
والتي  الإميييييييييارة،  يف  الييتيينييمييييية  عييمييلييييية  يف 
2020 دبي  اإكيي�ييسييبييو  تيييتيييواءم مييع حمييياور 
والفر�س،  وال�ستدامة  التنقل  يف  املتمثلة 
مييثييل: ميي�ييسيياريييع تيي�ييسييغيييييل و�ييسيييييانيية مرتو 
اآل  دبي، وم�سروع جممع حممد بن را�سد 
مكتوم للطاقة ال�سم�سية، وم�سروع املحطة 
الكهربائية،  الييطيياقيية  لييتييوليييييد  املييتييطييورة 
اأهم حدث يجمع العامل يف  اإىل  بالإ�سافة 
دبي وهو اإك�سبو 2020 دبي. وا�ست�سافت 
واملعر�س  الييييييدويل  املييييوؤمتيييير  يف  الييييدائييييرة 
امليي�ييسيياحييب ليييه، كيييًل ميييين:  هيييييئيية كهرباء 
واملوا�سلت  الييطييرق  وهيييييئيية  دبيييي،  ومييييياه 
بدبي،  ال�سحة  وهيئة  دبي،  وبلدية  بدبي، 
الأربيييييع تفا�سيل  حيييييث عيير�ييسييت اجلييهييات 
م�ساريعها املطروحة لل�سراكة مع القطاع 
واإقليمي  دويل  حيي�ييسييور  اأمييييييام  اخليييا�يييس 
وحمييلييي وا�ييسييع �ييسييّم اأكيييرث ميين 600 من 
الييييوزارات  وامليي�ييسييوؤولييني يف  الييقييرار  �سانعي 
وال�سركات  والبنوك  احلكومية  واجلييهييات 
واملقاولت  ال�ستثمار  جمييالت  يف  العاملة 

وال�ست�سارات وتطوير البنية التحتية. 

مطار ال�سارقة .. رابع مطار يف العامل يح�سل على �سهادة 
الت�سنيف الذهبي كجهة �سديقة لذوي الإعاقة احلركية

•• ال�سارقة-وام:

 ح�سل مطار ال�سارقة على �سهادة الت�سنيف الذهبي كجهة �سديقة لذوي 
مطار  رابييع  بذلك  ليكون  للمعاقني  العاملي  الحتيياد  من  احلركية  الإعاقة 
لييدوره وجهوزيته ومتيزه يف  ال�سهادة تقديراً  العامل يح�سل على هذه  يف 

التعامل مع ذوي الإعاقة احلركية وتوفريه ت�سهيلت متعددة لهم.
وقال �سعادة علي �سامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�سارقة الدويل : يعمل 
مطار ال�سارقة باإ�ستمرار لأن يكون واحداً من بني اأف�سل مطارات املنطقة 
والعامل يف م�ستوى اخلدمات والت�سهيلت املقدمة جلميع فئات امل�سافرين 
حيث ا�ستحق املطار هذا الإجناز العاملي الذي ياأتي ترجمًة جلهود وتوجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�سارقة يف دعم ورعاية ذوي الإعاقة احلركية وتوفري خمتلف 
يف  يحتذى  منوذجاً  وت�سكيل  عليهم  الت�سهيل  يف  ت�سهم  التي  الحتياجات 

ال�ستثمار بالإن�سان وتعزيز مكانة كل فرد ومنحه كامل حقوقه.
ال�سارقة يحر�س على ت�سخري كافة الإمكانيات وتوفري  اأن مطار  واأ�ساف 
ال�ستخدام  �سل�سة  تكون  كي  الذاتية  والأجييهييزة  املرافق  يف  املنا�سبة  البيئة 
للتعامل  للموظفني  الييلزم  التدريب  تقدمي  مع  احلركية  الإعاقة  لييذوي 
التي جتعل  الت�سهيلت  كّل  وتقدمي  املجتمع  املهمة يف  ال�سريحة  مع هذه 
اأعلى  وفييق  واآميينيية  و�سهلة  �سريعة  املييطييار  خييلل  ميين  ال�سفر  يف  جتربتهم 
احلافل  املطار  و�سجل  ر�سيد  اإىل  التكرمي  هذا  وي�ساف  العاملية.  املعايري 
بالإجنازات والتميز ومن بينها توفري اأف�سل بيئة لذوي الإعاقة لتطبيقه 
املعايري البيئية العاملية للمعاقني حيث ُيويل مطار ال�سارقة اهتماماً �سديداً 
املنحدرات  توفري  حيث  من  الإعاقة  لييذوي  الراحة  و�سائل  اأق�سى  بتوفري 
الطائرة  اإىل  لإدخالهم  خم�س�سة  مقاعد  وجييود  اإىل  بالإ�سافة  وامل�ساعد 
وغييريهييا ميين اخلييدمييات املييميييييزة. وكييان الإحتييياد العاملي للمعاقني قييد كرم 
اجلهات والهيئات املطبقة للمعايري البيئية لذوي الإعاقة ومنحها �سهادات 
اعتمادها كجهات �سديقة لذوي الإعاقة وذلك يف حفل اأقيم اأم�س بفندق 
الأو�سيانيك بخورفكان. وكانت اإمارة ال�سارقة قد حازت على لقب “مدينة 
�سديقة لذوي الإعاقة احلركية” من قبل الحتاد العاملي للمعاقني وذلك 

خلل حفل اليوم العاملي للمدن العاملية عام 2018.

- روؤية حممد بن را�شد �شكلت الأ�شا�ض ال�شلب لتكامل الأدوار بني القطاعني
 واأثره الوا�شح يف م�شرية دبي التنموية مبا �شملته من اإجنازات كربى

- احلكومة توا�شل العمل يدًا بيد مع القطاع اخلا�ض ل�شنع امل�شتقبل الذي
 نطمح اإليه ولبلوغ اأرقى درجات التميز وا�شتكمال النموذج الفريد لل�شراكة بينهما

- املحفظة تت�شمن اأكر من 30 م�شروًعا حيويًا يف قطاعات البنية التحتية 
واملوا�شالت العامة والتطوير احل�شري

- عبدالرحمن اآل �شالح : القطاع اخلا�ض ميتلك الإمكانيات واخلربات والطاقات 
ويتطلع اإىل زيادة املردود الإيجابي على اأعماله من الفر�ض التي تزخر بها دبي

- قيمة م�شاريع ال�شراكة، القائمة واملُعلن عنها، بني القطاعني العام واخلا�ض
 يف دبي اأ�شبحت تتجاوز 65 مليار درهم

فقد املدعو ال�شيد/ح�شان خمي�ض �شعيد حمد احل�شاين �شهادات اأ�شهم ل�شركة ات�شالت

ملبنى  ت�شليمها  اأو   0506233124 الرقم  على  الت�شال  يجدها  ممن  الثثرجثثاء 
ات�شالت الطابق 15.

ن�شر الإعالن على م�شوؤولية املعلن
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لثث  اأ�شهم  �شهادات  املحرمي  �شويدان  عزيز  ال�شيد/م�شلم  املدعو  فقد 
ال�شركة العاملية لزراعة الأ�شماك

عدد الأ�شهم: 9000 �شهم
ASMAK1722803 :رقم ال�شهادة

UAE153000012903 :رقم امل�شتثمر
الرجاء ممن يجدها الت�شال على الرقم 0556181030 .

ن�شر الإعالن على م�شوؤولية املعلن

واأع�ساء جمل�س  ال�سناعي  امل�ستثمر  اإدارة  رئي�س جمل�س  يت�سرف 
للجمعية   2020  /  19 الجييتييميياع  حليي�ييسييور  بييدعييوتييكييم  الإدارة 
يوم  اليي�ييسيياعيية احلييادييية ع�سر �سباحا  انييعييقيياده  املييقييرر  الييعييمييومييييية، 
الثلثاء املوافق ال�ساد�س و الع�سرين من �سهر اكتوبر2021 )عن 
�سيتم  "زووم" و  ال�سخ�سي( من خلل من�سة  ُبعد دون احل�سور 
و  الإدارة  يت�سمن تقرير جمل�س  الييذي  الأعييمييال  مناق�سة جييدول 
تقرير مراجعي احل�سابات والت�سديق عليه عن ال�سنة املنتهية يف 
العمومية  امليزانية  على  املوافقة  يف  والنظر   2020 دي�سمرب   31
و  عليها   والت�سديق   ،  2020/12/31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنة 
تعيني مراجعي احل�سابات وحتديد اأتعابهم لل�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2021 والنظر يف مقرتحات جمل�س الإدارة ب�ساأن توزيع 
الأرباح  ومقرتح جمل�س الإدارة ب�ساأن توزيع مكافاأة اأع�ساء جمل�س 

الإدارة و ابراء ذمة جمل�س الإدارة  وابراء ذمة مدققي احل�سابات

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 19 / 2020
امل�ستثمر ال�سناعي �ض.م.خ
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اليييييونيييييا   / امليييييييدعيييييييو  فيييييقيييييد 
الفلبني     ، اجيييانيييا  دايييياهيييان 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )P6900725A( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييسيييال 

0522701348

فقدان جواز �سفر
ر�سل  حممد   / املدعو  فقد 
جعفر احمد ، بنجلدي�سي  
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )BK0091578( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
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العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007143 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فوكرول مياه عبداملناف  
�سارع  ال�سارقة  الع�سل والع�ساب  الطبيعي لتجارة  الع�سل  ال�سارقة يعمل يف حمل   : الإقامة  جمهول حمل 

الزهراء حمل 5 ملك احمد �سعيد �سيف بن بطي �س.ب 1212 ال�سارقة
اأقامت الدعوى املذكورة اأعله وتطالب فيها  اأن املدعية �سركة جمموعة الإمييارات للإت�سالت قد  نعلمكم 

بالتي : اأول : الت�سريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لعلن املدعى عليه به
ثانيا : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�سوع املطالبة مبقدار )85،675،51( درهم 

)خم�سة وثمانون الفا و�ستمائة وخم�سة و�سبعون درهما وواحد وخم�سون فل�سا(
ثالثا : اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الييدعييوى  اإدارة  مكتب  اأميييام   2021/10/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انييت 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/10/10

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0003678 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعى عليه : فادي ب�سام منقار �سوري/ اجلن�سية.
اأعله  املييذكييورة  الييدعييوى  اأقييام  بيياأن املدعي ايهاب زهييري الطويل - قد  نعلمكم 
للمطالبة 0.0. حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليه باأن يرجع للمدعي مبلغا 
وقدره )1.200.000 درهم( مليون ومائة األف درهم مع فوائد املبلغ بن�سبة 
الق�سائية وحتى متام ال�سداد على األ تزيد على اأ�سل  5% من تاريخ املطالبة 
على  زاد  مييا  برف�س  املييحيياميياة.  اأتييعيياب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  مييع  الييدييين 

ذلك.
حرر بتاريخ: 2021/09/21 - حرر بوا�سطة املوظف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
يف  الدعوى رقم 2021/2502 جتاري جزئي - دبي 

املدعي : جرا�سيو�س فورتادو مولكي
بوكالة املحامي / املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون  

املعلن اإليهم / املدعي عليه الول / روبرت جوليان فورتادو 
املدعي عليه الثاين / يونيفري�سال �ستيل )�س م ح(  

يف الدعوى رقم )2021/2502( جتاري جزئي - دبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم اخلمي�س 
املوافق 2021/10/14 يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ستلم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 153

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
انذار عديل بالن�سر
رقم )8283/2021(

املنذر: جتاري / �سرييدان �سبي�سليز لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 
املنذر اليه : الكرمي لتجارة مواد البناء )ذ.م.م(

لذلك
الف  وع�سرون  )اأربعة  درهييم   24،098 وقييدره  مبلغ  ب�سداد  اليهم  املنذر  املنذر  يكلف 
اأيام من تاريخ ا�ستلمه  وثمانية وت�سعون درهم اماراتي( خلل مدة اق�ساها خم�سة 
لييه حقه  الييتييي حتفظ  القانونية  الجييييراءات  كييافيية  لتييخيياذ  امليينييذر  �سي�سطر  وال  هييذا 
واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر 

اليهم بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي اأتعاب احلاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
انذار عديل بالن�سر
رقم )8284/2021(

املنذر: جتاري / �سرييدان �سبي�سليز لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 
املنذر اليه :  رواد التقدم ملقاولت البناء - ذ م م 

لذلك
اليهم ب�سداد مبلغ وقدره )31،474( درهم )واحد وثلثون اف  املنذر  املنذر  يكلف 
واربعة مائة واربعة و�سبعون درهم اإماراتي( خلل مدة اق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ 
القانونية التي حتفظ له  املنذر لتخاذ كافة الجييراءات  ا�ستلمه هذا وال �سي�سطر 
حقه واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل 

املنذر اليهم بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي اأتعاب احلاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8257(

املنذر / ا�س بي كيه للعقارات 
املنذر اليه : احل�سان ال�سريع للعمال الفنية

فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي
�سداد امل�ستحق مبلغ 5918 درهم للفرته من 2021/4/30 وحتى 2021/9/20 وما ي�ستجد من   )1

ايجار من تاريخ 2021/9/21 حتى تاريخ ال�سداد وذلك خلل 30 يوما من ا�ستلمه هذا النذار. 
العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من ال�سواغل مع �سداد  اخلء   )2

فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.
3( وبخلف ذلك �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا 

ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخلء التام. 
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )8291/2021(

مقدم من املخطر الدائن : ترانت�س للخدمات الفنيه �س ذ م م
TRANTS TECHNICAL SERVICES L.L.C

�سد /  املخطر اليها )املدين( : النجم ال�سريع للمقاولت �س.ذ.م.م
ALNJM ALSREAA CONTRACTING LLC

بناء عليه ،  فاإن الدائن ميهل املدينة خم�سة اأيام من تاريخ العلن ل�سداد قيمة ال�سيك البالغ 
القانونية بواقع  الفائدة  األف ومائتان وع�سرون درهم( مع  و�سبعون  )�سبعه  درهم   77،220
2020/10/17 وحتى متام ال�سداد وكلفتها  من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل بتاريخ   %12
بالوفاء بكامل املبلغ ، و حيث تعتزم الدائنة ا�ست�سدار اأمرا بالأداء لذلك التنبيه واخطار املدين 

بالوفاء بقيمة الدين ، مع حتميل املدين كافة ر�سوم وم�سروفات التقا�سي. 
وتنبه على املدين بالعلم. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اإعالن عديل بالن�سر
رقم )2021/8292(

مقدم من املنذر / حممد ح�سن حممد ال�ستاد احلمادي – اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اإليها/ مرمي �سعيد غامن �سعيد احلزمي - اإماراتية اجلن�سية

اأبوظبي  م�سرف  على   500046 رقمي  ال�سيكني  وتوقيع  ب�سحب  اإليها  امليينييذر  قامت  واأن  �سبق  اأنييه  مبييا 
الإ�سلمي مببلغ 550،000 درهم و000104 على بنك اأبوظبي الوطني مببلغ 750،000 درهم من 

ح�سابها �سلمته للمنذر امل�ستفيد منهما اإل اإنهما ارتدا دون �سرف.
لذلك يخطرك املنذر مبوجب الإنذار العديل امل�سدق لدى الكاتب العدل رقم 8292/2021. مبحاكم 
دبي بتاريخ 10/10/2021 ب�سرورة الوفاء له بقيمة ال�سيكني املبني اأعله مببلغ 1،300،000 درهم 
اأق�ساها  التام خلل مهلة  ال�سداد  02/12/2019 وحتى  تاريخ  من  9% �سنوياً  القانونية  الفائدة  مع 
خم�سه اأيام من تاريخ ن�سر الإنذار واإل �سي�سطر املنذر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقه مبا فيه اإقامة الدعوى الق�سائية واأمر الأداء للمطالبة بذلك املبلغ وفوائده القانونية مع حتميلك 

كافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اإعالن عديل بالن�سر
رقم )2021/8293(

مقدم من املنذر / حممد ح�سن حممد ال�ستاد احلمادي - اإماراتي اجلن�سية
– اإماراتية اجلن�سية ب�سفتها مالكة املوؤ�س�سة الفردية عود  اإليها/ مرمي �سعيد غامن �سعيد احلزمي  املنذر 

الرمي لت�سميم الزياء - رخ�سة رقم 65389 �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان.
مبا اأنه �سبق واأن قامت املنذر اإليها ب�سحب وتوقيع ال�سيك رقم 500065 على م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي 

مببلغ 200،000 درهم من ح�سابها �سلمته للمنذر امل�ستفيد منه اإل اإنه ارتد دون �سرف .
لذلك/ يخطرك املنذر مبوجب الإنذار العديل امل�سدق لدى الكاتب العدل رقم 8293/2021 مبحاكم 
دبي بتاريخ 01/10/2021 ب�سرورة الوفاء له بقيمة ال�سيك املبني اأعله مببلغ 200،000 درهم مع 
الفائدة القانونية 9% �سنوياً من تاريخ 02/10/2019 وحتى ال�سداد التام خلل مهلة اأق�ساها خم�سه 
اأيام من تاريخ ن�سر الإنييذار واإل �سي�سطر املنذر اإىل اتخاذ كافة الإجييراءات القانونية التي حتفظ له حقه 
اإقامة الدعوى الق�سائية واأمر الأداء للمطالبة بذلك املبلغ وفوائده القانونية مع حتميلك كافة  مبا فيه 

الر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0000407 يف  الدعوى رقم

اإىل  املحكوم عليه زهرة حممود حممد العنوان: 861575
املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2018/08/13 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعله
ل�سالح موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( – اخللف القانوين ملوؤ�س�سة العقارات ال�ستثمارية،

بالتايل :حكمت املحكمة ب�سحة التعاقد املربم بني الطرفني بتاريخ 2008/4/30 والزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة واثنني وثلثني الف وخم�سمائة واثنني درهم )432،502 
والفائدة  بعجمان   A1 درهم ( باقي ثمن الوحدة ال�سكنية رقم 90206 مب�سروع �سيتى تاورز برج
حتى   2018/02  11 يف   الق�سائية  املطالبة  تيياريييخ  5% ميين  بن�سبة  املبلغ  هييذا  عيين  القانونية 
ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست باقي الطلبات. حكما قابل 

لل�ستئناف خلل املدة القانونية  30  يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2016/ M0002338 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه/ حممد راميز روؤوف على العنوان : 727188
يف  املحكمة  هييذه  عليك  حكمت  قييد   2017/01/18 بييتيياريييخ  بيياأنييه  علما  نحيطكم 
ب�سفتها  ال�ستثمارية  العقارات  موؤ�س�سة   / ل�سالح  اأعييله   بالرقم  املييذكييورة  الدعوى 
املالكة ملوؤ�س�سة عقار بروبرتز. بالتايل : حكمت املحكمة :- باإلزام املدعى عليه اأن يوؤدي 
تاريخ  من   %5 قدرها  قانونية  وفييائييدة  درهييم   391303 مبلغ  املدعية  للموؤ�س�سة 
املطالبة احلا�سل يف 2016/11/16 وحتى متام ال�سداد مع ت�سلمه الوحدة ال�سكنية 
رقم )813 - )مب�سروع عجمان ون - برج رقم )10 ، )واألزمته الر�سوم وامل�ساريف 
وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة . حكما قابل ً لل�ستئناف خلل املدة القانونية  

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.   30
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2017/ M0001903 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ايهم الريحاوي
يف  املحكمة  هييذه  عليك  حكمت  قييد   2017/11/28 بييتيياريييخ  بيياأنييه  علما  نحيطكم 
– اخللف  )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�س�سة  ل�سالح  اأعييله  بالرقم  املييذكييورة  الدعوى 
القانوين ملوؤ�س�سة العقارات ال�ستثمارية، بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري  - 
باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة و�سبعة وخم�سني الف و�ستمائة 
1108 مب�سروع  رقم  ال�سقة  ثمن  باقي  درهييم(   457.363( درهييم  و�ستة وثلثني 
5% من  بن�سبة  املبلغ  هييذا  القانونية عن  والفائدة  بعجمان   C  1 بييرج  تيياورز  �سيتى 
اأتعاب  التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل  ال�سداد  الق�سائية حتى  املطالبة  تاريخ 
 30 القانونية  املدة  املحاماة ورف�ست باقي لطلبات.  حكما ً قابل لل�ستئناف خلل 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0002369 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه حممد وجد الدين، العنوان: 811302
يف  املحكمة  هييذه  عليك  حكمت  قييد   2017/11/27 بييتيياريييخ  بيياأنييه  علما  نحيطكم 
– اخللف  )عقار(  عجمان  عقارات  موؤ�س�سة  ل�سالح  اأعييله  بالرقم  املييذكييورة  الدعوى 
القانوين ملوؤ�س�سة العقارات ال�ستثمارية، ن�سرين وجد،  بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة 
ح�سوري باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ )469،800 درهم( اربعمائة 
وت�سعة و�ستني الف وثمامنائة درهم والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة 5%من 
اأتعاب  التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل  ال�سداد  الق�سائية حتى  املطالبة  تاريخ 
املحاماة ورف�ست باقي الطلبات. حكما” قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية  30  

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2016/ M0002579 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه مزكان نظري
حتيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/10/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اأعله ل�سالح موؤ�س�سة العقارات ال�ستثمارية، بالتايل 
: قرار القا�سي : حكمت املحكمه بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعيه مبلغ 
املطالبة  تاريخ  5%من  بواقع  عنه  القانونيه  والفائده  درهييم   384210
الق�سائية وحتى متام ال�سداد و الزمتها بامل�ساريف و خم�سمائه درهم مقابل 
اتعاب املحاماه. حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  121/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع الدعوى : طلب من قا�سي التنفيذ المر باحلجز على العقارين رقمي 955 و 1708 منطقة جبل علي - دبي �سامل كافة حقوق المتياز 
التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�سدة للطالب بذمة املطلوب �سده والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني - فرع دبي   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني - �س ب 
وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن    -  1366976169 مكاين  رقم   2979

املطلوب اإعلنه : عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي  
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة راأ�س اخلور ال�سناعية 3  - بجانب دوار تقاطع �سارع ندى احلمر مع �سارع املنامة D62 - بجانب فرع هيئة الطرق 
واملوا�سلت - قطعة رقم 305 - 614 - هاتف رقم 043297777 - فاك�س 043298989 �س ب 7757 - دبي - 0504599990 - 

abdullah@mohsen.com
�سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/10/20 املوافق  الربعاء  يوم  اأنييه يف   : الإعييلن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  )ار�س وما عليها من بناء مبنطقة جبل علي الوىل - رقم الر�س 4102- امل�ساحة : 224 - 

مرت مربع - مببلغ وقدره )1،900،000.00 درهم( - ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ، 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  121/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع الدعوى : طلب من قا�سي التنفيذ المر باحلجز على العقارين رقمي 955 و 1708 منطقة جبل علي - دبي �سامل كافة حقوق المتياز 

التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�سدة للطالب بذمة املطلوب �سده والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني - فرع دبي   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني - �س ب 

وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن    -  1366976169 مكاين  رقم   2979
املطلوب اإعلنه : عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة راأ�س اخلور ال�سناعية 3  - بجانب دوار تقاطع �سارع ندى احلمر مع �سارع املنامة D62 - بجانب فرع هيئة الطرق 
واملوا�سلت - قطعة رقم 305 - 614 - هاتف رقم 043297777 - فاك�س 043298989 �س ب 7757 - دبي - 0504599990 - 

abdullah@mohsen.com
�سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية  الثلث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/10/20 املوافق  الربعاء  يوم  اأنييه يف   : الإعييلن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  )ار�س وما عليها من بناء مبنطقة جبل علي الوىل - رقم الر�س 4102- امل�ساحة : 224 - 

مرت مربع - مببلغ وقدره )1،900،000.00 درهم( - ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ، 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2016/ M0002590 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه عبد النا�سر احمد
هذه  عليك  حكمت  قييد   2017/10/30 بييتيياريييخ  بيياأنييه  علما  نحيطكم 
العقارات  موؤ�س�سة  ل�سالح  اأعيييله  بالرقم  املييذكييورة  الييدعييوى  يف  املحكمة 
يوؤدي  بيييان  عليه  املييدعييى  بييالييزام  املحكمه  حكمت   : بييالييتييايل  ال�ييسييتييثييمييارة، 
للمدعيه مبلغ 269210 درهم والفائده القانونيه بواقع 5% من تاريخ 
األزمته بامل�ساريف و خم�سمائة  ال�سداد و  املطالبة الق�سائية و حتى متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 

من اليوم التايل لن�سره. اعتبارا  يوما   30
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ميم للتجارة - �ض ذ م م 
العنوان : قطعة ار�س رقم تي بي 070607 جممع ال�سناعات الوطنية دبي - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   873629  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حمييدودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  1479734 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/5/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/5/20
�شركة قايد لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد 
04/4215777  فاك�س :  زوهييري كيد زوهييري بيديف - اخلليج  التجاري - هاتف : 
خلل  وذلييك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   06/5448819

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �شركة قايد لتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف 
- اخلليج  التجاري - هاتف : 04/4215777  فاك�س : 06/5448819 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
قرار  وذلييك مبوجب  م م   ذ  �ض   - للتجارة  ميم  لت�سفية  اأعيييله  املييذكييور 
حماكم دبي بتاريخ  2021/5/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2021/5/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
MOJAU_2021- 0025755 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعلن بالن�سر

ليكن معلوميا للجميع باأن ال�سيد : حمد �سلطان العوي�س – المارات اجلن�سية - يرغب يف البيع والتنازل 
عن جزء من ح�سيته بن�سبة )49%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : ح�سني جوزر 
جوزر ا�سغر علي برداوال برداوال - هندي اجلن�سية ، يف املوؤ�س�سة الفردية امل�سماه )املوؤ�س�سة الفنية للمعادن( 

والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم ) 3323 ( ، 
مت   • فييرع ل�سركة حملية(   ( اىل )  القانوين من )موؤ�س�سة فردية  ال�سكل  • مت تغيري   : اأخييرى  تعديلت 
• مت  – فرع ال�سارقة (   تغيري ال�سم التجاري من )املوؤ�س�سة الفنية للمعادن( اىل )الفنية للمعادن ذ م م 
تغيري الن�ساط من )�سناعة ادوات الرباط ولوازمها ، الطلء باملعادن ، ت�سكيل املعادن( اىل )�سناعة الرباغي 
وامل�سامري اللولبية وال�سواميل واملنتجات امللولبة املماثلة(. وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
MOJAU_2021- 0025832 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ميلك  اجلن�سية  – اماراتي  الكتيبي  بالعامري  �سيامل  متعب  حممد   : ال�سيد  اأن  حيث 
الرخ�سة جتارية )بقالة ريف الذييد ( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب 
رخ�سة رقم )116295( حيث ان ال�سيد : حممد متعب �سامل بالعامري الكتيبي - 
التجارية  الرخ�سة  يف  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اماراتي 
))بقالة ريف الذيد(( البالغة )100%( اإىلال�سيدة : �سومى اخرت جهانكري مريدها 
- بنغلدي�سية اجلن�سية ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر، وعملبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتييادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ال�سبل  اتباع  عليه  ذلك  على  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العييلن  هذا  تاريخ  ا�سبوعني من 

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
MOJAU_2021- 0025678 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيدة / حممد ابو ال�سيد بن حممد ايوب علي – بنغلدي�سي 
اجلن�سية اأرغب يف التنازل عن كامل ح�ستي البالغة )50%( اإىل ال�سيدة / حممد ربيع 
احل�سني حممد عبداملالك - بنغلدي�سي اجلن�سية لت�سبح ن�سبتها )50%( ، يف الرخ�سة 
باإ�سم ))�سالون ديرة دبي للحلقة(( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم 
: )544559(، • خروج �سريك / �سركاء، و دخول اآخر / اآخرين، وعملبن�س املادة )14( 
2013 يف �سان الكاتب العدل.  فقرة )5( من احكام  القانون الحتييادي رقم )4( ل�سنة 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 262
اجلن�سية  �سيكدير،  عبدال�سلم  �سيكدير  بابلو   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغلدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد 
لتجارة  الذهبي  الركن   ( الرخ�سة  يف  بنغلدي�س  اجلن�سية  م�سطفى،  ديلوار  حممد   :
املفرو�سات وال�ستائر( والتي تاأ�س�ست باأميارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )785593( 

ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية ، تعديلت اخرى : تغيري وكيل خدمات.
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

MOJAU_2021- 0025583 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اعلن بالن�سر
يف  يرغب   ، اأفغان�ستان  اجلن�سية:   - �سابري  الرحمن  حبيب   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: وحييد الرحمن وطن دو�ست 
تاأ�س�ست   ) امل�سلحة  النجارة  ملقاولت  �سربي  )حبيب  امل�سماه  الرخ�سة  يف  افغان�ستان   : اجلن�سية 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )739590( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 
�سربي  )حبيب  من  التجاري  ال�سم  تغيري   - خدمات  وكيل  تغيري  اخرى:  تعديلت  بال�سارقة، 
ملقاولت النجارة امل�سلحة ( لي�سبح )وحييد الرحمن ملقاولت النجارة امل�سلحة( - وعملبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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اعالن بالن�سر        
 5008/2021/60 امر اأداء 
اإعالن اأمر اأداء بالن�شر - اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سعود م�سعود حممد م�سبح  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :الروعة لتاجري ال�سيارات

وميثله:حممد مبارك را�سد �سامل الغفلي 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/16   بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )41000( درهم احدى واربعني الف درهم - والفائدة القانونية 
بالنفاذ  �سمول احلكم  ال�سداد مع  ال�ستحقاق يف:2016/2/7 وحتى متام  تاريخ  اعتبارا من   %5
املعجل بل كفالة 2- برف�س طلب التعوي�س والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ ثلثمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العلن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7203/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3304/2021 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )133.986( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ايبكو للزيوت - فرع - �سركة ايبكو للم�ساريع ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اينوك مكتب 3 ملك �سركة برتول المارات 

- رقم مكاين1482076985 - هاتف:0566749977 - فاك�س:43724946 - �س.ب:13808. 
منفذ   : �سفته   - ذ.م.م  اجلاهزة  للخر�سانة  العربية  النم�ساوية  ال�سركة   -1  : اإعلنه  املطلوب 

�سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )133.986( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6024/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

بال�ستئناف  واملييعييدل  كلي  جتيياري   2020/226 رقييم  الييدعييوى  يف  اليي�ييسييادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل  درهييم   )4133245.53( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جتيياري  ا�ستئناف  رقييييم:2020/2850 

وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو . ليميتد

عنوانه:خارج الدولة وتعلن علي مكتب وكيلها القانوين احمد رم�سان وحليمة املرزوقي حمامون ، المارات 
، امارة دبي ، بردبي ، �سارع ال�سيخ زايد ، برج املنارة ، طابق 30 مكتب 3006 مكاين:2466586507. 

املطلوب اإعلنه : 1- �ساتي�س راجيندرا �سينغ راجيندرا �سينغ رام �سينغ - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4133245.53( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:23/2021/23 عمايل كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية العمالية الوىل رقم 34

مو�سوع الدعوى : قبول قيد الدعوى وت�سجيلها وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها رقم ال�سكوى العمالية:MB215471059AE ا�سدار 
ت�سريح عمل موؤقت للمدعية لكي تعمل حيث ان املدعيه لديها اطفال ول ت�ستطيع النفاق على نف�سها وعلى اطفالها ومل تعمل منذ فرتة 
طويله خوفا من خمالفة القوانني الغاء ت�سريح العمل وبطاقة العمل ال�سادرة من وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ، الزام املدعي عليهم 
بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ )20450( درهم وهو املبلغ الذي دفعته املدعية للمدعي عليهم بال�سافة اىل الفوائد القانونية 12% من 

تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/12/19 وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:ديلرا �ساكوفا

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - ور�سان الرابعة - ميدلوك�س تاور - الطابق 5 - �سقة رقم 509
املطلوب اإعلنه :  1- الرمال ال�سبع للخدمات الفنية  -  �سفته : مدعي عليه 

ال�سكوى  رقييم  لنظرها  جل�سة  اأقييرب  وحتديد  وت�سجيلها  الييدعييوى  قيد  قبول  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد    : الإعيييلن  مو�سوع 
العمالية:MB215471059AE ا�سدار ت�سريح عمل موؤقت للمدعية لكي تعمل حيث ان املدعيه لديها اطفال ول ت�ستطيع النفاق 
على نف�سها وعلى اطفالها ومل تعمل منذ فرتة طويله خوفا من خمالفة القوانني الغاء ت�سريح العمل وبطاقة العمل ال�سادرة من وزارة 
املوارد الب�سرية والتوطني ، الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ )20450( درهم وهو املبلغ الذي دفعته املدعية للمدعي 
عليهم  املدعي  الييزام  التام  ال�سداد  وحتى   2020/12/19 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  الفوائد  اىل  بال�سافة  عليهم 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/10/14  ال�ساعة 11.30 �س يف القاعة رقم )2( 
الطابق الثاين لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل ، بعدم اخت�سا�سها قيميا بنطر الدعوى واحالتها بحالتها اىل الدائرة الكلية باملحكمة العمالية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 282/2021 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليهما/ 1- اتلنت�س لل�سرافه 2- �سركة �سي لنك للتجارة العامة ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :ادم مريغني حممد احمد 
وميثله : ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار 

ادم  املذكورة اعله ل�سالح/  الدعوى  بتاريخ  2021/6/3  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
مريغني حممد احمد الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعيني مبلغ وقدره )1.090.929.50( 
درهم مليون وت�سعني الف وت�سعمائة ت�سعة وع�سرين درهم وخم�سني فل�سا - مع الفائدة التجارية بواقع %5 
من تاريخ قيد الدعوى احلا�سل يف 2021/1/21 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اعالن قرار بالتنفيذ        
                  يف  الدعوى رقم:78/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع العقار اول:الذن بو�سع ال�سيغية التنفيذية على عقد الرهن - ثانيا:ا�سدار المر 
باحلجز التنفيذي على ال�سقة رقم 1010 الطابق العا�سر مبنى مارينا بينكال - منطقة مر�سى مارينا - امارة دبي - متهيدا 
لنزع ملكيتها والذن بالبيع باملزاد العلني وفقا لجراءات القانون وفاء للدين امل�ستحق يف ذمة املنفذ �سده يف حدود املبلغ 
الغري م�سدد من قيمة الرهن البالغ مقداره )644.253.44( �ستمائة واربع واربعون الفا ومائتان وثلث وخم�سون درهما 
واربع واربعون فل�سا - مبوجب عقد الرهن التاأميني من الدرجة الوىل امل�سجل ر�سميا ل�سالح البنك املدعي - ثالثا:الزام 

املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب التنفيذ:م�سرف اأبوظبي ال�سلمي

خلفان  املحامي  بوكالة  ابوظبي  �ييس.ب:313  املركزي  امل�سرف  بجوار  الرئي�سي  املركز  البطني  حي  ابوظبي  عنوانه:امارة 
الكعبي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 الطابق 2 رقم 204 - وميثله:خلفان 

غامن �سعيد خلفان الكعبي
املطلوب اإعلنه :  1- �سمري اأنور انور عزيز خان خان  -  �سفته : منفذ �سده    

مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن نوع )نوع العقار �سقة �سكنية - املنطقة مر�سى 
دبي - رقم الر�س 54 - رقم املبنى 1- ا�سم املبنى مارينا بينكال - رقم الطابق 10 - رقم العقار 1010 - رقم املبنى 1 - امل�ساحة 
70.74 مرت مربع - كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة قدرها )644253.44( درهم خلل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اعله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية مع 

مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    

)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004086/ 
اإىل املحكوم عليه :  ال�سباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ ك ك
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة جلف ليمنار للتجارة �س.ذ.م.م 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 776382 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية     - �سركة مارلني �سوليو �سونز �سيب 
ماجنمنت ذ.م.م وميثلها قانونا الوك كومار بابو انالد �سارما

اأداء اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001596/ 
اإىل املحكوم عليه :  �سركة مارلني �سوليو �سونز �سيب ماجنمنت ذ.م.م وميثلها قانونا الوك كومار بابو انالد 

�سارما -   العنوان:عجمان - الرا�سدية - منطقة الب�ستان - بالقرب من مركز �سرطة املدينة ال�سامل
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة النجم ل�سناعه املركبات الكيماوية ذ.م.م وميثلها قانونا ن�سرين يو�سف اخرت 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 58710.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
/ اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة 
اإجراءات التنفيذ اجلربي  - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ابرايز للتجارة �ض.ذ.م.م  
�س.ذ.م.م  العمال  مركز  �سبا�س  ون  ملك   co-working  2 رقييم  مكتب   : العنوان 
رقم   - حميييدودة   م�سوؤولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل   - لل�ستثمار  دبييي  جممع   -
الرخ�سة : 662095 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1085962 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل 
ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/6 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  ال�شارد  املييعييني  امل�سفي  اإىل  الييتييقييدم  مطالبة 
الدارية العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�سيخ ح�سر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - 
القرهود - هاتف : 2555155-04 فاك�س : 2555151-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�شارد لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات الدارية
 العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�سيخ ح�سر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - 
هذا  مبوجب   04-2555151  : فاك�س   04-2555155  : هاتف   - القرهود 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله 
لت�سفية ابرايز للتجارة �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/10/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/6 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأعييله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

اأداء  اأمر   /  SHCFICICPL2021 /0006986 يف  الدعوى رقم

اىل املدعي عليه:اأيوب عي�س اإليا�س يحي المارات العربية املتحدة/اجلن�سية 
نعلمكم باأن املدعي/ ح�سيب حممد كل خان باك�ستاين/اجلن�سية  

بتاريخ:2021/9/12  انه  احلكم  للمطالبة  اأعله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر  الوراق  على  الطلع  بعد 
)ثمامنائة �ستة وت�سعون الف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا 

اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/10/7 م. 

املحكمة البتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:5360/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

واثنني  درهم مائتان  ب�سداد مبلغ )232.851.15(  املدعي عليها  بالزام  اداء  اأمر  ا�سدار   : الدعوى  مو�سوع 
وثلثون الف وثمامنائة وواحد وخم�سني درهم وخم�سة ع�سر فل�سا - مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ 

ا�ستحقاق الفواتري احلا�سل يف 2020/12/31 ح�سب اآخر فاتورة. 
املدعي:ال�سرعة لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - الغوير - ال�سارقة - �سارع الزهراء بناية داما�س 2000 - مبنى داما�س - 
�سقة الطابق اخلام�س - 546 - دوار الربيد املركزي - وميثله:رقية عبداحلي علي �سيد احمد الها�سمي

املطلوب اإعلنه :  1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
 - بيييتيييارييييخ:2021/8/22  البتدائية  دبييي  حمكمة  قييررت  فقد  اأداء  اأميير  ا�ست�سدار  :طلب  الإعيييلن  مو�سوع 
اول:انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
فل�سا  ع�سر  درهم وخم�سة  وواحد وخم�سني  وثمامنائة  الف  واثنني وثلثون  مائتان  درهم   )232.851.15(
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/12/31 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خلل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
الدعوى رقم 6341 ل�سنة 2021 جتاري كلي ال�سارقة

لدى حمكمة ال�سارقة البتدائية 
املرفوعة من:بنك اي �سي اي �سي اي املحدودة

�سد:1- جلف برتوكم �س.م.ح 2- بريريت جويل �سودهري جويل 3- ا�سوك كومار جويل 4- �سودهري 
جويل بن �سنكر لل جويل 5- منان قل اأ�سوك قل )معلنني بالن�سر(

، املدعي عليه الثاين/ بريريت جويل �سودهري جويل  املدعي عليها الوىل/ جلف برتوكم �س.م.ح 
لل  �سنكر  بن  جويل  �سودهري  الييرابييع/  عليه  املدعي   ، جويل  كومار  ا�سوك  الثالث/  عليه  املدعي   ،
جويل ، واملدعي عليه اخلام�س/ منان قل اأ�سوك قل ، مدعون للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
الثنني  يييوم  �سباحا   10:00 ال�ساعة  متييام  يف  عييقييده  املييقييرر  )امل�سرفية(  اخليييربة  لجتماع  معتمد 
املييوافييق:2021/10/18 - ال�ساعة  املييوافييق:2021/10/18 وفقا للتفا�سيل املبينة اداناه:اليوم الثنني 
10:00 �سباحا ، مقر اخلبري الكائن يف ال�سارقة - منطقة مويلح - �سارع املدينة اجلامعية - بناية 

رقم 976 - مكتب رقم 202 - للتوا�سل هاتف رقم:0501663444
اخلبري/يون�س علي املال 
ع�سو الدائرة التجارية الكلية امل�سرفية 

اعالن  بالن�سر

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن بالن�سر 

 4984/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة تريو بارتنري�س ملقاولت البناء ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة اأك�سن العاملية خلدمات احلفر و�سفط املياه ذ.م.م 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )91662( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اعالن حكم بالن�سر        
         يف  الدعوى رقم 2021/258 جتاري م�سارف جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- اقبال ابراهيم بيبال  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : دمي للتمويل ذ.م.م - دنيال للتمويل ذ.م.م �سابقا
وميثله : يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهلوي 

اعله  املييذكييورة  الييدعييوى  يف    2021/9/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بييان  نعلنكم 
ل�سالح/ اقبال ابراهيم بيبال بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )90.427.65( درهم 
ت�سعون الف واربعمائة و�سبعة وع�سرون درهم وخم�سة و�ستون فل�س - والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2021/7/2 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:3353/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�سوع الدعوى : لئحة دعوى مطالبة ب�سداد مبلغ وقدره )100.001.91( درهم والفوائد القانونية %5 

من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:الدقة ل�سناعة العمال املعدنية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - را�س اخلور - بردبي - �سارع را�س اخلور ال�سناعية 2- مبنى ملك موؤ�س�سة 
دبي العقارية - �سقة م�ستودع رقم 1

املطلوب اإعلنه :  1- �سركة تريازو دبي ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/9/19 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�سالح/ الدقة ل�سناعة العمال املعدنية ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائة 
احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تيياريييخ  ميين   %5 بييواقييع  القانونية  والييفييائييدة  فل�سا(  وت�سعني  درهييم  واحييد  الييف 
حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2021/9/6 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اعالن انذار عدىل بالن�سر

رقم )8211/2021(
املخطر : ديفايند للمقاولت )�س. ذ. م. م(

 - الر�ستماين  بناية   - الحتييياد  �ييسييارع   - بور�سعيد  – منطقة  – ديييرة  دبييي  اميييارة   : املختار  وعيينييوان حمله 
  00971506556111  -  00971506291419  : هيياتييف   506 مكتب   - اخليياميي�ييس  الييطييابييق 
اللكرتوين:  الييربيييد    0097142855573  : الييفيياكيي�ييس   -   0097142958000  : الر�يييسيييي 
رقم  الوكاله  مبوجب  العبدويل  ح�سن   / املحامي  بوكالة   alabdoolilawfirm@gmail.com

املحرر 2021/1/140751 بتاريخ 2021/6/26
وميثله يف التوقيع ال�سيد/ عبد الرحمن زملة مبوجب الوكالة 2017/102482 بتاريخ 2017/5/4

امارتية اجلن�سية حنيفية كيدية ابراهيم رحمه 
املخطر اليه : املنذر �سدها : 8 

املو�سوع :- مبا ان املخطر يخطركم ب�سداد 110329 درهم )مائة وع�سرة الف درهم وثلث مئة وت�سع 
وع�سرون درهم(خلل مهلة اأ�سبوع من تاريخه واعتبار هذا الخطار تكليفا لكم بالوفاء وفقا للقانون.  ويف 

حال تخلفكم عن ال�سداد فاننا �سنبا�سر الإجراءات القانونية بحقكم على م�سوؤوليتكم ونفقتكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
MOJAU_2021- 0025799 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعلن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد: وليد حممد على رباح - اجلن�سية: البحرين ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: ريان رام�سي رباح – اجلن�سية : 
كندا يف الرخ�سة امل�سماه )كندا لل�سناعات املعدنية( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
)511318( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديلت اخرى : تغيري ال�سكل 
القانوين من ) موؤ�س�سة فردية ( اىل )�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م( - تغيري ال�سم التجاري من 
) كندا لل�سناعات املعدنية ( لي�سبح )كندا لل�سناعات املعدنية ذ م م – �سركة ال�سخ�س الواحد (

2013 يف  وعملبن�س املييادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتييادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
MOJAU_2021- 0025758 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغلدي�س  اجلن�سية:  غنى،  �سياك  قيوم  حممد   / ال�سيد  بيياأن  للجميع  معلوميا  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن 40% من ح�سته البالغة %100 وذلك اىل ال�سيد / 
حممد راكيبول ح�سن، اجلن�سية : بنغلدي�س بالرخ�سة امل�سماه )دار البداع ل�سيانة 
ال�سادرة من   )758705( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باأميارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات( 
املادة  وعملبن�س  يوجد  ل  اخييرى:  تعديلت  بال�سارقه،   القت�سادية  التنمية  دائييرة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العييلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0005301 يف  الدعوى رقم

اإىل:  املحكوم عليه مونيا مبعروف،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعله  ل�سالح جاليجا جلوبال للخدمات اللوج�ستية �س.ذ.م.م 
تييوؤدى للمدعية مبلغا  - بالتايل:  ن�س احلكم - نامر بالزام املدعي عليها ان 
وثلثة  و�سبعمائة  ال  وت�سعون  مييائييتييان  )فييقييط  درهيييم  وقدره)290733( 
وثلثون درهم( والزمتها بالفائدة مبقدار5%�سنويا من تاريخ قيد الدعوى 
وحتي متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات. حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
اإعالن بالن�سر 

الدعوى رقم 3824 ل�سنة 2021 جتاري كلي ال�سارقة 
لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية 

املرفوعة من البنك العربي املتحد - فرع  �سد : 1- �سركة الو�سيطة الإمارات خلدمات التموين ذ 
م م )معلن بالن�سر(  2- رائد توما قو�سطندي يغنم - )معلن بالن�سر(  3- با�سل توما قو�سطندي 
يغنم - )معلن بالن�سر( - املدعي عليه الأول / �سركة الو�سيطة الإمارات خلدمات التموين ذ م م ، 
املدعي عليه الثاين : رائد توما قو�سطندي يغنم ، املدعي عليه الثالث : با�سل توما قو�سطندي يغنم 
، مدعون للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة )امل�سرفية( املقرر عقده يف 
ادناه  املبينة  2021/10/18 وفقا للتفا�سيل  املوافق  11.00 �سباحا يوم الإثنني  ال�ساعة  متام 
:  اليوم : الإثنني املوافق 2021/10/18 - ال�ساعة : 11.00 �سباحا  مقر اخلبري الكائن يف 
 )202( رقم  مكتب   )976( رقم  بناية   - اجلامعية   املدينة  �سارع   - مويلح  منطقة  ال�سارقة    :

للتوا�سل : هاتف رقم : 0501663444  
اخلبري/ يون�س علي املال 
ع�سو الدائرة التجارية الكلية امل�سرفية 

اإجتماع خربة 
العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/0018600

رقم  هويه  بطاقه  يحمل  اجلن�سية   م�سري   - ال�سعود  ابو  م�سباح  ال�سعود  ابو  عبداملنعم  م�سباح  املخطير/ 
هاتف رقم / 0508454322   - الرو�سه  بناية  النهده  ال�سارقة   / العنيوان   784198324187412

رقم  هويه  بطاقة  يحمل  م�سري   اجلن�سية   ، عبداللطيف  �سيد  ح�سن  حممد   / اإليه  املخطر 
784198354960373 العنيوان/ عجمان - الرا�سدية - ابراج اللوؤلوه بلوك )A 1( - �سقه708 - هاتف 

رقم / 0505060943
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 30000 درهم 

30000 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن  اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ  املخطر 
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية 
 2021/05/20 30000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق  000010 مببلغ  الر�سيد وبيانه كالتايل : ال�سيك رقم 
تاريخ  م�سي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  املدعي  اإن  وحيث  الوطني   اخليمة  را�س  بنك  على  وامل�سحوب 
مبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا    ، لذلك  جدوى،  دون  ولكن  وتكرارا  مرارا  الودية  واملطالبة  ا�ستحقاقه 
املديونية املذكور خلل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من 

ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0008551
784195764861910 وب�سفته املالك للرخ�سة امل�سماه  املخطير: جامي�س باري�س، اجلن�سية : ايطاليا، احمل بطاقة هوية رقم 
)باراي�س �ستيل )م،م،ح( ال�سادرة من املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة بالرقم 13590  العنوان : ال�سارقة – التعاون – ند ال�سبا – �سقة 

رقم 1002 - الهاتف : 00971567273771
) EASTERN INTERNATIONAL LLC  املخطر اإليهم: 1- �سركة ال�سرقية العاملية
اجلن�سية، هاتف رقم 0564124645 – 065255439  هندي  عبدالرزاق،  �سفوان  ال�سيد/   -2

 safwan@easternllc.ae :الربيد اللكرتوين
 065314027 – 0505056641 رقم  هاتف  اجلن�سية،  �سوري  احلمال،  غازي  ال�سيد/   -3

الربيد اللكرتوين: ghazi،hammal@easternllc،ae  - العنوان : ال�سارقة - �سارع الحتياد – بالقرب من م�سجد املاجد 
ليف - مبنى CITY GATE TOWER – طابق رقم 11 �سيدلية  يوجيد  املبنى  – نف�س 

مو�سوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 39،459،54 )ت�سعة وثلثون األف واربعمائة وت�سعة وخم�سون درهما واربعة وخم�سون 
فل�ساً فقط ل غري(

الوقيائيع : نتيجية التعامل التجاري بني املخطر و املخطر اليهم، قام املخطر بتحرير فاتورة للمخطر اليهم بتاريخ 2021/05/19 
واملبنية بيالو�سف ادناه. وقاموا بدفع جزء من القيمة الجمالية واملبلغ املتبقي هو 39،459،54 حيث انه مل يتم �سداده

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13363 بتاريخ 2021/10/11 
MOJAU_2021- 0025675 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
باك�ستان يرغب يف  ب�سكل، اجلن�سية:  : لعل حممد  ال�سيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / عبداملالك حاجي 
عبدالر�سول -اجلن�سية : باك�ستان بالرخ�سة امل�سماه )باب املليحية لتجارة العلف( 
تاأ�س�ست باأميارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )738538( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقه، تعديلت اخرى: ل يوجد. وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العلن  اقت�سى 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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اللويحة ال�شنية هي عبارة عن غ�شاء لزج عدمي اللون اأو اأ�شفر 
يت�شكل بني الأ�شنان وعلى طول خط اللثة، وهو ال�شبب الرئي�شي 
الأخرى.واإجمال،  الأ�شنان  وم�شاكل  اللثة  والتهاب  للت�شو�ض 
على  واحثثدة  �شن  على  مرئية  لويحات  لديهم  البالغني  ثلثي 
الأقل، ومعظمنا لديه نحو �شت اأ�شنان عليها طبقة من اللويحة 

ال�شنية.
روتني  لكن  يثثوم،  كل  الأ�شنان  على  ال�شنية  اللويحة  وتت�شكل 

الأ�شنان املنتظم وال�شامل ميكن اأن ي�شاعد على التخل�ض منها.

اللويحة  تنظيف  كيفية  عيين  "اإك�سربي�س"  موقع  ويك�سف 
.Dental Careو Colgate ال�سنية وفقا للخرباء يف
البلك  باأ�سماء  اأي�سا  )املعروفة  ال�سنية،  اللويحة  وتو�سف 
اأو  ال�سني  البيوفيلم  اأو  الييفييمييوي  البيوفيلم  اأو  امليييييكييروبييي 
بيوفيلم لوحة الأ�سنان اأو بيوفيلم البلك البكتريية(، باأنها 
طبقة من البكترييا املرتاكمة على الأ�سنان وميكن اأن تكون 

�سارة جدا.
ومعظمنا ياأكل الكربوهيدرات كل يوم، وهذه الأطعمة تغذي 

البكترييا وت�سبب يف اإفراز الأحما�س.
وهي   ، الأ�سنان  مينا  املنتجة  الأحما�س  ت�سعف  اأن  وميكن 
احلرارة  ودرجييييات  الت�سقق  ميين  اأ�سنانك  حتمي  الييتييي  امليييادة 

ال�سديدة واملواد الكيميائية.
وهذا يزيد من خطر الإ�سابة بالتجاويف واللتهابات املوؤملة 

مثل اخلراجات، كما اأنه يعطي الأ�سنان م�سحة �سفراء.
والطعام  اللعاب  يتحد  عندما  ال�سنية  اللويحات  وتييرتاكييم 

وال�سوائل وتلت�سق بني الأ�سنان وعلى طول اللثة.
ت�سبب  اأن  ميكن  ال�سنية  اللويحة  اأن  يف  ال�سبب  هييو  وهيييذا 
املراحل املبكرة من اأمرا�س اللثة والتهاب اللثة ورائحة الفم 

الكريهة.
وتت�سلب اللويحات ال�سنية وتتقل�س، ما يجعل اللثة تنتفخ 

وتنزف.
اأمييرا مهما لأنه ي�سمح  اإزاليية اللويحة ال�سنية كل يوم  وتعد 

بحماية ابت�سامتك و�سحة اأ�سنانك واحلفاظ عليها.
اخلطوات   - الأ�ييسيينييان  ميين  ال�سنية  اللويحة  تنظيف  كيفية 

الثلث اليومية:
وفقا ليColgate، فاإن اإزالة اللويحات ال�سنية اأمر ب�سيط 
"اإن التخل�س من  مع نظافة الفم اجليدة. وقال اخلييرباء: 
اأ�سطح  تنظيف جميع  �ييسييهييل.  الييلييزج  احليييييوي  الييغيي�ييسيياء  هيييذا 
الأ�ييسيينييان متييامييا، بييني الأ�ييسيينييان وحتييت خييط اللثة، ميكن اأن 
ي�ساعد يف اإزالة بقايا الطعام التي تغذي البكترييا. وعندما 
با�سم  اأي�سا  املعروف  اجلري،  اإىل  ال�سنية  اللويحات  تت�سلب 
لإزالته،  الأ�سنان  �سحة  اأخ�سائي  زيييارة  عليك  يجب  القلح، 

لأن الفر�ساة واخليط العادي لن يفعل ذلك".
وفيما يلي ثلث خطوات حا�سمة ملنع تراكم الرت�سبات.

نظف اأ�شنانك
اليييييوم على  بييالييفيير�ييسيياة مييرتييني يف  اأ�ييسيينييانييك  يييجييب تنظيف 
الأقل. وتن�سح Colgate بتنظيف الأ�سنان بالفر�ساة ملدة 

دقيقتني على الأقل ملنع تراكم البكترييا وت�سو�س الأ�سنان.
قويا  تنظيفا  اأو  كبريا  �سغطا  الأمييير  يتطلب  "ل  وت�سرح: 
اأ�سنان ذات  اإن ا�ستخدام فر�ساة  بالفر�ساة لإزالة الرت�سبات. 
الفلورايد  على  يحتوي  اأ�ييسيينييان  ومييعييجييون  ناعمة  �ييسييعييريات 
الرتاكم  اإزالييية  على  �سي�ساعد  بالفر�ساة  �سن  كييل  لتنظيف 

وبقايا الطعام".
الأ�سنان  الأ�سنان، مبا يف ذلك  اأ�سطح  ويجب تنظيف جميع 

الداخلية والأ�سرا�س املوجودة يف اآخر  فمك مبا�سرة.

غريرّ نظامك الغذائي
تذكر اأن البكترييا حتب الكربوهيدرات املوجودة يف احللويات 
اأو ال�سودا اأو الوجبات اخلفيفة، لذلك قد حتتاج اإىل مراقبة 

ما تتناوله ومتى تتناوله.
ويو�سح موقع Colgate: "اإن تقليل كمية هذه الأطعمة 
بالفر�ساة،  الأ�سنان  اإىل جنب مع تنظيف  وامل�سروبات، جنبا 
حتت  ال�سنية  اللويحات  على  للحفاظ  الأهييمييييية  بييالييغ  اأمييير 
اأو  ال�سكرية  وامليي�ييسييروبييات  الأطييعييميية  ميين  قييلييل   .. ال�سيطرة 

الن�سوية، وخا�سة الوجبات اخلفيفة".

اخليط
اأ�سنانك  بييني  التنظيف  اأن  اإىل   Colgate فييريييق  اأ�ييسييار 
وحتت خط اللثة اأمر بالغ الأهمية لإزالة الأغ�سية احليوية 
واللويحات وميكن اأن ي�ساعد يف منع التهاب اللثة وت�سو�س 

الأ�سنان.
اأنييواع من املنتجات التي �سيتم  "هناك عدة  وقييال اخلييرباء: 
اإليها.  الييو�ييسييول  ي�سعب  الييتييي  الأمييياكييين  تييلييك  يف  تنظيفها 
حول  التقليدي  الأ�ييسيينييان  تنظيف  خيط  ينحني  اأن  وميكن 

اأ�سنانك لتنظيف كل جانب من كل �سن".
اإىل ما بني  الأ�سنان  اأعييواد  ت�سل  اأن  "ميكن  الفريق:  وتابع 
الأ�سنان اإذا كان لديك تقومي الأ�سنان اأو اأي عائق اآخر اأمام 

ا�ستخدام خيط تنظيف الأ�سنان."

البالك امليكروبي طبقة من البكترييا ميكن اأن تكون �شارة جدا

ثالث خطوات يومية تخل�سنا من الرت�سبات على الأ�سنان

ويت�سبب ا�ستخدام ال�سجائر الإلكرتونية املحتوية 
على النيكوتني يف زيادة فورية يف تكوين جلطات 
ال�سغرية  الدموية  الأوعية  قييدرة  وتدهور  الييدم 
ارتفاع معدل  ف�سل عن  والتو�سع،  التمدد  على 
الييييدم، وفييقييا للدرا�سة  الييقييلييب و�ييسييغييط  �ييسييربييات 
 European Respiratory يف  املقدمة 
 Society International

.Congress
لتلك  م�سابهة  الآثيييار  هييذه  اإن  الباحثون  يييقييول 
ومع  التقليدية،  ال�سجائر  تدخني  ي�سببها  التي 
ال�ييسييتييخييدام طييويييل الأميييد، ميكن اأن تيييوؤدي اإىل 

نوبة قلبية اأو �سكتة دماغية.
الطبيب  ليييييتييييين،  غييو�ييسييتيياف  اليييدرا�يييسييية  وقيييييدم 
والباحث  هيل�سينغبورج  م�ست�سفى  يف  ال�سريري 
ال�سويد.  �ستوكهومل،  يف  كارولين�سكا  معهد  يف 
مع  مف�سلة  جتيييارب  وزميييييلوؤه  ليتين  واأجييييرى 

جمموعة من 22 امراأة ورجل ترتاوح اأعمارهم 
عر�سيني  مدخنني  كييانييوا  عييامييا  و45   18 بييني 

ولكنهم يتمتعون ب�سحة جيدة.
اأن  الباحثون  وجد  الختبارات،  نتائج  ومبقارنة 
حتتوي  التي  الإلييكييرتونييييية  ال�سجائر  ا�ستخدام 
التغيريات  ميين  جمموعة  خلق  النيكوتني  على 
اكت�سف  امل�ساركني.  لدى  املدى  ق�سرية  الفورية 
 23% بن�سبة  زيييادة  وفريقه  ليتينني  الدكتور 
15 دقيييييقيية، وعيييييادت اإىل  يف جتييلييط الييييدم بييعييد 

م�ستوياتها الطبيعية بعد 60 دقيقة.
�سربات  معدلت  يف  زييييادات  اأي�سا  هناك  وكانت 
قييلييب امليي�ييسيياركييني)ميين مييتييو�ييسييط 66 نييبيي�ييسيية يف 
الدقيقة(  يف  نب�سة   73 متو�سط  اإىل  الدقيقة 
زئبقي  ملم   108 متو�سط  )ميين  الييدم  و�سغط 

اإىل متو�سط 117 ملم زئبقي.
ووجد الباحثون اأن الأوعية الدموية للمتطوعني 

اأ�سبحت اأ�سيق موؤقتا بعد ا�ستخدامهم ال�سجائر 
الإلكرتونية املحتوية على النيكوتني.

ا�ستخدم  اأن  بييعييد  الييتيياأثييريات  هيييذه  ُتييلحييظ  مل 
املتطوعون ال�سجائر الإلكرتونية التي ل حتتوي 
على النيكوتني. ومن املعروف اأن النيكوتني يزيد 
يف  الأدرييينييالييني  مثل  الهرمونات  م�ستويات  من 
اجل�سم، والذي بدوره ميكن اأن يزيد من تكوين 

جلطات الدم.
اأن  اإىل  نتائجنا  "ت�سري  ليتينني:  الدكتور  وقال 
حتتوي  التي  الإلييكييرتونييييية  ال�سجائر  ا�ستخدام 
على النيكوتني له تاأثريات مماثلة على اجل�سم 
التاأثري  التقليدية. وهذا  ال�سجائر  مثل تدخني 
على جلطات الدم مهم لأننا نعلم اأنه على املدى 
انيي�ييسييداد وت�سيق  اإىل  يييييوؤدي  اأن  الييطييويييل ميييكيين 
النا�س  يعر�س  بالطبع  وهييذا  الدموية،  الأوعية 
وال�سكتات  القلبية  بيياليينييوبييات  الإ�ييسييابيية  خلييطيير 

الدماغية ".
وقال الربوفي�سور جوناثان غريف، رئي�س جلنة 
مكافحة التبغ التابعة جلمعية اجلهاز التنف�سي 
الأوروبية واأ�ستاذ طب اجلهاز التنف�سي للأطفال 
وطب البيئة يف جامعة كوين ماري بلندن، والذي 
الدرا�سة  هييذه  "ت�سري  الييدرا�ييسيية:  يف  ي�سارك  مل 
التي حتتوي على  الإلكرتونية  ال�سجائر  اأن  اإىل 
النيكوتني ميكن اأن جتعل اجللطات تت�سكل يف دم 
امل�ستخدمني وجتعل الأوعية الدموية ال�سغرية 
اأقل قابلية للتكيف. وهذه درا�سة �سغرية، لذلك 
نيييود اأن نيييرى املييزيييد ميين الأبيييحييياث تييدر�ييس هذه 

التاأثريات".
واأو�سح: "قد ي�ستخدم بع�س الأ�سخا�س ال�سجائر 
الإلكرتونية عند حماولة الإقلع عن التدخني 
هذه  ولكن  اآميينيية،  اأنييهييا  على  ت�سويقها  يتم  لأنييه 
اإىل الأدليية املتزايدة على الآثار  الدرا�سة ت�ساف 

و�سائل  وهناك  الإلكرتونية.  لل�سجائر  ال�سارة 
اأخرى للإقلع عن التدخني مبنية على الأدلة 
التنف�سي  اجلهاز  جمعية  بوا�سطة  بها  ويو�سى 

اأو  النيكوتني  ل�سقات  مثل   ،)ERS( الأوروبية 
الرئتني لرتكيزات  اإىل تعر�س  توؤدي  العلكة، ل 

عالية من املركبات ال�سامة".

ال�سجائر الإلكرتونية املحتوية على النيكوتني ت�سبب جتلط الدم و النوبة القلبية
اأظهرت درا�شة جديدة اأن ال�شجائر الإلكرتونية التي حتتوي على النيكوتني تت�شبب 

يف جتلط الدم، وجتعل الأوعية الدموية ال�شغرية اأقل قدرة على التكيف.



فــن عــربـــي

31
�شخ�شية )رامي( خرجت ب�شكل قوي

ح�سام اجلندي: حكاية )بالورقة والقلم( واقعية
اجلمهور يعاين من الكبت.. وم�شل�شالت الث10 حلقات جراأة من املنتجني 

اأنييا بحكاية  اإل  لييدورك يف م�سل�سل  الييبييداييية.. كيف جيياء الرت�سيح  • يف   
)بالورقة والقلم(؟

- الرت�سيح جاء من املوؤلف اأمني جمال هو من ر�سحني للمخرج حممد 
بكري، 

وبالفعل مت اختياري وبداأنا الت�سوير على الفور، ولكن �سورنا 
يوم واحد فقط مع املخرج حممد بكري ومنعته ظروف 

اإ�سابته بفريو�س كورونا ا�ستكمال مهمة الإخراج 
وب�سراحة  الإخيييراج،  عرابي  اأ�سامة  ليتوىل 

وا�ستمتعنا  مبدعني  خمييرجييني  الثيينييان 
بالعمل معهم جدا.

يف  للم�ساركة  موافقتك  �سبب  ما   •
احلكاية؟

العمل  على  موافقتي  �سبب  احلقيقة  يف 
ويناق�س  اجييتييميياعييييية  احلييييدوتييييه  اأن  هيييو 

ق�سايا مهمة، بالإ�سافة اإىل طريقة كتابة 
ال�سيناريو الذي جعل كل امل�ساركني بالعمل 

اأبطاله،
 فبالن�سبة يل اأنا بطل حدوتي وهي زوج وزوجته 

�سوًيا يف  التي ج�سدتها يا�سمني �سمري ونتعامل 
حياة زوجية بحتة، ولكن هذا الزوج يرف�س فكرة 

م�ساركة �سريك حياته يف اتخاذ اأي قرار،
الأول والأخييييري، مما  الييقييرار  كييان هييو �ساحب   بعدما 

جعله ي�سعر بالرنج�سية، 
بالثقل  و�سعوره  واإهماله  بزوجته  ال�سعور  وعدم 

الييييدور يلعب على  فيياأ�ييسييبييح  جتيياهييا، 
النف�سية، وموؤلفي العمل 

حميييييييميييييييد ابيييييييو 
الييييي�يييييسيييييعيييييد 

وانا  �سديدة،  بحرفية  كتابته  ا�ستطاعوا  جمال  واأميييني  ي�سري  و�سريف 
جعل  ممييا  مفاتيحها  ومييعييرفيية  ال�سخ�سية  ميين  اأمتييكيين  اأن  ا�ييسييتييطيياعييت 

ال�سخ�سية واقعية وموجودة بن�سبة %80 مبعظم البيوت امل�سرية.

رامي؟ ل�سخ�سية  ح�سرت  • كيف 
- �سخ�سية رامي تركيبتها تركيبة عادية 
وعمل  تخرج من جامعته  �ساب  وهييي 

يف مكان ما، 
عائلة  ميييين  اأنييييييه  اإىل  بيييالإ�يييسيييافييية 
حميييييييرتمييييييية وحميييييييبييييييية لييييلييييخييييري، 

و�ساعدوه يف حياته املهنية،
بداية  العمل  وتبداأ ق�سته يف   
ميييين فتاة  مييييتييييزوج  اأنيييييييه  ميييين 
ولكنها  وجييميييييليية  حمييرتميية 
نزوله  عييلييى  تييلييومييه  دائيييًميييا 
باأن  لأ�ييسييدقييائييه وتييطييالييبييه 
يييجييليي�ييس مييعييهييا لأنيييهيييا ترى 
تبداأ  وهنا  لها،  الأولييوييية  اأن 
الطويل  املييدى  فعلى  امل�سكلة 
بالختناق  ي�سعر  اليييزوج  يجعل 
م�ساحته  ليييييه  يييييكييييون  اأن  وييييييرييييييد 

ال�سخ�سية، 
البداية  يف  اجليييميييهيييور  يييفييهييمييه  وليييكييين 
بييييياأنيييييه �يييسيييخييي�يييس نيييرجييي�يييسيييي واأنييييييييياين، 
فاحلقيقة كان �سراع ممتع 
ليييلييي�يييسيييخييي�يييسييييييية، 

التي تقع يف م�سكلة البتزاز  اآخر وهي �سقيقته  واأن هناك �سراع  خا�سة 
تركيبة  ال�سخ�سية  اأن  اأعترب  لذلك  ي�ساعدها،  اأن  يحاول  وهييو  والهاكر 

خرجت ب�سكل قوي.

الت�سوير؟ كوالي�س  اأجواء  كانت  • كيف 
- �سعيد جًدا مل�ساركتي يف هذا العمل والتعاون مع جنوم حمرتمني وعلى 
خلق، ومع �سركة اأروما التي حر�ست على توفري كل الإمكانيات اللزمة 

خلروج العمل على اأكمل وجه،
التعاون،  وروح  والتفاهم  بيياحلييب  مليئة  العمل  كوالي�س  وكييانييت   
وعلى  يفعل  ما  يدركان  العمل مع خمرجان  وعملت خلل 
اأعييلييى ميي�ييسييتييوى ميين اخلييلييق والييتييفيياين يف الييعييمييل و�سعرت 

بالرتياحية معهم وهما حممد بكري واأ�سامة عرابي،
 اأما الفنيييييانة ي�سيييييييرا فهي فنيييييييانة جميلييية وان�سيابية، 
واأوجييييييه ال�سكر لكل فريق العمل �سواء اأمام الكامريا 
يوؤمييييين  الييذي  جميييييال  اأميييييني  واملييوؤلييف  خلفها  اأو 
مبييوهييبييتييي ويييحيير�ييس دائيييًميييا عييلييى تيير�ييسيييييحييي يف 

الأدوار املنا�سبة.

الأفعال؟ ردود  يف  راأيك  • ما 
- ب�سراحة ردود الأفعال كانت قوية واأ�سعدتني 
�ييسيياركييت يف م�سل�سل  حيييييث  وتييفيياجييئييت  بيي�ييسييدة، 
يعر�س  اأجيييزاوؤه وظل  الييدم( بجميع  )�سل�سال 
اأعيييييوام، ولييكيين مل يييلقييى نف�س ردود   4 مليييدة 

الأفعال من جهة الكاركرت، 

حيث كانت �سخ�سية )رامي( م�ستفزة مما جعل اجلمهور ينهال بال�ستائم 
عليه يف خمتلف ال�سفحات، 

من  يعانوا  اأنهيييييم  اأكييدوا  ال�سيييييدات  من  كبرية  قاعدة  هناك  واأن  خا�سة 
اأزواجهيييييييم املت�سييييييييابهني مع �سخ�سية رامي ويف املقابل هناك من يعلق باأن 
الزوجة واجب عليهيييييييييا اأن تهتم باأمور املنزل وترتك م�ساحة لزوجها مما 
اأن هناك كبت كبري من  اأبواب للمناق�سات وت�سارب الأراء، فوجدت  فتح 

اجلمهور ويعانوا من هذه امل�سكلة.

على  ق�سة  من  اأكرث  ت�سم  التي  امل�سل�سلت  حكايات  تاأثري  ترى  • كيف 
اجلمهور؟

- �سعيد جًدا لجتاه �سركات الإنتاج لهذه النوعية من الدراما التلفزيونية 
والتي اعتربها دراما حياتية،

تنبيه  تعترب  اأنييهييا  اإىل  بييالإ�ييسييافيية  ور�ييسيياليية،  هييدف  ولييهييا  فيها م�سمون   
املعتادة والتي تربينا  القيم واملباديء والأخييلق  للمجتمع للحفاظ على 
والتج�س�س  واليي�ييسييرقيية  والتنمر  اجلييرائييم  ارتييكيياب  عيين  والبييتييعيياد  عليها، 

وغريها من الق�سايا ال�سائكة.

حلقات؟ وع�سر  اخلم�س  م�سل�سلت  يف  راأيك  • ما 
فاأراها  املجتمع  املنتجني وخطوة مهمة جًدا ل�سالح  اأجدها جييراأة من   -
اأنها تعمل على جتديد الأفكار املجتمعية التي تنحرف عن مبادءها كما 

ذكرت من قبل،
 بالإ�سافة اإىل اأنها تتيح الفر�س ملعظم الفنانني للم�ساركة يف اأعمال فنية 
خمتلفة وهادفة، وخروج وجوه جديدة وجنوم �ساعدة، لذلك �سعيد بهذه 

اخلطوة.

اأن يلفت الأنظار ويحقق جناح كبري مب�شاركته يف  ا�شتطاع الفنان ح�شام اجلندي 
امل�شتهرت بزوجته  الزوج  حكاية )بالورقة والقلم(، وذلك بتج�شيده دور )رامي( 
ويهملها حتى يعود لر�شده بنهاية احلكاية ويتم�شك ويهتم بها، مما لقى اإ�شادات 

اجلمهور ب�شبب متكنه من جت�شيد الدور ب�شدق ودقة �شديدة.
 )ح�شام( ك�شف يف هذا احلواره عن كوالي�ض م�شاركته يف م�شل�شل )اإل اأنا( وراأيه 
يف ردود الأفعال، ويف م�شل�شالت التي ت�شم حكايات مكونة من خم�ض حلقات كما 

حتدث عن اأعماله الفنية املقبلة..

اأكيييد الييفيينييان اأحييمييد �ييسيياكيير عبد 
الييلييطيييييف حيير�ييسييه عييلييى تقدمي 
موهبته  تيييربز  خمتلفة  اأدوار 
وقييييدراتييييه الييفيينييييية، لفيييتيييا اإىل 
اأنيييييه ييي�ييسييعييى حيياليييييا مييين خلل 
تقدمي  اإىل  وال�سينما  الييدرامييا 
منطية  وغيييري  خمييتييلييفيية  اأدوار 
ب�سكل  اإمكانياته  فيها  لتخرج 
النمطية  اليي�ييسييورة  عيين  مييغيياييير 
التي يعرفها عنه اجلمهور ولن 
اأدوار  تقدمي  يف  نف�سه  يح�سر 

ال�سر.
عبد  �ييييسيييياكيييير  اأحييييييمييييييد  وقييييييييييال 
اللطيف- يف ت�سريحات لوكالة 
"اإنني  الأو�ييسييط:  ال�سرق  اأنييبيياء 
اأدواتي  واأمتلك  التمثيل  اأع�سق 
واأحب اأن اأوظفها خلدمة الدور 
اأن  اإىل  م�سريا  اأج�سده"،  الييذي 
عوي�س"  "حممد  ال�سابط  دور 
م�سل�سل  يف  جيييي�ييييسييييده  الييييييييذي 
م�ساركاته  اآخيير   "2 "الختيار 
يف اليييدراميييا كيييان حتييديييا كبريا 
بيياليينيي�ييسييبيية لييييه، خييا�ييسيية يف ظل 
اعييتييييياد اجلييمييهييور عييلييى ظهوره 
يف منط حمدد من الأدوار التي 
الطيبة،  ملحمها  على  يغلب 
ومل يكن قدم اأدوارا لل�سر بعمق 
اإىل  ميي�ييسييواره، لفتا  مييدار  على 

اختاره  ميمي،  بيرت  املخرج  اأن 
لأداء تلك ال�سخ�سية وهو يعلم 
اإمييكييانييييياتييه جيييييدا وراهيييين على 

جناحه.
جاهدا  �سي�سعى  اأنييييه  واأ�يييسييياف 
خلل املرحلة املقبلة ل�ستثمار 
اليييييذي حققه  الييكييبييري  اليينييجيياح 
ال�سابط  �سخ�سية  بتج�سيده 
من  عوي�س"  "حممد  اخلييائيين 
تعطي  اأدوار  انيييتيييقييياء  خيييييلل 
لييه ميي�ييسيياحيية كييافييييية ليييييعييرب عن 
اإمييكييانيياتييه كييمييمييثييل، كييا�ييسييفييا عن 
اجتاهه اإىل ال�سينما من خلل 
�سينمائي  عييمييل  يف  ميي�ييسيياركييتييه 
جديد، يقوم بت�سوير م�ساهده 
حييياليييييييا، رافييي�يييسيييا الييكيي�ييسييف عن 
تفا�سيله احرتاما لن�س العقد 

املربم مع جهة الإنتاج.
وعييييين اإميييكيييانييييييية ميي�ييسيياركييتييه يف 
امليي�ييسييرح، قييال اأحييمييد �ساكر عبد 
يف  امل�ساركة  فكرة  اإن  اللطيف، 
عمل م�سرحي اأمر موؤجل متاما 
اأن امل�سرح يحتاج  حاليا، خا�سة 
لل�ستعداد  طييويييل  وقييييت  اإىل 
ف�سل  للربوفات،  والتح�سري 
عيين تيياأثييري اأزميييية كيييورونيييا على 
يح�سر  اليييذي  اجلييمييهييور  حجم 

العرو�س امل�سرحية.

فيما اأعلن املخرج امل�سري مروان حامد عن اأنه يعمل وفريق عمل فيلم )كرية واجلن(، 
على اإنهاء امل�ساهد املتبقية منه، ليدخل مرحلة املونتاج قريباً وحتديد موعد عر�سه، 
قال الفنان كرمي عبدالعزيز اإنه ي�سابق ومن معه الزمن للنتهاء من امل�ساهد 
ينتهي  اأيييام  وخييلل  املجر،  الأخييرية يف  قبل  املحطة  املتبقية، )وكانت 

الت�سوير بقيادة املخرج حامد(.
فيلم  يف  خمتلفة  �سخ�سية  )انييتييظييروا  واأ�يييسييياف: 
يييحييكييي اأييييياميييياً مييهييميية يف تيييارييييخ ميي�ييسيير، ومن 
وهو  حقيقية،  و�سخ�سيات  اأحيييييداث  خيييلل 
واأمتنى   ،1919 العام  ثييورة  عمل مهم عن 
اأن  اإىل  اإعييجيياب اجلييمييهييور(، لفييتيياً  اأن ينال 
النجوم  ميين  كييبييرية  نخبة  ي�سم  الييعييمييل 
عبدالعزيز  ال�سرف.وي�سارك  و�سيوف 
يف بييطييوليية )كيييييرية واجليييين(،كييييل من 
�سيد رجب،  اأحمد عز، هند �سربي، 
مالك،  اأحمد  عبدالر�سول،  عارفة 
نبيل وحممد  تيياميير  قييا�ييسييم،  عييلييي 
تاأليف  مييين  وهييييو  عييبييدالييعييظيييييم، 
�سركة  واإنيييييتييييياج  ميييييييراد،  اأحييييمييييد 

�سيرنجي.

كرمي عبدالعزيز : 
)كرية واجلن( اأحداث 

و�سخ�سيات حقيقية 

اأحمد �ساكر: لن اأح�سر نف�سي يف اأدوار ال�سر
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عالمات ت�سري اإىل النوع 
الثاين من مر�ض ال�سكري

اأحد  ال�سكري،  مر�س  من  الثاين  النوع  العاملية  ال�سحة  منظمة  تعترب 
الأمرا�س التي تقهر الإن�سان اأمام "كوفيد19-".

وي�سري الأطباء اإىل اأن امل�سابني باملر�س عادة ل يعلمون باإ�سابتهم. فكيف 
نحدد الإ�سابة بالنوع الثاين من مر�س ال�سكري؟ وكيف يوؤثر تطوره يف 

م�سار مر�س "كوفيد19-"؟
مر�س  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  اأغابكني  �سريغي  الدكتور  وي�سري 
لدى  الغذائي  التمثيل  عملية  يف  ا�سطراب  ي�ساحبه  مزمن  داء  ال�سكر، 
ال�سغار والكبار ونق�س الأن�سولني، ما ي�سبب ارتفاع م�ستوى الغلوكوز يف 

الدم. ويحذر من عواقب النوع الثاين لل�سكري.
ووفقا له، عواقب النوع الثاين ملر�س ال�سكري الأكرث انت�سارا، هي احت�ساء 
)�سعف  ال�سكري  ال�سبكية  واعييتييلل  الدماغية  واجللطة  القلب  ع�سلة 
مل�سار  احليياد  وال�سكل  الأطييييراف،  وبييرت  الكبد  والييعييمييى(، وق�سور  الييروؤييية 

الوفاة. اإىل  يوؤدي  وقد  "كوفيد19-"، 
وي�سيف مو�سحا، ازداد عدد امل�سابني بالنوع الثاين من ال�سكري خلل 
يف  معزول  "ال�سخ�س  الذاتية  العزلة  ب�سبب  اأول،  اجلائحة.وذلك  فرتة 
رغبة  عييدم  وثانيا،  الإجهاد".  و"ياأكل  التلفزيون  برامج  ي�ساهد  البيت 

النا�س يف اخل�سوع للفحو�سات الطبية ال�سنوية.
اأن  اإىل  ال�سماء،  الغدد  اأخ�سائية  مك�سيموفا،  مارينا  الدكتورة  وت�سري 
ال�سكري  من  الثاين  بالنوع  الإ�سابة  اإىل  ت�سري  التي  املبكرة  العلمات 
والرجفة  والتعرق  وال�سعف  املفاجئ  بالتعب  ال�سعور  البداية  يف  هييي، 
واخلفقان. وعند تكرر هذه العلمات يظهر القلق والتهيج وا�سطرابات 

عاطفية والرغبة بالبكاء.
وت�سيف، يرافق تطور املر�س ال�سعور الدائم بالعط�س وجفاف الفم و�سوء 
وفقر  الييوزن  وفقدان  باجلوع  وال�سعور  اجللدية  واحلكة  اجلييروح  التئام 

الدم وتنمل ووخز يف الأطراف، وكرثة التبول ليل )اأكرث من مرتني(.
فماذا نعمل؟ هل نقلل من تناول ال�سكر؟ وفقا للدكتور اأغابكني، هذا لن 
متناول  يف  الب�سيطة  الكربوهيدرات  لأن  وجيدة،  ملمو�سة  نتائج  يعطي 
اجلميع يف كل مكان، فمثل ، حتى علبة الكات�سب القيا�سية حتتوي على 

ال�سكر. من  غراما   70
 لذلك ين�سح ب�سرورة حتليل الدم دوريا ملعرفة م�ستوى ال�سكر والهتمام 

بالنظام الغذائي.

�شدق؟ �شبع  واإذا  يكذب  جاع  واإذا  يتحدث  ل  الذي  ال�شيء  • ما 
ال�ساعة.

ال�شاكنة؟ الأج�شام  ميكانيكا  ا�شم  • ما 
الإ�ستاتيكا.

احلديبية؟ �شلح  عقد  مت  • متى 
هجرًيا.  6

الف�شاء؟ اإىل  الرحالت  اأوىل  كانت  • متى 
عام 1961م.

ال�شغرى؟ الدموية  الدورة  اإكت�شف  الذي  • من 
اإبن النفي�س.

اليمنى.  الأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
الفك.  ع�سلة  هي  الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 

مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 
اأحما�س  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�سو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •

اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�سكر.
واحلنطة  والفول  والأجا�س  واللحم  والبي�س  واللنب  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�س  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف الأع�ساب وام�ساكا حاّدا . 
الإن�سان  على  �سار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�سروات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثري  لها  مييواد  نتج عنه  اإىل ال�سفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�سرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�سان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�سكل املعوج لها تاأثري �سام على الإن�سان .. و هذه املادة ال�سامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�سبي للإن�سان. 

حيوانات الغابة والعا�صفة 
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فوائد الفجل
عملية  -تييي�يييسيييهيييييييل 

اله�سم
اجل�سم  -تيينييظيييييف 

من ال�سموم 
�سحة  -حتيييي�ييييسييييني 

اجللد 
-معالج لل�سعر

-تنظيم ال�سغط 
-تنظيم ال�سكر 

ن�سبة  -ييييخيييفييي�يييس 
الكولي�سرتول

-حماربة ال�سرطان 
-اأمرا�س نق�س املناعة 

-حماربة الربو 
-م�ساكل ال�سدر 

-ال�سداع 
-يعالج الأرق 

-يحرق الدهون الزائدة خا�سة يف مناطق الأرداف والو�سط
-ي�ساعد يف اإنقا�س الوزن 

-ي�ساعد على تطهري الكبد 
-يعمل على تنقية الب�سرة.

يكن  البي�س ومل  اللون  واحييدا فقط هو  لونا  كلها حتمل  الغابة  كانت حيوانات  الزمان  قييدمي  انييه يف  يحكي 
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�سفة �سديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى لي�سيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا 
ب�سدة جرى ال�سد م�سرعا وهناك يف منطقة ف�سيحة غمرته الرمال ومل ي�ستطع اخلروج فظل �سجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�سرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�س اغ�سان ال�سجار املتداخلة 
تدب  وكانت  ال�سائعة  ابنتها  تبحث عن  اخييذت جتري وهي  الزرافة اجلميلة  ،�سديقتنا  اخلييروج  ي�ستطع  ومل 
فوق  القرد  واختباأ  تهتم  مل  لكنها  ويت�سخ  اجلميل  املم�سوق  ج�سدها  على  فيتطاير  بقوة  الطمي  يف  اقدامها 
ال�سجار رمبا تداريه وحتميه والدب اخذ يتزحلق على �ساطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�سي 
بالطمي الرمادي وال�سود ومل يفر منهم ال من دخل بياته ال�ستوي مبكرا اما ال�سلحفاة امل�سكينة فقد دا�سها 
الفيل فك�سر ظهرها لكنه تاأ�سف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �سمغية ا�ستطاعت بها ان تل�سق 
قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�سط مياه الربكة ال�سحلة وهكذا ا�ستمر الو�سع كر 
العا�سفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج ال�سد من الرمال وبقي طييوال عمره على هذا  وفر حتى هييداأت 
النمر خمططا  الغ�سان فقد جعلت  اما  ال�سكل اجلميل  الزرافة فمنحها هذا  بج�سد  الطمي  ،الت�سق  اللون 
والقرد بقي على حاله وعندما عط�س بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا 
فاأعجب جدا بهذا ال�سكل وبقي عليه اما ال�سلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن الن والفيل الذي كان يحمل 
جذوع ال�سجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع ال�سجار على جلده فاكت�سب 
لونا لباأ�س به والذئاب التي كانت حبي�سة اجلبل ح�سرت وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�ستوي 
العا�سفة  ولول  ب�سكله  الكل معجب  الن   ... الطمي  بلون  احتفظوا  وا�سدقاوؤه  البي�س  بجلده  احتفظ  فقد 

ل�ستمرت احليوانات بي�ساء .

امراأة مت�شي مع طفلة بجانب عدد كبري من احلمام على تقاطع طرق يف نيودلهي.ا ف ب

الت�سخي�س  اأخيي�ييسييائييييية  �ييسييافييونييوفييا،  اآنييييا  الييدكييتييورة  اأعييليينييت 
جلميع  دواء  تعترب  ل  الفيتامينات  اأن  ال�سريري،  املخربي 

اأمرا�س اجلهاز التنف�سي.
باأن تناول  ال�سائع الذي يفيد  ودح�ست الأخ�سائية، الوهم 
املواد البيولوجية الفعالة، يقي من اأمرا�س الربد يف ف�سل 

اخلريف.
للأغرا�س  والزنك   D و   C فيتامينات  تناول  لها،  ووفقا 
املهم مراعاة  ذلك، من  اإىل  بالإ�سافة  الوقائية غري فعال. 

جرعة املكملت الغذائية.
وت�سيف، يوؤثر توازن الربوتينات والدهون والكربوهيدرات 
يف عمل منظومة املناعة. لأن 80 باملئة من منظومة املناعة 

اأي  حييدوث  منع  يجب  لذلك  الأمييعيياء.  ن�ساط  على  تعتمد 
ا�سطراب يف عمل الأمعاء.

وتقول، "يجب اإعطاء الأف�سلية اإىل املواد الغذائية الطبيعية 
اخل�سروات  تيينيياول  يجب  كما  اخلييريييف.  بييداييية  يف  املتوفرة 

الطازجة يوميا". بح�سب "رو�سي�سكايا غازيتا".
وتوؤكد الأخ�سائية، على اأنه بالإ�سافة اإىل مكافحة جائحة 
"كوفيد19-"، يجب منع انت�سار وباء الإتفلونزا. ومن اأجل 
التطعيم  اأكتوبر. وهذا  اأو  �سبتمرب  التطعيم يف  ذلك يجب 
والن�ساء  والأطيييفيييال  اليي�ييسيين  لييكييبييار  الأوىل  بييالييدرجيية  مييهييم 
احلوامل. لأن هذه املجموعة معّر�سة عادة مل�ساعفات عند 

الإ�سابة بالإنفلونزا.

طبيبة  تبدد وهما �سائعا عن الوقاية من اأمرا�ض الربد


